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 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่บทความวิจัยของนักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ เป็นวารสารราย 4 เดือน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่  

ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) แต่ละฉบับมี 

จ�านวน 20 บทความ โดยวารสารฉบับนี้ถือเป็นปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจ�าปี 2563 (มกราคม-เมษายน) ซึ่งบทความวิจัย 

ที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 

2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review วารสารวิจัยร�าไพพรรณีได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้มีการพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด กองบรรณาธิการวารสารได้ด�าเนินการเผยแพร่ 

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นประจ�าทุก 4 เดือน  

ปัจจุบันวารสารวิจัยร�าไพพรรณีได้ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ในวารสาร 

กลุ่ม 2 (พ.ศ.2563-2567) และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการวารสารและเป็นการปรับปรุง 

คุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากข้ึน ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัยสหวิทยาการ สาขามนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน เพื่อตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในฉบับนี้

  กองบรรณาธกิารขอขอบคณุผูเ้ขียนทุกทา่นทีส่ง่บทความวิจยัมาให้พจิารณาตพิีมพ ์ขอขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุ ิ

ในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่างๆ ให้มี 

ความถกูตอ้ง และขอขอบพระคณุทกุทา่นทีม่สีว่นสนบัสนนุการจดัท�าวารสารวจิยัร�าไพพรรณฉีบบันีใ้หเ้สรจ็สมบรูณด์ว้ยดี 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจ�าปี 2563 (มกราคม-เมษายน) จะสามารถตอบสนอง 

ความสนใจของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ หรือสมัคร 

ส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ท่ี https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php หรือส่งผ่านใน 

ระบบ ThaiJo 2.0 ได้ท่ี https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index ซ่ึงกองบรรณาธิการวารสารจะด�าเนินการ 

รวบรวมคัดกรองบทความวิจัยเพื่อน�าไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

 

   รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ

      บรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  6

Factors Affecting Effectiveness of Schools Under the office of Secondary

Educational Service Area Office 6

สาวิตรี   บุญนุกูล*

Sawitree  Boonnukul

สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 20131

Educational Administration, Faculty Burapha University, Chonburi 20131 Thailand

*Corresponding author E-mail: sawitree.bnk@gmail.com

(Received: January 21 2019.; Revised : March  25 2019.; Accepted : April 17 2019)

บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 6 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในปีการศึกษา 2560 ตามตาราง 

ของเครจซ่ีและมอร์แกน โดยใช้วธิกีารสุม่แบ่งชัน้จ�าแนกตามจงัหวดั จ�านวน 346 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม   

โดยมีอ�านาจจ�าแนกระหว่าง .24-.90 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (X) 

ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและรายด้าน 

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยครูผู้สอน ปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

และปัจจัยนักเรียน

 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาภายใน 

สถานศึกษา  การพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก และการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

 3. ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

 4. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณสะสมของตัวพยากรณ์จ�านวน 5 ตัวแปร ประกอบด้วย ปัจจัยนักเรียน ด้านพฤติกรรม 

การเรียน (X7) ปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านผู้น�าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (X4) ปัจจัยนักเรียน ด้านคุณภาพ 

ชีวิตครอบครัว (X8) ปัจจัยครูผู้สอน ด้านพฤติกรรมการสอน (X6) ปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านผู้น�า 

แบบชี้น�า (X1) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สามารถเขียนสมการ 

พยากรณ์ได้ ดังนี้

 Y = .435 + .228 (X7) + .226 (X4) + .283 (X8) + .112 (X6) + .093 (X1) 

 Z = .289 (Z7) + .290 (Z4) + .296 (Z8) + .116 (Z6) + .114 (Z1)

ค�าส�าคัญ : ปัจจัย, ประสิทธิผลของสถานศึกษา, ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

สาวิตรี   บุญนุกูล
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Abstract
 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) 

 Z = .289 (Z7) + .290 (Z4) + .296 (Z8) + .116 (Z6) + .114 (Z1)

Keywords : Factors, Effectiveness of schools, The Office of Secondary Educational Service Area Office 6

สาวิตรี   บุญนุกูล
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บทน�า
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนามนุษย์ให้ม ี

ความเจริญงอกงามทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ซึ่งเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 

ถ่ายทอดจากคนรุน่หนึง่ไปสูค่นอกีรุน่หนึง่ เป็นการศกึษาทัง้ในระบบ  

นอกระบบ ตามอธัยาศยั ซึง่ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงและการพฒันา 

สังคม เศรษฐกิจไปในทางที่ดีขึ้น (จันทร์ชลี มาพุทธ, 2556)  

ประสิทธิผลและคุณภาพของสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบและ 

เป้าหมายที่ส�าคัญในการจัดการศึกษาให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์  

นับว่าเป็นความท้าทายในการด�าเนินงานทางการศึกษา ดังนั้น 

ในการบรหิารสถานศกึษาให้มีประสทิธผิลนับว่าเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างยาก  

เน่ืองจากประสิทธิผลของสถานศึกษาไม่ได้หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีนอย่างเดยีว หรอืความพงึพอใจในการท�างานเพยีงอย่างเดยีว  

แต่หมายถึงการบรรลเุป้าหมาย หรอืวตัถปุระสงค์ในการจัดการศึกษา  

โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก  

ตลอดจนสามารถปรบัตวัเข้ากับสิง่แวดล้อมทัง้ภายใน ภายนอก และ 

รวมทัง้สามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรยีน จนท�าให้เกดิความพึงพอใจ 

ในการท�างานซึ่ ง เป ็นการมองประสิทธิภาพรวมทั้ งระบบ 

(ธร สุนทรายุทธ, 2551) ซึ่งจากความหมายของประสิทธิผลในข้างต้น  

พบว่า ในปัจจุบันสถานศึกษาต่างๆ ยังไม่สามารถบริหารงานให้ 

ครอบคลุมประสิทธิผลในภาพรวม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องท่ีท้าทาย 

การบริหาร งานของผู้บริหารที่จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 

ในการจดับริหารเป็นอย่างมาก อกีทัง้ยงัมปัีจจยัในหลายด้านท่ีท�าให้ 

สถานศึกษาไม่มีประสิทธิผล ไม่ว่าจะมาจากนักเรียน การขาดความ 

ร่วมมือจากครู การบริหารงานของผู้บริหารที่ท�าให้เกิดความขัดแย้ง

ทั้งภายในองค์การ และชุมชน

 จากการศึกษาสภาพปัญหาประสิทธิผลของสถานศึกษา 

พบว่า มีปัญหาการบริหารไม่เป็นระบบของผู้บริหาร นักเรียนม ี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า ความสามารถในการอ่าน การเขียน และ 

การคิดวิเคราะห์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้คุณภาพการจัดการ 

ศึกษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพนักเรียน 

(National Test) ของส�านักงานทดสอบทางการศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม้บางวิชาจะเพ่ิมขึ้นบ้าง  

แต่ก็ยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ย และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ

ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) 

มีคะแนนต�่ากว่าค่าเฉลี่ยเกือบทุกวิชา สอดคล้องกับการประเมิน 

คุณภาพนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) ที่ประเทศไทยเข้าร่วม 

ประเมิน พบว่า นักเรียนไทยที่มีอายุ 15 ปี มีแนวโน้มด้านความรู้ 

ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการอ่านต�่าลงเรื่อยๆ (ไพรวัลย์   

พิทักษ์สาลี, 2551) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 6  เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกีย่วข้องใช้เป็นข้อมูลในการศกึษา  

แก้ไข และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

ให้มีประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงสถานการณ์ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยครูผู้สอน ปัจจัยนักเรียนที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6

 2. เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงสถานการณ์ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยครูผู้สอน ปัจจัยนักเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6

 3. เพือ่สร้างสมการพยากรณ์ประสทิธผิลของสถานศกึษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จากปัจจัย

ภาวะผู้น�าเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยครูผู้สอน 

ปัจจัยนักเรียน 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี ได้แก่ ข้าราชการครูสงักดั 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปีการศึกษา 2560  

จ�านวน 3,270 คน

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการคร ู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จ�านวน  

346 คน โดยใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และ 

มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) จากนัน้ท�าการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 

แบบแบ่งชั้น (Stratified  Random Sampling) จ�าแนกตามจังหวัด

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 

ประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 81 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ตอน 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภาวะผู ้น�า 

เชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านผู้น�า 

แบบชี้น�า ด้านผู้น�าแบบให้การสนับสนุน ด้านผู้น�าแบบให้มีส่วนร่วม 

ด้านผู้น�าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ จ�านวน 34 ข้อ ได้ค่าอ�านาจ 

จ�าแนกรายข้อ (r) ระหว่าง .40 ถึง .72 ค่าความเชื่อมั่น .93

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยครูผู ้สอนใน 

2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพการสอนด้านพฤติกรรมการสอน จ�านวน 

18 ข้อ ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (r) ระหว่าง .24 ถึง .73  

ค่าความเชื่อมั่น.90

สาวิตรี   บุญนุกูล
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8   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับป ัจจัยนัก เรียน 

ใน 2 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมการเรียน ด้านคุณภาพชีวิตครอบครัว 

จ�านวน 12 ข้อ ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (r) ระหว่าง .52 ถึง .90  

ค่าความเชื่อมั่น .94

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของ 

สถานศึกษาใน 4 ด้าน คือ การผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนสูงขึ้น การพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก  

การปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษาให้เข ้ากับสิ่งแวดล้อม  

การแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา จ�านวน 17 ข้อ ได้ค่าอ�านาจ 

จ�าแนกรายข้อ (r) ระหว่าง .30 ถึง .74 ค่าความเชื่อมั่น .91

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 จัดส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและ 

ส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งผู ้วิจัยได้บรรจุซองแต่ละซองปิดอย่างมิดชิด 

พร้อมติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงผู ้วิจัย เพื่อส่งคืนตามก�าหนด 

ติดตามแบบสอบถามส่วนที่ยังไม่ได้ส่งคืนด้วยตนเอง  

 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู ้น�าเชิงสถานการณ์ของ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ปัจจยัครผููส้อน ปัจจยันกัเรยีน  และประสทิธผิล 

ของสถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (X) และ 

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ปัจจัยภาวะผูน้�าเชิงสถานการณ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ปัจจัยครูผู้สอน ปัจจัยนักเรียน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

สถิติที่ใช้ คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s  

Product Moment Correlation Coefficient)

 ปัจจัยภาวะผูน้�าเชิงสถานการณ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา   

ปัจจัยครูผู้สอน ปัจจัยนักเรียน สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ 

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ได้สถติทิีใ่ช้ คอื การวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression 

Analysis) เพื่อเลือกตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด   

ผลการวิจัย
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานศึกษา  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  6 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก 

จัดสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางดวยตนเองและสงทางไปรษณีย  ซึ่งผูวิจัยไดบรรจุซองแตละซองปด 
อยางมิดชิดพรอมติดแสตมป จาหนาซองถึงผูวิจัย เพ่ือสงคืนตามกําหนดติดตามแบบสอบถามสวนท่ียังไมไดสงคืนดวยตนเอง   
 4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

4.1 การวิเคราะหปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา  ปจจัยครูผูสอน  ปจจัยนักเรียน   
และประสิทธิผลของสถานศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คาเฉล่ีย (X) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  

4.2 ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาปจจัยครูผูสอน  ปจจัยนักเรียน  มีความสัมพันธ 
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 สถิติท่ีใชคือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

4.3 ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา  ปจจัยครูผูสอน  ปจจัยนักเรียน  สามารถ 
พยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6ได สถิติที่ใช คือ การวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression  Analysis) เพ่ือเลือกตัวพยากรณที่ดีที่สุด    

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1  การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  6  

ตารางท่ี 1 คาเฉล่ีย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับ  และอันดับ  ของปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  6  โดยรวมและรายดาน 

 จากตารางท่ี 1 พบวาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ไดแก  ปจจยัครูผูสอน  ปจจัยภาวะ
ผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา และปจจยันักเรยีน 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  6 
ตารางท่ี 2  คาเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับ  และอันดับ ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  6 โดยรวมและรายดาน 

 จากตารางท่ี 2  พบวา  ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  6 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยเรยีงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ไดแก การปรับเปล่ียนและพัฒนา
สถานศึกษาใหเขากับส่ิงแวดลอม  การแกปญหาภายในสถานศึกษา  การพฒันานักเรียนใหมเีจตคติทางบวก  การผลิตนักเรียน
ใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 


X  ระดับ อันดับ 

1. ดานภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหาร สถานศึกษา 3.82 0.85 มาก 
2. ดานครูผูสอน 
3. ดานนักเรียน 

4.11 
3.64 

0.73 
0.85 

มาก 
มาก 




รวม 3.86 0.81 มาก 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
X  ระดับ อันดับ 

1.  การผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 3.78 0.79 มาก 4 
2.  การพัฒนานักเรียนใหมีเจตคตทิางบวก 3.82 0.76 มาก 3 
3.  การปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษาใหเขากับส่ิงแวดลอม 3.88 0.73 มาก 1 
4.  การแกปญหาภายในสถานศึกษา   3.86 0.77 มาก 2 

รวม 3.83 0.76 มาก  

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา

 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  6  โดยรวมและรายด้าน

จัดสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางดวยตนเองและสงทางไปรษณีย  ซึ่งผูวิจัยไดบรรจุซองแตละซองปด 
อยางมิดชิดพรอมติดแสตมป จาหนาซองถึงผูวิจัย เพ่ือสงคืนตามกําหนดติดตามแบบสอบถามสวนท่ียังไมไดสงคืนดวยตนเอง   
 4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

4.1 การวิเคราะหปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา  ปจจัยครูผูสอน  ปจจัยนักเรียน   
และประสิทธิผลของสถานศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คาเฉล่ีย (X) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  

4.2 ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาปจจัยครูผูสอน  ปจจัยนักเรียน  มีความสัมพันธ 
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 สถิติท่ีใชคือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

4.3 ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา  ปจจัยครูผูสอน  ปจจัยนักเรียน  สามารถ 
พยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6ได สถิติที่ใช คือ การวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression  Analysis) เพ่ือเลือกตัวพยากรณที่ดีที่สุด    

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1  การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  6  

ตารางท่ี 1 คาเฉล่ีย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับ  และอันดับ  ของปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  6  โดยรวมและรายดาน 

 จากตารางท่ี 1 พบวาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ไดแก  ปจจยัครูผูสอน  ปจจัยภาวะ
ผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา และปจจยันักเรยีน 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  6 
ตารางท่ี 2  คาเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับ  และอันดับ ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  6 โดยรวมและรายดาน 

 จากตารางท่ี 2  พบวา  ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  6 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยเรยีงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ไดแก การปรับเปล่ียนและพัฒนา
สถานศึกษาใหเขากับส่ิงแวดลอม  การแกปญหาภายในสถานศึกษา  การพฒันานักเรียนใหมเีจตคติทางบวก  การผลิตนักเรียน
ใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 


X  ระดับ อันดับ 

1. ดานภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหาร สถานศึกษา 3.82 0.85 มาก 
2. ดานครูผูสอน 
3. ดานนักเรียน 

4.11 
3.64 

0.73 
0.85 

มาก 
มาก 




รวม 3.86 0.81 มาก 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
X  ระดับ อันดับ 

1.  การผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 3.78 0.79 มาก 4 
2.  การพัฒนานักเรียนใหมีเจตคตทิางบวก 3.82 0.76 มาก 3 
3.  การปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษาใหเขากับส่ิงแวดลอม 3.88 0.73 มาก 1 
4.  การแกปญหาภายในสถานศึกษา   3.86 0.77 มาก 2 

รวม 3.83 0.76 มาก  

มากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยครูผู้สอน ปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงสถานการณ์

ของผู้บริหารสถานศึกษา และปัจจัยนักเรียน

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  6

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ประสิทธิผลของสถานศึกษา

 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  6 โดยรวมและรายด้าน

สาวิตรี   บุญนุกูล
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา   

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย   

ได้แก่ การปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม   

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหความสัมพนัธของปจจัยกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  6   
ตารางที่ 3  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของปจจัยกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  6   

*< .05 
 จากตารางท่ี 3 พบวาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ในทุกปจจัย ไดแก ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา  ปจจัยนักเรียน 
โดยรวม  มีความสัมพันธกันอยูในระดับสูง  สวนปจจัยครูผูสอน  อยูในระดับปานกลางมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง .57  
ถึง .74 โดยทุกปจจัยมีความสัมพนัธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ใน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ตอนท่ี 4  การสรางสมการพยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 6  
ตารางที่ 4 อํานาจพยากรณของตวัพยากรณ  และคัดเลือกตัวพยากรณที่ดีที่สุดจากตัวแปรท้ัง 8 ตัวแปร ทีใ่ชพยากรณ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 

 
 
  
 
 
 
 

 จากตารางท่ี 4  แสดงวา ปจจัยท่ีมีอํานาจพยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 เรียงลําดับจากตัวพยากรณท่ีดีที่สุด คือ ปจจัยนักเรียน ดานพฤติกรรมการเรียน ()  ปจจัยภาวะ
ผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา   ดานผูนําแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ ()  ปจจัยนักเรียน  ดานคุณภาพชีวิต
ครอบครัว ()  ปจจัยครูผูสอน  ดานพฤติกรรมการสอน () ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา ดาน
ผูนําแบบช้ีนํา ()  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ประสิทธิผลของสถานศึกษา   
r 

ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา .67* .00 
ปจจัยครูผูสอน .57* .00 
ปจจัยนักเรยีน .74* .00 

ลําดับท่ี ตัวพยากรณ   รอยละ 
1  .752 .565 56.50 
2  .845 .714 71.40 
3  .865 .748 74.80 
4  .872 .761 76.10 
5  .874 .764 76.40 

การแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา การพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติ 

ทางบวก การผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต  6  

 จากตารางที ่3 พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีส่่งผล 

ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มธัยมศึกษา เขต 6 ในทกุปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัภาวะผูน้�าเชงิสถานการณ์ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยนักเรียน โดยรวม มีความสัมพันธ์กัน 

อยู่ในระดับสูง ส่วนปัจจัยครูผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .57 ถึง .74 โดยทุกปัจจัยมีความ

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

 ปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา  

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหความสัมพนัธของปจจัยกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  6   
ตารางที่ 3  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของปจจัยกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  6   

*< .05 
 จากตารางท่ี 3 พบวาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ในทุกปจจัย ไดแก ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา  ปจจัยนักเรียน 
โดยรวม  มีความสัมพันธกันอยูในระดับสูง  สวนปจจัยครูผูสอน  อยูในระดับปานกลางมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง .57  
ถึง .74 โดยทุกปจจัยมีความสัมพนัธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ใน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ตอนท่ี 4  การสรางสมการพยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 6  
ตารางที่ 4 อํานาจพยากรณของตวัพยากรณ  และคัดเลือกตัวพยากรณที่ดีที่สุดจากตัวแปรท้ัง 8 ตัวแปร ทีใ่ชพยากรณ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 

 
 
  
 
 
 
 

 จากตารางท่ี 4  แสดงวา ปจจัยท่ีมีอํานาจพยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 เรียงลําดับจากตัวพยากรณท่ีดีที่สุด คือ ปจจัยนักเรียน ดานพฤติกรรมการเรียน ()  ปจจัยภาวะ
ผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา   ดานผูนําแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ ()  ปจจัยนักเรียน  ดานคุณภาพชีวิต
ครอบครัว ()  ปจจัยครูผูสอน  ดานพฤติกรรมการสอน () ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา ดาน
ผูนําแบบช้ีนํา ()  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ประสิทธิผลของสถานศึกษา   
r 

ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา .67* .00 
ปจจัยครูผูสอน .57* .00 
ปจจัยนักเรยีน .74* .00 

ลําดับท่ี ตัวพยากรณ   รอยละ 
1  .752 .565 56.50 
2  .845 .714 71.40 
3  .865 .748 74.80 
4  .872 .761 76.10 
5  .874 .764 76.40 

สัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05

 ตอนที่ 4 การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของ 

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ตารางที่ 4 อ�านาจพยากรณ์ของตัวพยากรณ์ และคัดเลือกตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดจากตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร

 ที่ใช้พยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต

 จากตารางที่ 4 แสดงว่า ปัจจัยที่มีอ�านาจพยากรณ์ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 6 เรียงล�าดับจากตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด คือ  

ปัจจัยนักเรียน ด้านพฤติกรรมการเรียน (X7) ปัจจัยภาวะผู้น�า 

เชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านผู้น�าแบบมุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ (X4) ปัจจัยนักเรียน ด้านคุณภาพชีวิตครอบครัว (X8)  

ปัจจัยครูผู ้สอน ด้านพฤติกรรมการสอน (X6) ปัจจัยภาวะผู้น�า 

เชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านผู้น�าแบบชี้น�า (X1) 

สาวิตรี   บุญนุกูล

ล�าดับที่ R R
2

ตัวพยากรณ์ ร้อยละ
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 จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R)  

ระหว่างตัวแปรอิสระ “ปัจจัยนักเรียน ด้านพฤติกรรมการเรียน (X7)  

ปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านผู้น�า 

แบบมุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (X4) ปัจจัยนักเรียน ด้านคุณภาพชีวิต 

ครอบครัว (X8) ปัจจัยครูผู ้สอน ด้านพฤติกรรมการสอน (X6)  

ปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านผู้น�า 

แบบชี้น�า (X1)” และตัวแปรตาม “ประสิทธิผลของสถานศึกษา   

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6” มีค่าเท่ากับ  

.874 มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R square) เท่ากับ .764  

เมื่อน�าค่าสถิติต่างๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ ได้สมการพยากรณ ์

ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดังนี้

 Y = .435 + .228 (X7) + .226 (X4) + .283 (X8) + 

   .112 (X6) + .093 (X1)

 หรือในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน ดังนี้

 Z = .289 (Z7) + .290 (Z4) + .296 (Z8) +

   .116 (Z6) + .114 (Z1)

สรุปและอภิปรายผล
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด 

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและ 

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยครูผู้สอน ปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงสถานการณ ์

ของผู้บริหารสถานศึกษา และปัจจัยนักเรียน เมื่อพิจารณาปัจจัย 

รายด้าน พบว่ามีประเด็นที่น่าอภิปรายดังนี้  

  1.1 ปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงสถานการณ์ของผู้บริหาร 

สถานศึกษา มี 4  ด้าน ได้แก่

   1.1.1 ด้านผู้น�าแบบชีน้�า ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก 

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

มีผู้บริหารมีการให้แนวทางการท�างาน รวมถึงจะบอกสิ่งที่คาดหวัง   

บอกวิธีการท�างานให้ส�าเร็จ และบอกก�าหนดเวลาที่จะต้องท�างาน 

ให้เสร็จแก่ครู และบุคลากรทางการซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อ�าภา ปิยารมย์ (2549) ที่ศึกษาภาวะผู้น�ากับประสิทธิผลของ 

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ภาคตะวนัออกแล้วพบว่า  ภาวะผู้น�ากับประสิทธผิลของสถานศกึษา 

มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง

   1.1.2 ด้านผู้น�าแบบให้การสนับสนนุ ทัง้น้ีอาจ 

เนือ่งมาจากสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 6 มีผู้บริหารที่สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้ท�างานเต็มศักยภาพ  

ส่งเสรมิให้ครแูละบคุลากรทางการศกึษาพฒันาตนเองโดยการศกึษา  

อบรม สัมมนา สอดคล้องกับงานวิจัยโบโกะ, ดาวินรอย, เบล์ม และ 

คัมโบ (Borko, Davioroy, Bliem & Cumbo, 2000) ที่ศึกษา 

การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงครู พบว่า การพัฒนาอาชีพครู คือ 

การสนับสนุนด ้านบุคคล การสนับสนุนทางด ้านทรัพยากร 

การสนบัสนนุด้านเวลา จะช่วยให้สถานศึกษามีประสิทธภิาพเพ่ิมขึน้  

   1.1.3 ด้านผู้น�าแบบให้มีส่วนร่วม ทั้งน้ีอาจ 

เนือ่งมาจากสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 6 มีผู้บริหารท�างานร่วมกับครู บุคลากรทางการศึกษา ในการ 

วางแผนและด�าเนนิงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ประชมุชีแ้จง 

ความก้าวหน้าของโรงเรียน เปิดเผยข้อมลูทีแ่ท้จรงิของโรงเรยีนให้ครู  

และบุคลากรทางการศึกษาทราบ สอดคล้องกับงานวิจัยของกันทิมา 

ชัยอุดม (2556) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น�าการ 

เปลีย่นแปลง และพฤตกิรรมการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของผูบ้รหิาร 

สถานศกึษากบัประสทิธิผลของสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนที ่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 แล้วพบว่า การบริหารแบบ 

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจยัท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 

*< .05 
 จากตารางท่ี  5  พบวา  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ () ระหวางตัวแปรอิสระ “ปจจัยนักเรียน ดานพฤติกรรมการ
เรียน () ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา ดานผูนําแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ ()  ปจจัยนักเรียน  ดาน
คุณภาพชีวิตครอบครัว ()  ปจจัยครูผูสอน  ดานพฤติกรรมการสอน ()ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหาร
สถานศึกษา  ดานผูนําแบบช้ีนํา () ” และตัวแปรตาม “ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6”  มีคาเทากับ  .874  มีคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ ()  เทากับ  .764เมื่อนําคาสถิติตาง ๆมาสราง
สมการพยากรณ  ไดสมการพยากรณปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6  ดังนี้ 
 Ŷ=.435 + .228() + .226() + .283() + .112() + .093() 
 หรือในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน  ดงันี ้
 ̂ =.289() + .290() + .296() + .116() + .114() 

สรุปและอภิปรายผลทดลอง 
 1. ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6โดยรวม
และรายดานพบวาอยูในระดับมาก  โดยเรยีงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ไดแก  ปจจัยครูผูสอน  ปจจัยภาวะผูนําเชิง
สถานการณของผูบริหารสถานศึกษา   และปจจัยนักเรียน เม่ือพิจารณาปจจัยรายดานพบวามปีระเด็นที่นาอภิปรายดังนี ้  
  1.1 ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา มี 4  ดาน  ไดแก 
   1.1.1 ดานผูนําแบบช้ีนํา ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6  มีผูบริหารมีการใหแนวทางการทํางาน รวมถึงจะบอกส่ิงท่ีคาดหวัง  บอกวิธีการทํางานใหสําเร็จ  และบอกกําหนดเวลา
ท่ีจะตองทํางานใหเสร็จแกครู และบุคลากรทางการซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอําภา ปยารมย  (2549) ท่ีศึกษาภาวะผูนํากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก  แลวพบวา  ภาวะผูนํากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสัมพันธกันอยูในระดับสูง 
   1.1.2 ดานผูนําแบบใหการสนับสนุนท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 มีผูบริหารท่ีสนับสนุนใหผูรวมงานไดทํางานเต็มศักยภาพ  สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองโดยการศึกษา อบรม สัมมนา สอดคลองกับงานวิจัยโบโกะ, ดาวินรอย, เบลม และคัมโบ (Borko, Davioroy, Bliem & 
Cumbo, 2000) ท่ีศึกษาการสนับสนุนการเปล่ียนแปลงครู  พบวาการพัฒนาอาชีพครู  คือ  การสนับสนุนดานบุคคล  การ
สนับสนุนทางดานทรัพยากร  การสนับสนุนดานเวลา จะชวยใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น   

ตัวแปรพยากรณ     
ปจจัยนักเรยีนดานพฤติกรรมการเรียน () .228 .035 .289 6.455* .000 
ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหาร
สถานศึกษา  ดานผูนําแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ () 

.226 .040 .290 5.665* .000 

ปจจัยนักเรยีน  ดานคณุภาพชีวิตครอบครัว () .283 .035 .296 6.777* .000 
ปจจัยครูผูสอน  ดานพฤติกรรมการสอน () .112 .029 .116 3.863* .000 
ปจจัยภาวะผูนําเชิงสถานการณของผูบริหาร
สถานศึกษาดานผูนําแบบช้ีนํา () 

.093 .042 .114 2.242* .026 

คาคงท่ี () .435 .120  3.625* .000 
 = .874  = .764  = .280  = 220.155   

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา

 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

^

^

สาวิตรี   บุญนุกูล

ตัวแปรพยากรณ์ b t PSEb Beta
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มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันในทางบวก 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .01 กบัประสทิธผิลของสถานศึกษา

   1.1.4 ด้านผู้น�าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ 

อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 6 มีผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นที่จะท�างานให้ส�าเร็จ 

ตามที่ก�าหนดไว้ ตั้งมาตรฐานการท�างานของครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของฮินคู (Hrincu, 1992)  

การวัดประสิทธิผลจากการบรรลุเป้าหมายโดยมีการตั้งมาตรฐาน 

ของการท�างานทีท่�าให้เกดิการปรบัปรุงและพฒันาจนบรรลุเป้าหมาย 

ขององค์กรได้ในที่สุด 

  1.2 ปัจจัยครูผู้สอน โดยรวมและรายด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  

ด้านพฤติกรรมการสอนและด้านคุณภาพการสอน เม่ือพิจารณา 

รายข้อของแต่ละด้านพบว่า

   1.2.1 ด้านคุณภาพการสอน โดยรวมและ 

รายข้อ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากสถานศึกษาสังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีครูท่ีมีความรู ้

ความสามารถในเนื้อหาวิชาและถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีการเตรียม 

แผนจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการสอน สอดคล้องกับงาน 

วิจัยของ โบลเมกเก, ซัล และไกเซอร์ (Blomeke, Suhl & Kaiser,  

2014)  ทีศ่กึษาประสิทธภิาพของคร ูโดยใช้ตัวบ่งชี ้2 ตัว คอื คณุภาพ 

ครู และส่วนได้เสียในวิธีการสอนและเนื้อหาความรู้ทางคณิตศาสตร์  

ซึ่งในอนาคตการทดสอบเชิงทฤษฎีจะถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ  

และความแตกต่างของความส�าเรจ็ของคร ูอนัเป็นผลมาจากลักษณะ 

ภูมิหลัง ซ่ึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีส่วนต่อประสิทธิภาพของ 

ครูอย่างมีนัยส�าคัญ

   1.2.2 ด้านพฤติกรรมการสอน โดยรวมและ 

รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครูส่วนใหญ ่

มีความตั้งใจ ทุ่มเท มุ่งมั่นในการสอน มีกิริยาวาจาที่สุภาพ เอาใจใส ่

ดแูล และมคีวามเป็นกนัเองกบันกัเรยีนทกุคน  สอดคล้องกับงานวจิยั 

ของคาห์น (khan, 2015) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส�าคัญที่ส ่งผลต่อ 

ประสิทธิภาพในการสอนของครูในสถาบันอุดมศึกษาในปากีสถาน   

จากผลการศึกษาพบว่า ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ทักษะความรู้ 

เกี่ยวกับวิชาที่สอน การจัดการในชั้นเรียน และการให้ข้อติชม  

มีผลเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อประสิทธิภาพในการสอน

ของครูในสถาบันอุดมศึกษา  

  1.3 ปัจจัยนักเรียน โดยรวมและรายด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก ่

ด ้านคุณภาพชีวิตครอบครัว และด ้านพฤติกรรมการเรียน  

เมื่อพิจารณารายข้อของแต่ละด้านพบว่า

   1.3.1 ด้านพฤติกรรมการเรียน โดยรวมและ 

รายข้อ พบว่า อยูใ่นระดับมาก  ยกเว้นนกัเรยีนใช้เวลาว่างโดยการอ่าน 

หนังสือหรือทบทวนบทเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่อง 

มาจากสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 ส่วนใหญ่นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจในการร่วมกิจกรรม

การเรียนการสอน สอบถามในเร่ืองที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยกับครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของประวิตา 

มีเปี่ยมสมบูรณ์ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพ

ผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา

ประถมศึกษานครปฐม แล้วพบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้าน

ทรัพยากร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านผู้ปกครอง  

ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งอ�านวย 

ความสะดวก ปัจจยัด้านชมุชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับมาตรฐาน 

คุณภาพของผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา  โดยมีความสมัพนัธ์ใน 

ระดับค่อนข้างสูง 

   1.3.2  ด้านคุณภาพชวีติครอบครวั โดยรวมและ

รายข้อ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก  ยกเว้นผูป้กครองมกีารศกึษาในระดบั

สงู ฐานะทางการเงนิท่ีด ีมอีาชีพทีม่ัน่คง พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากสถานศึกษาสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 6 นักเรียนส่วนใหญ่มีครอบครัวที่เห็นความส�าคัญ

ของการเรียน และสนับสนุนด้านการเรียนของนักเรียน ผู้ปกครอง

เอาใจใส่ดูแล และติดตามผลการเรียนของนักเรียนอยู ่ เสมอ 

ให้ค�าปรึกษา แนะน�าในการแก้ไขปัญหาในการ สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของซาห์ (Shah, 1971) ที่ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง 

องค์ประกอบทางสังคมและจิตวิทยากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนในปากีสถาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมีความ 

สัมพันธ์ทางบวกกับอาชีพผู้ปกครอง ค่าใช้จ่ายในการเรียน ระดับ 

การศึกษาของผู้ปกครอง ความสนใจของผู้ปกครองเกีย่วกบัการศกึษา 

ของนักเรียน และการยอมรับและเข้าใจในตัวนักเรียนของผู้ปกครอง

 2. ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า อยู่ในระดับมาก โดย

เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย  ได้แก่  1) ด้านการปรบัเปลีย่น

และพัฒนาสถานศึกษาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

มีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีการน�านวัตกรรม และ

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของนิตยา  มั่นช�านาญ (2555) ได้ท�าการศึกษารูปแบบการพัฒนา

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จากการวจิยัพบว่า รปูแบบการพัฒนา

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ด ้านการปรับตัว 

ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการปรับตัว การใช้นวัตกรรมใน 

การบริหาร ความก้าวหน้าขององค์การ การพัฒนาคุณภาพของ

สาวิตรี   บุญนุกูล
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องค์การอย่างต่อเนื่อง มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน 

มธัยมขนาดใหญ่ สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  

2) ด้านการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

มีนโยบายให้ผู้บริหารและครูร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหรือ 

เหตุการณ์ฉุกเฉินในสถานศึกษา ปัญหาความประพฤติของนักเรียน   

ปัญหาด้านการเรียนการสอนด้วยความสามัคคี และผู ้บริหาร 

มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาเม่ือเกิดการขัดแย้งภายใน 

สถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒน์  วิวัฒนานนท์ (2548)   

ที่ศึกษาปัจจัยเชิงพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

มัธยมศึกษาของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประสิทธิผลของ 

โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับสูง มีผล 

มาจากความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบของนกัเรยีน  

ครูและผู้บริหาร 3) ด้านการพัฒนาให้นักเรียนมีเจตคติทางบวก  

ท้ังนีอ้าจเนือ่งมาจากสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 6 มีนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีกับสถานศึกษามีความ 

กระตอืรอืร้นต่อการศกึษาต่อมีคณุธรรม จรยิธรรม และมีคณุลกัษณะ 

ที่พึงประสงค์ รู้จักพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของสมโชค โพธิ์งาม (2550) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ 

ผู้น�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารโรงเรยีนกบัประสทิธผิลของโรงเรยีน  

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแก้ว เขต 2 ด้านความสามารถ 

ในการพัฒนานกัเรียนให้มทีศันคตทิางบวก  มีความสมัพนัธ์ด้านบวก 

กับประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4) ด้านการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ท้ังนี้ 

อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 6 มีนักเรียนที่จบตามหลักสูตรสามารถสอบเข้า

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งทาง

วิชาการกับหน่วยงานต่างๆ มีความสามารถเชิงประจักษ์แก่สังคม

ทั่วไปเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลทางการศึกษา  สอดคล้อง

กับงานวิจัยของสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2548) ที่ศึกษาปัจจัยเชิงพหุ

ระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับด ี

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษาของรัฐ ในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับสูง  

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 โดยรวม พบว่า ปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงสถานการณ์ของผู้บริหาร 

สถานศึกษา และปัจจยันกัเรยีน มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัสูง ส่วนปัจจยั 

ครูผู้สอนมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัย 

ประสิทธิผลของโรงเรียนของเรด และคณะ (Reid et al., 1988) 

ที่พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ ปัจจัย 

ด้านการบริหารงาน ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยที่ 

เกี่ยวกับโรงเรียนและครู ส่วนปัจจัยในด้านนักเรียนก็เป็นปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานในระดับสูงเช่นกัน ซ่ึงผล 

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนนัน้มาจากพฤตกิรรมการเรยีนและ 

คุณภาพชีวิตของครอบครัว  

 4. การศึกษาปัจจัยแต่ละด้านที่สามารถพยากรณ์ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 6 โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 8 ตัวพยากรณ์   

ผลการศึกษาครั้งนี้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยเลือก 

รปูแบบท่ีดท่ีีสุดในการน�าเสนอ  พบว่า  ปัจจยันกัเรยีน ด้านพฤตกิรรม 

การเรียน ปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้านผู้น�าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ปัจจัยนักเรียน ด้านคุณภาพชีวิต 

ครอบครัว ปัจจัยครูผู้สอน ด้านพฤติกรรมการสอน ปัจจัยภาวะผู้น�า 

เชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านผู้น�าแบบชี้น�า เป็นตัว 

พยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ท่ีดีที่สุด จึงน�าเสนอประเด็นท่ีจะ 

อภิปรายปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์  ดังนี้

  4.1 ปัจจัยนักเรียน ด้านพฤติกรรมการเรียน พบว่า 

สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

องค์ประกอบที่ส�าคัญในการจัดการเรียนการสอน คือ นักเรียน  

การจดัการเรยีนการสอนท่ีมีประสิทธภิาพต้องพัฒนานกัเรยีนให้เป็น 

ไปตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องให ้

ความส�าคัญ เพราะเป็นผลสืบเนื่องในการพัฒนาให้สถานศึกษา 

เกดิประสทิธผิล ดงันัน้สถานศกึษาจะต้องกระตุน้ให้ผูเ้รยีนปรบัเปลีย่น 

พฤตกิรรมในการเรยีน สอดคล้องกบังานวจิยัของมซมูารา (Mzumara, 

1996) ได้ท�าการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและ 

ผลการเรียนของนกัเรียนมีความสัมพันธ์กนัอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิ

  4.2 ปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงสถานการณ์ของผู้บริหาร 

สถานศึกษา ด้านผู้น�าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ พบว่า สามารถร่วม 

พยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้น�าจะต้อง 

ปรบัตวัให้สอดคล้องกับสถานการณ์  และบรหิารงานด้วยความจรงิใจ 

เพ่ือสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของผู้ใต้บงัคับบญัชา โดยผูบ้รหิาร 

สถานศึกษาจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะท�างานให้ส�าเร็จตามที่ก�าหนดไว ้

ให้ความส�าคัญกบัการสัง่การทีม่วีตัถปุระสงค์ชดัเจน มคีวามรบัผดิชอบ 

ต่อการปฏบิตังิานให้ส�าเรจ็ตามเป้าหมายของสถานศกึษา ซึง่จะท�าให้ 

องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอ�าภา  

ปิยารมย์ (2549) ได้ศึกษาภาวะผู้น�ากับประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวนัออก  

ผลการวจัิยพบว่า ภาวะผู้น�าของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกดัส�านกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก จ�าแนกตาม 

ประเภทของสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมาก แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญั 

สาวิตรี   บุญนุกูล



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563  13

ทางสถิติที่ระดับ .05 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวันออกอยูใ่นระดับสงู 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับสูง 
  4.3 ปัจจัยนักเรียน ด้านคุณภาพชีวิตครอบครัว   
พบว่า สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ ท้ังนี้อาจ 
เนือ่งมาจากคณุภาพชวีติครอบครวัมอีทิธพิลต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
ซึง่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรยีน และประสทิธผิลของสถานศกึษา   
คุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดีเป็นส่วนส�าคัญในการส่งเสริมให้นักเรียน 
ก้าวไปสู่ความส�าเร็จในภายภาคหน้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มอร์โรว์ และวิลสัน (Morrow & Wilson, 1961) พบว่า นักเรียน 
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีพ่อแม่ให้ค�าชมเชย ยอมรับ  
แสดงความสนใจและเข้าใจ ท�าให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง 
ของครอบครัว ส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ามาจาก
ครอบครัวที่พ่อแม่ชอบข่มขู ่ เข้มงวดกวดขัน ลงโทษเด็กบ่อย 
ไม่ปกป้องดูแล บรรยากาศภายในบ้านตึงเครียดและขัดแย้ง 
  4.4 ปัจจัยครูผู้สอน ด้านพฤติกรรมการสอน พบว่า 
สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
พฤติกรรมการสอนของครูเป็นสิ่งที่ครูแสดงออกมาในการสอน เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน กระตุ้น 
ให้ผู ้เรียนเกิดความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของลินน์ และคณะ  
(Lynneet al., 2012) ได้ท�าการศึกษาความสัมพันธ์ของการขาดคร ู
ผู้สอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่  
ในอ�าเภอทางทศิตะวนัออกของประเทศสหรฐัอเมรกิา จากการศึกษา 
พบว่า  โรงเรยีนทีข่าดครผููส้อนท�าให้ค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
ของนักเรียนต�่า ซ่ึงมีผลเชิงลบทางสถิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียน  
  4.5 ปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงสถานการณ์ของผู้บริหาร 
สถานศึกษา ด้านผู ้น�าแบบชี้น�า พบว่า สามารถร่วมพยากรณ์ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มธัยมศกึษา เขต  6 ได้ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากภาวะผูน้�ากบัสถานการณ์ 
เน้นความสัมพันธ์ภาวะผู้น�ากับผู้ใต้บังคับบัญชา และคุณลักษณะ 
ของงาน โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องบอกสิ่งที่มุ่งหวังจากการ 
ปฏบิตังิานอย่างชดัเจน สอดคล้องกบังานวจัิยของนงลกัษณ์ เรอืนทอง 
(2550) ได้ท�าการศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล   
พบว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย 
องค์ประกอบ 8 องค ์ประกอบ คือ 1) ผู ้บริหารมืออาชีพ  
2) การมีวิสัยทัศน์และจุดประสงค์ร่วมกัน 3) มีความคาดหวังต่อ
นกัเรยีนสงู 4) เน้นการเรยีนการสอน 5) การสอนอย่างมวีตัถปุระสงค์  
6) สภาพแวดล้อมที่เอื้อแก่การเรียนรู ้ 7) การประกันคุณภาพ   
การตรวจสอบได้  และความน่าเชื่อถือ 8) องค์กรแห่งการเรียนรู้  

ข้อเสนอแนะ
 1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  1.1.1 ส�านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ควรมีการก�าหนดนโยบายหลักในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ
ทางการศกึษา ในการเตรยีมความพร้อมรองรบัการประเมินคณุภาพ
การศึกษา
  1.1.2 ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาควรจดักจิกรรม 
เพือ่พฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาให้เกดิคุณลกัษณะความเป็นผูน้�าและ 
เสริมสร้างพฤตกิรรมการบรหิารให้เหมาะกบัสถานการณ์เพ่ือพฒันา 
โรงเรียนให้เข้าสิ่งแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษา
  1.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนา 
ฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการสอน
 1.2 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
  1.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรเน้นให้ครูจัดกระบวน 
การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั จดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
  1.2.2 ผูบ้รหิารโรงเรยีนจะต้องปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 
ในการบรหิารให้มีคุณลกัษณะในการร่วมกนัท�างานกบัครูและบคุลากร
ทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถใน 

การแก้ปัญหา และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ความสามารถในการแก้ปัญหา ระหว่างกลุ่มท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับการสอนแบบปกติ 4) เพื่อศึกษาเจตคติต่อ 

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ท่ีพัฒนาขึ้น กลุ ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา 

จังหวัดจันทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 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�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์และสูงกว่าการเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความสามารถในการแก้ปัญหา,  เจตคติต่อคณิตศาสตร์

ณัฐฐินุช  จุยค�าวงศ์ 
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Abstract
 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.

Keywords : Development of Mathematics Learning Model, Learning Achievement, Problem Solving Ability,  

  Analytical Thinking Ability, Attitude  
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บทน�า
 ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการเรียนการสอน 

คณิตศาสตร์มาก แต่ในปัจจุบันพบว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเยาวชน 

ของไทยไม่ประสบความส�าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ์

เท่าที่ควร พิจารณาได้จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ 

ข้ันพ้ืนฐานย้อนหลังของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

พบว่า ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.47 ซ่ึงเป็น 

คะแนนที่ต�่ากว่าคร่ึง (ส�านักทดสอบทางการศึกษา, 2559) ซึ่งใน 

ประเทศไทยการจัดกระบวนการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ที่ผ ่านมา 

ครูมุ ่งเน้นที่เนื้อหาคณิตศาสตร์มากกว่าทักษะและกระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหา ดังน้ัน สสวท.  

(2551 : 1) ได้ระบุไว้ว่า การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมา 

แม้ว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาเป็นอย่างดี แต่ม ี

นักเรียนจ�านวนมากยังคงขาดความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหา  

การอ้างองิเหตผุล การสือ่สาร หรอืการน�าเสนอแนวคดิทางคณติศาสตร์  

การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์ กับสถานการณ์ต่างๆ และ 

ความคิดสร้างสรรค์ ปัญหาเหล่านี้ท�าให้นักเรียนไม่สามารถน�าความรู ้

คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน และในการศึกษาต่อได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 อย่างไรกต็ามจากการศกึษาการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

ในปัจจุบัน พบว่า นักเรียนจ�านวนไม่น้อยประสบปัญหาในการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ ซึ่งจากรายงานของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

(2552 : 12-13) ทีไ่ด้ศกึษาคุณภาพการศึกษาข้ันพืน้ฐานของประเทศ  

พบว่า การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย 

ในการสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจน 

มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนยังสอนโดยวิธีการ 

อธบิาย จนท�าให้การฝึกทกัษะการคดิมไีม่มากพอ และเมือ่พจิารณา 

ถึงความสามารถในการใช้ความรู้ด้านที่นักเรียนได้เรียนไป พบว่า 

นักเรียนไม่สามารถสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่างๆ ในการ 

แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ เป็นผลให้นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์อย่างแท้จริง จึงชี้ให้เห็นว่าต้องมีการพัฒนาการศึกษา 

ทางคณิตศาสตร์อีกมากและทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านที่จ�าเป็นที่ 

ต้องพัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

ซึง่สอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช   

2551 ที่เน้นการจัดการศึกษาโดยก�าหนดมาตรฐานการเรียนรู ้  

สาระการเรียนรู้ที่เป็นสาระหลักส�าหรับผู้เรียนทุกคน ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรยีนเป็นความสามารถของนกัเรยีนในด้านต่างๆ ซึง่เกดิจาก 

นักเรียนได้รับประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู  

โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล การสร้าง 

เคร่ืองมอืวดัให้มคีณุภาพนัน้ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการเรียนการสอน   

ที่จะท�าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถ 

วัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย  

และด้านทักษะพิสัย ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรยีนของผูเ้รยีนนัน้ มรูีปแบบการจดัการเรยีนการสอนหลาย 

รูปแบบท่ีส�าคัญ ได้แก่ การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  

(5E) โดยที่การสอนแบบนี้ครูจะต้องเป็นนักถาม ไม่ใช่นักตอบ  

เม่ือได้ตัวปัญหาแล้วให้นักเรียนทั้งชั้นอภิปรายวางแผนแก้ปัญหา 

ก�าหนดวิธีการแก้ปัญหาเอง เมื่อตกลงกันได้แล้วก็ให้แต่ละคนหรือ 

แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติการต่อไป ถ้านักเรียนยังนึกวิธีการไม่ได ้

ถ้าปัญหาใดยากเกินไป นักเรียนไม่สามารถวางแผนแก้ปัญหาและ 

ก�าหนดวธิกีารแก้ปัญหาได้ ครกูบันกัเรยีนอาจร่วมกนัแก้ปัญหาต่อไป 

โดยครูก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มค้นคว้านั้น เป็นผู้ก�ากับและ 

จดัระเบยีบต่างๆ ของการท�ากจิกรรมเพือ่ฝึกให้นกัเรยีนท�างานอย่าง 

มรีะเบยีบ และด�าเนนิกจิกรรมอย่างถกูขัน้ตอน คอยสร้างบรรยากาศ 

ในชั้นเรียน ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น อยากคิดหาค�าตอบ 

ของปัญหา และไม่ด่วนสรุปข้อมูลด้วยตนเอง ควรเปิดโอกาสให้ 

นักเรียนมีการอภิปราย ซักถาม เพื่อจะได้เกิดแนวคิดกว้างขวางยิ่งขึ้น  

แล้วจึงให้นักเรียนเป็นผู้สรุป นอกจากน้ีครูจะต้องพยายามหาวิธี 

ในการจัดการเรียนรู้หลายๆ วิธีมาช่วยในการแก้ปัญหาของผู้เรียน  

(อ�านาจ เจริญศิลป์, 2537 : 17-18; กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 :  

38; สสวท, 2546 : 6-7) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมสิร ิ

แก้วศรหีา (2554) เรือ่ง การศกึษากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบ 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่เน้นทักษะการวิเคราะห์  

เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนจ�านวน 

ร้อยละ 90.24 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

และงานวิจัยของมาลัย พิมพาเลีย (2553) ได้ศึกษาผลการพัฒนา 

กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้วฏัจกัรการเรยีนรู้  

5 ขั้น (5Es) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พบว่า นักเรียน 

ร้อยละ 82.76 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

และพบว่า โดยรวมนักเรียนมีคะแนนกระบวนการแก้ปัญหาทาง 

คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 69.50

 ในสภาพปัจจุบัน บุคคลจ�าเป็นที่จะต้องมีทักษะทาง 

การคิด เพื่อที่จะช่วยให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ในสังคม 

ที่ซับซ้อน และเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นในสังคม  

บุคคลจ�าเป็นต้องใช้การตัดสินใจอยู่เสมอและการตัดสินใจที่ดีก็ต้อง 

อาศัยความสามารถในการคิดเป็นพื้นฐาน (ทิศนา แขมมณี, 2555 : 

43) และต้องพัฒนาความคิดนั้นไปสู่ความคิดขั้นสูง คือ การคิด 

วเิคราะห์ การพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ในสองทศวรรษทีผ่่านมา 

พบว่า การพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ ยงัท�าได้ในขอบเขตท่ีจ�ากดั 

และยังไม่บรรลุเป้าหมายสงูสดุตามทีต้่องการ (ส�านกังานคณะกรรมการ 

การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2546 : 3) ซึ่งปัญหาในการพัฒนา 

ศักยภาพด้านการคิดของผู้เรียน นับว่าเป็นปัญหาส�าคัญมากที่สุด 

ในปัจจุบัน เน่ืองจากสภาพของเด็กในปัจจุบัน มักขาดทักษะ 

ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยเฉพาะนักเรียนในระดับ 

ณัฐฐินุช  จุยค�าวงศ์ 
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รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นในครั้งนี้คาดว่า 

จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์ได้ตาม

ความมุ่งหวังของการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อ 

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา  

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อคณิตศาสตร์  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

และหลังเรยีนของนกัเรียนทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการเรยีนรูค้ณติศาสตร์  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา 

ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 5. เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ที่พัฒนาขึ้น

 

สมมติฐานการวิจัย
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู ้

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียน 

 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู ้

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู ้

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู ้

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนหลังเรียน 

สูงกว่าการเรียนด้วยการสอนแบบปกติ

 5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู้ 

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถ 

ในการคิดวเิคราะห์หลงัเรยีนสงูกว่าการเรยีนด้วยการสอนแบบปกติ 

 6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู้ 

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าการเรียนด้วยการสอนแบบปกติ

ประถมศึกษา ซ่ึงส่วนใหญ่ขาดทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์  

จากการศึกษาส�ารวจความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์อยู่ใน

ระดับปรับปรุง ซึ่งแสดงว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็น 

สิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนา (ส�านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา 

จันทบุรี เขต 1, 2558) ซ่ึงปัญหาด้านการวิเคราะห์น้ันมีรูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ได้ดี ได้แก่ แนวคิดการจัดการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎี 

การสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง คอนสตรคัตวิซิมึ ของ Bednar, et al. 

(1992) ซึง่ผูเ้รยีนจะต้องสร้างแนวคิดของตนเอง ผูเ้รยีนจะต้องสร้าง 

แนวคิดของตนเอง แนวคิดน้ีจ�าเป็นต้องประกอบด้วย แนวคิดที่ 

หลากหลายและกว้างขวาง อาจมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยที ่

ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ เช่น ครู กลุ่มเพื่อน นักเขียน และหนังสือ  

เป็นต้น ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมส่งเสริมให้ผู้เรียนรวบรวมแนวคิด 

ที่หลากหลายและสังเคราะห์สิ่งเหล่าน้ีเป็นแนวคิดท่ีบูรณาการ 

ขึ้นมาใหม่ ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ที่สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของมยุรา ลีหัวสระ (2555) ซ่ึงใช้รูปแบบการเรียนรู ้

เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพ่ือพัฒนาทกัษะกระบวนการคดิวเิคราะห์ 

และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า 

ความสามารถกระบวนการคดิวเิคราะห์ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงสนใจน�ารูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการ

เรยีนการสอนวชิาคณติศาสตร์ เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น และเพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติต่อคณิตศาสตร ์

โดยท�าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่อย่างไร และหลังการจัดการเรียน 

การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู ้นักเรียนมีเจตคติอยู ่ในระดับใด  

ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้การเรียนการสอน

คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป  

 จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึง 

สนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน เรื่อง เศษส่วน เพราะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากที่สุด ของ 

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สาเหตทุีเ่ลอืกผูเ้รยีนชัน้ประถมศึกษา 

ปีที่ 6 เนื่องจากพบว่า ท่ีผ่านมาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเนื้อหาดังกล่าวค่อนข้างน้อย เป็นเนื้อหา 

ที่ผู ้เรียนท�าความเข้าใจได้ยาก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในเรื่องนี้ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงได้จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชา 

คณติศาสตร์ระดับช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 ความสามารถในการแก้ปัญหา  

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ และเจตคติต่อคณติศาสตร์ ดงันัน้ 

ณัฐฐินุช  จุยค�าวงศ์ 
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 ในการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ

ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อ

คณิตศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีล�าดับขั้นตอน 

4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis) 

ดังนี้

  1.1 ศกึษางานวิจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาผลสมัฤทธิ์ 

ทางการเรียน งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา และ 

ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทฤษฎี 

ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา และศึกษารูปแบบ 

เก่ียวกับการเรียนการสอนที่มุ ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหา

  1.2 สังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู ้คณิตศาสตร  ์

ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

และความสามารถในการแก้ปัญหา

  1.3 เสนอรปูแบบท่ีพฒันาขึน้ต่อกรรมการทีป่รกึษา 

ดษุฎนีพินธ์เพ่ือดูความถูกต้องและเหมาะสม แล้วน�าไปแก้ไขปรบัปรงุ 

ตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ (Design and Develop) ดังนี้

 ผู้วิจัยได้การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อ 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา  

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ และเจตคตต่ิอคณติศาสตร์ ส�าหรบั 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู ้

ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น ซ่ึงมีประสิทธิภาพ 

เท่ากับ 82.8/80.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก�าหนดไว ้

โดยแบ่งขั้นตอนการด�าเนินการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้  

1.ขั้นพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 1) น�าแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้ 

ในขั้นตอนท่ี 1 คือ ขั้นตอนการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

เกีย่วกบัองค์ความรูท่ี้ส�าคญัเพือ่พฒันารปูแบบการเรยีนรูม้าก�าหนด 

เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ 2) ออกแบบรูปแบบ 

การเรียนรู ้ โดยก�าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการสอนมี 5   

องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 2.1) หลักการของรูปแบบการเรียนรู ้ 

คณิตศาสตร์ 2.2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

2.3) กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ 2.4) กระบวนการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 6  

ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจและน�าเสนอปัญหา ขั้นที่ 2  

วางแผนการแก้ปัญหาโดยอาศัยความรู้เดิม ข้ันท่ี 3 ลงมือศึกษา 

ค้นคว้าตามแผน ข้ันที่ 4 สังเคราะห์และน�าความรู้ไปใช้ในการหา 

ค�าตอบของปัญหา ขั้นที่ 5 ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

และข้ันที่ 6 น�าเสนอผลงานที่ได้ 2.5) การวัดผลและประเมินผล    

2.6) จัดท�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบ 

ครบทั้ง 5 ข้อ และน�าองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ มาเขียน 

รายละเอียดให้มีใจความสมบูรณ์ครบถ้วน รวมทั้งจัดเรียงล�าดับ 

องค์ประกอบในรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นให้ถูกต้อง 2. ขั้นจัด

ท�าเอกสารประกอบการสอน มีขั้นตอนดังน้ี 1) ศึกษาเอกสารทาง 

วชิาการทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัท�าแผนการจดัการเรียนรูแ้ละการจดัท�า 

คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้ 2) ก�าหนดสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ 

และตัวช้ีวัดช้ันปี 3) จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยก�าหนดให้มี

รูปแบบเหมือนกันทั้งฉบับ 

 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ (Implement)

 ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นไป 

ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี เขต 1 

ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 1 ห้อง จ�านวนนักเรียน 30 คน 

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 

การเรียนรู้ (Evaluation)

 ประเมินรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยที่ผู ้วิจัย

ประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น โดยใช้ความ 

คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกันประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ท่ีใช้กับผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ผลการวิจัย
 จากการวจิยัเรือ่ง การพฒันารปูแบบการเรยีนรูค้ณติศาสตร์  

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ และเจตคตต่ิอคณติศาสตร์ ส�าหรบั 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อ 

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา  

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อคณิตศาสตร์  

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

ปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉล่ีย (X) 

ก่อนเรียนเท่ากับ 19.30 และหลังเรียนเท่ากับ 26.23 และ 

มีส่วนเบียนเบนมาตรฐาน (SD.) ก่อนเรียนเท่ากับ 4.92 และ 

หลังเรียนเท่ากับ 4.94  และ สูงกว่าการเรียนด้วยการสอนแบบปกติ  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย (X) ของ 
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กลุ่มทดลองเท่ากับ 26.23 และของกลุ่มควบคุมเท่ากับ 23.07 และ 

มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 4.94 และ

ของกลุ่มควบคุมเท่ากับ 5.22

 3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการเรยีนรู ้

คณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี (X)  

ก่อนเรียนเท่ากับ 15.27 และหลังเรียนเท่ากับ 22.57 และมี (SD.) 

ก่อนเรียนเท่ากับ 4.05 และหลังเรียนเท่ากับ 4.34 และสูงกว่า 

การเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05 โดยมี (X) ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 22.57 และของกลุ่มควบคุม 

เท่ากับ 20.10 และมี (SD.) ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 4.34 และของ

กลุ่มควบคุมเท่ากับ 4.34 

 4. ความสามารถในการแก ้ป ัญหาของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการ

เรียนรูค้ณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี (X) 

ก่อนเรียนเท่ากับ 2.43 และหลังเรียนเท่ากับ 3.77 และมี (SD.)  

ก่อนเรียนเท่ากับ 1.10 และหลังเรียนเท่ากับ 0.97 และสูงกว่า 

การเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05 โดยมี (X) ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 3.77 และของกลุ่มควบคุม 

เท่ากับ 3.23 และมี (SD.) ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 0.97 และของ

กลุ่มควบคุมเท่ากับ 0.86 

 5. เจตคตต่ิอคณติศาสตร์ส�าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น ส�าหรับ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.06

สรุปและอภิปรายผล
 จากการวจิยัเรือ่ง การพฒันารปูแบบการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ และเจตคตต่ิอคณติศาสตร์ ส�าหรบั 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้

 1. ได้รูปแบบการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ ทีพ่ฒันาผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ 

คิดวิเคราะห์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีขั้นตอนในการ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจ�านวน 6 ขั้น 

ดังนี้ 1) ขั้นที่ครูน�าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่กระตุ้นให้ผู ้เรียน 

เกดิการอยากรูค้�าตอบ 2) ขัน้ทีผู้่เรยีนตรวจสอบความรู้ทีไ่ด้ของตนเอง 

แล้วน�ามาใช้ในการวางแผนในการหาค�าตอบของปัญหา 3) ขั้นที่ 

ผูเ้รียนน�าข้อมลูทีไ่ด้มาท�าการศกึษาค้นคว้า และน�าความรูที้ไ่ด้ศึกษา 

ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกันเพื่อสร้างข้อมูลมีความคิดใหม่  

ลงมือแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้ 4) ขั้นท่ีผู้เรียนแต่ละคนน�าข้อมูล 

ที่ค้นคว้าได้มาน�าเสนอให้แก่กลุ่มและร่วมกันสังเคราะห์ความรู้ 

เพื่อเป็นแนวทางการหาค�าตอบของปัญหา 5) ข้ันที่ผู้เรียนท�าการ

ประเมนิแนวคดิและความเข้าใจของกลุม่ เพือ่ให้ได้ค�าตอบของปัญหา

เป็นค�าตอบของกลุ่ม 6) ขัน้ทีผู่เ้รยีนแต่ละกลุม่น�าเสนองานในรูปแบบ 

ที่หลากหลายที่ได้หน้าชั้นเรียน เนื่องจากผู้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนา 

รปูแบบการจดัการเรยีนรู้ ตามขัน้ตอนดงันี ้ขัน้ที ่1 การศกึษาส�ารวจ 

สภาพปัญหา และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นท่ี 2 ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถ 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และ 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จากรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ  

ขัน้ที ่3 การยกร่างรูปแบบและก�าหนดองค์ประกอบการเรียนการสอน  

มอีงค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ หลักการของรปูแบบวัตถุประสงค์ 

ของรปูแบบ กระบวนการเรยีนการสอน เนือ้หาสาระการเรยีนรู ้และ 

การวัดประเมิน ขั้นที่ 4 การจัดท�าเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนรู้  

และพัฒนาเครื่องมือการจัดท�าเอกสารประกอบรูปแบบการจัดการ 

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ขั้นที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการ 

เรียนรู้ และเอกสารประกอบรูปแบบ น�าเสนอให้ประธานกรรมการ 

และกรรมการได้ตรวจสอบ พร้อมทั้งน�าข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

ต่างๆ มาปรบัปรงุแก้ไขก่อนทีจ่ะน�าไปให้ผู้ทรงคณุวฒุ ิจ�านวน 5 ท่าน 

ตรวจสอบคณุภาพ หลงัจากผูท้รงคณุวฒุติรวจสอบรปูแบบการจดัการ 

เรียนรู้และเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนรู้ แล้วเห็นว่า ผลการ 

ประเมินคุณภาพรูปแบบอยู่ในระดับดี และให้ข้อเสนอแนะใน 

บางประเดน็ ขัน้ที ่6 การปรบัปรงุแก้ไขรปูแบบการเรยีนรู ้และเอกสาร 

ประกอบผู้วิจัยได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางประเด็น ตามข้อ 

เสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒิแล ้วน�าไปทดลองใช ้กับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน�าผลท่ีได้จาก 

การทดลองมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน�า 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงกับกลุ่ม 

ตวัอย่างซึง่ สอดคล้องกบักระบวนการวจิยัตามรปูแบบการวจิยั และ 

พัฒนารูปแบบเชิงระบบ (System Approach Model) ของ  

ดิก และแคเรย์ (Dick and Carey) (Gall, Borg, Gall, 1996 :  

589-591)

 2. จากการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน 

สงูกว่าก่อนเรยีน และสงูกว่าการเรยีนด้วยการสอนแบบปกต ิอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 และ 3  

ทัง้นีเ้นือ่งมาจาก รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้มีการพัฒนารปูแบบต่อไปนี ้คอื  

ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นท่ี 2 ขั้นสอนเน้ือหาใหม่เป็น 

ขั้นเรียนรู ้เนื้อหาใหม่ ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปหลักการคิดลัด ขั้นที่ 4 

ขั้นฝึกทักษะการค�านวณ ข้ันที่ 5 ขั้นน�าความรู้ไปใช้ ขั้นที่ 6 

ขั้นประเมินผล ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

อาจเป็นเพราะนักเรียนมีการท�ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มส่งผลให้

นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ เนือ่งจากรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ 

มีการพัฒนามาจากรูปแบบดังต่อไปนี้ คือ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นตาม 
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แนวคิดทฤษฎีคอนสตัคติวิ ซึม ซ่ึงทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ์ต 

(Constructivist Theory) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู ้

ได้มีการเปลี่ยนจากเดิมท่ีเน้นการศึกษาปัจจัยภายนอกมาเป็น 

สิ่งเร้าภายใน ซึ่งได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ หรือกระบวนการรู้คิด 

กระบวนการคิด (Cognitive processes) ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในมีส่วนช่วยท�าให้เกิดการเรียนรู ้

อย่างมีความหมาย และความรู้เดิมมีส่วนเก่ียวข้องและเสริมสร้าง 

ความเข้าใจของผู ้เรียน แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 

(Constructivism) หรือเรียกชื่อแตกต่างกันไป ได้แก่ สร้างสรรค์ 

ความรู้นิยม หรือสรรสร้างความรู ้นิยม หรือการสร้างความรู ้  

ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้มีข้ันตอนท้ังหมด 4 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 ข้ันเชิญชวน เป็นการทบทวนความรู้เดิม ได้แก่ การใช้ 

ค�าถามว่ารูปทรงเรขาคณิตที่นักเรียนเห็นเป็นรูปทรงเรขาคณิต 

แบบใด ขั้นที่ 2 ขั้นส�ารวจ ให้นักเรียนได้ซึมซับ ดูดซึมความรู้ หรือ 

ประสบการณ์ใหม่จากการให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ นักเรียนถาม 

ปัญหาที่อยากรู้ ออกแบบการแก้ปัญหาโดยการส�ารวจวิเคราะห ์

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงต่างๆ ข้ันท่ี 3 ขั้นอธิบาย นักเรียน 

น�าสิ่งที่จดบันทึกจากการส�ารวจและศึกษารูปสามเหลี่ยม มาระดม 

ความคดิ รวบรวมค�าตอบ ทีห่ลากหลายมาอภิปรายปรบัปรุงความคิด 

ให้ชัดเจน น�าเสนอผลงานในช้ันเรียน แลกเปล่ียนความคิดความรู้  

น�าข้อมูลของกลุ่มตนเองและกลุ่มของเพื่อนมาจัดระบบวิเคราะห์ 

ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ คิดไตร่ตรอง เช่ือมโยงความสัมพันธ์  

สร้างความรู้ของตนเอง และขั้นที่ 4 ขั้นน�าไปใช้ นักเรียนน�าความรู ้

ที่สร้างขึ้นมาวิเคราะห์แก้ปัญหาสถานการณ์ใหม่ท�าแบบฝึกหัด 

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�าให้ผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนของนกัเรยีนหลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถิติที่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นว่า การสอนตามแนวทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสซึมนั้น มีประสิทธิภาพและท�าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนสูงขึ้น

 3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียน และ สูงกว่าการเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้อที่ 4  

และ 5 ท้ังนี้เนื่องมาจากรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้ 

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นนั้นประยุกต์มาจากรูปแบบ

การเรียนรู ้แนวคิดทฤษฎีคอนสตัคติวิซึม (Constructionism)  

รปูแบบการจดัการเรียนรูแ้บบจากวฎัจกัร 5E รูปแบบการจดัการเรยีน 

การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) และ  

รูปแบบที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดโพลยา (Polya) เป็นขั้นตอนตาม 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1  

สร้างความสนใจและน�าเสนอปัญหา ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 

โดยอาศัยความรู้เดิม ขั้นที่ 3 ลงมือศึกษาค้นคว้าตามแผนน�าข้อมูล 

ที่ได้มา ขั้นที่ 4 สังเคราะห์และน�าความรู้ไปใช้ในการหาค�าตอบ 

ของปัญหา ขั้นที่ 5 ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ และ 

ขั้นที่ 6 น�าเสนอผลงานที่ได้ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที ่

พัฒนาขึ้น โดยที่บางขั้นตอน มีจุดเด่น ชัดเจน มีความเหมาะสม  

และเชือ่มโยงความสมัพนัธ์อย่างต่อเนือ่งในการพฒันาความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

 4. ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียน และสูงกว่าการเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้อที่ 6  

และ 7 ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีการพัฒนามาจาก 

รูปแบบต่อไปน้ี คือ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนา 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นน้ัน  

เป็นขั้นตอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 6 ขั้นตอน 

ซึง่เป็นรปูแบบการจดัการเรียนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ในบางขัน้ตอน มีจุดเด่น  

ชัดเจน มีความเหมาะสม และเชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน 

 5. เจตคตต่ิอคณติศาสตร์ส�าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

ปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี ้

เนื่องมาจากรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นมีการพัฒนามาจากรูปแบบ 

ต่อไปน้ี คือ เจตคติต่อคณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียนที่เรียนด้วย 

รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากับ 4.06 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนมีการท�ากิจกรรมร่วมกัน 

เป็นกลุ่ม มีการและเปล่ียนเรียนรู้ สามารถสร้างความสนใจ ท�าให ้

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สนุกสนาน เรียนอย่างม ี

ความสุข ไม่เบื่อหน่าย ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ 

ด้วยตนเอง คิดอย่างมีเหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน รู้จักการท�างานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้อื่น นักเรียนสามารถสอบถามครูได้ทันทีที่เกิด 

ความสงสยั และเมือ่นกัเรยีนท�ากจิกรรมเสรจ็แล้ว มกีารเฉลยค�าตอบ 

ให้ทราบทนัท ีท�าให้นกัเรยีนกระตอืรอืร้นทีจ่ะทราบความก้าวหน้าของ 

ตนเอง จึงส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตติยา จันทาคีร (2557), ชาญณรงค์ 

วิเศษสัตย์ (2551), สุมาลี ขจรไพร (2550 : 82-84), จุลจิรา ปิ่นมั่น  

(2557), พักตร์ผกา ศรีสว่าง (2557), วรางคณา ส�าอางค์ (2560),  

พรสวรรค์ ปัญญาบัณฑิตกุล (2557), ควรคิด ชูรัตน์ (2557),  

ณัฐฐินุช  จุยค�าวงศ์ 
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นภสร เรือนโรจน์รุ่ง (2558), นันธิยา ไชยสะอาด (2557), กรกนก  

ค�าเพชร (2556) ซ่ึงงานวิจัยที่ได้กล่าวมาของแต่ละคนนั้น อยู่ใน 

ระดับมากขึ้นไป อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�ารปูแบบการเรยีนรูค้ณติศาสตร์

ที่พัฒนาขึ้นไปใช้

 1. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ 

โดยใช้รูปแบบการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ท่ีพัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้น  

ครูผู้สอนควรน�าเอารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช ้

ในการจดัการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อนัจะส่งผล 

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 2. ก่อนให้นักเรียนท�ากิจกรรมการเรียนการสอน 

ครูต้องอธิบายหรือชี้แจงวิธีการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน  

เพือ่ให้นกัเรียนเข้าใจตรงกนั ดงันัน้ครูผูส้อนควรเริม่ต้นจากการชีแ้จง 

วัตถุประสงค์ วิธีการด�าเนินการการปฏิบัติตน การช่วยเหลือซึ่งกัน 

และกัน ตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม 

ก่อนด�าเนินกิจกรรม และสังเกตถึงปัญหาต่างๆ รวมทั้งมีการบันทึก 

ปัญหาและข้อสงสัยท่ีนักเรียนซักถามทุกครั้ง เพื่อน�ามาปรับปรุง 

แก้ไขให้รูปแบบการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 3. การท�ากิจกรรมกลุ่ม นักเรียนเก่งมักจะไม่ค่อยให ้

ค�าปรกึษาเพือ่น ดงันัน้ครูผู้สอนควรคอยกระตุน้ให้นักเรียนช่วยเหลอื

และปรึกษาหารือกันในระหว่างท�ากิจกรรมการเรียนการสอน

 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ

ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อ

คณิตศาสตร์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส�าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติ ตลอดจน 

สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ที่สูงขึ้น

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

 1. จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้ทางด้านความเข้าใจ  

มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าด้านการน�าไปใช้ ดังนั้นควรจะต้องมีวิธีการ หรือ 

รูปแบบการสอนที่จะสามารถพัฒนาความรู้ด้านความเข้าใจให้ม ี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 2. ในการวจิยัครัง้นีม้นีกัเรยีนส่วนน้อยทีไ่ม่ใส่ใจการเรียน  

ไม่สนใจกจิกรรม และไม่ให้ความส�าคญักบัการเรยีนเท่าทีค่วร ดงันัน้ 

ในการวจัิยครัง้ต่อไปควรหาวธิกีาร หรอืกระบวนการทีท่�าให้นกัเรยีน 

เกิดความสนใจเรียน และให้ความส�าคัญกับการเรียนเพิ่มมากขึ้น

 3. การปรบัเปลีย่นรปูแบบการสอนทีก่ระตุน้ให้นกัเรยีน 

สามารถแสดงความคิดเห็น และกล้าแสดงออกด้วยตนเอง จึงควร 

พฒันารปูแบบการสอนรปูแบบใหม่เพือ่กระตุน้ให้นกัเรยีนเกดิความ

สนใจ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

 4. จากผลการศกึษาเจตคตขิองนกัเรยีน พบว่า นกัเรยีน 

มีการศึกษาเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น 

มีคะแนนต�่าสุดที่ 3.67 ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู ้

คณติศาสตร์ในเน้ือหาบทอ่ืนๆ และจดักจิกรรมการเรยีนรูท่ี้หลากหลาย 

อันจะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไป
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ร่วมกับการปลูกพืชผักเถาเลื้อยเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ในสวนไม้ผล
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บทคัดย่อ
 เหด็เยือ่ไผ่เป็นเหด็ทีรั่บประทานได้และมคีณุสมบตัเิป็นยา วตัถปุระสงค์ของการวจิยันี ้เพือ่พฒันาการน�าใบของไม้ผลชนิดต่างๆ  

มาเพาะเห็ดเย่ือไผ่ร่วมกับการปลูกผักข้ึนค้าง ส�าหรับเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ในสวนผลไม้โดยท�าการทดลองที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ท�าการทดลองระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 อุณหภูม ิ

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�าไย และใบเงาะ ปัจจัยที่ 2 คือ ชนิดของผักขึ้นค้าง มี 2 ชนิด คือ มะระ และบวบ มีทั้งหมด 6 ส่ิงทดลอง  

ผลการทดลองพบว่า การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยใบทุเรียนใต้ค้างมะระให้ดอกเร็วที่สุด คือ 38.7 วัน หลังการใส่เชื้อลงแปลง แต่ไม่แตกต่าง 

ทางสถิติกับการเพาะด้วยใบทุเรียนใต้ค้างบวบและใบเงาะใต้ค้างบวบ ซึ่งจะออกดอกเมื่อใส่เช้ือลงแปลงได้ 42 วัน และ 44.7 วัน  

ตามล�าดับ นอกจากนี้พบว่า การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยใบทุเรียนมีแนวโน้มที่จะให้ดอกได้ยาวนานและมีจ�านวนครั้งของการให้ดอกที่มากกว่า 

สิ่งทดลองอ่ืนๆ การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยใบทุเรียนใต้ค้างมะระสามารถเก็บดอกได้ถึง 12 ครั้ง และการเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยใบทุเรียน 

ใต้ค้างบวบสามารถเก็บดอกได้ 9 ครั้ง ในระยะเวลาการเก็บผลผลิต 82 วัน การใช้ใบทุเรียนใต้ค้างมะระให้จ�านวนดอกทั้งหมดต่อพื้นท่ี 

1 ตารางเมตร มากที่สุดคือ 14 ดอก แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับส่ิงทดลองอื่นๆ อย่างมีนัยส�าคัญ การเพาะด้วยใบเงาะใต้ค้างบวบให ้

น�า้หนกัสดดอก น�า้หนกัแห้งดอก และมคีวามยาวร่างแหมากทีสุ่ด คอื 48.2 กรมั 2.8 กรมั และ 23.3 เซนตเิมตร ตามล�าดบั การเพาะในทกุสิง่ 

ทดลองมคีวามยาวก้านดอก ผลผลติรวมต่อพืน้ที ่1 ตารางเมตร ปรมิาณความชืน้ และปรมิาณโปรตนีไม่แตกต่างกนัทางสถติอิย่างมนียัส�าคญั

 การทดลองท่ี 2 ศึกษาอิทธิพลของอาหารเสริมต่างๆ ต่อการให้ผลผลิตของเห็ดเยื่อไผ่ โดยท�าการเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วย 

ใบทุเรียนใต้ค้างบวบ ซึ่งให้ผลดีจากการทดลองที่ 1 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD)  

มี 3 ซ�้า สิ่งทดลองที่ 1 คือ  แปลงเพาะเห็ดไม่ใส่อาหารเสริม (control) สิ่งทดลองที่ 2 : แปลงเพาะเห็ดใส่ร�า 5 % ของน�้าหนักใบทุเรียน  

สิ่งทดลองที่ 3 : แปลงเพาะเห็ดใส่ร�า 5% + ดีเกลือ 2% สิ่งทดลองที่ 4 : แปลงเพาะเห็ดใส่ร�า 6% + ดีเกลือ 2% + ยิปซัม 2%  

สิ่งทดลองที่ 5 : แปลงเพาะเห็ดใส่ร�า 6% + ดีเกลือ 2% + ยิปซัม 2% + ปูนขาว 1% ผลการทดลองพบว่า การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ 

ทุกสิ่งทดลองที่มีร�าเป็นส่วนประกอบจะท�าให้ได้ผลผลิตต�่ากว่าการไม่ใส่อาหารเสริม (แปลงควบคุม) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ค�าส�าคัญ : เห็ดเยื่อไผ่, การเพาะเห็ด, เห็ดทางการแพทย์
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Abstract
 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. 

Keywords : bamboo mushrooms, mushroom cultivation, medicinal mushroom.
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บทน�า
 เห็ดเยื่อไผ่หรือเห็ดร่างแหเป็นเห็ดท่ีเพาะเป็นการค้า 

ในประเทศจีนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 โดยเฉพาะท่ีเมืองฟูเจียน  

Fujian นั้น เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งผลิตที่ส�าคัญ (จิราวรรณ  

หาญวฒันกลุ, 2552)  จากการสกดัสารจากเห็ดเยือ่ไผ่พบสารส�าคญั  

2 ชนิด คือ Polysaccharide และสาร Dictyophorine A and B  

ซึง่เป็นสารทีพ่บยากมากในสิง่มชีวีติชนดิอ่ืนๆ ได้มกีารทดสอบสมบตั ิ

ของสาร Dictyophorine A and B ทางเภสัชวิทยา พบว่า  

สารกลุ่มนี้เป็นตัวช่วยในการปกป้องระบบประสาทไม่ให้ถูกท�าลาย

จากสารพษิและสามารถกระตุน้การสร้างเซลล์ประสาทและสมองได้  

เห็ดเยื่อไผ่มีสารธรรมชาติท่ีสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ 

จลุนิทรีย์ทีเ่ป็นโทษและท�าให้อาหารบดูเน่าได้หลายชนดิ นอกจากนี้ 

ยังพบสาร Allantoin เช่นเดียวกับที่พบในเมือกของหอยทาก  

(นิรนาม, 2558) ปัจจุบันความต้องการเห็ดเยื่อไผ่สดมีสูงมาก  

เฉพาะเมอืงกวางโจวราคาสงูกว่าเมอืงไทยเกอืบเท่าตวั ทีป่ระเทศจนี 

เหด็เยือ่ไผ่จะออกดอกเฉพาะในช่วงฤดรู้อน โดยเฉพาะเดอืนพฤษภาคม  

พบขึน้อยูต่ามพืน้ดนิใต้ต้นสนและต้นไผ่ ส่วนประเทศไทยมีข้อได้เปรยีบ 

คือ สามารถผลิตเห็ดเยื่อไผ่ได้ตลอดท้ังปี เน่ืองจากมีภูมิอากาศที่ 

เหมาะสมคอืร้อนชืน้ แต่ในปัจจบุนัพบว่า เหด็เยือ่ไผ่ทัง้หมดทีจ่�าหน่าย 

ในประเทศไทยน�าเข้าจากประเทศจีน ซ่ึงส่วนใหญ่จะผ่านการฟอกส ี

ด้วยก�ามะถัน (biology, 2515) เพื่อให้มีสีขาว ดึงดูดใจผู้บริโภค  

แต่เน่ืองจากก�ามะถันเป็นสารท่ีมีพิษต่อร่างกาย ท�าให้ไม่สามารถ 

จ�าหน่ายในประเทศจีนได้ เน่ืองจากจีนมีกระทรวงควบคุมคุณภาพ 

ตรวจสอบและกกักนัโรค (AQSIQ) เข้มงวดในการก�ากบัดแูล ควบคมุ 

การผลิต การน�าเข้าและการจ�าหน่ายสินค้าอาหาร ส่งผลให้จีน 

ส่งออกเห็ดเยื่อไผ่มายังประเทศท่ีไม่มีความเข้มงวด เช่น ไทย ลาว  

พม่า แทน และขายในราคาถูก (อรทัย เอื้อตระกูล, 2559) ดังนั้น 

หากสามารถเพาะเหด็เยือ่ไผ่จ�าหน่ายได้ในประเทศไทยโดยไม่ฟอกสี 

ด้วยก�ามะถัน ย่อมจะเป็นการสร้างอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกร 

ผู ้เพาะเห็ด ลดการขาดดุลทางการค้า และท�าให้ผู ้บริโภคได้ 

รับประทานอาหารที่ปลอดภัย

 ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตผลไม ้

ที่ส�าคัญ อาทิเช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ และ ลางสาดฯลฯ ซ่ึงใน 

แต่ละปีใบของไม้ผลเหล่านี้จะร่วงหล่นลงบนพื้นดินอย่างมากมาย 

และย่อยสลายไป บางส่วนอาจจะย่อยสลายกลายเป็นอินทรียวัตถุ 

บ�ารุงดิน (Gonzalez & Seastedt, 2000) แต่ก็ยังมีอีกจ�านวนมาก 

ที่ร่วงหล่นปกคลุมหน้าดิน หากสามารถน�าเอาใบไม้ผลเหล่าน้ี 

มาเพิ่มมูลค่าโดยการน�ามาเพาะเห็ดเยื่อไผ่ ย่อมจะท�าให้เกษตรกร 

มีรายได้เพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้หากน�าใบไม้ผลที่ผ่านการเพาะเห็ด 

เยื่อไผ่แล้วหมุนเวียนกลับมาท�าปุ๋ยหมัก จะท�าให้เกษตรกรสามารถ 

ลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง

 การปลูกผักเถาเลื้อยหรือผักขึ้นค้าง เช่น บวบ ฟักข้าว  

มะระ และ แฟง เป็นต้น จะต้องมีการท�าค้างเพื่อให้พืชเหล่านี ้

เจริญเติบโตเลื้อยขึ้นไป ออกดอกและติดผลบนค้างเพื่อให้ผลม ี

รูปร่างสวยงาม ไม่ติดโรคจากดิน ซึ่งพื้นที่ที่อยู ่ใต้ค้างนี้จะเกิด 

ร่มเงามากเมื่อพืชผักเจริญเติบโตเต็มที่ ไม่สามารถปลูกพืชชนิดอื่น 

หรือท�าประโยชน์ใดๆ ได้อีก แต่ในทางกลับกันสภาพแวดล้อม 

ใต้ค้างผักดังกล่าวเหมาะสมกับการเพาะเห็ดเยื่อไผ่มาก ดังนั้น 

การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ใต้ค้างผักได้ เป็นการใช้พื้นที่ของการปลูกผัก 

ขึ้นค้างได้ประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อวิจัยและพัฒนาการน�าใบของไม้ผลชนิดต่างๆ  

มาเพาะเห็ดเยื่อไผ่ร่วมกับการปลูกผักขึ้นค้าง ซึ่งเป็นการใช้พื้นที ่

ใต้ค้างผักให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ศกึษาการเจรญิเตบิโตและการให้ผลผลติของเห็ด

เยื่อไผ่ด้วยใบไม้ผลชนิดต่างๆ ร่วมกับการปลูกผักขึ้นค้าง  

 วางแผนการทดลองโดยใช้แบบทดลอง 3 x 2 Factorial  

in Randomized Complete Block Design (RCBD)  มี 2 ปัจจัย   

ปัจจัยแรก คือ ใบของไม้ผลชนิดต่างๆ มี 3 ชนิด คือ ใบทุเรียน ใบ 

ล�าไย และใบเงาะ ปัจจัยที่ 2 คือชนิดของผักขึ้นค้าง มี 2 ชนิด  

คือ บวบ และมะระ ท�า 3 ซ�้า 1 ซ�้า คือ ค้างผัก 1 ค้าง มี 6 สิ่งทดลอง 

คือ

 สิ่งทดลองที่ 1 : เพาะเห็ดร่างแหด้วยใบทุเรียนภายใต ้

    ค้างต้นบวบ

 สิ่งทดลองที่ 2 : เพาะเห็ดร่างแหด้วยใบทุเรียนภายใต ้

    ค้างต้นมะระ

 สิ่งทดลองที่ 3 : เพาะเหด็ร่างแหด้วยใบลองกองภายใต้ 

    ค้างต้นบวบ

 สิ่งทดลองที่ 4 : เพาะเหด็ร่างแหด้วยใบลองกองภายใต้ 

    ค้างต้นมะระ

 สิ่งทดลองที่ 5 : เพาะเห็ดร่างแหด้วยใบเงาะภายใต ้

    ค้างต้นบวบ

 สิ่งทดลองที่ 6 : เพาะเห็ดร่างแหด้วยใบเงาะภายใต ้

    ค้างต้นมะระ

 ขั้นตอนและวิธีด�าเนินการวิจัย

 1. การหมกัใบไม้ผล : ก่อนทีจ่ะน�าใบไม้ผลมาเพาะเหด็ 

เย่ือไผ่ จะต้องท�าการหมักใบก่อน โดยการน�าใบไม้ผลมากองท่ีพื้น  

จากนั้นรดด้วยนม 1 กล่อง (200 มิลลิลิตร) ต่อใบไม้ 50 กิโลกรัม  

ร่วมกับการใช้จุลินทรีย์ พด.1 อัตราใบไม้ผล 1000 กิโลกรัม ต่อ  

อัจฉรา  บุญโรจน์, วัชรวิทย์  รัศมี
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พด.1 100 กรัม (1 ซอง) ปรับความชื้นกองใบไม้ให้ได้ 60 - 70  

เปอร์เซน็ต์ ตกัใบไม้ทีค่ลกุส่วนผสมต่างๆ แล้วกลบัลงไปในกระสอบ  

มัดปากกระสอบหลวมๆ เพื่อเป็นการระบายความร้อน หมักใบไม ้

ในกระสอบเป็นเวลา 15 วัน ก่อนน�าไปเพาะเห็ดเยื่อไผ่

 2. เตรียมต้นกล้าบวบและมะระ : น�าเมล็ดบวบและ 

มะระมาตัดส่วนปลายเมล็ดออก เพื่อให้น�้าเข้าสู่เมล็ดได้ง่ายขึ้น  

จากนั้นน�าไปเพาะในถาดเพาะเมล็ด เม่ือต้นอ่อนงอกและมีใบแท้  

1 คู่ ท�าการย้ายลงถุงด�า เมื่อต้นกล้ามีใบแท้ 2-3 คู่ ท�าการย้ายลง 

แปลงปลูก

 3. จัดท�าค้างของผักแต่ละชนิด ขนาด 3 x 3 x 3 เมตร  

(กว้าง x ยาว x สูง) จากนั้นน�าต้นกล้าบวบและมะระปลูกใต้ค้าง 

หลุมละ 2 เมล็ด ระยะระหว่างหลุม 1.5 เมตร รองก้นหลุมปลูกด้วย 

ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 และปุ๋ยมูลวัว ใส่ปุ๋ยครั้งต่อไปเมื่อบวบและ 

มะระมีอายุ 20 - 30 วัน   

 4. การเตรียมแปลงเพาะเห็ดเยื่อไผ่ : ภายใต้ค้างผัก 

น�ากาบมะพร้าวสบัมาปูเป็นพืน้แปลงในช้ันแรก หนาประมาณ 2 นิว้  

โดยแปลงเพาะมีขนาด 1 x 2 เมตร จากน้ันโรยทับด้วยแกลบดิบ 

เป็นชั้นที่ 2 หนาประมาณ 2 น้ิว เช่นกัน น�าก้อนเชื้อเห็ดเยื่อไผ่ 

มาหักให้เป็นก้อนเล็กๆ แล้ววางกระจายให้ทั่วแปลงเพาะ ใช้ก้อนเชื้อ  

5 ถุงต่อ 1 แปลงเพาะ จากนั้นน�าใบไม้ผลหมักชนิดต่างๆ มาวางทับ 

บนก้อนเชื้อตามแผนการทดลอง วางใบไม้ผลไม่ให้หนามากเกินไป 

โดยวางคลุมก้อนเชื้อไม่ให้สัมผัสกับอากาศและแสงโดยตรง  

ชั้นสุดท้ายโรยทับด้วยดินปลูกพืชหนาประมาณ 1 เซนติเมตร 

โรยดินให้ทั่วผิวหน้าแปลง

 5. การดูแลรักษาแปลงเพาะเห็ดเยื่อไผ่ : ตรวจแปลง 

อย่างสม�่าเสมอ ระมัดระวังเก่ียวกับศัตรูธรรมชาติ เช่น หอยทาก  

ปลวก และมด เป็นต้น เมื่อตรวจพบให้รีบเก็บออกหรือหาวิธีการ 

ก�าจัด ตรวจดูการเจริญของเส้นใย ถ้าพบว่า เส้นใยเจริญโผล่พ้นผิว 

ใบไม้ผลขึ้นมาให้เอาใบไม้ผลที่หมักเตรียมไว้คลุมปิดเส้นใยบางๆ  

ท�าเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่าจะเกิดดอก 

 นอกจากนี้ในช่วงแรกที่ย้ายกล้าผักลงปลูกในแปลง  

กล้าผักยังไม่เจริญเติบโตขึ้นบนค้าง ท�าให้ภายใต้ค้างได้รับแสงแดด 

เต็มที่ ซึ่งไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดเยื่อไผ่ จึงควร 

บังแสงบนแปลงในช่วงแรกด้วยตาข่ายที่พรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์

 6. การให้น�้า : ควบคุมความชื้นในแปลงให้ได้ประมาณ  

70 -75 เปอร์เซ็นต์ รักษาความชื้นในแปลงให้สม�่าเสมอ ไม่ให้น�้า 

มากเกนิไปจนแฉะ เมือ่เหด็เยือ่ไผ่ออกดอก ท�าการบนัทกึข้อมลูต่างๆ  

ของเห็ดเยื่อไผ่ในแต่ละสิ่งทดลอง ดังต่อไปนี้

 1. ระยะเวลาการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดเยื่อไผ่

ตั้งแต่เริ่มน�าเชื้อลงแปลงจนกระทั่งเกิดดอกครั้งแรก

 2. จ�านวนดอกทั้งหมดต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (ตร.ม.) 

จากการเก็บดอกเห็ดที่ได้ตลอดการเก็บผลผลิต (เก็บผลผลิตเป็น 

เวลา 85 วัน)

 3. ปริมาณผลผลิตทั้งหมดต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. : ได้จาก 

การชั่งน�้าหนักสดดอกเห็ดที่ได้ในแต่ละครั้งแล้วน�ามารวมกัน

 4. วัดความยาวของร่างแห โดยสุ่มดอกเห็ดจ�านวน  

10 ดอกต่อสิ่งทดลอง จากนั้นหาค่าเฉลี่ย

 5. วัดความยาวของก้านดอกเห็ดตั้งแต่ฐานจนถึงส่วน 

ยอดดอกเห็ด โดยสุ่มดอกเห็ด จ�านวน 10 ดอก ต่อสิ่งทดลอง  

จากนั้นหาค่าเฉลี่ย

 6. น�า้หนกัสดต่อดอก โดยสุม่ดอกเหด็ จ�านวน 10 ดอก 

ต่อสิ่งทดลอง จากนั้นหาค่าเฉลี่ย

 7. น�้าหนักแห้งต่อดอก (หลังจากตัดเอาส่วนหมวกเห็ด 

ออกแล้ว) โดยสุ่มดอกเห็ด จ�านวน 10 ดอก ต่อสิ่งทดลอง น�ามาอบ 

ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน จากนั้นหาค่าเฉลี่ย 

 8. เปอร์เซ็นต์ความชื้นของดอกเห็ด โดยสุ่มดอกเห็ด 

จ�านวน 10 ดอก ต่อสิ่งทดลอง จากนั้นหาค่าเฉลี่ย    

 9. วเิคราะห์ปรมิาณโปรตนีในดอกเหด็ ด้วยวธิ ีKjeldahl 

Method  

 2. ศึกษาอิทธิพลของอาหารเสริมต่างๆ ต่อการให้

ผลผลิตของเห็ดเยื่อไผ่

 น�าสิ่งทดลองที่ให้ผลผลิตที่ดีที่สุดจากการทดลองท่ี 1  

มาท�าการทดลองที่ 2 ต่อเนื่อง โดยเลือกใบของไม้ผลท่ีปลูก 

ร่วมกับชนิดของผักขึ้นค้างที่ให้ผลผลิตเห็ดเยื่อไผ่สูงที่สุดมาด�าเนิน 

การทดลองเหมือนการทดลองที่ 1 แต่ในช่วงของการท�าแปลง 

เพาะเห็ดให้ใส่อาหารเสริมต่างๆ โดยวางแผนการทดลองแบบ  

Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 3 ซ�้า 

สิ่งทดลองต่าง ๆ มีดังนี้คือ

 สิ่งทดลองที่ 1 : แปลงเพาะเห็ดไม่ใส่อาหารเสริม

    (control)

 สิ่งทดลองที่ 2 : แปลงเพาะเห็ดใส่ร�า 5 เปอร์เซ็นต์

    ของน�้าหนักใบไม้ผล

 สิ่งทดลองที่ 3 : แปลงเพาะเห็ดใส่ร�า 5 เปอร์เซ็นต์ + 

    ดีเกลือ 2 เปอร์เซ็นต์ ของน�้าหนัก

    ใบไม้ผล

 สิ่งทดลองที่ 4 : แปลงเพาะเห็ดใส่ร�า 6 เปอร์เซ็นต์ + 

    ดีเกลือ 2 เปอร์เซ็นต์ + ยิปซัม

    2 เปอร์เซ็นต์ ของน�้าหนักใบไม้ผล

อัจฉรา  บุญโรจน์, วัชรวิทย์  รัศมี
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 สิ่งทดลองที่ 5 : แปลงเพาะเห็ดใส่ร�า 6 เปอร์เซ็นต์ + 

    ดีเกลือ 2 เปอร์เซ็นต์ + ยิปซัม

    2 เปอร์เซ็นต์ + ปูนขาว 1 เปอร์เซ็นต์ 

    ของน�้าหนักใบไม้ผล

 การเตรียมแปลงเพาะเห็ด : ขั้นตอนต่างๆ เหมือน 

การทดลองที่ 1 แต่ให้ใส่อาหารเสริมตามสิ่งทดลองต่างๆ หลังจาก 

โรยแกลบในชั้นที่ 2 เมื่อใส่อาหารเสริมครบแล้ว จึงวางก้อนเชื้อเห็ด 

เยื่อไผ่ การบันทึกผลการทดลองท�าเหมือนกับการทดลองที่ 1  

 ด�าเนินการทดลองที่โรงเรือนปฏิบัติการเพาะเห็ด และ 

ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม  

พ.ศ. 2559 - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 อุณหภูมิระหว่างท�าการ 

ทดลองเฉลีย่ 28 องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ์เฉลีย่ 85 เปอร์เซน็ต์

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance; 

ANOVA) และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างสิ่งทดลอง  

โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 

ร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ผลการวิจัย
 1. ศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของ 

เห็ดเย่ือไผ่บนใบทุเรียน ใบล�าไย และใบเงาะ ภายใต้ค้างบวบ 

และค้างมะระ

 จากการทดลองพบว่า

 1. วันที่ออกดอกครั้งแรก : การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วย 

ใบทุเรียนใต้ค้างมะระให้ดอกเร็วที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับส่ิงทดลอง 

อื่นๆ คือ 38.7 วัน หลังการใส่เชื้อลงแปลง แต่ไม่แตกต่างทางสถิต ิ

กบัการเพาะด้วยใบทเุรยีนใต้ค้างบวบและเพาะด้วยใบเงาะใต้ค้างบวบ  

ซึ่งจะออกดอกเมื่อใส่เชื้อลงแปลงได้ 42 วัน และ 44.7 วัน ตามล�าดับ 

(ตารางที่ 1)

 2. จ�านวนดอกทัง้หมดต่อแปลงเพาะพ้ืนที ่1 ตารางเมตร :  

การเพาะเหด็เยือ่ไผ่ด้วยใบทเุรยีนใต้ค้างมะระให้จ�านวนดอกทัง้หมด 

ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. มากที่สุด คือ 14 ดอก แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ 

สิ่งทดลองอื่นๆ อย่างมีนัยส�าคัญ(ตารางที่ 1) 

 3. น�้าหนักสดดอก : การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยใบเงาะ 

ใต้ค้างบวบ ให้น�้าหนักสดดอกมากที่สุด คือ 48.2 กรัม ซึ่งมากกว่า 

การเพาะด้วยใบทุเรียนใต้ค้างมะระ และการเพาะด้วยใบล�าไย 

ใต้ค้างมะระทีม่นี�า้หนกัสดดอก 23 และ 26 กรมั ตามล�าดบั อย่างมนียั 

ส�าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1)

 4. น�้าหนักแห้งดอก : การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยใบเงาะ 

ใต้ค้างบวบ ให้น�้าหนักแห้งดอกมากที่สุด คือ 2.8 กรัม ซึ่งมากกว่า 

การเพาะด้วยใบทเุรยีนใต้ค้างมะระ การเพาะด้วยใบล�าไยใต้ค้างบวบ  

และการเพาะด้วยใบล�าไยใต้ค้างมะระอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

โดยมนี�า้หนกัแห้งเท่ากบั 1.5, 2.1 และ 2 กรมั ตามล�าดบั (ตารางท่ี 1)

 5. ความยาวร่างแห : การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยใบเงาะ 

ใต้ค้างบวบ ท�าให้เห็ดเยื่อไผ่มีร่างแหยาวที่สุด คือ 23.3 เซนติเมตร  

ซ่ึงมากกว่าการเพาะด้วยใบทุเรยีนใต้ค้างมะระ การเพาะด้วยใบล�าไย 

ใต้ค้างบวบ และการเพาะด้วยใบล�าไยใต้ค้างมะระอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ โดยมีความยาวร่างแห 17.9, 19.5 และ 19 เซนติเมตร  

ตามล�าดับ ในขณะที่การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยใบเงาะใต้ค้างบวบ  

การเพาะด้วยใบทุเรียนใต้ค้างบวบ และการเพาะด้วยใบเงาะใต้ค้าง 

มะระ มีความยาวร่างแหไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ 

(ตารางที่ 1) (ภาพที่ 1)

 6. ความยาวก้านดอก : การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ในทุกสิ่ง 

ทดลองมคีวามยาวก้านดอกไม่แตกต่างกนัทางสถติอิย่างมนียัส�าคญั  

(ตารางที่ 1) (ภาพที่ 1)

 7.  ผลผลิตรวมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร : การเพาะเห็ด 

เยื่อไผ่ในทุกสิ่งทดลองมีผลผลิตรวมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร 

ไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ (ตารางที่ 1)

 8. ความชืน้ : ดอกเหด็เยือ่ไผ่ในทกุสิง่ทดลองมปีรมิาณ 

ความช้ืนไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ โดยมีปริมาณ

ความชื้นระหว่าง 92 - 94 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1)

 9. ปริมาณโปรตีน (เปอร์เซ็นต์) : ดอกเห็ดเยื่อไผ ่

ในทุกสิ่งทดลองมีปริมาณโปรตีนไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี 

นยัส�าคญั โดยมปีรมิาณโปรตนีระหว่าง 23 - 26 เปอร์เซน็ต์ (ตารางที ่1)

 2. ศกึษาอทิธิพลของอาหารเสรมิต่างๆ ต่อการให้ผลผลติ 

ของเห็ดเยื่อไผ่ 

 จากการทดลองที่ 1 พบว่า การใช้ใบทุเรียนในการ 

เพาะเห็ดเยื่อไผ่มีแนวโน้มที่จะให้ผลผลิตและให้ดอกเห็ดเร็วกว่า 

ส่ิงทดลองอื่นๆ นอกจากนี้พบว่า การปลูกบวบขึ้นค้างจะสามารถ 

สร้างร่มเงาใต้ค้างได้เร็วกว่าการปลูกมะระ ดังนั้นในการทดลองที่ 2  

ซึ่งศึกษาอิทธิพลของอาหารเสริมต่างๆ ต่อการให้ผลผลิตของเห็ด 

เยื่อไผ่ จึงเลือกที่จะเพาะเห็ดเยื่อไผ่บนใบทุเรียนใต้ค้างบวบ 

ซึ่งผลการทดลองพบว่า 

 1. วนัทีอ่อกดอกครัง้แรก : การเพาะเหด็เยือ่ไผ่ในทุกสิง่ 

ทดลองมวีนัทีใ่ห้ดอกครัง้แรกใกล้เคยีงกนั โดยแปลงเพาะเหด็เยือ่ไผ่ 

ที่ไม่ใส่อาหารเสริมจะให้ดอกเร็วที่สุด คือ 45 วัน แต่ไม่แตกต่างกัน 

ทางสถิติกับสิ่งทดลองอื่นๆ (ตารางที่ 2)

 2. จ�านวนดอกทัง้หมดต่อแปลงเพาะพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร : 

การเพาะเห็ดเยื่อไผ่โดยไม่ใส่อาหารเสริมให้จ�านวนดอกทั้งหมดต่อ 

พื้นที่ 1 ตร.ม. มากที่สุด คือ 7 ดอก ซึ่งมากกว่าสิ่งทดลองอื่นๆ  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ นอกจากนี้พบว่า ทุกสิ่งทดลองที่มีการใส ่

ร�าให้ดอกเห็ดเพียง 1 - 2 ดอกต่อแปลงเท่านั้น (ตารางที่ 2) 

อัจฉรา  บุญโรจน์, วัชรวิทย์  รัศมี
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 3. น�้าหนักสดดอก : การเพาะเห็ดเยื่อไผ่โดยไม่ใส่ 

อาหารเสริมให้น�้าหนักสดดอกมากที่สุด คือ 39.1 กรัม ซึ่งมากกว่า 

สิ่งทดลองอื่นๆ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ในขณะท่ีทุกส่ิงทดลอง 

ที่มีการใส่ร�าให้น�้าหนักสดดอกอยู่ในช่วง 22 - 25 กรัม เท่านั้น  

(ตารางที่ 2)

 4. น�้าหนักแห้งดอก : การเพาะเห็ดเยื่อไผ่โดยไม่ใส่ 

อาหารเสริมให้น�้าหนักแห้งดอกมากที่สุด คือ 2.7 กรัม ซึ่งมากกว่า 

สิ่งทดลองอื่นๆ อย่างมีนัยส�าคัญ ในขณะที่ทุกสิ่งทดลองที่มีการใส่ 

ร�าให้น�้าหนักแห้งดอกอยู่ในช่วง 1.5 -1.7 กรัม เท่านั้น (ตารางที่ 2)

 5. ความยาวร่างแห : ดอกเห็ดเยื่อไผ่ในทุกส่ิงทดลอง 

มีความยาวร่างแหไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความยาวร่างแห 

ระหว่าง 16 - 21 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)

 6. ความยาวก้านดอก : การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ในทุกสิ่ง 

ทดลองมีความยาวร่างแหไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ 

โดยมีความยาวก้านดอกระหว่าง 16 - 18.8 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)

 7. ผลผลิตรวมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร :  การเพาะเห็ด

เยื่อไผ่โดยไม่ใส่อาหารเสริมให้ผลผลิตรวมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร 

มากที่สุด คือ 270.5 กรัม ซึ่งมากกว่าส่ิงทดลองอื่นๆ อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ ในขณะที่ทุกสิ่งทดลองที่มีการใส่ร�าให้ผลผลิต 

รวมต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตรเท่ากับ 22.1 - 43.2 กรมั เท่าน้ัน (ตารางท่ี 2)

 8. ความชืน้ : ดอกเหด็เยือ่ไผ่ในทกุสิง่ทดลองมปีรมิาณ

ความช้ืนไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ โดยมีปริมาณ

ความชื้นระหว่าง 92 - 94 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2)

 9. ปริมาณโปรตีน :  ดอกเห็ดเยื่อไผ่ในทุกส่ิงทดลอง 

มีปริมาณโปรตีนไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ โดยมี 

ปริมาณโปรตีนระหว่าง 22 - 24 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2)

 7.  ผลผลิตรวมตอพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร : การเพาะเห็ดเยื่อไผในทุกสิ่งทดลองมีผลผลิตรวมตอพ้ืนท่ี 1 ตาราง
เมตรไมแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (ตารางท่ี 1) 
 8. ความชื้น : ดอกเห็ดเยื่อไผในทุกสิ่งทดลองมีปริมาณความชื้นไมแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ โดยมีปริมาณความชื้นระหวาง 92  94 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 1) 
 9. ปริมาณโปรตีน (เปอรเซ็นต) : ดอกเห็ดเยื่อไผในทุกสิ่งทดลองมีปริมาณโปรตีนไมแตกตางกัน
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยมีปริมาณโปรตีนระหวาง 23  26 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 1) 
2. ศึกษาอิทธิพลของอาหารเสริมตาง ๆ ตอการใหผลผลิตของเห็ดเย่ือไผ  
 จากการทดลองท่ี 1 พบวาการใชใบทุเรียนในการเพาะเห็ดเยื่อไผมีแนวโนมท่ีจะใหผลผลิตและใหดอกเห็ดเร็ว
กวาสิ่งทดลองอ่ืน ๆ นอกจากน้ีพบวา การปลูกบวบข้ึนคางจะสามารถสรางรมเงาใตคางไดเร็วกวาการปลูกมะระ ดังน้ันใน
การทดลองท่ี 2 ซึ่งศึกษาอิทธิพลของอาหารเสริมตาง ๆ ตอการใหผลผลิตของเห็ดเยื่อไผ จึงเลือกท่ีจะเพาะเห็ดเยื่อไผบน
ใบทุเรียนใตคางบวบ ซึ่งผลการทดลองพบวา  
 1. วันท่ีออกดอกครั้งแรก : การเพาะเห็ดเยื่อไผในทุกสิ่งทดลองมีวันท่ีใหดอกครั้งแรกใกลเคียงกัน โดยแปลง
เพาะเห็ดเยื่อไผท่ีไมใสอาหารเสริมจะใหดอกเร็วท่ีสุดคือ 45 วัน แตไมแตกตางกันทางสถิติกับสิ่งทดลองอ่ืน ๆ (ตารางท่ี 2) 
 2. จํานวนดอกท้ังหมดตอแปลงเพาะพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร : การเพาะเห็ดเยื่อไผโดยไมใสอาหารเสริมใหจํานวน
ดอกท้ังหมดตอพ้ืนท่ี 1 ตร.ม. มากท่ีสุดคือ 7 ดอก ซึ่งมากกวาสิ่งทดลองอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากน้ีพบวา
ทุกสิ่งทดลองท่ีมีการใสรําใหดอกเห็ดเพียง 1 – 2 ดอกตอแปลงเทาน้ัน (ตารางท่ี 2)  
 3. นํ้าหนักสดดอก : การเพาะเห็ดเยื่อไผโดยไมใสอาหารเสริมใหนํ้าหนักสดดอกมากท่ีสุดคือ 39.1 กรัม ซ่ึง
มากกวาสิ่งทดลองอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ในขณะท่ีทุกสิ่งทดลองท่ีมีการใสรําใหน้ําหนักสดดอกอยูในชวง 22 – 
25 กรัม เทาน้ัน (ตารางท่ี 2) 
 4. นํ้าหนักแหงดอก : การเพาะเห็ดเยื่อไผโดยไมใสอาหารเสริมใหนํ้าหนักแหงดอกมากท่ีสุดคือ 2.7 กรัม ซ่ึง
มากกวาสิ่งทดลองอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญ ในขณะท่ีทุกสิ่งทดลองท่ีมีการใสรําใหน้ําหนักแหงดอกอยูในชวง 1.5 1.7 กรัม 
เทาน้ัน (ตารางท่ี 2) 
 5. ความยาวรางแห : ดอกเห็ดเยื่อไผในทุกสิ่งทดลองมีความยาวรางแหไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีความยาว
รางแหระหวาง 16 – 21 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 
 6. ความยาวกานดอก : การเพาะเห็ดเยื่อไผในทุกสิ่งทดลองมีความยาวรางแหไมแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสาํคัญ โดยมีความยาวกานดอกระหวาง 16 – 18.8 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 
 7. ผลผลิตรวมตอพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร :  การเพาะเห็ดเยื่อไผโดยไมใสอาหารเสริมใหผลผลิตรวมตอพ้ืนท่ี 1 
ตารางเมตรมากท่ีสุดคือ 270.5 กรัม ซึ่งมากกวาสิ่งทดลองอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะท่ีทุกสิ่งทดลองท่ีมีการ
ใสรําใหผลผลิตรวมตอพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตรเทากับ 22.1 – 43.2 กรัม เทาน้ัน (ตารางท่ี 2) 
 8. ความช้ืน : ดอกเห็ดเยื่อไผในทุกสิ่งทดลองมีปริมาณความช้ืนไมแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยมี
ปริมาณความช้ืนระหวาง 92  94 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 2) 
 9. ปริมาณโปรตีน : ดอกเห็ดเยื่อไผในทุกสิ่งทดลองมีปริมาณโปรตีนไมแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย
มีปริมาณโปรตีนระหวาง 22  24 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 2) 

           
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงดอกเห็ดเยื่อไผท่ีไดจากการเพาะดวยใบไมผลชนิดตางๆ 1) ใบเงาะ  2) ใบลําไย  3) ใบทุเรียน 

1) 2) 3) 
ภาพที่ 1 แสดงดอกเห็ดเยื่อไผ่ที่ได้จากการเพาะด้วยใบไม้ผลชนิดต่างๆ 1) ใบเงาะ  2) ใบล�าไย  3) ใบทุเรียน

สรุปและอภิปรายผล
 จากการวจิยัพบว่า การน�าใบทเุรยีน ใบเงาะ และใบล�าไย 

มาเพาะเห็ดเยื่อไผ่น้ัน พบว่า ใบไม้ผลท้ัง 3 ชนิด สามารถน�ามา 

เพาะเห็ดเย่ือไผ่ได้ โดยมีปริมาณผลผลิตต่อพ้ืนท่ี 1 ตร.เมตร  

ไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ แต่การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ 

บนใบทุเรียนมีแนวโน้มที่จะให้ดอกเร็วและยาวนานกว่าการเพาะ 

บนใบเงาะ และใบล�าไย ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองมาจากหลังการหมักใบ 

ไม้ผลทั้ง 3 ชนิด ด้วยน�้านมและเชื้อจุลินทรีย์ พ.ด.1 แล้ว พบว่า 

ใบทุเรียนหมักจะมีลักษณะที่อ่อนตัวและมีการยุบตัวมากกว่า 

ใบเงาะและใบทุเรียนหมัก ซึ่งเห็ดเยื่อไผ่เป็นเชื้อราที่มีการด�ารงชีวิต 

แบบแซบโพรไฟท์ (saprophyte) (ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ 

จากฐานชีวภาพ, 2556) จะผลิตเอนไซม์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

ในการย่อยสลายเซลลูโลส เฮมเิซลลโูลส และลกินนิออกมา เพือ่ย่อย 

ผนังเซลล์พืช (นิรนาม, ม.ป.ป., เล่ม 40 : เรื่องที่ 4) ด้วยเหตุผล 

ดงักล่าวอาจเป็นสาเหตใุห้เส้นใยของเหด็เยือ่ไผ่สามารถปล่อยเอนไซม์ 

มาย่อยสลายใบทเุรยีนให้เป็นอาหารของเหด็ได้ง่ายกว่าใบเงาะ และ 

ใบล�าไย ซ่ึงมีลักษณะแข็งกระด้าง นอกจากนี้เมื่อน�าใบไม้ผล 

ทั้ง 3 ชนิดมาท�าแปลงเพาะเห็ด จากการสังเกตุพบว่า ใบทุเรียนมี 

การเกาะตัวกันอย่างพอเหมาะ ท�าให้เส้นใยมีการเจริญได้อย่าง 

ต่อเน่ือง ในขณะที่ใบล�าไยหลังหมักแล้วยังมีลักษณะแข็งกระด้าง  

ใบเรียงซ้อนกันอย่างหลวมๆ อาจท�าให้เกิดช่องว่างของอากาศ 

ระหว่างใบ เป็นสาเหตุให้การเดินของเส้นใยเป็นไปอย่างช้าๆ  

ส่วนใบเงาะหลังหมักแล้วมีลักษณะอ่อนนุ ่มปานกลาง เส้นใย 

มีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกับใบทุเรียน

 การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ใต้ค้างผัก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

แปลงเห็ดเยื่อไผ่ได้รับร่มเงาจากผักที่เจริญเติบโตอยู ่บนค้าง 

จากการทดลองพบว่า การเพาะเห็ดเยื่อไผ่บนใบไม้ชนิดเดียวกัน  

ภายใต้ค้างบวบและค้างมะระ จะให้ปริมาณผลผลิตไม่แตกต่างกัน  

แต่การปลูกบวบให้ร่มเงาภายใต้ค้างผักได้เร็วกว่าการปลูกมะระ 

เนือ่งจากมีใบใหญ่และเจริญเติบโตได้เร็วกว่า สภาพร่มเงาทีเ่หมาะสม 

อัจฉรา  บุญโรจน์, วัชรวิทย์  รัศมี
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30   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563

ภายใต้ค้างผกัมคีวามส�าคัญต่อการเจริญของเห็ดเย่ือไผ่มาก เพราะเหด็ 

เยื่อไผ่มักจะถูกพบในป่าที่มีปริมาณใบไม้ทับถมกันมากๆ เช่น 

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 จะเจริญเต็มท่ีและให้ผลแล้วก็ตาม ดังนั้นในการปลูก 

เพื่อต้องการสร้างร่มเงาภายใต้ค้างให้มากข้ึน จึงควรเพ่ิมจ�านวน 

ต้นต่อหลุม  หรือลดระยะปลูกลงเพื่อให้มีจ�านวนต้นมากขึ้น

 ในการทดลองที ่2 ซึง่ศกึษาอทิธพิลของอาหารเสรมิสตูร

ต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเยื่อไผ่ พบว่า อาหารเสริมหลัก

ในสิง่ทดลองท่ี 2 - สิง่ทดลองที ่5 คอื ร�า 5 เปอร์เซน็ต์ - 6 เปอร์เซน็ต์  

นัน้ เมือ่น�ามาใส่ในแปลงเพาะจะดงึดดูศตัรธูรรมชาตเิข้ามาในแปลง 

จ�านวนมาก ได้แก่ มด ปลวก หอยทาก และแมลงในดินอ่ืนๆ 

ซึ่งศัตรูธรรมชาติเหล่านี้จะกัดกินเส้นใยเห็ด ท�าให้แปลงเพาะที่มีร�า 

เป็นอาหารเสริมมกีารเกดิดอกเหด็น้อยมาก ซึง่สอดคล้องกบั นรินาม  

(2562) ท่ีรายงานว่า การใส่ร�าในก้อนเชื้อเห็ดปริมาณสูงมาก 

เกนิไป มโีอกาสจะท�าให้ก้อนเชือ้เหด็ถูกรบกวนหรอืเสียได้ เนือ่งจาก 

ร�าอุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามินบี จึงเป็นท่ีต้องการของเชื้อ 

จุลินทรีย์อื่นที่เป็นศัตรูเห็ดด้วย นอกจากนี้ Lodge et al. (2008) 

ได้รายงานด้วยว่า ปริมาณโปรตีนท่ีสูงมากเกินไปสามารถยับยั้ง 

การเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อราได้

ข้อเสนอแนะ
 1. การท�าแปลงเพาะเห็ดเยื่อไผ่พร้อมกับการปลูกผัก 

ขึน้ค้าง จะท�าให้แปลงเพาะเหด็ได้รบัแสงแดดจดัเป็นเวลานานกว่าที่

ผกัขึน้ค้างจะสามารถสร้างร่มเงาได้มากพอ  ดงัน้ันจงึควรบังแดดด้วย 

ตาข่ายพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์ก่อนในช่วงต้น หรือปลูกผักขึ้นค้าง 

ก่อนให้เกิดร่มเงาที่เพียงพอแล้วจึงท�าแปลงเพาะภายหลัง

 2. ควรจะท�าการป้องกันและก�าจัดศัตรูธรรมชาติ เช่น  

มด ปลวก หอยทาก ฯลฯ ให้ดีก่อนที่จะท�าแปลงเพาะเห็ด เพราะ 

ศัตรูธรรมชาติเหล่านี้สร้างความเสียหายให้กับดอกเห็ดมาก เช่น 

มดและปลวกจะกดักนิเส้นใย ท�าให้ไม่เกิดดอกเหด็หรอืเกดิน้อยมาก 

ส่วนหอยทากจะเจาะกัดกินดอกตูม ท�าให้ดอกตูมเน่าเสีย เป็นต้น
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรวบรวมข้อเสนอแนะจากชุมชน 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน ในเขตต�าบลทับช้าง อ�าเภอสอยดาว  

จังหวัดจันทบุรี ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดย 

การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษามีดังนี้

 ชุมชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาช้างป่าบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน ดังนี้

 ขั้นที่ 1 เป็นการประชุมหารือระหว่างชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และทหารพราน โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนน�า ซึ่งผู้ใหญ่บ้าน 

ได้ส่งจดหมายเรียนเชิญชาวบ้านท่ีมีส�ามะโนครัวอยู่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และทหารพรานให้เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น 

แลกเปลี่ยนความรู้ และวิธีการในการแก้ปัญหาช้างป่า 

 ขั้นที่ 2 น�าเอาวิธีการ และความรู้ที่ได้จากการประชุมมาประยุกต์ใช้ ซึ่งด�าเนินการทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาวควบคู่กันไป   

โดยแผนระยะยาวเป็นเรื่องของการปลูกพืชที่ช้างป่าชอบกิน ซึ่งชาวบ้านให้ความมือในการปลูกป่าเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ช้างเป็นอย่างดี  

โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�าแนะน�าเรื่องพืชที่ช้างชอบกิน ส่วนแผนระยะสั้น คอื มีการสร้างหอคอยเพื่อส�ารวจดูว่ามีช้างป่าบุกเข้ามาในพื้นที ่

หรือไม่ จากนั้นมีการระดมชาวบ้าน ทหารพราน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านมาช่วยกันขับไล่ช้าง ซึ่งวิธีการขับไล่ช้างที่น�า 

มาใช้ คือ การท�าให้เกิดเสียงดัง เช่น จุดประทัด ระเบิดปิงปอง เป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้ช้างตกใจกลัวหนีเข้าป่า ส่วนอีกวิธี คือ การฉายไฟ

 ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ และทหารพราน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาช้างป่าไว้ ดังนี้

  1. การปลูกป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของช้างป่า

  2. การสร้างแผงเหล็กแบบแข็งแรงเพื่อป้องกันช้างป่าเข้ามาในชุมชน

  3. การขุดคูคลองขนาดกว้างและลึกเพื่อเป็นแนวป้องกันการบุกรุกเข้ามายังพื้นที่ท�าการเกษตรของชาวบ้าน

ค�าส�าคัญ : ช้างป่า, การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาช้างป่า
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Abstract
 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.

Keywords : elephas maximus, participation to solve the elephas maximus problem
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บทน�า
 ปัญหาความขดัแย้งระหว่างคนกบัช้างป่าเกดิขึน้มาเป็น 

เวลานาน ตั้งแต่มีคนเข้าไปในพื้นท่ีป่าและท�าลายถิ่นที่อยู่อาศัย 

ของช้างป่า โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคน 

กบัช้างป่า คอื บรเิวณชมุชนหรอืพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีอ่ยูใ่กล้กบัพืน้ที่ 

คุ้มครอง ซึ่งท�าให้เกิดปัญหารุนแรงเน่ืองจากช้างป่าท�าร้ายคนถึง 

ขั้นเสียชีวิต และน�าไปสู่การตายของช้างป่าอันเน่ืองมาจากถูกคน 

ท�าร้าย ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ ประเด็นของ 

การเกิดข้อขัดแย้ง คือ ปัญหาการแย่งชิงพื้นท่ีราบริมแหล่งน�้า  

แหล่งอาหาร และแหล่งหลบภัยที่ส�าคัญของช้างป่า ในช่วงฤดูฝน 

ที่ยังมีอาหารอุดมสมบูรณ์ช้างป่าสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ แต่เมื่อถึง 

ฤดูแล้งอาหารและน�้าขาดแคลนช้างป่าจึงต้องเข้ามาหากินผลผลิต 

ทางการเกษตรในพืน้ทีเ่กษตรกรรมของมนษุย์ ซึง่ปัญหานีไ้ด้เกดิกับ 

หลายประเทศเช่น อินเดยี มาเลเซยี เนปาลฯลฯ รวมทัง้ประเทศไทยด้วย  

ในประเทศเนปาลเมือ่ 15 ปีทีผ่่านมาจนถงึปัจจุบนั ประชากรช้างป่า 

ได้เข้าท�าลายพืชผลทางการเกษตรตลอดจนเข้าท�าลายบ้านเรอืนของ 

มนุษย์มากกว่า 277 หลัง และท�าร้ายชาวบ้านเสียชีวิตมากกว่า  

66 คน อันเป็นเหตุท�าให้ช้างป่าถูกท�าร้ายเสียชีวิตกว่า 23 ตัว  

แต่ละประเทศกไ็ด้มคีวามพยายามทีจ่ะแก้ไขปัญหาด้วยวธิกีารต่างๆ 

ซึ่งในบางแห่งลดปัญหาลงได้บ้าง (สุพล จิตรวิจักษณ์, 2550 : 37)

 ส�าหรับประเทศไทยความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 

นับเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ในหลายพื้นที่มีคนถูก 

ช้างป่าท�าร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิต ขณะเดียวกันช้างป่าจ�านวนไม่น้อย 

ก็ถูกท�าร้ายถึงขั้นเสียชีวิตจากวิธีป้องกันตัวของมนุษย์ สาเหตุของ 

ปัญหา คือ มนุษย์บุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่าเพื่อขยายพื้นที่ท�า 

เกษตรกรรม ท�าให้เกดิการเผชญิหน้ากนัระหว่างคนกบัช้างป่าอย่าง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  

เป็นอีกเขตหนึ่งที่มีช้างป่าอาศัยอยู่ ซ่ึงปัจจุบันมีประชากรช้างป่า 

อาศัยอยู่ประมาณ 110 ตัว โดยแบ่งออกเป็น 3 ฝูงใหญ่ คือ ฝูงที่ 1  

มปีระชากรประมาณ 30 ตวั หากนิอยูบ่รเิวณตอนเหนอืของพืน้ทีเ่ขต 

รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว บริเวณบ้านคลองพอก ต�าบลทับช้าง  

และบ้านตาเรือง บ้านเขาแก้ว ต�าบลปะตง อ�าเภอสอยดาว ฝูงที่ 2  

มีประชากรประมาณ 10 ตัว หากินอยู่บริเวณ ต�าบลทับไทร อ�าเภอ 

โป่งน�้าร้อน และต�าบลฉมัน อ�าเภอมะขาม และฝูงที่ 3 มีประชากร 

ประมาณ 70 ตวั หากนิอยู่บรเิวณ ต�าบลจนัทเขลม อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ  

และต�าบลขุนซ่อง อ�าเภอแก่งหางแมว โดยบริเวณต�าบลทับช้าง 

มีช้างป่าอาศัยอยู่จ�านวน 8-13 ตัว (สิทธิชัย บรรพต,2559) 

 ลักษณะภูมิประเทศของต�าบลทับช้าง อ�าเภอสอยดาว  

จังหวัดจันทบุรี โดยทั่วไปเป็นที่ราบ มีเนินเขาเป็นบางส่วน พื้นที่ทาง 

ทศิตะวนัตกตดิต่อกบัเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาสอยดาว ซ่ึงเป็นแหล่ง 

ต้นน�้าส�าคัญหลายสายภายในต�าบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาสลับ 

กับพืชไร่ พืชสวน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เช่น พืชผักสวนครัว พืชไร่  

และพืชสวน (เทศบาลต�าบลทับช้าง, 2560) จะเห็นว่า ต�าบลทับช้าง 

มีพื้นที่ติดกับถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่า และยังมีแหล่งน�้าที่ช้างป่า 

ใช้เพื่อการบริโภค ท�าให้พื้นท่ีดังกล่าวมีปัญหาเร่ืองช้างป่าบุกรุก 

ที่อยู่อาศัยและพืชผลเกษตรกรรมอยู่บ่อยครั้ง ท�าให้เกิดความสูญเสีย 

ตามมาหลายอย่างดังที่ปรากฏตามข่าว เช่น ช้างป่ากว่า 10 ตัว  

บุกท�าลายไร่ข้าวโพด ไร่พริก และไร่มะเขือของชาวบ้านคลองพอก 

ต�าบลทับช้าง อ�าเภอสอยดาว เสียหายกว่า 100 ไร่ (ผู้จัดการ 

ออนไลน์, 2560) หญงิวัยกลางคนโดนช้างป่าไม่ทราบจ�านวนท�าร้าย

นอนเสียชีวิต สภาพกระดูกขาหักทั้งสองข้าง มีร่องรอยเท้าช้างย�่า

ทั่วทั้งตัว ใกล้ไร่อ้อยและไร่สัปปะรด เหตุเกิดที่ต�าบลทับช้าง อ�าเภอ

สอยดาว และยังพบว่าไร่อ้อยและไร่สัปปะรดถูกช้างป่าท�าลาย 

(มติชนออนไลน์, 2560) และพบศพชาวสวนล�าไยเสียชีวิตในสภาพ 

ที่กระดูกผิดรูปและอวัยวะภายในฉีกขาด ซ่ึงบริเวณโดยรอบพบ 

รอยเท้าช้างขนาดใหญ่ คาดว่าชาวบ้านคนดังกล่าวก�าลังเดิน 

กลับบ้าน แล้วโดยช้างป่าใช้งวงรัดจากน้ันฟาดกับต้นไม้และใช้ 

เท้าเหยียบซ�้า (สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7, 2560) 

 จะเห็นได้ว ่าปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าได้สร้าง 

ความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ�านวนมาก และนับวัน 

ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะชาวบ้านจ�านวนมากท่ีต้องอยู่ 

อย่างหวาดระแวงไม่ว ่าจะเป็นในส่วนของชีวิตและทรัพย์สิน  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วม 

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน ผู้น�าชุมชน เจ้าหน้าที่ 

ภาครฐัในการช่วยกนัแก้ปัญหาช้างป่าบกุรกุถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัและพืน้ท่ี 

เกษตรกรรม ซึ่งผลการศึกษาจะสะท้อนผลลัพธ์และปัญหาที่เกิด 

จากการร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนน�าไปสู ่

แนวทางการปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัย

และที่ท�ากินของชุมชนให้บรรลุผลสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากช้างป่าบุกรุก 

ถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยและพืน้ทีเ่กษตรกรรมของชาวบ้านในเขตต�าบลทบัช้าง 

อ�าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าท่ี 

ของรัฐ ในการแก้ปัญหาช้างป่าบุกรุกถิ่นท่ีอยู ่อาศัยและพ้ืนที่

เกษตรกรรมของชาวบ้าน ในเขตต�าบลทับช้าง อ�าเภอสอยดาว 

จังหวัดจันทบุรี 

 3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากชุมชนและเจ้าหน้าที่

ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่

เกษตรกรรม
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วม 

ระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการแก้ปัญหาช้างป่าบุกรุก 

ถ่ินที่อยู ่อาศัยและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของชาวบ้านในเขตต�าบล 

ทับช้าง อ�าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
 การเลอืกกลุม่เป้าหมายในการวจิยัครัง้นี ้เพือ่ให้ได้ข้อมลู

ที่มีความน่าเชื่อถือ ครอบคลุม และครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์

การวิจัย ผู้วิจัยได้พิจารณาและก�าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

 1. ชาวบ้านในเขตต�าบลทับช้าง อ�าเภอสอยดาว 

จงัหวดัจนัทบรุ ีจ�านวน 3 คน ซึง่เป็นผูท้ีเ่คยได้รบัความเสยีหายและ 

มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

 2. ตวัแทนผูน้�าชมุชนในเขตต�าบลทบัช้าง อ�าเภอสอยดาว 

จังหวัดจันทบุรี 2 คน ซึ่งเป็นผู้ช่วยวางแผนและน�ากลุ่มอาสาสมัคร

เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน

 3. ทหารพรานนาวิกโยธินที่ 544 ฐานดงจิก จ�านวน 

7  คน เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน

 4. เจ้าหน้าท่ีหน่วยอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่า 

เขาสอยดาว จ�านวน 5 คน เจ้าหน้าทีร่ฐัทีม่ส่ีวนร่วมส�าหรบัให้ค�าแนะน�า

ในการแก้ปัญหาช้างป่าและร่วมกับอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือ

ชาวบ้าน

ขอบเขตด้านพื้นที่
 บริเวณเขตพื้นที่ต�าบลทับช้าง อ�าเภอสอยดาว จังหวัด

จันทบุรี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ส�าหรับรวบรวมข้อมูล 

1 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured  

interviews) และมีอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียงเป็นตัวช่วย 

ในการบันทึกข้อมูล

   ผู้วิจัยได้สร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้

 1. ก�าหนดวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ซึ่งสอดคล้อง 

กับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีลักษณะค�าถามท่ีก�าหนดไว้ชัดเจน 

3 ประเด็น คือ 1) ผลกระทบที่ได้รับจากการที่ช้างป่าบุกรุก 

ทีอ่ยูอ่าศยัและทีท่�ากนิ 2) การมส่ีวนร่วมเพือ่แก้ปัญหาช้างป่าบกุรกุ 

ที่อยู่อาศัยและที่ท�ากินและ 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหา 

ช้างป่า

 2. น�าแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู ้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย

เชิงคุณภาพเพื่อให้ช่วยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม

กับวัตถุประสงค์การวิจัย และขอค�าแนะน�าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ

สัมภาษณ์ หรือการตั้งค�าถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม

มากขึ้น 

 3. ทดลองใช้ข้อค�าถามเพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัย 

ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่า ผู้ให้ข้อมูลเข้าใจในประเด็นค�าถามในแต่ละ 

ข้อหรือไม่ และสามารถตอบได้ตรงตามเป้าประสงค์ของค�าถาม 

ในแต่ละข้อหรือไม่ ซ่ึงทดลองถาม 3 คน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลเข้าใจและ 

สามารถตอบค�าถามได้ตรงตามเป้าประสงค์ทุกคน

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
 การรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขั้นตอนการสัมภาษณ์ ซึ่งมีขั้นตอน 

ดังนี้

 1. การเริ่มสร้างความสัมพันธ์ ในการเริ่มสร้างความ 

สัมพันธ์น้ีนักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์จะพยายามพัฒนาสัมพันธภาพ 

ในการวิจัยกับผู้ถูกสัมภาษณ์ พยายามสร้างความไว้วางใจและ 

ความสัมพันธ์อันดีต่อกันกับผู้ถูกสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้สัมภาษณ์และ 

ผู้ถูกสัมภาษณ์เริ่มท�างานด้วยกัน เป็นการท�างานเพื่อให้ได้ข้อมูล 

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้ก�าหนด 

ขอบเขตเนื้อหาที่จะพูดคุยกัน ส่วนผู้ถูกสัมภาษณ์จะเป็นฝ่าย 

ให้ข้อมูลที่ตอบสนองขอบเขตเนื้อหาดังกล่าว

 2. การท�าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และ 

ผู้ถูกสัมภาษณ์ การด�าเนินการในส่วนนี้เป็นการแสดงพฤติกรรม 

ตกลงใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสัมภาษณ์ของผู้ถูก 

สัมภาษณ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจในเป้าหมาย 

และวตัถปุระสงค์ของการสมัภาษณ์ ตลอดจนผูถ้กูสมัภาษณ์มคีวาม 

เต็มใจที่จะร่วมในเงื่อนไขของการสัมภาษณ์ที่ทราบชัดเจน นักวิจัย 

หรือผู ้สัมภาษณ์อาจจะให้รายละเอียดขั้นตอนการสัมภาษณ ์

ทั้งโดยวาจาหรือโดยเอกสาร หรือจะให้ประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อ 

เป็นการให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้น และยังให้ความรู้สึก 

ว่านักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์ให้การยอมรับเขาหรือเธอเข้ามาใน

กระบวนการสัมภาษณ์

 3. การลงมอืสมัภาษณ์ ในระหว่างการสมัภาษณ์นักวิจัย 

หรอืผู้สัมภาษณ์ต้องพยายามอธบิายให้ผู้ถกูสัมภาษณ์เข้าใจประเด็น 

ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัหวัข้อการวจิยั โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ถูกสมัภาษณ์ 

จะเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ของตนในรายละเอียด ซึ่งจะเป็น 

การพรรณนาเรื่องราวเฉพาะของเขาหรือเธอผ่านมุมมองของเขา

หรือเธอเองโดยตรง นักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์พึงระลึกว่า บ่อยครั้ง 

ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์จะเล่าเรื่องทั่วๆ ไปหรือให้สถานการณ์กว้างๆ แทน 

ที่จะเป็นเรื่องเฉพาะของตน ดังนั้นนักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์จะต้อง 

อติราช  เกิดทอง, ภูวดล  บัวบางพลู, ฬิฏา  สมนา
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คอยตัง้ค�าถามทีเ่จาะช่องหรอืเปิดเข้าไปหาเนือ้หาส่วนทีเ่ป็นเร่ืองราว

เฉพาะของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วย

 ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่ภาคสนาม แนะน�าตัวเอง ชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการท�าการวิจัย และขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ 

ก่อนการสัมภาษณ์และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ

 ขั้นตอนที่ 3 เริม่การสมัภาษณ์ด้วยการสมัภาษณ์แบบ 

กึ่งโครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัยได้ก�าหนดข้อค�าถามท่ีเป็นประเด็นส�าคัญ 

บางส่วนมาใช้ในการสัมภาษณ์ และคอยถามค�าถามที่เห็นว่าจะ 

เติมเต็มข้อมูลให้สมบูรณ์มากขึ้นเพิ่มเติมตามสถานการณ์ 

 ขั้นตอนที่ 4 หลังจากการสัมภาษณ์กล่าวขอบคุณ 

ผู้ให้ข้อมูล และด�าเนินการในลักษณะเดียวกันจนได้ข้อมูลครบถ้วน

สมบูรณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้จิยัใช้วธิกีารวิเคราะห์เชงิเนือ้หา (Content Analysis)  

ซึ่งเป็นการน�าข้อมูลเชิงคุณภาพมาบันทึกเป็นข้อความ (Text) เพื่อ 

ท�าการวิเคราะห์เนื้อหา ข้อความท่ีสัมพันธ์เช่ือมโยงกันระหว่าง 

ตัวข ้อมูลและบริบทกับความหมายของการคิด/การกระท�า 

ในเหตุการณ์/ปรากฏการณ์ที่ศึกษา ซึ่งน�าไปสู่การตีความหมาย 

(Interpret) เพื่อสร้างค�าอธิบายเชิงนามธรรมที่แสดงความเป็นเหต ุ

เป็นผลอนัซบัซ้อนของแบบแผนการกระท�า/กจิกรรมและความหมาย 

ของมนษุย์ภายใต้บรบิทเฉพาะ โดยสมัพนัธ์เชือ่มโยงใกล้ชดิกบัรปูธรรม

ของข้อมูลในภาคสนาม โดยมีล�าดับขั้นในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 1. การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) เป็น 

กระบวนการจดัการด้วยกรรมวธิต่ีางๆ เพือ่ท�าให้ข้อมลูเป็นระเบยีบ

ทั้งทางกายภาพและในทางเน้ือหา พร้อมท่ีจะแสดงและน�าเสนอ

อย่างเป็นระบบได้

 2. การแสดงข้อมูล (Data Display) คือ กระบวนการ 

น�าเสนอข้อมูล ส่วนใหญ่อยูใ่นรปูของการพรรณนา อนัเป็นผลมาจาก 

การเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วเข้าด้วยกัน ตามกรอบแนวคิด 

ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์เพือ่มองเรือ่งราวของส่ิงทีศ่กึษาตามความหมาย 

ที่ข้อมูลซึ่งได้ถูกจัดระเบียบไว้ดีแล้ว “พูด” ออกมา

 3. การหาข้อสรปุ การตคีวาม และการตรวจสอบความ 

ถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย (Conclusion Interpretation  

and Verification) เป็นกระบวนการหาข้อสรุป และการตคีวามหมาย 

ของผลหรอืข้อค้นพบทีไ่ด้จากการแสดงข้อมลู รวมถงึการตรวจสอบว่า 

ข้อสรุปความหมายที่ได้นั้นมีความถูกต้องตรงประเด็น และน่าเชื่อถือ 

เพยีงใด ข้อสรุปและสิง่ทีตี่ความออกมานัน้อาจอยูใ่นรปูของค�าอธบิาย 

กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่ท�าการวิเคราะห์นั้น

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ 

ลดปัญหาช้างป่าบกุรกุท�าลายพืน้ทีก่ารเกษตร ต�าบลทบัช้าง อ�าเภอ 

สอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาสภาพ 

ปัญหาท่ีเกิดจากช้างป่าบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม 

ของชาวบ้านในเขตต�าบลทับช้าง อ�าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 จากลักษณะของสภาพภูมิประเทศของอ�าเภอสอยดาว 

เป็นพื้นที่ติดกับเทือกเขาสอยดาวเหนือซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับ 

ผืนป่าใหญ่ และเป็นผืนป่าท่ีมีช้างป่าอาศัยอยู่ ท�าให้ประชาชน 

ประสบปัญหาช้างป่าเข้ามาท�าลายพืชสวน ทรัพย์สิน และท�าร้าย 

ชีวิตของชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะสถานการณ์ 

ภัยแล้งยิ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่ามากขึ้น ท�าให้ช้างป่าต้องออกจาก 

ป่ามาหากินพืชไร่ของชาวบ้าน และเข้าใกล้ชุมชนมากขึ้นส่งผล 

กระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน อีกสาเหตุหนึ่ง 

ทีท่�าให้ช้างป่าต้องออกจากป่ามาหากนิ เพราะอาหารในป่ามไีม่เพยีงพอ 

เนือ่งจากชาวบ้านขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูเข้าไปในป่าซึง่เป็นแหล่งอาหาร 

และที่อยู่อาศัยของช้างป่าแต่เดิม ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ยอมรับสภาพ

และเข้าใจว่าตนเองมาบุกรุกพื้นที่ป่า ท�าให้ช้างขาดแหล่งอาหาร

 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล พบว่า ชาวบ้านได้รับ 

ความเสียหายหรือผลกระทบจากการออกหากินของช้างป่า ในปี  

พ.ศ. 2559 - 2560 สามารถสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เป็น 

3 ประเด็น คือ 1) ท�าให้ได้รับความเสียหายของพืชไร่ พืชสวน  

ประมาณ 100 ไร่ 2) ความเสียของทรัพย์สิน เช่น บ้าน รั้วบ้าน  

เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น และ 3) ความเสียหายต่อชีวิตซึ่งเห็นได้จาก 

บทสัมภาษณ์ของชาวบ้านที่ได้กล่าวไว้ว่า “ตอนนี้ชาวบ้านในชุมชน 

มีความหวาดกลัวมากเพราะไม่มีโอกาสรู้เลยว่าวันไหน เวลาไหนที่ 

ช้างป่าจะออกมาหากินรอบๆ หมูบ้่าน พอตกเยน็ตกดกึมา ก็ไม่มใีคร 

กล้าออกนอกบ้าน ต่างคนต่างปิดไฟนอนบ้านใครบ้านมัน อีกท้ัง 

ถ้าเจอช้างป่าแบบบังเอิญก็ไม่รู้ว่าจะต้องต่อสู้หรือหลบหนีอย่างไร 

แล้วกย็งัมอีกีว่าช้างป่ามันไปท�าลายพวกพชืผลทางการเกษตรทีป่ลกูไว้ 

ไปเหน็ทีกน็�า้ตาร่วง อยากให้มกีารแก้ไขปัญหานีอ้ย่างเร่งด่วนจรงิๆ”  

ซึง่ทุกความเสยีหายจดัว่ามีความร้ายแรงและส่งผลกระทบอย่างมาก 

ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านทั้งทางด้านร่างกายและทางด้าน 

จติใจ ชาวบ้านต้องอาศัยอยูใ่นความหวาดกลัวและความหวดัระแวง 

จากภัยของช้างป่าอยู่ตลอดเวลา 

 ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพ่ือศึกษาการมี 

ส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ปัญหาช้างป่า 

บกุรกุถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัและพืน้ทีเ่กษตรกรรมของชาวบ้านในเขตต�าบล 

ทับช้าง อ�าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

อติราช  เกิดทอง, ภูวดล  บัวบางพลู, ฬิฏา  สมนา
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 ชาวบ้านและเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วม 

ในการแก้ไขปัญหาช้างป่า โดยมีรายละเอียดของความร่วมมือดังนี้

 ขั้นที่ 1 เป็นการประชมุหารอืระหว่างชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ 

ป่าไม้ และทหารพราน โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนน�า ซึ่งผู้ใหญ่บ้าน 

ได้ส่งจดหมายเรยีนเชญิชาวบ้านทีม่สี�ามะโนครวัอยูใ่นพืน้ทีด่งักล่าว   

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และทหารพรานให้เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดง 

ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ และวิธีการในการแก้ปัญหาช้างป่า 

ทุกสิ้นเดือน โดยได้มีการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งใน 

ระยะสั้นมีการวางแผนสร้างหอคอยเฝ้าระวังช้างป่า ซึ่งมีส่วนช่วย 

ในการระบุต�าแหน่งและไล่ช้างป่าออกจากพื้นท่ี โดยชาวบ้านได้ม ี

การจัดหางบประมาณ วัสดุอปุกรณ์ มาช่วยเหลอืกันเอง โดยใครพอ 

ที่จะหาวัสดุ อุปกรณ์อะไรได้ก็เอามาช่วยสนับสนุน เช่น เงิน ไม้  

เครื่องดื่ม แบตเตอรี่ ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย ลูกปิงปอง ประทัด เป็นต้น  

ส่วนแผนระยะยาว คือ การท�าป่าให้อุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชที่ช้างป่า 

ชอบกินให้มีปริมาณท่ีเพียงพอ โดยอาศัยแนวคิดว่า“เมื่อช้างป่า 

มีอาหารอย่างเพียงพอแล้ว ก็จะไม่ออกมานอกป่าท�าลายทรัพย์สิน 

ของชาวบ้าน” ด้วยธรรมชาติของช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาดสามารถ 

เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว รู้ว่าอะไรปลอดภัย อะไรอันตราย ดังนั้น 

เมื่อในป่ามีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ช้างก็จะไม่ออกมานอกพื้นที่ 

ซึ่งเต็มไปด้วยอันตราย

 ขั้นที่ 2 น�าเอาวิธีการ และความรู้ท่ีได้จากการประชุม

มาประยุกต์ใช้ ซึ่งด�าเนินการท้ังแผนระยะสั้น และระยะยาวควบคู่

กันไป โดยแผนระยะยาวเป็นเรื่องของการปลูกพืชที่ช้างป่าชอบกิน  

ซึ่งชาวบ้านให้ความมือในการปลูกป่าเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ช้าง 

เป็นอย่างดี โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�าแนะน�าเรื่องพืชที่ช้างชอบกิน  

ส่วนแผนระยะสัน้ คอื มกีารสร้างหอคอยเพือ่ส�ารวจดวู่ามช้ีางป่าบกุ 

เข้ามาในพื้นที่หรือไม่ จากนั้นมีการระดมชาวบ้าน ทหารพราน และ 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านมาช่วยกันขับไล่ช้าง ซึ่งวิธ ี

การขับไล่ช้างที่น�ามาใช้ คือ การท�าให้เกิดเสียงดัง เช่น จุดประทัด  

ระเบดิปิงปอง เป็นต้นทัง้นีเ้พือ่ให้ช้างตกใจกลวัหนเีข้าป่า ส่วนอกีวธิ ี

คือ การฉายไฟ ซึ่งรายละเอียดส�าหรับแผนระยะสั้นและระยะยาว 

มีดังนี้

 แผนขบัไล่ช้างในระยะสัน้ มรีายละเอียดล�าดบัและวธิกีาร

ดังนี้

  1) การตรวจสอบช้างป่าบุกรุก ใช้หอคอยส�ารวจ 

ต�าแหน่งที่ช้างป่าบุกรุก หรือมีชาวบ้านพบเห็นและแจ้งมายัง 

ผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศระดมชาวบ้าน หรืออาสา

สมคัรในการขับไล่ช้าง พร้อมทัง้แจ้งไปยงัเจ้าหน้าทีป่่าไม้ และทหาร 

พราน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน คือ 

โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร และการประกาศเสียงตามสาย

  2) การขับไล่ช้างป่า มีอยู่ 2 วิธี ซ่ึงเป็นวิธีการ 

ที่ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อประสบความส�าเร็จจึงม ี

การถ่ายทอดไปยังชาวบ้านคนอื่นในหมู่บ้านหรือในชุมชนเพื่อให ้

เกิดการลอกเลียนแบบ ได้แก่ 

   2.1) การขบัไล่ช้างป่าด้วยเสยีง โดยวธิกีารแรก

เจ้าหน้าทีป่่าไม้ห้ามใช้ปืนในการขบัไล่ช้าง ดงันัน้ชาวบ้านจงึเลอืกใช้

เสียงตะโกน ประทัด เคาะหม้อ กระทะ สังกะสี โห่ไล่ และระเบิด

ปิงปอง มเีป้าหมายเพือ่ท�าให้ช้างกลวัโดยช้างจะชะงกัและถอยกลบั

ไปในป่า แต่วิธีน้ีใช้ได้ดีเฉพาะตอนกลางวัน หรือกรณีที่เห็นตัวช้าง

อย่างชัดเจนเพราะเป็นวิธีที่เข้าใกล้ตัวช้างป่ามาก ซึ่งในตอนกลางคืน

อาจเสี่ยงต่อการโดนช้างเหยียบ 

   2.2) การฉายไฟขบัไล่ช้างป่า ส่วนวธิทีีส่อง คอื

การฉายไฟหรือส่องไฟใส่ช้าง วิธีการ คือ ชาวบ้านยืนรวมตัวกันต่อ

หน้าช้างและส่องไฟพร้อมกัน ห้ามยืนล้อมและส่องไฟเป็นลักษณะ

วงกลมเพราะจะท�าให้ช้างมึนงง ไม่มีทางถอย ส่งผลท�าให้ช้างป่า

โมโหและวิ่งเข้าท�าร้ายชาวบ้านอาจท�าให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้  

โดยวิธีนี้จะใช้ได้เฉพาะตอนกลางคืน และจะใช้ได้ดีเมื่อใช้ควบคู่กับ

การตะโกนใช้เสียงไล่ ซึง่วธิทีัง้หมดก็เพือ่ขบัไล่ช้างให้ถอยกลบัเข้าไป

ในพื้นที่ป่า ซ่ึงวิธีเหล่าน้ีขับไล่ช้างป่าได้เพียงช่ัวคราวเท่านั้น หรือ 

บางครั้งก็มีการน�ารถแทรกเตอร์มาขับไล่ช้าง

 แผนการแก้ไขปัญหาระยะยาว มรีายละเอยีดล�าดบัและ

วิธีการดังนี้

 ในขณะที่การแก้ไขปัญหาระยะส้ันก�าลังด�าเนินไป  

ความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดจากช้างป่าไม่มีทีท่า

ว่าจะลดลงแต่อย่างใด ในหลายๆ ครั้งที่ท�าการขับไล่ช้างกลับพบว่า  

พืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหายไม่แพ้กับที่ช้างกิน หรือบาง

ครั้งอาจสร้างความเสียหายมากกว่าการให้ช้างกินด้วยซ�้า เพราะ 

ขณะที่ช้างป่าแตกตื่นและวิ่งกลับเข้าป่าก็ได้เหยียบย�่าผลผลิต 

ทางการเกษตรเป็นจ�านวนมาก ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็พยายาม 

ที่จะค้นหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว ดังนี้

 1) การปลูกป่าเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่า เป็น

ความร่วมมือของชาวบ้าน ทหารพราน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปลูกพืช

ที่เป็นอาหารของช้างป่า จ�านวน 10 ไร่ ปรากฏว่าช้างป่าใช้เวลากิน

เพียงแค่คืนเดียวอาหารที่ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกก็หมด  

ซ่ึงจากประสบการณ์ดังกล่าวท�าให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าท่ีเรียนรู้ว่า 

ต้องสร้างแหล่งอาหารขนาดใหญ่จึงจะเพียงพอต่อความต้องการ

ของช้างป่า ซ่ึงต้องใช้เวลานานนับสิบปีในการสร้างแหล่งอาหาร

ขนาดใหญ่

  2) การปลูกพืชไร่ที่ช้างป่าไม่เคยกิน เป็นการคิดแก้ 

ปัญหาแนวใหม่ที่พยายามลดความเสียหายของผลผลิตทางเกษตร  

โดยชาวบ้านให้ข้อมูลว่า ในอดีตเคยปลูกข้าวโพดแล้วได้รับ 

ความเสียหายอย่างมากเพราะช้างป่าชอบกินข้าวโพด มาระยะ 

อติราช  เกิดทอง, ภูวดล  บัวบางพลู, ฬิฏา  สมนา
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หลังเลยปลูกล�าไยเพราะช้างป่ากินล�าไยไม่เป็น ซ่ึงในในช่วงแรก 

ได้ผลค่อนข้างดี กล่าวคือ ช้างป่าพยายามท่ีจะกินผลล�าไยแต่ก็ไม่

สามารถท�าได้จึงท�าให้ช้างป่าหันไปกินพืชผลอย่างอื่นแทน แต่ใน

ช่วงหลังช้างป่าเรียนรู้ท่ีจะกินล�าไยจนในท่ีสุดก็สามารถกินล�าไยได้

และสร้างความเสียหายให้สวนล�าไยเป็นอย่างมาก ท�าให้ชาวบ้าน

หมดหนทางทีจ่ะแก้ไขปัญหาในระยะยาว ได้แต่หวงัพึง่การแก้ปัญหา

จากทางภาครัฐ

 ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข ้อ 3 เพื่อรวบรวม 

ข้อเสนอแนะจากชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหา 

ช้างป่าบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม

 ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาช้างป่า ในทัศนะของ 

ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ และทหารพรานได้ร่วมมือกันเพื่อระดม 

ความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก 

ช้างป่าบุกเข้าท�าลายพื้นที่เกษตร และทรัพย์สินชาวบ้าน ท�าให้เกิด 

เป็นระบบในการรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ทรัพย์สิน และชีวิตของ 

ชาวบ้าน โดยน�าบทเรียนและผลจากการปฏิบัติงานในอดีตมาใช ้

วางแผนปรับปรุงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ก ็

ยังไม่พบวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร แต่ก็มีแนวทางที่ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1. การปลูกป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ด้วยวิธีการขับ 

เฮลิคอปเตอร์หว่านเมล็ดพันธุ์พืชทั่วผืนป่า

 2. การสร้างแผงเหล็กแบบแข็งแรงเพื่อป้องกันช้างป่า 

เข้ามาในชุมชน

 3. การสร้างแหล่งอาหารที่มีขนาดใหญ่เพียงพอต่อ 

ความต้องการของช้างป่า

 4. การขุดคูคลองขนาดกว้างและลึกเพื่อเป็นแนว 

ป้องกันการบุกรุกเข้ามายังพื้นที่ท�าการเกษตรของชาวบ้าน

 5. การสร้างจิตส�านึกและการตระหนักถึงคุณค่าของ 

ทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกันของคนในชุมชน ผ่านการให้ความรู้  

การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ

 6. การสร้างความร่วมมือกับสถาบันในท้องถ่ิน เช่น  

วดั โรงเรยีน เพือ่หากศุโลบายในการดแูลธรรมชาต ิเช่น การบวชป่า 

การอภิปรายผล
 จากการศึกษามีวัตถุประสงค์ในการวิจัยจ�านวน 3 ข้อ 

แต่ผู้วิจัยจะอภิปรายเพียงวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 กับข้อ 2 

ส่วนข้อที่ 3 เป็นเพียงลักษณะของข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้มี 

ส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ประสบปัญหาช้างป่าบุกรุก ซึ่งประเด็น 

ส�าคัญในการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1 สภาพปัญหาที่ เกิดจากช ้างป ่าบุกรุก 

ถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม จากสถานการณ์เรื่องช้างป่าใน

พื้นที่จังหวัดจันทบุรีสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงที่ส่งผลต่อชีวิต

และทรพัย์สินของคนในชมุชน โดยสาเหตุส่วนหนึง่ทีท่�าให้ช้างท�าร้าย 

ชาวบ้าน ได้แก่ การบุกรุกที่ดินท�ากินของคนในและคนนอกพื้นที่ 

เพื่อที่อยู่อาศัย การขยายที่ดินท�ากินเข้าสู่เขตป่า การสัมปทานป่า  

การเช่าพื้นที่เพื่อปลูกพืชเชิงพาณิชย์ เช่น ยูคาลิปตัส ยางพารา  

การปลูกพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ต้องใช้ที่ดินกว้างขวาง เช่น  

ข้าวโพด ยางพารา มันส�าปะหลัง อ้อย การสร้างถนนเข้าสู่เขตป่า 

เพื่อล�าเลียงไม้ออกจากป่า เป็นเหตุให้ช้างป่าออกมาหากินนอกป่า  

เพราะถูกแย่งพื้นที่ อาหารตามธรรมชาติของช้างลดลง ดินโป่งลดลง  

เกิดสารพิษตกค้างในดินและน�้าตามธรรมชาติ การขุดหลุมขนาด 

กว้างเพื่อเก็บกักน�้าหล่อเล้ียงพืชเศรษฐกิจ ท�าให้ช้างป่าตกลงไปได้ 

รบับาดเจ็บ บางตวัถกูไฟฟ้าชอ็ต บางตวัได้ล้มป่วย เพราะกนิอาหาร 

พืชไร่ที่เจือปนสารพิษ (จีรณา ณรงค์ และคณะ, 2552 : 167-180)  

สถานการณ์ปัญหาดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ภาพของแหล่งท่ีอยูอ่าศัย 

และแหล่งอาหารของสัตว์ป่าลดลง ส่งผลให้สัตว์ป่าลดจ�านวนลงมาก  

และท�าให้สัตว์ป่าบางชนิดขาดพื้นที่ในการด�ารงชีพจึงต้องลงมา

หากนิในพืน้ทีท่�าการเกษตรของราษฎรทีอ่ยูบ่รเิวณรอบๆ แนวขอบป่า  

และในปัจจุบันปัญหาได้ขยายความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ช้างป่าเร่ิม 

เข้ามาท�าลายพืชผลทางการเกษตรมากขึ้น บางครั้งรุนแรงถึงขั้นที ่

ช้างเข้าท�าร้ายร่างกายของคนในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดปัญหาระหว่างคน 

ในพื้นที่กับช้างป่า และฝ่ายมนุษย์ก็ได้ท�าการตอบโต้โดยการท�าร้าย 

ช้างป่าท�าให้ช้างป่าได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตปัญหาความขัดแย้ง 

ระหว่างคนกับช้าง สบืเนือ่งมากจาก 2 สาเหตทุีส่�าคญั คือ 1) ช้างป่า 

เข้ามาท�าลายพืชสวน ทรัพย์สิน และท�าร้ายชีวิตของชาวบ้าน และ  

2) ชาวบ้านขยายพื้นที่ท�ากินซึ่งเป็นการท�าลายแหล่งอาหารและ 

ทีอ่ยูอ่าศัยของช้างป่าแต่เดมิสอดคล้องกบัโครงการส่งเสรมิศกัยภาพ 

ในการจัดการประชากรช้างป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี (สุพล  

จิตรวิจักษณ์ และคณะ, 2550) ที่อธิบายว่าปัญหาความขัดแย้ง 

ระหว่างคนกับช้างป่าเกิดจากคนเข้าไปในพ้ืนที่ป่าและท�าลายถิ่นท่ี 

อยู่อาศัยของช้างป่า โดยพื้นที่ที่เกิดปัญหาความขัดแย้ง คือ บริเวณ 

ชุมชนหรือพื้นที่เกษตรกรรมท�าให้เกิดปัญหารุนแรงจนถึงขั้น 

การท�าลายจนจนถึงแก่ชีวิตของทั้งคนและช้างซ่ึงปัญหามีแนวโน้ม 

ที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  

 ประเด็นที่ 2 การมส่ีวนร่วมระหว่างชมุชนกบัเจ้าหน้าท่ีของ 

รฐัในการแก้ปัญหาช้างป่าบกุรกุถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัและพ้ืนทีเ่กษตรกรรม  

ในส่วนของการร่วมมอืพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่อยากให้เจ้าหน้าทีท่ีม่ ี

ส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยเหลือ เพราะล�าพังก�าลังชาวบ้านในการ 

ขับไล่ช้างคงไม่ไหว ดังน้ันจึงเกิดความร่วมมือขึ้นระหว่างชาวบ้าน  

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และทหารพราน โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนน�า โดย

ได้มีการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว 

อติราช  เกิดทอง, ภูวดล  บัวบางพลู, ฬิฏา  สมนา
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40   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563

 แผนระยะสั้น คือ มีการสร้างหอคอยเพ่ือส�ารวจดูว่าม ี

ช้างป่าบุกเข้ามาในพื้นท่ีหรือไม่ จากน้ันมีการระดมชาวบ้าน  

ทหารพราน และเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านมาช่วย

กันขับไล่ช้าง ซึ่งวิธีการขับไล่ช้างมี 2 ขั้นตอน คือ 1) การตรวจสอบ 

ช้างป่าบุกรุก ใช้หอคอยส�ารวจต�าแหน่งท่ีช้างป่าบุกรุก หรือม ี

ชาวบ้านพบเห็นและแจ้งมายังผู้ใหญ่บ้าน 2) การขับไล่ช้างป่า  

มีอยู่ 2 วิธี คือ 1) การขับไล่ด้วยเสียง และ 2) การฉายไฟขับไล ่

โดยวิธีการแรกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ห้ามใช้ปืนในการขับไล่ช้าง ดังน้ัน 

ชาวบ้านจึงเลือกใช้เสียงตะโกน ประทัด เคาะหม้อ กระทะ สังกะสี   

โห่ไล่ และระเบิดปิงปอง มีเป้าหมายเพื่อท�าให้ช้างกลัวโดยช้างจะ 

ชะงกัและถอยกลบัไปในป่า ซึง่สอดคล้องกบันพพร องัศโุชต ิ(2551)  

ที่ได้กล่าวถึงวิธีไล่ช้างป่าไว้ว่า ต้องท�าให้เกิดเสียงดัง เช่น การเคาะ 

ภาชนะ โลหะ เช่น หม้อ กระทะ การจุดประทัด เพื่อให้ช้างตกใจ 

และออกนอกพืน้ทีก่ารเกษตร และโครงการส่งเสรมิศกัยภาพในการ 

จดัการประชากรช้างป่าในอทุยานแห่งชาตกุิยบรุ ี(สพุล จติรวจิกัษณ์ 

และคณะ, 2550) ได้อธิบายไว้ในสารพัดวิธีไล่ช้างป่า ผลักดันง่ายๆ  

แต่ได้ผล โดยเขียนไว้ว่าการใช้เสียงตะโกน การท�าให้เกิดเสียง เช่น  

การตีเกราะเคาะไม้ การจุดประทัด ระเบิดปิงปอง และอีกวิธีการ 

การฉายแสงไฟจะช่วยไล่ช้างให้เข้าไปในป่าได้แต่เป็นระยะเวลา

เพียงชั่วคราว

 แผนระยะยาว คือ การปลูกป่าเพื่อสร้างแหล่งอาหาร 

ขนาดใหญ่ให้กับช้างป่า ซึ่งเป็นวิธีการคาดการณ์ว่าจะสามารถ 

แก้ปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นท่ีการเกษตรได้อย่างถาวร สอดคล้องกับ 

นพพร อังศุโชติ (2551) ท่ีได้น�าเสนอการแก้ไขปัญหาระยะยาว 

ด้วยการปรับปรุงฟื้นฟูท่ีอาศัยของช้างป่าให้สามารถตอบสนองการ 

ด�ารงชีวิตของช้างป่าและสัตว์อื่นๆ การฟื้นฟูแหล่งอาหารโดยการ 

ปลกูพชืทีเ่ป็นอาหารของช้างป่า เช่น อ้อยช้าง กล้วยป่า มะเฟืองช้าง  

และมะม่วงป่า และพันธุ ์ไม้ที่ร่มเงา ได้แก่ มะค่าโมง มะเดื่อ  

มะม่วงป่า เป็นต้น ซึ่งปัญหาเรื่องช้างป่า แท้จริงเกิดจากการที่ช้าง 

ขาดแคลนอาหารในถิ่นฐานเดิม และมีไม่เพียงพอในแหล่งอาหาร 

ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการที่แหล่งอาหารและทรัพยากร 

ธรรมชาตถิกูท�าลาย หากจะลดระดบัของความรุนแรงของสถานการณ์ 

จ�าเป็นต้องขับเคลื่อนเรื่องการสร้างและขยายแหล่งอาหารให้กับ 

ช้างป่า สอดคล้องกับสมยศ ปิ่นงาม และคณะ (2558) ไม่ว่าจะ 

เป็นการท�าโป่งเทียม การส�ารวจแหล่งอาหารของช้างป่า ซ่ึงพบว่า 

ขาดความต่อเนื่องและขาดการติดตามผล ประกอบกับนโยบาย 

บางส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมาไม่ประสบความส�าเร็จ 

ช้างป่าก็ยังคงมาหาอาหารกินท่ีสวนผลไม้ของชาวบ้านเช่นเดิม  

และเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกๆ ปี ตลอดจนขยายวงเส้นทางและ 

แหล่งที่ช้างป่าลงไปกว้างขึ้นตลอดเวลา 

 จากขั้นตอนและวิธีการมีส่วนร่วมดังกล่าวสอดคล้อง 

กับแนวคิดการมีส่วนร่วมของโคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen &  

Uphoff, 1977) ที่ระบุว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมสามารถแบ่งออก 

เป็น 4 รูปแบบ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision  

Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่มตัดสินใจ ด�าเนินการ 

ตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 2) การมีส่วนร่วมใน 

การปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบไปด้วยการสนับสนุน  

ทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหารและการประสานขอ 

ความร่วมมอื 3) การมส่ีวนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ทางด้าน 

ต่าง ๆ  ประกอบไปด้วย ผลประโยชน์ทางด้านวสัด ุผลประโยชน์ทาง 

สังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล และ 4) การมีส่วนร่วมในการ 

ประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบ 

การด�าเนินกิจกรรมทั้งหมดและเป็นการแสดงถึงการปรับตัว 

ในการมีส่วนร่วมต่อไป ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นที่ 1  

เก่ียวกบัการตดัสินใจมคีวามส�าคญัมาก เพราะจะส่งผลต่อการปฏบิตัิ 

การอนัจะน�าไปสู่การรบัผลประโยชน์และการประเมนิผลตามล�าดบั

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในการลดปัญหาช้างป่าบุกรุกท�าลายพื้นที่การเกษตร ต�าบลทับช้าง 

อ�าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุ ีเพือ่ให้มีประโยชน์ส�าหรบัหน่วยงาน

และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะ ดังนี้

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก จ�าเป็นต้องหากลยุทธ์ 

ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดปัญหาช้างป่า 

บุกรุกท�าลายพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน เพื่อเสริมสร้างความ 

เข้มแข็งให้กับชุมชนและชาวบ้าน

 2. หน ่วยงานที่อยู ่ ในชุมชน อาทิ โรงเรียน วัด  

ควรด�าเนนิการเสรมิสร้างในเรือ่งการปลกูจติส�านกึและการตระหนกั 

ถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติให้กับเด็กนักเรียนและชาวบ้าน  

เป็นการขัดเกลาทางสังคม เพื่อลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าให้กับ

ชุมชน

 3. ชุมชน ควรหาแนวทางในการดูแลและปกป้อง 

ทรพัย์สินและร่างกายของตนเอง ตลอดจนการมเีวทเีพือ่แลกเปลีย่น 

แนวความคดิเกีย่วกบัการลดปัญหาช้างป่าบกุรกุพ้ืนท่ีท�าการเกษตร 

ของตนเอง อย่างเป็นระบบและเป็นความยั่งยืนของชุมชนเอง

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  ควรมีการศกึษาวิจยัรปูแบบกจิกรรมการมส่ีวนร่วมของ 

ชุมชนในการลดปัญหาช้างป่าบุกรุกท�าลายพื้นที่การเกษตร เพื่อจะ 

ได้หารูปแบบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมอันจะน�าไปสู่การพัฒนาการ 

มีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ และให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนต่อไป

อติราช  เกิดทอง, ภูวดล  บัวบางพลู, ฬิฏา  สมนา
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บทคัดย่อ
 การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในบึงบ้านขอมและสระน�้าบ้านหนองสงวน จังหวัดจันทบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์  

และสิงหาคม 2560 และศึกษาคุณภาพน�้าบางประการ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง การน�าไฟฟ้า ปริมาณของแข็งละลายน�้ารวม  

ความเค็ม ความโปร่งแสง ปรมิาณออกซเิจนละลาย ความเป็นด่าง ความกระด้าง แอมโมเนยี-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน ออร์โธฟอสเฟต  

และคลอโรฟิลล์เอ แพลงก์ตอนพืชท่ีพบท้ังหมด 31 ชนิด ใน 27 สกุล 6 ชั้น โดยกลุ่มสาหร่ายสีเขียวมีจ�านวนชนิดมากท่ีสุด 16 ชนิด 

คิดเป็นร้อยละ 51.61 รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน 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�่า (0.852-1.019) เน่ืองจากแหล่งน�้าเป็นน�้าสะอาดมีสารอินทรีย์น้อย ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ 2 ของ 

แหล่งน�า้ผวิดนิ (เกณฑ์คณุภาพน�า้ด)ี สามารถใช้ประโยชน์เพือ่ท�าการอปุโภค บรโิภค โดยต้องผ่านกระบวนการปรบัปรงุคณุภาพน�า้ทัว่ไปก่อน 

ค�าส�าคัญ : แพลงก์ตอนพืช, ความหลากหลาย, บึงบ้านขอม, จันทบุรี

Abstract
 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 

 
 

ตารางท่ี 1  จุดเก็บตัวอยางในการศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนพืช บริเวณบึงบานขอม และสระนํ้าบานสงวน  

สถานีเก็บตัวอยาง พิกัด 
ละติจดู ลองติจูด 

จุดท่ี 1 (Station 1 : ST1) 12°38'59.04'' N 102°6'45.03'' E 
จุดท่ี 2 (Station 2 : ST2) 12°38'52.80'' N 102°6'53.92'' E 
จุดท่ี 3 (Station 3 : ST3) 12°38'40.83'' N 102°7'4.75'' E 
จุดท่ี 4 (Station 4 : ST4) 12°38'37.17'' N 102°6'51.32'' E 
จุดท่ี 5 (Station 5 : ST5) 12°38'8.12'' N 102°7'19.81'' E 
จุดท่ี 6 (Station 6 : ST6) 12°38'21.71'' N 102°7'6.43'' E 

 

 
ภาพท่ี  1  แผนท่ีแสดงจุดสํารวจ ในโครงการแกมลิงบึงบานขอมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดจนัทบุรี 

ท่ีมา  :  ปรับปรุงจาก  http://www.thaigoogleearth.com 

 2. ดําเนินการเก็บขอมูลคุณภาพนํ้าภาคสนาม ไดแก อุณหภูมิ (temperature), ความเปนกรดเปนดาง (pH), 
ความนําไฟฟา (conductivity) ของแข็งละลายนํ้ารวม (TDS) และความเค็ม (salinity) ดวยเครื่องมือวิเคราะหนํ้าโมเดล
แบบพกพา โดยทําการหยอนเครื่องลงไปในนํ้าท่ีระดับความลึก 3050 เซนติเมตร และวัดความโปรงแสงของนํ้า โดยใช 
เซคคิดีส (secchi disk) และเก็บตัวอยางนํ้าเพ่ือนํามาวิเคราะห ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO : dissolved oxygen) 

คณิสร  ล้อมเมตตา, สิทธิพัฒน์  แผ้วฉ�่า, อุมารินทร์  มัจฉาเกื้อ
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บทน�า
 โครงการแก้มลงิบงึบ้านขอม อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ 

จังหวัดจันทบุรี เป็นโครงการท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าช้าง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้ขอให้ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ 

เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ น�าความ 

กราบบงัคมทลูพระราชกรณุาขอพระราชทานโครงการพฒันาแหล่งน�า้ 

เพื่อช่วยเหลือราษฎร ในพื้นที่หมู่ที่ 5, 6 และ 7 ของต�าบลท่าช้าง  

ซึง่ประสบปัญหาอทุกภยัในฤดฝูนและขาดแคลนน�า้ส�าหรบัอปุโภค- 

บริโภค ในฤดูแล้ง โดยสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการขุดลอกบึง 

บ้านขอมซึ่งเป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 5  

และ 7 ที่อยู่บริเวณรอบๆ ให้มีความจุมากขึ้น และปรับปรุงอาคาร 

ระบายน�า้ของบึงแห่งนีใ้ห้มปีระสทิธภิาพในการทดน�า้และระบายน�า้ 

ให้ดีขึ้น (กรมชลประทาน, 2551) ในการขุดลอกบึงบ้านขอมนี ้

อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศใน 

แหล่งน�้าตามธรรมชาติบางประการ เน่ืองจากเดิมบริเวณดังกล่าว 

มีต้นเสม็ดขาวข้ึนเป็นจ�านวนมาก ดินชั้นล่างมีความเป็นกรด เมื่อ 

ท�าการขุดลอกส่งผลให้น�้าในบึงมีความเป็นกรดและสิ่งมีชีวิต 

จ�านวนมากไม่สามารถด�ารงชวีติอยูไ่ด้ จงึควรมกีารศกึษาสภาพทัว่ไป 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงของแหล่งน�า้ เพือ่ให้ทราบถงึสภาวการณ์ 

ของแหล่งน�า้ ส�าหรับน�าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการแหล่งน�า้ 

ด้านต่างๆ เช่น การเกษตร การประมง และการใช้น�า้ในการอปุโภค- 

บริโภค ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 การศึกษาที่นิยมใช้เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ 

ระบบนิเวศในแหล่งน�้าวิธีหน่ึง คือ การศึกษาชนิด ปริมาณ และ 

ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน�้าน้ันๆ เน่ืองจาก 

แพลงก์ตอนพืชเป็นส่ิงมีชีวิตอันดับต้นในห่วงโซ่อาหาร ซึ่งสามารถ 

เปลีย่นสารอนนิทรย์ีให้เป็นสารอนิทรย์ีจากกระบวนการสังเคราะห์แสง  

และสามารถถ่ายทอดพลงังานและสารอาหารในรปูสารอนิทรย์ีไปยงั 

สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในโซ่อาหาร จึงนับว่าเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาท 

ควบคุมระบบนิเวศและประชากรสิ่งมีชีวิตในแหล่งน�้า นอกจากนี้แล้ว 

แพลงก์ตอนพชืแต่ละชนิดจะสามารถเจริญเตบิโตในสภาพแวดล้อม

ทีแ่ตกต่างกนั จงึสามารถใช้ตรวจสอบความอดุมสมบรูณ์ มลพษิจาก 

สารอินทรีย์และสารเคมีได้อีกด้วย (ลัดดา วงศ์รัตน์, 2542) 

 จากความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา 

ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน�้าโครงการแก้มลิง 

บึงบ้านขอม อันเน่ืองมากจากพระราชด�าริ เพื่อน�ามาเป็นข้อมูล 

พืน้ฐานทีจ่ะน�าไปประยกุต์ใช้ส�าหรบับรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ

บริเวณดังกล่าว นอกจากน้ีแล้วการศึกษาความหลากหลายของ 

แพลงก์ตอนพืชยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชด�าริในโครงการ 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจาย 

ของแพลงก์ตอนพืช ในบึงบ้านขอม และแหล่งน�้าใกล้เคียง (สระน�้า 

บ้านสงวน) จังหวัดจันทบุรี ช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน

 2. เพื่อศึกษาคุณภาพน�้าบางประการในบึงบ้านขอม 

และแหล่งน�้าใกล้เคียง (สระน�้าบ้านสงวน) จังหวัดจันทบุรี ช่วงฤดู

ร้อนและฤดูฝน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 วธิดี�าเนนิการวจิยัในคร้ังนีด้�าเนนิการวิเคราะห์ชนดิและ 

ปริมาณของแพลงก์ตอนพืช โดยท�าการเก็บตัวอย่าง ในช่วงฤดูร้อน  

(เดือนกุมภาพันธ์ 2560) และช่วงฤดูฝน (สิงหาคม 2560) และ 

ท�าการวิเคราะห์คุณภาพน�้าบางประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 1. ก�าหนดจุดเก็บตัวอย่างครอบคลุมพื้นที่โครงการ 

แก้มลิงบึงบ้านขอมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี  

จ�านวน 4 จุด และแหล่งน�้าใกล้เคียง (สระน�้าบ้านหนองสงวน) 

จ�านวน 2 จุด (ตารางที่ 1 ภาพที่ 1)
 

 

ตารางท่ี 1  จุดเก็บตัวอยางในการศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนพืช บริเวณบึงบานขอม และสระนํ้าบานสงวน  

สถานีเก็บตัวอยาง พิกัด 
ละติจดู ลองติจูด 

จุดท่ี 1 (Station 1 : ST1) 12°38'59.04'' N 102°6'45.03'' E 
จุดท่ี 2 (Station 2 : ST2) 12°38'52.80'' N 102°6'53.92'' E 
จุดท่ี 3 (Station 3 : ST3) 12°38'40.83'' N 102°7'4.75'' E 
จุดท่ี 4 (Station 4 : ST4) 12°38'37.17'' N 102°6'51.32'' E 
จุดท่ี 5 (Station 5 : ST5) 12°38'8.12'' N 102°7'19.81'' E 
จุดท่ี 6 (Station 6 : ST6) 12°38'21.71'' N 102°7'6.43'' E 

 

 
ภาพท่ี  1  แผนท่ีแสดงจุดสํารวจ ในโครงการแกมลิงบึงบานขอมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดจนัทบุรี 

ท่ีมา  :  ปรับปรุงจาก  http://www.thaigoogleearth.com 

 2. ดําเนินการเก็บขอมูลคุณภาพนํ้าภาคสนาม ไดแก อุณหภูมิ (temperature), ความเปนกรดเปนดาง (pH), 
ความนําไฟฟา (conductivity) ของแข็งละลายนํ้ารวม (TDS) และความเค็ม (salinity) ดวยเครื่องมือวิเคราะหนํ้าโมเดล
แบบพกพา โดยทําการหยอนเครื่องลงไปในนํ้าท่ีระดับความลึก 3050 เซนติเมตร และวัดความโปรงแสงของนํ้า โดยใช 
เซคคิดีส (secchi disk) และเก็บตัวอยางนํ้าเพ่ือนํามาวิเคราะห ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO : dissolved oxygen) 

ตารางที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างในการศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช บริเวณบึงบ้านขอม และสระน�้าบ้านสงวน 

คณิสร  ล้อมเมตตา, สิทธิพัฒน์  แผ้วฉ�่า, อุมารินทร์  มัจฉาเกื้อ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

44   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563

 2. ด�าเนินการเก็บข้อมูลคุณภาพน�้าภาคสนาม ได้แก่  

อุณหภูมิ (temperature), ความเป ็นกรดเป ็นด ่าง (pH),  

ความน�าไฟฟ้า (conductivity) ของแข็งละลายน�้ารวม (TDS)  

และความเค็ม (salinity) ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์น�้าโมเดล 

แบบพกพา โดยท�าการหย่อนเครื่องลงไปในน�้าที่ระดับความลึก  

30-50 เซนติเมตร และวัดความโปร่งแสงของน�้า โดยใช้ เซคคิดีส 

(secchi disk) และเก็บตัวอย่างน�้าเพื่อน�ามาวิเคราะห์ปริมาณ 

ออกซิเจนละลาย (DO : dissolved oxygen) สภาพด่าง (alkalinity)  

ไนเตรท (nitrate) ฟอสเฟต (phosphate) ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ  

(chlorophyll a) โดยวธีิทีอ่ธบิายไว้ใน ไมตร ีดวงสวสัดิ ์และจารวุรรณ  

สมศิริ (2528) และ standard method for examination of  

water and wastewater (APHA, 1992) 

 3. เกบ็ตัวอย่างแพลงก์ตอนพชื โดยท�าการเกบ็ตวัอย่าง 

น�้าที่ระดับความลึก 50 เซนติเมตร กรองผ่านถุงแพลงก์ตอนขนาด 

ช่องตา 20 ไมครอน น�าตวัอย่างแพลงก์ตอนทีไ่ด้ใส่ขวดเกบ็ตวัอย่าง 

ที่มีฝาปิดอย่างดี ดองตัวอย่างแพลงก์ตอนในน�้ายาฟอร์มาลิน  

ความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์ ท�าการเก็บสถานีละ 3 ซ�้า 

 4. ศึกษาชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช 

ท�าการตรวจวเิคราะห์ชนดิของแพลงก์ตอนพชืภายใต้กล้องจลุทรรศน์ 

ก�าลังขยายสงู โดยใช้เอกสารอ้างองิในการวเิคราะห์ชนิดแพลงก์ตอน 

พืชของลัดดา วงศ์รัตน์ (2544), Prescott (1981) และ Smith  

(1950) และนับจ�านวนแพลงก์ตอนพืชภายใต้กล้องจุลทรรศน ์

ก�าลังขยายสูง โดยใช้สไลด์นับแพลงก์ตอน (sedgewick-rafter 

counting chamber) ขนาดความจ ุ1 มลิลลิติร นบัจ�านวนตวัอย่างละ 

3 ซ�า้ จากนัน้ค�านวณเพือ่หาปรมิาณแพลงก์ตอนพชืทีพ่บมหีน่วยเป็น  

หน่วย/ลูกบาศก์เมตร ในการนับจะนับเซลล์ทั้งที่เป็นเซลล์เด่ียว 

โคโลนี หรือเส้นสาย นับคละกันไป (โดย 1 เซลล์ = 1 หน่วย, 1 

โคโลนี/สาย = 1 หน่วย) (ลัดดา วงศ์รัตน์ และโสภณา บุญญาภิวัฒน์, 

2546)

 5. วิเคราะห์ร้อยละขององค์ประกอบชนิด และหาค่า 

ดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช โดยใช้ Shannon-

Wiener’s diversity index (ส�านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน, 

2556) จากสูตร

 

 
 

ตารางท่ี 1  จุดเก็บตัวอยางในการศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนพืช บริเวณบึงบานขอม และสระนํ้าบานสงวน  

สถานีเก็บตัวอยาง พิกัด 
ละติจดู ลองติจูด 

จุดท่ี 1 (Station 1 : ST1) 12°38'59.04'' N 102°6'45.03'' E 
จุดท่ี 2 (Station 2 : ST2) 12°38'52.80'' N 102°6'53.92'' E 
จุดท่ี 3 (Station 3 : ST3) 12°38'40.83'' N 102°7'4.75'' E 
จุดท่ี 4 (Station 4 : ST4) 12°38'37.17'' N 102°6'51.32'' E 
จุดท่ี 5 (Station 5 : ST5) 12°38'8.12'' N 102°7'19.81'' E 
จุดท่ี 6 (Station 6 : ST6) 12°38'21.71'' N 102°7'6.43'' E 

 

 
ภาพท่ี  1  แผนท่ีแสดงจุดสํารวจ ในโครงการแกมลิงบึงบานขอมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดจนัทบุรี 

ท่ีมา  :  ปรับปรุงจาก  http://www.thaigoogleearth.com 

 2. ดําเนินการเก็บขอมูลคุณภาพนํ้าภาคสนาม ไดแก อุณหภูมิ (temperature), ความเปนกรดเปนดาง (pH), 
ความนําไฟฟา (conductivity) ของแข็งละลายนํ้ารวม (TDS) และความเค็ม (salinity) ดวยเครื่องมือวิเคราะหนํ้าโมเดล
แบบพกพา โดยทําการหยอนเครื่องลงไปในนํ้าท่ีระดับความลึก 3050 เซนติเมตร และวัดความโปรงแสงของนํ้า โดยใช 
เซคคิดีส (secchi disk) และเก็บตัวอยางนํ้าเพ่ือนํามาวิเคราะห ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO : dissolved oxygen) 

ภาพที่ 1 แผนทีแ่สดงจดุส�ารวจ ในโครงการแก้มลิงบงึบ้านขอมอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัจนัทบรุี

 ที่มา : ปรับปรุงจาก  http://www.thaigoogleearth.com

คณิสร  ล้อมเมตตา, สิทธิพัฒน์  แผ้วฉ�่า, อุมารินทร์  มัจฉาเกื้อ
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 เมื่อ  Pi = สดัส่วนระหว่าง จ�านวน unit ของแพลงก์ตอน 

    พืชแต่ละชนิด (ni) ต่อจ�านวนแพลงก์ตอน 

    พืชทั้งหมด (N) ในแต่ละสถานี

   S = จ�านวนชนดิหรอืสกลุของแพลงก์ตอนทัง้หมด 

    ในแต่ละสถานี 

ผลการวิจัย
 1. องค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืช

 จากผลการศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช  

บริเวณบึงบ้านขอม (โครงการแก้มลิงอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  

จังหวัดจันทบุรี) และสระน�้าบ้านสงวน พบแพลงก์ตอนพืช 31 ชนิด  

(species) ใน 27 สกุล (genus) 6 ชั้น (class) 3 ดิวิชัน (division)  

ได้แก่ ดิวิชันไซยาโนไฟตา (Division Cyanophyta) คลอโรไฟตา  

(Division Chlorophyta) และดิวิชันโครโมไฟตา (Division 

Chromophyta) (ตารางที่ 2) โดยพบกลุ ่มสาหร่ายสีเขียว  

(Class Chlorophyceae) มีจ�านวนชนิดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

51.61 ของจ�านวนชนิดที่พบทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ สาหร่าย

สีเขียวแกมน�้าเงิน (Class Cyanophyceae) ไดอะตอม (Class 

Bacillariophyceae) ไดโนแฟลกเจลเลต (Class Dinophyceae) 

ยูกลีนอยด์ (Class Euglenophyceae) และคริสโสไฟต์ (Class 

Chrysophyceae) พบ 5, 5, 3 และ 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 16.13, 

16.13, 9.68 และ 3.23 ตามล�าดับ  (ภาพที่ 2)  

(Pi)(In Pi)H =  -
s

i = 1

ตารางที่ 2 แพลงก์ตอนพืชที่พบบริเวณบึงบ้านขอมและสระน�้าบ้านสงวน 

 
 

สภาพดาง (alkalinity) ไนเตรท (nitrate) ฟอสเฟต (phosphate) ปริมาณคลอโรฟลล เอ (chlorophyll a)  โดยวิธีท่ี
อธิบายไวใน ไมตรี ดวงสวัสดิ์และจารุวรรณ สมศิริ (2528) และ standard method for examination of water and 
wastewater (APHA, 1992)  
 3. เก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช โดยทําการเก็บตัวอยางนํ้าท่ีระดับความลึก 50 เซนติเมตร กรองผานถุง
แพลงกตอนขนาดชองตา 20 ไมครอน นําตัวอยางแพลงกตอนท่ีไดใสขวดเก็บตัวอยางท่ีมีฝาปดอยางดี ดองตัวอยาง
แพลงกตอนในนํ้ายาฟอรมาลิน ความเขมขน 4 เปอรเซ็นต ทําการเก็บสถานีละ 3 ซ้ํา  
 4. ศึกษาชนิดและความหนาแนนของแพลงกตอนพืช ทําการตรวจวิเคราะหชนิดของแพลงกตอนพืชภายใต
กลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง โดยใชเอกสารอางอิงในการวิเคราะหชนิดแพลงกตอนพืชของลัดดา วงศรัตน  (2544), 
Prescott (1981) และ Smith (1950) และนับจํานวนแพลงกตอนพืชภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง โดยใชสไลด
นับแพลงกตอน (sedgewickrafter counting chamber) ขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร นับจํานวนตัวอยางละ 3 ซํ้า 
จากน้ันคํานวณเพ่ือหาปริมาณแพลงกตอนพืชท่ีพบมีหนวยเปน หนวย/ลูกบาศกเมตร ในการนับจะนับเซลลท้ังท่ีเปนเซลล
เดี่ยว โคโลนี หรือเสนสาย นับคละกันไป (โดย 1 เซลล = 1 หนวย, 1 โคโลนี/สาย = 1 หนวย) (ลัดดา วงศรัตน 
และโสภณา บุญญาภิวัฒน, 2546) 
 5. วิเคราะหรอยละขององคประกอบชนิด และหาคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืช  โดยใช 
ShannonWiener’s diversity index (สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน, 2556) จากสูตร 

 

  เมื่อ Pi = สัดสวนระหวาง จํานวน unit ของแพลงกตอนพืชแตละชนิด (ni)  ตอจํานวน
แพลงกตอนพืชท้ังหมด (N) ในแตละสถานี 

   S = จํานวนชนิดหรือสกุลของแพลงกตอนท้ังหมดในแตละสถานี  
 

ผลการวิจัย 

1. องคประกอบชนิดของแพลงกตอนพืช 
 จากผลการศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนพืช บริเวณบึงบานขอม (โครงการแกมลิงอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี) และสระนํ้าบานสงวน พบแพลงกตอนพืช 31 ชนิด (species) ใน 27 สกุล (genus) 6 ช้ัน 
(class) 3 ดิวิชัน (division) ไดแก ดิวิชันไซยาโนไฟตา (Division Cyanophyta) คลอโรไฟตา (Division Chlorophyta) 
และดิวิชันโครโมไฟตา (Division Chromophyta) (ตารางท่ี 2) โดยพบกลุมสาหรายสีเขียว (Class Chlorophyceae) มี
จํานวนชนิดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.61 ของจํานวนชนิดท่ีพบท้ังหมด รองลงมา ไดแก สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน 
(Class Cyanophyceae) ไดอะตอม (Class Bacillariophyceae)  ไดโนแฟลกเจลเลต (Class Dinophyceae) ยูกลี
นอยด (Class Euglenophyceae) และคริสโสไฟต (Class Chrysophyceae) พบ 5, 5, 3 และ 1 ชนิด คิดเปนรอยละ 
16.13, 16.13, 9.68 และ 3.23 ตามลําดับ  (ภาพท่ี 2)   
ตารางท่ี 2 แพลงกตอนพืชท่ีพบบริเวณบึงบานขอมและสระนํ้าบานสงวน  

Class Order Family Scientific name A B 
Division Cyanophyta   

Cyanophyceae Chroococcales Chroococcaceae  sp.   
    sp.   
 Nostocales Oscillatoriaceae  sp.   
   sp.   
  Nostocaceae  sp.   

 
 

Class Order Family Scientific name A B 
Division Chlorophyta   

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.   
  Tabellariaceae sp.   
  Eunotiaceae sp.1   
   sp.2   
  Naviculaceae sp.   
Chrysophyceae Ochromonadales Dinobryaceae sp.   
Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae    
 Peridiniales Peridiniaceae    
   sp.   
หมายเหตุ  A หมายถึง  บึงบานขอม, B หมายถึง สระนํ้าบานสงวน,   หมายถึง พบแพลงกตอนพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิสร  ล้อมเมตตา, สิทธิพัฒน์  แผ้วฉ�่า, อุมารินทร์  มัจฉาเกื้อ
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 แพลงก์ตอนพืชท่ีพบในบึงบ้านขอมมีจ�านวน 26 ชนิด  

ใน 23 สกุล มากกว่าที่พบในสระน�้าบ้านสงวน ซึ่งพบแพลงก์ตอน 

พืช 18 ชนิด ใน 13 สกุล (ตารางที่ 2) และพบสาหร่ายสีเขียว 

มีจ�านวนชนิดมากที่สุด 14 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 53.85 ของจ�านวน 

ชนิดที่พบทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน 

ไดโนแฟลกเจลเลต ไดอะตอม ยูกลีนอยด์ และคริสโสไฟต์ พบ 5, 3,  

2, 1 และ 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 19.23, 11.54, 7.69, 3.85 และ  

3.85 ตามล�าดับ ส�าหรับสระน�้าบ้านสงวน พบสาหร่ายสีเขียว 

มากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยมีจ�านวนชนิดมากที่สุด 9 ชนิด คิดเป็น 

ร้อยละ 50.00 ของจ�านวนชนิดที่พบทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ 

ไดอะตอม, ไดโนแฟลกเจลเลต, สาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน และ 

คริสโสไฟต์ พบ 5, 2, 1, และ 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 27.78, 11.11, 

5.56 และ 5.56 ตามล�าดับ ฤดูฝนพบจ�านวนชนิดของแพลงก์ตอน 

พืชมากกว่าในฤดูร้อนทั้งบริเวณบึงบ้านขอมและสระน�้าบ้านสงวน  

(ตารางท่ี 3) แพลงก์ตอนพืชชนดิเด่นทีพ่บทกุสถานแีละทกุช่วงเวลา 

ที่เก็บตัวอย่าง ได้แก่ Gloeocystis sp., Sphaerocystis sp.,  

Desmidium baileyi, Dinobryon sp. และ Peridinium sp.

 2. ปรมิาณและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพชื

 ปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉล่ียบริเวณบึงบ้านขอมและ 

สระน�า้บ้านสงวน มค่ีาเท่ากบั 6,310 และ 5,889 หน่วย/ลกูบาศก์เมตร  

ตามล�าดับ ทั้ง 2 แหล่งน�้าพบปริมาณสาหร่ายสีเขียวอยู่ในสัดส่วน 

สูงที่สุด โดยบริเวณบึงบ้านขอม พบสาหร่ายสีเขียวเฉล่ีย 4,276  

หน่วย/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64.49 รองลงมา ได้แก่ 

ไดโนแฟลกเจลเลต สาหร่ายสเีขยีวแกมน�า้เงนิ ครสิโสไฟต์ ไดอะตอม 

และยูกลีนอยด์ โดยพบปริมาณเฉลี่ย 907, 685, 586, 115 และ  

62 หน่วย/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 13.67, 10.33, 8.84,  

1.73 และ 0.94 ตามล�าดบั และในสระน�า้บ้านสงวนซึง่เป็นแหล่งน�า้ 

ใกล้เคยีง พบสาหร่ายสเีขยีวสงูทีส่ดุเฉลีย่ 3,511 หน่วย/ลกูบาศก์เมตร  

คิดเป็นร้อยละ 59.62 รองลงมา ได้แก่ ไดอะตอม คริสโสไฟต์  

ไดโนแฟลกเจลเลต และสาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน โดยพบปริมาณ 

เฉลี่ย 1,340, 494, 420 และ 124 หน่วย/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 

ร้อยละ 22.76, 8.38, 7.13 และ 2.11 ตามล�าดบัในฤดฝูนพบปรมิาณ 

ของแพลงก์ตอนพืชมากกว่าในฤดูร้อนทั้งบริเวณบึงบ้านขอมและ 

 สระน�้าบ้านสงวน (ตารางที่ 3) 

 
 

Class Order Family Scientific name A B 
Division Chlorophyta   

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.   
  Tabellariaceae sp.   
  Eunotiaceae sp.1   
   sp.2   
  Naviculaceae sp.   
Chrysophyceae Ochromonadales Dinobryaceae sp.   
Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae    
 Peridiniales Peridiniaceae    
   sp.   
หมายเหตุ  A หมายถึง  บึงบานขอม, B หมายถึง สระนํ้าบานสงวน,   หมายถึง พบแพลงกตอนพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Class Order Family Scientific name A B 
Division Chlorophyta   

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.   
  Tabellariaceae sp.   
  Eunotiaceae sp.1   
   sp.2   
  Naviculaceae sp.   
Chrysophyceae Ochromonadales Dinobryaceae sp.   
Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae    
 Peridiniales Peridiniaceae    
   sp.   
หมายเหตุ  A หมายถึง  บึงบานขอม, B หมายถึง สระนํ้าบานสงวน,   หมายถึง พบแพลงกตอนพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 องคประกอบชนิด (รอยละ) ของแพลงกตอนพืชท่ีพบในบึงบานขอมและสระนํ้าบานสงวน 
 
 แพลงกตอนพืชท่ีพบในบึงบานขอมมีจํานวน 26 ชนิด ใน 23 สกุล มากกวาท่ีพบในสระนํ้าบานสงวน ซึ่ง

พบแพลงกตอนพืช 18 ชนิด ใน 13 สกุล (ตารางท่ี 2) และพบสาหรายสีเขียวมีจํานวนชนิดมากท่ีสุด 14 ชนิด คิดเปน
รอยละ 53.85 ของจํานวนชนิดท่ีพบท้ังหมด รองลงมา ไดแก สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน ไดโนแฟลกเจลเลต ไดอะตอม ยู
กลีนอยด และคริสโสไฟต พบ 5, 3, 2, 1 และ 1 ชนิด คิดเปนรอยละ 19.23, 11.54, 7.69, 3.85 และ 3.85 ตามลําดับ 
สําหรับสระนํ้าบานสงวน พบสาหรายสีเขียวมากท่ีสุดเชนเดียวกัน โดยมีจํานวนชนิดมากท่ีสุด 9 ชนิด คิดเปนรอยละ 
50.00 ของจํานวนชนิดท่ีพบท้ังหมด รองลงมา ไดแก ไดอะตอม, ไดโนแฟลกเจลเลต, สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน และคริส
โสไฟต พบ 5, 2, 1, และ 1 ชนิด คิดเปนรอยละ 27.78, 11.11, 5.56 และ 5.56 ตามลําดับ ฤดูฝนพบจํานวนชนิดของ
แพลงกตอนพืชมากกวาในฤดูรอนท้ังบริเวณบึงบานขอมและสระนํ้าบานสงวน (ตารางท่ี 3) แพลงกตอนพืชชนิดเดนท่ีพบทุก
สถานีและทุกชวงเวลาท่ีเก็บตัวอยาง ไดแก sp.,  sp., ,  sp. 
และ  sp. 

2. ปริมาณและความหลากหลายของแพลงกตอนพืช 
  ปริมาณแพลงกตอนพืชเฉลี่ยบริเวณบึงบานขอมและสระนํ้าบานสงวน มีคาเทากับ 6,310 และ 5,889 
หนวย/ลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ท้ัง 2 แหลงนํ้าพบปริมาณสาหรายสีเขียวอยูในสัดสวนสูงท่ีสุด โดยบริเวณบึงบานขอม 
พบสาหรายสีเขียวเฉลี่ย 4,276 หนวย/ลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 64.49 รองลงมา ไดแก ไดโนแฟลกเจลเลต สาหรายสี
เขียวแกมนํ้าเงิน คริสโสไฟต ไดอะตอม และยูกลีนอยด โดยพบปริมาณเฉลี่ย 907, 685, 586, 115 และ 62 หนวย/
ลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 13.67, 10.33, 8.84, 1.73 และ 0.94 ตามลําดับ และในสระนํ้าบานสงวนซึ่งเปนแหลง
นํ้าใกลเคียง พบสาหรายสีเขียวสูงท่ีสุดเฉลี่ย 3,511 หนวย/ลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมา ไดแก ได
อะตอม คริสโสไฟต ไดโนแฟลกเจลเลต และสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน โดยพบปริมาณเฉลี่ย 1,340, 494, 420 และ 124 
หนวย/ลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 22.76, 8.38, 7.13 และ 2.11 ตามลําดับ  ในฤดูฝนพบปริมาณของแพลงกตอนพืช
มากกวาในฤดูรอนท้ังบริเวณบึงบานขอมและสระนํ้าบานสงวน (ตารางท่ี 3)  
  

ภาพที่ 2 องค์ประกอบชนิด (ร้อยละ) ของแพลงก์ตอนพืชที่พบในบึงบ้านขอมและสระน�้าบ้านสงวน

คณิสร  ล้อมเมตตา, สิทธิพัฒน์  แผ้วฉ�่า, อุมารินทร์  มัจฉาเกื้อ
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 ส�าหรับค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช 

ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประกอบเพื่อพิจารณาลักษณะความหลากหลาย 

ของประชาคมแพลงก์ตอนพืชและลักษณะคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พบว่า ทัง้ 2 แหล่งน�า้ มค่ีาดชันคีวามหลากหลายของแพลงก์ตอนพชื 

ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยดัชนีความหลากหลายของแพงก์ตอนพืช 

ในบึงบ้านขอมโดยรวมมีค่าเท่ากับ 1.12 และสระน�้าบ้านสงวนมีค่า 

เท่ากบั 1.09 เมือ่พจิารณาค่าดชันคีวามหลากหลายของแพลงก์ตอน 

พืชตามช่วงเวลา พบว่า บึงบ้านขอมมีค่าดัชนีความหลากหลายของ 

แพลงก์ตอนพืชในฤดูร้อนและฤดูฝน เท่ากับ 1.10 และ 1.08  

ตามล�าดับ ส่วนสระน�้าบ้านสงวนมีค่าดัชนีความหลากหลายของ 

แพลงก์ตอนพืช เท่ากับ 1.05 และ 1.10 ตามล�าดับ (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 จ�านวนชนิด และดัชนีความหลากหลาย ของแพลงก์ตอนพืชในบึงบ้านขอมตามจุดส�ารวจและเดือนที่ส�ารวจ

 จากการส�ารวจในฤดูร้อนและฤดูฝน

 
 

 สําหรับคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืช ซึ่งเปนดัชนีท่ีใชประกอบเพ่ือพิจารณาลักษณะความ
หลากหลายของประชาคมแพลงกตอนพืชและลักษณะคุณภาพสิ่งแวดลอม พบวาท้ัง 2 แหลงนํ้า มีคาดัชนีความหลากหลาย
ของแพลงกตอนพืชไมแตกตางกันมากนัก โดยดัชนีความหลากหลายของแพงกตอนพืชในบึงบานขอมโดยรวมมีคาเทากับ 
1.12 และสระนํ้าบานสงวนมีคาเทากับ 1.09 เมื่อพิจารณาคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืชตามชวงเวลา 
พบวาบึงบานขอมมีคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืชในฤดูรอนและฤดูฝน เทากับ 1.10 และ 1.08 ตามลําดับ 
สวนสระนํ้าบานสงวนมีคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืช เทากับ 1.05 และ 1.10 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4)  
 
ตารางท่ี 4   จํานวนชนิด และดัชนีความหลากหลาย ของแพลงกตอนพืชในบึงบานขอมตามจุดสํารวจและเดือนท่ีสํารวจ 

จากการสํารวจในฤดูรอนและฤดูฝน 
 บึงบานขอม สระน้ําบานสงวน 
 ST1 ST2 ST3 ST4 รวม ST5 ST6 รวม 

ฤดูรอน (กุมภาพันธ)         
จํานวนชนิด 9 11 9 12 19 11 10 13 

คาดัชนีความหลากหลาย 0.89 1.02 0.92 0.95 1.10 0.97 0.97 1.05 
ฤดูฝน (สิงหาคม)         

จํานวนชนิด 11 9 8 16 23 13 12 17 
คาดัชนีความหลากหลาย 0.93 0.90 0.85 1.02 1.08 0.99 1.02 1.10 

รอบป         
จํานวนชนิด 12 12 10 16 26 14 13 17 

คาดัชนีความหลากหลาย 0.95 1.01 0.92 1.03 1.12 1.02 1.05 1.09 
 
 3. คุณภาพน้ํา 
  ผลการศึกษาคุณภาพนํ้าพบวาท้ัง 2 แหลงนํ้ามีคาไมแตกตางกันมากนัก ท้ังน้ีคุณภาพนํ้าในบึงบานขอม
และสระนํ้าบานสงวนมีคาเฉลี่ยของอุณหภูมิ ความนําไฟฟา ความเค็ม ความโปรงแสง และความกระดาง ในชวงฤดูรอน
สูงกวาชวงฤดูฝน แตมีคาเฉลี่ยความเปนกรดเปนดาง ปริมาณของแข็งละลายนํ้ารวม ปริมาณออกซิเจนละลาย สภาพดาง 
แอมโมเนียไนโตรเจน ไนเตรทไนโตรเจน และออรโธฟอสเฟต ในชวงฤดูรอนต่ํากวาชวงฤดูฝน และท้ัง 2 แหลงนํ้ามีสภาพ
เปนกรด คือ คาความเปนกรดเปนดางของนํ้าในบึงบานขอมชวงฤดูรอนและฤดูฝน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และ 5.08 
ตามลาํดับ คาสภาพดางเฉลี่ย 6.91 และ 9.63 มิลลิกรัม แคลเซียมคารบอเนต/ลิตร  ตามลําดับ สวนสระนํ้าบานสงวนมี
คาความเปนกรดเปนดางเฉลี่ยเทากับ 5.05 และ 6.12 ตามลําดับ และคาสภาพดางเฉลี่ยเทากับ 12.50 และ 13.80 
มิลลิกรัม แคลเซียมคารบอเนต/ลิตร ตามลําดับ ปริมาณคลอโรฟลลเอมีคานอยมากไมสามารถตรวจวิเคราะหได (ตารางท่ี 
5)  

 

 

 

 

 

 

 3. คุณภาพน�้า

  ผลการศึกษาคุณภาพน�้า พบว่า ทั้ง 2 แหล่งน�้ามีค่า 

ไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้คุณภาพน�้าในบึงบ้านขอมและสระน�้า 

บ้านสงวนมีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ ความน�าไฟฟ้า ความเค็ม 

ความโปร่งแสง และความกระด้าง ในช่วงฤดูร้อนสูงกว่าช่วงฤดูฝน  

แต่มีค่าเฉลี่ยความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณของแข็งละลายน�้ารวม  

ปริมาณออกซิเจนละลาย สภาพด่าง แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 

ไนเตรท-ไนโตรเจน และออร์โธฟอสเฟต ในช่วงฤดูร้อนต�่ากว่าช่วง 

ฤดูฝน และทั้ง 2 แหล่งน�้ามีสภาพเป็นกรด คือ ค่าความเป็นกรด 

เป็นด่างของน�้าในบึงบ้านขอมช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.40 และ 5.08 ตามล�าดับ ค่าสภาพด่างเฉลี่ย 6.91 และ  

9.63 มิลลิกรัม แคลเซียมคาร์บอเนต/ลิตร ตามล�าดับ ส่วนสระน�้า 

บ้านสงวนมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ยเท่ากับ 5.05 และ 6.12  

ตามล�าดับ และค่าสภาพด่างเฉล่ียเท่ากับ 12.50 และ 13.80  

มลิลกิรมั แคลเซยีมคาร์บอเนต/ลติร ตามล�าดบั ปรมิาณคลอโรฟิลล์เอ 

มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ (ตารางที่ 5) 

คณิสร  ล้อมเมตตา, สิทธิพัฒน์  แผ้วฉ�่า, อุมารินทร์  มัจฉาเกื้อ
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ตารางที่ 5  คุณภาพน�้าในบึงบ้านขอมและสระน�้าบ้านสงวน จังหวัดจันทบุรี

 
 

ตารางท่ี 5  คุณภาพนํ้าในบึงบานขอมและสระนํ้าบานสงวน จังหวัดจันทบุรี  

คุณภาพน้ํา บึงบานขอม สระน้ําบานสงวน 
 ฤดูรอน (ก.พ.) ฤดูฝน (ส.ค.) ฤดูรอน (ก.พ.) ฤดูฝน (ส.ค.) 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซยีส) 27.22 + 0.13 26.88 + 0.34 27.96 + 0.11 27.05 + 1.20 
ความเปนกรดเปนดาง (pH) 4.40 + 0.22 5.08 + 0.35 5.06 + 0.01 6.12 + 0.16 
ความนําไฟฟา  
(ไมโครซีเมนต / เซนติเมตร) 

100.00 + 3.46 97.25 + 4.99 261.50 + 0.71 218.50 + 4.95 

ปริมาณของแข็งละลายนํ้ารวม 
(มิลลิกรัม / ลิตร) 

0.07 + 0.00 0.26 + 0.17 0.17 + 0.00 0.35 + 0.15 

ความเค็ม (พีพีที) 0.05 + 0.01 0.02 + 0.00 0.12 + 0.00 0.06 + 0.01 
ความโปรงแสง (เมตร) 3.39 + 0.61 3.15 + 0.71 3.68 + 0.04 3.05 + 0.07 
ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า 
(มิลลิกรัม / ลิตร) 

7.49 + 0.34 7.50 + 0.22 6.05 + 0.35 6.24 + 0.09 

ความเปนดาง (มลิลิกรัม 
แคลเซียมคารบอเนต / ลิตร) 

6.91 + 3.27 9.63 + 4.64 12.50 + 2.60 13.80 + 0.57 

ความกระดาง (มิลลิกรัม 
แคลเซียมคารบอเนต / ลิตร) 

33.20 + 19.04 30.03 + 13.48 39.21 + 1.18 36.10 + 1.56 

แอมโมเนียไนโตรเจน  
(มิลลิกรัม / ลิตร) 

0.06 + 0.02 0.08 + 0.04 0.07 + 0.01 0.12 + 0.04 

ไนเตรทไนโตรเจน  
(มิลลิกรัม / ลิตร) 

0.24 + 0.14 0.31 + 0.07 0.24 + 0.14 0.42 + 0.01 

ออรโธฟอสเฟต  
(มิลลิกรัม / ลิตร) 

0.30 + 0.49 0.39 + 0.57 0.30 + 0.49 0.60 + 0.73 

คลอโรฟลล เอ  
(ไมโครกรัม / ลิตร) 

nd nd nd nd 

หมายเหตุ nd = not detectable 

สรุปและอภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนพืชในบึงบานขอมและสระนํ้าบานสงวน ในชวงฤดูรอน 
(เดือนกุมภาพันธ 2560) และชวงฤดูฝน (สิงหาคม 2560) พบแพลงกตอนพืชทั้งหมดมี 31 ชนิด ใน 27 สกุล 6 ชั้น ใน 
3 ดิวิชัน ไดแก ดิวิชันไซยาโนไฟตา คลอโรไฟตา และโครโมไฟตา โดยพบสาหรายสีเขียวมีจํานวนชนิดมากท่ีสุด 16 ชนิด 
คิดเปนรอยละ 51.61 รองลงมา ไดแก สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน 5 ชนิด คิดเปนรอยละ 16.13 ไดอะตอม พบ 5 ชนิด คิด
เปนรอยละ 16.13 ไดโนแฟลกเจลเลต พบ 3 ชนิด คิดเปนรอยละ 9.38 ยูกลีนอยด พบ 1 ชนิด คิดเปนรอยละ 3.23 
และคริสโสไฟต พบ 1 ชนิด คิดเปนรอยละ 3.23 แพลงกตอนพืชชนิดเดน ไดแก ,  
sp.,  sp.,  sp.  sp. โดยจํานวนชนิดของแพลงกตอนพืชที่พบใกลเคียงกับ
การศึกษาความหลากหลายชนิดของแพลงกตอนพืชในอางเก็บนํ้าแมถาง จังหวัดแพร ในเดือนเมษายน ถึง ตุลาคม 
2559 ซึ่งพบสาหรายสีเขียวมีจํานวนชนิดสูงที่สุดเชนเดียวกัน แตมีแพลงกตอนพืชชนิดเดนแตกตางกัน ไดแก 
 sp.,  sp. และ  sp. (ปฏิพันธ สันปาเปา และคณะ, 2560) 
ท้ังน้ีเน่ืองจากสภาพนํ้าในบึงบานขอมและสระนํ้าบานสงวนความเปนกรดเปนดางต่ํา คือ มีคา 4.406.12 แพลงกตอน
ชนิดเดนที่พบจึงเปนชนิดที่สามารถอาศัยและเจริญเติบโตไดในนํ้าออนหรือนํ้าที่มีคุณสมบัติเปนกรด มีรายงานวา 
 sp. เปนแพลงกตอนชนิดเดนที่พบในนํ้าที่มีความเปนกรดมาก คือ มีคาความเปนกรดเปนดางระหวาง 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช 

ในบงึบ้านขอมและสระน�า้บ้านสงวน ในช่วงฤดรู้อน (เดอืนกุมภาพนัธ์  

2560) และช่วงฤดูฝน (สิงหาคม 2560) พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 

มี 31 ชนิด ใน 27 สกุล 6 ชั้น ใน 3 ดิวิชัน ได้แก่ ดิวิชันไซยาโนไฟตา  

คลอโรไฟตา และโครโมไฟตา โดยพบสาหร่ายสีเขียวมีจ�านวนชนิด 

มากที่สุด 16 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 51.61 รองลงมา ได้แก่ สาหร่าย

สีเขียวแกมน�้าเงิน 5 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 16.13 ไดอะตอม พบ 

5 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 16.13 ไดโนแฟลกเจลเลต พบ 3 ชนิด 

คิดเป็นร้อยละ 9.38 ยูกลีนอยด์ พบ 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 3.23  

และคริสโสไฟต์ พบ 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 3.23 แพลงก์ตอนพืช 

ชนิดเด่น ได้แก่ Desmidium baileyi, Gloeocystis sp.,  

Sphaerocystis sp., Dinobryon sp. Peridinium sp. โดยจ�านวนชนดิ 

ของแพลงก์ตอนพชืทีพ่บใกล้เคยีงกบัการศกึษาความหลากหลายชนดิ 

 

ของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน�้าแม่ถาง จังหวัดแพร่ ในเดือน 

เมษายน ถงึ ตลุาคม 2559 ซึง่พบสาหร่ายสเีขียวมจี�านวนชนิดสงูทีส่ดุ 

เช่นเดียวกัน แต่มีแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นแตกต่างกัน ได้แก่  

Pseudoanabaena sp., Cylindrospermopsis sp. และ  

Oscillatoria sp. (ปฏิพันธ์ สันป่าเป้า และคณะ, 2560) ทั้งนี ้

เนื่องจากสภาพน�้าในบึงบ้านขอมและสระน�้าบ้านสงวนความเป็น 

กรดเป็นด่างต�่า คือ มีค่า 4.40-6.12 แพลงก์ตอนชนิดเด่นที่พบ 

จงึเป็นชนดิทีส่ามารถอาศยัและเจรญิเตบิโตได้ในน�า้อ่อนหรอืน�า้ทีม่ี 

คุณสมบัติเป็นกรด มีรายงานว่า Dinobryon sp. เป็นแพลงก์ตอน 

ชนิดเด่นที่พบในน�้าที่มีความเป็นกรดมาก คือ มีค่าความเป็นกรด 

เป็นด่างระหว่าง 4.0-4.8 (Round, 1973) แตกต่างจากอ่างเก็บน�้า 

แม่ถางซ่ึงมสีภาพค่อนข้างเป็นด่าง ความเป็นกรดเป็นด่าง 8.79-9.27  

แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นจึงเป็นกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงินซึ่ง 

สามารถด�ารงชีวิตในแหล่งน�้าที่มีสภาพด่างได้ดี 

คณิสร  ล้อมเมตตา, สิทธิพัฒน์  แผ้วฉ�่า, อุมารินทร์  มัจฉาเกื้อ
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 เม่ือพิจารณาปริมาณแพลงก์ตอนพืช พบว่า ปริมาณ 

แพลงก์ตอนพืชเฉลี่ยท่ีพบในบึงบ้านขอมมีค่าสูงกว่าท่ีพบในสระน�้า 

บ้านสงวน ซึ่งเป็นแหล่งน�้าท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน คือ มีปริมาณ 

แพลงก์ตอนพืช 6,631 หน่วย/ลบ.ม. และ 5,889 หน่วย/ลบ.ม.  

ตามล�าดับ แต่สถานีที่พบสูงที่สุด คือ สถานีที่ 4 ในบึงบ้านขอม  

10,659 หน่วย/ลบ.ม. ทัง้นีอ้าจจะเนือ่งมาจากสถานทีี ่4 เป็นบรเิวณ 

ประตรูะบายน�า้ซึง่จะมกีารไหลของมวลน�า้จากบงึมารวมกนับรเิวณ 

ดงักล่าว ท�าให้มปีรมิาณแพลงก์ตอนพืชสงูกว่าบริเวณอืน่ อย่างไรกด็ี 

ปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในการศึกษาน้ีมีค่าน้อยแตกต่างจาก 

การศึกษาความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน�้า 

แม่ถาง จังหวัดแพร่ ของปฏิพันธ์ สันป่าเป้า และคณะ (2560) แม้ว่า 

จะมีจ�านวนชนิดใกล้เคียงกัน ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากคุณภาพน�้าใน 

บึงบ้านขอมและสระน�้าบ้านสงวนมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการเจริญ 

เติบโตของแพลงก์ตอนพืช คือ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างต�่าดังที ่

กล่าวมาแล้วข้างต้น และยังมีค่าสภาพด่างต�่า คือ มีค่าอยู่ในช่วง  

6.91-13.80 มิลลิกรัม แคลเซียมคาร์บอเนต/ลิตร เมื่อเทียบกับ 

อ่างเก็บน�้าแม่ถาง ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 123-172 มิลลิกรัม แคลเซียม 

คาร์บอเนต/ลิตร โดยสภาพด่างจะช่วยให้ก�าลังผลิตของแหล่งน�้า 

เพิม่ขึน้ เพราะจะท�าให้พชืน�า้สามารถใช้ประโยชน์จากธาตฟุอสฟอรสั 

และธาตุอาหารที่จ�าเป็นอื่นๆ ได้ดีขึ้น และเมื่อพิจารณาปริมาณ 

ของแพลงก์ตอนพืชตามช่วงเวลา พบว่า ในช่วงฤดูฝน (สิงหาคม)  

มปีรมิาณแพลงก์ตอนพชืสงูกว่าฤดรู้อน (กมุภาพนัธ์) ทัง้ในบงึบ้านขอม 

และสระน�้าบ้านสงวน เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมีความเข้มข้นของธาตุ 

อาหาร ได้แก่ ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนเตรท และออร์โธ 

ฟอสเฟต ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักที่แพลงก์ตอนพืชไปใช้ในการเจริญ 

เติบโตและเพิม่จ�านวนสงูกว่าในฤดรู้อน (บสุยา ปล้องอ่อน และคณะ,  

2559) และน�้าจากภายนอกที่ไหลลงมาในช่วงฤดูฝนยังช่วยลด 

ความเป็นกรดของแหล่งน�้าท้ัง 2 ส่งผลให้แพลงก์ตอนพืชมีจ�านวน 

ชนิดและปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส�าหรับองค์ประกอบของแพลงก์ตอน

พชืตามปรมิาณเป็นร้อยละ พบว่า ทัง้ในฤดรู้อนและฤดูฝนมสีาหร่าย

สีเขียวเป็นองค์ประกอบหลัก โดยพบร้อยละ 61.54-66.37 ในช่วง

ฤดูร้อน และร้อยละ 54.27-64.44 ในฤดูฝน สอดคล้องกับศรัญญา  

ยิ้มย่อง (2561) ซึ่งกล่าวว่าในระบบนิเวศน�้าจืดสาหร่ายสีเขียวเป็น 

แพลงก์ตอนพืชที่พบมากที่สุดในทุกฤดูกาล

 คุณภาพน�้าในบึงบ ้านขอมและสระน�้าบ ้านสงวน 

มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลที่มีการศึกษาไม่มากนัก และมีสภาพ 

เป็นกรด คอื มค่ีาความเป็นกรดเป็นด่างมค่ีาต�า่ 4.00-6.12 เนือ่งจาก 

พืน้ทีด่งักล่าวมสีภาพดนิเปรีย้วโดยเฉพาะบรเิวณบึงบ้านขอม ซ่ึงเดมิ 

มีต้นเสม็ดข้ึนเป็นจ�านวนมาก ก่อนมีการขุดบึงเพื่อแก้ไขปัญหา 

แหล่งน�้าให้แก่ชุมชน ส่วนปริมาณธาตุอาหารทั้งในบึงบ้านขอมและ 

สระน�้าบ้านสงวนมีค่าค่อนข้างสูง คือ ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน  

และออร์โธฟอสเฟต มีค่าอยู่ในช่วง 0.24-0.42 และ 0.15-0.60  

มิลลิกรัม/ลิตร อาจจะเนื่องมาจากการชะล้างปุ๋ยจากสวนผลไม้ของ 

เกษตรกรลงสูบ่งึบ้านขอมและสระน�า้บ้านสงวน อย่างไรกดี็คณุภาพ 

น�า้ในแหล่งน�า้ทัง้ 2 มค่ีาอยูใ่นเกณฑ์แหล่งน�า้ประเภทที ่2 ตามเกณฑ์ 

มาตรฐานคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน และจัดว่าเป็นน�้าคุณภาพด ี

สะอาด มีปริมาณสารอินทรีย์น้อย เนื่องจากมี Dinobryon sp. 

เป็นแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นที่ยุวดี พีรพรพิศาล และคณะ (2550)  

ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน�้าดี แต่ไม่เหมาะส�าหรับการด�ารงชีวิตและ 

การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในน�้า เพราะความเป็นกรดเป็นด่างที่ 

เหมาะสมและที่พบในแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วไปควรมีค่าอยู่ในช่วง  

6.5-9.0 (ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และจารุวรรณ สมศิริ, 2528) นอกจากนี ้

แล้วยังพบว่า ค่าสภาพด่างของน�้าต�่ามาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  

6.91-13.80 มิลลิกรัม แคลเซียมคาร์บอเนต/ลิตร ซึ่งบ่งบอกถึง 

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมน้อยและน�้าไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์  

(Boyd, 1979) ดังจะเห็นได้จากแพลงก์ตอนพืชมีปริมาณน้อย 

เมือ่เทยีบกบัแหล่งน�า้อืน่ๆ ค่าดชันคีวามหลากหลายทางชวีภาพของ 

แพลงก์ตอนพืช 0.85-1.02 ซึ่งมีค่าน้อยเมื่อเทียบกับระบบนิเวศ 

โดยทั่วไปท่ีควรมีค่าดัชนีความหลากหลายอยู่ในช่วง 1.50-3.50  

(Magurran, 2004) ปริมาณคลอโรฟิลล์เอซึ่งแสดงถึงความอุดม 

สมบูรณ์ในแหล่งน�้ามีค่าน้อยมากจนไม่สามารถวิเคราะห์ได้  

 กล่าวโดยสรุป จากผลการศึกษาความหลากหลายของ

แพลงก์ตอนพืช บริเวณโครงการแก้มลิงบึงบ้านขอม พบว่า บริเวณ 

บึงบ้านขอมและสระน�้าบ้านสงวนเป็นแหล่งน�้าที่สะอาดมีสาร

อินทรีย์น้อย จัดเป็นแหล่งน�้าประเภทที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คุณภาพน�า้ในแหล่งน�า้ผวิดนิ แต่ไม่เหมาะสมส�าหรบัการเจรญิเตบิโต 

ของแพลงก์ตอนพืช เนื่องจากมีสภาพเป็นกรด ท�าให้มีแพลงก์ตอน 

พชืเพยีงบางกลุม่ทีส่ามารถด�ารงชวีติอยูไ่ด้แต่เจรญิเตบิโตได้ไม่ดีเท่า 

ทีค่วร นบัว่าเป็นแหล่งน�า้ทีข่าดความอดุมสมบรูณ์ คอื มจี�านวนชนดิ 

ปริมาณ และดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชค่าต�่ากว่า 

การศึกษาในแหล่งน�้าทั่วไป อย่างไรก็ดีในช่วงฤดูฝนซึ่งมีน�้าจาก 

ภายนอกมาช่วยลดความเป็นกรด จะพบจ�านวนชนิดและปริมาณ 

ของแพลงก์ตอนพืชสูงกว่าในช่วงฤดูร้อนซึ่งสภาพน�้ามีความกรด

สูงกว่า 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ 

ประชากรแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าอย่างต่อเน่ือง  

เพื่อให้ทราบการเปล่ียนแปลงและสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 

ส�าหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ในอนาคต

คณิสร  ล้อมเมตตา, สิทธิพัฒน์  แผ้วฉ�่า, อุมารินทร์  มัจฉาเกื้อ
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บทคัดย่อ
 การศึกษาอิทธิพลของน�้าตาลซูโครสต่อการชะลอการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือที่เล้ียงบนอาหาร 

สังเคราะห์สูตร Modified Vacin and went (1949) โดยเติมน�้าตาลซูโครสที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน 6 ระดับ คือ  0, 2, 4, 6, 8,  

และ 10 เปอร์เซ็นต์ วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) แบ่งการทดลองออกเป็น 6 สิ่งทดลองๆ ละ 

10 ซ�้าๆ ละ 4 ต้น เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า การเติมน�้าตาลซูโครสที่ระดับความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ สามารถชะลอการเจริญเติบโต 

ทางความสูงของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือได้ดีที่สุด โดยมีความสูงเฉลี่ยของล�าลูกกล้วยน้อยที่สุด คือ 1.210 เซนติเมตร ซึ่งสามารถ 

ขยายเวลาในการเปลี่ยนถ่ายอาหารใหม่ออกไปได้มากกว่า 6 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร Modified  

Vacin and Went (1949) เติมน�้าตาลซูโครส 4 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ความสูงของล�าลูกกล้วยเฉลี่ยสูงสุด (1.725 เซนติเมตร) และมีขนาด 

เส้นผ่านศูนย์กลางของล�าลูกกล้วยเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.215 เซนติเมตร 

ค�าส�าคัญ : การเก็บรักษาพันธุ์, การชะลอการเจริญเติบโต, เอื้องดอกมะเขือ 

Abstract
 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.

พรพรรณ  สุขุมพินิจ, กมลภัทร  ศิริพงษ์, อดิศักดิ์  การพึ่งตน
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บทน�า
 เอื้องดอกมะเขือ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dendrobium 

hercoglossum Rchb. f. เป็นกล้วยไม้สกุลหวายที่ได้รับความนิยม 

ในกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้พันธุ์แท้ พบว่า มีประชากรน้อยลงใน 

สภาพธรรมชาติ ประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์ในจังหวัดเลย 

ชลบรุ ีจนัทบรุ ีและตราด ออกดอกในช่วงเดือนเมษายน ถงึพฤษภาคม  

กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีสีชมพูอมม่วง เส้าเกสรมีสีม่วงเข้ม  

(สลลิ สทิธสิจัจธรรม, 2549) ซ่ึงจดัว่าเป็นกล้วยไม้ทีไ่ด้รบัความนยิม  

ทั้งการน�ามาใช้เพื่อการพัฒนาสายพันธุ ์ให้ได้เป็นกล้วยไม้พันธุ ์

ลูกผสมใหม่ๆ รวมไปถึงการลักลอบน�าออกจากป่าเพื่อน�ามาขาย 

หรือน�ามาใช้ประโยชน์ในทิศทางที่ไม่เหมาะสม ท�าให้กล้วยไม้ป่า 

พื้นเมืองมีจ�านวนลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ประกอบกับ 

ในสภาพธรรมชาติกล้วยไม้สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ดและ 

การแตกหน่อแบ่งกอเท่าน้ัน และเน่ืองจากเมล็ดของกล้วยไม้ 

มีขนาดเล็กและไม่มีอาหารสะสม การงอกของเมล็ดกล้วยไม ้

ในธรรมชาตจิงึต้องอาศยัเชือ้ราในกลุม่ไมโคไรซา (Mycorrhiza) เพ่ือ 

ช่วยในกระบวนการงอก แต่เมือ่สภาพป่าถูกท�าลายทัง้จากการตดัไม้ 

ท�าลายป่าและการจุดไฟเผาป่าเพือ่ต้องการทีด่นิ ท�าให้สญูเสียระบบ 

นเิวศน์ทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตและการขยายพนัธุ ์อกีทัง้ยงัม ี

ผู้ที่ลักลอบเก็บกล้วยไม้เพื่อน�ามาขาย ท�าให้ปริมาณกล้วยไม้ที่มีอยู ่

ในสภาพธรรมชาติมีจ�านวนลดลงจนถึงข้ันวิกฤต ซึ่งการขยายพันธุ ์

ตามธรรมชาติไม่อาจชดเชยส่วนท่ีสูญเสียได้ทัน ในการส�ารวจของ 

ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ไซเตส) 

ในปี พ.ศ.2535 พบว่า กล้วยไม้ป่าของไทยบางชนิดถูกจัดอันดับ 

เป็นกล้วยไม้หายากของโลก จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการอนุรักษ์และ 

เก็บรักษาพันธุกรรมกล้วยไม้ป่าอย่างจริงจังโดยเร็ว การใช้เทคนิค 

การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในสภาพปลอดเช้ือ สามารถเพิ่มประชากร 

กล้วยไม้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันส้ัน และยังคงความหลากหลาย 

ทางพันธุกรรมเอาไว้ด้วย เพื่อให้พันธุ์กล้วยไม้คงอยู่และหลีกเล่ียง 

การสญูเสยีจากปัจจยัต่างๆ ทีก่ล่าวมาข้างต้น การเก็บรักษาพนัธกุรรม 

พชืทีด่อีกีวธิหีนึง่ คอื การเก็บรกัษาพนัธกุรรมในห้องปฏบิตักิารหรอื

การเก็บรักษาพันธุกรรมในสภาพปลอดเชื้อ ในปัจจุบันการศึกษา 

เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการอนุรักษ์ หรือการ 

เก็บรักษาพันธุกรรมของกล้วยไม้ยังมีอยู่น้อยมาก ดังน้ันจึงควรเร่ง 

ท�าการศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมปริมาณให้มีจ�านวนมากข้ึน และน�าไป 

ปล่อยคืนสู ่สภาพธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้ไทย 

ในท้องถิ่นภาคตะวันออกไว้ให้คงอยู่ในประเทศไทย และเพื่อใช้เป็น 

แหล่งพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ๆ ต่อไป 

ในอนาคตได้อีกด้วย

 การเก็บรักษาพันธุ์พืชส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บในรูป 

ของเมล็ดพันธุ์พืช แต่เมล็ดพันธุ์บางชนิดมีอายุส้ันไม่สามารถเก็บ 

รักษาได้นานแม้ว่าจะเก็บในอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต�่า 

ในขณะเดียวกันนั้นพันธุกรรมพืชอาจเกิดการสูญหายและเสี่ยงต่อ 

การกลายพันธุ์ได้ จึงน�าเอาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาประยุกต์ใช ้

ในด้านการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืช (Razdan, 1994) การเก็บรักษา 

พันธุกรรมในสภาพปลอดเชื้อมีหลายรูปแบบ แต่โดยทั่วไปแบ่งตาม 

ระยะเวลาที่ท�าการเก็บรักษา การเก็บรักษาระยะสั้นถึงปานกลาง  

ท�าได้หลายวิธี เช่น การเก็บรักษาโดยการชะลอการเจริญเติบโต  

การเก็บรักษาโดยใช้เทคนิคเมล็ดเทียม และส�าหรับการเก็บรักษา 

ระยะยาว ท�าโดยการเก็บแช่แข็งในไนโตรเจนเหลว หรือไอของ 

ไนโตรเจนเหลว การเก็บรักษาระยะส้ันถึงปานกลางด้วยเทคนิค 

การชะลอการเจริญเติบโต เป็นอีกวิธีการหน่ึงในการเก็บรักษา 

พันธุกรรมพืช ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้ 6 เดือน ถึง 1 ปี โดยไม่ต้อง 

เปลี่ยนถ่ายอาหาร ท�าได้หลายวิธี เช่น วิธีการลดอุณหภูมิ การลด 

สภาพแสงในการเพาะเล้ียง การดัดแปลงสภาพบรรยากาศ  

การปรับแต่งอาหารเพาะเล้ียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มตัวยับยั้ง 

การออสโมซิส (Osmosis) ในอาหารเพาะเลี้ยงนั้น สามารถท�าได้ 

โดยการเติมน�้าตาลที่มีความเข้มข้นสูง เช่น ซูโครส แมนนิทอล  

ซอร์บิทอล ซ่ึงเทคนิคการชะลอการเจริญเติบโตน้ีสามารถยืด 

ระยะเวลาในการเปล่ียนถ่ายอาหารต่อไป เนื่องจากน�้าตาลที่ม ี

ความเข้มข้นสูงจะส่งผลให้พืชเกิดความเครียด อันเน่ืองมาจาก 

การออสโมซิสจึงมีผลไปยับยั้งการเจริญเติบโต (รังสฤษฏ์ กาวีต๊ะ,  

2545) ดังรายงานของ Lopez et al. (1998) ได้ใช้แมนนิทอล 

4 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียสเพื่อ 

ชะลอการเจริญเติบโตของมันฝร่ัง ซ่ึงสามารถขยายเวลาในการเปลีย่น 

อาหารได้มากกว่า 12 เดือน จากปกติที่ต้องท�าการเปลี่ยนอาหาร 

เพาะเลี้ยงทุก 4 ถึง 8 สัปดาห์ เช่นเดียวกับ พรพรรณ สุขุมพินิจ  

(2560) ได้ศึกษาอิทธิพลของน�้าตาลแมนนิทอลในการเก็บรักษา 

ต้นอ่อนกล้วยไม้หวายแดงจันทบูร พบว่าที่ระดับความเข้มข้น 8 ถึง  

10 เปอร์เซ็นต์ สามารถยืดระยะเวลาการย้ายเล้ียงไปได้มากกว่า 

7 เดือน  ในการศึกษาครั้งนี้ท�าการศึกษาอิทธิพลของน�้าตาลซูโครส 

ในการชะลอการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือ 

ให้มีการเจริญเติบโตช้าลง เพื่อยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายอาหาร  

ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเช่น สารเคมี รวมไปถึงแรงงาน

ในการปฏิบัติงานได้อีกทางหนึ่งด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาระดับความเข ้มข ้นของน�้าตาลซูโครส 

ที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาพันธุกรรมกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือ 

ในสภาพปลอดเชื้อด้วยเทคนิคการชะลอการเจริญเติบโต

พรพรรณ  สุขุมพินิจ, กมลภัทร  ศิริพงษ์, อดิศักดิ์  การพึ่งตน
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 วางแผนการทดลอง

 วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely  

Randomized Design) โดยมีระดับความเข้มข้นของน�้าตาล 

ซูโครสแตกต่างกัน 6 ระดับ เป็นสิ่งทดลอง มีทั้งหมด 6 สิ่งทดลองๆ 

ละ 10 ซ�้าๆ ละ 4 ต้น โดยก�าหนดให้ สิ่งทดลองที่ 1 อาหารสูตร VW  

ไม่เติมน�้าตาลซูโครส, สิ่งทดลองที่ 2 อาหารสูตร VW เติมน�้าตาล

ซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์, สิ่งทดลองที่ 3 อาหารสูตร VW เติมน�้าตาล

ซูโครส 4 เปอร์เซ็นต์, สิ่งทดลองที่ 4 อาหารสูตร VW เติมน�้าตาล

ซูโครส 6 เปอร์เซ็นต์, สิ่งทดลองที่ 5 อาหารสูตร VW เติมน�้าตาล

ซโูครส 8 เปอร์เซน็ต์ และสิง่ทดลองที ่6 อาหารสตูร VW เตมิน�า้ตาล

ซูโครส 10 เปอร์เซ็นต์

 ขั้นตอนการทดลอง

 1. เตรียมอาหารสังเคราะห์สูตร VW ดัดแปลง โดยมี 

ระดับความเข้มข้นของน�้าตาลซูโครสที่แตกต่างกัน 6 ระดับ คือ 0,  

2, 4, 6, 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์

 2. คัดเลือกต้นอ่อนของกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือท่ีมี 

ความสงูของล�าลกูกล้วยเฉลีย่ 0.5 เซนตเิมตร ย้ายลงอาหารสงัเคราะห์ 

สูตร VW ดัดแปลง ที่เตรียมไว้ดังข้อ 1 ในตู้ปลอดเชื้อ 

 3. ภายหลังจากย้ายเลี้ยงต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องดอก 

มะเขอืลงอาหารสงัเคราะห์แต่ละสตูรแล้ว น�าไปเลีย้งในห้องควบคุม 

อุณหภูมิที่ 25 ± 1 องศาเซลเซียส ภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์ 

16 ชั่วโมงต่อวัน 

 4. สังเกตและบันทึกผลการเจริญเติบโตของต้นอ่อน 

กล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือ

 การเก็บบันทึกข้อมูล

 เก็บบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม ้

เอื้องดอกมะเขือ ทุกๆ 1 เดือน โดยเก็บบันทึกข้อมูลดังนี้

 1. ความสูงของล�าลูกกล้วย : โดยวัดจากโคนต้น 

(บนผิวอาหารสังเคราะห์) จนถึงปลายล�าลูกกล้วย 

 2. เส้นผ่านศูนย์กลางของล�าลูกกล้วย : วัดเส้นผ่าน 

ศูนย์กลางบริเวณที่กว้างที่สุดของล�าลูกกล้วย

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการเกบ็บนัทึกข้อมลูทางความสงู และ 

ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางในแต่ละเดอืน มาวเิคราะห์ความแปรปรวน 

ทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี  

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

ผลและอภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาอิทธิพลของน�้าตาลซูโครสต่อการชะลอ

การเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือ ซึ่งท�าการ 

เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and Went  

(1949) ที่เติมน�้าตาลซูโครสที่แตกต่างกัน 6 ระดับ คือ 0, 2, 4, 6,  

8, และ 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า การเติมน�้าตาล 

ซโูครสทีร่ะดบัความเข้มข้นแตกต่างกนัส่งผลต่อความสงูของต้นอ่อน 

กล้วยไม้เอื้องดอกมะเขืออย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีความ 

สูงของล�าลูกกล้วยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.210 ถึง 1.725 เซนติเมตร  

และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล�าลูกกล้วยเฉล่ีย 0.145 และ  

0.215 เซนตเิมตร ส�าหรบัการเพาะเลีย้งกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชือ้  

โดยปกติมีการเติมน�้าตาลซูโครส 2 ถึง 4 เปอร์เซ็นต์ ลงในอาหาร 

สังเคราะห์เพื่อเป็นแหล่งพลังงาน จากผลการทดลองแสดงให้เห็น 

ได้ชัดว่า การเติมน�้าตาลซูโครสในปริมาณที่สูงขึ้นสามารถชะลอ 

การเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ดังตารางที่ 1 และ 2 

 ซึ่งการใช้น�้าตาลซูโครสที่ระดับความเข้มข้น 6, 8 และ 

10 เปอร์เซ็นต์ สามารถชะลอการเจริญเติบโตทางด้านความสูง 

ของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือได้ดีไม่แตกต่างกัน แต่การเติม 

น�้าตาลซูโครสที่ระดับความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ต้นอ่อน 

เอื้องดอกมะเขือมีความสูงเฉล่ียของล�าลูกกล้วยน้อยท่ีสุด คือ  

1.210 เซนติเมตร ซ่ึงสามารถชะลอความสูงของล�าลูกกล้วยเอื้อง 

ดอกมะเขือได้มากที่สุด และสามารถยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่าย 

อาหารออกไปได้ถึง 6 เดือน โดยทั่วไปในการเก็บรักษาพันธุ์พืชใน 

สภาพปลอดเชือ้ นยิมใช้น�า้ตาลแมนนทิอลความเข้มข้นสูงดงัรายงาน 

ของ Lopez et al. (1998) ที่ใช้น�้าตาลแมนนิทอลที่ระดับ 

ความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต�่า  

สามารถยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายอาหารของมันฝรั่งออกไปได้ 

มากกว่า 8 เดือน ส่วนรายงานของพรพรรณ สุขุมพินิจ (2560)  

ได้ใช้น�้าตาลแมนนิทอลในการเก็บรักษากล้วยไม้หวายแดงจันทบูร  

พบว่า สามารถยืดเวลาการย้ายเลี้ยงออกไปได้มากกว่า 7 เดือน  

การปรับแต่งอาหารเพาะเล้ียงเพื่อลดหรือชะลอการเจริญเติบโต 

ของพืช เพื่อยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายอาหารเพาะเลี้ยงออก 

ไปให้นานยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มตัวยับยั้งการออสโมซิส อย่างเช่น 

การเติมน�้าตาลความเข้มข้นสูงลงในอาหารเพาะเล้ียง น�้าตาล 

ความเข้มข้นสูงจะส่งผลให้พืชเกิดความเครียดจากการออสโมซิส 

จงึมผีลไปยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของพชืได้ (รงัสฤษฏ์ กาวต๊ีะ, 2545)  

จากผลการทดลองนี้พบว่า การใช้น�้าตาลซูโครสทดแทนการใช้ 

น�้าตาลแมนนิทอลเพื่อการเก็บรักษาพันธุกรรมต้นอ่อนกล้วยไม้ 

เอื้องดอกมะเขือในสภาพปลอดเชื้อด้วยการชะลอการเจริญเติบโต 

สามารถท�าได้ ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาพันธุ์พืช 

ในสภาพปลอดเชื้อได้

พรพรรณ  สุขุมพินิจ, กมลภัทร  ศิริพงษ์, อดิศักดิ์  การพึ่งตน
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ตารางที่ 1 ความสูงของล�าลูกกล้วยต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือ

6 เดือน โดยท่ัวไปในการเก็บรักษาพันธุพืชในสภาพปลอดเช้ือ นิยมใชนํ้าตาลแมนนิทอลความเขมขนสูงดังรายงานของ 
Lopez et al. (1998) ท่ีใชนํ้าตาลแมนนิทอลท่ีระดับความเขมขน 4 เปอรเซ็นตรวมกับการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ํา 
สามารถยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถายอาหารของมันฝรั่งออกไปไดมากกวา 8 เดือน สวนรายงานของ พรพรรณ สุขุมพินิจ 
(2560) ไดใชน้ําตาลแมนนิทอลในการเก็บรักษากลวยไมหวายแดงจันทบูร พบวาสามารถยืดเวลาการยายเลี้ยงออกไปได
มากกวา 7 เดือน การปรับแตงอาหารเพาะเลี้ยงเพ่ือลดหรือชะลอการเจริญเติบโตของพืช เพ่ือยืดระยะเวลาในการเปลี่ยน
ถายอาหารเพาะเลี้ยงออกไปใหนานยิ่งข้ึน ดวยการเพ่ิมตัวยับยั้งการออสโมซิส อยางเชนการเติมนํ้าตาลความเขมขนสูงลง
ในอาหารเพาะเลี้ยง นํ้าตาลความเขมขนสูงจะสงผลใหพืชเกิดความเครียดจากการออสโมซิสจึงมีผลไปยับยั้งการ
เจริญเติบโตของพืชได (รังสฤษฏ กาวีตะ, 2545) จากผลการทดลองน้ีพบวา การใชนํ้าตาลซูโครสทดแทนการใชนํ้าตาล
แมนนิทอลเพ่ือการเก็บรักษาพันธุกรรมตนออนกลวยไมเอ้ืองดอกมะเขือในสภาพปลอดเช้ือดวยการชะลอการเจริญเติบโต
สามารถทําได ซึ่งเปนการลดคาใชจายในการเก็บรักษาพันธุพืชในสภาพปลอดเช้ือได 
ตารางท่ี 1 ความสูงของลําลูกกลวยตนออนกลวยไมเอ้ืองดอกมะเขือ 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ยตามตัวอักษรเหมือนกันแสดงวาไมแตกตางกันทางสถิต ิ
               เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’ s Multiple Range Test (DMRT) 
               ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
               ** มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 99 เปอรเซ็นต 
ตารางท่ี 2 เสนผานศูนยกลางของลําลูกกลวยตนออนกลวยไมเอ้ืองดอกมะเขือ 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ยตามตัวอักษรเหมือนกันแสดงวาไมแตกตางกันทางสถิต ิ
               เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’ s Multiple Range Test (DMRT) 
               ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
               * มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
               ** มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 99 เปอรเซ็นต 

สิ่งทดลอง 
 ความสูง (เซนตเิมตร)  
 ภายหลังการทดลอง (เดือน) 
1 2 3 4 5 6  

 VW ไมเตมินํ้าตาล 1.165a  1.230a  1.260  1.430a  1.565a  1.635ab  
 VW + ซูโครส 2 % 1.155a  1.180a  1.185  1.260ab  1.465ab  1.570abc  
 VW + ซูโครส 4 % 1.020ab  1.085ab  1.190  1.350ab  1.600a  1.725a  
 VW + ซูโครส 6 % 0.805b  0.845b  0.940  1.100b  1.395ab  1.535abc  
 VW + ซูโครส 8 % 0.905ab  0.950ab  0.960  1.030b  1.450b  1.330bc  
 VW + ซูโครส 10 % 0.950ab  0.980ab  1.050  1.060b  1.155b  1.210c  
Ftest ** ** ns ** ** **  

สิ่งทดลอง 
 เสนผานศูนยกลาง (เซนติเมตร)  
 ภายหลังการทดลอง (เดือน) 

   1    2 3 4 5 6  
 VW ไมเตมินํ้าตาล 0.135 0.135 0.145b  0.130  0.130b  0.145b  
 VW + ซูโครส 2 % 0.110 0.125 0.145b  0.145  0.145b  0.150b  
 VW + ซูโครส 4 % 0.155 0.165 0.190a  0.190  0.210a  0.215a  
 VW + ซูโครส 6 % 0.110 0.110 0.130b  0.155  0.155b  0.155b  
 VW + ซูโครส 8 % 0.125 0.125 0.135b  0.140  0.145b  0.160b  
 VW + ซูโครส 10 % 0.130 0.135 0.135b  0.140  0.140b  0.145b 
Ftest ns ns * ns ** * 

6 เดือน โดยท่ัวไปในการเก็บรักษาพันธุพืชในสภาพปลอดเช้ือ นิยมใชนํ้าตาลแมนนิทอลความเขมขนสูงดังรายงานของ 
Lopez et al. (1998) ท่ีใชนํ้าตาลแมนนิทอลท่ีระดับความเขมขน 4 เปอรเซ็นตรวมกับการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ํา 
สามารถยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถายอาหารของมันฝรั่งออกไปไดมากกวา 8 เดือน สวนรายงานของ พรพรรณ สุขุมพินิจ 
(2560) ไดใชน้ําตาลแมนนิทอลในการเก็บรักษากลวยไมหวายแดงจันทบูร พบวาสามารถยืดเวลาการยายเลี้ยงออกไปได
มากกวา 7 เดือน การปรับแตงอาหารเพาะเลี้ยงเพ่ือลดหรือชะลอการเจริญเติบโตของพืช เพ่ือยืดระยะเวลาในการเปลี่ยน
ถายอาหารเพาะเลี้ยงออกไปใหนานยิ่งข้ึน ดวยการเพ่ิมตัวยับยั้งการออสโมซิส อยางเชนการเติมนํ้าตาลความเขมขนสูงลง
ในอาหารเพาะเลี้ยง นํ้าตาลความเขมขนสูงจะสงผลใหพืชเกิดความเครียดจากการออสโมซิสจึงมีผลไปยับยั้งการ
เจริญเติบโตของพืชได (รังสฤษฏ กาวีตะ, 2545) จากผลการทดลองน้ีพบวา การใชนํ้าตาลซูโครสทดแทนการใชนํ้าตาล
แมนนิทอลเพ่ือการเก็บรักษาพันธุกรรมตนออนกลวยไมเอ้ืองดอกมะเขือในสภาพปลอดเช้ือดวยการชะลอการเจริญเติบโต
สามารถทําได ซึ่งเปนการลดคาใชจายในการเก็บรักษาพันธุพืชในสภาพปลอดเช้ือได 
ตารางท่ี 1 ความสูงของลําลูกกลวยตนออนกลวยไมเอ้ืองดอกมะเขือ 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ยตามตัวอักษรเหมือนกันแสดงวาไมแตกตางกันทางสถิต ิ
               เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’ s Multiple Range Test (DMRT) 
               ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
               ** มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 99 เปอรเซ็นต 
ตารางท่ี 2 เสนผานศูนยกลางของลําลูกกลวยตนออนกลวยไมเอ้ืองดอกมะเขือ 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ยตามตัวอักษรเหมือนกันแสดงวาไมแตกตางกันทางสถิต ิ
               เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’ s Multiple Range Test (DMRT) 
               ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
               * มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
               ** มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 99 เปอรเซ็นต 

สิ่งทดลอง 
 ความสูง (เซนตเิมตร)  
 ภายหลังการทดลอง (เดือน) 
1 2 3 4 5 6  

 VW ไมเตมินํ้าตาล 1.165a  1.230a  1.260  1.430a  1.565a  1.635ab  
 VW + ซูโครส 2 % 1.155a  1.180a  1.185  1.260ab  1.465ab  1.570abc  
 VW + ซูโครส 4 % 1.020ab  1.085ab  1.190  1.350ab  1.600a  1.725a  
 VW + ซูโครส 6 % 0.805b  0.845b  0.940  1.100b  1.395ab  1.535abc  
 VW + ซูโครส 8 % 0.905ab  0.950ab  0.960  1.030b  1.450b  1.330bc  
 VW + ซูโครส 10 % 0.950ab  0.980ab  1.050  1.060b  1.155b  1.210c  
Ftest ** ** ns ** ** **  

สิ่งทดลอง 
 เสนผานศูนยกลาง (เซนติเมตร)  
 ภายหลังการทดลอง (เดือน) 

   1    2 3 4 5 6  
 VW ไมเตมินํ้าตาล 0.135 0.135 0.145b  0.130  0.130b  0.145b  
 VW + ซูโครส 2 % 0.110 0.125 0.145b  0.145  0.145b  0.150b  
 VW + ซูโครส 4 % 0.155 0.165 0.190a  0.190  0.210a  0.215a  
 VW + ซูโครส 6 % 0.110 0.110 0.130b  0.155  0.155b  0.155b  
 VW + ซูโครส 8 % 0.125 0.125 0.135b  0.140  0.145b  0.160b  
 VW + ซูโครส 10 % 0.130 0.135 0.135b  0.140  0.140b  0.145b 
Ftest ns ns * ns ** * 

ตารางที่ 2 เส้นผ่านศูนย์กลางของล�าลูกกล้วยต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือ

พรพรรณ  สุขุมพินิจ, กมลภัทร  ศิริพงษ์, อดิศักดิ์  การพึ่งตน
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สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาอิทธิพลของน�้าตาลซูโครสต่อการชะลอ

การเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือที่เล้ียงบน

อาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and Went (1949) โดย

การเติมน�้าตาลซูโครสที่มีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน 6 ระดับ 

คือ 0, 2, 4, 6, 8, และ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

พบว่า การเตมิน�า้ตาลซูโครสทีร่ะดบั 10 เปอร์เซ็นต์ สามารถควบคุม

การเจริญเติบโตทางด้านความสูงได้มากที่สุด และสามารถยืดระยะ

เวลาในการเปลี่ยนอาหารไปได้ถึง 6 เดือน
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บทคัดย่อ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือรถยนต์มือสองที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ 

ซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดนนทบุรี และศึกษากลยุทธ์ส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองใน 

จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดนนทบุรี จ�านวน 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�าคัญทางสถิติ 0.05

 ผลการศกึษาพบว่า กลยทุธ์ส่งเสรมิการขายในภาพรวม และรายด้านทกุด้าน คอื ด้านการให้ส่วนลดและการคนืเงิน ด้านการให้ 

ทดลองสินค้า ด้านการให้ข้อเสนอทางการเงิน และด้านการให้ข้อเสนอแจกของแถม มีความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยด้านการให้ส่วนลด 

และการคืนเงินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองโดยภาพรวมมีความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยด้านการประเมิน 

ทางเลือกมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในภาพรวมและรายด้าน 

ทกุด้านแตกต่างกนั สถานภาพสมรสส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์มอืสองด้านการตระหนกัถงึความต้องการแตกต่างกนั พฤตกิรรม 

การซื้อรถยนต์มือสองที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย 

ในด้านการให้ส่วนลดและการคืนเงินมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในระดับสูง ส่วน ด้านการให้ทดลองสินค้า 

มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในระดับต�่า

ค�าส�าคัญ : กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย, กระบวนการตัดสินใจ, รถยนต์มือสอง, นนทบุรี
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มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

58   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563

Abstract
 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.

Keywords : sale promotion strategy, decision-making process, used car, Nonthaburi province
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บทน�า
 รถยนต์มือสอง ถือเป็นอีกหน่ึงอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มี

ความส�าคัญ โดยรถยนต์มือสอง หรือรถยนต์ท่ีใช้งานมาระยะหนึ่ง

แล้วเจ้าของขายต่อให้แก่ผู้อื่น ซ่ึงในหลายๆ กรณีเจ้าของรถยนต ์

เดิมอาจไม่สะดวกท่ีจะประกาศขายหรือด�าเนินการขายด้วยตนเอง  

วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือเจ้าของรถยนต์สามารถน�ารถยนต์ของ 

ตนไปขายให้แก่สถานทีท่ีร่บัซือ้รถยนต์ เพือ่น�าไปขายต่อให้แก่บคุคล 

อืน่ ซึง่ในประเทศไทยมกัจะเรยีกสถานทีด่งักล่าวว่า “เตน็ท์รถยนต์”  

หรอื “เตน็ท์รถยนต์มอืสอง” ด้วยเหตทุีว่่าในสมยัก่อนสถานทีซ้ื่อขาย 

รถยนต์มกัจะเป็นสถานทีโ่ล่งแจ้งและใช้เตน็ท์กางเพือ่ป้องกนัรถยนต์ 

ทีจ่ะขายจากทัง้ฝนและแสงแดด ทัง้นี ้ข้อดใีนการซือ้รถยนต์มอืสอง  

มหีลายประการ เช่น ได้รถยนต์ใช้ทนัททีีซ่ือ้ ราคาต�า่กว่ารถยนต์ใหม่ 

ป้ายแดง เป็นต้น ส่วนข้อเสีย ได้แก่ รถยนต์มือสองบางคันอาจ 

มีข้อบกพร่อง ส่งผลให้เจ้าของรถยนต์เดิมน้ัน ไม่ต้องการที่จะ 

รับผิดชอบต่อ จึงตัดสินใจขายเข้าตลาดรถยนต์มือสอง ดังน้ันผู้ซ้ือ 

รถยนต์หรือเต็นท์รถยนต์มือสองต้องซ่อมบ�ารุงในส่วนที่เสียหาย 

ซึ่งเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก่อนท่ีจะน�ารถยนต์คันดังกล่าวมาใช้หรือ 

ขายต่อไป ส�าหรับข้อดีของรถยนต์มือสองในเรื่องราคาดังกล่าว 

ข้างต้น ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างเต็นท์รถยนต์มือสองที่มักจะ 

แข่งขันกันที่ราคารถยนต์ท่ีต�่ากว่ารายอื่นและรถยนต์น้ัน จะต้องมี 

คณุภาพทีเ่หมาะสมแก่การใช้งานซึง่อาจพจิารณาได้จากจ�านวนปีของ

รถยนต์นบัตัง้แต่เจ้าของเดมิเร่ิมต้นใช้งานหรอืบางกรณอีาจพจิารณา 

จากระยะทางที่รถยนต์ดังกล่าวใช้งานมาแล้วประวัติการซ่อมบ�ารุง 

รวมถึงสภาพภายในและภายนอกตัวรถยนต์ (สถาบันยานยนต์,  

2556) 

 โดยข้อมูลจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ พบว่า เมื่อปี  

พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ภาพรวมตลาดรถยนต์มือสองในประเทศไทย 

มีแนวโน้มการเติบโตท่ีดีขึ้นจากปีก่อน โดยคาดว่าจะเติบโตอยู่ 

ในระดับที่ร ้อยละ 7 จากปีก่อน มีปริมาณการจ�าหน่ายรวม 

ในประเทศไทยอยู่ที่ 4.5 แสนคัน หรือมีเม็ดเงินมูลค่ารวม 1.36  

แสนล้านบาท ทั้งน้ีปัจจัยท่ีส่งผลให้ตลาดมีอัตราเติบโตมากจาก 

ตลาดรถยนต์ใหม่ในปีนี้มีแนวโน้มการเติบโตขึ้นร้อยละ 13 รวมถึง 

ความเชือ่มัน่ทางเศรษฐกจิของผูบ้รโิภค อกีทัง้การสิน้สดุการถอืครอง 

รถยนต์คันแรก 5 ปี ส่งผลให้ปริมาณความต้องการเปลี่ยนรถยนต ์

คันใหม่เติบโตดีขึ้น ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของตลาดรถยนต ์

ทั้งระบบ (โพสต์ทูเดย์, 2561) เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมรถยนต์ 

ของไทย ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า จะมีทิศทางท่ีดีข้ึน โดยมีการ 

คาดการณ์ว่ารถยนต์ท่ีน�ามาจ�าหน่ายจะกลับมาเตบิโตทัง้ตลาดรถยนต์ 

ในประเทศ และตลาดรถส่งออก ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะช่วยสนับสนุน 

ให้ทางผู้ผลิต และจ�าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ หรือดีลเลอร์  

ตัวแทนจ�าหน่าย จะมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น ขณะที่ตลาดเต็นท ์

รถมือสอง คาดว่าจะมีรายรับฟื้นตามทิศทางราคารถยนต์เก่าที่พ้น 

จุดต�่าสุด ประกอบกับคาดว่าความต้องการรถยนต์จะเพิ่มขึ้นตาม 

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ท�าให้มีอัตราการหมุนเวียนของรถยนต์ 

ในสตอ็กดขีึน้ อย่างไรก็ตาม การแข่งขนัในตลาดจะรนุแรง เนือ่งจาก 

คาดว่าอปุทานรถยนต์เก่าในตลาดในปี พ.ศ. 2560 - 2561 จะเพิม่ขึน้ 

ในอัตราเร่ง ซึ่งเป็นผลจากรถยนต์เก่าในโครงการรถยนต์คันแรก 

บางส่วนจะถูกขายเข้าสู่ตลาด ภายหลังรถยนต์ในโครงการมีอายุ 

ครบ 5 ปี ตามเงื่อนไขของทางราชการ นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการ 

รายใหม่เพ่ิมข้ึนในตลาด โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัท 

ในเครือของค่ายรถ ภาวะดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ประกอบการ SME  

ยังคงมีความเสี่ยงจากปัญหาสภาพคล่องต่อไป (วิจัยกรุงศรี, 2560)  

นอกจากนี้ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ยังอธิบายข้อมูล 

เพิ่มเติมว่า ตามปกติรถยนต์มือสอง จะมีตลาดหลักอยู่ท่ีกรุงเทพ 

มหานคร ประมาณร้อยละ 40 ซ่ึงพบว่า ตลาดรถยนต์มือสอง 

ในกรุงเทพมหานครยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาด 

ในภาคเหนอืและอสีานอาจจะยงัไม่ค่อยโดดเด่นเหมอืนภาคตะวันออก  

เนือ่งจากราคาพชืผลทางการเกษตรไม่ดี อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวม 

คาดว่าปีนีต้ลาดจะยงัเตบิโตต่อเนือ่งจากปีทีผ่่านมา โดยปัจจยัหลกัๆ 

มาจากการมีสินค้าใหม่ในตลาดเพิ่มขึ้น รถยนต์ใหม่มียอดขาย 

ที่ดีมาก โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 20 ซึ่งส่งผลให้มีรถหมุนเวียน 

เข้ามาในตลาดรถยนต์มือสองมากขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 2561)

 จงัหวัดนนทบุร ีเป็นพ้ืนทีป่รมิณฑลทีถ่กูออกแบบให้เป็น 

เมืองรองรับการขยายตัวและการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร 

และในปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีอัตราการขยายตัวของชุมชน 

อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ภาวะสังคมของจังหวัดนนทบุรีอยู่ในลักษณะ  

“สังคมเมือง” เนื่องจากมีการขยายตัวของอาคารบ้านเรือนมากขึ้น  

มีความหนาแน่นของประชากรเป็นล�าดับ 2 ของประเทศ (1,975  

คนต่อตารางกิโลเมตร) จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด  

แบบปริมาณลูกโซ่ พ.ศ. 2559 ของส�านักงานคณะกรรมการ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2559 ณ ราคาประจ�าปี มีมูลค่า 284,726  

ล้านบาท เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 5.59  

(269,653 ล้านบาท) อยู่ในล�าดับท่ี 9 ของประเทศ จ�าแนกเป็น 

ภาคการเกษตร 5,511 ล้านบาท (ร้อยละ 1.94) และนอกภาคเกษตร 

279,215 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.06) ในจ�านวนนี ้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�าหรับรายได้ 

ต่อหัวประชากรของจังหวัดนนทบุรีใน ปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ  

187,589 บาท ส�าหรับปี พ.ศ. 2562 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 

ร้อยละ 2.0 เป็นผลมาจากการบริโภคสินค้าและบริการของ 

ประชาชนในจังหวัดกลับมาเพิ่มขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 

บวรลักษณ์  พูลสวัสดิ์, ดารณี  พิมพ์ช่างทอง
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ต่างๆ ของรัฐ เช่น นโยบายส่งเสริม start up นโยบายส่งเสริม  

SME นโยบายบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั เป็นต้น นอกจากนัน้ การใช้จ่าย 

ของภาครัฐจะเพิ่มขึ้น ตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  

โดยเฉพาะการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ส�านักงานจังหวัด 

นนทบุรี, 2561) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประชากร ในจังหวัดนนทบุรี  

มีก�าลังซ้ือเป็นล�าดับต้นๆ ของประเทศ และมีพื้นที่ ใกล ้กับ 

กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นพื้นท่ีที่ตลาดรถยนต์มือสองยังมีแนวโน้ม 

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 จากที่มาและความส�าคัญในข้างต้น ส่งผลให้ผู้ศึกษา 

มคีวามสนใจในการศึกษาเรือ่ง “กลยทุธ์การขายทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง ในจังหวัดนนทบุรี”  

เพื่อให ้มีความรู ้ความเข ้าใจต่ออุตสาหกรรมรถยนต์มือสอง 

ในจงัหวดันนทบรุ ีกลยทุธ์การขายรถยนต์มอืสอง ในจงัหวดันนทบรุี  

ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ในการน�าไปสู่ 

การก�าหนดและพัฒนากลยุทธ์การขายให้มีความเหมาะสม เพื่อ 

ส่งเสริมให้การจ�าหน่ายรถยนต์มือสอง ในจังหวัดนนทบุรีเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการ 

ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ในจังหวัดนนทบุรี

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองท่ีมีผล 

ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ในจังหวัดนนทบุรี

 3. เพื่อศึกษากลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่มีความสัมพันธ ์

กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ในจังหวัดนนทบุรี

สมมติฐานการวิจัย
 1. ปัจจยัส่วนบคุคลทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแตกต่างกัน

 2. พฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองที่แตกต่างกัน 

ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแตกต่างกัน

 3. กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับกระบวน 

การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสอง

1. ประเภทของรถยนต์ที่ต้องการซื้อ

2. วิธีการช�าระเงินในการซื้อรถยนต์

3. อายุของรถยนต์มือสองที่ต้องการซื้อ

4. ล�าดับการซื้อรถยนต์ (รถยนต์ที่ต้องการ

 ซื้อเป็นคันที่เท่าไร)

กระบวนการตัดสินใจซื้อ

1. การตระหนักถึงความต้องการ

2. การค้นหาข้อมูล

3. การประเมินทางเลือก

4. การตัดสินใจซื้อ

ที่มา : Kother (2009 อ้างถึงใน

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2552)

กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย

1. การให้ส่วนลดและการคืนเงิน

2. การให้ข้อเสนอและของแถม

3. ข้อเสนอทางการเงิน

4. การให้ทดลองสินค้า

ที่มา : Kotler (2010 อ้างถึงใน

นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร, 2556)

ปัจจัยส่วนบุคคล

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. อาชีพ

5. สถานภาพ

6. รายได้ต่อเดือน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บวรลักษณ์  พูลสวัสดิ์, ดารณี  พิมพ์ช่างทอง
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศกึษาเร่ือง “กลยทุธ์ส่งเสริมการขายท่ีมีความสมัพนัธ์ 

กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง ในจังหวัดนนทบุรี”  

ท�าการศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ เอกสารทาง 

วิชาการ รายงานวิจัย วารสาร สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เพื่อน�ามาเป็นกรอบ 

ในการสร้างแบบสอบถาม โดยน�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให ้

ผู ้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านรถยนต์มือสอง  

ท�าการตรวจสอบความครอบคลุมในประเด็นและความเที่ยงตรง 

ตามเนื้อหา แล้วแก้ไขให้เหมาะสม จากน้ันน�าแบบสอบถาม 

ที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability Test)  

ของแบบสอบถาม ด้วยการน�าไปทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง  

30 ชุด หาค่าสัมประสิทธ์ิ (Combrash’s Coefficient Alpha)  

ได้ค่า Alpha เท่ากับ 0.838

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่ตัดสินใจซื้อ 

รถยนต์มือสอง ในจังหวัดนนทบุรี โดยใช้ตารางของ Taro Yamane  

(1973) ในการก�าหนดขนาดตัวอย่างซึง่ไม่ทราบประชากรทีแ่น่นอน  

โดยก�าหนดความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ร้อยละ 5 และ 

ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 400 คน  

โดยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้

 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมลูจ�านวนประชากรทัง้หมดของ 

จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงมีจ�านวนทั้งส้ิน 557,759 คน จ�าแนกออกเป็น

แต่ละอ�าเภอทั้ง 6 อ�าเภอ (ส�านักงานจังหวัดนนทบุรี, 2561) 

 ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการเลือกสุ ่มตัวอย่างแบบโควตา 

(Quota Sampling Method) โดยพิจารณาจากจ�านวนประชากร

ของจงัหวดันนทบรุใีนแต่ละอ�าเภอ และสดัส่วนดงัแสดงในตารางที ่1 

 ขั้นตอนที ่3 สุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ตัดสินใจซ้ือรถยนต์ 

มือสอง ในจังหวัดนนทบุรี โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ 

ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยวธิกีารคดัเลอืก 

แบบบังเอิญ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ�าแนกตามอ�าเภอของจังหวัดนนทบุรี
ตารางท่ี 1จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จําแนกตามอําเภอของจังหวัดนนทบุรี 


อําเภอของจังหวัด
นนทบุรี 

ประชากร สัดสวน (%) กลุมตัวอยาง 

เมืองนนทบุร ี 54,518 9.77% 39 
บางกรวย 31,155 5.59% 22 
บางใหญ 130,500 23.40% 94 
บางบัวทอง 222,488 39.89% 160 
ไทรนอย 62,998 11.29% 45 
ปากเกร็ด 56,100 10.06% 40 

รวมท้ังสิ้น 557,759 100.00% 400 
 
 โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบดวย Independent Sample ttest, Oneway ANOVA               
และ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

ผลการวิจัย 
 
 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 71.25 มีอายุระหวาง 
1825 ป รอยละ 35.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา รอยละ 66.00 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 
55.25 สถานภาพโสด รอยละ 64.50 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,00125,000 บาท รอยละ 60.75 สวนพฤติกรรมการ
ซ้ือรถยนตมือสอง พบวาสวนใหญตองการซ้ือรถยนตน่ัง รอยละ 40.50 อายุของรถยนตท่ีตองการซ้ืออยูระหวาง 23 ป 
รอยละ 41.75 เลือกวิธีการชําระเงินโดยผอนชําระกับสถาบันการเงิน รอยละ 81.00 และเปนการซ้ือรถยนตคันแรก รอย
ละ 72.75 
 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของกลยุทธการสงเสริมการขายรถยนตมือสอง 

โดยภาพรวมและรายดาน 
 

กลยุทธการสงเสริมการขายรถยนตมือสอง X S.D. ระดับ
ความสําคัญ อันดับ 

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  
 
 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา กลยุทธการสงเสริมการขายโดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญสูงสุด คือ ดานการใหสวนลด
และการคืนเงิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 รองลงมาคือ ดานการใหทดลองสินคามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ดานการใหขอเสนอ
ทางการเงินมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 และดานการใหขอเสนอแจกของแถมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81  
 
 
 

 โดยสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล คอื สถติเิชิงพรรณนา 

ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถติเิชงิอนมุาน ประกอบด้วย Independent Sample t-test, 

One-way ANOVA และ Pearson’s Product Moment Correla-

tion Coefficient ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบ 

สอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 71.25 มีอายุระหว่าง  

18-25 ปี ร้อยละ 35.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ 

สูงกว่า ร้อยละ 66.00 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 55.25  

สถานภาพโสด ร ้อยละ 64.50 และรายได ้ เฉล่ียต ่อเดือน  

15,001-25,000 บาท ร้อยละ 60.75 ส่วนพฤติกรรมการซื้อรถยนต ์

มือสอง พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการซื้อรถยนต์นั่ง ร้อยละ 40.50  

อายุของรถยนต์ท่ีต้องการซื้ออยู่ระหว่าง 2-3 ปี ร้อยละ 41.75  

เลือกวิธกีารช�าระเงนิโดยผ่อนช�าระกบัสถาบนัการเงนิ ร้อยละ 81.00 

และเป็นการซื้อรถยนต์คันแรก ร้อยละ 72.75

บวรลักษณ์  พูลสวัสดิ์, ดารณี  พิมพ์ช่างทอง

อ�าเภอของจังหวัดนนทบุรี ประชากร สัดส่วน (%) กลุ่มตัวอย่าง
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62   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การส่งเสริมการ

ขายโดยภาพรวมมคีวามส�าคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 

3.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความ

ส�าคญัสงูสดุ คอื ด้านการให้ส่วนลดและการคนืเงนิ มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 

4.05 รองลงมาคือ ด้านการให้ทดลองสินค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 

ด้านการให้ข้อเสนอทางการเงนิมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.86 และด้านการ

ให้ข้อเสนอแจกของแถมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 

ตารางท่ี 1จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จําแนกตามอําเภอของจังหวัดนนทบุรี 


อําเภอของจังหวัด
นนทบุรี 

ประชากร สัดสวน (%) กลุมตัวอยาง 

เมืองนนทบุร ี 54,518 9.77% 39 
บางกรวย 31,155 5.59% 22 
บางใหญ 130,500 23.40% 94 
บางบัวทอง 222,488 39.89% 160 
ไทรนอย 62,998 11.29% 45 
ปากเกร็ด 56,100 10.06% 40 

รวมท้ังสิ้น 557,759 100.00% 400 
 
 โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบดวย Independent Sample ttest, Oneway ANOVA               
และ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

ผลการวิจัย 
 
 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 71.25 มีอายุระหวาง 
1825 ป รอยละ 35.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา รอยละ 66.00 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 
55.25 สถานภาพโสด รอยละ 64.50 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,00125,000 บาท รอยละ 60.75 สวนพฤติกรรมการ
ซ้ือรถยนตมือสอง พบวาสวนใหญตองการซ้ือรถยนตน่ัง รอยละ 40.50 อายุของรถยนตท่ีตองการซ้ืออยูระหวาง 23 ป 
รอยละ 41.75 เลือกวิธีการชําระเงินโดยผอนชําระกับสถาบันการเงิน รอยละ 81.00 และเปนการซ้ือรถยนตคันแรก รอย
ละ 72.75 
 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของกลยุทธการสงเสริมการขายรถยนตมือสอง 

โดยภาพรวมและรายดาน 
 

กลยุทธการสงเสริมการขายรถยนตมือสอง X S.D. ระดับ
ความสําคัญ อันดับ 

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  
 
 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา กลยุทธการสงเสริมการขายโดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญสูงสุด คือ ดานการใหสวนลด
และการคืนเงิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 รองลงมาคือ ดานการใหทดลองสินคามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ดานการใหขอเสนอ
ทางการเงินมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 และดานการใหขอเสนอแจกของแถมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81  
 
 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส�าคัญของกลยุทธ์การส่งเสริมการขายรถยนต์มือสอง

 โดยภาพรวม และรายด้าน

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส�าคัญของกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง

 ในภาพรวม และรายด้าน

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองใน
ภาพรวม และรายดาน 

 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสอง X S.D. ระดับ
ความสําคัญ อันดับ 

1. การตระหนักถึงความตองการ 3.02 0.69 ปานกลาง 4 
2. การคนหาขอมูล 4.07 0.46 มาก 2 
3. การประเมินทางเลือก 4.18 0.36 มาก 1 
4. การตัดสินใจซื้อ 3.59 0.59 มาก 3 

รวม 3.71 0.45 มาก  
 
 จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองพบวา กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต
มือสองโดยภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยระดับ
ความสําคัญในการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานการประเมินทางเลือกมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 รองลงมาคือ ดานการคนหาขอมูล
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 ดานการตัดสินใจซื้อมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 และดานการตระหนักถึงความตองการมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.02  
 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต

มือสองแตกตางกัน 

ลักษณะสวน
บุคคล 

 กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสอง 
ดานการตระหนัก 
ถึงความตองการ 

ดานการคนหา
ขอมูล 

ดานการประเมิน
ทางเลือก 

ดานการตัดสินใจ
ซ้ือ 

ภาพรวม 

1. อายุ F() = 4.49 
p = 0.004* 

F() = 3.96 
p = 0.008* 

F() = 5.65 
p = 0.001* 

F() = 4.43 
p = 0.004* 

F() = 4.91 
p = 0.002* 

2. สถานภาพ
สมรส 

F(2) = 3.24 
p = 0.040* 

    

 
 จากตารางท่ี 4 นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตมือสองแตกตางกันในภาพรวม และรายดานทุกดาน สวนสถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันสงผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองแตกตางกันในดานการตระหนักถึงความตองการ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองใน
ภาพรวม และรายดาน 

 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสอง X S.D. ระดับ
ความสําคัญ อันดับ 

1. การตระหนักถึงความตองการ 3.02 0.69 ปานกลาง 4 
2. การคนหาขอมูล 4.07 0.46 มาก 2 
3. การประเมินทางเลือก 4.18 0.36 มาก 1 
4. การตัดสินใจซื้อ 3.59 0.59 มาก 3 

รวม 3.71 0.45 มาก  
 
 จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองพบวา กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต
มือสองโดยภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยระดับ
ความสําคัญในการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานการประเมินทางเลือกมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 รองลงมาคือ ดานการคนหาขอมูล
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 ดานการตัดสินใจซื้อมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 และดานการตระหนักถึงความตองการมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.02  
 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต

มือสองแตกตางกัน 

ลักษณะสวน
บุคคล 

 กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสอง 
ดานการตระหนัก 
ถึงความตองการ 

ดานการคนหา
ขอมูล 

ดานการประเมิน
ทางเลือก 

ดานการตัดสินใจ
ซ้ือ 

ภาพรวม 

1. อายุ F() = 4.49 
p = 0.004* 

F() = 3.96 
p = 0.008* 

F() = 5.65 
p = 0.001* 

F() = 4.43 
p = 0.004* 

F() = 4.91 
p = 0.002* 

2. สถานภาพ
สมรส 

F(2) = 3.24 
p = 0.040* 

    

 
 จากตารางท่ี 4 นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตมือสองแตกตางกันในภาพรวม และรายดานทุกดาน สวนสถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันสงผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองแตกตางกันในดานการตระหนักถึงความตองการ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า กระบวนการตัดสินใจ 

ซื้อรถยนต์มือสอง พบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความส�าคัญในการตัดสินใจ 

สูงสุด คือ ด้านการประเมินทางเลือก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18  

รองลงมาคือ ด้านการค้นหาข้อมูล มีค ่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07  

ด้านการตดัสนิใจซือ้ มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 3.59 และด้านการตระหนกัถงึ 

ความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 

ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแตกต่างกัน

 จากตารางที ่4 น�าเสนอผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  

อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง 

แตกต่างกันในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน ส่วนสถานภาพสมรส 

ที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง 

แตกต่างกันในด้านการตระหนักถึงความต้องการ 

บวรลักษณ์  พูลสวัสดิ์, ดารณี  พิมพ์ช่างทอง

ลักษณะ

ส่วนบุคคล
ด้านการตระหนัก
ถึงความต้องการ

ด้านการค้นหา
ข้อมูล

ด้านการประเมิน
ทางเลือก

ด้านการตัดสินใจ
ซื้อ

ภาพรวม

2. สถานภาพ
 สมรส

1. อายุ
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 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย

ในด้านการให้ส่วนลดและการคนืเงนิมคีวามสัมพนัธ์กับกระบวนการ

ตดัสนิใจซือ้รถยนต์มอืสองในภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู ส่วนด้านการให้ 

ทดลองสินค้ามีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ 

มือสองในภาพรวมอยู่ในระดับต�่า 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่ม ี

อทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์มือสองในจงัหวดันนทบรีุ  

มีประเด็นอภิปรายผลการวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้

 1. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย มีอายุระหว่าง 18-25 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  

หรอืสงูกว่า อาชีพพนกังานบรษิทัเอกชน สถานภาพโสด รายได้เฉลีย่ 

ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่ต้องการซ้ือรถยนต์นั่ง  

อายขุองรถยนต์ทีต้่องการซือ้อยูร่ะหว่าง 2-3 ปี เลอืกวธิกีารช�าระเงนิ 

โดยผ่อนช�าระกับสถาบันการเงิน และเป็นการซ้ือรถยนต์คันแรก  

จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เพศชายเป็นกลุ่มบุคคล 

ที่มีบทบาทที่ส�าคัญทั้งต่อตนเองและครอบครัว ในการตัดสินใจซื้อ 

รถมือสอง โดยผลการศึกษาในครั้งน้ี สอดคล้องกับรักษ์ษวรรณ  

ทรัพย์พึ่ง (2558) ที่ได้มีการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคที่ม ี

ความต้องการซือ้รถยนต์มอืสอง ในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณโุลก  

โดยผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสอง 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดับ 

ต�า่กว่าปรญิญาตรปีระกอบอาชพีธรุกจิส่วนตวั/ค้าขาย และมรีายได้ 

เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท

 2. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์การส่งเสริม 

การขายรถยนต์มอืสอง พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส�าคญัต่อกลยทุธ์ 

การส่งเสริมการขายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียระดับความส�าคัญสูงสุด คือ  

ด้านการให้ส่วนลดและการคืนเงิน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 3 ซ่ึงพบว่า กลยุทธ์ส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ ์

เชิงบวกในทิศทางเดียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง 

ด้านการให้ส่วนลดและการคืนเงิน หมายความว่า การท�ากลยุทธ์ 

ส่งเสริมการขายด้านการให้ส่วนลดและการคืนเงินที่มากขึ้นจะมี 

การตดัสินใจซือ้รถมอืสองเพิม่ขึน้ เนือ่งจากการซ้ือรถยนต์มอืสองนัน้ 

ประเด็นเกี่ยวกับราคาเป็นเรื่องส�าคัญ ดังนั้นการให้ส่วนลดและ 

การคืนเงินจึงมีความส�าคัญมากที่สุดต่อผู้ซื้อ สอดคล้องกับนิสากร  

พงษ์สมัครไทย (2550) ซ่ึงได้มีการศึกษาเรื่อง การศึกษากลยุทธ ์

การส่งเสริมการขายรถยนต์: กรณีศึกษายี่ห้อโตโยต้าและฮอนด้า  

โดยผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์ส่งเสริมการขายรถยนต์ มีอิทธิพล 

ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคให้ความสนใจ 

มากที่สุด คือ ด้านการให้ส่วนลดและการคืนเงิน นอกจากน้ี  

ผลการศึกษาดังกล่าว ยังสะท้อนไปถึงสถานะทางการเงินของผู้ที ่

ซื้อรถยนต์ ที่ให้ความส�าคัญกับการได้รับส่วนลดและการคืนเงิน  

เช่นเดียวกับผู้ที่ซื้อรถยนต์มือสอง ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่สะท้อนว่า 

ต้องการรถยนต์มือสองราคาถูก มากกว่าปัจจัยทางด้านตราสินค้า  

คุณภาพรถ หรือปัจจัยอื่นๆ ว่าบุคคลเหล่านั้นมีสถานะทางการเงิน  

และระดับการศึกษาในระดับต�่า

ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน กลยุทธ์ส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
ตารางท่ี 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน กลยุทธสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

รถยนตมือสอง 
กลยุทธ
สงเสริมการ
ขาย 

 กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสอง 
ดานการตระหนัก 
ถึงความตองการ 

ดานการคนหา
ขอมูล 

ดานการประเมิน
ทางเลือก 

ดานการตัดสินใจ
ซ้ือ 

ภาพรวม 

1. การให
สวนลดและ
การคืนเงิน 

r() = 0.79 
p = 0.000* 

r() = 0.67 
p = 0.000* 

r() = 0.71 
p = 0.000* 

r() = 0.77 
p = 0.000* 

r() = 0.89 
p = 0.000* 

2. การให
ขอเสนอแจก
ของแถม 

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* 

3. การให
ขอเสนอ
ทางการเงิน 

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* 

4. การให
ทดลองสินคา 

r() = 0.01 
p = 0.865 

r() = 0.57 
p = 0.000* 

r() = 0.56 
p = 0.000* 

r() = 0.32 
p = 0.000* 

r() = 0.37 
p = 0.000* 

ภาพรวม r() = 0.64 
p = 0.000* 

r() = 0.53 
p = 0.000* 

r() = 0.71 
p = 0.000* 

r() = 0.57 
p = 0.000* 

r() = 0.72 
p = 0.000* 

  
จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวา กลยุทธสงเสริมการขายในดานการใหสวนลดและการคืนเงินมีความสัมพันธกับ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองในภาพรวมอยูในระดับสูง สวนดานการใหทดลองสินคามีความสัมพันธกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสองในภาพรวมอยูในระดับต่ํา  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากผลการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธสงเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองใน
จังหวัดนนทบุรี มีประเด็นอภิปรายผลการวิจัยเพ่ิมเติม ดังน้ี 
  1. จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 1825 ป  
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพโสด รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001
25,000 บาท สวนใหญตองการซ้ือรถยนตน่ัง อายุของรถยนตท่ีตองการซ้ืออยูระหวาง 23 ป เลือกวิธีการชําระเงินโดย
ผอนชําระกับสถาบันการเงิน และเปนการซื้อรถยนตคันแรก จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา เพศชายเปนกลุม
บุคคลท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญท้ังตอตนเองและครอบครัว ในการตัดสินใจซ้ือรถมือสอง โดยผลการศึกษาในครั้งน้ี สอดคลอง
กับ รักษษวรรณ ทรัพยพ่ึง (2558) ท่ีไดมีการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีความตองการซ้ือรถยนตมือสอง ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีตองการซ้ือรถยนตมือสองสวนใหญเปนเพศชาย  
มีอายุระหวาง 3140 ป จบการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย และมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนระหวาง 20,00130,000 บาท 
  2. จากผลการวิเคราะหขอมูลกลยุทธการสงเสริมการขายรถยนตมือสอง พบวา กลุมตัวอยางให
ความสําคัญตอกลยุทธการสงเสริมการขายโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ย
ระดับความสําคัญสูงสุดคือ ดานการใหสวนลดและการคืนเงิน ซึ่งสอดคลองกับผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ซึ่งพบวา  
กลยุทธสงเสริมการขายมีความสัมพันธเชิงบวกในทิศทางเดียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองดานการให
สวนลดและการคืนเงิน หมายความวา การทํากลยุทธสงเสริมการขายดานการใหสวนลดและการคืนเงินท่ีมากข้ึนจะมีการ
ตัดสินใจซ้ือรถมือสองเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการซ้ือรถยนตมือสองน้ันประเด็นเก่ียวกับราคาเปนเรื่องสําคัญ ดังน้ันการให
สวนลดและการคืนเงินจึงมีความสําคัญมากท่ีสุดตอผูซ้ือ สอดคลองกับ นิสากร พงษสมัครไทย (2550) ซ่ึงไดมีการศึกษา

บวรลักษณ์  พูลสวัสดิ์, ดารณี  พิมพ์ช่างทอง

กลยุทธ์
ส่งเสริม
การขาย

ด้านการตระหนัก
ถึงความต้องการ

ด้านการค้นหา
ข้อมูล

ด้านการประเมิน
ทางเลือก

ด้านการตัดสินใจ
ซื้อ

ภาพรวม
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 3. จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูกระบวนการตดัสนิใจซือ้ 

รถยนต์มือสองของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการ 

ตดัสนิใจซือ้รถยนต์มอืสองโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ  

ด้านการประเมินทางเลือก ได้แก่ การเปรียบเทียบสภาพตัวรถ  

การเลอืกซือ้รถยนต์มอืสองจากผูจ้�าหน่ายทีน่่าเช่ือถือ และพจิารณา 

จากยี่ห้อรถยนต์ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญกับ 

การพิจารณารายละเอียดของรถยนต์มือสองท่ีตนเองจะซื้อด้วย 

ความละเอียดถี่ถ้วน มากกว่ากระบวนการอื่นๆ ในการตัดสินใจซื้อ  

สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิลาสินี จันทร์แจ่มใย (2556)  

ซึง่ได้มกีารศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมผีลต่อพฤตกิรรมการเลือกซือ้รถยนต์ 

ผ่านเต็นท์รถมือสอง โดยผลการศึกษาพบว่า ด้านการประเมิน 

ทางเลือก ในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ผ่านเต็นท์รถมือสอง ของลูกค้า 

เขตบางบัวทอง อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน

 4. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า อายท่ีุแตกต่างกัน 

ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์มอืสองแตกต่างกนัทกุด้าน 

ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ประกอบด้วย ด้านการตระหนักถึง 

ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมลู ด้านการประเมนิทางเลอืก และ 

ด้านการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับผลการศึกษาของรักษ์ษวรรณ  

ทรัพย์พึ่ง (2558) ที่ได้มีการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคที่ม ี

ความต้องการซือ้รถยนต์มอืสอง ในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณโุลก  

โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอายุของประชากรท่ีแตกต่างกัน  

ส่งผลต่อการตัดสินใจด้านส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) รถยนต ์

มือสอง ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่แตกต่างกัน

 5. จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการ 

ซื้อรถยนต์มือสองที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ 

ซื้อรถยนต์มือสองไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับฉัตยาพร เสมอใจ  

(2550) ซึ่งอธิบายว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการท่ีส�าคัญและ 

อยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค ซึ่งกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 

นั้น แม้ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกัน มีความต้องการแตกต่างกัน  

แต่ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คล้ายคลึงกัน

 6. จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า กลยุทธ์ 

ส่งเสริมการขายด้านการให้ส่วนลดและการคืนเงิน มีความสัมพันธ ์

กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในรายด้านทุกด้านอยู ่

ในระดบัสงู โดยภาพรวมอยูใ่นระดับสงูทีส่ดุ แสดงให้เหน็ว่า การด�าเนนิ 

กลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่มากขึ้นมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ 

รถยนต์มือสองเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับพีรธณัฏฐ์ อุดมผล (2560) 

ทีไ่ด้ศกึษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์การส่งเสรมิการขายกบั 

ผลการด�าเนินงานทางการตลาดของธุรกิจตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต ์

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ ์

การส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ 

ผลการด�าเนินงานทางการตลาดโดยรวม แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภค 

ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับประเด็นเร่ืองราคาของรถยนต์มือสอง

เป็นอย่างมาก ก่อนที่จะไปพิจารณาถึงกลยุทธ์การขายด้านในอ่ืนๆ 

สอดคล้องกบั Alam (2014) ทีไ่ด้ศกึษา เรือ่ง Factors that Influence  

the decision when buying second-hand products! โดย 

ผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า ราคาเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดที่มีอิทธิพล

ต่อลูกค้าเมื่อซื้อสินค้ามือสอง ความเส่ียงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล 

มากท่ีสุดอันดับสองและแบรนด์เป็นปัจจัยอันดับสาม และต�าแหน่ง 

ที่ตั้งถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเป็นอันดับสุดท้าย

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
 ข้อเสนอแนะต่อภาคธุรกิจ

 1) ผู ้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มือสองควรก�าหนด 

กลยุทธ์การขายรถยนต์มือสองโดยมุ่งเน้นไปที่เพศชาย กลุ่มที่ม ี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท โดยเน้นด้านการให ้

ส่วนลดและการคืนเงินสูงที่สุด เพราะผู้ซื้อกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมาย  

(Target group) ที่ส�าคัญของตลาดรถยนต์มือสองไม่ว่าจะซ้ือเอง  

หรือช่วยแนะน�าเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็ตาม นอกจากนั้นในการซื้อ 

รถยนต์มอืสองนัน้ผู้หญงิมกัจะมผู้ีชายมาช่วยดเูพือ่พจิารณาตดัสนิใจ 

ซื้อด้วยความเชื่อที่ว่า ผู้ชายมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องยนต ์

มากกว่า และด้วยกลุ่มนี้มีรายได้ไม่มากนัก ผู้ประกอบการเต็นท ์

รถมือสองและสถาบันทางการเงินที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปก�าหนด 

กลยทุธ์การขายรถยนต์มอืสอง โดยมุง่เน้นการให้ส่วนลดและการคืนเงนิ  

มากกว่ากลยุทธ์ในด้านอื่นๆ ตลอดจนการอ�านวยความสะดวกทาง

ด้านสินเชื่อทางการเงิน 

 2) เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง 

โดยภาพรวมมีความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย 

ระดบัความส�าคญัในการตดัสนิใจสงูสดุ คอื ด้านการประเมนิทางเลอืก  

หมายถึง การเปรียบเทียบสภาพตัวรถ ผู้จ�าหน่ายที่น่าเชื่อถือ และ 

ยี่ห้อรถยนต์ ดังน้ัน ผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มือสอง ควรจะม ี

การอ�านวยความสะดวกในการประเมินทางเลือกดังกล่าว เช่น 

มีช่างผู้เชี่ยวชาญในการให้ค�าแนะน�า ด้วยความจริงใจ โปร่งใส  

มีการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของรถยนต์มือสองในแต่ละรุ่น  

เพื่อให้ลูกค้า สามารถประเมินทางเลือกและตัดสินใจซื้อรถยนต์ 

มือสองจากเต็นท์รถยนต์มือสองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 3) เน่ืองจากอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองแตกต่างกัน ดังน้ันผู้ประกอบการเต็นท ์

รถยนต์มือสองควรมีการก�าหนดรูปแบบการให้ข้อมูลและการดูแล 

ลกูค้าแตกต่างกนัไปตามช่วงอาย ุโดยอาจจะก�าหนดตาม Generation  

เป็นส�าคัญ และอาจจะต้องศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมว่าลูกค้าในแต่ละ 

ช่วงอายุ มีลักษณะการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองที่แตกต่างกัน 

อย่างไร เพื่อให้การให้ข้อมูลและการดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสม

บวรลักษณ์  พูลสวัสดิ์, ดารณี  พิมพ์ช่างทอง
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 4) กลยุทธ์ส่งเสริมการขายด้านการให้ส่วนลดและการ

คนืเงนิมคีวามสมัพันธ์กบักระบวนการตดัสนิใจซ้ือรถยนต์มอืสองโดย

มีความสัมพันธ์ระดับสูงเป็นอันดับแรก ดังน้ันผู้ประกอบการเต็นท์

รถยนต์มอืสอง จงึควรเน้นไปทีก่ลยุทธ์การให้ส่วนลดและการคนืเงนิ 

เป็นอันดับแรกเพื่อโน้มน้าวผู้บริโภคให้เกิดความสนใจ และตกลงใจ

ที่จะซื้อรถยนต์มือสองในที่สุด

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1) จากการศึกษาในครั้งน้ี มุ่งเน้นการศึกษากลยุทธ์

ส่งเสริมการขายที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือ

สอง ในจงัหวดันนทบรุเีพยีงจงัหวดัเดยีว การศกึษาในครัง้ต่อไปควร

ท�าการศกึษาทีจ่งัหวดัอืน่ๆ หรอือาจขยายพืน้ทีก่ารศกึษาเป็นระดับ

ภูมิภาค เพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ีครอบคลุมต่อกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อรถยนต์มือสองมากยิ่งขึ้น

 2) ควรท�าการศกึษากลยทุธ์ส่งเสรมิการขายทีม่อีทิธพิล

ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง เนื่องจากความต้องการ

ซื้อรถยนต์มือสองในแต่ละปีแตกต่างกันตามสภาพเศรษฐกิจ  

นโยบายทางภาครัฐ เช่น รถยนต์คันแรก การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ  

เป็นต้น จึงท�าให้งานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่มีอิทธิพล 

ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองตกยุคไปอย่างรวดเร็ว  

ดังนั้นควรมีการน�ามาศึกษาใหม่เมื่อเป็นระยะๆ เม่ือเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ทั้งทาง 

วชิาการของผูท้ีต้่องการศึกษา และผูป้ระกอบการธรุกจิเต็นท์รถยนต์ 
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สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในการท�างานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธาในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับสภาพแวดล้อมการท�างาน คุณภาพชีวิตในการท�างาน และประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา 2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา และ 3) สภาพแวดล้อม 

และคุณภาพชีวิตในการท�างานที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ  

วิศวกรโยธาในเขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 280 คน ท�าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

แบบหลายขัน้ตอน สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู คอื สถติเิชงิพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย One-way ANOVA, Least Significant Difference และ Pearson’s Product Moment  

Correlation Coefficient ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมการท�างาน ประกอบด้วย ทางกายภาพ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต 

ในการท�างานประกอบด้วย ด้านสิ่งตอบแทน สภาพการท�างานท่ีปลอดภัย โอกาสก้าวหน้า และการได้รับการยอมรับในสังคม และ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธาในภาพรวม มีความส�าคัญในระดับมากทุกด้าน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ รายได ้

เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการท�างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

พบว่า สภาพแวดล้อมการท�างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยสภาพแวดล้อม 

การท�างานทางสงัคมมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏิบตังิานมากทีส่ดุ โดยมค่ีา r = 0.523 รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมการท�างาน 

ทางกายภาพโดยมีค่า r = 0.420 นอกจากนี้ยังพบว่า คุณภาพชีวิตในการท�างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ใน 

ระดับปานกลาง โดยด้านการได้รับการยอมรับในสังคมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด โดยมีค่า r = 0.587  

รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตในการท�างานด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม โดยมีค่า r = 0.421 

ค�าส�าคัญ : สภาพแวดล้อมการท�างาน, คุณภาพชีวิติในการท�างาน, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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Abstract
 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.

Keywords : work environment, work life quality, work performance 
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บทน�า
 ในปัจจบัุนเกดิการเปลีย่นแปลงทัง้ในด้านเศรษฐกจิและ 

สังคมที่ส่งผลต่อสภาวะการปฏิบัติงานโดยทั่วไป งานของวิศวกร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรโยธาเป็นงานท่ีมีความกดดันสูงและเป็น 

งานหนัก ท�าให้วิศวกรโยธาเกิดความเครียดและความเหนื่อยล้ามาก 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง เช่น การขาดความสุขในการ 

ปฏิบัติงานหรือการด�ารงชีวิต นอกจากน้ันยังอาจส่งผลกระทบ 

ต่อองค์การ เช่น เกิดความผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ ท�าให้ผลงาน 

ไร้ประสิทธิภาพ วิศวกรขาดงาน และเกิดการลาออกจากงาน  

เพื่อให้วิศวกรโยธามีความสุขกับการท�างาน ผู้บริหารจ�าเป็นจะต้อง 

ดูแลเอาใจใส่ขั้นตอนการท�างาน เข้าถึงความต้องการของวิศวกร 

โยธา สิ่งอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัยในการท�างาน และ 

ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�างานของวิศวกรโยธา  

ตลอดจนสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ�านวยต่อการสร้างประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน ไม่ใช่มองเพียงแต่เรื่องของค่าจ้างและเงินเดือน 

เพือ่ลดปัญหาการขาดงาน การลาออกจากงาน และเป็นการส่งเสริม 

ให้วิศวกรโยธาท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สภาพแวดล้อมการท�างานเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให ้

วิศวกรโยธาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน 

ของความพึงพอใจ สภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบัวศิวกรโยธาโดยตรง  

ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ 

สามารถมองเห็นได้ เช่น พื้นที่การปฏิบัติงาน อุปกรณ์หรือเครื่องมือ 

ส�าหรับการปฏิบัติงาน แสง เสียง และอุณภูมิ เป็นต้น นอกจากนี ้

ยงัมสีภาพแวดล้อมทางสงัคม ซึง่เป็นความสมัพนัธ์ของเพือ่นร่วมงาน  

เช่น การแลกเปลีย่นความรูห้รอืประสบการณ์ในการท�างาน การได้รบั 

ค�าแนะน�าหรือความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ความเข้าใจ 

ซึ่งกันและกัน การท�างานร่วมกัน และการท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  

และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม เป็นสภาพแวดล้อมท่ีมนุษย์ 

สร้างขึ้นทั้งหมด เช่น ที่อยู่อาศัย เครื่องมือ เครื่องจักร กฎหมาย  

ประเพณีความเชื่อ และกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นต้น (ชุติมา มาลัย,  

2538) ซึ่งการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานทั้งทางกายภาพ  

ทางสังคม และทางวัฒนธรรมท่ีดีย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพใน 

การท�างาน หากมสีภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมกบัการท�างาน สามารถ 

สร้างความพึงพอใจให้กับวิศวกรโยธา สร้างความสุขในการท�างาน  

ซึ่งส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งด้านครอบครัว องค์การ และ

ประเทศชาติ

 คุณภาพชวีติในการท�างานมคีวามส�าคัญอย่างยิง่ต่องาน 

ของวิศวกรโยธา เนื่องจากวิศวกรโยธาต้องปฏิบัติงานในต�าแหน่ง 

วิศวกรสนามเป็นส่วนใหญ่ เป็นต�าแหน่งท่ีมีความรับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกข้ันตอน  

วศิวกรโยธาจงึต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความสามารถทัง้การวางแผน  

การควบคุมดแูลงานก่อสร้าง รวมทัง้ข้อสัญญา และกฎระเบยีบต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัท 

มากที่สุด ซ่ึงคุณภาพชีวิตในการท�างานเป็นส่ิงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต

การท�างานทีร่วมไปถงึความพอใจในการตอบสนองต่อความต้องการ

ทางด้านร่างกายของวิศวกรโยธา ด้านจิตใจ เศรษฐกิจการเงิน  

รายได้ รวมถึงสังคม และการด�าเนินชีวิตที่ดี (วรวรรณ ตอวิวัฒน์,  

2555) ซ่ึงจะส่งผลให้วิศวกรโยธามีความสุขในการท�างาน ดังนั้น 

ผลงานการก่อสร้างจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู ่กับคุณภาพชีวิตและ 

การปฏิบัติงานของวิศวกรโยธาด้วย

 ดังนั้นการศึกษาเรื่อง สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

ในการท�างานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ของวิศวกรโยธาในเขตกรุงเทพมหานคร จะเป็นแนวทางท่ีส�าคัญ 

ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของวิศวกร 

โยธาด้วยการปรับปรุงปัจจัยที่เก่ียวข้องท้ังด้านสภาพแวดล้อม 

การท�างานและคุณภาพชีวิตในการท�างานด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของสภาพแวดล้อม 

การท�างาน คุณภาพชีวิตในการท�างาน และประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธาในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีมีความ 

สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธาในเขต 

กรุงเทพมหานคร

 3. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างานที่มีความ 

สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธาในเขต

กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของของวิศวกรโยธา

ด้าน อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์

ท�างานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 2 สภาพแวดล้อมในการท�างานมีความ

สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา

 สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวิตในการท�างานมีความ

สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบัิติงาน
 มานะ พิจุลย์ (2554) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน หมายถึง การที่บุคลตั้งใจปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี ปฏิบัติงาน 
อย่างเตม็ความสามารถมุง่หวงัถงึผลส�าเรจ็ โดยใช้เทคนคิการท�างาน 
ที่จะสร้างผลงานได้มากและคุณภาพงานเป็นที่พึงพอใจและถูกต้อง 
โดยการใช้ทรัพยากรให้น้อยทีส่ดุไม่ว่าจะเป็นต้นทนุ แรงงาน พลงังาน 
และเวลา มีความพึงพอใจที่จะเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลงาน
 กฤษดา เชียรวัฒนสุข และคณะ (2561) อธิบายว่า  
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ การกระท�าของแต่ละบุคคล 
ที่มีความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยใช้พยายาม
และทุ่มเทอย่างเต็มใจในการท�างานของตนอย่างคล่องแคล่ว และ 
สามารถปฏิิบัติงานให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง 
มีปริมาณงานที่เหมาะสมตามเวลาที่ก�าหนด มีคุณภาพและเป็นไป 
ตามมาตรฐาน โดย Na-Nan, Chaiprasit & Pukeree (2017)  
ระบุว่า พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานที่แสดงออกมาใน 
การปฏิบัติงานให้กับองค์กร สามารถแบ่งแนวทางการวัดผล 
การปฏิบัติงานออกได้เป็น 3 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านปริมาณงาน  
มิติด้านคุณภาพของงาน และมิติด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ส�าหรับอิทธิพลของแรงจูงใจท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงานนั้น กฤษดา  
เชียรวัฒนสุข และคณะ (2560) พบว่า ความส�าเร็จในหน้าที่  
ความก้าวหน้า สภาพแวดล้อมในการท�างาน ความสัมพันธ์กับเพื่อน 
ร่วมงานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ และพบว่า 
ความส�าเร็จในหน้าที่ การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าและความ
สมัพนัธ์กับผู้บงัคบับญัชา มอีทิธพิลต่อผลการปฏิบติังานด้านปรมิาณ 
งานและด้านระยะเวลา นอกจากน้ียังพบว่า ความส�าเร็จในหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า สภาพแวดล้อมในการท�างาน
และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
ด้านระยะเวลา

อุปกรณ์ และวิธีด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาเรื่อง สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตใน
การท�างานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
วิศวกรโยธาในเขตกรุงเทพมหานคร ด�าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย  
ได้แก่ วิศวกรโยธาบรษัิทก่อสร้าง จ�านวน 13 บรษิทั ในเขตห้วยขวาง  
กรงุเทพมหานคร โดยเลอืกศกึษาเฉพาะวศิวกรโยธาทีม่ใีบประกอบ 
วชิาชพี (กว.) ซึง่มจี�านวนวศิวกรโยธารวม 1,346 คน ท�าการค�านวณ 
หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
แบบทราบจ�านวนประชากร โดยก�าหนดระดับความเชือ่มัน่ทีร้่อยละ  
95 ของ Yamane (1973) ได้ขนาดตัวอย่าง 310 คน แต่ท�าการเก็บ 
ตัวอย่างเพียง 280 ตัวอย่าง เนื่องด้วยการเก็บข้อมูลจริงมีข้อจ�ากัด 

ของขนาดบริษัทที่แตกต่างกัน 

 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจิยั ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอื 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน�าหลักทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ  

รวมถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม   

ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ 

ผูต้อบแบบสอบถามโดยจะเป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลูส่วนตวั 

ประกอบด้วย อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ และประสบการณ์ท�างาน

เป็นลักษณะค�าถามแบบส�ารวจรายการ (Check list) 

 ส่วนที่ 2 ค�าถามแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

การท�างาน ประกอบด้วย ทางกายภาพ ทางสังคม และทาง

วัฒนธรรม โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรวัดของลิเคอร์ท 

(Likert Scale)

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการ

ท�างาน ประกอบด้วย ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม ด้านสภาพ

การท�างานทีป่ลอดภยั ด้านโอกาสก้าวหน้าและพฒันาความสามารถ 

ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม โดยลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นมาตรวัดของลิเคอร์ท (Likert Scale)

 ส่วนที ่4 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับประสิทธภิาพในการ

ปฏิบัติงาน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรวัดของลิเคอร์ท 

(Likert Scale)

 แบบสอบถามผ่านการทดสอบความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา 

(Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ท�าการตรวจสอบ

ความถูกต้องในส�านวนการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับข้อค�าถาม โดยม ี

ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถาม (Index of Item Objective  

Congruence หรอื IOC) มากกว่า 0.60 แล้วน�าแบบสอบถามไปเกบ็ 

ข้อมูลจ�านวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น (Relability) ด้วยวิธ ี

การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbash’s Coefficient Alpha)  

โดยแบบสอบถามชุดนี้มีค่าแอลฟ่า เท่ากับ 0.806 แสดงว่า 

ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นสามารถน�าไปใช้ได้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

 การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive  

Statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับกลุ่มตัวอย่าง โดย 

การแจกแจงจ�านวนความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistic) ประกอบด้วย One-way ANOVA หรือ F-test เพื่อ 

ทดสอบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบคุคลทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพ 

ในการปฏิบัติงาน และท�าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและคุณภาพ

ชีวิตในการท�างานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานของวิศวกรโยธาโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

รัตนาภรณ์  ผิวนวล, ดารณี  พิมพ์ช่างทอง
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ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า วิศวกรโยธา

ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 25-30 ปีมากที่สุด ร้อยละ 31.4 ซึ่งมี

ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 98.2 มีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน 25,000-30,000 บาท ร้อยละ 41.8 และมีประสบการณ์

ท�างาน 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.5

 ระดับความส�าคัญของสภาพแวดล้อมการท�างานของ 

วิศวกรโยธาในภาพรวม และรายด้านทุกด้านมีความส�าคัญ 

ในระดับมาก ประกอบด้วย ทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  

(SD = 0.401) ทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 (SD = 0.0.361)  

และทางวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 (SD = 0.345)

 ระดับความส�าคัญของคุณภาพชีวิตในการท�างานของ 

วิศวกรโยธาในภาพรวม และรายด้านทุกด้านความส�าคัญอยู่ใน 

ระดบัมาก ประกอบด้วย ด้านการให้ส่ิงตอบแทนทียุ่ตธิรรม มค่ีาเฉลีย่ 

เท่ากับ 3.82 (SD = 0.323) ด้านสภาพการท�างานที่ปลอดภัย 

มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.27 (SD = 0.358) ด้านโอกาสก้าวหน้าและพฒันา 

ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 (SD = 0.335) และด้านการ 

ได้รับการยอมรับในสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 (SD = 0.393)

 ระดับความส�าคัญของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ของวิศวกรโยธาโดยรวม มีความส�าคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.16 (SD = 0.496)

 ผลการทดสอบสมมติฐาน

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั ผลการศกึษาพบว่า อายุ 

รายได้เฉล่ียต่อเดอืน และประสบการณ์ท�างานทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา 

ทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธภิาพในการปฏิบตังิานไม่แตกต่างกัน 

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1

 
 

 ระดับความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการทํางานของวิศวกรโยธาในภาพรวม และรายดานทุกดานความสําคัญ
อยูในระดับมาก ประกอบดวย ดานการใหสิ่งตอบแทนท่ียุติธรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 (SD=0.323) ดานสภาพการ
ทํางานท่ีปลอดภัยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 (SD=0.358) ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนาความสามารถมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.93 (SD=0.335) และดานการไดรับการยอมรับในสังคมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 (SD=0.393) 
 ระดับความสําคัญของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธาโดยรวม มีความสําคัญอยูในระดับมาก     
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 (SD=0.496) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ผลการศึกษา
พบวา อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประสบการณทํางานท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตาง
กัน สวนระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

ปจจัยสวนบุคคล ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1. อายุ F() = 3.869, p = 0.010*  
2. ระดับการศึกษา F() = 0.198, p = 0.820           
3. รายไดเฉลี่ยตอเดือน F() = 2.419, p = 0.050*  
4. ประสบการณทํางาน F() = 8.974, p = 0.000*  
* หมายถึง สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 2 สภาพแวดลอมการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา    
ผลการศึกษาพบวา สภาพแวดลอมการทํางานทางกายภาพ และทางสังคม มีความสัมพันธเชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา โดยมีคา r = 0.420 และ 0.523 ตามลําดับ และมีความสัมพันธในระดับ
ปานกลาง ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสภาพแวดลอมการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกร
โยธา 

สภาพแวดลอมการทํางาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ 

ทางกายภาพ r() = 0.420, p = 0.044* ปานกลาง 
ทางสังคม r() = 0.523, p = 0.002* ปานกลาง 
ทางวัฒนธรรม r() = 0.414, p = 0.058 ปานกลาง 
* หมายถึง มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา                              

ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการไดรับการยอมรับในสังคมมีความสัมพันธมากท่ีสุดกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน โดยมีคา r = 0.587 รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการใหสิ่งตอบแทนท่ียุติธรรมมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีคา r = 0.421 ซึ่งมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง รายละเอียด
ดังแสดงในตารางดังท่ี 3 
 
 
 
 
 

 
 

 ระดับความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการทํางานของวิศวกรโยธาในภาพรวม และรายดานทุกดานความสําคัญ
อยูในระดับมาก ประกอบดวย ดานการใหสิ่งตอบแทนท่ียุติธรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 (SD=0.323) ดานสภาพการ
ทํางานท่ีปลอดภัยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 (SD=0.358) ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนาความสามารถมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.93 (SD=0.335) และดานการไดรับการยอมรับในสังคมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 (SD=0.393) 
 ระดับความสําคัญของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธาโดยรวม มีความสําคัญอยูในระดับมาก     
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 (SD=0.496) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ผลการศึกษา
พบวา อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประสบการณทํางานท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตาง
กัน สวนระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

ปจจัยสวนบุคคล ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1. อายุ F() = 3.869, p = 0.010*  
2. ระดับการศึกษา F() = 0.198, p = 0.820           
3. รายไดเฉลี่ยตอเดือน F() = 2.419, p = 0.050*  
4. ประสบการณทํางาน F() = 8.974, p = 0.000*  
* หมายถึง สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 2 สภาพแวดลอมการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา    
ผลการศึกษาพบวา สภาพแวดลอมการทํางานทางกายภาพ และทางสังคม มีความสัมพันธเชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา โดยมีคา r = 0.420 และ 0.523 ตามลําดับ และมีความสัมพันธในระดับ
ปานกลาง ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสภาพแวดลอมการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกร
โยธา 

สภาพแวดลอมการทํางาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ 

ทางกายภาพ r() = 0.420, p = 0.044* ปานกลาง 
ทางสังคม r() = 0.523, p = 0.002* ปานกลาง 
ทางวัฒนธรรม r() = 0.414, p = 0.058 ปานกลาง 
* หมายถึง มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา                              

ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการไดรับการยอมรับในสังคมมีความสัมพันธมากท่ีสุดกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน โดยมีคา r = 0.587 รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการใหสิ่งตอบแทนท่ียุติธรรมมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีคา r = 0.421 ซึ่งมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง รายละเอียด
ดังแสดงในตารางดังท่ี 3 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน

 สมมตฐิานที ่2 สภาพแวดล้อมการท�างานมคีวามสัมพนัธ์

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา ผลการศึกษา 

พบว่า สภาพแวดล้อมการท�างานทางกายภาพ และทางสังคม  

มีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา โดยมีค่า r = 0.420 และ 0.523  

ตามล�าดบั และมคีวามสมัพันธ์ในระดบัปานกลาง ดงัแสดงรายละเอยีด

ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสภาพแวดล้อมการท�างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา

 สมมตฐิานที ่3 คณุภาพชีวิตในการท�างานมคีวามสมัพนัธ์ 

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา ผลการศึกษา 

พบว่า คณุภาพชวีติในการท�างานด้านการได้รบัการยอมรบัในสงัคม 

มีความสัมพันธ์มากท่ีสุดกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมี 

ค่า r = 0.587 รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตในการท�างานด้านการให ้

สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงาน โดยมีค่า r = 0.421 ซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ 

ปานกลาง รายละเอียดดังแสดงในตารางดังที่ 3

รัตนาภรณ์  ผิวนวล, ดารณี  พิมพ์ช่างทอง

1. อายุ F(3, 276) = 3.869, p = 0.010* 
2. ระดับการศึกษา F(2, 277) = 0.198, p = 0.820
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน F(3, 276) = 2.419, p = 0.050*
4. ประสบการณ์ท�างาน F(4, 275) = 8.974, p = 0.000*
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สรุป และอภิปรายผล
 อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ของวิศวกรโยธาแตกต่างกัน กล่าวได้ว่า วิศกรโยธามีอายุน้อย 

อาจมีประสบการณ์ มีความรู ้ ความเข้าใจ ในการตระหนักถึง 

เรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นน้อยกว่าวิศวกรโยธาที่มีอายุ 

มากกว่า สอดคล้องงานวิจัยของธนาภรณ์ ลีสุริยาภรณ์ (2547)  

พบว่า พนักงงานท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การท�างาน เนื่องจากคนที่มีอายุมากกว่าจะมีความอดทน สู้งาน 

มีความช�านาญและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแม่นย�า 

กว่าคนที่มีอายุน้อย

 รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อประสทิธภิาพ 

การปฏิบัติงานของวิศวกรโยธาแตกต่างกัน กล่าวได้ว่า วิศวกรโยธา 

ที่มีอายุมากกว่าอาจมีประสบการณ์ มีความรู้มากกว่าส่งผลให้รายได ้

เฉลี่ยต่อเดือนมากขึ้นตามและท�าให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

มากขึน้ตามไปด้วย สอดคล้องงานวจัิยของภมุรนิทร์ ทวชิศร ี(2554)  

พบว่า สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต�าแหน่งงาน และ 

รายได้ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการท�างานท่ีแตกต่างกัน  

เนื่องจากค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังน้ันบริษัท 

ควรให้ความส�าคัญเร่ืองของค่าตอบแทนเพ่ือรักษาทรัพยากรบุคคล 

ให้คงอยู่กับองค์กรสืบไป

 ประสบการณ์ท�างานทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อประสิทธภิาพ 

การปฏิบตังิานแตกต่างกัน กล่าวได้ว่า วิศวกรโยธาทีมี่ประสบการณ์สงู 

จะมีความช�านาญมากกว่าผู้มีประสบการณ์ท�างานน้อย ส่งผลให้ 

สามารถปฏิบัติงานได้ปริมาณงานเป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 

วิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ท�างานน้อย สอดคล้องงานวิจัยของ  

นิ่มนวล ทองแสง (2557) พบว่า อายุการท�างาน (ปี) ที่แตกต่างกัน 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานเพราะคนที่อายุงาน 

มากกว่าจะมีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในงาน จึงปฏิบัติงานได้อย่าง 

ถูกต้องตามจ�านวนปริมาณงานมากกว่าคนที่มีอายุงานน้อย

 ส่วนระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อประสทิธภิาพ 

การปฏบิตังิานไม่แตกต่างกัน เนือ่งจากอายุและประสบการณ์ท�างาน  

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบคุณภาพชีวิตในการท�างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา

 
 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการทดสอบคุณภาพชีวิตในการทํางานมคีวามสมัพันธกับประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานของวิศวกร
โยธา 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
Pearson Correlation  ระดับความสัมพันธ 

ดานการใหสิ่งตอบแทนท่ียุติธรรม r(278) = 0.421, p = 0.044* ปานกลาง 
ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย r(278) = 0.394, p = 0.118 นอย 
ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนาความสามารถ r(278) = 0.344, p = 0.326 นอย 
ดานการไดรับการยอมรับในสังคม r(278) = 0.587, p = 0.002* ปานกลาง 
* หมายถึง มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
สรุป และอภิปรายผล 
 

อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธาแตกตางกัน กลาวไดวา วิศกรโยธามีอายุ
นอย อาจมีประสบการณ มีความรู ความเขาใจ ในการตระหนักถึงเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้ันนอยกวาวิศวกร
โยธาท่ีมีอายุมากกวา สอดคลองงานวิจัยของ ธนาภรณ ลีสุริยาภรณ (2547) พบวา พนักงงานท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันสงผล
ตอประสิทธิภาพการทํางาน เน่ืองจากคนท่ีมีอายุมากกวาจะมีความอดทน สูงาน มีความชํานาญและเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีถูกตองแมนยํากวาคนท่ีมีอายุนอย 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธาแตกตางกัน กลาวไดวา 
วิศวกรโยธาท่ีมีอายุมากกวาอาจมีประสบการณ มีความรูมากกวาสงผลใหรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากข้ึนตามและทําใหมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากข้ึนตามไปดวย สอดคลองงานวิจัยของ ภุมรินทร ทวิชศรี (2554) พบวา สถานภาพ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน และรายไดท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการทํางานท่ีแตกตางกัน เน่ืองจาก
คาตอบแทนเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังน้ันบริษัทควรใหความสําคัญเรื่องของคาตอบแทนเพ่ือรักษาทรัพยากร
บุคคลใหคงอยูกับองคกรสืบไป 

ประสบการณทํางานท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน กลาวไดวา วิศวกรโยธาท่ีมี
ประสบการณสูง จะมีความชํานาญมากกวาผูมีประสบการณทํางานนอย สงผลใหสามารถปฏิบัติงานไดปริมาณงานเปนไป
ตามเปาหมายมากกวาวิศวกรโยธาท่ีมีประสบการณทํางานนอย สอดคลองงานวิจัยของ น่ิมนวล ทองแสง (2557) พบวา 
อายุการทํางาน (ป) ท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเพราะคนท่ีอายุงานมากกวาจะมี
ประสบการณ เช่ียวชาญในงาน จึงปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามจํานวนปริมาณงานมากกวาคนท่ีมีอายุงานนอย 

สวนระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน เน่ืองจากอายุและ
ประสบการณทํางาน จะเห็นไดวาวิศวกรโยธาท่ีมีอายุมากกวาและมีประสบการณสูง จะตระหนักถึงเรื่องประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและมีความชํานาญ มากกวาระดับการศึกษา สงผลใหสามารถปฏิบัติงานไดเช่ียวชาญ ถูกตองแมนยํา และ
ปริมาณงานเปนไปตามเปาหมาย สอดคลองงานวิจัยของ อภิชญา ศักดิ์ศรีพยัคฆ (2558) พบวา พนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกตางกันมปีระสิทธิผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะตนทุนพ้ืนฐานเก่ียวกับความรูความ
เขาใจในงานและความถนัดท่ีมีตอหนาท่ีของพนักงานแตละคนมีความแตกตางกัน 

สภาพแวดลอมการทํางานของวิศวกรโยธาในภาพรวมและรายดานทุกดาน ประกอบดวย ดานทางกายภาพ ทาง
สังคม และทางวัฒนธรรมมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยสภาพแวดลอมการทํางานทางกายภาพมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงบวกในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลาง กลาวไดวา การท่ีสภาพแวดลอมการทํางาน
ทางกายภาพ ประกอบดวย แสง เสียง สัดสวนของพ้ืนท่ีในการทํางานท่ีเหมาะสมมีความความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานน้ันเปนเพราะการจัดสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเหมาะสม ตอบสนองท่ีตรงกับความตองการ ทําใหวิศวกร
โยธาเกิดความรูสึกท่ีดีและเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ สมยศ แยมเผื่อน (2551) ท่ีพบวาพนักงานสวน
ใหญเห็นวาองคกรมีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือท่ีทันสมัยรวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอ มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเปนอยางมาก สวนสภาพแวดลอมการทํางานทางสังคมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เชนเดียวกัน เน่ืองมาจากวิศวกรโยธาตองปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน ตองการเปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงาน ตองการการ

จะเห็นได้ว่า วิศวกรโยธาที่มีอายุมากกว่าและมีประสบการณ์สูง  

จะตระหนกัถงึเรือ่งประสทิธภิาพการปฏบิตังิานและมคีวามช�านาญ  

มากกว่าระดับการศึกษา ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้เชี่ยวชาญ  

ถูกต้องแม่นย�า และปริมาณงานเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้อง 

งานวจิยัของอภิชญา ศักดิศ์รพียคัฆ์ (2558) พบว่า พนกังานทีม่รีะดับ 

การศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะต้นทุนพืน้ฐานเกีย่วกบัความรูค้วามเข้าใจในงาน 

และความถนัดทีม่ต่ีอหน้าท่ีของพนกังานแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนั 

สภาพแวดล้อมการท�างานของวิศวกรโยธาในภาพรวมและรายด้าน 

ทกุด้าน ประกอบด้วย ด้านทางกายภาพ ทางสงัคม และทางวฒันธรรม 

มีความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยสภาพแวดล้อมการท�างานทาง 

กายภาพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงบวก 

ในทศิทางเดยีวกนัอยู่ในระดบัปานกลาง กล่าวได้ว่า การทีส่ภาพแวดล้อม 

การท�างานทางกายภาพ ประกอบด้วย แสง เสียง สัดส่วนของพื้นที่

ในการท�างานที่เหมาะสมมีความความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานนั้นเป็นเพราะการจัดสภาพแวดล้อมการท�างาน 

ที่เหมาะสม ตอบสนองที่ตรงกับความต้องการ ท�าให้วิศวกรโยธา 

เกิดความรู้สึกที่ดีและเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ที่พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เห็นว่าองค์กร 

มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยรวมทั้งส่ิงอ�านวยความสะดวก 

ที่เพียงพอ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก  

ส่วนสภาพแวดล้อมการท�างานทางสังคมมีความสัมพันธ ์กับ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เนื่องมาจากวิศวกรโยธา

ต้องปฏิบตังิานร่วมกบัผู้อืน่ ต้องการเป็นทีย่อมรบัของเพือ่นร่วมงาน 

ต้องการการแลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์ซึง่กันและกนั ส่งผลให้ 

การท�างานร่วมกันได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน จึงท�าให้ประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานมีมากขึ้น 

 คุณภาพชีวิตในการท�างานของวิศวกรโยธาในภาพรวม 

และรายด้านทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านการให้ส่ิงตอบแทน 

ที่ยุติธรรม ด้านสภาพการท�างานที่ปลอดภัย ด้านโอกาสก้าวหน้า

และพัฒนาความสามารถ และด้านการได้รับการยอมรับในสังคม 

รัตนาภรณ์  ผิวนวล, ดารณี  พิมพ์ช่างทอง
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 2. เน่ืองจากไม่พบความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม 

ทางวัฒนธรรมกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศกรโยธา 

ดังนั้นองค์กรหรือบริษัทต่างๆ ควรค�านึงถึงการจัดสภาพแวดล้อม 

ทางวัฒนธรรม หรือควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เหมาะสม วิศวกร 

โยธาจะได้ท�างานในองค์กรได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

 3. องค์กรทางธุรกิจอ่ืนๆ สามารถน�าผลการวิจัยไป 

เป็นข้อมูลสนับสนุน และเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตการท�างาน และสภาพแวดล้อมการท�างานของพนักงาน เพื่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต

 1. การศึกษาในที่เกี่ยวข้องอนาคตควรมีการค�านึงถึง 

ปัจจยัในด้านอืน่ทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัประสิทธภิาพในการปฏบิตังิาน

ของวศิวกรโยธา เช่น การรบัรูค้วามสามารถของวศิวกรโยธา เป็นต้น 

 2. ควรท�าการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตในการท�างานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ 

ในการปฏบิตังิานของวศิวกรของกลุม่สาขาอ่ืน เช่น สาขาวศิวกรไฟฟ้า  

เป็นต้น เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ 

สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในการท�างานที่มีความสัมพันธ ์

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรของกลุ่มสาขาอื่น

 3. ส�าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ท�าการเก็บข้อมูลจาก

บริษัทก่อสร้างในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เท่านั้น จึงอาจม ี

ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับขนาดตัวอย่าง การศึกษาครั้งต่อไปควรพิจารณา

เก็บข้อมูลในวงกว้างข้ึน เช่น เพิ่มจ�านวนเขต หรือเก็บข้อมูลจาก

บริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เป็นต้น
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มีความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยคุณภาพชีวิตในการท�างานด้าน 

การให้สิง่ตอบแทนทีย่ตุธิรรม และด้านการได้รบัการยอมรับในสังคม 

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงบวกในทิศทาง 

เดียวกันอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวได้ว่า การที่วิศวกรโยธาได้รับ 

สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรมทั้งจากค่าจ้างเงินเดือนที่สอดคล้องกับสภาพ 

เศรษฐกิจปัจจุบัน และจากสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจะท�าให้สามารถ 

เลี้ยงดูครอบครัวได้ดี เกิดขวัญและก�าลังใจในการท�างาน ท�าให ้

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อุสุมา ศักด์ิไพศาล (2556) ที่ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตใน 

การท�างานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง เนื่องจากบริษัท 

มกีารจดัสวสัดกิารให้แก่พนกังาน ท�าให้พนกังานปฏบิตังิานได้อย่าง 

มีความสุข ค่าจ้างเงินเดือนท่ีพนักงานได้รับเป็นไปตามกฎหมาย  

สถานท่ีท�างานมีเครื่องมือท่ีปลอดภัย ส่วนด้านสภาพการท�างาน 

ที่ปลอดภัยไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

กล่าวได้ว่า วิศวกรโยธาต้องปฏิบัติงานในต�าแหน่งวิศวกรสนามเป็น 

ส่วนใหญ่ เป็นต�าแหน่งทีม่คีวามรับผดิชอบเกีย่วกบัการวางแผนและ 

ควบคมุดแูลการก่อสร้าง หมายความว่า วศิวกรโยธาต้องปฏบิตังิาน 

ในสถานที่ที่มีการจัดเก็บและวางวัสดุที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นระเบียบ  

ส่งผลให้สภาพการท�างานท่ีปลอดภัยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน และด้านโอกาสก้าวหน้าและพัฒนาความสามารถ 

ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กล่าวได้ว่า 

งานก่อสร้างนั้นสามารถฝึกทักษะและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง มีโอกาส 

ความก้าวหน้าในอาชีพ เพราะสามารถพัฒนาตนเองในแนวทาง 

ที่ตนเองพึ่งพอใจได้อยู่เสมอ ส่งผลให้โอกาสก้าวหน้าและพัฒนา 

ความสามารถไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

 1. จากผลการศึกษาท�าให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทาง 

กายภาพและทางสังคม และคุณภาพชีวิตในการท�างานด้านการ

ให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรมและด้านการได้รับการยอมรับในสังคม 

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้บริหาร 

ควรสร้างแนวทางในการบริหารโดยตระหนักถึงการสร้างสภาพ 

แวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของวิศวกรโยธา การให้สิ่งตอบแทนท่ียุติธรรม และการได้รับการ 

ยอมรับในสังคมภายในองค์กรที่ดี นอกจากจะช่วยลดปัญหา 

ในการท�างานแล้ว ยงัมส่ีวนท�าให้ประสทิธภิาพขององค์กรเพิม่ขึน้จาก 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดีของวิศวกรโยธา 
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษารปูแบบและกระบวนการลดความเหล่ือมล�า้ทางสังคมของเครอืข่ายประมงพืน้บ้านตราด 

และจันทบุรี เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูล คือ กลุ่มประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรี จ�านวน 8 กลุ่ม จัดเวทีเสวนา 

18 ครั้ง ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบและกระบวนการลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม คือ 1. การน�าแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

มาใช้ขับเคลื่อนกระบวนการลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมของเครือข่ายประมงพื้นบ้านโดยผ่านกิจกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง  

กิจกรรมลดรายจ่าย และกิจกรรมเพิ่มคุณภาพชีวิต 2. ระบอบประชาธิปไตย คือ รูปแบบแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคม 3. การสร้าง 

และการขยายเครือข่ายส่งผลให้กระบวนการลดความเหลื่อมล�้าขับเคลื่อนไปได้

ค�าส�าคัญ : รูปแบบ, กระบวนการ, ลดความเหลื่อมล�้า, เครือข่ายประมงพื้นบ้าน

Abstract
 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

ชลพรรณ  ออสปอนพันธ์
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บทน�า
 เนือ่งด้วยยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 

คือ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม  

ข้อ 2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

และสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน  

ทรัพยากรในชุมชน 

 จังหวัดจันทบุรีและตราดท้ังสองจังหวัดมีภูมิประเทศ 

ที่มีพื้นที่ติดต่อชายฝั่งทะเลอ่าวไทยท�าให้ชุมชนชายฝั่ง ท้ังสอง 

จังหวัดมีอาชีพท�าประมงพื้นบ้านซ่ึงอาชีพประมงพื้นบ้านจ�าเป็น 

ต้องพึ่งพาอาศัยกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องทะเล 

และชายฝั่งเป็นหลัก โดยปัจจุบันชาวบ้านซึ่งมีอาชีพประมงพื้นบ้าน 

ต่างประสบปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรในพื้นท่ีระหว่างเรือประมง 

พื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ ที่เข้ามากอบโกยทรัพยากรต่างๆ  

ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถจับสัตว์น�้าได ้

คราวละมากๆ พร้อมกับการท�าลายทรัพยากรสัตว์น�้าวัยอ่อน 

ทีเ่ป็นต้นทนุในการประกอบอาชพีประมงพืน้บ้านนอกจากนีย้งัรวมไป 

ถงึการตรากฎหมายในลกัษณะเอือ้ประโยชน์ต่อกลุม่นายทนุแสดงให้ 

เห็นถึงความเหลื่อมล�้าทางสังคมระหว่างคนจนกับคนรวยท่ีสะท้อน 

ให้เห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

 ขณะท่ีสถานการณ์ความเหลื่อมล�้าทางสังคมของ 

ประเทศไทยที่นับวันจะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบและ 

ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมในปัจจุบันในทุกภาคส่วนของสังคม 

ทัง้ทางตรงและทางอ้อมเนือ่งจากมกีารกระจกุตวั ของความร�า่รวยอยู่ 

ในกลุ่มคนจ�านวนน้อยโดยเฉพาะในกลุ่มท่ีร�่ารวยท่ีสุดหรือมีฐานะ 

ทางเศรษฐกจิด ีเนือ่งจากโครงสร้างเศรษฐกจิทีเ่อือ้ประโยชน์นายทนุ 

มากกว่าเจ้าของแรงงาน การกระจายบริการพื้นฐานของรัฐมีความ 

เหลือ่มล�า้ทัง้ในเชงิปริมาณและคณุภาพ อนัเป็นผลจากการพฒันาที่ 

กระจกุตวัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล รวมทัง้เมอืงใหญ่  

การบรหิารจดัการโครงสร้างภาษยีงัไม่เป็นธรรมจงึไม่ช่วยสนบัสนนุ 

การกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาได้อย่างทัว่ถงึ ปัญหาระบบ 

กรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งมีความเหลื่อมล�้าในการถือครองท่ีดินที่ส่วนใหญ่ 

อยู ่ในมือของนายทุนเพียงไม่ก่ีคน ปัญหากรรมสิทธ์ิรวมไปถึง 

ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับภาครฐัเพราะคนจนยงัไม่สามารถ 

เข้าถงึกระบวนการยติุธรรมได้อย่างทัว่ถงึ การบรหิารราชการแผ่นดนิ 

ท่ีขาดประสทิธภิาพและความโปร่งใสในการด�าเนนินโยบายสาธารณะ  

การจัดบริการสาธารณะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ท่ียงัขาดประสทิธภิาพประสทิธิผล รวมไปถงึสถานการณ์ทางการเมอืง 

ที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยและสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่าทั้งในและ 

ต่างประเทศ มีการย้ายฐานการผลิตและปิดกิจการเนื่องจาก 

นักลงทุนในต่างประเทศไม่เชื่อม่ันในการลงทุนยิ่งเสมือนเป็น 

การเตมิปัญหาความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมของประเทศไทยให้หนกัขึน้ 

แม้รัฐบาลปัจจุบนัจะมีนโยบายและประกาศให้ปัญหาความเหลือ่มล�า้ 

ทางสังคมเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องท�าการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหา

ให้เร็วที่สุดแต่ในทางปฏิบัติกลับท�าได้น้อยมากเนื่องจากข้อจ�ากัด 

หลายๆ ประการ 

 ส�าหรบัในภาคการประมงนัน้นอกจากการเปล่ียนแปลง 

แก้ไขพระราชบัญญัติการประมงที่มีการก�าหนดกฎเกณฑ์การท�า 

ประมงทีเ่ข้มงวดขึน้ในทุกๆ เรือ่งท้ังขนาดเรอื อปุกรณ์การท�าประมง  

ภาษี การก�าหนดให้เรือประมงทุกล�าต้องมีทะเบียนเรือ การก�าหนด 

ให้เรือทุกล�าต้องมีไต้ก๋งผู้ควบคุมเรือ เป็นต้น ท�าให้การออกจับสัตว ์

น�้าของชาวประมงเป็นไปด้วยความยากล�าบากแล้ว ปัจจุบันยังม ี

แนวคิดในการแก้ไขพระราชบญัญตักิารประมงทีจ่�ากดัแนวเขตพืน้ที่ 

ท�าการประมงของประมงพื้นบ้านให้อยู่ในพื้นที่จ�ากัดเพียง 3 ไมล ์

ทะเล ในลกัษณะทีเ่อือ้ต่อกลุม่นายทนุมากกว่า ท�าให้ประมงพืน้บ้าน 

ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ถ้าสถานการณ์ความเหลื่อมล�้ายังคง 

ลุกลามต่อไปจนถึงวันหน้า อาจน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

ทางสงัคมอย่างถอนรากถอนโคน แต่ชลพรรณ ออสปอนพนัธ์ (2561)  

ได้ศึกษาปัญหาของกลุ่มประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง  

พ.ศ. 2560 ท�าให้พบว่า มีโอกาสที่จะสกัดกั้นปัญหาความเหลื่อมล�้า 

ไม่ให้ขยายวงกว้างโดยใช้เครือข่ายประชาสังคมกลุ่มประมงพืน้บ้านได้

 มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ ีจงัหวดัจนัทบรุ ีได้ก�าหนด 

ปรัชญาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและก�าหนด 

วิสัยทัศน์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีเป็นมหาวิทยาลัย 

แห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต และบูรณาการภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความ 

เข้มแข็งและย่ังยืน การแก้ไขปัญหาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

การลดความเหลือ่มล�า้ทางสังคมของเครือขา่ยประมงพื้นบ้านตราด 

และจันทบุรีจะเกิดผลในทางปฏิบัติได้นั้น นอกจากมาตรการบังคับ 

ใช้กฎหมายและการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีร่ฐับาลแล้ว ความร่วมมอื 

ของภาคประชาชนในลกัษณะองค์กรชมุชนหรอืเครอืข่ายกลุม่ประมง 

พื้นบ้านโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน  

ก็มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ท�าให้นักวิจัยจ�าเป็นต้อง 

ค้นคว้า ใฝ่หาและพัฒนาตนเองให้รอบรู้หลากหลายสาขาวิชา เพื่อ 

ค้นหาปัญหาแนวทางออกของปัญหาที่จะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา 

ความเหลื่อมล�้าทางสังคมได้อย่างยั่งยืน

 การท่ีจะลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมของเครอืข่ายประมง 

พื้นบ้านตราดและจันทบุรีให้ส�าเร็จนั้น จ�าเป็นต้องมีการรื้อโครงสร้าง 

ของระบบให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างทั่วถึง เป็น 

ธรรมและต้องฟื้นฟูให้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 

กลับคืนมาและน�าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรของกลุ่มประมง 

พื้นบ้าน ให้สามารถมีอ�านาจต่อรองผลประโยชน์และรับมือกับ

สถานการณ์ปัญหาประเดน็ใหม่ๆ ทีห่ลากหลายและรนุแรง คณะวจิยั 

ชลพรรณ  ออสปอนพันธ์
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เห็นพ้องต้องกันว่า มีความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องด�าเนินการ 

ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านตราดและ 

จันทบุรี เพื่อน�าไปสู ่การยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน ดังนั้นประเด็นค�าถามวิจัยส�าคัญ คือ รูปแบบและ 

กระบวนการลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมของเครือข่ายประมง 

พื้นบ้านตราดและจันทบุรีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 

ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษารปูแบบและกระบวนการลดความเหล่ือม

ล�้าทางสังคมของเครือข่ายประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรี

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากร ได้แก่ กลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดและ

จังหวัดจันทบุรีทั้งหมด 

 กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจงเน่ืองจากได้ท�าวิจัย 

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2560  

ได้แก่ 1) กลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียน 2) กลุ่มประมงพื้นบ้าน 

อ่าวกรูด 3) กลุ่มประมงพื้นบ้านปากน�้าแขมหนู  4) กลุ่มประมง 

พื้นบ้านท่าแคลง 5) ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

อ่าวบางกะไชย 6) กลุม่ประมงพืน้บ้านบ้านปากคลอง 7) กลุม่ประมง 

พื้นบ้านแหลมสน 8) กลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมโป๊ะ 

 เป็นการใช้รปูแบบการใช้รปูแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 

แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ที่มุ่งค้นหา 

ความรู้ใหม่ เมื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนในลักษณะการ 

ท�างานเชิงบูรณาการ โดยมีคณะวิจัยชุมชนและแกนน�าชาวบ้าน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยทุกขั้นตอน การวิจัยจะสามารถสะท้อน 

ปัญหาและหาทางออกร่วมกนัระหว่างคณะผูว้จัิยกบัเครอืข่ายประมง 

พื้นบ้านตราดและจันทบุรี ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและ 

การอบรมที่มีการจัดเวทีเสวนาปัญหา จ�านวน 18 ครั้ง 18 เวที  

(จังหวัดตราด 9 เวที และจังหวัดจันทบุรี 9 เวที) เวทีเสวนา 

แต่ละคร้ังจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 120 คน ประกอบด้วย  

นักวิจัย ตัวแทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  

ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน และนักศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ ีการจดัเวทเีสวนาทกุครัง้ท�าให้เกดิ 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู ้  

ภูมิปัญญาระหว่างกัน โดยมีโครงการวิจัยเป็นตัวเชื่อมให้เครือข่าย 

ประมงพืน้บ้านตราดและจนัทบรุ ีมาพบปะหารือจนสามารถน�าแนวคิด 

และวธิกีารมองแต่ละกลุม่ไปพฒันาและปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพ 

พื้นที่ของตนเอง ขั้นตอนและวิธีการวิจัยมีดังนี้

 1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษารูปแบบ 

และกระบวนการลดความเหล่ือมล�้าทางสังคมของเครือข่ายประมง 

พื้นบ้านตราดและจันทบุรี

  1.1 นักวิจัยลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพบปะกับทีมวิจัย 

ชุมชนเพื่อพูดคุย วางแผนการท�าวิจัยเบื้องต้น เริ่มจากวันที่ 15  

กันยายน พ.ศ. 2560 คณะวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลพรรณ  

ออสปอนพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อีก 3 คน ได้เดินทางไปหมู่ 1 บ้านแหลมเทียน ต�าบลอ่าวใหญ่  

อ�าเภอเมืองตราด เพื่อประชุมชี้แจงวางแผนกับผู้ใหญ่ละเว รัตนวาร 

นายมนตรี ธรรมโชติ นายสุวรรณ บวรสถิต และแกนน�าชาวบ้าน 

19 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะวิจัยได้เดินทางไปหมู่ 6 บ้านแหลมสน 

เพ่ือพบผู้ใหญ่ทวี รองศิริคง และแกนน�า 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  

ได้เดินทางไปพบ นายสวัสดิ์ ฟูคณะ ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้าน 

ปากน�้าแขมหนู และนายวิรัช สมัครสมาน ประธานชมรมอนุรักษ์ 

และฟื้นฟูทรัพยากรอ่าวบางกะไชยเพื่อวางแผนงานวิจัยลดความ 

เหล่ือมล�้า นอกจากนี้ยังได้พบปะพูดคุยวางแผนงานกับนายนิวัต 

ธัญญะชาติ ประธานกลุ่มประมงพ้ืนบ้านหัวแหลม-ท่าแคลง หลัง

ปีใหม่ มกราคม พ.ศ.2561 ได้พบปะกับแกนน�าเครือข่ายประมง

พื้นบ้านอีกคณะ คือ นายรุ่ง ทัพพลี ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้าน 

อ่าวกรูด หมู่ 3 ต�าบลห้วงน�้าขาว อ�าเภอเมืองตราด นายอรรถพล  

สืบสวน ก�านันต�าบลห้วงน�้าขาว และนายสาลิกา ใจสุทธิ ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ 6 บ้านปากคลอง ต�าบลเกาะเปริด อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด 

จันทบุรี

  1.2 นักวิจัยได้เตรียม มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการวิจัย 

ในเชิงบูรณาการเป็นการท�างานจริงแก้ไขปัญหาจริงเข้าถึงศึกษา 

ปัญหาจากแหล่งเรียนรู้จริงที่ยินดีให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ 

ชุมชน รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 2062104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 

นโยบายสาธารณะ 2062104 การวเิคราะห์โครงการและการบรหิาร 

โครงการ2063211 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 2064226  

จริยศาสตร์และความเป็นธรรมทางสังคม 2064232 การเตรียม 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2062105 การวางแผน 

และการบริหารโครงการ 2062209 การจัดองค์กรท้องถิ่น 2062209 

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2064233 การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2063107 สัมมนาปัญหาทางการเมือง  

การปกครองไทย รวมทั้งสิ้น 4 ภาคการศึกษา คือ 1/2560, 

2/2560, 3/2560 และ 1/2561

ชลพรรณ  ออสปอนพันธ์
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  1.3 คณะวจิยัได้ประสานงานไปยงัแกนน�าในพืน้ที่ 
วิจัยและประสานทางหนังสือราชการไปยังเทศบาล และองค์การ 
บริหารส่วนต�าบลพื้นท่ีวิจัยเพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
พื้นฐานของชุมชน ตั้งแต่วันท่ี 18 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2560 จากนั้นได้ศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพปัญหา จุดอ่อน 
จุดแข็งโอกาสอุปสรรคและคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นฐานคิดวิเคราะห์
สภาพปัญหาความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมของแต่ละชมุชนอนัจะน�าไปสู่ 
การก�าหนดกิจกรรมลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมของแต่ละกลุ่ม
 2. ขัน้ตอนการวางแผนปฏบิตักิารเพือ่สร้างกระบวนการ 
เรียนรู้และการมีส่วนร่วม
  2.1 คณะวิจัยได้ใช้วิธีการส่งเสริมกระบวนการม ี
ส่วนร่วมของนักศึกษาให้มีโอกาสลงพื้นที่ชุมชนเครือข่ายประมง 
พื้นบ้านจันทบุรีและตราด เพื่อสัมภาษณ์ชุมชนและจัดเก็บข้อมูล 
ความเหลื่อมล�้าทางสังคม และข้อมูลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ส�าหรับใช้เป็นข้อมูลกลุ่มในการสร้างพลังของข้อมูลเพื่อขับเคล่ือน
กิจกรรมต่อไปโดยคณะผู้วิจัยได้ประสานงานกับแกนน�าเครือข่าย
ประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดและชุมชนเครือข่ายประมงพื้นบ้าน
จังหวัดจันทบุรีผู้ใหญ่บ้านและองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินไว้ก่อน
ล่วงหน้า เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วคณะผู้วิจัยก็ได้น�ามาประมวลผลและ
น�าไปตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูลในเวทีเสวนาเปิดตัว
โครงการวิจัย
  2.2 รวบรวมกลุ่มสมาชิกสร้างกิจกรรมเพื่อการ 
อนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่โดยใช้ภูมิปัญญาของ
ชุมชนท่ีเห็นว่าสามารถน�ามาขับเคลื่อนกิจกรรมโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
  2.3 น�าภมูปัิญญาชาวบ้านทีค้่นหาและมศีกัยภาพ 
มาสร้างกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมและความต้องการของ 
สมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกิจกรรมคือเร่ิมค้นหาแล้วน�ามาปฏิบัติ 
การท�ากิจกรรมร่วมกัน บันทึกผลการใช้ภูมิปัญญาเพื่อน�าไปสู ่
การปรับปรุงพัฒนาต่อไป
 3. ขั้นตอนกระบวนการลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม
เครือข่ายประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรี
  3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลดจ�านวนสุนัข 
จรจัดบ้านแหลมสน ณ บ้านแหลมสน ต�าบลอ่าวใหญ่ อ�าเภอเมือง  
จังหวัดตราด วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 โครงการนี้เกิดขึ้น 
เนื่องจากการประชุมระหว่างทีมงานของผู้ใหญ่บ้านแหลมสนกับ 
คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี พบปัญหาปริมาณ 
สุนัขจรจัดจ�านวนมาก ประมาณ 400 ตัว สร้างความเดือดร้อนให ้
ชาวบ้านเป็นอย่างมากส่วนปัญหาอย่างอื่นไม่มีเร่งด่วนประกอบกับ 
นกัศกึษาวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพีจ�าเป็นต้องท�าโครงการบรกิาร 
ต่อสังคมจึงน�าไปสู่การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและ 
ความส�าคัญของการท�าหมันสุนัขท�าให้เกิดโครงการนี้ข้ึนเพื่อเป็น 
การเพิ่มคุณภาพชีวิตของกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมสน

  3.2 โครงการมนุษยศาสตร์ร่วมใจสร้างบ้านปลา 
ณ ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน ต�าบลคลองขุด อ�าเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุรี วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
  3.3 โครงการบ้านปลาลดความเหลื่อมล�้า ณ  
ชุมชนบ้านแหลมเทียน ต�าบลอ่าวใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด  
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
  3.4 โครงการเปิดตัวโครงการวิจัยรูปแบบและ 
กระบวนการลดความเหล่ือมล�้าทางสังคมของเครือข่ายประมง 
พื้นบ้านตราดและจันทบุรีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และภูมิปัญญาชาวบ้าน ณ วัดปากน�้าแขมหนู ต�าบลตะกาดเง้า  
อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
  3.5 โครงการ รปศ. ร่วมใจท�าน�้าหมักชีวภาพและ 
อีเอ็มบอลลดความเหลื่อมล�้าบ้านแหลมโป๊ะ ณ บ้านแหลมโป๊ะ  
ต�าบลห้วงน�้าขาว อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด วันอาทิตย์ที่ 18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561
  3.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มความรู ้ 
ความเข้าใจลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม แก่กลุ่มเยาวชนโรงเรียน 
วัดบางกะไชย ณ โรงเรียนวัดบางกะไชย ต�าบลบางกะไชย อ�าเภอ 
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
  3.7 โครงการซัง้เชือกลดความเหล่ือมล�า้ ศนูย์ศกึษา 
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ต�าบลคลองขุด อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัด 
จันทบุรี วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
  3.8 โครงการปลูกป่าแสมริมทะเลลดความเหลือ่มล�า้ 
ทางสังคมบ้านปากคลอง ณ บ้านปากคลอง หมู่ 6 ต�าบลเกาะเปริด  
อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561
  3.9 โครงการทุ ่นอนุรักษ์ทรัพยากรอ่าวเทียน 
ลดความเหลื่อมล�้ า  ณ บ ้านแหลมเทียน ต�าบลอ ่าวใหญ ่ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561
  3.10 โครงการศาลพระภูมิ เพื่ อปลาน ้อยลด 
ความเหล่ือมล�้าบ้านแหลมสน ณ บ้านแหลมสน ต�าบลอ่าวใหญ่ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
  3.11 โครงการนานาน�้ายาลดความเหลื่อมล�้า ณ  
ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต�าบลบางกะไชย อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด 
จันทบุรี วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
  3.12 โครงการมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมใจสู้ภัยกัดเซาะ 
ชายฝั่งภาคตะวันออก ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ�าหมู่บ้าน หมู่ 3  
ต�าบลห้วงน�า้ขาว อ�าเภอเมอืง จงัหวดัตราด วนัอาทติย์ท่ี 29 เมษายน  
พ.ศ. 2561 (ใช้งบประมาณแผ่นดิน 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
โครงการบริการวิชาการ)
  3.13 โครงการ รปศ. ร่วมใจปล่อยอีเอ็มบอลเพื่อ 
ปรบัสภาพลดความเหลือ่มล�า้ บ้านห้วงน�า้ขาว ณ ศาลาอเนกประสงค์  
หมู่ 1 บ้านแหลมโป๊ะ ต�าบลห้วงน�้าขาว อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด 
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ชลพรรณ  ออสปอนพันธ์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

78   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563

  3.14 โครงการ รปศ. ร่วมใจปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าและ 

ท�าน�้าหมักลดความเหลื่อมล�้าจันทบุรี ณ วัดปากน�้า แขมหนู  

ต�าบลตะกาดเง้า อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วันเสาร์ที่ 9  

มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561

  3.15 โคร งการซั้ ง เชื อกลดความ เห ล่ือมล�้ า 

จังหวัดตราด ณ ศาลาประชาคม หมู่ 3 บ้านอ่าวกรูด ต�าบล 

ห้วงน�้าขาว อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด วันเสาร์ท่ี 23 มิถุนายน  

พ.ศ. 2561

  3.16 โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

ธนาคารปูม้าลดความเหลื่อมล�้าบ้านหัวแหลม-ท่าแคลง จันทบุรี  

ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต�าบลสนามไชย อ�าเภอนายายอาม  

จังหวัดจันทบุรี วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

  3.17 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าและเก็บขยะ 

ลดความเหล่ือมล�้าบ้านแหลมสน จังหวัดตราด ณ บ้านแหลมสน  

ต�าบลอ่าวใหญ่ อ�าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด วันเสาร์ที่ 14  

กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  3.18 โครงการถ่ายทอดผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ต่อชมุชนประมงพืน้บ้านจนัทบรุตีราดและป้ันบอลจลุนิทรีย์บอลเพ่ือ 

ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม ณ บ้านแหลมเทียน หมู่ 1 ต�าบล  

อ่าวใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด วันอาทิตย์ท่ี 19 สิงหาคม  

พ.ศ. 2561

 4. ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบ 

ของโครงการวิจัยและถ่ายทอดผลการวิจัยสู่ชุมชน

  4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมิน 

ผลสัมฤทธิแ์ละผลกระทบการวจิยัลดความเหล่ือมล�า้เครอืข่ายประมง 

พื้นบ้านตราดและจันทบุรียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

  4.2 จัดเวทีคืนข้อมูลการวิจัยให้ชุมชน

ผลการวิจัย
 ผลการวจิยัตามวตัถปุระสงค์การวจิยัเพือ่ศึกษารปูแบบ

และกระบวนการลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมของเครือข่ายประมง

พื้นบ้านตราดและจันทบุรี พบว่า

 1. ระบอบประชาธปิไตยคอืรปูแบบส�าหรบัแก้ไขปัญหา 

ความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม เน่ืองจากการปกครองระบอบประชาธปิไตย

คือการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น 

จนจบเริ่มต้นจากประเด็นปัญหาวิจัยเป็นประเด็นท่ีคณะวิจัยได ้

พบเห็นปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมของเครือข่ายประมง 

พื้นบ้านตราดและจันทบุรี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ได้ท�างานร่วมกับ 

เครือข่ายกลุ ่มประมงพื้นบ้านท่ีมีความหลากหลายมีปัญหาท้ัง

เข้มแข็งและอ่อนแอแต่ภาพรวมแล้วจะต้องมีแกนน�า คณะวิจัย 

กบัแกนน�าได้หารอืกันหลายครัง้จนน�ามาสูก่ารวจัิยครัง้นีว่้าเราสามารถ 

ท�างานขบัเคล่ือนลดปัญหาความเหล่ือมล�า้ได้ด้วยภมูปัิญญาชาวบ้าน 

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ 

ท�างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มจากการระบ ุ

ปัญหา การหาทางเลือก การก�าหนดโครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหา 

การถอดบทเรียนจากโครงการแต่ละครั้งจะเป็นการท�างานร่วมกับ 

นักวิจัย นักศึกษาและแกนน�าของแต่ละเครือข่าย เครือข่ายประมง 

พื้นบ้านมีส่วนส�าคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยเป็นเพียง 

ผู้ประสานงานหลกักบัให้การวจิยัขบัเคลือ่นไปตามแผนงานการวจัิย 

ครั้งนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

จะเป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาประเทศไทย

 2. กระบวนการลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมของ 

เครือข่ายประมงพ้ืนบ้านตราดและจันทบุรี สามารถท�าได้ด้วยการ 

ฟ้ืนฟทูรพัยากรการลดรายจ่าย การเพิม่รายได้และการเพิม่คุณภาพ 

ชีวิตด้วยการออม การฟื้นฟูทรัพยากรท�าได้โดยการท�าซั้งเชือก เพื่อ 

เป็นแหล่งอนบุาลสัตว์น�า้วยัอ่อนเช่นเดยีวกบับ้านปลาจากท่อซเีมนต์  

ท่อพีวีซีและศาลพระภูมิ การท�าจุลินทรีย์บอลกับน�้าหมักชีวภาพ 

เพือ่ฟ้ืนฟปูรบัสภาพดนิน�า้ให้ระบบนเิวศสมดลุ การปล่อยพนัธุส์ตัว์น�า้ 

ลูกปลาลูกกุ ้ง การปลูกป่าชายเลน ทั้งป่าโกงกางและป่าแสม   

มีการปลูกทั้งริมฝั่งทะเลและป่าด้านใน ริมฝั่งทะเลเน้นปลูกแสม 

เพื่อให้รากยึดเกาะหน้าดิน แสมเป็นไม้เบิกน�าป่าแสมหนาแน่นจะ 

ช่วยลดการกดัเซาะชายฝ่ังได้มาก ป่าชายเลนด้านในเน้นปลกูโกงกาง 

และพันธุ์ไม้นานาพรรณที่ทางศูนย์วิจัยป่าไม้ให้ความอนุเคราะห์  

ส่วนการลดรายจ่ายทางคณะผู้วิจัยได้ท�างานร่วมกัน กลุ่มแม่บ้าน 

บางกะไชย ได้สาธิตเผยแพร่การท�าน�้ายาล้างจาน น�้ายาซักผ้าและ 

น�้ายาปรับผ้านุ่ม ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มแม่บ้านและพ่อบ้าน 

เป็นอย่างมาก เพราะหลายคนไม่ทราบวิธีการผสมน�้ายาจากหัวเชื้อ 

ทีม่วีธีิการไม่ยากไม่ซับซ้อน เพยีงแต่ต้องท�าตามขัน้ตอนกจ็ะได้น�า้ยา 

ล้างจาน น�้ายาซักผ้าและน�้ายาปรับผ้านุ่มที่มีคุณภาพดีราคาไม่แพง 

เมื่อเปรียบเทียบกับซื้อจากห้างสรรพสินค้าการเพ่ิมรายได้จากการ 

วิจัยเห็นได้ชัดเจนจากการท�าธนาคารปูเป็นที่ทราบรับรู้กันท่ัวไปว่า 

ท�าอย่างไร แต่ทีม่กีารท�าธนาคารปตู่อเนือ่งจนมชีือ่เสยีง คอื ธนาคารปู 

กลุ่มประมงพื้นบ้านหัวแหลม-ท่าแคลง ส่งผลให้เกิดวิสาหกิจชุมชน 

ต่อเนือ่งจากธนาคารป ูเช่น ส่งจ�าหน่ายในรปูแช่แขง็ เนือ้ปแูกะ (ปมู้า)  

สุดท้ายการเพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยการออมเครือข่ายประมงพื้นบ้าน 

มีกองทุนสัจจะออมทรัพย์และกองทุนประมงพื้นบ้านเป็นการออม 

ที่เข้มแข็งสร้างสวัสดิการให้กลุ่มประมงพื้นบ้านด้วยตนเอง

 3. การสร้างเครอืข่ายประมงพืน้บ้านตราดและจนัทบรุี 

ให้มคีวามเข้มแขง็ส่งผลให้กระบวนการลดความเหลือ่มล�า้ขบัเคลือ่น 

ไปได้อย่างเป็นมัน่คงมเีสถยีรภาพไม่เตบิโตแบบก้าวกระโดด การวจัิย 

ครั้งนี้เลือกที่จะเสริมจุดแข็งของแต่ละกลุ่มประมง เช่น กลุ่มประมง 

พืน้บ้านหวัแหลม-ท่าแคลง มจีดุแขง็ คอื ธนาคารปกูบัการท�างานกบั 

ชลพรรณ  ออสปอนพันธ์
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ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เริ่มต้นท่ีธนาคารปูม้าจนเป็น 

กลุ่มที่โดดเด่นจนมีชื่อเสียงมีรายการโทรทัศน์ สื่อมวลชน นักวิจัย           

คณะศึกษาดูงานมาดูงานการท�าธนาคารปูของกลุ่มประมงพื้นบ้าน 

หวัแหลม-ท่าแคลง ภายใต้แกนน�านายนวิตั ิธญัญะชาติ เป็นประธาน 

กลุ่มประมงพื้นบ้านหัวแหลม-ท่าแคลง ซึ่งเป็นนักวิจัยท้องถิ่นด้วย  

การวจิยัครัง้นีจ้งึแตกต่างจากทีผ่่านมา ทีน่กัวจิยัท้องถิน่ได้เดนิเข้ามา 

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีเพื่อหารือถึงการท�างานร่วมกัน  

จากนั้นจึงน�าไปสู่การท�าบ้านปลา ท�าซ้ังเชือกและการศึกษาดูงาน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ธนาคารปูม้า ลดความเหลื่อมล�้าบ้านหัวแหลม- 

ท่าแคลง ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต�าบลสนามไชย จังหวัดจันทบุรี  

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ครั้งนั้นจากเวทีเสวนาได้อธิบาย 

ถึงบทบาทของภาครัฐกับการสร้างธนาคารปูไว้ ภาครัฐมีบทบาทให ้

ความสนับสนุนให้ข้อแนะน�าแก่ชุมชนโดยดูจากพื้นท่ีน้ัน มีความ 

ต้องการด้านใด ซึง่จะเอาแนวคดิของทางภาครฐัมาตอบโจทย์ปัญหา 

ของชาวบ้านทั้งหมดไม่ได้โดยชุมชนต้องร่วมกันสร้างขึ้นมา ถ้าเป็น 

นโยบายของทางภาครฐัอย่างเดยีวท�าให้เกิดความไม่ยัง่ยนื ไปไม่รอด 

เพราะบางคร้ังภาครัฐไปดูงานจากบนเขาจะน�ามาใช้ในทะเลก็เป็น 

ไปไม่ได้อยู่แล้ว โดยชุมชนควรไปศึกษาดูงานในพื้นท่ีเหมาะสมกับ 

ทรพัยากรทีต่นเองมอียู ่จงึจะท�าให้เกดิความอยูร่อดและความยัง่ยนื 

โดยหลกัแล้วชุมชนต้องสร้างความยัง่ยนืจากตนเอง คณะศึกษาดงูาน 

ประกอบด้วย นายวริชั สมคัรสมาน ประธานชมรมอนรุกัษ์และฟ้ืนฟู 

ทรัพยากรอ่าวบางกะไชย นายสวัสดิ์ ฟูคณะ ประธานกลุ่มประมง 

พื้นบ้านปากน�้าแขมหนู นายรุ่ง ทับพลี ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้าน 

อ่าวกรดู นายละเว รัตนวาร ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่1 แหลมเทยีน นายมนตรี  

ธรรมโชติ ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียน นายสุวรรณ  

บวรสถิต แกนน�ากลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียน และนายทวี  

รองศิริคง ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ 6 แหลมสน ตราด โดยมีนายนิวัติ  

ธัญญะชาติ เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะวิทยากรจากหน่วยงานรัฐ เช่น  

ประมงจงัหวดั ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริและกรมทรัพยากรชายฝั่ง และผลของการศึกษาดูงาน

ได้ขับเคลื่อนไปสู่การจัดท�าธนาคารปูที่กลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมสน 

ต่อมาในวันเสาร์ที ่14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นบัว่าการสร้างเครือข่าย 

ให้เข้มแข็งมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ต่อกระบวนการ ลดความเหลือ่มล�า้ 

ทางสังคมของกลุ่มประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรี

 4. การขยายเครอืข่ายของเครอืข่ายกลุม่ประมงพืน้บ้าน 

ตราดและจันทบุรีให้กว้างขวางออกไปได้มากจะส่งผลทางบวกต่อ 

กระบวนการลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม ภาคีเครือข่ายหลักของ 

กลุ่มประมงพื้นบ้าน คือ กรมประมงกรมทรัพยากรชายฝั่ง แต่จาก 

การท�างานวิจัยครั้งนี้พบว่า ยังมีหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

อีกจ�านวนมากที่พร้อมจะท�างานร่วมกับเครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน 

เมื่อได้รับการประสานงานไป เช่น กรมปศุสัตว์มาให้ความรู้เรื่อง 

พิษสุนัขบ้าและสาธิตท�าหมันสุนัข บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด  

(มหาชน) สนบัสนนุอปุกรณ์ท่อพวีีซที�าบ้านอนบุาลปลา บรษิทั ปตท. 

เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) สนบัสนนุอปุกรณ์ซัง้เชอืก ส�านกังานพัฒนา 

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี กองอ�านวยการ 

รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ได้อนุเคราะห์วิทยากรเพื่อ 

ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องลดความเหล่ือมล�้า นอกจากน้ีเครือข่าย 

ยังหมายรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ วัด เทศบาล องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลในพืน้ที่  

ดงันัน้การขยายเครอืข่ายจงึควรด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งครบทุกด้าน

 5. การกระตุน้ให้ชาวบ้านตืน่ตวักระฉบักระเฉงต่อการ 

มีส่วนร่วมกับเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรีม ี

ความส�าคัญมากต่อกระบวนการลดความเหล่ือมล�้าทางสังคมของ 

เครือข่ายประมงพื้นบ้าน ประเด็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านตื่นตัวนี้ยัง 

เป็นข้อถกเถียงกันว่าท�ายังไงก็ไม่มีคนออกมามีส่วนร่วมท�ากิจกรรม 

เน่ืองจากติดท�ามาหากิน คนจะออกมาก็ต่อเม่ือเดือดร้อนจริงๆ  

ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นปัญหาก็ยากที่จะแก้ไขแล้ว กลุ่มประมงพื้นบ้าน 

ท่าแคลงเน้นที่ความสามัคคีของคนในชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้าน 

แหลมเทียนเน้นที่การประชุมกลุ่มสม�่าเสมอและการเสียสละของ 

แกนน�ากลุ่ม ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรบางกะไชยมีจุดเด่น 

ทีก่ารท�างานกบัเยาวชนและกลุม่แม่บ้าน กลุม่ประมงพืน้บ้านปากน�า้ 

แขมหนูมีจุดแข็งที่มีเรือประมงพาณิชย์อยู่ในพื้นที่เดียวกับประมง 

พื้นบ้าน ท�าให้มองเห็นปัญหาในภาพรวมได้ชัดเจน จะเห็นได้ว่า 

การกระตุน้ให้เกิดความตืน่ตวัต่อการมส่ีวนร่วมกจิกรรมเครอืข่ายนัน้ 

ขึน้อยูกั่บบรบิทและประสบการณ์ของแต่ละชุมชนแต่ละกลุม่ประมง 

พื้นบ้าน

สรุปและอภิปรายผล
 1. รูปแบบและกระบวนการลดความเหล่ือมล�้าทาง 

สงัคมสรปุผลการวจิยัได้ว่า ระบอบประชาธปิไตย คอื รปูแบบส�าหรบั 

การแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล�้าทางสังคม เน่ืองจากการปกครอง 

ระบอบประชาธปิไตย คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน 

เพือ่ประชาชน การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม 

ตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มต้นจากปัญหาวิจัยเป็นประเด็นที่คณะวิจัยได ้

พบเหน็ปัญหาความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมของเครอืข่ายประมงพืน้บ้าน 

ตราดและจนัทบรุ ีมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 ได้ท�างานร่วมกบัเครอืข่าย 

ประมงพืน้บ้านทีม่คีวามหลากหลายมปัีญหาทัง้เข้มแขง็และอ่อนแอ 

แต่ภาพรวมแล้วจะต้องมีแกนน�า คณะวิจัยกับแกนน�าได้หารือกัน 

หลายครัง้ จนน�ามาสูก่ารวิจัยครัง้น้ี สามารถท�างานขบัเคลือ่นลดปัญหา  

ความเหลื่อมล�้าได้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

บรูณาการกบัการเรยีนการสอนและการท�างานร่วมกบัภาคเีครอืข่าย 

ทั้งภาครัฐและเอกชน เริ่มจากการระบุปัญหา การหาทางเลือก 

การก�าหนดโครงการแต่ละครั้งจะเป็นการท�างานร่วมกับนักวิจัย 

นกัศึกษา และแกนน�าของแต่ละเครอืข่าย ผู้วจิยัเป็นเพยีงผูป้ระสาน 

ชลพรรณ  ออสปอนพันธ์
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งานผลักดันให้การวิจัยขับเคลื่อนไปตามแผนงาน การวิจัยคร้ังนี ้
แสดงให้เห็นชัดเจนว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเป็น 
เครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาประเทศ ประชาธิปไตย คือ ค�าตอบ 
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เทคนิคการวิจัยเข้าปฏิบัติการแบบ 
มส่ีวนร่วมซึง่ประกอบด้วย คณะวิจยัท้องถิน่ ชาวบ้าน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น นักวิจัยและนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีมาร่วมกันก�าหนดปัญหาค้นหา 
ทางเลือกค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้านภูมิปัญญาชาวบ้านร่วมกัน
เมือ่ภมูปัิญญาทีจ่ะน�ามาใช้แก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้น�ามาวางแผน 
โครงการ กิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการลดความเหลื่อมล�้าด้วย 
การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง ลดรายจ่ายและเพิ่มคุณภาพชีวิต ดังนั้น 
จึงอาจกล่าวได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือ 
การจ�าลองระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาน้ันเอง 
จึงสามารถสนองตอบต่อปัญหาความเหลื่อมล�้าให้บรรเทาเบาบาง
 2. ข้อค้นพบเรื่อง ระบอบประชาธิปไตย คือ รูปแบบ 
ส�าหรับแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมของเครือข่ายประมง 
พื้นบ้านตราดและจันทบุรี คณะวิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับอัมพร  
ธ�ารงลักษณ์ บรรณาธิการ (2557) ช้ีว่า ในสาขาการบริหารรัฐกิจ 
หรือรัฐประศาสนศาสตร์น้ัน แม้เส้นแบ่งบริหารรัฐกิจสมัยใหม่และ 
หลังสมัยใหม่จะไม่มีความชัดเจนนัก เพราะแนวคิดหลักการบริหาร 
สมัยด้ังเดิม ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการบริหารงานภาครัฐของวู้ดโรว ์
วิลสัน ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หลักการจัดการ 
แบบวิทยาศาสตร์ของเทเลอร์ หรือแม้กระท่ังแนวคิดการจัด 
โครงสร้างองค์การของแม็ก เวเบอร์ เองก็ตาม ยังไม่ได้หายไปจาก 
การบริหารงานภาครฐัในปัจจบุนั  แต่อาจจะมกีารปรบัไปยิง่กว่านัน้ 
คุณค่าการบริหารเดิมท่ีได้เคยกล่าวและยึดถือปฏิบัติมามากกว่า  
200 ปี ได้แก่ ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
รวมไปถึงท่ีได้มีการหยิบยกมากล่าวย�้ามากขึ้น ได้แก่ ความเป็น 
ประชาธปิไตย ความสามารถตรวจสอบ/รบัผดิชอบได้ (accountability)  
ความโปร่งใส (transparency) ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of  
Interest) หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การแยกผลประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวม
 3. ข้อค้นพบเรื่อง การสร้างเครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน 
ตราดและจันทบุรีให้มีความเข้มแข็ง ส่งผลให้กระบวนการลดความ 
เหลื่อมล�้าขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ ไม่เติบโตแบบ 
ก้าวกระโดดโดยเลือกท่ีจะเสริมจุดแข็งของแต่ละกลุ ่มประมง  
คณะวิจัยเห็นว่า สอดคล้องกับแนวคิดของเสรี พงศ์พิศ (2548) 
ที่ได้อธิบายความหมายของเครือข่ายไว้ว่า เครือข่ายเป็นแนวคิด 
แนวปฏิบัติที่มีมานานซ่ึงผู ้คนอยู ่ร ่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน 
ทั้งในชุมชนและกับชุมชนอื่นๆ มีความสัมพันธ์แบบเครือข่าย 
ที่แสดงออกทางกิจกรรมที่ท�ากันสม�่าเสมอหรือเป็นครั้งคราว ทั้งนี ้
เพือ่ความอยูร่อดของชมุชนเพราะแม้มอี�านาจรฐัอยูแ่ต่ก็ไม่ได้ครอบ 
ลงไปถึงวิธีปฏิบัติของชุมชน เมื่ออ�านาจรัฐแผ่ลงไปจนกระทบถึงวิถ ี

ชุมชนก็มีการจัดเครือข่ายส่วนหน่ึงเพื่อจัดการชีวิตของชุมชนเอง 
อีกส่วนหนึ่งเพื่อหาทางออกถ้าหากถูกบีบคั้นจนเกินไป ดังกรณี 
ผีบุญหรือขบถต่างๆ ซึ่งมีการประสานเครือข่ายระหว่างชุมชน 
หลายๆ แห่ง คล้ายกับสมัชชาทั้งหลายในปัจจุบันหรือในกรณีของ
ตะวันตก คอื การจัดการชมุชนชาวครสิต์ภายใต้โครงสร้างทางศาสนา
คริสต์ที่เป็นเครือข่ายอีกแบบหน่ึงที่แม้ว่าไม่ได้ปฏิเสธอ�านาจรัฐแต่
ด้านหนึ่งก็ถือว่าตนเองเป็นอิสระเพราะขึ้นต่ออ�านาจของพระเจ้า
โดยผ่านทางผูแ้ทนของพระเจ้า คือ พระสันตะปาปาและผู้น�าศาสนา 
ทัง้หลาย เครอืข่ายยคุใหม่มาพร้อมกันแนวคดิทางการเมอืงในรสัเซยี 
และบางประเทศในยุโรปในนามของอนาธิปัตย์ (Anarchism) โดย 
เครือข่ายเป็นเครื่องมือหน่ึงในเช่ือมประสานชุมชน กลุ่มองค์กร
ต่างๆ เข้าด้วยกันให้เป็นขบวนการโดยไม่จ�าเป็นต้องเป็นสถาบัน 
ที่มีอ�านาจในตัวเองและแข็งตัวด้วยกฎระเบียบต่างๆ ดังที่ปรากฏ 
ชัดเจนในระบบของอ�านาจรัฐ ในแวดวงวิชาการเครือข่ายมาพร้อม 
กับวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์แขนงต่างๆ แต่ปรากฏให้เห็นว่า 
มพีลงัจรงิๆ ในท้ายศตวรรษท่ี 20 นีเ้อง เมือ่มกีารปรับกระบวนทศัน์  
ปรับวัฒนธรรมองค์กรในภาคธุรกิจจนเกิดการปฏิวัติการจัดการ 
ธุรกิจขึ้นเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ของคนท�างานทั้งในองค์กรเอง 
และระหว่างองค์กรต่างๆ ในด้านการพัฒนาเอกชนก็ค่อยๆ เกิด 
ขบวนการดังกล่าวมาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เมื่อการเปลี่ยนกระบวน 
ทัศน์พัฒนาเปล่ียนจากการท�าโครงการการจัดองค์กรชุมชนไปสู่ 
การเชื่อมประสานให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงท่ีมา 
จากข้างในชุมชนเพราะมีการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยการ 
ใช้ทรัพยากรหรือทุนชุมชนที่เหลืออยู่ สรุปการลดความเหลื่อมล�้า 
ทางสังคมของเครือข่ายประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรีด้วยหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้านได้ให้ความส�าคัญ 
กบัการสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเครอืข่ายโดยการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับ 
ชุมชน

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
 1. เครอืข่ายประมงพืน้บ้านตราดและจนัทบรุคีวรมุง่ลด 
ความเหล่ือมล�้าทางสังคมด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสร้าง 
ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาให้ชุมชนชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง
 2. เครือข่ายประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรีควร 
ส่งเสรมิการประชมุกลุม่ประชาคมให้เกดิขึน้สม�า่เสมอทกุกลุม่ประมง 
พื้นบ้าน
 3. รัฐบาลต้องก�าหนดนโยบายลดความเหลื่อมล�้าทาง 
สังคมออกมาให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมกับทุกฝ่ายทุกกลุ่มผลประโยชน์ 
โดยเฉพาะเครือข่ายประมงพื้นบ้านที่ยังประสบปัญหา ขาดความ 
มั่นคงในอาชีพ

ชลพรรณ  ออสปอนพันธ์
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บทคัดย่อ
 การทดลองในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูกพืชปลอดสารเคมี ในอ�าเภอ 

เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 5 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 (การควบคุมโดยใช้วิธีเขตกรรมร่วมกับวิธีกล) กรรมวิธีที่ 2  

(การควบคุมโดยวิธีเขตกรรมร่วมกับเชื้อราบิวเวอร์เรีย) กรรมวิธีที่ 3 (การควบคุมโดยวิธีเขตกรรมร่วมกับสารสกัดจากสะเดา) 

กรรมวิธีที่ 4 (การควบคุมโดยวิธีเขตกรรมร่วมกับวิธีกล เชื้อราบิวเวอร์เรีย และสารสกัดจากสะเดา) และกรรมวิธีที่ 5 (การควบคุมตามวิธ ี

ของเกษตรกร) โดยท�าการทดลองในสภาพแปลงปลูก เก็บข้อมูลสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เมื่อท�าการหาค่าเฉลี่ยของการถูกท�าลายของผักคะน้า 

ทั้ง 12 ครั้ง พบว่า กรรมวิธีที่ 4 ให้ผลดีที่สุดท�าให้ผักคะน้าถูกท�าลายเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 19.90 ± 4.85% รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3, 1 

และ 2 โดยมีผลท�าให้ผักคะน้าถูกท�าลายเฉลี่ยเท่ากับ 25.11 ± 6.84, 31.94 ± 8.41 และ 35.53 ± 7.19% ตามล�าดับ ส�าหรับกรรมวิธีที่ 5 

พบว่า ผักคะน้าถูกท�าลายเฉลี่ยเท่ากับ 55.78 ± 7.85% 

ค�าส�าคัญ : การป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน, ระบบปลูกพืชปลอดสารเคมี

Abstract
 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

วัชรวิทย์  รัศมี, อัจฉรา  บุญโรจน์, ชุติมา  อ้อมกิ่ง, ศิวพร  เอี่ยมจิตกุศล
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บทน�า
 ประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบเดิม 

สู่การเกษตรแผนใหม่เมื่อประมาณปลายทศวรรษท่ี 2510 โดยใช้ 

พันธุ์พืชปรับปรุงสายพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช รวมถึง 

เครื่องจักรกลทางการเกษตร ซึ่งการปฏิวัติเขียวน้ันถูกผลักดันโดย 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา และธนาคารโลก เป็นต้น (วฑิรูย์ เล่ียนจ�าเรญิ  

และคณะ, 2548) โดยผลกระทบท่ีพบจากการปฏิวัติเขียว ได้แก ่

ดินพังทลาย เสื่อมความอุดมสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศ ท�าให้สญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพและพนัธกุรรม  

สารเคมีตกค้างในระบบนิเวศ ศัตรูพืชระบาดเน่ืองจากต้านทานต่อ 

สารเคมี (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, ม.ป.ป.) โดยในประเทศไทย 

พบว่า มีการใช้เคมีก�าจัดแมลงเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยสารเคม ี

เหล่านั้นสามารถส่งผลเสียต่างๆ มาสู่ร่างกายของมนุษย์ได้อีกด้วย  

โดยแบ่งออกเป็นพษิเฉยีบพลนั เช่น คลืน่ไส้ อาเจยีน ปวดหวั หายใจ 

ติดขัด หรือผลกระทบกระทบเรื้อรังที่อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได ้

เช่น มะเร็ง เบาหวาน อ�าพฤกษ์ อัมพาต โรคผิวหนังต่างๆ เป็นต้น 

และพบว่า เกษตรกรมีสารพิษตกค้างในเลือดมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  

(มูลนิธิชีววิถี, 2554; นัฐวุฒิ ไผ่ผาด และคณะ, 2557) นอกจากนี ้

ผู ้บริโภคยังคงมีภาวะเลี่ยงอันตรายด้านสุขภาพเช่นเดียวกัน 

โดยพบว่า มีสารเคมีตกค้างในพืช ผัก ผลไม้ที่จ�าหน่ายตามท้องตลาด  

ซึง่รวมถงึพชืผกัทีไ่ด้รบัเครือ่งหมายรบัรองมาตรฐาน Q ด้วย โดยสาร

ที่ตกค้างได้แก่ คาร์โบฟูราน (carbofuran) เมโทมิล (methomyl) 

ไดโครโตฟอส (dicrotophos) อีพีเอ็น (EPN) เป็นต้น (ส�านักงาน 

กองทนุสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 2558; ไทยพบัลก้ิา, 2559)  

ในปีพ.ศ. 2559 พบสารพษิตกค้างเกนิมาตรฐาน MRL ของกระทรวง 

สาธารณสุขในพืชผัก ได้แก่ พริกแดง กะเพรา ถ่ัวฝักยาว คะน้า  

ผักกาดขาวปลี ผักบุ ้งจีน มะเขือเทศ แตงกวา มะเขือเปราะ  

กะหล�่าปลี เป็นต้น (เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช,  

2559) จากผลเสียของการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชจึงท�าให้ผู้บริโภค 

มคีวามต้องการจงึท�าให้พืน้ทีเ่พาะปลกูพชืปลอดภยัเพิม่มากขึน้ โดย 

ในปีพ.ศ. 2557 มพีืน้ทีเ่พิม่ขึน้เป็น 235,523.35 ไร่ (เพิม่ขึน้ 9.48%)  

(กรีนเนท, 2558) 

 โดยเฉพาะในจังหวดัจนัทบรุ ีพบว่า มเีกษตรกรหลายราย 

ท�าการปลูกพืชปลอดภัยเพิ่มมากข้ึน อย่างเช่นสวนของคุณศิวพร  

เอี่ยมจิตกุศล ที่ท�าสวนเกษตรอินทรีย์ จ�านวน 30 ไร่ โดยปลูกพืช 

ปลอดสารเคมี บริเวณต�าบลคลองพลู อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด 

จันทบุรี (มติชนบท, 2557) โดยเน้นปลูกพืชผักที่พบค่าสารพิษ 

ตกค้างเกินมาตรฐาน MRL เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทานพืชผักที่ปลอด 

สารพิษ แต่ประสบปัญหาในการผลิตพืชผักปลอดสารต่างๆ เช่น 

มีการระบาดของแมลงศัตรูพืชชนิดใหม่ๆ และป้องกันก�าจัดไม่ได้  

จึงส่งผลท�าให้ผลผลิตเสียหายต่อผลผลิต และจ�าหน่ายไม่ได้เป็น 

อย่างมาก (ศิวพร เอี่ยมจิตกุศล, 2559) โดยแมลงศัตรูพืชที่ท�าลาย 

ความเสียหายแก่พืชผักมีหลายชนิด เช่น ผีเส้ือหนอนผักกาด  

ด้วงหมัดผัก ผีเสื้อหนอนกระทู้ผัก เป็นต้น (มณฑ์ภิยา สงวนหงษ์  

และอังคณา เปี่ยมพร้อม, 2559)

 ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้จึงมีความสนใจท�าการศึกษา 

การหาวิธีแก้ปัญหาแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูกพืชปลอดสารเคมี  

ในเขตอ�าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยใช้วิธีการต่างๆ มา

ด�าเนินการใช้ให้มีประสิทธิภาพในการก�าจัดแมลงศัตรูพืช เช่น 

หลักการป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) และ 

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับสวนเกษตรอินทรีย์ต่อไป

วัตถุประสงค์
 เพื่อประเมินวิธีการป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืชแบบ 

ผสมผสานทีเ่หมาะสมกับแปลงปลูกพชืปลอดสารเคม ีต�าบลคลองพลู 

อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 ท�าการดัดแปลงจากวิธีของสุพัตรา อินทวิมลศรี และ 

คณะ (2553) วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ�านวน 5 การทดลอง 

ท�าการทดลองละ 3 ซ�้า โดยด�าเนินการขุดแปลงขนาด 1x6 เมตร  

หลังจากนั้นด�าเนินการปลูกผักคะน้า โดยการหยอดเมล็ดคะน้า 

ลงในแปลงปลูกจ�านวนสองเมล็ดต่อหลุม โดยระยะห่างระหว่างต้น 

กับแถว เท่ากับ 20 x 20 เซนติเมตร และคัดต้นที่แข็งแรงไว้ส�าหรับ 

การทดลองเพียงหน่ึงต้นเท่านั้น หลังจากนั้นเริ่มท�าการทดลองโดย

ใช้วิธีการต่างๆ ดังนี้

 กรรมวิธีที่ 1 การควบคุมโดยวิธีเขตกรรมร่วมกับวิธีกล  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ก่อนการเพาะปลูกท�าการพรวนดิน ก�าจัด 

วชัพชื และตากดนิ เป็นเวลา 3 วนั  หลงัจากน้ันวางกบัดกักาวเหนยีว 

แบบสุ่มสมบูรณ์ (Random sampling) สูงจากพืช 15 เซนติเมตร  

ขนาด 8x10 เซนติเมตร จ�านวน 6 กับดักต่อซ�้า ท�าการเปลี่ยน 

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และท�าลายแมลงศัตรูพืชที่พบในขณะลงพื้น 

นับความเสียหายของพืช   

 กรรมวิธีที่ 2 การควบคุมโดยวิธีเขตกรรมร่วมกับ 

เชื้อราบิวเวอร์เรีย โดยมีรายละเอียดดังนี้ ก่อนการเพาะปลูกท�าการ 

พรวนดิน ก�าจัดวัชพืช และตากดิน เป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้น 

น�าเชือ้ราบวิเวอร์เรยีทีไ่ด้รบัการอนเุคราะห์จากศนูย์ส่งเสรมิเทคโนโลย ี

การเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี อัตราส่วนบิวเวอร์เรีย  

1 กิโลกรัม ผสมน�้า 20 ลิตร ท�าการฉีดพ่นช่วงเวลาเย็นลงแปลงปลูก  

0.5 ลิตร สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
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 กรรมวิธีท่ี 3 การควบคุมโดยวิธีเขตกรรมร่วมกับสาร 

สกัดจากสะเดา โดยมีรายละเอียดดังน้ี ก่อนการเพาะปลูกท�า 

การพรวนดิน ก�าจัดวัชพืช และตากดิน เป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้น 

สะเดามาสกัดด้วยน�้าร้อน น�ามาปรับมาตรด้วยน�้าเปล่า ให้ได้ 

ความเข้มข้น 20% ก่อนน�าไปฉีดพ่นในแปลง ท�าการฉีดพ่นช่วง 

เวลาเย็นลงแปลงปลูก สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

 กรรมวิธีที่ 4 การควบคุมโดยวิธีเขตกรรมร่วมกับวิธีกล    

เช้ือราบิวเวอร์เรีย และสารสกัดจากสะเดา โดยวิธีปฏิบัติเป็นเช่น 

เดียวกับวิธีการทดลองที่ 1-3 

 กรรมวิธีที่ 5 การควบคุมตามวิธีเกษตรกร (วิธีควบคุม)  

ท�าการเก็บข้อมูลการปริมาณการเข้าท�าลายของแมลงศัตรูพืช 

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยก�าหนดเกณฑ์ของความเสียหายของผลผลิต 

ให้ประเมนิตามคณุภาพของผลผลติทีส่ามารถจ�าหน่ายได้ของศวิพร  

เอีย่มจติกศุล (2559) ทีก่�าหนดว่า ถ้าต้นพืชแต่ละต้นถูกแมลงกดักนิ 

เกิน 20% ของต้นจะท�าให้จ�าหน่ายไม่ได้ ให้ถือว่าถูกท�าลาย  

หลังจากนั้นน�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติที่

ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาพบว่า การป้องกันก�าจัดศัตรูพืชโดยวิธี

ผสมผสาน 4 แบบ (กรรมวิธีที่ 4) ได้แก่ วิธีเขตกรรมร่วมกับวิธีกล 

เชื้อราบิวเวอร์เรีย และสารสกัดจากสะเดา สามารถควบคุมการเข้า 

ท�าลายของแมลงศัตรูพืชในคะน้าได้มากท่ีสุด ตลอดฤดูการปลูก  

โดยมีเปอร์เซ็นต์ความเสียหายจากการเข้าท�าลายของแมลงเท่ากับ  

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�าดับ รองลงมาคือ วิธีผสมผสาน 2 แบบ คือ กรรมวิธีที่ 1  

(การควบคมุโดยวธิเีขตกรรมร่วมกับวธิกีล) กรรมวธิท่ีี 2 (การควบคมุ 

โดยวิธีเขตกรรมร่วมกับเชื้อราบิวเวอร์เรีย) และกรรมวิธีที่ 3 

(การควบคมุโดยวธิเีขตกรรม ร่วมกบัสารสกดัจากสะเดา) โดยพบว่า 

การใช้วิธีผสมผสาน 2 แบบที่ให้ผลดีที่สุด คือ กรรมวิธีที่ 3  

(การควบคุมโดยวิธีเขตกรรมร่วมกับสารสกัดจากสะเดา) โดยมี 

เปอร์เซ็นต์การเข้าท�าลายของแมลงศัตรูพืชเท่ากับ 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�าดับ  

ส่วนกรรมวิธีที่ 2 (การควบคุมโดยวิธีเขตกรรมร่วมกับเช้ือรา 

บิวเวอร์เรีย) จะมีเปอร์เซ็นต์การเข้าท�าลายของแมลงศัตรูคะน้า 

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�าดับ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า การป้องกัน 

ก�าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานทุกวิธีสามารถควบคุมการเข้าท�าลาย 

แมลงศัตรูพืชได้ดีกว่าวิธีของเกษตรกร (Table 1, Figure 1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Percentage of crop damage from insect pests after application 
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สรุปและอภิปรายผล
 จากการศกึษาวธิกีารป้องกนัก�าจดัแมลงศตัรพูชืจ�านวน  

5 กรรมวิธี พบว่า กรรมวิธีที่ 4 (การควบคุมโดยวิธีเขตกรรม ร่วมกับ 

วิธีกล เช้ือราบิวเวอร์เรีย และสารสกัดจากสะเดา) ให้ผลที่สุด 

ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูกผักโดยท�าให้ผักถูกท�าลาย 

น้อยที่สุด รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 (การควบคุมโดยวิธีเขตกรรม  

ร่วมกบัสารสกดัจากสะเดา) กรรมวธิทีี ่1 (การควบคมุโดยวธิเีขตกรรม 

ร่วมกับวิธีกล) และกรรมวิธีที่ 1 (การควบคุมโดยวิธีเขตกรรมร่วมกับ 

เชื้อราบิวเวอร์เรีย) ซ่ึงเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันท่ีการใช้วิธีการ 

ป้องกันก�าจัด 4 วิธีช่วยท�าให้ควบคุมแมลงศัตรูพืชท่ีเข้าท�าลาย 

ผักคะน้าได้ดีกว่าการควบคุมแมลงที่ใช้วิธีการป้องกันก�าจัด 2 วิธี  

เมื่อเปรียบเทียบส�าหรับวิธีการป้องกันก�าจัด 2 วิธี พบว่า การใช้ 

วิธีเขตกรรมร่วมกับสารสกัดจากสะเดาให้ผลดีกว่า วิธีเขตกรรม  

ร่วมกับวิธีกล และวิธีเขตกรรมร่วมกับเช้ือราบิวเวอร์เรีย ซึ่งอาจ 

เป็นเพราะว่าสารสกัดจากสะเดามีผลในการใช้ในการควบคุมแมลง 

ศัตรูพืช มีฤทธ์ิในการฆ่า และยับยั้งการกินอาหารของแมลง  

(สุนทร พิพิธแสงจันทร์ และคณะ, 2548; รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ ์

และคณะ, 2546) ซ่ึงสอดคล้องกับรายงาน ของ Debashri and 

Tamal (2012) ที่รายงานว่า สะเดาเป็นพืชที่สามารถน�ามาควบคุม 

แมลงศตัรพืูชทางการเกษตรได้ด ีสามารถสลายตวั มคีวามเป็นพษิต�า่  

ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมถึงราคาไม่แพง และหาง่าย  

โดยพบว่ามีแมลงประมาณ 550 ชนิดมีความอ่อนแอต่อสาร  

Azadirachtin และสารองค์ประกอบอื่นๆ ในสะเดา อีกทั้งยังพบว่า 

สามารถน�าสะเดามาใช้ก�าจัดแมลงในพืชชนิดต่างๆ เช่น ในนาข้าว 

ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่ว มันฝรั่ง มะเขือเทศ แปลงปลูกผัก ส�าหรับ 

วิธีเขตกรรมร่วมกับวิธีกล ได้ผลดีกว่าวิธีเขตกรรมร่วมกับเชื้อรา 

บิวเวอร์เรีย อาจเกิดมาจากวิธีเขตกรรมช่วยลดจ�านวนกลุ่มไข่ 

ของหนอนแมลงศัตรูพืชได้ดีท�าให้การเข้าท�าลายจึงไม่มาก เมื่อ 

เปรียบเทียบกับการวิธีเขตกรรมร่วมกับเชื้อราบิวเวอร์เรีย ที่ต้องใช ้

เวลาหลายวันในการฆ่าแมลงท�าให้แมลงสามารถท�าลายพืชไปได้ 

ระยะหน่ึงก่อนที่จะตายด้วยเช้ือรา ซึ่งสอดคล้องกับการทดลอง 

ของจุฑามาส  ฮวดประสิทธิ์ และ จุรีมาศ วังคีรี (2560) ที่ศึกษา 

เชื้อรา Beauveria ในการควบคุมเพลี้ยจักจั่น Matsumuratettix  

hiroglyphicus โดยพบว่า ต้องใช้เวลาถึง 12 วัน ถึงท�าให้เพล้ีย 

จักจั่นตาย 25% แต่เม่ือเปรียบเทียบการทดลองท่ี 1-4 พบว่า  

ท�าให้ผักคะน้าถูกท�าลายน้อยกว่าการทดลองที่ 5 ที่เป็นการควบคุม 

โดยเกษตรกร ซ่ึงเป็นแนวทางทีด่ทีีจ่ะน�าข้อมลูเผยแพร่ต่อเกษตรกร 

ต่อไป
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศึกษาผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาตทิีม่กีารจดักิจกรรม 

การสอนแบบ PC Model 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ PC Model 3) ศึกษาความ 

คงทนของผลการเรียนรู้ด้านความรู้หลังจากเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ PC Model และ 4) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี 

ต่อกระบวนการเรยีนการสอนแบบ PC Model กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี  

จ�านวน 184 คน ได้มาจากเทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  

แผนการจัดการเรียนรู้ 1 ฉบับ แบบสังเกตพฤติกรรม 3 ฉบับ แบบทดสอบ 2 ฉบับ และแบบสอบถาม 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์

ข้อมูล คือ สถิติเชิงบรรยาย การทดสอบทีแบบสองกลุ่มไม่อิสระ (Dependent Sample t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบวัดซ�้า 

ทางเดียว (One-way Repeated Measures ANOVA)

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู ้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน PC Model คะแนนเฉล่ียหลังเรียน  

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) ด้านทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 80.00 2) การเปรียบเทียบผลการเรียนรู ้ก่อนเรียนและหลังเรียน  

2.1) ด้านคุณธรรม จริยธรรมไม่แตกต่างกัน 2.2) ด้านความรู ้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

2.3) ด้านทักษะทางปัญญาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2.5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความรู้หลังจากเรียนด้วย  

PC Model ไปแล้ว 2 สัปดาห์ (ระยะติดตามผล) สูงกว่าหลังเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (บ่งบอกถึงความคงทน) และ 

4) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบ PC Model ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากับ 0.44) 

ค�าส�าคัญ : วิธีการสอนแบบ PC Model, ความคงทนด้านความรู้, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
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Abstract
 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).   

Keywords : PC Model, knowledge sustainability, Thailand Qualifications Framework (TQF)
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บทน�า
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก�าหนดให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

ศกึษา และเพือ่เป็นการพฒันาไปอกีขัน้หนึง่ของการประกนัคณุภาพ 

ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจึงด�าเนินการโครงการจัดท�า

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจ 

ตรงกันของผู้เก่ียวข้องกับการอุดมศึกษา ประกอบด้วย สถาบัน

อุดมศึกษา ผู้ควบคุมมาตรฐาน และใช้บัณฑิต ท้ังน้ีเพื่อให้มีหลัก

ประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเป็น

แรงกระตุน้ให้แต่ละสถาบนัมีการพฒันาคณุภาพทีส่งูข้ึน (ส�านกังาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2561) โดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย ระดับของคุณวุฒิและเส้นทางการ

ศึกษา (วิชาการวิชาชีพ) การก�าหนดชื่อปริญญา ปริมาณการเรียนรู ้

(หน่วยกิต) และระยะเวลา (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) 

กลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน (ด้านการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางเชาวน์ปัญญา ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ

การวิเคราะห์การสื่อสาร) การเทียบโอนผลการเรียนรู้ท่ีมีมาก่อน

และปัจจัยสู่ความส�าเร็จ (กลวิธีการสอนของอาจารย์ การวัดและ

ประเมนิผลการเรยีนรู)้ (ส�านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา, 2561)  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีเป ็นอีกสถาบัน 

การศึกษาหนึ่งที่ตระหนักถึงระดับคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จึงมีนโยบายให้คณาจารย  ์

รวมกลุ่มวิจัยโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

ส�าหรับยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 

ที่ก�าหนดไว้และให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน 

ศตวรรษที ่21 ซึง่การวจิยัเน้นสร้างนวัตกรรมการศึกษาเพือ่ยกระดบั 

คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ 

ทางเชาวน์ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรบัผดิชอบ และ 5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์การสือ่สาร โดยเน้น 

การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญซึ่ง 

เป็นแนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ 

และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ด้วยการใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวน 

การคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียน 

มีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถน�าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ได้ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ�านวยความสะดวกจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2550) 

 จากกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาและนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย คณะผู้วิจัยได้ท�าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยว

กับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ และได้ท�าการสร้าง 

รูปแบบการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก ่

1) ด้านการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม  2) ด้านความรู ้ 3) ด้านทกัษะ 

ทางเชาวน์ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์การสื่อสาร ซึ่ง

รูปแบบการสอนดังกล่าวเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้

ปฏิบัติและสัมผัสตามสภาพจริง โดยผู้สอนจะอธิบายวัตถุประสงค์

ของกิจกรรมแล้วให้ผู้เรียนวางแผนการปฏิบัติงานตลอดจนน�าไปสู่

การปฏบิติัจรงิ จากนัน้ให้ผูเ้รยีนน�าเสนอผลงานจากการท�ากิจกรรม 

ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนผู้สอนจะคอยให้ค�าแนะน�า ตรวจสอบความ 

ถูกต้อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน เพื่อน�าไปสู่

แนวทางการปฏบิตัจิรงิ โดยรูปแบบการสอนดงักล่าวมลีกัษณะคล้าย

กบัทีก่ระทรวงศกึษาธกิารได้อธบิายการจัดการเรยีนการสอนโดยเน้น

ผู้เรยีนเป็นส�าคญัไว้ว่า เป็นการจดัการเรยีนการสอนทีย่ดึหลกัการว่า 

ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยการจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสม 

กับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ให้สามารถพัฒนาตนเองได้  

การจัดการเรียนการสอนควรเป็นสิ่งท่ีมีความหมายต่อผู ้เรียน  

ให้ผู ้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ได้ลงมือศึกษาค้นคว้า คิด 

แก้ปัญหา และปฏิบัติงานเพื่อสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครู 

ผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนจัดสถานการณ์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 9-10) ซึ่งวิธีการสอนที่คณะผู้วิจัยได้

ออกแบบมชีือ่ว่า Professional Coaching Model หรอื PC Model

 ดงันัน้เป้าหมายหลกัของการวจิยัครัง้นี ้คอื การทดสอบ

รูปแบบการสอนที่คณะผู้วิจัยได้ท�าการออกแบบว่าสามารถพัฒนา

ผลการเรยีนรูท้ัง้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา

ได้หรือไม่ โดยอาศัยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงทดลองในการค้นหาค�า

ตอบ ผลการวิจัยจะได้วิธีการสอนที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการยก

ระดบัคณุภาพของบณัฑติให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบั

อุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ PC Model

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ ีก่อนเรยีนและหลังเรยีน

ด้วยวิธีการสอนแบบ PC Model 

 3. เพื่อศึกษาความคงทนของผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  

หลังจากเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ PC Model 

 4. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณทีีม่ต่ีอกระบวนการเรยีน 

การสอนแบบ PC Model
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร�าไพพรรณี ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 8,138 คน

 กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั

ราชภัฏร�าไพพรรณี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2561 จ�านวน 184 คน ได้มาจากกระบวนการแบบหลายขั้นตอน  

โดยขั้นที่ 1 ใช้เทคนิคการเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary  

sampling) โดยเปิดรับอาสาสมัครจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ ซึ่งมีจ�านวน 5 คน ขั้นที่ 2 ใช้เทคนิค 

การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยอาจารย ์

แต่ละคนสุ่ม กลุ่มนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของตน  

จ�านวน 1 กลุ่ม มาใช้ในการศกึษา รวมทัง้หมด 5 กลุม่ ซึง่มรีายละเอยีด 

ของกลุ่มตัวอย่างดังนี้

 กลุ่มที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีนักศึกษา จ�านวน 

   41 คน

 กลุ่มที่ 2 ด้านความรู้  มีนักศึกษา จ�านวน 20 คน

 กลุ่มที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา มีนักศึกษา จ�านวน 

   27 คน

 กลุม่ที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

   ความรับผิดชอบ มีนักศึกษา จ�านวน 19 คน

 กลุ่มที ่5 ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร  

   และการใช้เทคโนโลยี มีนักศึกษา จ�านวน 

   77 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ

  1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียน

การสอนแบบ PC Model

  2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  

ด้านละ 1 ฉบับ 

  3) แบบทดสอบส�าหรบัวดัผลการเรยีนรูด้้านความรู้ 

และด้านทักษะด้านปัญญา ด้านละ 1 ฉบับ 

  4) แบบวัดความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียน 

การสอนด้วย PC Model 

 แบบแผนการทดลองที่ใช้ในการวิจัย คือ

  1) แบบแผน one-group pretest-posttest  

design ส�าหรับด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

  2) แบบแผน one-group repeated measures  

design ส�าหรับด้านความรู้

 การวิเคราะห์ข้อมูล มีล�าดับดังนี้

  1) วเิคราะห์ระดบัผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่  

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  2) วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้าน 

คณุธรรม จรยิธรรม ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างก่อนเรียนกับ 

หลังเรียน ด้วยสถิติ Dependent Sample t-test (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน,  

2554) 

  3) วิเคราะห์ความคงทนของผลการเรียนรู ้ด้าน 

ความรู้ ด้วยสถิติ One-way Repeated Measures ANOVA 

(ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2554)

  4) วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนด้วย 

สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วิสันต์  พูนชัย, เจนวิทย์  วารีบ่อ, วิกันยา  ประทุมยศ, เลิศชัย  จิตร์อารี, นที  ยงยุทธ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

92   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563

คิดเป็นร้อยละ 72.67 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 คิดเป็น 

ร้อยละ 35.79 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 คิดเป็นร้อยละ  

45.26 และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยี ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.87 คิดเป็น 

ร้อยละ 49.41 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 17.60 คิดเป็น 

ร้อยละ 80.00   

 จากตารางท่ี 1 พบว่า 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ก่อนเรียนมีค ่าเฉลี่ยเท ่ากับ 12.51 คิดเป ็นร ้อยละ 65.85  

ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.51 คิดเป็นร้อยละ 65.85 

2) ด้านความรู้ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.35 คิดเป็นร้อยละ  

46.09 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.20 คิดเป็นร้อยละ  

54.91 3) ด้านทักษะทางปัญญา ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  

คิดเป็นร้อยละ 19.05 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.26  

ผลการวิจัย
 ตอนที่ 1 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ตารางที่ 1 สถิติเชิงบรรยายเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลในภาพรวมของการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการเรียนรูของนักศึกษาท้ัง 5 ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  
 

ตารางท่ี 1 สถิติเชิงบรรยายเก่ียวกับลักษณะขอมูลในภาพรวมของการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานท้ัง 5 ดาน  
 

ดานของการเรียนรู 
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

กอนเรียน หลังเรียน 
คาเฉลี่ย SD รอยละ คาเฉลี่ย SD รอยละ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม  
    (19), n = 41 คน 

12.51 1.85 65.85 12.51 1.85 65.85 

ดานความรู 
    (55), n = 20 คน 

25.35 8.89 46.09 30.20 9.67 54.91 

ดานทักษะทางปญญา 
    (21), n = 27 คน 

4.00 0.00 19.05 15.26 3.82 72.67 

ดานทักษะความสัมพันธฯ 
    (10), n = 19 คน 

3.58 1.92 35.79 4.53 2.89 45.26 

ดานทักษะการวิเคราะหฯ 
    (22), n = 77 คน 

10.87 2.29 49.41 17.60 1.69 80.00 

Note. คาท่ีอยูใน ( ) คือคะแนนเต็มในแตละดาน 
 
 จากตารางท่ี 1 พบวา 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 12.51 คิดเปนรอยละ 65.85 สวน
หลังเรียนมคีาเฉลี่ยเทากับ 12.51 คิดเปนรอยละ 65.85  2) ดานความรู กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 25.35 คิดเปนรอยละ 
46.09 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 30.20 คิดเปนรอยละ 54.91 3) ดานทักษะทางปญญา กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.00 คิดเปนรอยละ 19.05 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.26 คิดเปนรอยละ 72.67  4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 คิดเปนรอยละ 35.79 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.53 คิดเปนรอยละ 45.26  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี กอน
เรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 10.87 คิดเปนรอยละ 49.41 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 17.60 คิดเปนรอยละ 80.00    

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน เปนการเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักศึกษากอนและ
หลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบ PC Model โดยแยกวิเคราะหทีละดาน  
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนและหลังเรียนเรียนดวย PC Model จําแนกรายดาน  
 
ชวงเวลาในการเก็บขอมลู คาเฉลี่ย SD ผลตางคาเฉลี่ย t pvalue 

ดานคุณธรรม จริยธรรม      
  กอนเรียน 12.51 1.85 0   
  หลังเรียน 12.51 1.85    
ดานทักษะทางปญญา      
  กอนเรียน 4.00 0.00 11.26 15.32 0.00 
  หลังเรียน 15.26 3.82    
ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ   
  กอนเรียน 3.58 1.92 0.94 3.05 0.00 
  หลังเรียน 4.53 2.89    
ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลย ี
  กอนเรียน 10.87 1.69 6.73 32.09 0.00 
  หลังเรียน 17.60 2.29    
Note. ผลการเปรยีบเทียบกอนและหลังเรียนดานความรูนําเสนอในตารางท่ี 4 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการเรียนรูของนักศึกษาท้ัง 5 ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  
 

ตารางท่ี 1 สถิติเชิงบรรยายเก่ียวกับลักษณะขอมูลในภาพรวมของการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานท้ัง 5 ดาน  
 

ดานของการเรียนรู 
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

กอนเรียน หลังเรียน 
คาเฉลี่ย SD รอยละ คาเฉลี่ย SD รอยละ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม  
    (19), n = 41 คน 

12.51 1.85 65.85 12.51 1.85 65.85 

ดานความรู 
    (55), n = 20 คน 

25.35 8.89 46.09 30.20 9.67 54.91 

ดานทักษะทางปญญา 
    (21), n = 27 คน 

4.00 0.00 19.05 15.26 3.82 72.67 

ดานทักษะความสัมพันธฯ 
    (10), n = 19 คน 

3.58 1.92 35.79 4.53 2.89 45.26 

ดานทักษะการวิเคราะหฯ 
    (22), n = 77 คน 

10.87 2.29 49.41 17.60 1.69 80.00 

Note. คาท่ีอยูใน ( ) คือคะแนนเต็มในแตละดาน 
 
 จากตารางท่ี 1 พบวา 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 12.51 คิดเปนรอยละ 65.85 สวน
หลังเรียนมคีาเฉลี่ยเทากับ 12.51 คิดเปนรอยละ 65.85  2) ดานความรู กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 25.35 คิดเปนรอยละ 
46.09 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 30.20 คิดเปนรอยละ 54.91 3) ดานทักษะทางปญญา กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.00 คิดเปนรอยละ 19.05 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.26 คิดเปนรอยละ 72.67  4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 คิดเปนรอยละ 35.79 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.53 คิดเปนรอยละ 45.26  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี กอน
เรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 10.87 คิดเปนรอยละ 49.41 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 17.60 คิดเปนรอยละ 80.00    

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน เปนการเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักศึกษากอนและ
หลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบ PC Model โดยแยกวิเคราะหทีละดาน  
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนและหลังเรียนเรียนดวย PC Model จําแนกรายดาน  
 
ชวงเวลาในการเก็บขอมลู คาเฉลี่ย SD ผลตางคาเฉลี่ย t pvalue 

ดานคุณธรรม จริยธรรม      
  กอนเรียน 12.51 1.85 0   
  หลังเรียน 12.51 1.85    
ดานทักษะทางปญญา      
  กอนเรียน 4.00 0.00 11.26 15.32 0.00 
  หลังเรียน 15.26 3.82    
ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ   
  กอนเรียน 3.58 1.92 0.94 3.05 0.00 
  หลังเรียน 4.53 2.89    
ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลย ี
  กอนเรียน 10.87 1.69 6.73 32.09 0.00 
  หลังเรียน 17.60 2.29    
Note. ผลการเปรยีบเทียบกอนและหลังเรียนดานความรูนําเสนอในตารางท่ี 4 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนเรียนด้วย PC Model จ�าแนกรายด้าน 

 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน เป็นการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วย

วิธีการสอนแบบ PC Model โดยแยกวิเคราะห์ทีละด้าน 

Note. ค่าที่อยู่ใน ( ) คือ คะแนนเต็มในแต่ละด้าน

วิสันต์  พูนชัย, เจนวิทย์  วารีบ่อ, วิกันยา  ประทุมยศ, เลิศชัย  จิตร์อารี, นที  ยงยุทธ
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 จากตารางท่ี 2 เมื่อพิจารณาด้านคุณธรรม จริยธรรม

พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านคุณธรรม จริยธรรม ก่อนและหลัง

เรียนมีค่าเท่ากันหรือผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 จึงสรุปได้ว่า 

หลังจากเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ PC Model พฤติกรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

 เมือ่พจิารณาด้านทกัษะทางปัญญา พบว่า มีค่า t เท่ากบั 

15.32 และค่า p-value เท่ากับ 0.00 (ต�่ากว่าระดับนัยส�าคัญที่

ก�าหนดไว้ .05) สรุปได้ว่า หลังจากเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ PC 

Model นกัเรยีนมทีกัษะทางปัญญาสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05

 เมือ่พจิารณาด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและ

ความรับผิดชอบ พบว่า มีค่า t เท่ากับ 3.05 และค่า p-value เท่ากับ 

0.00 (ต�่ากว่าระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดไว้ .05)  สรุปได้ว่าหลังจาก

เรยีนด้วยวธิกีารสอนแบบ PC Model นกัเรยีนมทีกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05  

 เมื่อพิจารณาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี พบว่า มีค่า t เท่ากับ 32.09 และ

ค่า p-value เท่ากับ 0.00 (ต�่ากว่าระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดไว้ .05)  

สรุปได้ว่าหลังจากเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ PC Model นักเรียน 

มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน และศึกษาความคงทนด้านความรู้หลังจากเรียนด้วยวิธีการ 

การสอนแบบ PC Model ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ�้า (one way repeated measure ANOVA)  

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 3 ระยะ

 
จากตารางท่ี 2 เมื่อพิจารณาดานคุณธรรม จริยธรรมพบวาคาเฉลี่ยของคะแนนดานคุณธรรม จริยธรรม กอน

และหลังเรียนมีคาเทากันหรือผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0 จึงสรุปไดวาหลังจากเรียนดวยวิธีการสอนแบบ PC Model 
พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาไมเกิดการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อพิจารณาดานทักษะทางปญญาพบวา มีคา t เทากับ 15.32 และคา pvalue เทากับ 0.00 (ต่ํากวาระดับ
นัยสําคัญท่ีกําหนดไว .05)  สรุปไดวาหลังจากเรียนดวยวิธีการสอนแบบ PC Model นักเรียนมีทักษะทางปญญาสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เมื่อพิจารณาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบพบวามีคา t เทากับ 3.05 และคา 
pvalue เทากับ 0.00 (ต่ํากวาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนดไว .05)  สรุปไดวาหลังจากเรียนดวยวิธีการสอนแบบ  
PC Model นักเรียนมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05   

เมื่อพิจารณาดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีพบวา มีคา t เทากับ 32.09 
และคา pvalue เทากับ 0.00 (ต่ํากวาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนดไว .05)  สรุปไดวาหลังจากเรียนดวยวิธีการสอนแบบ  
PC Model นักเรียนมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน และศึกษาความคงทนดานความรูหลังจากเรียน
ดวยวิธีการการสอนแบบ PC Model ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา (one way repeated 
measure ANOVA) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตารางท่ี 3  การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยดานความรูท่ีเก็บรวบรวมขอมูลท้ัง 3 ระยะ 
 

Effect Value F Hypothesis 
df 

Error df pvalue Partial Eta 
Squared 

time 

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 
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 
 

จากตารางท่ี 3 เมื่อพิจารณาในแถวของ Wilks' Lambda ซ่ึงเปนวิธีท่ีนักวิจัยใชโดยท่ัวไป (ทรงศักดิ์ ภูสีออน. 
2554 : 153) ผลการพิจารณาพบวาคา F เทากับ 29.44 และคา pvalue เทากับ 0.00 ซ่ึงมีคาต่ํากวาระดับความคลาด
เคลื่อนท่ีกําหนด (.05) หมายความวาคะแนนเฉลี่ยดานความรูของนักศึกษาท้ัง 3 ชวงเวลามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพบวามีนัยสําคัญทางสถิติ ข้ันตอนตอไปตองทําการเปรียบเทียบรายคูเพ่ือพิจารณาวา
คะแนนเฉลี่ยดานความรูชวงระยะเวลาใดท่ีแตกตางกันบาง โดยคูท่ีทําการเปรียบเทียบไดแก 1) กอนเรียนกับหลังเรียน  
2) กอนเรียนกับระยะติดตามผล และ 3) หลังเรียนกับระยะติดตามผล  ซ่ึงผูวิจัยเลือกใชวิธีการเปรียบเทียบรายคูของ 
Bonferroni เพราะเปนวิธีท่ีสามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนไดดี (ทรงศักดิ์ ภูสีออน, 2554 : 152) ผลการเปรียบเทียบ
รายคูนําเสนอในตารางท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางที ่3 เมือ่พจิารณาในแถวของ Wilks’ Lambda  

ซึ่งเป็นวิธีที่นักวิจัยใช้โดยทั่วไป (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2554 : 153)  

ผลการพิจารณา พบว่า ค่า F เท่ากับ 29.44 และค่า p-value 

เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าต�่ากว่าระดับความคลาดเคลื่อนที่ก�าหนด (.05)  

หมายความว่า คะแนนเฉลีย่ด้านความรูข้องนกัศกึษาทัง้ 3 ช่วงเวลา 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบว่า 

มนียัส�าคญัทางสถติ ิขัน้ตอนต่อไปต้องท�าการเปรยีบเทยีบรายคู่เพือ่ 

พิจารณาว่าคะแนนเฉล่ียด้านความรู้ช่วงระยะเวลาใดที่แตกต่างกัน 

บ้าง โดยคู่ที่ท�าการเปรียบเทียบ ได้แก่ 1) ก่อนเรียนกับหลังเรียน 

2) ก่อนเรียนกับระยะติดตามผล และ 3) หลังเรียนกับระยะ 

ติดตามผล ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเปรียบเทียบรายคู่ของ Bonferroni  

เพราะเป็นวิธีที่สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนได้ดี (ทรงศักดิ์  

ภสูอ่ีอน, 2554 : 152) ผลการเปรยีบเทยีบรายคูน่�าเสนอในตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ทั้ง 3 ระยะ
ตารางท่ี 4 การเปรยีบเทียบรายคูของคะแนนเฉลี่ยดานความรูท้ัง 3 ระยะ 
 
ชวงเวลาท่ีเปรียบเทียบ Mean Difference Std. Error pvalue 
หลังเรียน กอนเรียน 4.85 1.06 0.00 
 ระยะติดตามผล หลังเรียน  7.70 1.86 0.00 
 Note. onetailed  และกําหนด α= .05 
 
 
 จากตารางท่ี 4 สามารถสรุปผลการวิเคราะห ไดดังน้ี 
 1) คะแนนเฉลี่ยดานความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนมีความแตกตางกัน (พิจารณาจากคา pvalue ต่ํา
กวาระดับนัยสําคัญกําหนดไว .05) หมายความวา ผูเรียนมีความรูหลังจากเรียนดวย PC Model สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2) คะแนนเฉลี่ยดานความรูระหวางหลังเรียนกับระยะติดตามผลมีความแตกตางกัน (พิจารณาจากคา pvalue 
ต่ํากวาระดับนัยสําคัญกําหนดไว .05) หมายความวา หลังจากท่ีเรียนดวย PC Model ไปแลว 2 สัปดาห (ระยะ              
ติดตามผล) ผูเรียนมีความรูสูงกวาหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (บงบอกถึงระดับความคงทน                 
ของความรู) 

ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ                         
PC Model  

 
ตารางท่ี 5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการเรียนการสอนแบบ PC Model  (n = 71) 
 
รายดาน/ขอคําถาม คาเฉลี่ย SD แปลผล 
 1. ความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนรู 3.94 0.50 มาก 
 2. ความพึงพอใจตอผลท่ีไดรับจากการเรียนการสอน 4.12 0.53 มาก 
 3. ความพึงพอใจตอเน้ือหาท่ีเรยีน 3.85 0.58 มาก 
 4. ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการเรียน 4.03 0.53 มาก 
 ภาพรวมความพึงพอใจตอการเรยีน 3.98 0.44 มาก 

  
จากตางท่ี 5 หลังจากนักศึกษาผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ PC Model เมื่อพิจารณาความ 

พึงพอใจในภาพรวมพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.44) โดยดานท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ผลท่ีไดรับจากการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 
ซ่ึงเปนความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือสภาพแวดลอมในหองเรียน และกระบวนการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.03 และ 3.94 ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานเน้ือหาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 
 สรุปผลการวิจัย 
 

1. ผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนดวยรูปแบบการสอน PC Model พบวา 1) คะแนนดานคุณธรรม 
จริยธรรมหลังเรียนคิดเปนรอยละ 65.85  2) คะแนนดานความรูหลังเรียนคิดเปนรอยละ 54.91 3) คะแนนดานทักษะ
ทางปญญาหลังเรียนคิดเปนรอยละ 72.67  4) คะแนนดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบหลัง
เรียนคิดเปนรอยละ 45.26  และ 5) คะแนนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีหลัง
เรียนคิดเปนรอยละ 80.00    

วิสันต์  พูนชัย, เจนวิทย์  วารีบ่อ, วิกันยา  ประทุมยศ, เลิศชัย  จิตร์อารี, นที  ยงยุทธ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

94   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563

 2) คะแนนเฉลีย่ด้านความรูร้ะหว่างหลงัเรยีนกบัระยะ

ติดตามผลมีความแตกต่างกัน (พิจารณาจากค่า p-value ต�่ากว่า

ระดับนัยส�าคัญก�าหนดไว้ .05) หมายความว่า หลังจากที่เรียนด้วย 

PC Model ไปแล้ว 2 สัปดาห์ (ระยะติดตามผล) ผู้เรียนมีความรู ้

สูงกว่าหลังเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (บ่งบอกถึง

ระดับความคงทนของความรู้)

 จากตารางที่ 4 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ ได้ดังนี้

 1) คะแนนเฉลี่ยด้านความรู ้ระหว่างก่อนเรียนกับ 

หลังเรียนมีความแตกต่างกัน (พิจารณาจากค่า p-value ต�่ากว่า

ระดับนัยส�าคัญก�าหนดไว้ .05) หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู ้

หลังจากเรียนด้วย PC Model สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางท่ี 4 การเปรยีบเทียบรายคูของคะแนนเฉลี่ยดานความรูท้ัง 3 ระยะ 
 
ชวงเวลาท่ีเปรียบเทียบ Mean Difference Std. Error pvalue 
หลังเรียน กอนเรียน 4.85 1.06 0.00 
 ระยะติดตามผล หลังเรียน  7.70 1.86 0.00 
 Note. onetailed  และกําหนด α= .05 
 
 
 จากตารางท่ี 4 สามารถสรุปผลการวิเคราะห ไดดังน้ี 
 1) คะแนนเฉลี่ยดานความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนมีความแตกตางกัน (พิจารณาจากคา pvalue ต่ํา
กวาระดับนัยสําคัญกําหนดไว .05) หมายความวา ผูเรียนมีความรูหลังจากเรียนดวย PC Model สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2) คะแนนเฉลี่ยดานความรูระหวางหลังเรียนกับระยะติดตามผลมีความแตกตางกัน (พิจารณาจากคา pvalue 
ต่ํากวาระดับนัยสําคัญกําหนดไว .05) หมายความวา หลังจากท่ีเรียนดวย PC Model ไปแลว 2 สัปดาห (ระยะ              
ติดตามผล) ผูเรียนมีความรูสูงกวาหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (บงบอกถึงระดับความคงทน                 
ของความรู) 

ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ                         
PC Model  

 
ตารางท่ี 5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการเรียนการสอนแบบ PC Model  (n = 71) 
 
รายดาน/ขอคําถาม คาเฉลี่ย SD แปลผล 
 1. ความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนรู 3.94 0.50 มาก 
 2. ความพึงพอใจตอผลท่ีไดรับจากการเรียนการสอน 4.12 0.53 มาก 
 3. ความพึงพอใจตอเน้ือหาท่ีเรยีน 3.85 0.58 มาก 
 4. ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการเรียน 4.03 0.53 มาก 
 ภาพรวมความพึงพอใจตอการเรยีน 3.98 0.44 มาก 

  
จากตางท่ี 5 หลังจากนักศึกษาผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ PC Model เมื่อพิจารณาความ 

พึงพอใจในภาพรวมพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.44) โดยดานท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ผลท่ีไดรับจากการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 
ซ่ึงเปนความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือสภาพแวดลอมในหองเรียน และกระบวนการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.03 และ 3.94 ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานเน้ือหาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 
 สรุปผลการวิจัย 
 

1. ผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนดวยรูปแบบการสอน PC Model พบวา 1) คะแนนดานคุณธรรม 
จริยธรรมหลังเรียนคิดเปนรอยละ 65.85  2) คะแนนดานความรูหลังเรียนคิดเปนรอยละ 54.91 3) คะแนนดานทักษะ
ทางปญญาหลังเรียนคิดเปนรอยละ 72.67  4) คะแนนดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบหลัง
เรียนคิดเปนรอยละ 45.26  และ 5) คะแนนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีหลัง
เรียนคิดเปนรอยละ 80.00    

 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ PC Model 

ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนแบบ PC Model (n = 71)

 จากตางที่ 5 หลังจากนักศึกษาผ่านกระบวนการจัด 

การเรียนการสอนแบบ PC Model เม่ือพิจารณาความพึงพอใจ 

ในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.98 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44) โดยด้าน 

ที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ผลที่ได้รับจากการเรียน 

การสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมาก  

รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน และกระบวนการเรียนรู้  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และ 3.94 ตามล�าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุด คือ ด้านเนื้อหาที่เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85

สรุปผลและอภิปรายผล
 สรุปผลการวิจัย

 1. ผลการเรียนรู ้ของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบ 

การสอน PC Model พบว่า 1) คะแนนด้านคุณธรรม จริยธรรม 

หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 65.85 2) คะแนนด้านความรู้หลังเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 54.91 3) คะแนนด้านทักษะทางปัญญาหลังเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 72.67 4) คะแนนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.26 และ 

5) คะแนนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.00   

 2. การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรู้ก่อนเรยีนและหลงัเรียน  

หลังจากจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วย PC Model ผลการวิจัย 

มีดังนี้

  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ก่อนเรียนกับ 

หลังเรียนไม่แตกต่างกัน  

  2) ด้านความรู้ พบว่า นักเรียนมีความรู้หลังจาก 

เรียนด้วย PC Model สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05  

  3) ด้านทกัษะทางปัญญา พบว่า หลงัจากเรียนด้วย 

วิธีการสอนแบบ PC Model ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญาสูงกว่า 

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ พบว่า หลังจากเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ 

PC Model นักเรียนมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05    

  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยี พบว่า หลังจากเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ  

PC Model นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

 3. การศกึษาความคงทนด้านความรูห้ลงัจากจดักระบวน 

การเรียนการสอนด้วย PC Model พบว่า หลังจากที่เรียนด้วย  

PC Model ไปแล้ว 2 สัปดาห์ (ระยะติดตามผล) ผู้เรียนมีความรู ้

สงูกว่าหลงัเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 หมายความว่า 

หลังจากเรียนไปแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นักศึกษายังคงมีความรู้

ในเนื้อหาที่เรียน 

วิสันต์  พูนชัย, เจนวิทย์  วารีบ่อ, วิกันยา  ประทุมยศ, เลิศชัย  จิตร์อารี, นที  ยงยุทธ
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 4. การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ

การจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วย PC Model พบว่า นักศึกษา

มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และส่วน 

เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44) โดยด้านทีน่กัศกึษามคีวามพงึพอใจ 

มากที่สุด คือ ผลที่ได้รับจากการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.12 (SD เท่ากับ 0.53) ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมาก รอง

ลงมาคือ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน และกระบวนการเรียนรู้ มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (SD เท่ากับ 0.53) และ 3.94 (SD เท่ากับ 0.50) 

ตามล�าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเนื้อหาที่เรียน 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 (SD เท่ากับ 0.58)

 การอภิปรายผล

 การอภิปรายผลแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นตามข้อค้นพบ 

ทีไ่ด้จากการวจิยั โดยประเดน็ที ่1 คอื การเปรียบเทยีบผลการเรยีนรู้  

(พฤตกิรรมทัง้ 5 ด้านตามกรอบ TQF) ก่อนและหลงัเรียน ประเดน็ที่  

2 คอื ผลการตรวจสอบความคงทนด้านความรู ้และประเดน็ที ่3 คอื 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอน 

ด้วย PC Model ซ่ึงในแต่ละประเดน็มรีายละเอยีดการอภปิรายดงันี้

 ประเด็นที่ 1 การเปรยีบเทยีบผลการเรียนรู ้(พฤติกรรม 

ทั้ง 5 ด้านตามกรอบ TQF) ก่อนและหลังเรียน ซ่ึงผลการวิจัย 

พบว่า หลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ PC Model  

นักศกึษามผีลการเรยีนรูด้้านความรู ้ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะ 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสูงกว่า 

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะว่าวิธี 

การสอนแบบ PC Model เป็นกระบวนการท่ีผู้สอนช่วยกระตุ้น  

ส่งเสริม และผลักดันให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสามารถของตนเอง  

ซึง่น�าไปสูก่ารปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูต้ามทีผู่ส้อนมอบหมายให้จน 

บรรลุผล โดยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ว่าต้องท�าอย่างไร ด้วยวิธีการใด 

มีความเข้าใจและรอบรู้ในกิจกรรมที่ก�าลังปฏิบัติ ในกรณีที่เกิด 

ปัญหาก็สามารถคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้ แต่ทั้งนี้ในทุก 

กระบวนการจะมีผู้สอนคอยดูแล และให้ค�าแนะน�าแลกเปล่ียน 

เรยีนรู้กนัจนจบกระบวนการซึง่เป็นลกัษณะของกระบวนการจดัการ 

เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ สอดคล้องกับกระทรวง 

ศึกษาธิการ (2553 : 9-10) ท่ีระบุว่า การจัดการเรียนการสอน 

โดยเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึด 

หลักการว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยการจัดวิธีการเรียนรู้ 

ให้เหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละคน ให้สามารถพฒันา 

ตนเองได้ การจัดการเรียนการสอนควรเป็นสิ่งท่ีมีความหมาย 

ต่อผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ได้ลงมือศึกษาค้นคว้า 

คิด แก้ปัญหา และปฏิบัติงานเพื่อสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยม ี

ครูผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน

จัดสถานการณ์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนการสอน 

ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับ 

การท�างานของสมอง การเชือ่มโยงวงจรสมอง พัฒนาการทางอารมณ์  

ซึง่จะส่งผลให้ผู้เรยีนมจีนิตนาการ มคีวามคิดสร้างสรรค์ และท�างาน 

ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยใช้ประสบการณ์ตรงด้านร่างกาย 

ทีเ่ป็นรปูธรรม ข้อเทจ็จรงิและทักษะด้านต่างๆ ทีป่รากฏในชวีติจรงิ 

ตามธรรมชาตเิป็นเครือ่งมือในการจดัการเรยีนการสอนให้สอดคล้อง 

กับพัฒนาการทางสมอง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ 

งานวิจัยที่มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น 

ส�าคัญ อย่างเช่น นภาพรรณ เอี่ยมส�าอางค์ (2551) ได้ท�าวิจัย 

เรื่อง “ผลการจัดการเรียนการสอนตามโมเดลการสอน BSCS 5E”  

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนตามโดย BSCS 5E  

(5E Instructional Model) ที่ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้น คือ  

ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส�ารวจและค้นหา ขั้นสรุปและอธิบาย 

ขัน้ขยายความรู ้และขัน้ประเมนิผล มผีลสัมฤทธิท์างการเรียนสงูกว่า 

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และร้อยละของ 

จ�านวนนักเรียนในกลุ่มทดลองที่ใช้การสอนตามโดย BSCS 5E  

แสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในด้านการให ้

ความร่วมมือแก่กลุ่มในการท�างาน, การมีส่วนร่วมในการอธิบาย,  

การให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล, การยอมรับ 

ความคิดเห็นข้อมูลอื่น, ความกระตือรือร้นในการท�างานร่วมกัน 

มค่ีาเท่ากบั 91.44 ซึง่มากกว่าค่าร้อยละของจ�านวนนกัเรยีนในกลุม่ 

ควบคุมที่แสดงพฤติกรรมมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ซึ่งมีค่าเท่ากับ  

64.81 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร (2559) ได้ท�าวิจัยเรื่อง “ผลของ 

การใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนที่มีต่อความสามารถใน 

การคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ 

คิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม” (1) นักเรียน 

ที่เรียนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้คะแนนเฉลี่ย 

ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรียน 

ที่เรียนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้คะแนนเฉลี่ย 

ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์สูงกว่า 

นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบทั่วไป อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 (3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู ้

5 ขั้นตอน ได้คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทาง 

วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 (4) นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 

5 ขั้นตอน ได้คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 

ทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบทั่วไป 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสนัตวิฒัน์ จนัทร์ใด (2560)  
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ได้ท�าวิจัยเร่ือง “ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียน 

การสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดีที่มีต่อ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้และเจตคติต่อวรรณคดีไทยของนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน 

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA  

ที่บูรณาการกระบวนการ เรียนรู้วรรณคดีมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู ้

วรรณคดีไทยสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 แต่ผลการวิจัยด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ระดับ 

คะแนนด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาระหว่างก่อนและหลัง

เรียนไม่แตกต่างกัน ซ่ึงตีความหมายได้ว่า กระบวนการเรียนการ

สอนแบบ PC Model ยังไม่สามารถพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรมของนักศึกษาได้ ท้ังน้ีสาเหตุอาจเน่ืองมาจากการเปล่ียน

พฤตกิรรมของมนษุย์ด้านคณุธรรม จริยธรรมต้องใช้ระยะเวลาในการ

เปลี่ยนแปลงพอสมควร และต้องใช้แรงจูงใจหลายๆ ส่วนประกอบ 

ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วย PC Model เพียง 1-2 

เดือน จึงอาจจะยังไม่สามารถให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ในด้านนีส้อดคล้องกบัชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2556) ทีร่ะบไุว้ในบทความ

วชิาการเรือ่ง การทดสอบประสทิธภิาพสือ่หรือชดุการสอนว่า เนือ้หา

สาระทีเ่ป็นจติพิสยัจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและพฒันา ไม่สามารถ

ท�าให้บรรลุเกณฑ์ในระดับสูงได้ในห้องเรียนหรือในขณะที่เรียน 

ซึ่งการเรียนรู ้ด ้านคุณธรรม จริยธรรมก็จัดว่าเป็นพฤติกรรม 

ด้านจิตพิสัย ซึ่งต ่างจากด้านความรู ้ ด ้านทักษะทางปัญญา  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 

ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี  

ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สามารถพัฒนาได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่า สังเกต 

ได้ง่ายกว่า และมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากกว่า

 ประเด็นที่ 2 ผลการศึกษาความคงทนด้านความรู ้ 

พบว่า หลังจากจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วย PC Model 

นักเรียนมีความรู้หลังจากเรียนด้วย PC Model ไปแล้ว 2 สัปดาห ์

สูงกว่าหลังเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงถึง 

ความคงทนของผลการเรยีนรู ้ทัง้นีเ้พราะผูว้จิยัได้ออกแบบกจิกรรม 

กลุม่ โดยให้นกัศกึษาเขยีนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาโจทย์ตามทีก่�าหนด  

ท�าให้นกัศกึษามส่ีวนร่วมในการปรกึษาหารอื และแสดงความคดิเหน็ 

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ท�าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ้

ซึ่งกันและกัน และเมื่อท�าเสร็จแล้ว จะให้ตัวแทนกลุ่มมาอธิบาย

โปรแกรมที่ท�าเสร็จแล้วให้เพื่อนในห้องฟัง และมีการถามตอบ 

ในสิง่ทีไ่ม่เข้าใจโดยผูส้อนช่วยเสรมิในส่วนทีย่งัสมบรูณ์ การจดักจิกรรม 

มลีกัษณะทวนความรู้หลายๆ ครัง้ จงึท�าให้ผูเ้รยีนสามารถจดจ�า หรอื

ระลึกเนื้อหาที่เรียนได้

 ประเด็นที่ 3 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนด้วย PC Model พบว่า 

ในภาพรวมนกัศึกษามคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก 

กระบวนการเรียนการสอนแบบ PC Model เป็นกระบวนการ 

ที่ออกแบบให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ได้รับความรู้จากการลงมือท�า 

ด้วยตนเอง โดยผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูว่้าต้องท�าอย่างไร ด้วยวธิกีารใด 

มีความเข้าใจและรอบรู ้ในกิจกรรมที่ก�าลังปฏิบัติ ท�าให้ผู ้เรียน 

ไม่เกิดความเบื่อหน่ายและสนุกสนามไปกับการท�ากิจกรรม อีกท้ัง 

ยงัมผู้ีสอนคอยให้ค�าปรกึษาซึง่ผูเ้รยีนสามารถขอค�าแนะน�าเพิม่เตมิ  

เมื่อเจอปัญหาขณะท�ากิจกรรมสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  

(2553 : 9-10) ที่อธิบายว่า การจัดการเรียนการสอนที่ยึดหลักการ 

ว่าผูเ้รยีนทกุคนสามารถเรียนรู้ได้ โดยการจดัวธิกีารเรยีนรูใ้ห้เหมาะสม 

กับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ให้สามารถพัฒนาตนเองได้  

การจัดการเรียนการสอนควรเป็นสิ่งท่ีมีความหมายต่อผู ้เรียน  

ให้ผูเ้รยีนมคีวามสขุในการเรยีนรู ้ได้ลงมอืศกึษาค้นคว้า คิด แก้ปัญหา 

และปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการจัดการเรียน 

การสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองเป็นการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนทีมุ่ง่เน้นให้ผูเ้รยีนได้รบัการพฒันาได้อย่างเหมาะสม 

กับการท�างานของสมอง การเช่ือมโยงวงจรสมอง พัฒนาการทาง 

อารมณ์ ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์  

และท�างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข นอกจากนี้ผลการวิจัยยัง 

สอดคล้องกบังานวจิยัทีม่ลัีกษณะการจดัการเรยีนการสอนแบบเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ อย่างเช่น นภาพรรณ เอี่ยมส�าอางค์ (2551) ได้ท�า 

วิจัยเรื่อง “ผลการจัดการเรียนการสอนตามโมเดลการสอน BSCS  

5E” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนตามโดย BSCS 5E  

(5E Instructional Model) ที่ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้น คือ  

ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส�ารวจและค้นหา ขั้นสรุปและอธิบาย  

ขัน้ขยายความรู ้และขัน้ประเมนิผล ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนทีไ่ด้ 

รับการสอนตามโดย BSCS 5E  มีความพึงพอใจต่อวิธีการสอน 

แบบน้ีในระดับมาก  และเดชดนัย จุ้ยชุม (2559) ได้ท�าวิจัยเรื่อง  

“การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียน เร่ือง ทกัษะการคิดของนกัศกึษา 

ในรายวิชาทักษะการคิด (Thinking Skills) รหัสวิชา 11-024-112  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

(Active Learning)” ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ 

ต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะส�าหรบัน�าผลการวจิยัไปใช้ คือ รปูแบบ

การสอน PC Model เหมาะส�าหรับรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ ดังนั้น 

ผู้สนใจควรน�าไปสอนให้ตรงกับลักษณะของวิธีการสอน

 2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป คอื ผูท้ีส่นใจควร

น�าวิธีการสอนแบบ PC Model ไปศึกษาเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม  

จริยธรรม โดยควรขยายระยะเวลาในการทดลองให้นานมากขึ้น  

หรอือาจใช้แผนการทดลองกลุม่เดยีววดัหลายครัง้แบบอนกุรมเวลา 

(Time-Series Design) เพื่อดูระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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บทคัดย่อ
 การศกึษาวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาสภาพพืน้ฐานเก่ียวกบัความต้องการจ�าเป็นในการเสรมิสร้างทกัษะการจดัการเรยีนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21  เพื่อพัฒนารูปแบบ และศึกษาผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับ 
การสอนของครูประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก จ�านวน 320 คน และผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก จ�านวน 320 คน ผู้เช่ียวชาญในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) จ�านวน 10 คน ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบรูปแบบ จ�านวน 9 คน และครูโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ จ�านวน 
25 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบด้วย แบบสอบถามการปฏิบตังิานของครูประถมศึกษาต่อทกัษะการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  
ที่จ�าเป็นส�าหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก และแบบสอบถามความต้องการของ 
ผู้อ�านวยการสถานศึกษาที่มีความคาดหวังต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิเคราะห์ความต้องการ 
จ�าเป็นในการพัฒนาทักษะ ได้น�ามาสร้างเป็นคู่มือในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามขั้นตอนการฝึกอบรม และศึกษาผลการใช้รูปแบบ  
โดยการส�ารวจความพึงพอใจ และการประเมินการรายงานประสบการณ์ของครูที่เข้ารับการอบรม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจัยพบว่า
 1. ความต้องการจ�าเป็นในการในการเสรมิสร้างทกัษะการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เมือ่พจิารณาตามความต้องการจ�าเป็น  
เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน 2) ทักษะด้านความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 3) ทักษะด้าน 
คอมพิวเตอร์ 4) ทักษะการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา 5) ทักษะด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้สู่วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  
และ 6) ทักษะด้านการจัดการชั้นเรียนเพื่อการสร้างบรรยากาศเชิงบวก 
 2. การพัฒนารปูแบบการเสรมิสร้างทกัษะการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ประกอบด้วย “คู่มอืการพฒันาทกัษะการจดัการ 
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก” โดยแบ่งเป็น  
4 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ครูเพื่อศิษย์คิดเป็น เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ, 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�านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ�านวน 25 มีระดับความพึงพอใจในเชิงประจักษ์ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีการประเมินการ 
รายงานประสบการณ์ของครูที่เข้ารับการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ : ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, ครูผู้สอนประถมศึกษา, ภาคตะวันออก

อรวรรณ  ไชยชาญ
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อรวรรณ  ไชยชาญ

Abstract
 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 21
st
 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

Keywords : learning skill needed in 21 century skills, primary teachers, the east region
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บทน�า 

 ในยคุปัจจบุนัระบบการศกึษามกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง  

การศกึษาในศตวรรษที ่21 จงึเกดิข้ึนมาพร้อมกบัการบูรณาการของ 

ยุคดิจิตอล สิ่งท่ีเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นต่อการน�ามาใช้ใน 

การพัฒนาประเทศ (วิโรจน์ สารรัตถะ, 2556) แต่เดิมประเทศไทย 

พบปัญหาในด้านการขาดทรัพยากรในการจัดการการศึกษา 

การศึกษาของไทยจึงไม่มีคุณภาพ ปัจจุบันการพัฒนาระบบ 

การศึกษาของไทย ใช้งบประมาณมาก ใช้เวลามาก ครูมีการพัฒนา 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีความตั้งใจ แต่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  

เช่น เด็กไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอ่านหนังสือไม่เป็น 

ไม่มีนิสัยรักการอ่าน ขาดกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ดงันัน้การสร้างกระบวนการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีน จงึไม่ใช่สิง่ทีค่รสูามารถ 

สอนในห้องเรยีนได้ การสร้างนสิยัดงักล่าวจ�าเป็นจะต้องใช้กจิกรรม 

ที่เหมาะสม สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้เด็กเกิดความกระหายที่จะ 

เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเองได้

 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับประเทศไทย 

จึงเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งผลิตคนที่มีความรู้ เพื่อพัฒนาพลเมือง 

ที่มีความรู้ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการวิเคราะห์  

สงัเคราะห์ สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั มคีวามสามารถ 

ในการท�างาน แก้ปัญหาและแข่งขันทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น ดังนั้น 

การจัดการศึกษาให้ก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยปฏิรูปการจัดการศึกษาในเชิงโครงสร้าง 

ทั้งระบบ อย่างเข้าใจสภาพปัญหา เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

เศรษฐกจิสงัคมอย่างมปีระสทิธภิาพ (ส�านกัเลขาธกิารสภาการศึกษา,  

2559) การศึกษาที่ดีมีคุณภาพนั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

การเรียนรู้ และบทบาทของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 

ศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่คร ูจะต้องเปลีย่นจดุสนใจหรอืจดุเน้นจาก 

การสอน ไปยงัการเรยีนรูข้องทัง้ผูเ้รยีนและครู ต้องมีการเรยีนรูแ้ละ 

ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ตลอดเวลา ครูมีหน้าที่เปรียบเสมือน 

ผู้อ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Learning facilitator) ครูเพื่อ 

ศษิย์จงึต้องมคีวามเก่งในการจดัสรรองค์ประกอบให้ผูเ้รยีนกลายเป็น 

นักเรียนรู้ ต้องมีเครื่องมือหรือทักษะที่จ�าเป็นต่อการเรียนรู้อย่าง 

ครบถ้วน เพ่ือให้ผูเ้รยีนสามารถสร้างองค์ความรูใ้หม่ (วจิารณ์ พานชิ, 

2555) เหตุผลดังกล่าว สภาพการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ 

การด�าเนินการพัฒนาผู ้ เรียนสอดคล้องกับการจัดการศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับโลก 

ในยุคปัจจุบัน จึงต้องมีการสร้างทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับครูผู้สอน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรบัครปูระถมศกึษาแล้ว เพราะถอืเป็นช่วงวยั 

แห่งการปูพื้นฐานการเป็นพลโลกท่ีสมบูรณ์ โดยมีการศึกษาสภาพ 

ของการจัดการเรียนรู้ของครูในปัจจุบันเพื่อวัดทักษะการจัดการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องจะต้องวางรากฐานอย่าง 

ทัว่ถงึในการการบรหิารจดัการทีมี่คุณภาพส่งผลต่อการพฒันาทกัษะ 

ที่จ�าเป็นส�าหรับศตวรรษที่ 21 สภาพปัญหาดังกล่าว ท�าให้ผู้วิจัย 

สนใจศึกษาและพฒันารปูแบบการเสรมิสร้างทกัษะการจดัการเรยีนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับครูผู ้สอนระดับประถมศึกษา 

ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ในภาคตะวนัออก  

เพื่อให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยใช้โอกาสด้าน 

การพฒันาศกัยภาพของครปูระถมศกึษาในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออก  

มาพฒันาการศกึษาทักษะการจัดการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ทีจ่�าเป็น 

ส�าหรบัครูผู้สอน ให้มปีระสทิธภิาพ และอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ 

พัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการ 

จ�าเป็นในการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ส�าหรบัครูประถมศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา 

ในภาคตะวันออก

 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการ 

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการสอนของครปูระถมศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก

 3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างทักษะ 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับการสอนของคร ู

ประถมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ในภาคตะวันออก

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการก�าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั ผูว้จิยัใช้แนวคดิ 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2558; ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2556; พิณสุดา  

สิริธรังศรี, 2557; พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2560)  

สรุปได้ 6 ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะด้านการพัฒนาหลักสูตร 

และรายวิชา ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน ทักษะด้าน 

การประเมินผลการจัดการเรียนรู้สู่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  

ทักษะด้านการจัดการชั้นเรียนเพี่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก ทักษะ 

ความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

 กระบวนการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทักษะการ

จดัการเรยีนการสอนของครใูนศตวรรษที ่21 แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน 

ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น 2) การออกแบบการฝึก 

อบรมและการพัฒนาคู่มือการฝึก 3) การด�าเนินการฝึกและการน�า 

คู่มือไปใช้ 4) การประเมินการฝึก และ 5) การติดตามผลการฝึก 

(Swanson & Holton, 2001)

อรวรรณ  ไชยชาญ
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 ผู้วิจัยได้น�าขั้นตอนต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 

รปูแบบ (คู่มอืการเสรมิสร้างทกัษะการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

ที่จ�าเป็นส�าหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก) โดยแนวคิดทักษะ

การจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา 

ทักษะการเรียนรู ้ของ จอยส์และวีล (Joyce & Weil, 1986) 

โดยสามารถก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอน 

1. ทักษะด้านหลักสูตรและรายวิชา

2. ทักษะการจัดการเรียนการสอน 

3. ทักษะด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้

 สู่วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

4. ทักษะด้านการจัดชั้นเรียนเพื่อสร้าง

 บรรยากาศเชิงบวก 

5. ทักษะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

การปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา

ในภาคตะวันออก ต่อทักษะการจัดการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21

ความคาดหวังของผู้อ�านวยการโรงเรียนที่มีต่อ

ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารงาน

เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะ

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

การพัฒนารูปแบบ

(คู่มือการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับ

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาในภาคตะวันออก)

หน่วยที่ 1 ครูเพื่อศิษย์ คิดเป็น เน้นผู้เรียน

 เป็นส�าคัญ

หน่วยที่ 2  ครูผู้สร้าง มุ่งพัฒนา 

หน่วยที่ 3  ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน

 แบบ 4.0

หน่วยที่ 4  PLC สิ่งดีๆ สู่การพัฒนา

ด�าเนินการทดลองศึกษาผลการใช้

รูปแบบการเสริมสร้างทักษะ

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ที่จ�าเป็นส�าหรับการสอนของครู

ประถมศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ในภาคตะวันออก

ผลการใช้รูปแบบ

- ความพึงพอใจหลังการใช้รูปแบบ

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ตอนที ่1 ส�ารวจข้อมลูในเรือ่งทกัษะการจดัการเรยีนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา  

สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาในภาคตะวนัออก

 1. ศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารและ 

พัฒนาสถานศึกษา ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาเก่ียวกับทักษะ 

การจัดการเรียนรู ้ในศตวรรษท่ี 21 พระราชบัญญัติการศึกษา  

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาชาติ การศึกษา 

ในศตวรรษท่ี 21 การบริหารงานวชิาการในโรงเรียน เพือ่รวบรวมเป็น 

กรอบแนวคิดในการร่างรูปแบบในการเสริมสร้างทักษะการจัดการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก  

โดยการท�าวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และวิจัย 

เอกสาร (Document Research) เพื่อรวบรวมเป็นกรอบแนวคิด 

ในการร่างรูปแบบ 

 2. ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

จากเอกสาร (Documentary Analysis) โดยศึกษาจากเอกสาร 

ทีเ่ก่ียวข้องกับทกัษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ศึกษาเอกสาร 

ประชุม อบรม สัมมนา และการน�าเสนอผลงานต่างๆ ท้ังรูปแบบ

เอกสารและการจัดแสดงผลงาน เพื่อก�าหนดจุดมุ่งหมายและกรอบ 

แนวคิดในการวิจัย

 3. ศึกษาสภาพปัจจบุนัและความต้องการเกีย่วข้องกบั 

ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับครูผู้สอน 

ประถมศึกษา ในภาคตะวันออก ซึ่งได้ใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  

โดยมีการหาคุณภาพเครื่องมือโดยการน�าแบบสอบถามเสนอต่อ 

ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 5 คน เพ่ือพจิารณาตรวจสอบความตรงเชงิพนิจิ  

(Fact Validity) และน�าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาค�านวณ 

หาค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบันยิามเชงิปฏบิตักิาร  

(Item Objective Congruence หรือ IOC) และคัดเลือกข้อท่ีม ี

ค่า IOC ตัง้แต่ 0.80 - 1.0 น�ามาเป็นประเดน็ในการจดัท�าแบบสอบถาม  

และน�าไปทดลองใช้ (Try out) กับโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก ที่มิได้รับคัดเลือก 

อรวรรณ  ไชยชาญ
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เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 ชุด แล้วน�าข้อมูลมาค�านวณหาค่า 

ความเชื่อมั่น โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient alpha)  

ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990 : pp.202-204) และ 

หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (Discrimination) และได้ค่าความเชื่อ 

มั่นทั้งฉบับ (Reliability) ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง .38 - .82  

และได้ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามท้ังฉบบัเท่ากบั 0.97 จากนัน้ 

ด�าเนินการเก็บข้อมูลโดยสอบถามประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 2 กลุ่ม คือ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก 7 จังหวัด 14 เขต 

พืน้ทีก่ารศกึษา โดยการก�าหนดสดัส่วน โดยใช้วธีิการก�าหนดสดัส่วน 

ของยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 

ทั้งสิ้น 320 คน และครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก โดยใช้วิธีการ 

ก�าหนดสัดส่วนของยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้จ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น 320 คน

 ตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการ 

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับการสอนของคร ู

ประถมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

ในภาคตะวันออก แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ด�าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth inter-

view) ตามข้อค�าถามของแบบสมัภาษณ์เชงิลกึกับผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 3 กลุ่ม จ�านวน 10 คน 

ประกอบด้วย ผูบ้รหิารระดับสงู ศกึษานเิทศก์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีน  

และนักวิชาการด้านการจัดการเรียนรู ้ เพื่อถอดประสบการณ ์

ในการพัฒนาครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก   

 ส่วนที่ 2 ด�าเนนิการยกร่างรูปแบบการ เสรมิสร้างทกัษะ 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับการสอนของคร ู

ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ในภาคตะวันออก

 ส่วนที่ 3 ด�าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและ

เป็นไปได้ของ “คู่มือการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

ในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก” โดยผู้วิจัยน�าเสนอร่าง

รูปแบบฯ ที่สร้างขึ้นต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม

และเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus 

group discussion)

 ตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 

การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็น 

ส�าหรับการสอนของครูประถมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก

 ผู ้วิจัยได้มีการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็น 

ส�าหรับการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก โดยการน�ารูปแบบ 

การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็น 

ส�าหรับการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกที่ผ่านการพัฒนาโดย 

ผูเ้ชีย่วชาญ ไปทดลองใช้ โดยผูว้จิยัด�าเนนิการจดัอบรมเชงิปฏบัิตกิาร  

ตามรายละเอียดในคู่มือฯ (Pilot Study) กับครูในโรงเรียน 

ประถมศึกษาในภาคตะวันออก โดยก�าหนดการเลือกสถานท่ี 

ในการวิจัยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงคัดเลือก

จากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก คือ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

มีจ�านวนครูเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จ�านวน 25 คน และมีการศึกษา

ความพึงพอใจเชิงประจักษ์  

ผลการวิจัย
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพพื้นฐานเกี่ยวกับความ 

ต้องการจ�าเป็นในการเสรมิสร้างทกัษะการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษ 

ที่ 21 ส�าหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา ในภาคตะวันออก

 ส่วนที่ 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการส�ารวจข้อมูลในเรื่อง 

ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับครูผู้สอน 

ระดับประถมศกึษา สังกัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

ในภาคตะวันออก จากการวิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis)  

สามารถแบ่งทักษะที่จ�าเป็นออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะด้าน 

การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา 2) ทักษะด้านการจัดการเรียน 

การสอน 3) ทักษะด ้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู ้ 

สู่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 4) ทักษะด้านการจัดการชั้นเรียน 

เพี่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก 5) ทักษะความเป็นผู ้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และ 6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการอมรม  

โดยการท�าการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  

จากนักวิชาการ จ�านวน 5 คน สรุปได้ดังนี้ 

  1) การวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น

  2) การออกแบบการอบรมและการพัฒนาคู่มือ

  3) การด�าเนินการอบรมและน�าคู่มือน�าไปใช้

  4) การประเมินผลการติดตามการฝึกการอบรม

อรวรรณ  ไชยชาญ
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 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส�ารวจความ

ต้องการจ�าเป็น (Needs assessment) ในเรื่องทักษะการจัดการ 

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ทีจ่�าเป็นส�าหรบัครผููส้อนระดบัประถมศกึษา  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก  

ที่ได้จากการสอบถามความเห็นของครูประถมศึกษา และผู้บริหาร 

สถานศึกษา ในภาคตะวันออก ต่อทักษะการจัดการเรียนรู  ้

ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก โดยเรียงล�าดับ 

ค่าเฉล่ียระดับการปฏิบัติตนระดับสูงสุดไปหาระดับต�่าสุด ได้แก่  

ล�าดบัที ่1 ทกัษะด้านการจดัการเรยีนการสอน ล�าดบัที ่2 ทกัษะด้าน 

ความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ล�าดับที่ 3 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  

ล�าดับที่ 4 ทักษะการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา ล�าดับที่ 5 ทักษะ 

ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้สู่วิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

และ ล�าดับที ่6 ทกัษะด้านการจดัการชัน้เรียนเพือ่การสร้างบรรยากาศ 

เชิงบวก 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็น ส�าหรับครูประถมศึกษา

 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก

 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะ 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับการสอนของ 

ครูประถมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ในภาคตะวันออก

 ส่วนที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  

การสอบถามผู้เช่ียวชาญเพื่อถอดประสบการณ์ในการก�าหนดและ 

พฒันารปูแบบการเสรมิสร้างทกัษะการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

ที่จ�าเป็นส�าหรับการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขต 

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออก ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี  

(Stakeholder) ในการพัฒนาครูประถมศึกษาในภาคตะวันออก  

จ�านวน 3 กลุ่ม  จ�านวน 10 คน โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง (จ�านวน 2 คน)

 1. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จะต้องมี 

ความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ชาติ และวิสัยทัศน์ภาคตะวันออก  

เพื่อที่จะออกแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูให้เกิดทักษะการ 

จัดการเรียนรู้ที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีการก�าหนดนโยบาย  

แผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาคร ูมกีารส่งเสรมิพฒันาครดู้วยวธิกีาร 

ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้ต้องมีการนิเทศ ติดตามมีการให ้

ข้อเสนอแนะข้อแนะน�าอย่างต่อเนื่อง 

 2. การพัฒนาให้ครูมีการบูรณาการโครงงานมาใช้ใน 

การจดัการเรียนรู้อย่างสม�า่เสมอ ต้องสร้างความตระหนกั และส่งเสรมิ 

ให้ความรู้ความเข้าใจกับครูอย่างต่อเนื่อง 

 กลุ่มที่ 2 ศึกษานิเทศก์ (จ�านวน 3 คน)

 1. เร่ืองของการบรูณาการโครงงานในการจัดการเรยีนรู้ 

จะต้องค�านึงถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

 2. การจัดการเรียนรู ้ด ้วยการบูรณาการโครงงาน 

ต้องส่งเสริมให้ครูรู้จักใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะวิธ ี

การสอนแบบ IPA-based Learning เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้รบัความรูแ้ละ 

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ และค้นหา 

ค�าตอบในการท�าโครงงาน 

ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอน ผู้บริหาร คะแนนรวม ความต้องการ

1. ทักษะการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา อันดับที่
5 = 2

อันดับที่
3 = 4 

6 4

2. ทักษะการจัดการเรียนการสอน อันดับที่
4 = 3

อันดับที่
1 = 6

9 1

3. ทกัษะด้านการประเมินผลการจดัการเรยีนรูสู้ว่จิยัเชงิปฏบิตักิาร
 ในชั้นเรียน

อันดับที่
6 = 1

อันดับที่
2 = 5

6 5

4. ทักษะด้านการจัดการชั้นเรียนเพื่อการสร้างบรรยากาศ
 เชิงบวก

อันดับที่
2 = 5

อันดับที่
6 = 1

6 6

5. ทักษะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม อันดับที่
1 = 6

อันดับที่
5 = 2

8 2

6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ อันดับที่
3 = 4

อันดับที่
4 = 3

7 3

อรวรรณ  ไชยชาญ
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 3. การบรูณาการโครงงานในการจดัการเรยีนรู ้จะต้อง

มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีเทคนิคการสอนและแนวการสอน 

ที่มีความหลากหลาย 

 กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารโรงเรียน (จ�านวน 5 คน)

 1. การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการโครงงานในการ 

จัดการเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องส่งเสริมและ 

พัฒนาบทบาทของครู

 2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นส่ิงส�าคัญ 

ในการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการโครงงานในการจัดการเรียนรู้

อย่างสม�่าเสมอ 

 3. การจัดการเรียนรู้เชิงรุกจะช่วยส่งผลให้ครูเกิดการ 

บูรณาการโครงงานในการจัดการเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ

 4. การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและครู เป็นสิ่งส�าคัญ 

ในการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการโครงงานในการจัดการเรียนรู้

อย่างสม�่าเสมอ

 5. ภาวะผู้น�าเป็นส่ิงส�าคัญที่จะผลักดันให้เกิดการ 

เปล่ียนแปลง ให้เกิดการบูรณาการโครงงานในการจัดการเรียนรู้ 

อย่างสม�่าเสมอ ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมของทุกฝ่ายด้วยการท�า 

โครงงาน

 ส่วนที ่2 ยกร่างรปูแบบการเสรมิสร้างทกัษะการจดัการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับการสอนของครูประถมศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก  

โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก ตอนที่ 1 ความต้องการจ�าเป็นต่อ 

ทักษะทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับ 

การสอนของครูประถมศึกษา ร่วมกับข้อมูลตอนที่ 2 โดยก�าหนด 

แนวทางในการสร้างเนือ้หาของคู่มอืในการส่งเสรมิและพฒันาทกัษะ 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับการสอนของคร ู

ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ในภาคตะวันออก ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ข้อเสนอแนะส�าหรับการสร้างเนื้อหาในการสร้างบทเรียนของคู่มือฯ

 จากข้อเสนอแนะส�าหรับการสร้างเน้ือหาในการสร้าง 

บทเรยีนของคูม่อืฯ ผูวิ้จัยได้สงัเคราะห์และยกร่างรปูแบบการพฒันาฯ 

เป็น “คูม่อืการพัฒนาทกัษะการจดัการเรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 

ส�าหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

ศึกษา ในภาคตะวันออก” โดยแบ่งเป็น 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1   

ครูเพื่อศิษย์คิดเป็น เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ, หน่วยที่ 2 ครูผู้สร้าง  

มุ่งพัฒนา, หน่วยที่ 3 ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนแบบ 4.0  

และหน่วยที่ 4 PLC สิ่งดีๆ สู่การพัฒนา

 ส่วนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ของ 

รูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ที่จ�าเป็นส�าหรับการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก “คู่มือการพัฒนา 

ทกัษะการจดัการเรยีนการสอนส�าหรบัครปูระถมศกึษา สงักดัส�านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก” ภายหลังการ 

สนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยได้น�าแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น 

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 กลุ่ม จ�านวน 9 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก 

ผูท้รงคณุวฒุ ิดงัน้ี ผู้ทรงคณุวฒิุด้านการบริหารจัดการศกึษาระดบัสงู 

ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ผูท้รงคณุวฒุด้ิานการบรหิารสถานศกึษา และ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู ้ 

ในพื้นที่ ประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ ของเนื้อหาในคู่มือฯ  

พบว่า ผู้ทรงคุณวฒุทิัง้ 9 คน มคีวามคิดเหน็ว่า เหมาะสม มคีวามเป็น 

ไปได้ โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.78 - 1.00 และค่าเฉลี่ยรวม = 0.95  

และผูท้รงคุณวฒุไิด้ให้ข้อเสนอแนะกบัผูว้จิยั เพือ่น�าไปปรบัปรงุก่อน 

การใช้ สรุปได้ดังน้ี ทั้ง 4 หน่วยความมีการตรวจสอบให้เชื่อมโยง

กับตารางการวิเคราะห์ก่อนร่างคู่มือ ในส่วนของวิทยากรควรเป็น 

ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน                                  เนื้อหาในการสร้างบทเรียน

1. มีการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนใช้เป็น 

 เครื่องมือในการสร้างความรู ้ด้วยตนเองเน้นกระบวนการ 

 ปฏิบัติ โดยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้

แนวคิด หลักการ การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

2. ให้ผู้เรียนท�างานอย่างมีอิสระ และร่วมท�างานกับผู้อื่น การพัฒนาลักษณะนิสัย  

3. มีการปรับเปลี่ยนการสอนท่ีเน้นจากห้องเรียนสู่โลกภายนอก 

 ใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย

การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ชั้นเรียน

4. เปิดโอกาสให้เพื่อนครูมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบ

 การจัดการเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ

แนวคิด หลักการ ในการท�า PLC

อรวรรณ  ไชยชาญ
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บคุคลทีส่ามารถถ่ายทอดความรู ้มปีระสบการณ์ในการจดัการเรยีน 

การสอน สามารถถอดประสบการณ์ได้ ควรมีการก�ากบัติดตาม และ 

นเิทศอย่างสม�า่เสมอ ตอนท�า Pirot study ให้เหน็วิธกีารฝึกอบรมฯ  

ให้น่าสนใจ เชิญบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ที่เป็นต้นแบบ 

ในการจัดการเรียนรู ้ในศตวรรษท่ี 21 และการวัดผล ควรวัด

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

 ตอนที ่3 ศึกษาผลการใช้รปูแบบการเสรมิสร้างทกัษะ

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับการสอนของ

ครปูระถมศกึษา สังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 

ในภาคตะวันออก 

 ผู ้ วิจัยได ้ ให ้ครูกลุ ่มตัวอย ่างที่ เข ้ ารับการอบรม 

เชิงปฏิบัติการโดยความสมัครใจ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

(ปลายเป ิด) ภายหลังสิ้นสุดการอบรมเชิงปฏิบั ติการ เร่ือง  

“การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่จ�าเป็น 

ส�าหรับการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก” โดยได้ทดลองใช้  

“คู ่มือ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ส�าหรับครู 

ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

ในภาคตะวันออก” ระหว่างวันที่ 2 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2562  

ซึ่งโดยภาพรวมแล้วครูมีระดับความพึงพอใจกับความรู้ความเข้าใจ 

ที่ได้รับและมีแรงบันดาลใจ อยากให้มีการจัดกิจกรรมอบรม 

เชิงปฏิบัติการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง และจัดอบรมให้กับครู ในรุ่น 

ต่อๆ ไป และจะน�าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลให้กับ 

เพื่อนครู ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมด้วย และผู้วิจัยใช้แบบประเมิน 

ความพึงพอใจต่อวิทยากรของครูท่ีเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ

การ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.73 (Mean = 4.73) และ 

ค่าเฉลี่ยรวมส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.44 (S.D. = 0.44)  

แสดงให้เห็นว่าครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู ้  

ความเข้าใจ และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรเป็น

อย่างดี 

อภิปรายผล 

 1. การศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการการเสรมิสร้าง 

ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับครูผู้สอน 

ระดับประถมศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ในภาคตะวนัออก จากผูบ้ริหารสถานศกึษา และการสอบถามระดบั 

การปฏิบัติเก่ียวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอน พบว่า  

ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

มากที่สุด คือ ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เน่ืองจาก  

เป็นทักษะที่มีความส�าคัญและเก่ียวข้องกับการพัฒนาผู ้เรียน  

เพือ่ให้ตอบสนองความต้องการของทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 

โดยเป็นทักษะที่เก่ียวข้องเก่ียวกับเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 

ซึ่งครูมีความจ�าเป็นต้องมีสมรรถนะเป็นครูมืออาชีพ เป็นครูที่ม ี

ความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ครูต้องมีความรู้ที่ด ี

ในเนื้อหา และมีการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลง 

ในวัฒนธรรมการสอนมาเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ สภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน มุง่เน้นการคดิเชงิวิเคราะห์และการท�างานร่วมกนั โดยมี 

การบูรณาการโครงงานในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม�่าเสมอ  

ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับครู ในการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา 

ให้นักเรียนมีทักษะที่ดีในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับธีรภัทร ไชยสัตย์  

(2542) ทีก่ล่าวไว้ว่า ความมปีระสิทธภิาพในเชงิวชิาการ ท�าให้ผูเ้รยีน 

เป็นผู้ทมีปีฏิภาณไหวพรบิ สามารถประยกุต์ความรูท้ีไ่ด้ศึกษามาเข้า 

กบัการท�างานได้และความรู ้คือ คุณลักษณะทางด้านความรูท้างวชิา 

พื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษา (2550) ที่ได้ท�าการวิจัย การทดลอง 

ตัวแบบการพัฒนาครูแบบอิงพื้นที่เป็นฐาน และข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาครู พบว่า เกิดการพัฒนาและ 

มีความก้าวหน้าทุกประเด็น โดยประเด็นการพัฒนาครูผู้ปกครอง  

และบุคลากร ทางการศึกษาระดับปฐมวัย ด้วยวิธีการอบรม 

เชิงปฏิบตักิารโดยใช้วงจรปฏิบตักิาร PDCA ทีด่�าเนนิการพฒันาทัง้ครู 

และผูป้กครองโดยการให้ความรูส่้งเสรมิการมส่ีวนร่วม และประสาน 

ความร่วมมือจากองค์กรที่เกี่ยวข้องนั้น ส่งผลให้ครูและผู้ดูแลเด็ก 

มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง 

ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างครผููป้กครอง และชมุชนอกีด้วย ส่วนการ 

พัฒนาครูผู้น�า ปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการวิจัยน้ัน พบว่า 

ครูได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติงานโดยวงจรปฏิบัติการ PDCA อย่างถูกต้อง  

รวมทั้งได้ทราบเทคนิคการจัดการเรียนการสอน การจัดท�าสื่อโดย 

ครูพี่เลี้ยง ตลอดจนรูปแบบวิธีการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนื่องต่อไป และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณรัตน์   

ลังกาวงศ์ (2546) ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูในการใช้  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

สังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญเขตการศึกษา 7 

พบว่า สภาพการพัฒนาครู ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

เพื่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาเพื่อ 

คนพิการ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 ในภาพรวม พบว่า 

มกีารปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีผ้ลการเปรยีบเทยีบความคดิ 

เห็นของ ผู้สอน จ�าแนกตามประสบการณ์ของผู้สอนโดยรวม พบว่า  

หน่วยงานควรมีการส�ารวจข้อมูลอย่างสม�่าเสมอถึงความจ�าเป็น

ด้านต่างๆ แล้วน�ามาพิจารณาร่วมกันวางแผนให้เกิดความชัดเจน  

ครูต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรมีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ 

ของครูอย่างทั่วถึง 

 2. ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการ 

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับครูผู้สอนระดับ 

ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
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ในภาคตะวันออก ได้เครื่องมือในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน

การสอน ด้านการบูรณาการโครงงานในการจัดการเรียนการสอน

อย่างสม�่าเสมอ คู่มือการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

ในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศกึษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออก แบ่งออกเป็น 4 หน่วย คอื 

 หน่วยที่ 1 ครูเพื่อศิษย์ คิดเป็น เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

 หน่วยที่ 2 ครูผู้สร้าง มุ่งพัฒนา 

 หน่วยที่ 3 ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน แบบ 4.0

 หน่วยที่ 4 PLC สิ่งดีๆ สู่การพัฒนา

 การประเมินความเหมาะสมและการตรวจสอบความ 

เป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยการสนทนากลุ่มย่อย พบว่า คู่มือ 

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับ 

ครูประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

ในภาคตะวันออก มีความเหมาะสม และความเป ็นไปได  ้

ทุกองค์ประกอบอยู ่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองจาก คู ่มือฯ 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ด�าเนินการสร้างอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน 

โดยศึกษารวบรวมความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ศึกษาทฤษฎ ี

การสอน จติวทิยาการสอน ศกึษาการจดัท�าคูม่อืหลกัสตูร วเิคราะห์ 

เน้ือหา วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้และ 

การวัดผลประเมินผล จากนั้นศึกษาหลักการสร้างคู่มือ ด�าเนินการ 

สร้างคู ่มือ และน�าไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรง 

เชิงเนื้อหา รูปแบบของคู่มือ ภาษาที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ และ 

รูปแบบประกอบเพื่อน�ามาปรับปรุงให้คู่มือมีความสมบูรณ์ยิงขึ้น  

อีกทั้งผู้วิจัยได้น�าเน้ือหาวิชามาจัดเรียงล�าดับก่อนหลังให้มีความ 

เหมาะสม โดยจัดกิจกรรมให้ง่าย และสะดวกต่อการศึกษา เนื้อหา 

วิชาก็เป็นเรื่องใกล้ตัวและได้รับความสนใจจากครู กิจกรรมได้ 

ส่งเสริมให้ครูได้ลงมือปฏิบัติทั้งด้วยตนเองและเป็นกลุ่ม ให้ครูมี 

การจัดการเรียนรู้ได้เน้นให้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากสถานการณ์  

ตลอดจนต้นแบบ เช่น จากการเรยีนรูแ้ละจากการถอดประสบการณ์  

เพื่อน�าข้อมูลมาจัดกระท�าสู่การออกแบบทักษะการจัดการเรียน 

การสอน อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนยังส่งเสริมให้ครู ได้รู้จัก 

การตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา แก้ไขกระบวนการสอนอย่างเป็น 

ระบบโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู ้ที่มีความหลากหลาย  

คิดวิเคราะห์ข้อเด่น ข้อด้อย พร้อมท้ังฝึกทักษะการปฏิบัติและ 

แลกเปลี่ยนความรู ้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการถอด 

ประสบการณ์ และการเขียนการสรุปองค์ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ 

ทิศนา แขมมณี (2548) ได้กล่าวว่า รูปแบบการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ที่ดี มีประสิทธิภาพควรปฏิบัติดังนี้ 1) ก�าหนดเป้าหมาย 

ของการสอนให้ชัดเจน 2) จัดเตรียมรายละเอียดของเนื้อหา และ 

กิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 3) วางแผนขั้นตอนในการสอน  

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ใหม่ และ 4) ปฏิบัติตาม 

ขั้นตอน และสอดแทรกแนวคิดของหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เรียน 

ได้รับรู ้เป็นระยะๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากคู่มือการพัฒนาทักษะการจัด 

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับครูประถมศึกษา สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก 

ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ ่านการประเมินความเหมาะสมและการ 

ตรวจสอบความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยการสนทนากลุ่มย่อย 

ซึ่ ง เป ็นรูปแบบการตรวจสอบโดยวิธีอ ้ างอิ งผู ้ทรงคุณวุฒิ  

(Connoisseurship model) ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจะให้ข้อเสนอแนะ 

ในการปรับปรุงคู่มือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

ก่อนน�าไปใช้จริง จากการด�าเนินการของผู้วิจัยตามขั้นตอนดังกล่าว  

จึงส่งผลได้มาซึ่งคู่มือการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

ในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับครูประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก ที่มีองค์ประกอบ 

ที่ครบถ้วนและมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เหมาะจะน�าไปพัฒนาคร ู

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ต่อไป

 3. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างทักษะการ 

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับการสอนของคร ู

ประถมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ในภาคตะวนัออก หลงัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร ด้วยคูม่อืการพฒันา 

ทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับครู 

ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

ในภาคตะวันออก ด้วยการส�ารวจความพึงพอใจของผู ้เข้ารับ 

การอบรม พบว่า ค่าระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

มากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก คู่มือการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน 

การสอนในศตวรรษที ่21 ส�าหรบัครปูระถมศกึษา สงักดัส�านกังานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก มีองค์ประกอบ คือ 

1) มีจุดมุ่งหมายและเน้ือหาที่ต้องการศึกษา 2) บรรยายเนื้อหา 

3) มีจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 4) มีแนวการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน และ 5) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมจะให้เกิดทักษะ โดยแต่ละ 

หน่วยในคู่มือ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามทฤษฎีความแตกต่างระหว่าง 

บุคคล โดยความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

เป็นส�าคญั บคุคลมคีวามแตกต่างกันหลายด้าน อกีทัง้ยงัยดึแนวทาง 

จัดการเรียนรู้ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ คือ เปิดโอกาสให้ครูที่เข้า 

รับการอบรม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีการเสริมแรงอันจะ 

ท�าให้ครูท�าพฤติกรรมน้ันซ�้าหรือหลีกเลียงไม่กระท�า ส่งเสริมให้ครู 

ได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจ เน้นการ 

ให้ครูมีการน�าเอาสื่อประสมมาใช้สอนหลายๆ อย่างมาสัมพันธ์กัน 

อย่างมีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างมีระบบ ให้ครูใช้สื่อการ 

สอนโดยการใช้ส่ือประสมช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่ผสมผสาน 

กบัให้นกัเรียนได้ค้นพบวธิกีารทีจ่ะเรียนในส่ิงทีต้่องการได้ด้วยตนเอง 

มากยิง่ขึน้ และได้น�าเอากระบวนการกลุม่มาใช้ เพือ่ให้ผูเ้รยีนมทัีกษะ 

การท�างานเป็นทีมและให้ความรู้สึกทีไม่โดดเดี่ยวในการเรียนรู ้  

อรวรรณ  ไชยชาญ
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ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมของวิชัย วงศ์ใหญ่  

(2535) ที่ได้กล่าวว่า ในการสร้างกิจกรรมย่อยในแต่ละชุดกิจกรรม  

ควรเรียงล�าดบักิจกรรมการเรยีนรู ้เพือ่ให้เกดิการประสานกลมกลนื 

ของการเรียนการสอน จะต้องน�ากิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละข้อ 

ทีท่�าการวเิคราะห์งาน และเรยีงล�าดบักิจกรรมไว้ทัง้หมดมาหลอมรวม 

เป็นกจิกรรมการเรยีนรู้ข้ันสมบรูณ์ท่ีสดุ โดยค�านึงถึงพฤตกิรรมพ้ืนฐาน 

ของผูเ้รยีน วธิดี�าเนนิการสอน ตลอดจนการตดิตามผล และการประเมิน 

พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกเม่ือมีการเรียนการสอน ในด้านสื่อ 

การเรียน ผู้สอนจะต้องจัดท�าและจัดหาไว้ให้เรียบร้อย และควรมี 

การประเมินผลเพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่าหลังจากการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้แล ้ว ผู ้เรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลนี้จะใช้วิธี

การใดกต็ามแต่จะต้องสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรยีนรู้ทีเ่ราต้ังไว้  

จากการด�าเนินการสร้างคู่มือการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน 

การสอนในศตวรรษที ่21 ส�าหรบัครปูระถมศกึษา สงักดัส�านกังานเขต 

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ในภาคตะวนัออก ทีเ่ป็นระบบดงักล่าว 

เมือ่น�าไปทดลองใช้กบัครูผูส้อน จงึส่งผลให้ค่าระดบัความพงึพอใจ/ 

ความรู้ความเข้าใจ/การน�าไปใช้ ในการอบรมเรื่อง “การเสริมสร้าง 

ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับการสอน 

ของครูประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ในภาคตะวันออก” ด้านการน�าความรู ้ไปใช้ โดยภาพรวมอยู ่

ในระดบัมากทีส่ดุ แสดงให้เหน็ว่าครูทีเ่ข้ารับการอบรมเชงิปฏบิตักิารฯ  

มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จาก

วิทยากรเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในทักษะด้านการประเมินผลการจัดการ 

เรียนรู้ สู่วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ทักษะการพัฒนาหลักสูตร 

และรายวชิา ทกัษะด้านคอมพวิเตอร์ ทกัษะด้านการจดัการชัน้เรยีน 

เพือ่สร้างบรรยากาศเชงิ และทกัษะความเป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม 

ควบคู่กันไป

 2. ในการด�าเนินการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง 

ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นส�าหรับการสอน 

ของครปูระถมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษา 

ในภาคตะวนัออก ควรมกีารด�าเนนิการนเิทศ ตดิตาม อย่างต่อเนือ่ง 

และส่งเสริมให้มีการคัดเลือกครูต้นแบบ 

 3. ครูควรมีการศึกษาคู ่มือในการพัฒนาทักษะ 

ในศตวรรษที่ 21 ให้เข้าใจทุกข้ันตอนอย่างละเอียด ชัดเจน  

ก่อนการน�าคู่มือไปใช้

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาทักษะแห่ง 

ศตวรรษที่ 21 ส�าหรับครูผู้สอนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก ในด้านอื่นๆ

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาทักษะแห่ง 

ศตวรรษที่ 21 ส�าหรับครูผู้สอนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก โดยการจัดท�าเป็น 

แผนพัฒนาครู และหลักสูตรการพัฒนาครูของสถานศึกษา

 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับ 

ความส�าเรจ็ในการพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ส�าหรบัครผููส้อน 

ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ในภาคตะวันออก
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80  

2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร  

จังหวัดชลบุรี ท่ีเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 30 คน โดยได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม  

(Cluster Random sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1) บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) แบบทดสอบก่อนเรียน -  

หลังเรียน 3) แบบศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูล  

ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบประสิทธิภาพ (E1/E2) และดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เร่ือง การส่ือสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 80.58/81.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 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 

ค�าส�าคัญ : บทเรียนออนไลน์, ปัญหาเป็นฐาน, การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต
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Abstract
 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

Keywords : online lesson, problem based, Data Communication and Internet
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บทน�า
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีความส�าคัญ 

เป็นอย่างมากในสงัคมปัจจบุนั เทคโนโลยเีกีย่วข้องกบัการด�ารงชวีติ 

ประจ�าวัน หรือเกี่ยวข้องกับการท�างาน การเรียนรู้และการเข้าถึง 

สื่อที่เป็นในรูปแบบออนไลน์ สามารถท�าได้ง่ายมากในปัจจุบัน   

การเรียนรู้ไม่จ�ากัดเฉพาะในห้องเรียนมีมากยิ่งขึ้น นักเรียนจ�าเป็น 

ต้องมีทักษะการแสวงหาความรู ้ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ 

ในการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให ้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาประเทศชาติ ท้ังน้ีการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารก็เข้ามามีบทบาทในทุกด้าน ซึ่งแผน 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 โดยส�านักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้วางกรอบ เป้าหมาย และ 

ทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพ และ 

ขดีความสามารถของคนไทยทกุช่วงวัยให้เตม็ตามศักยภาพ สามารถ 

แสวงหาความรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

โดยการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ 

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด�ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง 

กบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และการเปลีย่นแปลงของโลก 

ในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 50 - 51)    

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ที่ 

หลากหลายในปัจจุบันถูกน�ามาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิด 

การเรียนรู้ เกิดทักษะในด้านต่างๆ ซึ่งการพัฒนาสื่อการเรียนน้ัน 

มีการพัฒนา มาถึงการใช้คอมพิวเตอร์น�าเสนอข้อมูลเนื้อหาความรู ้

เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพการจดัการเรียนการสอน พฒันาความสามารถ 

ของนักเรียน และในปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาความ 

สามารถใช้งานได้หลากหลาย เครือ่งคอมพวิเตอร์และโทรศพัท์มอืถอื  

ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการใช้มากขึ้น ทุกคนสามารถรับรู ้

และเข้าถึงสื่อที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ได้ง่าย จากข้อดีนี้ท�าให้น�ามา 

พัฒนาการการจัดการเรียนการสอน และเป็นสื่อการเรียนการสอน 

ได้สะดวก ผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทุกเวลา แก้ปัญหา 

การไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียน

 สภาพปัจจุบัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต  

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนพนสัพทิยาคาร อ�าเภอพนสันคิม  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ใช้รูปแบบ 

การสอนแบบบรรยาย ท�าแบบทดสอบตามแบบเรียน มุ่งเน้นเพื่อ 

ให้จบเนื้อหาตามที่หลักสูตรก�าหนด มากกว่าการเน้นให้ผู้เรียนเกิด 

การคิดวิเคราะห์ คิดแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และคิดแก้ปัญหา  

ท�าให้ไม่สามารถพฒันาผูเ้รยีนได้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะเนือ้หาวชิาเป็น 

นามธรรมเป็นส่วนมาก กิจกรรมเป็นแบบเดิมซ�้าๆ นักเรียนเกิด 

ความเบื่อหน่าย ท�าให้นักเรียนท�าข้อสอบประเภทวิเคราะห์คิดแก ้

ปัญหาได้น้อย นักเรียนไม่สามารถอธิบายเน้ือหาได้และไม่เข้าใจ 

เน้ือหา ความรู้ที่ได้ไม่คงทน นักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพในการ 

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนที่แตกต่างกัน นักเรียนไม่ม ี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และการจัดการเรียนการสอน 

ในชัว่โมงทีม่เีวลาจ�ากดั โดยก�าหนดเวลาเรียน คาบเรยีนละ 55 นาที  

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 นั้น เรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ ท�าให ้

นักเรียนไม่สามารถซักถามในส่ิงที่ยังไม่เข้าใจกับครูผู้สอนในเวลา 

เรียนได้ครบทั้งหมด ท�าให้เกิดการไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่เรียน 

ซ่ึงส่งผลต่อการเกิดการเรียนรู้ ท�าให้ค่าคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 มีค่าไม่น่าพอใจ คือ ต�่ากว่า 

ร้อยละ 60 ซึ่งต�่ากว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก�าหนด โดยเกณฑ์ที ่

โรงเรียนก�าหนด คือ ร้อยละ 70  ขึ้นไป ครูผู้สอนจะต้องหาแนวทาง 

วิธีการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าว  

สามารถท�าได้หลายรูปแบบ หลายวิธี โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลย ี

ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในขณะนี้ กระบวนการ 

จัดการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ สื่อออนไลน์ จะเป็นวิธีที่สะดวก  

น่าสนใจส�าหรับผู้เรียนและผู้สอน 

 บทเรียนออนไลน์ เป็นการจัดการเรียนผ่านเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ต ครูและนักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารท�างานร่วมกัน  

สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนสามารถท�า 

กิจกรรมการน�าเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ มีการแสดงความ 

คิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ครูสามารถเข้าไปติดตามงานว่า 

นักเรียนคนใดเสร็จแล้วบ้างและใครยังท�างานไม่เสร็จ บทเรียน 

ออนไลน์ที่จัดท�าขึ้นเป็นสื่อการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย โครงสร้าง 

หลักสูตร ค�าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู ้ การวางแผน 

การจดัการเรียนรู ้เน้ือหา แบบทดสอบ แบบฝึกทกัษะเพือ่ให้นกัเรยีน 

และผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ ได้ด้วยตนเองโดย  

ออกแบบไว้ให้โต้ตอบกับนักเรียนได้ และการที่จะท�าให้บทเรียน 

ออนไลน์ มีลักษณะเฉพาะและเหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสอน  

เหมาะสมกับผู้เรียน สามารถออกแบบบทเรียนให้เหมาะสมกับการ 

เรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาตามจุดมุ่งหมาย ผู้สอนควร 

มกีลยทุธิก์ารสอน เช่น มกีารตัง้เป็นประเดน็ปัญหา  ทีเ่ป็นค�าถามให้ 

ผู้เรยีนได้ฝึกกระบวนการคดิวเิคราะห์สังเคราะห์ ซึง่ส่วนใหญ่ทีใ่ช้กนั 

ทั่วไป คือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based  

learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิด 

ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) 

โดยให้ผู ้เรียนสร้างความรู ้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 

ในโลกเป็นบรบิทของการเรยีนรู ้(Learning Context) เพือ่ให้ผูเ้รยีน 

เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู ้

ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาไปพร้อมกันด้วย การเรียนรู้โดย 

ใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท�างานที่ต้องอาศัย 

ความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลกั การสอน PBL เป็นเทคนคิ 
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การสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้า 

กบัปัญหาด้วยตนเอง ท�าให้ผูเ้รยีนได้ฝึกทกัษะในการคดิหลายรปูแบบ  

เช่น การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด

สร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ในแต่ละข้ันตอนจะท�าให้นักเรียนมีความต่ืนตัว ให้ความสนใจ 

มีความอยากรู้อยากเห็นและพยายามท�าความเข้าใจปัญหา ท�าให้ 

นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหาและความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา  

พร้อมทัง้ได้ฝึกทกัษะการวางแผนการเรยีนรูด้้วยตนเองทีส่ามารถน�า 

ไปใช้ได้กับการแก้ปัญหา เป็นการฝึกการท�างานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่ม 

และฝึกการท�างานเป็นทีม ได้ฝึกการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

และการสือ่สารกบับคุคลอ่ืนด้วย นักเรียนเกดิทกัษะ การคิดสงัเคราะห์ 

ข้อมลูทีไ่ด้ และตดัสนิใจได้ว่าเพยีงพอที ่จะแก้ปัญหานัน้หรอืไม่ อย่างไร  

ท�าให้เกดิการเชือ่มโยงความรูท้ีห่ามาได้กบัวิธกีารหาค�าตอบของปัญหา  

ซึ่งจะท�าให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแก้ปัญหาอีกทางหนึ่ง ดังนั้น 

จึงท�าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการเรียนรู้โดย 

ใช้ปัญหาเป็นฐาน และปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน ผูว้จิยัจึงสนใจจะพัฒนาบทเรยีนออนไลน์โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูล 

และอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนจะมีทักษะในการต้ังสมมุติฐานและ 

การให้เหตุผลดีขึ้น พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท�างานเป็น 

กลุ ่มและสื่อสารกับผู ้อื่นได้ดี ความคงอยู ่ของความรู้นานกว่า 

การเรียนแบบบรรยาย และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

ด้วยบทเรยีนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส�าหรบัวงการการศกึษา 

ต่อไป

วัตถุประสงค์หลัก
 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เร่ือง การสื่อสารข้อมูลและ 

อินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

วัตถุประสงค์เฉพาะ
 1. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์โดยใช้ 

ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสาร 

ข้อมลูและอนิเทอร์เนต็ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ให้มปีระสทิธภิาพ 

ตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80

 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วย 

บทเรียนออนไลน์โดยใช้ป ัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 3. เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนทีม่ต่ีอบทเรยีน 

ออนไลน์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  

เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์ปัญหา 

วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์โครงสร้างวิชา

 2. ขั้นการออกแบบ (Design) ออกแบบบทเรียน

ออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ออกแบบแบบทดสอบ ออกแบบ

ประเมินความพึงพอใจ

 3. ขัน้การพฒันา (Development)  สร้างแบบทดสอบ

และหาคุณภาพแบบทดสอบ สร้างแบบวัดความ พึงพอใจและ 

หาคุณภาพ ทดลองใช้เบื้องต้น (Try out) เก็บรวบรวมข้อมูล   

วิเคราะห์ข้อมูล โดยในขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ 

ปัญหาเป็นฐาน ใช้หลักการ คือ

 ขั้นที่ 1 ก�าหนดปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดสถานการณ์ 

ต่างๆ กระตุน้ให้ผู้เรยีนเกดิความสนใจ  และมองเหน็ปัญหา สามารถ 

ก�าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนได้เกิดความสนใจ 

ที่จะค้นหาค�าตอบ

 ขั้นที่ 2 ท�าความเข้าใจกับปัญหา ผู้เรียนจะต้องท�า 

ความเข้าใจปัญหาทีต้่องการเรยีนรู ้ซึง่ผูเ้รยีนจะต้องสามารถอธบิาย 

สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้

 ขั้นที่ 3 ด�าเนนิการศึกษาค้นคว้า ผูเ้รยีนก�าหนดสิง่ท่ีต้อง 

การเรยีน ด�าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวธิกีารหลากหลาย

 ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนน�าความรู ้

ทีไ่ด้ค้นคว้ามาแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั อภปิรายผล และสงัเคราะห์

ความรู้ที่ได้มา ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด

 ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค�าตอบ ผู้เรียนแต่ละ 

กลุม่สรปุผลงานของกลุม่ตนเอง และประเมนิผลงานว่าข้อมลูท่ีศึกษา 

ค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบ 

แนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกันสรุป 

องค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง

 ขั้นที่ 6 น�าเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรียนน�าเสนอ

ข้อมูลที่ได้มาจัดองค์ความรู้และน�าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่

หลากหลายผู้เรียนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกัน

ประเมินผลงาน

 4. ขั้นการน�าไปใช้ (Implementation) ทดลองใช้จริง 

(Trial run) กับกลุ่มเป้าหมาย

 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ประเมิน

ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน E1/E2 =  

80/80 หาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน

จินดาพร  เทียมภักดี, นคร  ละลอกน�้า, ฐิติชัย  รักบ�ารุง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. บทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

 3. แบบศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียน 

ออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  

เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ผลการทดสอบประสิทธิภาพ E1/E2  

โดยน�าผลที่ได้จากการทดลองเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ E1/E2 =  

80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2520)

 2. วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ 

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เมื่อได้คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแล้ว 

มาท�าการค�านวณตามสูตรการหาดัชนีประสิทธิผล ทั้งนี้เกณฑ์ 

ประสิทธิผลที่ยอมรับได้ คือ 0.50 ขึ้นไป

 3. ท�าการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวม 

คะแนนของข้อค�าถามทุกข้อ หารด้วยจ�านวนข้อเพื่อหาค่าเฉล่ีย 

จะได้คะแนนเฉลีย่ โดยพจิารณาแบ่งระดบัความพงึพอใจของผู้เรยีน 

ทีม่ต่ีอกจิกรรมการเรยีนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน ใช้เกณฑ์การประเมินค่า ดังนี้

 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ใน

    ระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ใน

    ระดับมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ใน

    ระดับปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ใน

    ระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ใน

    ระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
 จากการด�าเนนิการวจิยัการพฒันาบทเรยีนออนไลน์ โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 เรือ่ง การสือ่สาร

ข้อมูลและอินเทอร์เน็ต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สรุปผลการวิจัยได้

ดังนี้

 1. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและ 

อินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ 

E1/E2 = 80.58/81.17 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ E1/E2 = 

80/80 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการหาประสิทธิภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ที่เรียน ด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหผลการทดสอบประสทิธิภาพ E1/E2 โดยนําผลท่ีไดจากการทดลองเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว E1/E2 
= 80/80 โดยใชสตูร E1/E2 ของ ชัยยงค พรหมวงศ (2520) 

2. วิเคราะหดัชนีประสิทธิผล ของบทเรียนออนไลนโดยใชปญหาเปนฐาน  เมื่อไดคะแนนกอนเรียนและหลัง
เรียนแลวมาทําการคํานวณตามสตูร การหาดัชนีประสิทธิผล ท้ังน้ีเกณฑประสิทธิผลท่ียอมรับไดคือ 0.50 ข้ึนไป 

3. ทําการวิเคราะหคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมคะแนนของขอคําถามทุกขอ หารดวยจํานวนขอเพ่ือหา
คาเฉลี่ย จะไดคะแนนเฉลี่ย โดยพิจารณาแบงระดบัความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมตีอกิจกรรมการเรียนการสอนดวย
บทเรียนออนไลนโดยใชปญหาเปนฐาน ใชเกณฑการประเมินคา  ดงัน้ี 

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดบัมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดบัมาก 
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดบัปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดบันอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดบันอยท่ีสุด 

ผลการวิจัย 

จากการดําเนินการวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 
เรื่องการสื่อสารขอมลูและอินเทอรเน็ต  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. การพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 เรื่องการสื่อสารขอมูล
และอินเทอรเน็ต ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา บทเรียน มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80.58/81.17 เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด
ไว E1/E2 = 80/80 ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงการหาประสิทธิภาพของกลุมตัวอยางท่ีท่ีเรียน ดวยบทเรียนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน   
 

คะแนน คะแนนเตม็ X  S.D. รอยละ 
1. คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบระหวางเรียนหรือ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
2. คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (หลังเรียน) หรือประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 

40 
 
 

40 

32.23 
 
 

32.47 

4.48 
 
 

3.49 

80.58 
 
 

81.17 
   

2. การศึกษาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดการเรยีนรูดวยบทเรยีนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่องการสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีวิเคราะหจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมีคาเทากับ .6083 สูงกวาเกณฑประสิทธิผลท่ียอมรับได (.50 ข้ึนไป) แสดงวา นักเรียนมคีวามกาวหนาใน
ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเปนรอยละ 60.83 ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน   
 

แหลงคะแนน 

การจัดการเรยีนรูดวยบทเรียนออนไลน 
โดยใชปญหาเปนฐาน  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่องการสื่อสารขอมลูและอินเทอรเน็ต 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
การทดสอบ N คะแนนเตม็ X  รอยละ E.I. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียน 30 40 20.77 51.92 .6083 
หลังเรียน 30 40 32.47 81.17 

 2. การศึกษาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดการ

เรียนรู ้ด ้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่องการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต 

ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่2 ทีว่เิคราะห์จากคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

มค่ีาเท่ากบั .6083 สูงกว่าเกณฑ์ประสทิธผิลทีย่อมรบัได้ (.50 ขึน้ไป)  

แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 60.83 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหผลการทดสอบประสทิธิภาพ E1/E2 โดยนําผลท่ีไดจากการทดลองเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว E1/E2 
= 80/80 โดยใชสตูร E1/E2 ของ ชัยยงค พรหมวงศ (2520) 

2. วิเคราะหดัชนีประสิทธิผล ของบทเรียนออนไลนโดยใชปญหาเปนฐาน  เมื่อไดคะแนนกอนเรียนและหลัง
เรียนแลวมาทําการคํานวณตามสตูร การหาดัชนีประสิทธิผล ท้ังน้ีเกณฑประสิทธิผลท่ียอมรับไดคือ 0.50 ข้ึนไป 

3. ทําการวิเคราะหคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมคะแนนของขอคําถามทุกขอ หารดวยจํานวนขอเพ่ือหา
คาเฉลี่ย จะไดคะแนนเฉลี่ย โดยพิจารณาแบงระดบัความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมตีอกิจกรรมการเรียนการสอนดวย
บทเรียนออนไลนโดยใชปญหาเปนฐาน ใชเกณฑการประเมินคา  ดงัน้ี 

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดบัมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดบัมาก 
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดบัปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดบันอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดบันอยท่ีสุด 

ผลการวิจัย 

จากการดําเนินการวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 
เรื่องการสื่อสารขอมลูและอินเทอรเน็ต  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. การพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 เรื่องการสื่อสารขอมูล
และอินเทอรเน็ต ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา บทเรียน มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80.58/81.17 เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด
ไว E1/E2 = 80/80 ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงการหาประสิทธิภาพของกลุมตัวอยางท่ีท่ีเรียน ดวยบทเรียนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน   
 

คะแนน คะแนนเตม็ X  S.D. รอยละ 
1. คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบระหวางเรียนหรือ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
2. คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (หลังเรียน) หรือประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 

40 
 
 

40 

32.23 
 
 

32.47 

4.48 
 
 

3.49 

80.58 
 
 

81.17 
   

2. การศึกษาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดการเรยีนรูดวยบทเรยีนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่องการสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีวิเคราะหจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมีคาเทากับ .6083 สูงกวาเกณฑประสิทธิผลท่ียอมรับได (.50 ข้ึนไป) แสดงวา นักเรียนมคีวามกาวหนาใน
ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเปนรอยละ 60.83 ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน   
 

แหลงคะแนน 

การจัดการเรยีนรูดวยบทเรียนออนไลน 
โดยใชปญหาเปนฐาน  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่องการสื่อสารขอมลูและอินเทอรเน็ต 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
การทดสอบ N คะแนนเตม็ X  รอยละ E.I. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียน 30 40 20.77 51.92 .6083 
หลังเรียน 30 40 32.47 81.17 

1. คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบระหว่างเรียนหรือ
 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
2. คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 (หลังเรียน) หรือประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)

การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จินดาพร  เทียมภักดี, นคร  ละลอกน�้า, ฐิติชัย  รักบ�ารุง

40 32.47 3.49 81.17
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 3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย 

บทเรียนบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 เรือ่ง การสือ่สารข้อมลูและอนิเทอร์เนต็ ชัน้มธัยมศึกษา

ปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ ที่พัฒนา

ขึ้นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ใช้ปัญหาเป็นฐาน  

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนบทเรียนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่องการสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
บทเรียนออนไลน ท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ดังตารางท่ี 3 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอบทเรยีนออนไลนใชปญหาเปนฐาน   
 

รายการ ระดับความพึงพอใจ ความหมาย 

             X  S.D.  

ดานเนื้อหาและสาระการเรียนรู 
1.  ปริมาณของเน้ือหาเหมาะสมกับผูเรยีน 4.17 0.83 

 
มาก 

2.  สื่อเสริมสรางความเขาใจในบทเรียน 4.23 0.77 มาก 
3.  ทานมีความพึงพอใจสื่อโดยรวมเปนอยางไร 4.00 0.69 มาก 
4.  เน้ือหาเหมาะสมกับเวลา 3.87 0.73 มาก 
5.  ความสะดวกในการใชสื่อออนไลน 4.23 0.77 มาก 
ดานภาพ ภาษา และเสียง 
6.  ขนาดของภาพท่ีใชประกอบบทเรียน 4.13 0.63 

 
มาก 

7.  รูปภาพท่ีใชประกอบบทเรียน 4.23 0.73 มาก 
8.  ภาพเคลื่อนไหวท่ีใชประกอบบทเรียน 4.20 0.71 มาก 
9.  ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชในบทเรียน 4.27 0.87 มาก 
10.  เสียงบรรยายท่ีใชประกอบใบความรู 4.27 0.78 มาก 
ดานตัวอักษร และส ี
11.  รูปแบบของตัวอักษรท่ีใชการนําเสนอ 4.10 0.76 

 
มาก 

12.  ขนาดของตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอ 4.53 0.73 มากท่ีสุด 
13.  สีของตัวอักษร และพ้ืนหลังของบทเรียนโดยภาพรวม 4.20 0.71 มาก 
ดานกิจกรรมการเรียนรู 
14.  การใชงานของบทเรียน งาย และสะดวก 4.17 0.79 

 
มาก 

15.  เราความสนใจของผูเรียน 4.07 0.69 มาก 
16.  สื่อท่ีใชนาสนใจอยากเขารวมกิจกรรม 4.13 0.68 มาก 
17.  มีปฏิสัมพันธระหวางเพ่ือนมากข้ึน 4.30 0.70 มาก 

18.  สามารถนําความรูท่ีไดศึกษา ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 4.23 0.68 มาก 
19.  ชอบเรยีนดวยการสอนโดยบทเรียนออนไลน 4.57 0.68 มากท่ีสุด 
 
ดานการวัดและการประเมินผล 
20.  แบบทดสอบมีความสอดคลองกับบทเรียน 

 
 

4.30 

 
 

0.75 

 
 

มาก 
21.  ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบในแตละหนวยการเรยีน 4.00 0.64 มาก 
22.  ความเหมาะสมของคําถามตอเน้ือหา 3.97 0.76 มาก 
23.  ความรวดเร็วในการรายงานผลคะแนน 4.03 0.76 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.18 0.74 มาก 

อภิปรายผล 

1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่องการสื่อสาร
ขอมูลและอินเทอรเน็ต  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2= 80.58/81.17  เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว  โดย
คะแนนแบบฝกหดัระหวางเรียนของกลุมตัวอยางท้ังหมด คิดเปนรอยละ 80.58 และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของ
กลุมตัวอยางท้ังหมดคิดเปนรอยละ 81.17  ท้ังน้ีเพราะ ผูวิจัยไดออกแบบ และพัฒนาบทเรยีนออนไลน โดยใชปญหาเปน
ฐานอยางเปนระบบ มีข้ันตอนท่ีชัดเจนและดําเนินการตามข้ันตอนท่ีวางไว ทําใหไดบทเรยีนออนไลนท่ีมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพโดยกระบวนการไดถูกประเมินโดยผูเช่ียวชาญ ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีแลวนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไขในบทเรียน สอดคลองกับผลงานวิจัย  ของ อาชิรญาณ  เกษสุวรรณ (2554) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียน
ออนไลนผานระบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูลงาน  พบวา ผลการวิเคราะห
หาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนออนไลนผานระบบการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาโปรแกรม
นําเสนอขอมูลงาน ตามเกณฑ 80/80 ผลปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บมีประสิทธิภาพเทากับ 82.62/83.00 
แสดงวาบทเรยีนออนไลนท่ีไดสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ และมคีวามเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดเปนอยาง
ดี 

2. ผลดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดการเรยีนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่องการสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ต  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ท่ีวิเคราะห จากคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคาเทากับ .6083 สูงกวาเกณฑประสิทธิผลท่ียอมรับได (.50 ข้ึนไป) แสดงวา นักเรียนมี
ความกาวหนาในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเปนรอยละ 60.83 ท้ังน้ีเพราะบทเรียนออนไลนโดยใชปญหาเปนฐาน มี
การออกแบบท่ีเขาใจงาย ไมซับซอนตอการเรยีนรู มีคูมือสําหรับกอนเขาศึกษาบทเรียนท่ีเขาใจงาย มกีารนําเสนอ
บทเรียนท่ีหลากหลายรูปแบบ เชน วิดีโอประกอบบทเรียน ใบความรูท่ีหลากหลาย แหลงศึกษาเพ่ิมเติม การออกแบบสี
ตัวอักษร การเพ่ิมภาพประกอบ การปฏสิัมพันธของผูเรยีนกับบทเรยีน ผูเรยีนสามารถเรียนซ้ํา และทบทวนบทเรียนได  
ผูเรยีนยังสามารถเรียนไดทุกท่ีทุกเวลา ซึ่งแสดงใหเห็นวา บทเรียนออนไลนมีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการศึกษาเรยีนรูของ
นักเรียน และเกิดผลดีตอการเรยีนรูท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ กิตติพงศ  ณ นคร (2553) ศึกษา
บทเรียนออนไลนผานระบบการจดัการเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เรื่องระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร พบวาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนดวยบทเรียนออนไลนผานระบบการจัดการเรยีนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
โดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

รายการ ระดับความพึงพอใจ ความหมาย

จินดาพร  เทียมภักดี, นคร  ละลอกน�้า, ฐิติชัย  รักบ�ารุง

S.D.X
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อภิปรายผล
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูล

และอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2=  

80.58/81.17 เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ โดยคะแนนแบบฝึกหดั

ระหว่างเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 80.58 และ 

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด คิดเป็น 

ร้อยละ 81.17 ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ออกแบบ และพัฒนาบทเรียน 

ออนไลน์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน

และด�าเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ ท�าให้ได้บทเรียนออนไลน์ที่ม ี

คุณภาพ และประสิทธิภาพโดยกระบวนการได้ถูกประเมินโดย 

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีแล้วน�าข้อเสนอแนะ 

มาปรบัปรงุแก้ไขในบทเรียน สอดคล้องกบัผลงานวิจัยของอาชริญาณ์   

เกษสวุรรณ์ (2554) ได้ศกึษาการพฒันาบทเรยีนออนไลน์ผ่านระบบ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาโปรแกรมน�าเสนอ 

ข้อมูลงาน พบว่า ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการพัฒนา 

บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

รายวชิาโปรแกรมน�าเสนอข้อมลูงาน ตามเกณฑ์ 80/80 ผลปรากฏว่า 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.62/83.00 

แสดงว่าบทเรียนออนไลน์ท่ีได้สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพและมีความ 

เหมาะสมที่จะน�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

 2. ผลดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 2 เรือ่ง การสือ่สารข้อมลูและอนิเทอร์เนต็ ชัน้มธัยมศึกษา 

ปีที่ 2 ที่วิเคราะห์ จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเท่ากับ  

.6083 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิผลที่ยอมรับได้ (.50 ขึ้นไป) แสดงว่า 

นักเรียนมีความก้าวหน้าในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็น 

ร้อยละ 60.83 ทั้งน้ีเพราะบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

มีการออกแบบที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนต่อการเรียนรู้ มีคู่มือส�าหรับ 

ก่อนเข ้าศึกษาบทเรียนที่ เข ้าใจง ่าย มีการน�าเสนอบทเรียน 

ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอประกอบบทเรียน ใบความรู ้ 

ทีห่ลากหลาย แหล่งศกึษาเพิม่เตมิ การออกแบบสตีวัอกัษร การเพิม่ 

ภาพประกอบ การปฏสิมัพนัธ์ของผูเ้รยีนกบับทเรยีน ผูเ้รยีนสามารถ 

เรียนซ�้า และทบทวนบทเรียนได้ ผู้เรียนยังสามารถเรียนได้ทุกที่ 

ทุกเวลา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บทเรียนออนไลน์มีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

ต่อการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน และเกิดผลดีต่อการเรียนรู้ท่ีมี 

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของกิตติพงศ์ ณ นคร  

(2553) ศึกษาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู  ้

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง ระบบ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน 

ออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู ้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ.05

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 

บทเรียนออนไลน์โดยใช้ป ัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 2 เรือ่ง การส่ือสารข้อมลูและอนิเทอร์เนต็ ช้ันมธัยมศกึษา 

ปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์โดยใช้ 

ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสาร 

ข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เนื่องจากบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูล 

และอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ม ี

รูปแบบบทเรียนที่เข้าใจง่ายต่อการศึกษา มีขั้นตอนการแนะน�า 

การท�าบทเรียนอย่างชัดเจน การออกแบบเน้ือหาบทเรียน 

แบบทดสอบ แบบฝึกหดัระหว่างเรยีนช่วยท�าให้นักเรยีนเข้าใจได้ง่าย   

และบทเรยีนออนไลน์ยงัสามารถเรยีนรู ้ได้ตลอดเวลา ท�าให้นกัเรยีน 

มเีวลาเข้าเรยีนรูไ้ด้อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้นกัศกึษาเกดิความพงึพอใจ  

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนบทเรียนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่องการสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
บทเรียนออนไลน ท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ดังตารางท่ี 3 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอบทเรยีนออนไลนใชปญหาเปนฐาน   
 

รายการ ระดับความพึงพอใจ ความหมาย 

             X  S.D.  

ดานเนื้อหาและสาระการเรียนรู 
1.  ปริมาณของเน้ือหาเหมาะสมกับผูเรยีน 4.17 0.83 

 
มาก 

2.  สื่อเสริมสรางความเขาใจในบทเรียน 4.23 0.77 มาก 
3.  ทานมีความพึงพอใจสื่อโดยรวมเปนอยางไร 4.00 0.69 มาก 
4.  เน้ือหาเหมาะสมกับเวลา 3.87 0.73 มาก 
5.  ความสะดวกในการใชสื่อออนไลน 4.23 0.77 มาก 
ดานภาพ ภาษา และเสียง 
6.  ขนาดของภาพท่ีใชประกอบบทเรียน 4.13 0.63 

 
มาก 

7.  รูปภาพท่ีใชประกอบบทเรียน 4.23 0.73 มาก 
8.  ภาพเคลื่อนไหวท่ีใชประกอบบทเรียน 4.20 0.71 มาก 
9.  ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชในบทเรียน 4.27 0.87 มาก 
10.  เสียงบรรยายท่ีใชประกอบใบความรู 4.27 0.78 มาก 
ดานตัวอักษร และส ี
11.  รูปแบบของตัวอักษรท่ีใชการนําเสนอ 4.10 0.76 

 
มาก 

12.  ขนาดของตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอ 4.53 0.73 มากท่ีสุด 
13.  สีของตัวอักษร และพ้ืนหลังของบทเรียนโดยภาพรวม 4.20 0.71 มาก 
ดานกิจกรรมการเรียนรู 
14.  การใชงานของบทเรียน งาย และสะดวก 4.17 0.79 

 
มาก 

15.  เราความสนใจของผูเรียน 4.07 0.69 มาก 
16.  สื่อท่ีใชนาสนใจอยากเขารวมกิจกรรม 4.13 0.68 มาก 
17.  มีปฏิสัมพันธระหวางเพ่ือนมากข้ึน 4.30 0.70 มาก 

18.  สามารถนําความรูท่ีไดศึกษา ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 4.23 0.68 มาก 
19.  ชอบเรยีนดวยการสอนโดยบทเรียนออนไลน 4.57 0.68 มากท่ีสุด 
 
ดานการวัดและการประเมินผล 
20.  แบบทดสอบมีความสอดคลองกับบทเรียน 

 
 

4.30 

 
 

0.75 

 
 

มาก 
21.  ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบในแตละหนวยการเรยีน 4.00 0.64 มาก 
22.  ความเหมาะสมของคําถามตอเน้ือหา 3.97 0.76 มาก 
23.  ความรวดเร็วในการรายงานผลคะแนน 4.03 0.76 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.18 0.74 มาก 

อภิปรายผล 

1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่องการสื่อสาร
ขอมูลและอินเทอรเน็ต  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2= 80.58/81.17  เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว  โดย
คะแนนแบบฝกหดัระหวางเรียนของกลุมตัวอยางท้ังหมด คิดเปนรอยละ 80.58 และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของ
กลุมตัวอยางท้ังหมดคิดเปนรอยละ 81.17  ท้ังน้ีเพราะ ผูวิจัยไดออกแบบ และพัฒนาบทเรยีนออนไลน โดยใชปญหาเปน
ฐานอยางเปนระบบ มีข้ันตอนท่ีชัดเจนและดําเนินการตามข้ันตอนท่ีวางไว ทําใหไดบทเรยีนออนไลนท่ีมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพโดยกระบวนการไดถูกประเมินโดยผูเช่ียวชาญ ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีแลวนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไขในบทเรียน สอดคลองกับผลงานวิจัย  ของ อาชิรญาณ  เกษสุวรรณ (2554) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียน
ออนไลนผานระบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  รายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูลงาน  พบวา ผลการวิเคราะห
หาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนออนไลนผานระบบการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาโปรแกรม
นําเสนอขอมูลงาน ตามเกณฑ 80/80 ผลปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บมีประสิทธิภาพเทากับ 82.62/83.00 
แสดงวาบทเรยีนออนไลนท่ีไดสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ และมคีวามเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดเปนอยาง
ดี 

2. ผลดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดการเรยีนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่องการสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ต  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ท่ีวิเคราะห จากคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคาเทากับ .6083 สูงกวาเกณฑประสิทธิผลท่ียอมรับได (.50 ข้ึนไป) แสดงวา นักเรียนมี
ความกาวหนาในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเปนรอยละ 60.83 ท้ังน้ีเพราะบทเรียนออนไลนโดยใชปญหาเปนฐาน มี
การออกแบบท่ีเขาใจงาย ไมซับซอนตอการเรยีนรู มีคูมือสําหรับกอนเขาศึกษาบทเรียนท่ีเขาใจงาย มกีารนําเสนอ
บทเรียนท่ีหลากหลายรูปแบบ เชน วิดีโอประกอบบทเรียน ใบความรูท่ีหลากหลาย แหลงศึกษาเพ่ิมเติม การออกแบบสี
ตัวอักษร การเพ่ิมภาพประกอบ การปฏสิัมพันธของผูเรยีนกับบทเรยีน ผูเรยีนสามารถเรียนซ้ํา และทบทวนบทเรียนได  
ผูเรยีนยังสามารถเรียนไดทุกท่ีทุกเวลา ซึ่งแสดงใหเห็นวา บทเรียนออนไลนมีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการศึกษาเรยีนรูของ
นักเรียน และเกิดผลดีตอการเรยีนรูท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ กิตติพงศ  ณ นคร (2553) ศึกษา
บทเรียนออนไลนผานระบบการจดัการเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เรื่องระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร พบวาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนดวยบทเรียนออนไลนผานระบบการจัดการเรยีนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
โดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

รายการ

รวมเฉลี่ย มาก4.18 0.74

ระดับความพึงพอใจ ความหมาย

จินดาพร  เทียมภักดี, นคร  ละลอกน�้า, ฐิติชัย  รักบ�ารุง
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116   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563

ในระดับมากต่อบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่2 สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของปิยวด ีกรีตสิวสัดิ์  

(2556) พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน มีความ 

พงึพอใจต่อบทเรียนออนไลน์โดยใช้กระบวนการเรยีนรู้แบบโครงงาน 

เรื่อง การผลิตสื่อวีดิทัศน์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

   1.1 การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน เป็นวธิทีีส่ร้างความสนใจในการเรยีน และกระตุน้ให้ผู้เรยีน 

เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงควรสร้างกิจกรรมหรือบทเรียน 

ที่หลากหลายและน่าสนใจในบทเรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ 

เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

  1.2 การจัดการเรียนรู ้ด ้วยการพัฒนาบทเรียน

ออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท�าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น 

มพีฒันาการในการเรยีน ผูส้อนควรให้การแนะน�าความรูแ้ก่นกัเรยีน

อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น ควรให้

ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะทุกครั้งหลังจากท่ีผู้เรียนส่งงาน และ

รายงานความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงาน

  1.3 การเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ ท�าให้

ผู้เรียนวางแผนการเรียนของตนเองได้ รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ซึ่งเป็นทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้สอน 

สามารถวางเนื้อหาแนวทางการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

จะท�าให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนของตนเองได้เป็นอย่างดี เพื่อช่วย 

ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ

  1.4 บทเรียนออนไลน ์ โดยใช ้ป ัญหาเป ็นฐาน  

ทีพ่ฒันาขึน้ ท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามกล้าแสดงออกในการซกัถามมากขึน้  

เนื่องจากบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้มีช่องทางการ 

ติดต่อสื่อสารกับนักเรียน ท�าให้นักเรียนมีความกล้าท่ีจะซักถาม  

กล้าที่จะตอบค�าถาม ดังน้ันในการน�าบทเรียนไปใช้งานในรายวิชา 

อื่นๆ ควรจะมีช่องการติดต่อ ซักถามข้อสงสัยผ่านทางออนไลน์ด้วย

  1.5 การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ผู้สอนควรให ้

ผูเ้รยีนได้สร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รยีน และผูส้อนผ่านกระดานสนทนา 

กระดานข่าว อีเมล์ หรือช่องสนทนาอื่นๆ ท่ีสร้างขึ้นในบทเรียน

ออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซึ่งกันและกันเสมือนเรียนอยู่ในห้องเรียนจริง

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ 

ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาอื่นๆ เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้า 

ทางเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

และมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน เพื่อปรึกษา สอบถาม ผ่านบทเรียน 

ได้ตลอดเวลา

  2.2 ควรมีการพัฒนาสื่อ รูปแบบการใช้สื่อลักษณะ 

ต่างๆ ส�าหรับบทเรียนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่เหมาะสม 

กับการเรียนรู้ของผู้เรียน
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บทคัดย่อ
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีในครั้งนี้ 

เป็นการวจิยัเชงิปริมาณ มีวตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาปัจจัยส่วนบคุคล ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคม ปัจจยัด้านครอบครวั ปัจจยัด้านสงัคม 

ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ ีจ�านวน 381 คน ซึง่ค�านวณจากสตูรทาโร ยามาเน่ โดยใช้การสุม่แบบชัน้ภมู ิเครือ่งมอืทีใ่ช้เป็นแบบสอบถาม 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน  

คือ การทดสอบไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  

ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.01 ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลจ�าแนกตามเพศ (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 

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์, พฤติกรรม, การติดเกมออนไลน์
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Abstracts
 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.

Keywords : Factors related, Behavior, Online Gaming 
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บทน�า
 โลกาภวิตัน์ได้เข้ามามบีทบาทต่อทกุภาคส่วนของสงัคมโลก 
โดยเฉพาะเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์น้ันก้าวหน้าและพฒันาอย่างรวดเรว็  
ซึ่งก่อให้เกิดผลดีและผลกระทบต่อสังคม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ได้กลายมาเป็นแหล่งของอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ประกอบกับ 
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์และเกมโทรศัพท์มือถือเป็นกิจกรรม 
ที่วัยรุ ่นนิยมมากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดสภาพการณ์ที่น่าวิตก 
ในวยัรุ่น เช่น การไม่สนใจการเรยีน การใช้เวลาและเงนิไปกบัการเล่น
เกมจนถงึขัน้ปัญหาการตดิเกมออนไลน์ ซึง่นบัเป็นปัญหาทีน่บัวนัจะ
ทวคีวามรุนแรง ปัญหาเหล่านีจ้งึควรได้รบัแก้ไขและป้องกัน ดงันัน้จงึม ี
ความจ�าเป็นท่ีจะต้องศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม 
การติดเกมออนไลน์ เพื่อหาข้อเท็จจริงท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการ 
ติดเกมออนไลน์ของวัยรุ่น และน�าเสนอในการเพิ่มหรือลดขนาด 
ของปัจจัยต่างๆ เหล่านั้น อันจะน�าไปสู่่การแก้ไขปัญหาการติดเกม 
ออนไลน์ทั้งในทางนโยบายและทางปฏิบัติ
 จากสถานการณ์เกมออนไลน์ท่ีปรากฏในสังคมไทย 
ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก 
ผู้เล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น ซึ่งเป็นผู้ที่ยังขาดความคิด 
ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา จึงท�าให้วัยรุ่นเป็นผู้ท่ีง่ายต่อการ 
ติดเกมออนไลน์ประกอบกับการขยายตัวทางธุรกิจของผู้ให้บริการ 
เกมออนไลน์ จึงท�าให้เกมออนไลน์มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นในตลาด 
ซึง่เป็นผลให้วยัรุ่นมโีอกาสเสีย่งต่อการเป็นผูต้ดิเกมออนไลน์มากขึน้ 
โดยผลกระทบจากการใช้เกมและอนิเทอร์เนต็ของวยัรุน่นัน้ สามารถ 
กล่าวสรุปถึงผลกระทบต่อตนเองได้ดังนี้ 
 1. ผลต่อความก้าวร้าว อันเนื่องมาจากอิทธิพลของสื่อ 
ต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น ซ่ึงก่อให้เกิดความรุนแรง ท�าให้วัยรุ ่น 
มีความคิด อารมณ์และพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง จากการเรียนรู ้
จากสื่อ โดยเฉพาะการเล่นเกมคอมพิวเตอร์สามารถกระตุ้นให้เกิด 
ความก้าวร้าวรุนแรงมากกว่าสือ่ชนดิอ่ืนเนือ่งจากผูเ้ล่นเกมมบีทบาท 
เป็นผู้กระท�าความรุนแรงด้วยตนเองและได้รับรางวัลเป็นแรงเสริม 
จากการกระท�านั้น (โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม, 2561)
 2. ผลกระทบต่อพัฒนาการและการด�าเนินชีวิต  
การศึกษาในต่างประเทศ พบว่า วัยรุ ่นที่เล่นเกมออนไลน์มาก 
มีสุขภาวะทางจิตใจและสังคมลดลง เช่น รู้สึกว้าเหว่ ซึมเศร้าและ 
ขาดความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับผู้อื่น และมีความสัมพันธ์ในครอบครัว
และสังคมลดลง (Anderson and Bushman, 2001)
 3. ผลกระทบต่อสุขภาพ การน่ังเล่นเกมออนไลน์เป็น 
เวลานานอาจท�าให้เกิดอาการต่างๆ เช่น การปวดหลัง สายตาเสีย  
ปวดหน้าอก ซึ่งเกิดจากการนั่งในลักษณะที่ผิด รวมถึงการเล่นเกม 
ออนไลน์ท�าให้อารมณ์ไม่สงบ หัวใจเต้นเร็วและความดันโลหิตสูง  
ซึ่งผลโดยตรงเหล่านี้อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้ในอนาคต อีกทั้งยัง 
พบอีกว่า วัยรุ่นที่ติดเกมออนไลน์มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนอีกด้วย  
(ชาญวิทย์ พรนภดล, 2561)  

 สภาพการณ์ของปัญหาการตดิเกมออนไลน์ในประเทศไทย 
นัน้ยงัคงปรากฏให้เหน็อย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงในปัจจุบนัภาครฐั มแีนวทาง 
ส�าหรบัการจดัการต่อปัญหาการตดิเกมออนไลน์โดยมุง่จดัการในเชงิ 
ควบคุมและปราบปราม จึงเป็นข้อสงสัยว่า อาจเป็นการแก้ปัญหา 
ทีป่ลายเหตเุนือ่งจากสภาพการณ์ของปัญหายงัคงอยูแ่ละมแีนวโน้ม 
เพิม่ขึน้ ท�าให้ต้องพจิารณามาตรการทีอ่อกโดยรฐัว่าถกูต้องเหมาะสม 
หรือไม่ หรือควรเพิ่มประเด็นใด เพื่อเป็นการจัดการปัญหาที่ต้นเหต ุ
เพ่ือป้องกันผลกระทบทั้งต่อตัววัยรุ่นและต่อสังคม รวมทั้งกระตุ้น
ให้เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาการติดเกมออนไลน์  
องค์ความรูจ้ากงานวจัิยท่ีเกิดขึน้จะสามารถเป็นแนวทางในการศกึษา 
ครั้งต่อไป อีกทั้งยังสามารถใช้องค์ความรู้ในการสร้างแนวนโยบาย 
ที่เป็นการป้องกันปัญหาการติดเกมออนไลน์ได้อีกด้วย (โกสินทร์  
เตชะนิยม, 2554)
 ดังนั้นผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาป ัจจัยท่ีมี 
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี เนื่องจากนักศึกษาเป็นวัยที่เริ่ม 
มีวุฒิภาวะ สามารถปรับตัวได้เร็วกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คณะผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษา 
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี เนื่องจากปัจจุบันมีนักศึกษาที่ 
ติดเกมออนไลน์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีเป็นจ�านวนมาก  
เพื่อผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน สุขภาพและ 
ความปลอดภยัของนกัศกึษาด้วย รวมถงึหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
ในการใช้เป็นแนวทางเพื่อแก้ไขพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของ 
นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง 
สังคม ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสังคม ที่มีความสัมพันธ ์
กบัพฤตกิรรมการตดิเกมออนไลน์ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฏ 
ร�าไพพรรณี

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล
 ในปี 2552 มีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกม 
ของนักเรียนในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ�านวน 300 คน 
พบว่า ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ของผู้ปกครอง อาชีพของ 
ผู้ปกครอง มผีลท�าให้นกัเรยีนติดเกม (ดลฤด ีเพชรขว้าง, 2552) และ 
ในปี 2555 มีการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม 
การติดเกมคอมพิวเตอร์ ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
ในเขตอ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ�านวน 256 คน ผลการ 
ศึกษา พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา เกรด อาชีพ รายได้ มีความ 

สัมพันธ์ต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ (มัณฑนา ด�ารงศักด์ิ, 2555)  

ในปี 2559 มกีารศกึษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนกัศกึษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยปัจจัยด้านคณะ และรายได้ 

ต่อเดือน เป็นปัจจัยที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การเล่นเกมออนไลน์ (กฤตนัย แซ่อึ้ง, นรินทร์ รมณ์ชิต, พงศ์ศักดิ์  

แก้วประทีป, วิทวัส กองจันทร์, วีรวุฒิ นาคนวล และสหรัฐ  

บัตรพิมาย, 2559)

 จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการหาปัจจัยที่มี 

อิทธิพล ซึ่งการที่จะศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลได้ หมายความว่า 

ปัจจัยนั้นมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นสรุปได้ว่า ปัจจัยสวนบุคคลที่มี 

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษา ได้แก่  

เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย ระดับการศึกษา คณะที่ศึกษา รายได้ต่อเดือน 

ของนกัศกึษา อาชพีของบดิามารดา และรายได้ต่อเดอืนของครอบครวั 

 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม 

 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม หมายถึง หมายถึง  

สิ่งท่ีอยู่รอบตัวของวัยรุ่นที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ด้าน 

ต่างๆ เช่น สถานที่ตั้งร้านเกม สิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับร้านเกม  

ป้ายโฆษณา แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การจัดสภาพแวดล้อม 

ภายในบ้าน หมายถึง เครื่องหรืออุปกรณ์ท่ีอ�านวยความสะดวก 

เกี่ยวกับเกมที่อยู่ภายในบ้าน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook  

iPad โทรศัพท์และเครื่องเล่นเกม ไม่ว่าจะเป็น เกม Play Station 

เป็นต้น 2) สิ่งแวดล้อมและสังคมภายนอก หมายถึง เครื่องหรือ 

อุปกรณ์ที่อ�านวยความสะดวกและสื่อต่างๆ เก่ียวกับเกมที่อยู ่ 

ภายนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปยังร้านเกมที่นักศึกษา 

ต้องการไปใช้บริการ สถานที่ตั้งของร้านเกม บรรยากาศภายใน 

ร้านเกม ป้ายโฆษณา (ชาญวิทย์ พรนภดล, ศิริสุดา ลดาวัลย์  

ณ อยุธยา, ตวงพร สุรพงษ พิวัฒนะ, ชดาพิมพ์ ศศลักษณา  

นนท์ และปาฏิโมกข์ พรหมช่วย, 2552)

 3. ปัจจัยด้านครอบครัว

 ปัจจัยด้านครอบครัว หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ผูกพันกับ 

ทางอารมณ์และจติใจมกีารด�าเนนิชวีติร่วมกนั รวมทัง้มกีารพึง่พงิกนั 

ทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กันทางกฎหมายหรือสาย 

โลหิต แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ของครอบครัว  

หมายถึง การท�ากิจกรรมร่วมกัน รับประทานอาหารร่วมกัน  

เอาใจใส่ต่อกัน 2) การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว หมายถึง  

การสั่งสอนและการถ่ายทอดทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม ความรู้  

และความหวังของสังคม ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ดี 

อย่างรอบด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา (ชาญวิทย์  

พรนภดล และคณะ, 2552)

 4. ปัจจัยด้านสังคม

 ปัจจยัด้านสงัคม หมายถงึ กลุม่เพือ่นทีร่กัใคร่ชอบพอกนั 

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อให้อยู่ร่วมกันภายในสังคมได้ โดย 

ไม่ต้องเลือกเพศ วัย หรือผู้ที่อยู่สภาพแวดล้อมเดียวกัน แบ่งเป็น  

2 ประเภท ได้แก่ 1) สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน หมายถึง การเลือก 

คบเพื่อนของวัยรุ ่นมักจะเลือกเพื่อนที่มีลักษณะนิสัยคล้ายคลึง 

กับตนเอง เพื่อให้เข้าใจถึงส่ิงที่ต่างคนต่างต้องการจะสื่อออกมา 

ต่อกัน 2) การรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อน หมายถึง ปริมาณความ 

รับรู้หรือรู้สึกว่าตนเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในสังคม โดยเน้นกลุ่ม 

ไปที่เพื่อนจากวัยเดียวกันหรือต่างกัน ซ่ึงเพ่ือนมีอิทธิพลมากต่อ 

พัฒนาการในวัยดังกล่าว (Bhanthumnavin, 2000)

 5. พฤติกรรมของผู้ที่ติดเกมออนไลน์ ได้แก่ มีความ 

รู้สึกเพลิดเพลินในเวลาที่ได้เล่นเกม มีความพึงพอใจมากเมื่อได้รับ 

ชัยชนะในการเล่นเกม และต้องการเอาชนะเพิ่มขึ้นอีก มักใช้เวลา 

นานจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว 

ก็จะมีความต้องการเล่นในระดับสูงขึ้นไปอีกจึงมีความต้องการใช ้

เวลาในการเล่นเกมมากขึน้เรือ่ยๆ รูส้กึหงดุหงดิกระวนกระวายหรอื 

มอีาการทางกายจากความเครยีดเมือ่ถกูขัดขวางการเล่นเกม มคีวาม 

ต้องการเล่นเกมมากขึ้นในเวลาที่รู ้สึกเครียดและเล่นเกมเพื่อ 

หลบหลีกการเผชิญปัญหามีความคิดหมกมุ่นกับเกมคอมพิวเตอร์ 

อย่างมาก (วรรณพักตร์ วิวัฒนวงศา, ศิริไชย หงส์สงวนศรี และ 

อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, 2551)

 จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด ตัวแปรท่ีใช้ใน 

การหาความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านพฤติกรรมการติดเกมออนไลน ์

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 และการเลี้ยงด ู

ของครอบครัว 4) ปัจจัยด้านสังคม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน และการรับรู้สนับสนุนจากเพื่อน 

สมมติฐานการวิจัย
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ 

ติดเกมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยด้าน 

ครอบครวั ปัจจยัด้านสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดิเกม 

ออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง  
ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ภาคปกติ ปการศึกษา 

2561 ช้ันปท่ี 1 – 4  ท้ังหมด 10 คณะ จํานวน 7,717 คน (กองบริการนักศึกษา, 2561) 
กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 381 คน ซึ่งคํานวณ

จากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) และใชการเลือกตัวอยางแบบช้ันภูมิ (Stratified random sampling) 

     
N

n = 21 + Ne
 

เมื่อ n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
  N แทน จํานวนประชากร 
  e แทน ความคลาดเลื่อนท่ียอมรับไดมีคา เทากับ 0.05 

แทนคาเพ่ือคํานวณขนาดตัวอยาง จะได 
7, 717

n = = 380.29 38121 + 7, 717(0.05)
≈  คน 

ไดขนาดตัวอยาง 381 คน โดยมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 1 

 ปจจัยสวนบุคคล 
       เพศ 
       อาย ุ
      เกรดเฉลี่ยรวม 
      ระดับการศึกษา 
      คณะท่ีศึกษา 
      รายไดตอเดือนของนักศึกษา 
      อาชีพของบิดามารดา 
      รายไดตอเดือนของครอบครวั 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม 
      การจัดสภาพแวดลอมภายในบาน 
      สิ่งแวดลอมและสังคมภายนอก 

พฤติกรรมการตดิเกมออนไลนของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพ

พรรณ ี

ปจจัยดานครอบครัว 
      ความสัมพันธของครอบครัว 
      การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 

ปจจัยดานสังคม 
      สัมพันธภาพในกลุมเพ่ือน 
      การรับรูการสนับสนุนจากเพ่ือน 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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   N แทน จ�านวนประชากร
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     ขนาดตัวอย่าง จะได้

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง  
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2561 ช้ันปท่ี 1 – 4  ท้ังหมด 10 คณะ จํานวน 7,717 คน (กองบริการนักศึกษา, 2561) 
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 ปจจัยสวนบุคคล 
       เพศ 
       อาย ุ
      เกรดเฉลี่ยรวม 
      ระดับการศึกษา 
      คณะท่ีศึกษา 
      รายไดตอเดือนของนักศึกษา 
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ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม 
      การจัดสภาพแวดลอมภายในบาน 
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พฤติกรรมการตดิเกมออนไลนของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพ

พรรณ ี

ปจจัยดานครอบครัว 
      ความสัมพันธของครอบครัว 
      การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 

ปจจัยดานสังคม 
      สัมพันธภาพในกลุมเพ่ือน 
      การรับรูการสนับสนุนจากเพ่ือน 

 ได้ขนาดตวัอย่าง 381 คน โดยมรีายละเอยีด ดงัตารางท่ี 1 

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

- เพศ
- อายุ
- เกรดเฉลี่ยรวม
- ระดับการศึกษา
- คณะที่ศึกษา
- รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา
- อาชีพของบิดามารดา
- รายได้ต่อเดือนของครอบครัว

พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร�าไพพรรณี
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดย

โครงสร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ได้แก่ เพศ อายุ  

เกรดเฉลี่ยรวม ระดับการศึกษา คณะท่ีศึกษา รายได้ต่อเดือนของ 

นักศึกษา อาชีพของบิดามารดา รายได้ต่อเดือนของครอบครัว  

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบส�ารวจรายการ (Check list)

ตารางที่ 1 ขนาดตัวอย่างจ�าแนกตามคณะที่ศึกษา
 

ตารางท่ี 1 ขนาดตัวอยางจําแนกตามคณะท่ีศึกษา 
คณะ จํานวนนักศึกษา (Nh ) ขนาดตัวอยาง ( nh ) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 352 18 
คณะครุศาสตร 1,688 83 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   2,102 104 
คณะวิทยาการจัดการ 1,741 86 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 404 20 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 330 16 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 247 14 
คณะนิติศาสตร 284 12 
คณะนิเทศศาสตร 372 18 
คณะอัญมณศีาสตรและประยุกตศิลป 197 10 

รวม 7,717 381 
 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยโครงสรางแบบสอบถาม ประกอบดวย 5 สวนดังน้ี 
 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดแก 

เพศ อายุ เกรดเฉลี่ยรวม ระดับการศึกษา คณะท่ีศึกษา รายไดตอเดือนของนักศึกษา อาชีพของบิดามารดา รายไดตอ
เดือนของครอบครัว ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม แบงออกเปน 2 ดาน 
ไดแก 1) การจัดสภาพแวดลอมภายในบาน 2) สิ่งแวดลอมและสังคมภายนอก ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด  
ตารางท่ี 2 การกําหนดระดับคะแนนตอเกณฑการใหคะแนนปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
นอย 2 
นอยท่ีสุด 1 

 

อันตรภาคช้ัน = 	
ขอมูลท่ีมีคาสงูสุด − ขอมูลท่ีมีคาต่ําสดุ

จํานวนช้ัน
 

     
5  1

0.8
5

= =       

 
 
 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพ 

แวดล้อมทางสังคม แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดสภาพ 

แวดล้อมภายในบ้าน 2) ส่ิงแวดล้อมและสังคมภายนอก ลักษณะ 

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

           

ตารางที่ 2 การก�าหนดระดับคะแนนต่อเกณฑ์การให้คะแนนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม

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

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน

มากที่สุด 5

มาก 4

ปานกลาง 3

น้อย 2

น้อยที่สุด 1

อันตรภาคชั้น  =
 (ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต�่าสุด)

 = 5 - 1  =  0.8

จ�านวนชั้น

5
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ตารางที่ 3 การแปลความหมายปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2548)

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านครอบครัว 

แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสัมพันธ์ของครอบครัว 

2) ด้านการอบรมเล้ียงดูของครอบครัว ลักษณะแบบสอบถามเป็น 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื เป็นประจ�า  

บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆ ครั้ง และไม่เคยเลย 

ตารางที่ 4 การก�าหนดระดับคะแนนต่อเกณฑ์การให้คะแนนปัจจัยด้านครอบครัว

ตารางที่ 5 การแปลความหมายปัจจัยด้านครอบครัว (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2548)

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านสังคม  

แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน 2) การรับรู ้

การสนบัสนนุจากเพือ่น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก  

ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด การก�าหนดระดับคะแนนต่อเกณฑ ์

การให้คะแนน เช่นเดียวกับตารางที่ 2

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

เกณฑ์การให้คะแนน ค่าเฉลี่ย

มากที่สุด 4.21 – 5.00

มาก 3.41 – 4.20

ปานกลาง 2.61 – 3.40

น้อย 1.81 – 2.60

น้อยที่สุด 1.00 – 1.80

เกณฑ์การให้คะแนน ค่าเฉลี่ย

สัมพันธภาพในครอบครัวสูง 3.67 - 5.00

สัมพันธภาพในครอบครัวปานกลาง 2.34 - 3.66

สัมพันธภาพในครอบครัวต�่า 1.00 - 2.33

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน (ทางบวก) ระดับคะแนน (ทางลบ)

เป็นประจ�า 5 1

บ่อยครั้ง 4 2

บางครั้ง 3 3

นานๆ ครั้ง 2 4

ไม่เคยเลย 1 5

อันตรภาคชั้น  =
 (ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต�่าสุด)

 = 5 - 1  =  1.33

จ�านวนชั้น

3

อันตรภาคชั้น  =
 (ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต�่าสุด)

 = 5 - 1  =  1.33

จ�านวนชั้น

3



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

124   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563

ตารางที่ 6 การแปลความหมายปัจจัยด้านสังคม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2548)

ตารางท่ี 6 การแปลความหมายปจจัยดานสังคม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2548) 
เกณฑการใหคะแนน คาเฉลี่ย 

สัมพันธภาพในกลุมเพ่ือนสูง 3.67  5.00 
สัมพันธภาพในกลุมเพ่ือนปานกลาง 2.34 – 3.66 
สัมพันธภาพในกลุมเพ่ือนต่ํา 1.00 – 2.33 

 
สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน ไดแก พฤติกรรมการเลนเกม

ออนไลน เชน การหมกมุน และตอเนื่อง ระยะเวลาในการเลนเกม มีความตองการเลนจนไมตองการพักผอน
หรือนอนหลับ ไมตองการเรียนหรือทํางานตามความรับผิดชอบใด ๆ รวมถึงมีการใชจายเงินไปกับการซื้อเกมหรือ
เลนเกมเปนจํานวนมาก เปนตน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ 
ไดแก ไมใชเลย ไมนาใช นาจะใช ใชเลย  
ตารางท่ี 7 การกําหนดระดับคะแนนตอเกณฑการใหคะแนนพฤติกรรมการติดเกมออนไลน 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน (ทางลบ) 
ใชเลย 0 
นาจะใช 1 
ไมนาใช   2 
ไมใชเลย 3 

 

อันตรภาคช้ัน = 	
ขอมูลท่ีมีคาสงูสุด − ขอมูลท่ีมีคาต่ําสดุ

จํานวนช้ัน
 

     1.50
3  0

2
==      

ตารางท่ี 8 การแปลความหมายพฤติกรรมการติดเกมออนไลน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2548) 
เกณฑการใหคะแนน คาเฉลี่ย 

นักศึกษามีพฤติกรรมติดเกม 0.00 – 1.50 
นักศึกษามีพฤติกรรมไมติดเกม 1.51 – 3.00 

 
3. คุณภาพของเคร่ืองมือ 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

เพ่ือทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม พบวาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาท่ีไดจากการวิเคราะหมีคามากกวา 0.7 ทุกตัว
แปร แสดงใหเห็นวาแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยมีความนาเช่ือถือ ดังตารางท่ี 9 
ตารางท่ี 9 คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของปจจัยตาง ๆ 

ปจจัย Cronbach’s 
Alpha Coefficient 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม 0.812 
ปจจัยดานครอบครัว 0.867 
ปจจัยดานสังคม 0.900 
พฤติกรรมการติดเกม 0.947 

 
 
 

 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการติดเกม 

ออนไลน์ ได้แก่ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เช่น การหมกมุ่น  

และต่อเนื่อง ระยะเวลาในการเล่นเกม มีความต้องการเล่นจน 

ไม่ต้องการพักผ่อนหรือนอนหลับ ไม่ต้องการเรียนหรือท�างาน 

ตามความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงมีการใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อเกม 

หรือเล่นเกมเป็นจ�านวนมาก เป็นต้น ลักษณะแบบสอบถามเป็น 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ได้แก่  

ไม่ใช่เลย ไม่น่าใช่ น่าจะใช่ ใช่เลย 

ตารางที่ 7 การก�าหนดระดับคะแนนต่อเกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์

ตารางที่ 8 การแปลความหมายพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2548)

 3. คุณภาพของเครื่องมือ

 ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา โดยหาค่า 

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่อ 

ทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม พบว่า ค่าสัมประสทิธิแ์อลฟ่า 

ที่ได้จากการวิเคราะห์มีค่ามากกว่า 0.7 ทุกตัวแปร แสดงให้เห็นว่า 

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของปัจจัยต่าง ๆ

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

เกณฑ์การให้คะแนน ค่าเฉลี่ย

สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนสูง 3.67 - 5.00

สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนปานกลาง 2.34 – 3.66

สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนต�่า 1.00 – 2.33

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน (ทางลบ)

ใช่เลย 0

น่าจะใช่ 1

ไม่น่าใช่  2

ไม่ใช่เลย 3

ปัจจัย Cronbach’s Alpha Coefficient

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม 0.812

ปัจจัยด้านครอบครัว 0.867

ปัจจัยด้านสังคม 0.900

พฤติกรรมการติดเกม 0.947

อันตรภาคชั้น  =
 (ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต�่าสุด)

 = 3 - 1  =  1.50

จ�านวนชั้น

2
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

  1. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  

โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ

  2. วิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม  

ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม และพฤติกรรมการติดเกม 

ออนไลน์ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  3. หาความสัมพันธ ์ของตัวแปรเชิงกลุ ่มตาม 

สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square test)

  4. หาความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงปริมาณตาม 

สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

(Pearson’s product moment correlation coefficient)

สรุปผลการวิจัย
 จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39  

ส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมามีอายุ 22 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 24.4 และมีอายุ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.1  

มีเกรดเฉลี่ยอยู ่ระหว ่าง 2.51-3.00 คิดเป ็นร ้อยละ 32.8  

รองลงมา มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.01-2.50 คิดเป็นร้อยละ 27.0  

และมีเกรดเฉลี่ยอยู ่ระหว่าง 3.01-3.50 คิดเป็นร้อยละ 20.5  

ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมาเป็น 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 27.0 และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

คิดเป็นร้อยละ 18.4 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมาเป็นนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 22.6 และเป็นนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.8 โดยนักศึกษามีรายได้ต่อเดือน  

ต�่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.1 รองลงมานักศึกษามี 

รายได้ต่อเดอืนอยูร่ะหว่าง 5,001-10,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 35.2  

และนักศึกษามีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 7.1 ส่วนใหญ่บิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกร 

คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมาบิดามารดาประกอบอาชีพธุรกิจ 

ส่วนตวั/ค้าขาย คดิเป็นร้อยละ 27.8 และบดิามารดาประกอบอาชพี 

รบัจ้างทัว่ไป คดิเป็นร้อยละ 20.7 ด้านรายได้ต่อเดอืนของครอบครวั 

อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.12 รองลงมา 

รายได้ต่อเดือนของครอบครัวอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 21.5 และรายได้ต่อเดือนของครอบครัวอยู่ระหว่าง  

30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.7

 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้าน 

สภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมโดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.88, S.D. = 0.180) มีสัมพันธภาพ 

ในครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับสูง (X = 3.98, S.D. = 0.617)  

และปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ การมีสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนโดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.90, S.D. = 0.961) ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยด้านครอบครัว

4. การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยการแจกแจงความถ่ี และรอยละ 
2. วิเคราะหปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานสังคม และพฤติกรรมการติด

เกมออนไลน โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3. หาความสัมพันธของตัวแปรเชิงกลุมตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยใชการทดสอบไคสแควร (ChiSquare test) 
4. หาความสัมพันธของตัวแปรเชิงปริมาณตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson’s product moment correlation coefficient) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่เปนกลุมตัวอยาง สวน
ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 39 สวนใหญมีอายุ 21 ป คิดเปนรอยละ 34.1 รองลงมามี
อายุ 22 ป คิดเปนรอยละ 24.4 และมีอายุ 20 ป คิดเปนรอยละ 23.1 มีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.513.00 คิดเปนรอยละ 
32.8 รองลงมา มีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.012.50 คิดเปนรอยละ 27.0 และมีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 3.013.50 คิด
เปนรอยละ 20.5 สวนใหญเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 คิดเปนรอยละ 44.1 รองลงมาเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 คิดเปนรอยละ 
27.0 และเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 คิดเปนรอยละ 18.4 สวนใหญเปนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คิดเปนรอยละ 27.3 รองลงมาเปนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คิดเปนรอยละ 22.6 และเปนนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร คิดเปนรอยละ 21.8 โดยนักศึกษามีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 55.1 รองลงมา
นักศึกษามีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 5 ,00110,000 บาท คิดเปนรอยละ 35.2 และนักศึกษามีรายไดตอ
เดือนอยูระหวาง 10,00115,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.1  สวนใหญบิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกร 
คิดเปนรอยละ 34.1 รองลงมาบิดามารดาประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย คิดเปนรอยละ 27.8 และบิดา
มารดาประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 20.7 ดานรายไดตอเดือนของครอบครัวอยูระหวาง 10,001
20,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.12 รองลงมารายไดตอเดือนของครอบครัวอยูระหวาง 20,00130,000 บาท คิดเปน
รอยละ 21.5 และรายไดตอเดือนของครอบครัวอยูระหวาง 30,00140,000 บาท คิดเปนรอยละ 14.7 

 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม ปจจัยดานครอบครัว 

ปจจัยดานสังคม 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรํา ไพพรรณีที ่เปนกลุ มตัวอยาง  มีความคิดเห็น เ กี ่ยวกับปจจัยดาน

สภาพแวดลอมทางสังคมโดยรวมอยู ในระดับปานกลาง  (x = 2.88, S.D. = 0.180) มีสัมพันธภาพใน
ครอบครัว โดยรวมอยู ในระดับสูง (x = 3 .98, S.D. = 0.617)  และปจจัยดานสังคม ไดแกการมี
สัมพันธภาพในกลุมเ พ่ือนโดยรวมอยู ในระดับปานกลาง (x = 2.90, S.D. = 0.961) ดังตารางท่ี 10 

 
ตารางท่ี 10 คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม ปจจัยดานครอบครัว ปจจัย
ดานสังคม 

ปจจัย x S.D. แปลความหมาย 
ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม 2.88 0.180 ปานกลาง 
ปจจัยดานครอบครัว 3.98 0.617 สัมพันธภาพในครอบครัวสูง 
ปจจัยดานสังคม 2.90 0.961 สัมพันธภาพในกลุมเพ่ือนปานกลาง 

 
 
 

 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม 

การติดเกมออนไลน์

 จากการศกึษาของปัจจัยส่วนบคุคลกบัพฤตกิรรมการตดิ 

เกมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี พบว่า 

ปัจจยัส่วนบคุคลจ�าแนกตามเพศมคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการติด

เกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ที่ระดับ

นัยส�าคัญ 0.01 ปัจจัยส่วนบุคคลจ�าแนกตามอายุ เกรดเฉลี่ยรวม 

ระดับการศึกษา คณะที่ศึกษา รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา อาชีพ

ของบดิามารดา และรายได้ต่อเดอืนของครอบครวัไม่มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการตดิเกมออนไลน์ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฏ

ร�าไพพรรณี ดังตารางที่ 11

วิทมา  ธรรมเจริญ, จิระพงศ์  หลาวเพ็ชร, ปวีณา  วรไชย, นิตยา  ทองหนูนุ้ย, ญาดาภา  โชติดิลก
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ตารางที่ 11 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์

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

ปัจจัยส่วนบุคคล
ติด ไม่ติด

χ
2

p-value
จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เพศ
 ชาย
 หญิง

39
25

10.2
6.6

113
204

29.7
53.5

14.204* 0.000

อายุ
 ต�่ากว่า 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�่ากว่า 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

ระดับการศึกษา
 ปี 1
 ปี 2
 ปี 3
 ปี 4

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

คณะที่ศึกษา
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะครุศาสตร์
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะนิติศาสตร์
 คณะนิเทศศาสตร์
 คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

0
9
22
15
4
5
3

2
2
2

0.0
2.4
5.8
3.9
1.0
1.3
0.8

0.5
0.5
0.5

18
74
82
71
16
11
11

10
16
8

4.7
19.4
21.5
18.6
4.2
2.9
2.9

2.6
4.2
2.1

10.42 0.318

รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา
 ต�่ากว่า 5,000
 5,001 - 10,000
 10,001 - 15,000
 15,001 - 20,000
 มากกว่า 20,001

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
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 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคม 

ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสังคมกับพฤติกรรมการติด

เกมออนไลน์

 จากการศึกษาปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคม ปัจจยั 

ด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม กับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ท่ีระดับนัยส�าคัญ 

0.01 พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้ค่า r เท่ากับ 

-0.356 (p-value = 0.000) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม 

มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการติดเกม

ออนไลน์ ปัจจัยด้านครอบครัว ได้ค่า r เท่ากับ 0.349 (p-value = 

0.000) ปัจจัยด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ

พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ และปัจจัยด้านสังคม ได้ค่า r เท่ากับ 

-0.541 (p-value = 0.000) ปัจจยัด้านสังคมมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง 

ตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ ดังตารางที่ 12

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

ปัจจัยส่วนบุคคล
ติด ไม่ติด

χ
2

p-value
จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

อาชีพของบิดามารดา
  ข้าราชการ
  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
  พนักงานบริษัท
  รับจ้างทั่วไป
  เกษตรกร
  อื่นๆ (ประมง)

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

รายได้ต่อเดือนของครอบครัว
  ต�่ากว่า 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

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

** มีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ 0.01
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ตารางที่ 12 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยด้านครอบครัว

  ปัจจัยด้านสังคมกับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษา
ตารางท่ี 12 ตารางวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดาน
สังคมกับพฤติกรรมการติดเกมออนไลนของนักศึกษา 
 X1 X2 X3 X4 

X1 

Pearson Correlation 1    
Sig. (2tailed)     
N 381    

X2 

Pearson Correlation .101* 1   
Sig. (2tailed) .049    
N 381 381   

X3 

Pearson Correlation .418** .211** 1  
Sig. (2tailed) .000 .000   
N 381 381 381  

X4 

Pearson Correlation .356** .349** .541** 1 
Sig. (2tailed) .000 .000 .000  
N 381 381 381 381 

* มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
** มนีัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 
X1 แทน ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม X2 แทน ปจจัยดานครอบครัว 
X3 แทน  ปจจัยดานสังคม      X4 แทน  พฤติกรรมการติดเกมออนไลนของนักศึกษา 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม 
จากการศึกษา พบวานักศึกษามีปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของปณณธร ชัชวรัตน (2552) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเลนเกมในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา พบวา 
ปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะนักศึกษาสวนใหญมีการ
เช่ือมตออินเทอรเน็ตท่ีบานจึงทําใหมีความสะดวกสบายในหลายๆ ดาน เชน ไมตองเสียเวลาเดินทางไปยังรานเกม และมี
นํ้า อาหาร เปนตน  

ปจจัยดานครอบครัว 
จากการศึกษา พบวานักศึกษามีสัมพันธภาพในครอบครัวอยู ในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของปณณธร ชัชวรัตน (2552) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีเ ก่ียวของกับการเลนเกมในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา 
พบวา  ปจจัยดานครอบครัวมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจากนักศึกษาเห็นวาบุคคลภายใน
ครอบครัวมีการแสดงถึงความรักท่ีมีตอกัน มีความหวงใยซึ่งกันและกัน เปนตน 

ปจจัยดานสังคม 
จากการศึกษา พบวานักศึกษามีสัมพันธภาพในกลุมเพื่อนอยูในระดับปานกลาง ไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของปณณธร ชัชวรัตน (2552) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีเ ก่ียวของกับการเลนเกมในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา 
พบวา ปจจัยดานสังคมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะในจังหวัดพะเยานักศึกษาอยูรวมกับ
เพ่ือนเปนสวนใหญในขณะที่ทํากิจกรรมตางๆ ในมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับจังหวัดจันทบุรี จึงทําใหนักศึกษา
ในจังหวัดจันทบุรีมีสัมพันธภาพในกลุมเพ่ือนโดยรวมอยูในระดับปานกลางเทาน้ัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย
 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม

 จากการศึกษา พบว่า นักศึกษามีปัจจัยด้านสภาพ 

แวดล้อมทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของปัณณธร ชัชวรัตน์ (2552) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ 

การเล่นเกมในเขตอ�าเภอเมืองจังหวัดพะเยา พบว่า ปัจจัยสภาพ 

แวดล้อมทางสังคมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี ้

อาจเป็นเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้าน 

จึงท�าให้มีความสะดวกสบายในหลายๆ ด้าน เช่น ไม่ต้องเสียเวลา 

เดินทางไปยังร้านเกม และมีน�้า อาหาร เป็นต้น 

 ปัจจัยด้านครอบครัว

 จากการศกึษา พบว่า นกัศึกษามสีมัพนัธภาพในครอบครวั 

อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปัณณธร ชัชวรัตน์  

(2552) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมในเขตอ�าเภอ 

เมืองจงัหวดัพะเยา พบว่า ปัจจยัด้านครอบครวัมรีะดบัความคิดเหน็ 

อยู่ในระดับสูง ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากนักศึกษาเห็นว่าบุคคลภายใน 

ครอบครวัมกีารแสดงถึงความรกัทีม่ต่ีอกัน มคีวามห่วงใยซึง่กันและกัน 

เป็นต้น

 ปัจจัยด้านสังคม

 จากการศึกษา พบว่า นักศึกษามีสัมพันธภาพในกลุ่ม 

เพื่อนอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของปัณณธร 

ชัชวรัตน์ (2552) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมในเขต 

อ�าเภอเมอืงจงัหวดัพะเยา พบว่า ปัจจยัด้านสงัคมมรีะดบัความคดิเห็น 

อยู่ในระดับสูง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะในจังหวัดพะเยานักศึกษาอยู่ 

ร่วมกบัเพือ่นเป็นส่วนใหญ่ในขณะทีท่�ากจิกรรมต่างๆ ในมหาวทิยาลยั 

เมื่อเทียบกับจังหวัดจันทบุรี จึงท�าให้นักศึกษาในจังหวัดจันทบุรี 

มีสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น

 ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมทาง

สงัคม ปัจจยัด้านครอบครวั ปัจจยัด้านสงัคมทีมี่ความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์

 อภิปรายผลจากสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมี 

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ซึ่งพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ�าแนก 

ตามเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของ 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเพศ 

ในแต่ละเพศมีความต้องการที่จะเล่นเกมแตกต่างกันออกไป  

ในขณะที่ เพศชายมีความต้องการเล่นเกมมากกว่าเพศหญิง 

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งได้และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

มัณฑนา ด�ารงศักดิ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 
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กับพฤติกรรมการติดเกมคอมพิวเตอร์ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ปีที่ 4-6 ในเขตอ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัย 

ส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดเกมคอมพิวเตอร์  

นอกจากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ�าแนกตามอายุ 

เกรดเฉลี่ยรวม ระดับการศึกษา คณะท่ีศึกษา รายได้ต่อเดือนของ 

นักศึกษา อาชีพของบิดามารดา รายได้ต่อเดือนของครอบครัว  

ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ซ่ึงไม่สอดคล้องสมมติฐานที่ตั้งไว ้

และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของดลฤดี เพชรขว้าง (2552)  

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มมาน้ันส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3  

และ 4 ซึง่มคีวามรับผดิชอบในระดบัหนึง่จงึสามารถแยกแยะว่าอะไร 

สมควรและเหมาะสมได้ ดงันัน้ อาย ุเกรดเฉลีย่ และระดบัการศึกษา 

จึงไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์

 อภิปรายผลจากสมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยทางด้านสภาพ 

แวดล้อมทางสังคม ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคมมีความ 

สมัพนัธ์กับพฤติกรรมการตดิเกมออนไลน์ของนกัศกึษา มหาวทิยาลยั 

ราชภัฏร�าไพพรรณี ซึ่งพบว่า ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมทาง 

สังคม ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณ ีซึง่สอดคล้องสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้และสอดคล้องกบังานวจิยั 

ของชาญวิทย์ พรนภดล (2552) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ 

กับการเล่นเกมในเด็กและวัยรุ่น พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

ทางสงัคม ปัจจยัด้านครอบครวัและปัจจยัด้านสงัคม มคีวามสัมพันธ์ 

กับการเล่นเกมในเด็กและวัยรุ่น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

มาณิตา เทพยา (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ในเขตบางขุนเทียน พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจัย 

ครอบครวัและปัจจยัสงัคม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดิเกม 

ออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตบางขุนเทียน

ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ
 ในอนาคตควรมีการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัด 

กับการติดเกมออนไลน์ เน่ืองจากลักษณะพฤติกรรมการเล่นเกม

ออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามลักษณะของการ

พัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเล่นเกมท่ีมีคุณสมบัติการใช้งาน

ได้หลากหลายกว่าเดิม

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
 1) ควรมีการศึกษาผลกระทบของการเล่นเกมที่มีต่อ 

ตัวเองและสังคม เพื่อให้มองเห็นถึงผลด้านลบต่อตนเองและสังคม 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากยิ่งขึ้น

 2) กลุ่มประชากรควรเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการ 

ติดเกม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาให้ 
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค 
องค์ประกอบทางเคมี คุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ โดยการเสริมสมุนไพร 3 ชนิด คือ ขิง กระชายด�า 
และข่า ร้อยละ 5, 10 และ 15 ของน�้าหนักวัตถุดิบทั้งหมด จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคจ�านวน 100 คน พบว่า ผู้บริโภค 
ให้คะแนนความชอบผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดเสริมกระชายด�า ร้อยละ 5 ได้รับคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงสุด (p≤0.05)  
การเสริมกระชายด�า ร้อยละ 5 พบว่า ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ใยอาหาร และมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มขึ้นอย่างม ี
นัยส�าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเฉพาะใยอาหาร 8.69±0.03 กรัม และมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 161.69±0.02 mg eq Trolox 
ต่อ 100 กรัม จากสูตรพื้นฐาน โดยผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสมุนไพรเสริมกระชายด�า ร้อยละ 5 ใน 100 กรัม พบว่า มีปริมาณโปรตีน 
ร้อยละ 23.91±0.03 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 23.36±0.06 ไขมันร้อยละ 4.45±0.04 ความช้ืนร้อยละ 38.91±0.07 เถ้าร้อยละ  
9.37±0.04 การเสริมกระชายด�าปริมาณเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีค่าความสว่าง และค่าสีแดงลดลง นอกจากนั้นการเพิ่มของปริมาณ 
กระชายด�าส่งผลให้ผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสมุนไพรมีค่า aw ลดลงเล็กน้อย ส�าหรับการทดสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์น�้าพริก 
ผัดเสริมกระชายด�า ร้อยละ 5 พบว่า คุณภาพทางจุลินทรีย์เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ค�าส�าคัญ : น�้าพริก, สมุนไพร, กระชายด�า

Abstract
 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
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บทน�า
 น�้าพริกเป็นอาหารไทยประเภทเคร่ืองจ้ิมชนิดหนึ่งนิยม 

รับประทานคู่กับผัก คนสมัยก่อนรับประทานสัตว์น�้าเป็นส่วนมาก 

จงึคดิค้นน�า้พรกิขึน้มาเพือ่เพิม่รสชาตแิละดบักลิน่คาว ซึง่ใช้วตัถดุบิ 

ที่มีรสชาติเผ็ดร้อน กลิ่นฉุนมาโขลกรวมกันให้ละเอียดแล้วปรุงรส 

ให้มีรสชาติเค็มเป็นหลักใช้รับประทานเป็นกับข้าว และได้รับความ 

นิยมบริโภคมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกท้ังยังมีการคิดค้นสูตร 

น�า้พรกิขึน้มาใหม่หลายรูปแบบ และมีคณุค่าของสารอาหารเพิม่มากขึน้ 

โดยการน�าสมนุไพรต่างๆ มาเป็นส่วนผสมในน�า้พรกิ ปัจจบุนัผลติภณัฑ์ 

น�้าพริกให้คุณค่าทางโภชนาการ เช่น โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ และ 

พลังงาน แต่ด้านใยอาหารและสรรพคุณทางยาด้านอื่นๆ ยังมีน้อย 

เนือ่งจากวตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการท�าน�า้พรกิ มส่ีวนประกอบหลกั คอื  

พริก กระเทียม หอมแดง และเนื้อสัตว์บางชนิด จึงท�าให้ผลิตภัณฑ ์

น�้าพริกยังมีคุณค่าทางโภชนาการน้อย ประกอบกับกระแสการดูแล 

สขุภาพของผู้บรโิภคมมีากข้ึน อาหารทีส่่งผลดต่ีอสุขภาพ เช่น อาหาร 

จากสมุนไพร จึงมีความต้องการเพิ่มขึ้น ในท้องถิ่นมีพืชสมุนไพร 

จ�านวนมากที่ช่วยในการต้านโรคต่างๆ รักษาโรคบางชนิด และช่วย 

บ�ารงุร่างกาย (จไุรรตัน์ เกดิดอนแฝก, 2552) พรกิขีห้น ู(Capsicum  

flutescens) มีสรรพคุณเป็นยาขับลม บ�ารุงธาตุ ขับเหงื่อขับลม 

และเจริญอาหาร กระเทียม (Allium sativum Linn.) มีสรรพคุณ 

ช่วยลดความดันโลหิต ลดไขมันในหลอดเลือด ช่วยบ�ารุงไตและ 

ตบัอ่อนให้แขง็แรง ช่วยบ�ารงุหวัใจและต้านมะเรง็ หอมแดง (Allium 

ascalonicum) รักษาโรคภูมิแพ้และอาการหอบหืด มีฤทธิ์ต่อต้าน 

อนมุลูอสิระและช่วยลดการอกัเสบ และสมนุไพรทีม่รีสชาตเิผด็ร้อน  

มสีรรพคณุแก้โรคจกุเสยีด ขบัลม บ�ารงุธาต ุขบัเหง่ือ ช่วยย่อยอาหาร  

(สันติสุข โสภณสิริ และวีรพงษ์ เกรียงสินยศ, 2558) ขิง (Zingiber  

officinale) ช่วยขับลม ขับเสมหะ แก้ไอ แก้ไข้หวัด ข่า (Alpinia  

galanga Linn.) ช่วยขบัลม ย่อยอาหาร (พมิลพรรณ อนนัต์กิจไพศาล, 

2560) และกระชายด�า (Kaempferia parviflora) อยู่ในกลุ่ม 

เดียวกันกับว่านชนิดอื่นๆ เป็นพืชในวงศ์เดียวกับกระชาย เหง้า 

ของกระชายด�ามีสีม่วงเข้มอมด�า กระชายด�าเป็นสมุนไพรไทยที่ใช ้

กันมานานนิยมน�าเหง้าหรือหัวมาใช้ประโยชน์มากในด้านสมุนไพร  

โดยมีสรรพคุณในด้านเสริมสมรรถภาพทางเพศ เป็นยาบ�ารุงก�าลัง 

หรือเป็นยาอายุวัฒนะ (พนารัช ปรีดากรณ์ และเติมธรรม สิทธิเลิศ,  

2561) ช่วยบ�ารุงร่างกาย ช่วยขับฮอร์โมนเพศชาย บ�ารงุหัวใจ ขบัลม 

ช่วยให้เจริญอาหาร (ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย และสุกัลญา หลีแจ้, 

2560) จากรายงานการวิจัยพบว่า สารสกัดด้วยเอทานอลของ 

กระชายด�ามฤีทธิร์กัษาโรคกระเพาะอาหาร โดยการเพิม่การหลัง่สาร 

เมือกในกระเพาะอาหาร (Gastric mucus) (Rujjanawate et al., 

2005) นอกจากนี้พบว่า สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) เช่น                   

5, 7-dimethoxyflavone 5, 7, 4’-trimethoxyflavone และ 5, 

7,3’,4’-pentamethoxyflavone มีฤทธ์ิต้านเช้ือ Plasmodium  

falciparum ที่เป็นสาเหตุของไข้มาลาเรีย (Yenjai et al., 2004)  

จากประโยชน์ของสมุนไพรดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นประโยชน์และ 

สรรพคณุทางยาด้านต่างๆ ของสมนุไพรพืน้บ้านท่ีสามารถหาได้ง่าย 

ในท้องถิ่น จึงคิดน�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น�้าพริกสมุนไพร เพื่อ 

ให้ได้ผลิตภัณฑ์น�้าพริกที่แปลกใหม่ เป็นการเพิ่มทางเลือกแก ่

ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก

สมุนไพรพื้นบ้าน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดให้มีคุณค่าทาง

โภชนาการเพิ่มขึ้น 

 2. เพือ่ศกึษาการยอมรบัของผูบ้รโิภค องค์ประกอบทาง 

เคม ีคณุภาพทางกายภาพ และคณุภาพทางจลุนิทรย์ี ของผลติภัณฑ์ 

น�้าพริกสมุนไพร

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาผลของการเสริมสมุนไพร 

ในผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัด โดยศึกษาชนิดและอัตราส่วนของสมุนไพร 

ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัด ค้นคว้าและทดลองให้ได้ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยก�าหนดวิธีการ 

ด�าเนินการทดลองดังต่อไปนี้

 1. การเตรียมสมุนไพรผงอบแห้ง

 เตรยีมสมนุไพรผงอบแห้ง โดยการน�าสมนุไพรทัง้ 3 ชนดิ  

คือ ขงิ (Zingiber officinale) กระชายด�า (Kaempferia parviflora) 

และข่า (Alpinia galanga Linn.)  โดยใช้ส่วนของเหง้า น�ามาล้างด้วย 

น�้าสะอาด 2-3 ครั้ง พักไว้ให้สะเด็ดน�้า หั่นสมุนไพรเป็นแผ่นบางๆ  

ขนาด 2 มิลลิเมตร จากน้ันน�าไปอบด้วยตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ  

60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-4 ช่ัวโมง (โซเฟีย เมฆารัฐ และ 

คณะ, 2562) ที่ระดับความชื้นไม่เกินร้อยละ 6-7 (อดิศรา  

ตันตสุทธิกุล และณฐมน เสมือนคิด, 2557) น�าออกจากตู้พัก 

ไว้ให้เย็น จากนั้นน�ามาปั่นละเอียดด้วยเครื่องปั่น ยี่ห้อ Panasonic  

รุ่น MX-GM1011 เป็นเวลา 3 นาที และเก็บไว้ในภาชนะบรรจ ุ

ปิดสนิท เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต�่ากว่า 30 องศาเซลเซียส ระหว่าง 

รอขั้นตอนการศึกษาต่อไป

 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสมุนไพร

  2.1 การคัดเลือกสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ 

น�้าพริกผัด 

  ท�าการศึกษาสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัด  

จ�านวน 3 สูตร (ตารางที่ 1) คัดเลือกสูตรผลิตภัณฑ์ให้เหลือเพียง 

1 สูตร โดยคัดเลือกจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  

โดยใช้ผู้ทดสอบจ�านวน 100 คน ซึ่งเป็นผู้บริโภคทั่วไป ท�าการ 
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ประเมนิคณุภาพทางประสาทสมัผสั ซึง่พจิารณาทางด้าน ลักษณะที ่

ปรากฏ ส ีกลิน่ รสชาต ิเนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวม ด้วยวธิกีาร 

ชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale)  

(Nicolas et al., 2010) เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสูตร 

พื้นฐานที่ได้คะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด

 วิธีการท�าน�้าพริก

         น�าพริกแห้ง หอมแดง กระเทียม ที่ท�าล้างความสะอาด

คัว่ให้มกีลิน่หอม จากนัน้โขลกให้ละเอยีดผสมกบัปลาสร้อยขาวแห้ง

ย่างป่น (Henicorhynchus siamensis) กุ้งแห้งป่น ปรุงรสด้วยน�้า

มะขามเปียก น�้าตาลปี๊บ น�้าตาลทราย น�้าปลา เกลือป่น น�าไปคั่วไฟ

อ่อนจนน�้าพริกแห้ง 

 2.2 การศึกษาชนิดและปริมาณสมุนไพรที่เหมาะสม

ต่อผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสมุนไพร

 น�าผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสูตรพื้นฐานท่ีได้รับคะแนน 

ความชอบสูงสุดจากข้อ 2.1 มาท�าการเสริมสมุนไพร 3 ชนิด คือ ขิง 

กระชายด�า และข่า ลงในผลติภณัฑ์น�า้พริกผดัในปรมิาณ 3 ระดับ คอื  

ร้อยละ 5 10 และ 15 ของน�า้หนกัวตัถดุบิทัง้หมด และน�าผลติภณัฑ์ 

ที่ได้มาท�าการทดสอบคุณภาพดังนี้

  2.2.1 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

  น�าผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสมุนไพรมาประเมินการ 

ยอมรับทางประสาทสัมผัส โดยผู้ทดสอบทั่วไปจ�านวน 100 คน  

พิจารณาทางด้าน ลักษณะท่ีปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส  

และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ  

ตารางที่ 1 แสดงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสูตรพื้นฐาน

1. การเตรียมสมุนไพรผงอบแหง 
เตรียมสมุนไพรผงอบแหง โดยการนําสมุนไพรท้ัง 3 ชนิด คือ ขิง ( ) กระชายดํา

  และขา ( Linn  โดยใชสวนของเหงา นํามาลางดวยนํ้าสะอาด 23 ครั้ง 
พักไวใหสะเด็ดนํ้า หั่นสมุนไพรเปนแผนบางๆ ขนาด 2 มิลลิเมตร จากน้ันนําไปอบดวยตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 34 ช่ัวโมง (โซเฟย และคณะ, 2562) ท่ีระดับความช้ืนไมเกินรอยละ 67 (อดิศราและณฐมน, 2557) 
นําออกจากตูพักไวใหเย็น จากน้ันนํามาปนละเอียดดวยเครื่องปน ยี่หอ Panasonic รุน MXGM1011 เปนเวลา 3 นาที 
และเก็บไวในภาชนะบรรจุปดสนิท เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 30 องศาเซลเซียส ระหวางรอข้ันตอนการศึกษาตอไป 
 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร 
 2.1 การคัดเลือกสูตรพ้ืนฐานของผลิตภัณฑน้ําพริกผัด  
 ทําการศึกษาสูตรพ้ืนฐานของผลิตภัณฑนํ้าพริกผัด จํานวน 3 สูตร (ตารางท่ี 1) คัดเลือกสูตรผลิตภัณฑใหเหลือ
เพียง 1 สูตร โดยคัดเลือกจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใชผูทดสอบจํานวน 100 คน ซ่ึงเปนผูบริโภค
ท่ัวไป ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ซึ่งพิจารณาทางดาน ลักษณะท่ีปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม ดวยวิธีการชิมแบบใหคะแนนความชอบ 9 ระดับ (9point hedonic scale) (Nicolas et al., 2010) 
เพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสูตรพ้ืนฐานท่ีไดคะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด 

ตารางท่ี 1 แสดงสวนผสมของผลติภัณฑน้ําพริกผัดสูตรพ้ืนฐาน 
 

สวนผสม 
ผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสูตรพ้ืนฐาน 

สูตรท่ี 1 
น้ําพริกนรกปลายาง (กรัม) 

สูตรท่ี 2 
น้ําพริกตาแดง (กรัม) 

สูตรท่ี 3 
น้ําพริกกุงเสียบ (กรัม) 

พริกใหญแหง  70 20 35 
พริกข้ีหนูแหง  100   
ปลาสรอยขาวแหงยางปน  500   
หอมแดงค่ัว  90 100 50 
กระเทียมค่ัว  80 100 20 
นํ้ามะขามเปยก  220 50 30 
เกลือปน  25 20 0.8 
นํ้าตาลปบ  100 40 60 
นํ้าตาลทราย  24  40 
กุงแหง   300 80 
นํ้าปลา   30  
กะป   50  

ท่ีมา :  สูตรท่ี 1 ดัดแปลงจาก (ธนาวัฒน โพธ์ิเผื่อนนอย, 2560).  
 สูตรท่ี 2 ดัดแปลงจาก (จําลองลักษณ หุนช้ิน และคณะ, 2559).  
 สูตรท่ี 3 ดัดแปลงจาก (วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ, 2552).  
 
 วิธีการทําน้ําพริก 
         นําพริกแหง หอมแดง กระเทียม ท่ีทําลางความสะอาดค่ัวใหมีกลิ่นหอม จากน้ันโขลกใหละเอียดผสมกับปลา
สรอยขาวแหงยางปน ( ) กุงแหงปน ปรุงรสดวยนํ้ามะขามเปยก นํ้าตาลปบ นํ้าตาลทราย 
นํ้าปลา เกลือปน นําไปค่ัวไฟออนจนนํ้าพริกแหง  

2.2 การศึกษาชนิดและปริมาณสมุนไพรท่ีเหมาะสมตอผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร 
นําผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสูตรพ้ืนฐานท่ีไดรับคะแนนความชอบสูงสุดจากขอ 2.1 มาทําการเสริมสมุนไพร 3 ชนิด

คือ ขิง กระชายดํา และขา ลงในผลิตภัณฑนํ้าพริกผัดในปริมาณ 3 ระดับ คือ รอยละ 5 10 และ 15 ของนํ้าหนักวัตถุดิบ
ท้ังหมด และนําผลิตภัณฑท่ีไดมาทําการทดสอบคุณภาพดังน้ี 

(9-point hedonic scale) (Nicolas et al., 2010) เพื่อคัดเลือก

ผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสมุนไพรที่ได้คะแนนความชอบสูงสุด 

  2.2.2 การวเิคราะห์คณุภาพทางเคมขีองผลติภณัฑ์

น�้าพริกผัดสมุนไพร

  น�าผลิตภัณฑ์น�า้พรกิผัดสมนุไพรทีไ่ด้รบัการยอมรบั

ความชอบโดยรวมสูงสดุ จากผู้บรโิภคมาท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

ทางเคมี ได้แก่ ความชื้น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เถ้า ใยอาหาร  

ตามวิธีการของ AOAC (2000) และฤทธิ์การต้านออกซิเดชัน 

โดยวิธี DPPH ตามวิธีการของ Perez et al. (2007)

  2.2.3 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ  

  น�าผลติภณัฑ์น�า้พรกิผดัสมนุไพรมาท�าการวเิคราะห์ 

ทางด้านกายภาพ ดังนี้

   (1) ค่าสี L* a* b* วดัค่าด้วยเครือ่งวัดส ี(Color  

reader CR-10, Japan) รายงานเป็นค่าความสว่าง (L*)  

ค่าสีแดง-เขียว (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง-น�้าเงิน (b*)

   (2) ค่าปริมาณน�้าอิสระ (aw) รายงานค่าเป็น  

ค่าความชื้นที่มีผลต่ออัตราการเจริญของจุลินทรีย์

ผกาวดี  ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม  อินเกต, ไพรวัลย์  ประมัย, สุสิตรา  สิงโสม

ที่มา :  สูตรที่ 1 ดัดแปลงจาก (ธนาวัฒน์ โพธิ์เผื่อนน้อย, 2560) 

 สูตรที่ 2 ดัดแปลงจาก (จ�าลองลักษณ์ หุ้นชิ้น และคณะ, 2559) 

 สูตรที่ 3 ดัดแปลงจาก (วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ารูญ, 2552) 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

134   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563

  2.2.4 การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์

  ท�าการวเิคราะห์คณุภาพทางจลุนิทรย์ีตามมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนน�้าพริกป่นแห้ง เลขที่ มผช.130/2556 ได้แก่

   (1) จุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องน้อยกว่า 1 x 10
4  

โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม

   (2) แซลโมเนลลา ต้องไม่พบในตวัอย่าง 25 กรมั

   (3) สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ต้องน้อยกว่า 

10 กรัม โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม

   (4) บาซิลัส ซีเรียส ต้องน้อยกว่า 1 x 10
3
  

โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม

   (5) คลอสทรเิดยีม เพอร์ฟรงิเจนส์ ต้องน้อยกว่า 

100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม

   (6) เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธี เอ็มพีเอ็น  

ต้องน้อยกว่า 3 ต่อตัวอย่าง 1 กรัม

   (7) ยีสต์และรา ต้องน้อยกว่า 100 โคโลนีต่อ 

ตัวอย่าง 1 กรัม การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AOAC 

 3. การวิเคราะห์ผลทางสถติ ิ(Statistical analysis)

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้แผนการทดสอบ 

แบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ Randomized complete block design.  

(RCBD) ส�าหรับทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส และวางแผน 

การทดสอบแบบ Completely randomized design (CRD) 

ส�าหรบัการวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมแีละคณุภาพทางกายภาพ 

น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance,  

ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least  

Significant Difference Test (LSD) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ส�าเร็จรูป SPSS

ผลการวิจัย
 1. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสมุนไพร

  1.1 ผลการคัดเลือกสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ ์

น�้าพริกผัด

  จากการคัดเลือกผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสูตรพื้นฐาน 

3 สูตร โดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส จากผู้ทดสอบ 

ทั่วไป จ�านวน 100 คน เพื่อคัดเลือกสูตรที่ได้รับคะแนนความชอบ 

โดยรวมมากที่สุด ซึ่งพิจารณาทางด้าน ลักษณะที่ปรากฏ สี กล่ิน  

รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม (ตารางท่ี 2)  

จากการทดสอบ พบว่า ผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดพื้นฐานสูตรที่ 1 ได้รับ 

ความชอบทุกคุณลักษณะมากที่สุด

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนความชอบโดยรวมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสูตรพื้นฐานตารางท่ี 2 แสดงคะแนนความชอบโดยรวมของผูบรโิภคท่ีมตีอผลิตภัณฑน้ําพริกผดัสตูรพ้ืนฐาน 
คุณลักษณะ น้ําพริกผัดสูตรพ้ืนฐาน 

สูตรท่ี 1 
น้ําพริกนรกปลายาง 

สูตรท่ี 2 
น้ําพริกตาแดง 

สูตรท่ี 3 
น้ําพริกกุงเสียบ 

ลักษณะท่ีปรากฏ 8.07±0.06a 7.72±0.05b 7.10±0.07c 

ส ี 7.82±0.08a 7.78±0.06a 7.17±0.07b 

กลิ่น 7.95±0.07a 7.52±0.08b 7.21±0.04c 

รสชาต ิ 8.10±0.04a 7.47±0.08b 7.11±0.05c 
ลักษณะเน้ือสัมผสั 8.11±0.06a 7.68±0.04b 7.11±0.07c 
ความชอบโดยรวม 8.08±0.07a 7.77±0.07b 7.20±0.07c 

หมายเหตุ :  คาเฉลี่ย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบ 100 ซ้ํา 
           ตัวอักษรในแนวนอนท่ีแตกตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญ (p≤0.05)  
 

1.2 ผลการศึกษาชนิดและปริมาณสมุนไพรท่ีเหมาะสมตอผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร 
นําผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสูตรพ้ืนฐานท่ีไดรับคะแนนความชอบสูงสุดจากขอ 2.1 มาทําการเสริมสมุนไพร 3 ชนิด

คือ ขิง กระชายดํา และขา ลงในผลิตภัณฑนํ้าพริกผัดในปริมาณ 3 ระดับ คือ รอยละ 5 10 และ 15 ของนํ้าหนักวัตถุดิบ
ท้ังหมด และนําผลิตภัณฑท่ีไดมาทําการทดสอบคุณภาพดังน้ี 

1.2.1 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
นําผลิตภัณฑนํ้าพริกผัดสมุนไพรมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยผูทดสอบท่ัวไปจํานวน 100 

คน พิจารณาทางดาน ลักษณะท่ีปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม จากการทดสอบ พบวา 
ผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพรเสริมกระชายดํา รอยละ 5 ไดรับความชอบทุกคุณลักษณะมากท่ีสุด (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 3 แสดงคะแนนความชอบของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร 

ปริมาณและชนิด
ของสมนุไพร 

คุณลักษณะ 
ลักษณะท่ี
ปรากฏ 

สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อ
สัมผัส 

ความชอบ
โดยรวม 

 
5 % 

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 
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 

 
10 % 

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 

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 

 
15 % 

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 

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 ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบ 100 ซ้ํา 
               ตัวอักษรในแนวตั้งท่ีแตกตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) 

1.2.2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร 
จากการนําผลิตภัณฑนํ้าพริกผัดสมุนไพรท่ีไดรับการยอมรับจากผูบริโภคมากท่ีสุดมาทําการวิเคราะห

องคประกอบทางเคมี พบวา นํ้าพริกผัดเสริมกระชายดํา รอยละ 5 มีใยอาหาร 8.69 กรัม และฤทธ์ิการตานออกซิเดช่ัน 
161.69 mg eq Trolox ตอ 100 กรัม (ตารางท่ี 4) 
 
 

  1.2 ผลการศกึษาชนดิและปรมิาณสมนุไพรทีเ่หมาะสม 

ต่อผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสมุนไพร

  น�าผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสูตรพื้นฐานท่ีได้รับคะแนน 

ความชอบสูงสุดจากข้อ 2.1 มาท�าการเสริมสมุนไพร 3 ชนิด คือ ขิง 

กระชายด�า และข่า ลงในผลติภณัฑ์น�า้พริกผดัในปรมิาณ 3 ระดับ คอื 

ร้อยละ 5 10 และ 15 ของน�า้หนกัวตัถดุบิทัง้หมด และน�าผลติภณัฑ์

ที่ได้มาท�าการทดสอบคุณภาพดังนี้

   1.2.1 การประเมนิคุณภาพทางประสาทสมัผสั

   น�าผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสมุนไพรมาประเมิน 

คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยผู้ทดสอบท่ัวไป จ�านวน 100 คน  

พิจารณาทางด้าน ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ 

ความชอบโดยรวม จากการทดสอบ พบว่า ผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัด 

สมุนไพรเสริมกระชายด�า ร้อยละ 5 ได้รับความชอบทุกคุณลักษณะ 

มากที่สุด (ตารางที่ 3)

ผกาวดี  ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม  อินเกต, ไพรวัลย์  ประมัย, สุสิตรา  สิงโสม
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ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนความชอบโดยรวมของผูบรโิภคท่ีมตีอผลิตภัณฑน้ําพริกผดัสตูรพ้ืนฐาน 
คุณลักษณะ น้ําพริกผัดสูตรพ้ืนฐาน 

สูตรท่ี 1 
น้ําพริกนรกปลายาง 

สูตรท่ี 2 
น้ําพริกตาแดง 

สูตรท่ี 3 
น้ําพริกกุงเสียบ 

ลักษณะท่ีปรากฏ 8.07±0.06a 7.72±0.05b 7.10±0.07c 

ส ี 7.82±0.08a 7.78±0.06a 7.17±0.07b 

กลิ่น 7.95±0.07a 7.52±0.08b 7.21±0.04c 

รสชาต ิ 8.10±0.04a 7.47±0.08b 7.11±0.05c 
ลักษณะเน้ือสัมผสั 8.11±0.06a 7.68±0.04b 7.11±0.07c 
ความชอบโดยรวม 8.08±0.07a 7.77±0.07b 7.20±0.07c 

หมายเหตุ :  คาเฉลี่ย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบ 100 ซ้ํา 
           ตัวอักษรในแนวนอนท่ีแตกตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญ (p≤0.05)  
 

1.2 ผลการศึกษาชนิดและปริมาณสมุนไพรท่ีเหมาะสมตอผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร 
นําผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสูตรพ้ืนฐานท่ีไดรับคะแนนความชอบสูงสุดจากขอ 2.1 มาทําการเสริมสมุนไพร 3 ชนิด

คือ ขิง กระชายดํา และขา ลงในผลิตภัณฑนํ้าพริกผัดในปริมาณ 3 ระดับ คือ รอยละ 5 10 และ 15 ของนํ้าหนักวัตถุดิบ
ท้ังหมด และนําผลิตภัณฑท่ีไดมาทําการทดสอบคุณภาพดังน้ี 

1.2.1 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
นําผลิตภัณฑนํ้าพริกผัดสมุนไพรมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยผูทดสอบท่ัวไปจํานวน 100 

คน พิจารณาทางดาน ลักษณะท่ีปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม จากการทดสอบ พบวา 
ผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพรเสริมกระชายดํา รอยละ 5 ไดรับความชอบทุกคุณลักษณะมากท่ีสุด (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 3 แสดงคะแนนความชอบของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร 

ปริมาณและชนิด
ของสมนุไพร 

คุณลักษณะ 
ลักษณะท่ี
ปรากฏ 

สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อ
สัมผัส 

ความชอบ
โดยรวม 

 
5 % 

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 
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 

 
10 % 

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 

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 

 
15 % 

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 

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 ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบ 100 ซ้ํา 
               ตัวอักษรในแนวตั้งท่ีแตกตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) 

1.2.2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร 
จากการนําผลิตภัณฑนํ้าพริกผัดสมุนไพรท่ีไดรับการยอมรับจากผูบริโภคมากท่ีสุดมาทําการวิเคราะห

องคประกอบทางเคมี พบวา นํ้าพริกผัดเสริมกระชายดํา รอยละ 5 มีใยอาหาร 8.69 กรัม และฤทธ์ิการตานออกซิเดช่ัน 
161.69 mg eq Trolox ตอ 100 กรัม (ตารางท่ี 4) 
 
 

   1.2.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี

ของผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสมุนไพร จากการน�าผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัด

สมนุไพรทีไ่ด้รับการยอมรบัจากผูบ้รโิภคมากทีส่ดุมาท�าการวเิคราะห์

ตารางที่ 3 แสดงคะแนนความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสมุนไพร

องค์ประกอบทางเคมี พบว่า น�้าพริกผัดเสริมกระชายด�า ร้อยละ 5 

มีใยอาหาร 8.69 กรัม และฤทธิ์การต้านออกซิเดชั่น 161.69 mg 

eq Trolox ต่อ 100 กรัม (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดเสริมกระชายด�า 
ตารางท่ี 4 แสดงองคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสูตรพ้ืนฐานและผลิตภัณฑน้ําพริกผัดเสริมกระชายดาํ  

  รอยละ 5 ใน 100 กรัม 
องคประกอบทางเคมี น้ําพริกผัดสูตรพ้ืนฐาน น้ําพริกผัดเสริมกระชายดํา รอยละ 5 

ปริมาณ ปริมาณ 
ความช้ืน (รอยละ) * 42.51±0.07 38.91±0.07 
เถา (รอยละ) * 9.10±0.04 9.37±0.04 
โปรตีน (รอยละ) * 23.08±0.03 23.91±0.03 
ไขมัน (รอยละ) * 4.25±0.04 4.45±0.04 
คารโบไฮเดรต (รอยละ) * 21.06±0.06 23.36±0.06 
พลังงาน (กิโลแคลอรี่) * 
ใยอาหาร (กรัม) * 
ฤทธ์ิการตานออกซิเดช่ัน (mg eq Trolox) * 

216.97±0.03 
6.24±0.02 

 

229.13±0.03 
8.69±0.03 

161.69±0.02 
หมายเหตุ :  (Central Laboratory (Thailand) Co,. Ltd., 2018) 
           * = ความแตกตางมีความสําคัญ (P≤0.05) 
 

1.2.3 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ   
จากการนําผลิตภัณฑน้ําพริกผัดเสริมกระชายดํา ทําการวิเคราะหทางดานกายภาพ มีผลการทดลองดังน้ี 

(1.) คาสี L* a* b*  
จากการวัด คาสี L* a* b* ของผลิตภัณฑนํ้าพริกผัดเสริมกระชายดํา รอยละ 5 10 และ 15 พบวา 

เมื่อเสริมกระชายดํามากข้ึน คาความสวาง L* มีแนวโนมลดลง อาจเปนผลมาจากกระชายดําท่ีใชเสริมลงในผลิตภัณฑ
นํ้าพริกผัดมีลักษณะเปนผงสีเขียวมวงคล้ํา จึงทําใหผลิตภัณฑน้ําพริกผัดมีคาความเปนสีเขียวเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 5) 
                
ตารางท่ี 5 แสดงผลคาสี L* a* b* ของผลิตภณัฑน้ําพริกผัดสูตรพ้ืนฐานและนํ้าพริกผัดเสริมกระชายดาํ 
น้ําพริกผัดเสริมสมุนไพร คาความสวาง (L*) คาสีแดง (a*) คาสีเหลือง (b*) 
สูตรตนแบบ 45.52±0.03 17.08±0.03 7.50±0.03 
ปริมาณกระชายดาํ รอยละ 5 40.00±0.06 14.73±0.06 5.97±0.03 
ปริมาณกระชายดาํ รอยละ 10 37.19±0.04 12.10±0.04 4.80±0.04 
ปริมาณกระชายดาํ รอยละ 15 34.15±0.03 10.11±0.05 3.89±0.04 

 
(2.) คาปริมาณนํ้าอิสระ (aw)  
จากการทดลองนําผลิตภัณฑน้ําพริกผัดเสริมสมุนไพร คือ ขิง กระชายดํา และขา รอยละ 5 10 และ 

15 ทําการศึกษาคาปริมาณนํ้าอิสระ (aw) พบวา คา aw ของผลิตภัณฑนํ้าพริกผัดเสริมสมุนไพรท้ัง 3 ชนิด มีคา aw ลดลง 
เมื่อมีการเสริมสมุนไพรในปริมาณสูงข้ึน โดยผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสูตรพ้ืนฐาน มีคา aw เทากับ 0.65 และผลิตภัณฑน้ําพริก
ผัดเสริมสมุนไพร มีคา aw อยูในชวง 0.58 – 0.64 อยางไรก็ตามผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร ยังคงมีคา aw ต่ํากวา 0.64 
ซึ่งอยูในระดับท่ีเช้ือราสวนใหญไมสามารถเจริญเติบโตได ยีสตและแบคทีเรียสวนใหญถูกยับยั้งการเจริญเติบโต แตยังคง
เปนสภาพท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรียบางชนิด (วิไล รังสาดทอง, 2552) (ภาพท่ี 1) 

 

   1.2.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ 

   จากการน�าผลติภณัฑ์น�า้พรกิผดัเสรมิกระชายด�า 

ท�าการวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ มีผลการทดลองดังนี้

    (1) ค่าสี L* a* b* 

จากการวดั ค่าส ีL* a* b* ของผลติภณัฑ์น�า้พรกิผดัเสรมิกระชายด�า 

ร้อยละ 5 10 และ 15 พบว่า เมือ่เสรมิกระชายด�ามากขึน้ ค่าความสว่าง 

L* มีแนวโน้มลดลง อาจเป็นผลมาจากกระชายด�าที่ใช้เสริมลง 

ในผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดมีลักษณะเป็นผงสีเขียว-ม่วงคล�้า จึงท�าให้

ผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดมีค่าความเป็นสีเขียวเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 5)

               

ผกาวดี  ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม  อินเกต, ไพรวัลย์  ประมัย, สุสิตรา  สิงโสม
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ตารางที่ 5 แสดงผลค่าสี L* a* b* ของผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสูตรพื้นฐานและน�้าพริกผัดเสริมกระชายด�า

ตารางท่ี 4 แสดงองคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสูตรพ้ืนฐานและผลิตภัณฑน้ําพริกผัดเสริมกระชายดาํ  
  รอยละ 5 ใน 100 กรัม 

องคประกอบทางเคมี น้ําพริกผัดสูตรพ้ืนฐาน น้ําพริกผัดเสริมกระชายดํา รอยละ 5 
ปริมาณ ปริมาณ 

ความช้ืน (รอยละ) * 42.51±0.07 38.91±0.07 
เถา (รอยละ) * 9.10±0.04 9.37±0.04 
โปรตีน (รอยละ) * 23.08±0.03 23.91±0.03 
ไขมัน (รอยละ) * 4.25±0.04 4.45±0.04 
คารโบไฮเดรต (รอยละ) * 21.06±0.06 23.36±0.06 
พลังงาน (กิโลแคลอรี่) * 
ใยอาหาร (กรัม) * 
ฤทธ์ิการตานออกซิเดช่ัน (mg eq Trolox) * 

216.97±0.03 
6.24±0.02 

 

229.13±0.03 
8.69±0.03 

161.69±0.02 
หมายเหตุ :  (Central Laboratory (Thailand) Co,. Ltd., 2018) 
           * = ความแตกตางมีความสําคัญ (P≤0.05) 
 

1.2.3 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ   
จากการนําผลิตภัณฑน้ําพริกผัดเสริมกระชายดํา ทําการวิเคราะหทางดานกายภาพ มีผลการทดลองดังน้ี 

(1.) คาสี L* a* b*  
จากการวัด คาสี L* a* b* ของผลิตภัณฑนํ้าพริกผัดเสริมกระชายดํา รอยละ 5 10 และ 15 พบวา 

เมื่อเสริมกระชายดํามากข้ึน คาความสวาง L* มีแนวโนมลดลง อาจเปนผลมาจากกระชายดําท่ีใชเสริมลงในผลิตภัณฑ
นํ้าพริกผัดมีลักษณะเปนผงสีเขียวมวงคล้ํา จึงทําใหผลิตภัณฑน้ําพริกผัดมีคาความเปนสีเขียวเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 5) 
                
ตารางท่ี 5 แสดงผลคาสี L* a* b* ของผลิตภณัฑน้ําพริกผัดสูตรพ้ืนฐานและนํ้าพริกผัดเสริมกระชายดาํ 
น้ําพริกผัดเสริมสมุนไพร คาความสวาง (L*) คาสีแดง (a*) คาสีเหลือง (b*) 
สูตรตนแบบ 45.52±0.03 17.08±0.03 7.50±0.03 
ปริมาณกระชายดาํ รอยละ 5 40.00±0.06 14.73±0.06 5.97±0.03 
ปริมาณกระชายดาํ รอยละ 10 37.19±0.04 12.10±0.04 4.80±0.04 
ปริมาณกระชายดาํ รอยละ 15 34.15±0.03 10.11±0.05 3.89±0.04 

 
(2.) คาปริมาณนํ้าอิสระ (aw)  
จากการทดลองนําผลิตภัณฑน้ําพริกผัดเสริมสมุนไพร คือ ขิง กระชายดํา และขา รอยละ 5 10 และ 

15 ทําการศึกษาคาปริมาณนํ้าอิสระ (aw) พบวา คา aw ของผลิตภัณฑนํ้าพริกผัดเสริมสมุนไพรท้ัง 3 ชนิด มีคา aw ลดลง 
เมื่อมีการเสริมสมุนไพรในปริมาณสูงข้ึน โดยผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสูตรพ้ืนฐาน มีคา aw เทากับ 0.65 และผลิตภัณฑน้ําพริก
ผัดเสริมสมุนไพร มีคา aw อยูในชวง 0.58 – 0.64 อยางไรก็ตามผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร ยังคงมีคา aw ต่ํากวา 0.64 
ซึ่งอยูในระดับท่ีเช้ือราสวนใหญไมสามารถเจริญเติบโตได ยีสตและแบคทีเรียสวนใหญถูกยับยั้งการเจริญเติบโต แตยังคง
เปนสภาพท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรียบางชนิด (วิไล รังสาดทอง, 2552) (ภาพท่ี 1) 

 

    (2) ค่าปริมาณน�้าอิสระ (aw) 

    จากการทดลองน�าผลิตภณัฑ์น�า้พรกิผดั 

เสริมสมุนไพร คือ ขิง กระชายด�า และข่า ร้อยละ 5 10 และ 15  

ท�าการศึกษาค่าปริมาณน�้าอิสระ (aw) พบว่า ค่า aw ของผลิตภัณฑ ์

น�้าพริกผัดเสริมสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด มีค่า aw ลดลง เมื่อมีการเสริม 

สมุนไพรในปริมาณสูงข้ึน โดยผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสูตรพื้นฐาน  

มีค่า aw เท่ากับ 0.65 และผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดเสริมสมุนไพร 

มีค่า aw อยู่ในช่วง 0.58 - 0.64 อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัด

สมนุไพร ยงัคงมีค่า aw ต�า่กว่า 0.64 ซึง่อยูใ่นระดบัท่ีเช้ือราส่วนใหญ่ 

ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ยีสต์และแบคทีเรียส่วนใหญ่ถูกยับยั้ง 

การเจริญเติบโต แต่ยังคงเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 

ของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิด (วิไล รังสาดทอง, 2552) (ภาพที่ 1)

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงคาปริมาณนํ้าอิสระ (aw) ของผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร 
 

1.2.4 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย 
จากการวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรียตามมาตรฐานผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร เลขท่ี มผช.130/2556 

พบวา ผลิตภัณฑน้ําพริกผัดเสริมกระชายดํา รอยละ 5 ไมพบเช้ือจุลินทรีย spp. ยีสตและรา ในผลิตภัณฑ
ดังกลาว และมีคุณภาพทางจุลินทรียตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (ตารางท่ี 6) 

 
ตารางท่ี 6 แสดงคุณภาพทางจุลินทรียของผลิตภัณฑน้ําพริกผัดเสรมิกระชายดํา รอยละ 5 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ 
Total Plate Count 1.110 2 Cfu/g.  
spp. Not Detected 
 <10 est. Cfu/g. 
 110 2 Cfu/g. 
 <10 Cfu/g. 
 <2 MPN/g. 
Yeast and Mold Not Detected 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าพริกผัดสมุนไพร จากการคัดเลือกนํ้าพริกผัดสูตรพ้ืนฐาน 3 สูตรคือ สูตรท่ี 1 (นํ้าพริก
นรกปลายาง) สูตรท่ี 2 (นํ้าพริกตาแดง) และสูตรท่ี 3 (นํ้าพริกกุงเสียบ) พบวา ผลิตภัณฑนํ้าพริกสูตรท่ี 1 (นํ้าพริกนรก
ปลายาง) ไดรับคะแนนการยอมรับทุกคุณลักษณะมากท่ีสุด อาจเปนผลมาจากผลิตภัณฑน้ําพริกนรกปลายาง มีปลาสรอย
ขาวแหงยางปน เปนสวนผสมหลักทําใหผลิตภัณฑน้ําพริกมีกลิ่นหอมเปนเอกลักษณ จึงไดรับการยอมรับมากท่ีสุด จากน้ัน
นํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร โดยการเสริมสมุนไพร 3 ชนิด ไดแก ขิง กระชายดํา และขา ในอัตราสวน
รอยละ 5 10 และ 15 ของนํ้าหนักวัตถุดิบท้ังหมด ทําการศึกษาการยอมรับของผูบริโภคท่ัวไปจํานวน 100 คน พบวา 
ผูบริโภคใหคะแนนความชอบโดยรวมผลิตภัณฑน้ําพริกสมุนไพรผัดเสริมกระชายดํารอยละ 5 มากท่ีสุด อาจเปนผลมาจาก
กระชายเปนสมุนไพรท่ีมีกลิ่นหอม เน่ืองจากในเหงากระชายดํามีนํ้ามันระเหย 0.08% ประกอบดวยสาร 1,8 cineol, 
boesenbergin A, dlpinostrobin, camphor, cardamonin, panduratin นอกจากน้ียังพบสาร flavonoid และ 
chromene เชน, 6dihydroxy –4–methoxychalcone, pinostrobin, pinocembin (สุดารัตน หอมนวล, 
2562)  และกระชายมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นคาวของเน้ือสัตวไดดี (พิมลพรรณ อนันตกิจไพศาล, 2560) และจากการ
ทดสอบองคประกอบทางเคมี พบวา ผลิตภัณฑนํ้าพริกผัดเสริมกระชายดํา รอยละ 5 ใน 100 กรัม มีความช้ืน รอยละ 

ภาพที่ 1 แสดงค่าปริมาณน�้าอิสระ (aw)

ของผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสมุนไพร

ผกาวดี  ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม  อินเกต, ไพรวัลย์  ประมัย, สุสิตรา  สิงโสม

   1.2.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์

   จากการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ตาม 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดสมุนไพร เลขที่ มผช.130/2556  

พบว่า ผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดเสริมกระชายด�า ร้อยละ 5 ไม่พบเชื้อ 

จลิุนทรย์ี Salmonella spp. ยสีต์และรา ในผลิตภัณฑ์ดงักล่าว และ 

มีคุณภาพทางจุลินทรีย์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ตารางที่ 6)

ปริมาณสมุนไพร
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ตารางที่ 6 แสดงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดเสริมกระชายด�า ร้อยละ 5

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงคาปริมาณนํ้าอิสระ (aw) ของผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร 
 

1.2.4 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย 
จากการวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรียตามมาตรฐานผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร เลขท่ี มผช.130/2556 

พบวา ผลิตภัณฑน้ําพริกผัดเสริมกระชายดํา รอยละ 5 ไมพบเช้ือจุลินทรีย spp. ยีสตและรา ในผลิตภัณฑ
ดังกลาว และมีคุณภาพทางจุลินทรียตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (ตารางท่ี 6) 

 
ตารางท่ี 6 แสดงคุณภาพทางจุลินทรียของผลิตภัณฑน้ําพริกผัดเสรมิกระชายดํา รอยละ 5 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ 
Total Plate Count 1.110 2 Cfu/g.  
spp. Not Detected 
 <10 est. Cfu/g. 
 110 2 Cfu/g. 
 <10 Cfu/g. 
 <2 MPN/g. 
Yeast and Mold Not Detected 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าพริกผัดสมุนไพร จากการคัดเลือกนํ้าพริกผัดสูตรพ้ืนฐาน 3 สูตรคือ สูตรท่ี 1 (นํ้าพริก
นรกปลายาง) สูตรท่ี 2 (นํ้าพริกตาแดง) และสูตรท่ี 3 (นํ้าพริกกุงเสียบ) พบวา ผลิตภัณฑนํ้าพริกสูตรท่ี 1 (นํ้าพริกนรก
ปลายาง) ไดรับคะแนนการยอมรับทุกคุณลักษณะมากท่ีสุด อาจเปนผลมาจากผลิตภัณฑน้ําพริกนรกปลายาง มีปลาสรอย
ขาวแหงยางปน เปนสวนผสมหลักทําใหผลิตภัณฑน้ําพริกมีกลิ่นหอมเปนเอกลักษณ จึงไดรับการยอมรับมากท่ีสุด จากน้ัน
นํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑน้ําพริกผัดสมุนไพร โดยการเสริมสมุนไพร 3 ชนิด ไดแก ขิง กระชายดํา และขา ในอัตราสวน
รอยละ 5 10 และ 15 ของนํ้าหนักวัตถุดิบท้ังหมด ทําการศึกษาการยอมรับของผูบริโภคท่ัวไปจํานวน 100 คน พบวา 
ผูบริโภคใหคะแนนความชอบโดยรวมผลิตภัณฑน้ําพริกสมุนไพรผัดเสริมกระชายดํารอยละ 5 มากท่ีสุด อาจเปนผลมาจาก
กระชายเปนสมุนไพรท่ีมีกลิ่นหอม เน่ืองจากในเหงากระชายดํามีนํ้ามันระเหย 0.08% ประกอบดวยสาร 1,8 cineol, 
boesenbergin A, dlpinostrobin, camphor, cardamonin, panduratin นอกจากน้ียังพบสาร flavonoid และ 
chromene เชน, 6dihydroxy –4–methoxychalcone, pinostrobin, pinocembin (สุดารัตน หอมนวล, 
2562)  และกระชายมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นคาวของเน้ือสัตวไดดี (พิมลพรรณ อนันตกิจไพศาล, 2560) และจากการ
ทดสอบองคประกอบทางเคมี พบวา ผลิตภัณฑนํ้าพริกผัดเสริมกระชายดํา รอยละ 5 ใน 100 กรัม มีความช้ืน รอยละ 

สรุปและอภิปรายผล
 การพัฒนาผลติภณัฑ์น�า้พรกิผดัสมุนไพร จากการคัดเลือก 

น�้าพริกผัดสูตรพื้นฐาน 3 สูตร คือ สูตรที่ 1 (น�้าพริกนรกปลาย่าง)  

สูตรที่ 2 (น�้าพริกตาแดง) และสูตรที่ 3 (น�้าพริกกุ้งเสียบ) พบว่า  

ผลิตภัณฑ์น�้าพริกสูตรท่ี 1 (น�้าพริกนรกปลาย่าง) ได้รับคะแนน 

การยอมรับทุกคุณลักษณะมากท่ีสุด อาจเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ 

น�้าพริกนรกปลาย่าง มีปลาสร้อยขาวแห้งย่างป่น เป็นส่วนผสม 

หลักท�าให้ผลิตภัณฑ์น�้าพริกมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ จึงได้รับ 

การยอมรับมากที่สุด จากนั้นน�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัด 

สมุนไพร โดยการเสริมสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ขิง กระชายด�า และ 

ข่า ในอัตราส่วนร้อยละ 5 10 และ 15 ของน�้าหนักวัตถุดิบทั้งหมด  

ท�าการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป จ�านวน 100 คน พบว่า  

ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบโดยรวมผลิตภัณฑ์น�้าพริกสมุนไพร 

ผัดเสริมกระชายด�าร้อยละ 5 มากที่สุด อาจเป็นผลมาจากกระชาย 

เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม เน่ืองจากในเหง้ากระชายด�ามีน�้ามัน 

ระเหย 0.08% ประกอบด้วย สาร 1,8 cineol, boesenbergin  

A, dl-pinostrobin, camphor, cardamonin, panduratin  

นอกจากนี้ยังพบสาร flavonoid และ chromene เช่น, 6- 

dihydroxy–4–methoxychalcone, pinostrobin, pinocembin  

(สุดารัตน์ หอมนวล, 2562) และกระชายมีคุณสมบัติในการดับ 

กลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้ดี (พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล, 2560)  

และจากการทดสอบองค์ประกอบทางเคมี พบว่า ผลิตภัณฑ์ 

น�้าพริกผัดเสริมกระชายด�า ร้อยละ 5 ใน 100 กรัม มีความช้ืน  

ร้อยละ 38.91 เถ้า ร้อยละ 9.37 โปรตีน ร้อยละ 23.91 ไขมัน  

ร้อยละ 4.45 คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 23.36 ใยอาหาร 8.69 กรัม  

พลังงาน 229.13 Kcal ต่อ 100 กรัม และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ  

เท่ากับ 161.69 mg eq Trolox ต่อ 100 กรัม สอดคล้องกับ  

อรัญญา ศรีบุศราคัม (2562) กล่าวว่า ในเหง้ากระชายด�า 

ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ เช่น สารฟลาโวนอยด์  

(Flavonoids) สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) และสาร 

ประกอบฟีนอลิก (Phenolic compounds) ซึ่งจากการทดลอง  

พบว่า ผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดเสริมกระชายด�า ร้อยละ 5 มีคุณค่า 

ทางโภชนาการเพ่ิมขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์น�้าพริกสูตร 

พื้นฐาน โดยมีฤทธิ์การต้านออกซิเดชั่นสูง และพบใยอาหารเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 39.26 จากการทดสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ พบว่า  

ผลิตภัณฑ์น�้าพริกผัดเสริมกระชายด�ามีคุณภาพเป็นตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร ์ และ เทคโนโลยี  
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บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากน�้ากากส่าในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม เปรียบเทียบ 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

(CO2 equivalent) ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการน�้ากากส่าและเกษตรกรที่เพาะปลูกอ้อย 

โดยใช้น�้ากากส่าในการเกษตร วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา สภาพทั่วไปทางด้านการใช้ประโยชน ์

จากน�้ากากส่า และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนและวิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

(CO2 equivalent) ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

 ผลการศึกษาพบว่า การใช้ประโยชน์ คือ ใช้ในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม โดยมีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมีค่า 

เท่ากับ 2.96 และ 22.28 ตามล�าดับ เนื่องจากการใช้ประโยชน์น�้ากากส่าเชิงพลังงานมีต้นทุนการลงทุนด้วยเทคโนโลยี แต่การใช้ประโยชน ์

น�้ากากส่าเชิงเกษตรกรรมมีต้นทุนการลงทุนในการปรับสภาพน�้ากากส่าน้อยและผลตอบแทนที่ได้จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรที่ใช้ประโยชน ์

จากน�้ากากส่า และยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับโรงงานสุราซ่ึงเป็นกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้การเพาะปลูกอ้อย 

มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุด 0.3349 Ton CO2e /  ไร่การเพาะปลูกอ้อย  รองลงมาคือ การใช้ประโยชน์ในเชิงพลังงาน 

เท่ากับ 0.2960 Ton CO2e /ไอน�า้ 1 ตนั และการใช้ประโยชน์เชงิเกษตรกรรมปลดปล่อยน้อยทีส่ดุ คอื 0.0224 Ton CO2e / 1 รอบการขนส่ง

ค�าส�าคัญ : น�้ากากส่า, เชิงเกษตรกรรม, เชิงพลังงาน, ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน, ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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Abstract
 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.

Keywords : distillery slop, agricultural, energy, social return from investment, CO2 equivalent

รัชฎา  เลกุล, วิสาขา  ภู่จินดา
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บทน�า 
 แอลกอฮอล์เป็นสารท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตัวสามารถ 

น�าไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน โดยมีการน�าไปใช้ในด้านพลังงาน 

และอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิเช่น เป็นวัตถุดิบของการผลิตอาหาร  

เครือ่งดืม่ ยา และเครือ่งส�าอาง ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ผีลผลิต 

ทางการเกษตรเป็นจ�านวนมาก สามารถน�าวัสดุเหล่านั้นมาใช้เป็น 

วัตถุดิบในการน�าไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ ปัจจุบันประเทศไทยมี 

โรงงานสรุากลัน่อยู ่ 29 โรงงาน (องค์การสรุา กรมสรรพสามติ, 2560) 

จะมปีรมิาณน�า้ทิง้หรอืน�า้กากส่า ประมาณ 500 ลกูบาศก์เมตรต่อวัน 

การจัดการน�้ากากส่าเป็นปัญหาใหญ่ของโรงงานสุรา เนื่องจาก 

น�้ากากส่าที่ได้หลังการกลั่นสุราต่อวันมีปริมาณมาก มีสีน�้าตาลเข้ม  

เมือ่ทิง้ในบ่อพักน�า้กากส่าเป็นเวลานานจะมกีลิน่เหมน็ และไม่สามารถ 

ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยตรงท�าให้ยากต่อการบ�าบัด (สุนันท ์

พูลธนกิจ, 2547)

 น�้ากากส่ามีลักษณะเป็นสีน�้าตาลเข้ม อุณหภูมิสูง  

ความเป็นกรดด่างสูง ค่าซีโอดีและค่าบีโอดีสูงซ่ึงมีสารอินทรียวัตถ ุ

ประกอบ คอื ยสีต์ แอมโมเนยี ฟอสเฟต และกากน�า้ตาลทีค่งเหลอือยู่ 

แนวทางในการจัดการน�้ากากส่าได้หลายวิธี เช่น การระเหยและ 

การเผา เป็นวิธีการเคี่ยวน�้ากากส่าให้มีความเข้มข้นสูงขึ้น สามารถ 

น�ามาทดแทนการใช้น�้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงในระบบการผลิตไอน�้า  

และน�้ากากส่ายังสามารถน�าไปใช้ในการเกษตรได้โดยตรง โดยการ 

ปล่อยน�า้กากส่าเข้านาข้าว ไร่อ้อย โดยตรง ซึง่จะใช้ใส่ในฤดแูล้งหรอื 

ขณะทีน่าข้าวอยู่หลังการเกบ็เกีย่ว เป็นต้น (ไพจติรา กระแจหิน, 2552) 

เพื่อเพิ่มคุณค่าสารอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจนและโปรแตสเซียม 

เหมาะที่จะใช้กับพืชล้มลุกหรือไม้ยืนต้น เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย  

มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน พืชผัก (ทัศนีย์ ดิฐกมล และสมบูรณ์  

แก้วปิ่นทอง, 2547 : 132-151) 

 ด้วยเหตุนี้ จึงศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนทางสังคม 

จากการลงทุน (SROI) เพื่อน�าผลลัพธ์ทางสังคมที่ได้มาเปรียบเทียบ 

กบัมลูค่าทางการเงนิและผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมจากปรมิาณ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (CO2 equivalent) ตลอดวฏัจกัร 

ชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการท�านายปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากน�้ากากส่าในด้าน 

เกษตรกรรมและการใช้ประโยชน์จากน�า้กากส่าในด้านพลงังานโดย 

มุง่เน้นศกึษาวเิคราะห์เปรยีบเทยีบข้อด ีข้อเสยี ปัญหา และอปุสรรค 

ที่เกิดขึ้น และประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความ 

เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากน�้ากากส่าได้อย่างเหมาะสม  

ไม่ให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากน�้ากากส่าในเชิง

พลังงานและเชิงเกษตรกรรม

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนทางสังคมจากการ

ลงทุน (SROI) และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (CO2 equivalent) ตลอดวฏัจกัรชีวติ

ผลิตภัณฑ์

 3. เพ่ือเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากน�้ากากส่า 

ในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช ้

ระเบยีบวธิวีจิยั (Methodology) ศึกษาข้อมลู 2 ประเภท คอื ข้อมลู 

ทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์และข้อมูลเอกสาร

 1. ข้อมูลทุติยภูมิ 

 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรรมวิธีการผลิตสุราและสุราที่ผลิตจาก 

กากน�้าตาล ลักษณะน�้าเสียของโรงงานสุรา คุณลักษณะน�้ากากส่า 

การใช้ประโยชน์น�้ากากส่าในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม 

แนวคิดเทคโนโลยีสะอาด การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจาก 

การลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ปริมาณก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (CO2 equivalent) ตลอดวฏัจกัรชีวติ

ผลิตภัณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน�้าเสียของโรงงาน

อุตสาหกรรม 

 2. ข้อมูลปฐมภูมิ 

  2.1 การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ 

มโีครงสร้างของกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญในการจดัการน�า้กากส่าโดยการเลอืก

แบบเฉพาะเจาะจง จ�านวน 5 คน ควบคู่กับการเก็บของข้อมูลจาก

การส�ารวจ 

  2.2 การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ 

มโีครงสร้างของผูท่ี้ใช้ประโยชน์จากน�า้กากส่าในการเกษตรท�าไร่อ้อย 

ทีม่พีืน้ทีเ่พาะปลูก 200-300 ไร่ จ�านวน 5 คน ในพืน้ที ่อ�าเภอท่าม่วง  

จังหวัดกาญจนบุรี ควบคู่กับการเก็บของข้อมูลจากการส�ารวจ

  2.3 ข้อมูลการส�ารวจ การเปล่ียนน�้ากากส่าเป็น

พลงังานไอน�า้ของโรงงานจากระบบระเหยกากส่าโรงงานผลติภัณฑ์

สุราผสม เป็นการเก็บข้อมูลจากการส�ารวจโดยไม่มีส่วนรวม

  2.4 ข้อมูลการส�ารวจ ผลตอบแทนทางการเกษตร

ที่ได้จากการใช้ประโยชน์จากน�้ากากส่า เป็นการเก็บข้อมูลจาก 

การส�ารวจโดยไม่มีส่วนรวม

รัชฎา  เลกุล, วิสาขา  ภู่จินดา
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  2.5 แบบส�ารวจด้านพลังงานจากปริมาณไอน�้า 

ที่จากการการเผาไหม้น�้ากากส่าที่ผ่านกระบวนการระเหยเทียบกับ 

ปริมาณไอน�้าที่จากการเผาไหม้ของน�้ามันเตาของโรงงานผลิตภัณฑ์ 

สุราผสม 

  2.6 แบบส�ารวจด้านเกษตรกรรม ข้อมูลปริมาณ 

น�้ากากส่าที่ใช้ต่อไร่ การขนส่งน�้ากากส่าผลผลิตที่ได้ต่อไร่ที่ใช้ 

น�้ากากส่าเป็นสารปรับปรุงดิน การใช้ปุ๋ยในการเกษตร ต้นทุนใน

การท�าการเกษตร

ผลการวิจัย
 1. กระบวนการผลิตสุราและการใช้ประโยชน์น�า้กากส่า

จากการศึกษากระบวนการผลิตสุราโดยจะเริ่มจากการหมักส่า คือ 

การเติมกากน�้าตาล น�้า เพื่อเจือจางให้ได้ตามความต้องการ และ 

สารอาหารเพ่ือช่วยในการเจริญของเช้ือยีสต์ ให้เวลาการหมัก 

ประมาณ 72 ชั่วโมงจนได้ความเข้มข้น 10-11 ดีกรีแอลกอฮอล์  

แล้วน�ามากลั่นด้วยหอกลั่นล�าดับส่วนให้ได้ น�้าสุราขาว 70 ดีกร ี

แอลกอฮอล์ส�าหรบัเป็นส่วนผสมในการปรงุสุราขาวและสรุาผสมต่อไป  

และผลพลอยได้เป็นน�า้กากส่าทีจ่ะต้องผ่านการบ�าบดัและการน�าไปใช้ 

ประโยชน์ต่างๆ หนึง่ในการใช้ประโยชน์คอืใช้ในเชิงพลงังานและเชงิ 

เกษตรกรรม

ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ กรรมวิธีการผลิตสุราและสุรา
กากนํ้าตาล ลักษณะนํ้าเสียของโรงงานสุรา
เกษตรกรรม แนวคิดเทคโนโลยีสะอาด การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
SROI) ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
จัดการนํ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม  
2. ขอมูลปฐมภูมิ  

2.1 การรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
แบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 5 คน ควบคูกับการเก็บของขอมูลจาก

2.2 การรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 200300 ไร จํานวน 
สํารวจ 

2.3 ขอมูลการสํารวจ การเปลี่ยนนํ้ากากสาเปนพลังงานไอนํ้าของโรงงานจากระบบระเหยกากสาโรงงานผลิตภัณฑ
สุราผสม เปนการเก็บขอมูลจากการสํารวจโดยไมมีสวนรวม

2.4 ขอมูลการสํารวจ ผลตอบแทนทางการเกษตรท่ีไดจากการใชประโยชนจากนํ้ากากสา
สํารวจโดยไมมีสวนรวม 

2.5 แบบสํารวจดานพลังงาน
ปริมาณไอนํ้าท่ีจากการเผาไหมของนํ้ามันเตา

2.6 แบบสํารวจดานเกษตรกรรม ขอมูลปริมาณนํ้ากากสาท่ีใช
สาเปนสารปรับปรุงดิน การใชปุยในการเกษตร ตนทุนในการทําการเกษตร
 

ผลการวิจัย 
 
1.กระบวนการผลิตสุราและการใชประโยชนน้ํากากสา

จากการศึกษากระบวนการผลิตสุราโดยจะเริ่มจากการหมักสา คือการเติมกากนํ้าตาล นํ้า เพ่ือเจือจางใหไดตามความ
ตองการ และสารอาหารเพ่ือชวยในการเจริญของเช้ือยีสต ใหเวลาการหมักประมาณ 
แอลกอฮอล แลวนํามากลั่นดวยหอกลั่นลําดับสวนใ
ขาวและสุราผสมตอไป และผลพลอยไดเปนนํ้ากากสาท่ีจะตองผานการบําบัดและการนําไปใชประโยชนตางๆ หน่ึงในการใช
ประโยชนคือใชในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 1 แผนภาพกระบวนการผลิตสุรา

ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ กรรมวิธีการผลิตสุราและสุรา
กากนํ้าตาล ลักษณะนํ้าเสียของโรงงานสุรา คุณลักษณะนํ้ากากสา การใชประโยชนนํ้ากากสาในเชิงพลังงานและเชิง
เกษตรกรรม แนวคิดเทคโนโลยีสะอาด การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment

ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (CO2 equivalent) ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
 

การรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบมีโครงสรางของกลุมผูเช่ียวชาญในการจัดการนํ้ากากสาโดยการเลือก
ควบคูกับการเก็บของขอมูลจากการสํารวจ  

การรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบมีโครงสรางของผูท่ีใชประโยชนจากนํ้ากากสาในการเกษตร
จํานวน 5 คนในพ้ืนท่ี อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ควบคูกับการเก็บของขอมูลจาก

ขอมูลการสํารวจ การเปลี่ยนนํ้ากากสาเปนพลังงานไอนํ้าของโรงงานจากระบบระเหยกากสาโรงงานผลิตภัณฑ
เปนการเก็บขอมูลจากการสํารวจโดยไมมีสวนรวม 

ขอมูลการสํารวจ ผลตอบแทนทางการเกษตรท่ีไดจากการใชประโยชนจากนํ้ากากสา เปนการเก็บขอมูลจากการ

แบบสํารวจดานพลังงานจากปริมาณไอนํ้าท่ีจากการการเผาไหมนํ้ากากสาท่ีผานกระบวนการระเหย
ปริมาณไอนํ้าท่ีจากการเผาไหมของนํ้ามันเตาของโรงงานผลิตภัณฑสุราผสม  

แบบสํารวจดานเกษตรกรรม ขอมูลปริมาณนํ้ากากสาท่ีใชตอไร การขนสงนํ้ากากสาผลผลิตท่ีไดตอไรท่ีใชนํ้ากาก
สาเปนสารปรับปรุงดิน การใชปุยในการเกษตร ตนทุนในการทําการเกษตร 

กระบวนการผลิตสุราและการใชประโยชนน้ํากากสา 
จากการศึกษากระบวนการผลิตสุราโดยจะเริ่มจากการหมักสา คือการเติมกากนํ้าตาล นํ้า เพ่ือเจือจางใหไดตามความ

ตองการ และสารอาหารเพ่ือชวยในการเจริญของเช้ือยีสต ใหเวลาการหมักประมาณ 72 ช่ัวโมงจนไดความเขมขน 
แอลกอฮอล แลวนํามากลั่นดวยหอกลั่นลําดับสวนใหได นํ้าสุราขาว 70 ดีกรีแอลกอฮอลสําหรับเปนสวนผสมในการปรุงสุรา
ขาวและสุราผสมตอไป และผลพลอยไดเปนนํ้ากากสาท่ีจะตองผานการบําบัดและการนําไปใชประโยชนตางๆ หน่ึงในการใช
ประโยชนคือใชในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม 

แผนภาพกระบวนการผลิตสุรา 

ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ กรรมวิธีการผลิตสุราและสุราท่ีผลิตจาก
คุณลักษณะนํ้ากากสา การใชประโยชนนํ้ากากสาในเชิงพลังงานและเชิง

Social Return on Investment: 
ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

กลุมผูเช่ียวชาญในการจัดการนํ้ากากสาโดยการเลือก

ผูท่ีใชประโยชนจากนํ้ากากสาในการเกษตรทําไรออยท่ี
ควบคูกับการเก็บของขอมูลจากการ

ขอมูลการสํารวจ การเปลี่ยนนํ้ากากสาเปนพลังงานไอนํ้าของโรงงานจากระบบระเหยกากสาโรงงานผลิตภัณฑ

เปนการเก็บขอมูลจากการ

จากปริมาณไอนํ้าท่ีจากการการเผาไหมนํ้ากากสาท่ีผานกระบวนการระเหยเทียบกับ

ผลผลิตท่ีไดตอไรท่ีใชนํ้ากาก

จากการศึกษากระบวนการผลิตสุราโดยจะเริ่มจากการหมักสา คือการเติมกากนํ้าตาล นํ้า เพ่ือเจือจางใหไดตามความ
ช่ัวโมงจนไดความเขมขน 1011 ดีกรี

ดีกรีแอลกอฮอลสําหรับเปนสวนผสมในการปรุงสุรา
ขาวและสุราผสมตอไป และผลพลอยไดเปนนํ้ากากสาท่ีจะตองผานการบําบัดและการนําไปใชประโยชนตางๆ หน่ึงในการใช

ภาพที่ 1 แผนภาพกระบวนการผลิตสุรา

 การใช้ประโยชน์น�้ากากส่าในรูปแบบต่างๆ จะต้อง 

ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งของโรงงานสุรา ถ้าโรงงานสุราตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี 

การเกษตรกรรม การส่งเสรมิให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากน�า้กากส่า 

เพือ่การเกษตร เช่น การใช้เป็นปุย๋โดยตรง การผลิตปุย๋หมกั จงึเหมาะสม 

กับการจัดการน�้ากากส่าของโรงงานสุราและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายใน 

การใช้ปุย๋เคมใีนการเพาะปลกู ส่วนโรงงานสรุาทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ท่ีชมุชน  

ไม่มีการท�าการเกษตร การก�าจัดน�้าโดยวิธีการระเหยและเผาเป็น 

วิธีที่เหมาะสมที่สุด เพราะวิธีการก�าจัดนี้จะไม่มีกลิ่นเหม็นของบ่อ 

พักน�้ากากส่า ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ

แก่ประชาชน

 ทั้งนี้มีข้อควรระวังในการใช้ประโยชน์จากน�้ากากส่า 

คือ 1) การน�าน�้ากากส่าของโรงงานสุราไปใช้ประโยชน์ภายนอก

โรงงานต้องขออนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัดหรือกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรมก่อน 2) ควรใช้น�้ากากส่าในปริมาณและสัดส่วนที่ 

เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์และลดการใช้น�้ากากส่าในช่วงฤดูฝน 

3) กรณีน�าน�้ากากส่าไปลดฝุ่นถนน ควรจัดให้มีคูรองรับน�้าจากถนน 

เพือ่ไม่ให้มกีารระบายน�า้ทีป่นเป้ือนน�า้กากส่าออกสู่แหล่งน�า้ภายนอก  

(วรรณวิจิตร พนมเชิง, 2555: 17)

รัชฎา  เลกุล, วิสาขา  ภู่จินดา
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 2. การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

การใช้ประโยชน์น�้ากากส่า

 ผลการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน  

(SROI) การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมในการใช้ประโยชน์น�้ากากส่าในเชิงพลังงานและ 

เชิงเกษตรกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์น�้ากากส่า

ของโรงงานผลิตสุรา ในการลงทุนการใช้ประโยชน์น�้ากากส่าในเชิง 

พลังงานและเชิงเกษตรกรรม พบว่า ทั้ง 2 วิธีมีค่าของผลตอบแทน 

ทางสงัคมจากการลงทนุ (SROI) มากกว่า 1 หมายความว่า การลงทนุ 

ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวจะได้ก�าไรหรือผลตอบแทนคืนมา 

มากกว่า 1 บาท ซึ่งผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการใช ้

ประโยชน์น�้ากากส่าในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม มีค่าเท่ากับ  

2.96 และ 22.28 ตามล�าดบั เหน็ได้ชดัว่าในการลงทนุในเชงิพลงังาน 

จะได้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนน้อยกว่าเชิงเกษตรกรรม  

เนื่องจากการใช้ประโยชน์น�้ากากส่าเชิงพลังงานมีต้นทุนการลงทุน 

ในเทคโนโลยีระบบการระเหยและการเผาไหม้น�้ากากส่าสูงและ 

การใชประโยชนน้ํากากสาในรูปแบบตางๆ จะตองข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีตั้งของโรงงานสุรา ถาโรงงานสุราตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมี
การเกษตรกรรม การสงเสริมใหเกษตรกรใชประโยชนจากนํ้ากากสาเพ่ือการเกษตรเชน การใชเปนปุยโดยตรง การผลิตปุยหมัก 
จึงเหมาะสมกับการจัดการนํ้ากากสาของโรงงานสุราและยังชวยลดคาใชจายในการใชปุยเคมีในการเพาะปลูก สวนโรงงานสุรา
ท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีชุมชน ไมมีการทําการเกษตร
จะไมมีกลิ่นเหม็นของบอพักนํ้ากากสา ซึ่งเปนสวนสําคัญท่ี

ท้ังน้ีมีขอควรระวังในการใชประโยชนจากนํ้ากากสา คือ 
โรงงานตองขออนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัดหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน 
เหมาะสมกับการใชประโยชนและลดการใชน้ํากากสาในชวงฤดูฝน 
จากถนน เพ่ือไมใหมีการระบายนํ้าท่ีปนเปอนนํ้ากากสาออกสูแหลงนํ้าภายนอก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 วิธีการกําจัดนํ้ากากสา 
2. การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนการใชประโยชนน้ํากากสา

ผลการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
สังคมและสิ่งแวดลอมในการใชประโยชนน้ํากากสาในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม
นํ้ากากสาของโรงงานผลิตสุรา ในการลงทุนการใชประโยชนนํ้ากากสาในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม พบวาท้ัง 
ของผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
หรือผลตอบแทนคืนมามากกวา 1 บาท ซ่ึงผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการใชประโยชนนํ้ากากสาในเชิงพลังงาน
และเชิงเกษตรกรรมมีคาเทากับ 2.96 และ 
สังคมจากการลงทุนนอยกวาเชิงเกษตรกรรม เน่ืองจากการใชประโยชนนํ้ากากสาเชิงพลั
ระบบการระเหยและการเผาไหมนํ้ากากสาสูงและยังตองเสียคาใชจายในการบํารุงรักษาสูง แตผลตอบแทนท่ีไดสวนใหญจะ
เปนผลตอบแทนท่ีเกิดโรงงานสุราคือ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการผลิตไอนํ้าโดยใชน้ํากากสา
เตา ลดคาใชจายในการสงนํ้ากากสากําจัดกับบริษัทรับ
ผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดลอมนอย
เชิงเกษตรกรรมมีตนทุนการลงทุนในการปรับสภาพนํ้ากากสาน
สิ่งแวดลอมสูง ผลตอบแทนท่ีไดจะเกิดข้ึนกับเกษตรกรท่ีใชประโยชนจากนํ้ากากสา คือเกษตรกรสามารถลดตนทุนในการใช
ปุยเคมี ลดการปรับปรุงคุณภาพดินหลังการใชปุยเคมีในการเพาะปลูก
การแลกเปลี่ยนความรูในการใชประโยชน
เปนกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงานสุราได 

 

ใชประโยชนน้ํากากสาในรูปแบบตางๆ จะตองข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีตั้งของโรงงานสุรา ถาโรงงานสุราตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมี
การเกษตรกรรม การสงเสริมใหเกษตรกรใชประโยชนจากนํ้ากากสาเพ่ือการเกษตรเชน การใชเปนปุยโดยตรง การผลิตปุยหมัก 

าของโรงงานสุราและยังชวยลดคาใชจายในการใชปุยเคมีในการเพาะปลูก สวนโรงงานสุรา
ท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีชุมชน ไมมีการทําการเกษตร การกําจัดนํ้าโดยวิธีการระเหยและเผาเปนวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพราะ

ซึ่งเปนสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชา
ท้ังน้ีมีขอควรระวังในการใชประโยชนจากนํ้ากากสา คือ 1) การนํานํ้ากากสาของโรงงานสุราไปใชประโยชนภายนอก

โรงงานตองขออนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัดหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน 2) ควรใชนํ้ากากสาในปริมาณและสัดสวนท่ี
บการใชประโยชนและลดการใชน้ํากากสาในชวงฤดูฝน 3) กรณีนํานํ้ากากสาไปลดฝุนถนน ควรจัดใหมีคูรองรับนํ้า

จากถนน เพ่ือไมใหมีการระบายนํ้าท่ีปนเปอนนํ้ากากสาออกสูแหลงนํ้าภายนอก(วรรณวิจิตร พนมเชิง

การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนการใชประโยชนน้ํากากสา 
ผลการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) การเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนทางเศรฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอมในการใชประโยชนน้ํากากสาในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม เพ่ือใชเปนแนวทางในการใชประโย
นํ้ากากสาของโรงงานผลิตสุรา ในการลงทุนการใชประโยชนนํ้ากากสาในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม พบวาท้ัง 
ของผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) มากกวา 1 หมายความวาการลงทุนท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมดังกลาวจะไดกําไร

บาท ซ่ึงผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการใชประโยชนนํ้ากากสาในเชิงพลังงาน
และ 22.28 ตามลําดับ เห็นไดชัดวาในการลงทุนในเชิงพลังงานจะไดผลตอบแทนทาง

กวาเชิงเกษตรกรรม เน่ืองจากการใชประโยชนนํ้ากากสาเชิงพลังงานมีตนทุนการลงทุนในเทคโนโลยี
กากสาสูงและยังตองเสียคาใชจายในการบํารุงรักษาสูง แตผลตอบแทนท่ีไดสวนใหญจะ

เปนผลตอบแทนท่ีเกิดโรงงานสุราคือ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการผลิตไอนํ้าโดยใชน้ํากากสาเขมข
จายในการสงนํ้ากากสากําจัดกับบริษัทรับกําจัดภายนอก ลดคาใชจายในการใชนํ้าประปาในระบบผลิตไอนํ้า 

ผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดลอมนอยแตผลตอบแทนท่ีไดจะเกิดข้ึนกับโรงงานผลิตสุรา สําหรับการใชประโยชนน้ํากากสา
เชิงเกษตรกรรมมีตนทุนการลงทุนในการปรับสภาพนํ้ากากสานอยกวาเชิงพลังงาน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมสูง ผลตอบแทนท่ีไดจะเกิดข้ึนกับเกษตรกรท่ีใชประโยชนจากนํ้ากากสา คือเกษตรกรสามารถลดตนทุนในการใช

ลดการปรับปรุงคุณภาพดินหลังการใชปุยเคมีในการเพาะปลูก (เคมีภัณฑปรับปรุงคุณภาพดิน
การแลกเปลี่ยนความรูในการใชประโยชนจากนํ้ากากสาในกับเกษตรกรทานอ่ืน และยังเปนการสรางคุณคาใหกับโรงงานสุราซึ่ง
เปนกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงานสุราได  

ใชประโยชนน้ํากากสาในรูปแบบตางๆ จะตองข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีตั้งของโรงงานสุรา ถาโรงงานสุราตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมี
การเกษตรกรรม การสงเสริมใหเกษตรกรใชประโยชนจากนํ้ากากสาเพ่ือการเกษตรเชน การใชเปนปุยโดยตรง การผลิตปุยหมัก 

าของโรงงานสุราและยังชวยลดคาใชจายในการใชปุยเคมีในการเพาะปลูก สวนโรงงานสุรา
การกําจัดนํ้าโดยวิธีการระเหยและเผาเปนวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพราะวิธีการกําจัดน้ี

ทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชน 
การนํานํ้ากากสาของโรงงานสุราไปใชประโยชนภายนอก

ควรใชนํ้ากากสาในปริมาณและสัดสวนท่ี
กรณีนํานํ้ากากสาไปลดฝุนถนน ควรจัดใหมีคูรองรับนํ้า

วรรณวิจิตร พนมเชิง,2555: 17) 

การเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนทางเศรฐกิจ 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการใชประโยชน

นํ้ากากสาของโรงงานผลิตสุรา ในการลงทุนการใชประโยชนนํ้ากากสาในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม พบวาท้ัง 2 วิธีมีคา
หมายความวาการลงทุนท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมดังกลาวจะไดกําไร

บาท ซ่ึงผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการใชประโยชนนํ้ากากสาในเชิงพลังงาน
ตามลําดับ เห็นไดชัดวาในการลงทุนในเชิงพลังงานจะไดผลตอบแทนทาง

งงานมีตนทุนการลงทุนในเทคโนโลยี
กากสาสูงและยังตองเสียคาใชจายในการบํารุงรักษาสูง แตผลตอบแทนท่ีไดสวนใหญจะ

เขมขนทดแทนการใชนํ้ามัน
ภายนอก ลดคาใชจายในการใชนํ้าประปาในระบบผลิตไอนํ้า 

การใชประโยชนน้ํากากสา
อยกวาเชิงพลังงาน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมสูง ผลตอบแทนท่ีไดจะเกิดข้ึนกับเกษตรกรท่ีใชประโยชนจากนํ้ากากสา คือเกษตรกรสามารถลดตนทุนในการใช
เคมีภัณฑปรับปรุงคุณภาพดิน) ในการเพาะปลูก  เกิด
ทานอ่ืน และยังเปนการสรางคุณคาใหกับโรงงานสุราซึ่ง

ภาพที่ 2 วิธีการก�าจัดน�้ากากส่า

ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาสูง แต่ผลตอบแทนที่ได ้

ส่วนใหญ่จะเป็นผลตอบแทนที่เกิดโรงงานสุรา คือ ผลตอบแทน 

ทางเศรษฐกิจจากการผลิตไอน�้าโดยใช้น�้ากากส่าเข้มข้นทดแทน 

การใช้น�้ามันเตา ลดค่าใช้จ่ายในการส่งน�้ากากส่าก�าจัดกับบริษัท 

รบัก�าจดัภายนอก ลดค่าใช้จ่ายในการใช้น�า้ประปาในระบบผลติไอน�า้ 

ผลตอบแทนทางสังคมและส่ิงแวดล้อมน้อยแต่ผลตอบแทนที่ได้ 

จะเกิดขึ้นกับโรงงานผลิตสุรา ส�าหรับการใช้ประโยชน์น�้ากากส่า 

เชิงเกษตรกรรมมีต้นทุนการลงทุนในการปรับสภาพน�้ากากส่า 

น้อยกว่าเชิงพลังงาน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิง่แวดล้อมสูง ผลตอบแทนทีไ่ด้จะเกดิขึน้กบัเกษตรกรท่ีใช้ประโยชน์ 

จากน�้ากากส่า คือ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี  

ลดการปรับปรุงคุณภาพดินหลังการใช้ปุ ๋ยเคมีในการเพาะปลูก  

(เคมภีณัฑ์ปรบัปรงุคณุภาพดนิ) ในการเพาะปลกู เกดิการแลกเปลีย่น 

ความรูใ้นการใช้ประโยชน์จากน�า้กากส่าในกบัเกษตรกรท่านอืน่ และ 

ยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับโรงงานสุราซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงความ 

รับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานสุราได้ 

รัชฎา  เลกุล, วิสาขา  ภู่จินดา
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ต้นทุนคงที่ (fixed Cost)

1. มูลค่าเทคโนโลยี 3,333,333.33 บาท/เดือน

2. พื้นที่ใช้งานระบบ 1,000,000 บาท/เดือน

ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)

1. บุคลากรดูแลระบบ 225,000 บาท/เดือน

2. ค่าซ่อมบ�ารุงระบบ 150,000 บาท/เดือน

3. ไอน�้าเข้าระบบระเหย 12,058,800 บาท/เดือน

4. สารเคมีที่ใช้ระบบระเหย 239,712.22 บาท/เดือน

5. ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบเผาไหม้ 1,355,251 บาท/เดือน

6. ปริมาณน�้ามันเตา (Fuel Oils) 3,662,037.54 บาท/เดือน

7. ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบเผาไหม้ 1,355,251 บาท/เดือน

รวมตัวทุนการใช้น�้ากากส่าเชิงพลังงาน  23,866,955.03  บาท/เดือน

รวมผลตอบการใช้น�้ากากส่าเชิงพลังงาน 94,408,275 บาท/เดือน

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนการใช้น�้ากากส่าเชิงพลังงาน

SRCI = 2.96

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

1. น�้าเพื่อใช้ในเครื่องก�าเนิดไอน�้า

 77,660 บาท/เดือน

2. ขี้เถ้าที่สามารถจ�าหน่ายให้บริษัท

 1,599,000 บาท/เดือน

3. ไอน�้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต

 22,855,200 บาท/เดือน

4. ลดค่าใช้จ่ายในการก�าจัดน�้ากากส่าจาก

 บริษัทรับก�าจัด 69,727,000 บาท/เดือน

ผลตอบแทนทางสังคม

1. เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสะอาด 

 ในการก�าจัดของเสียที่ได้จากการ 

 ผลิตสุรา

2. ชุมชนไม่มีกลิ่นรบกวนทางอากาศ 

 จากบ่อพักน�้ากากส่า

ผลตอบแทนสิ่งแวดล้อม

1. ลดพื้นที่ในการใช้เป็นบ่อปรับสภาพ

 น�้ากากส่า

2. ลดการขนส่งน�้ากากส่าไปก�าจัด 

 ในเกษตรกรรม 14,9415 บาท/เดอืน

ภาพที่ 3 สรุปผลการประเมิน SROI ของการใช้ประโยชน์น�้ากากส่าเชิงพลังงาน

รัชฎา  เลกุล, วิสาขา  ภู่จินดา
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การปรับสภาพน�้ากากส่า (พื้นที่ 80 ไร่)
ต้นทุนคงที่ (fixed Cost)

1. พื้นที่ใช้งาน 3,200,000 บาท/เดือน

2. บุคลากรดูแล 225,000 บาท/เดือน

3. ค่าบ�ารุงรักษา 8,333 บาท/เดือน

4. รถขนส่ง 25,000.02 บาท/เดือน

5. ปั๊มน�้าหอยโข่ง 12,500 บาท/เดือน

อ้อย

ต้นทุนคงที่ (fixed Cost)

1. พื้นที่ใช้งาน 1,000 บาท/ไร่

2. ค่าขุดเจาะบาดาล 500 บาท/ไร่

3. เครื่องสูบน�้า 72.5 บาท/ไร่

ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)

1. ราคาเช่าในการปลูก 3,000 บาท/ไร่

2. ราคาเช่าการเก็บเกี่ยว 2,040 บาท/ไร่

3. ค่าแรงงาน 160 บาท/ไร่

4. ราคาน�้ามัน 1,255.34 บาท/ไร่

5. ราคาพลังงานไฟฟ้า 143 บาท/ไร่

6. ราคาพันธ์ุอ้อย 1,500 บาท/ไร่

7. ราคาสารก�าจัดวัชพืช 300 บาท/ไร่

ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)

1. พลังงานไฟฟ้าที่  13,928,355 บาท/เดือน

2. ราคาขนส่ง/รอบ 150,000 บาท/เดือน

รวมผลตอบการใช้น�้ากากส่าเชิงเกษตรกรรม 240,550 บาท

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเชิงเกษตรกรรม

SRCI = 22.28

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

1. จ�าหน่ายอ้อยให้กับโรงงานน�้าตาล

 9,600 บาท/ไร่

2. จ�าหน่ายกากตะกอนน�้ากากส่า

 80,000 บาท/ไร่

3. ลดการใช้ปุ๋ย 1,500 บาท/ไร่

4. ลดค่ารถค่าเช่าในการใส่ปุ๋ย 2,200 บาท/ไร่

5. ลดการก�าจัดน�้ากากส่งจากบริษัทรับก�าจัด

 ใช้น�้ากากล่า 30 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/เดือน 

 105,000 บาท/ไร่

ผลตอบแทนทางสังคม

1. เกิดวิทยากรในการให้ความรู้ในการใช้ 

 น�้ากากส่าให้กับเกษตรกรอย่างน้อย 

 1 คน 2,000 บาท/เดือน

2. เกิดการสร้างคุณค่าให้โรงงานผลิตสุรา 

 ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบ 

 ต่อสังคมของโรงงาน 40,000 บาท/ปี

3. เกิดการแลกเปลีย่นความรูข้องเกษตรกร 

 ที่ใช้ประโยชน์จากน�้ากากส่า

ผลตอบแทนสิ่งแวดล้อม

1. น�้ากากส่าเป็นสารปรับปรุงดินท�าให้ 

 คุณภาพดินดีขึ้น โดยไม่ต้องใช้สาร 

 เคมี

2. ลดการปรับปรุงคุณภาพดินหลังการ 

 ใช้ปุย๋เคมใีนการเพาะปลกู (เคมภีณัฑ์ 

 ปรับปรุงคุณภาพดิน 250 บาท/ไร่

รวมต้นทุนโรงงานในการปรับ

สภาพน�้ากากส่า 363.59 บาท/ไร่

รวมต้นทุนการปลูกอ้อย

9,970.84 บาท/ไร่
รวมต้นทุนการใช้น�้ากากส่าเชิงเกษตรกรรม

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

ภาพที่ 4 สรุปผลการประเมิน SROI ของการใช้ประโยชน์น�้ากากส่าเชิงเกษตรกรรม

รัชฎา  เลกุล, วิสาขา  ภู่จินดา
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 3. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 

equivalent) ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
 การใช้ประโยชน์น�้ากากส่าทั้งในเชิงพลังงานและ 
เชงิเกษตรกรรม จะมส่ีงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการปลดปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (CO2 equivalent) ตลอดวฏัจกัร 
ชีวิตผลิตภัณฑ์การใช้ประโยชน์น�้ากากส่า พบว่า การเพาะปลูกอ้อย 
มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 0.3349 Ton CO2e/ 
ไร่การเพาะปลูกอ้อย โดยสอดคล้องกับพงศ์เทพ สุวรรณวารี และ 
คณะ (2557 : 58) ได้ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการปลูกอ้อย 
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง ได้ใช้พืน้ทีจ่งัหวัดนครราชสีมา 
เป็นพื้นที่กรณีศึกษา ผลการศึกษาพบว่า อ้อยสดมีค่าคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์เท่ากับ 13.90 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตัน  

รองลงมาคอื การใช้ประโยชน์ในเชงิพลงังาน ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
เท่ากับ 0.2960 Ton CO2e/ไอน�้า 1 ตันและการใช้ประโยชน์ 
เชิงเกษตรกรรมปลดปล่อยน้อยท่ีสุด คือ 0.0224 Ton CO2e/ 
1 รอบการขนส่ง เนื่องจากการใช้ประโยชน์น�้ากากส่าในเชิง 
เกษตรกรรมเป็นเพียงการใช้น�้ามันดีเซลในการขนส่งน�้ากากส่าและ 
ใช้พลังงานไฟฟ้าในการสูบน�้ากากส่า แต่ในการเพาะปลูกอ้อยจะใช ้
น�้ามันดีเซลที่ใช้กับเครื่องจักรกลทางเกษตรกรรมตลอดการเพาะ
ปลูกและใช้พลังงานไฟฟ้าในการสูบน�้าจากบ่อดาล ส่วนในการใช้ 
ประโยชน์เชิงพลังงานปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ การใช้พลังงาน
ไฟฟ้า การเผาไหม้น�้ามันเตา และน�้ากากส่าเข้มข้น และการใช้
โซดาไฟในการท�าความสะอาด 

ตารางที่ 1 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI ) ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent)

 ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์การใช้ประโยชน์น�้ากากส่า

รายการ
ผลตอบแทนทางสังคม

จากการลงทุน (SROI)

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า (CO2 equivalent)

ตลอดวัฏจักรชีวิต

1. การใช้ประโยชน์น�้ากากส่าเชิงพลังงาน 2.96 0.2960 Ton CO2e/ไอน�้า 1 ตัน

2. การใช้ประโยชน์น�้ากากส่าเชิงเกษตรกรรม
22.28

0.0224 Ton CO2e/1 รอบการขนส่ง

3. การปลูกอ้อย 0.3349 Ton CO2e/ไร่การเพาะปลูกอ้อย

 4. ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค การใช้ประโยชน ์
น�้ากากส่า
  4.1 การใช้ประโยชน์ในเชิงพลังงาน 
  ข้อดี เป็นการจ�ากัดน�้ากากส่าได้ 100 % เป็นลดผล 
กระทบต่อการร่ัวไหลของน�้ากากส่าลงสู่แหล่งน�้าและดินบริเวณ 
โดยรอบของโรงงาน น�้าคอนเดทเสทท่ีเหลือจากการระเหยซึ่ง 
สามารถใช้ได้ในหม้อไอน�้าได้ขี้เถ้าที่สามารถจ�าหน่ายในการผลิตปุ๋ย 
และอิฐมวลเบา ไม่มีผลต่อวางแผนปริมาณการผลิตสุราในแต่ละ 
ช่วงฤดูกาลและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีในการก�าจัด 
น�้ากากส่าได้ในอนาคต
  ข้อเสีย จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและค่าบ�ารุงรักษา 
สงูมมีลูค่าสงู การกกัเก็บขีเ้ถ้าจากการเผาไหม้เป็นฝุน่ละอองจะต้อง 
มีการเปลี่ยนถุงกรองทุกๆ รอบอายุการใช้งาน และคุณภาพของ 
น�้ากากส่าและน�้ากากส่าเข้มข้นท่ีได้จากการระเหยแต่ละรอบ มีผล 
ต่อในการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ได้ไม่เท่ากัน 
  ปัญหาและอุปสรรค น�้ากากส่าเข้มข้นไม่เหมาะ 
ในการน�าไปใช้ประโยชน์เชิงเกษตรกรรม เน่ืองจากกระบวนการ 
เป็นการท�าให้น�้ากากส่ามีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น ระบบมีขนาดใหญ่  
ท�าให้เหมาะสมกับโรงงานสุราที่มีก�าลังการผลิตมากเท่านั้น

  4.2 การใช้ประโยชน์ในเชิงเกษตรกรรม 
  ข้อดี การก่อสร้างบ่อบ�าบัดน�้ากากส่า ง่าย รวดเร็ว  
และเงินลงทุนต�่า การใช้น�้ากากส่าเป็นสารปรับปรุงดินสามารถ 
ทดแทนปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกอ้อย กากตะกอนก้นบ่อสามารถ 
จ�าหน่ายเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยได้
  ข้อเสีย โรงงานเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งน�้ากากส่า 
ให้กับเกษตรกรและเกิดการรั่วไหลและน�้าล้นบ่อน�้ากากส่าในช่วง 
ฤดูฝน
  ปัญหาและอุปสรรค จะต้องมีการวางแผนการผลิต 
สรุาเพือ่ไม่ให้กระทบต่อปรมิาณน�า้กากส่าทีจ่ะลงสูบ่่อบ�าบดัจนเกดิ 
การล้นหรือรั่วไหล การใช้งานเป็นสารปรับปรุงดินต้องควบคุมให้ม ี
ปริมาณการใช้งานได้เพียง 30 ลบ.ม.ต่อวันต่อไร่ พื้นที่เกษตรกรรม 
อยู่ห่างไกลจากโรงงานสุราไม่สามารถท�าการขนส่งได้ตลอดปี และ 
น�้ากากส่าเหมาะสมที่จะใช้กับดินร่วนปนทราย
 ทั้งน้ีต้องค�านึงถึงฤดูกาลด้วย เช่น ในฤดูแล้งสามารถ
ใช้ประโยชน์น�้ากากส่าได้มาก แต่ในฤดูฝนควรควบคุมปริมาณหรือ
ยกเว้นการใช้งาน เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนของน�้ากากส่าสูแ่หล่งน�า้
และผิวดิน

รัชฎา  เลกุล, วิสาขา  ภู่จินดา
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สรุปและอภิปรายผล 
 การศกึษากระบวนการผลติสรุาผลพลอยได้เป็นน�า้กากส่า 

ทีจ่ะต้องผ่านการบ�าบดัและการน�าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ หน่ึงในการใช้ 

ประโยชน์ คอื ใช้ในเชงิพลังงานและเชิงเกษตรกรรม จากการประเมนิ 

ผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทนุของการใช้ประโยชน์น�า้กากส่า 

ในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรม มีค่าเท่ากับ 2.96 และ 22.28  

ตามล�าดับ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมากกว่า 1 

หมายความว่า การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวจะได้ก�าไร 

หรือผลตอบแทนคืนมามากกว่า 1 บาท

 การใช้ประโยชน์น�า้กากส่าในเชงิพลงังาน ควรมกีารศกึษา 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส�าหรับการระเหยและการเผาไหม้น�้ากากส่า 

ที่สามารถปรับปรุงการผลิตพลังงานไอน�้าได้ และไอน�้าที่ได้จากการ 

เผาต้องหาวิธกีารใช้ประโยชน์ให้มากกว่าแค่การผลติไอน�า้ใช้ภายใน 

กระบวนการผลติสรุา ส่วนการใช้ประโยชน์จากน�า้กากส่าในการเป็น 

สารปรบัปรงุดนิโรงงานสรุาควรเลอืกแหล่งพืน้ทีก่ารเกษตรทีเ่หมาะสม 

คือ อยู่ในพื้นท่ีดอน ห่างไกลระบบชลประทาน เพื่อให้เกษตรกร

ใช้น�้ากากส่าเพาะปลูกแทนการขุดเจาะบ่อบาดาล และต้องสร้าง 

ความมั่นใจให้กับเกษตรกรเรื่องผลกระทบท่ีจะเกิดหลังจากการใช ้

ประโยชน์น�า้กากส่า เช่น มกีารตรวจสอบคณุภาพดนิอย่างสม�า่เสมอ  

มีการให้ความรู ้เรื่อง น�้ากากส่ากับเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งสอดคล้องกับโสภณ กิติ และคณะ (2549: 87) การใช้ประโยชน ์

น�้ากากส่าเพ่ือการเสริมรายได้และการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 

ชุมชนนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชุนและอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนแต่ 

การจะน�าไปใช้ประโยชน์นัน้ผูท้ีน่�าไปใช้ต้องเหน็ค่าและมส่ีวนร่วมคดิ 

ร่วมวางแผนให้สะดวกและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตน ดังนั้น 

การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)  

การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรฐกิจ สังคมและ 

สิ่งแวดล้อมในการใช้ประโยชน์น�้ากากส่าและการประเมินปริมาณ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์  

สามารถน�ามาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จาก 

น�้ากากส่าในเชิงพลังงานและเชิงเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในเชิง

นโยบายและเชิงปฏิบัติได้

ข้อเสนอแนะ
 1. การน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย

 จากการศกึษาการใช้ประโยชน์น�า้กากส่าในเชงิพลงังาน 

และเชิงเกษตรกรรม เป็นการรวบรวมข้อมูลจากโรงงานสุรา ซึ่งม ี

ข้อจ�ากัดเรื่องข้อมูลท่ีมีความส�าคัญของโรงงานสุราท่ีจะสามารถ 

เปิดเผยได้ จากการศกึษาดงักล่าวการประเมนิผลตอบแทนทางสงัคม 

จากการลงทนุ (SROI) จะช่วยให้มองเหน็มลูค่าของผลลพัธ์ทางสังคม 

ที่เกิดจากกิจกรรมว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ และการหา 

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) 

ทีเ่กิดการกระบวนการผลติ ท�าให้ทราบว่ากระบวนการหรอืกจิกรรม 

ใดมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยกว่ากัน ทราบแหล่งที่มา 

ของผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่แท้จริง จะช่วยในการตัดสินใจหาทาง 

เลือกในการปรับปรุงกระบวนการน้ันๆ ซ่ึงข้อมูลทั้งหมดนี้ จะช่วย 

ในการตัดสินใจปรับปรุงวิธีการการใช้ประโยชน์จากน�้ากากส่าของ 

โรงงานสุราให้เหมาะสม เป็นการตัดสินใจในการวางแผนการลงทุน  

และนโยบายในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากน�้ากากส่า  

เพื่อไม่ให้เกิดการท�าลายส่ิงแวดล้อมและน�าไปสู่ธุรกิจที่ย่ังยืนท่ีเป็น 

มิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

 2. การน�างานวิจัยไปใช้ในประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ 

 จากการศึกษาการใช ้ประโยชน์น�้ากากส ่าในเชิง 

เกษตรกรรมท�าให้ทราบว่าน�้ากากส่าที่ได้จากกระบวนการผลิตสุรา 

มีความส�าคัญในการใช้เป็นสารปรับปรุงดินและใช้เป็นน�้าในการ 

เพาะปลูกของเกษตรกรที่มีพื้นที่การเพาะปลูกอยู่ห่างไกลระบบ 

ชลประทาน โดยประโยชน์ที่ได้ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเกิดจาก 

เกษตรกรที่สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ใช้เพาะปลูก เกิดการแลกเปลี่ยน 

ความรู้ระหว่างโรงงานกับเกษตรกร เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 

ที่ใช้ประโยชน์จากน�้ากากส่าพื้นที่ นอกจากนั้นยังเกิดประโยชน์ทาง 

สิ่งแวดล้อมเป็นการลดการใช้ปุ ๋ยเคมีในการเพาะปลูกและต้อง 

ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดความรู ้ให้เกษตรกรเรื่อง การใช้ 

ประโยชน์จากน�้ากากส่าและประยุกต์ใช้หลัก 3R ในกระบวนการ 

เพาะปลกูอ้อยเพือ่ทีจ่ะสามารถลดต้นทนุ อาทเิช่น การใช้น�า้กากส่า 

ทดแทนการใช้แหล่งน�้าใต้ดินในการเพาะปลูก แนะน�าวิธีการใช้น�้า 

กากส่าโดยการขดุบ่อพกัน�า้เพือ่รองรบัน�า้ฝนในฤดฝูนและรองรับน�า้ 

กากส่าในฤดูแล้ง แต่โรงงานสุราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกร 

ถึงคุณค่าและประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์น�้ากากส่า 

จึงจะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับโรงงานสุราซึ่งเป็นกิจกรรมแสดง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานสุรา ส่วนการใช้ประโยชน์ 

น�า้กากส่าเชิงพลังงาน เป็นการจ�ากดัน�า้กากส่าได้ 100% โดยไม่ต้อง 

น�าออกไปใช้ในกระบวนการอืน่ๆ ไม่มผีลต่อวางแผนปรมิาณการผลติ

สุราในแต่ละช่วงฤดกูาลและยงัสามารถพฒันาให้แหล่งเรยีนรูใ้นการ 

ใช้เทคโนโลยใีนการก�าจดัน�า้กากส่าอนาคต และยงัเป็นการลดมลพษิ 

ทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน�้ากากส่าลดปัญหา 

สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

รัชฎา  เลกุล, วิสาขา  ภู่จินดา
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการแก้ไขปัญหา 

ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ารวจด้วยตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างของการศึกษา คือ ประชาชนที่พัก 

อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และในพื้นที่อีก 4 อ�าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่  

จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย รวมจ�านวนตัวอย่างทั้งส้ิน 4,500 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือท่ีใช้ใน 

การเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห ์

ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาทุกด้านในระดับมาก ปัจจัยลักษณะภูมิหลัง 

ทางด้านประชากรที่มผีลตอ่ความพงึพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา ไดแ้ก่  เพศ ระดบัการศึกษา และศาสนา และปัจจัยทางด้าน 

เศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ อาชีพ ต�าแหน่งหน้าที่ทางสังคม เหตุผลของ 

การพกัอาศยัอยูใ่นพ้ืนที ่และระยะเวลาทีพ่กัอาศยัอยูใ่นพืน้ที ่ข้อเสนอแนะในการวจิยั คอื 1) หน่วยงานภาครัฐควรเพิม่โอกาสในการพดูคุย 

เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่ 2) ควรให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมในท้องถิ่น  

เพื่อสร้างงานและรายได้ให้แก่คนในชุมชน และ 3) ควรสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่เป็นมุสลิม เพื่อให้มีความรู้  

ทักษะที่เหมาะสมเพียงพอส�าหรับการประกอบอาชีพ และเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้

ค�าส�าคัญ : ความพึงพอใจ, ประชาชน, การแก้ไขปัญหา, จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Abstract 
 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�า
 การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ นับเป็นนโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลัก 

ของชาติ (ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2558) เน่ืองจาก 

ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหา 

ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ นับต้ังแต่ปี พ.ศ.2547  

จนถึงปัจจุบัน ท�าให้มีผู้ได้รับผลกระทบจ�านวนมาก พัฒนาการ 

ของปัญหามีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกัน 

หลายมิติ สาเหตุหลักของปัญหา คือ เรื่อง อัตลักษณ์ชาติพันธุ์  

การต่อสู้ท่ีใช้ความรุนแรงเป็นผลมาจากคนกลุ่มหน่ึงท่ีมีอุดมการณ์ 

ต้องการแบ่งแยกดินแดน ได้น�าเงื่อนไขทางอัตลักษณ์มาขยายผล 

ในการใช้ความรุนแรง ท�าให้เกิดบรรยากาศความกลัว ความไม่ไว้ 

วางใจกันระหว่างรัฐกับประชาชน และประชาชนกับประชาชน  

(บุญเอื้อ บุญฤทธิ์, 2556) นอกจากนี้ ได้ปรากฏปัญหาใหม่ท่ีมี 

แนวโน้มเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ คือ ปัญหา 

ยาเสพตดิ โดยเฉพาะในกลุม่เยาวชนทีเ่หน็ต่างจากรฐั มกัจะถกูชกัจงู 

ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการเคลือ่นไหวทีส่อดคล้องกบัอดุมการณ์ของ 

ผู้ก่อความไม่สงบ (กัมปนาท นาดามัน, 2556)  

 จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลได้น้อมน�าเอายุทธศาสตร์ 

พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง” รวมทั้งการด�าเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหา 

โดยสันติวิธี เพื่อน�าไปสู่วิสัยทัศน์ “มุ่งให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขการใช้ความรุนแรง มีสภาวะ 

แวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ  

ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ ไว้วางใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการ 

เสริมสร้างสันติภาพ” จึงได้ก�าหนดนโยบายการบริหารและการ 

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา 

และพัฒนาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558 - 2560 เพือ่ด�าเนนิงาน 

ภายใต้โครงสร้างกลไกการบริหารจัดการ 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย  

ซึ่งมีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  เป็นผู้รับผิดชอบ 

สูงสุด โดยมีสภาความมั่นคงแห่งชาติ/สมช. เป็นผู้ให้ค�าปรึกษา   

ระดบัการแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิมกีารจดัตัง้ “คณะกรรมการ 

ขับเคลื่อนการแก้ไขป ัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้” โดยม ี

รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานคณะท�างานฯ รับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนงานให้มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพร่วมกับกลไก 

ที่มีอยู ่ และระดับปฏิบัติการ ก�าหนดให้กองอ�านวยการรักษา 

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

ในระดับพื้นที่ โดยได้แบ่งกลุ่มภารกิจการปฏิบัติงานออกเป็น 

7 กลุ่มภารกิจ ดังนี้ 

  1) กลุ ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

  2) กลุ่มงานอ�านวยความยตุธิรรมและเยยีวยาผูไ้ด้

รับผลกระทบ 

  3) กลุ่มงานสร้างความเข้าใจในและต่างประเทศ

และเรื่องสิทธิมนุษยชน 

  4) กลุ่มงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม

  5) กลุ่มงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และ

คุณภาพชีวิตประชาชน 

  6) กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการ 

ขับเคลื่อนนโยบายฯ

  7) กลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง 

โดยสันติวิธี

 การด�าเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมานั้น นอกจากจะให้ความส�าคัญกับมิติด้าน 

ความมั่นคงแล้ว รัฐบาลยังได้พยายามแก้ไขปัญหาในมิติด้าน 

การพัฒนาภายในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการแก้ไขปัญหา 

ระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยการจัดท�าโครงการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น  

โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเป็น 

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ โดยน�ามิติด้านเศรษฐกิจมาเป็นแนวทางหลักน�าไปสู่การ 

เปล่ียนแปลงแบบครบวงจร มุ่งเป้าการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้และเศรษฐกิจของประเทศอย่างเตม็รปูแบบ เพือ่ให้ 

เกิดผลต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ 

อย่างเท่าเทียมกัน

 เพือ่ให้ทราบถงึผลลพัธ์ทีแ่ท้จรงิของการด�าเนนิการตาม 

นโยบายดงักล่าวข้างต้น  ผู้วิจยัจงึเหน็สมควรทีจ่ะท�าการศกึษา เพือ่ 

ให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการแก้ไขปัญหา 

ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ด�าเนินการโดย 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ 

ในการเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การด�าเนินการของ 

ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข ้อง เพื่อให ้การปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา 

ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบผลส�าเร็จ น�าไป 

สู่การมีสันติภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน 

ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต ่อความพึงพอใจของ 

ประชาชนในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้
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ขอบเขตของการศึกษา
 ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่ ประชากรและพื้นที่ 

ในการศึกษา คือ ประชาชนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่พัก 

อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส  

ปัตตานี ยะลา และในเขตพื้นท่ี 4 อ�าเภอของจังหวัดสงขลา คือ  

จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย จ�านวนทั้งสิ้น 2,352,812 คน 

(กรมการปกครอง, 2561) 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับ 

ลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคม ของ 

ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาระดับความพึงพอใจและ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ที่ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทีด่�าเนนิการโดยหน่วยงานภาครฐัทีเ่ก่ียวข้อง  

โดยครอบคลุมมิติด้านความมั่นคงและมิติด้านการพัฒนา 7 กลุ่ม 

ภารกิจ ได้แก่  1) กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน   

2) กลุ่มงานอ�านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

3) กลุ่มงานสร้างความเข้าใจในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิ 

มนุษยชน 4) กลุ่มงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

5) กลุ ่มงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นท่ี และคุณภาพชีวิต 

ประชาชน  6) กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อน 

นโยบาย และ 7) กลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดย 

สันติวิธี 

วิธีการศึกษา
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ารวจ เครื่องมือที่ใช้ใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม เนื้อหาในแบบสอบถาม 

ประกอบด้วยประเด็นค�าถามเก่ียวกับ ลักษณะภูมิหลังทางด้าน 

ประชากร และความพึงพอใจที่มีต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�าแนกตามกลุ่มภารกิจด้านความ 

มั่นคงและมิติด้านการพัฒนาท่ีด�าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ทั้ง 7 กลุ่ม ส�าหรับข้อค�าถามท่ีเก่ียวกับการส�ารวจความพึงพอใจ 

ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของข้อค�าถาม 

ที่ใช ้ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่า (Alpha Coefficient  

Reliability) ตามสูตรการค�านวณสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค  

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงผลการทดสอบ พบว่า 

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของแบบสอบถามชุดน้ีมีค่าเท่ากับ 0.985  

ซึ่งนับว่ามีความเชื่อถือได้อยู่ในเกณฑ์สูง

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่พักอาศัย 

อยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี  

นราธิวาส และใน 4 อ�าเภอ ของจังหวัดสงขลา คือ จะนะ เทพา  

นาทวี และสะบ้าย้อย จ�านวนทั้งสิ้น 2,352,812 คน (กรมการ

ปกครอง, 2561)  ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ตัวเลขจ�านวนดังกล่าวเป็น 

กรอบในการสุ่มตัวอย่าง และก�าหนดจ�านวนตัวอย่างในการวิจัย 

รวมทั้งสิ้น 4,500 คน ซ่ึงอยู่ในระดับความเชื่อมั่น 95% (Taro 

Yamane,1973) ทั้งน้ี จากปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สินของพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม การสุ่มตัวอย่าง 

จึงใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ข้อมูลจากการส�ารวจได้ถูกน�ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ 

เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อทราบ 

ถึงระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการแก้ไขปัญหา 

ความไม่สงบตามกลุ่มภารกิจทั้ง 7 กลุ่ม และใช้สถิติวิเคราะห ์

ความแปรปรวน analysis of variance (ANOVA) เพื่อวิเคราะห ์

หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่อาจมีผลต่อความพึงพอใจ 

ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับนัยส�าคัญ .05  

นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 

 ความพงึพอใจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ท่ี 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจของประชาชน 

ที่มีต่อการด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้  ซึ่งด�าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน 

ภาคใต้ หมายถึง การด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ตามกลุ่มภารกิจ 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 2) กลุ่มงานอ�านวยความยุติธรรมและเยียวยา 

ผู้ได้รับผลกระทบ 3) กลุ่มงานสร้างความเข้าใจในและต่างประเทศ 

และเรื่องสิทธิมนุษยชน 4) กลุ ่มงานการศึกษา ศาสนา และ 

ศิลปวัฒนธรรม 5) กลุ่มงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และ 

คุณภาพชีวิตประชาชน 6) กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและ 

การขับเคลื่อนนโยบายฯ และ 7) กลุ่มงานแสวงหาทางออกจาก 

ความขัดแย้งโดยสันติวิธี

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความ 

ไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการศกึษา 

เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีมีต่อ 

ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ เช่น งานวิจัยของบุญเอื้อ บุญฤทธิ ์

ที่พบว่า สาเหตุของการก่อความไม่สงบมาจากความแตกต่างทาง 

ด้านอตัลักษณ์ของคนในพืน้ที ่แรงจงูใจจากประวตัศิาสตร์ความเป็น 

มาซึง่ขาดการเหลียวแล และไม่ได้รบัความยตุธิรรมจากเจ้าหน้าทีร่ฐั  

มนตรี  เกิดมีมูล
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การด�าเนินนโยบายบางอย่างของภาครัฐที่ขัดต่อวิถีชีวิตของคนใน

พืน้ที ่(บญุเอือ้ บญุฤทธิ,์ 2556) งานวจิยัของนภิาพรรณ เจนสนัตกิลุ 

ทีพ่บว่า สาเหตขุองความรนุแรงในพืน้ท่ีเป็นผลมาจากความแตกต่าง 

และความไม่เข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง  

วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และการศึกษา ของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 

ภาครัฐที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ (นิภาพรรณ เจนสันติกุล, 2556)  

งานวิจัยของกัมปนาท นาดามัน ที่พบว่า สาเหตุของความไม่สงบ 

มาจากความไม่เข้าใจชุมชน และการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ 

การขาดการศึกษาและปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่ก�าลังระบาดใน 

กลุ ่มเยาวชนในพื้นที่ (กัมปนาท นาดามัน, 2556) ในขณะที ่

นักวิชาการชาวต่างประเทศ อาทิ เช่น Aurel Croissant และ  

Gary Lafree ทีศ่กึษาสาเหตขุองการก่อความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดั 

ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย และพบผลการศึกษาในท�านอง 

เดียวกนัว่า สาเหตขุองการก่อความไม่สงบมาจากความแตกต่างทาง 

ด้านอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ ความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา  

ความเหลื่อมล�้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้กบัพืน้ทีส่่วนอืน่ของประเทศ (Croissant, A., 2005)  

และ (LaFree, G. et al., 2006) ส�าหรบังานวจิยัอกีส่วนหนึง่ทีศึ่กษา 

ถงึผลกระทบของการก่อความไม่สงบในพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้  

อาทิ เช่น งานวิจัยของฮาฟิสสา สา ที่พบว่า เหตุการณ์ความรุนแรง 

ในพืน้ทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงโครงสร้างของครอบครวัผูป้ระสบ 

ปัญหา มีการสูญเสียผู้น�าครอบครัว ท�าให้ผู้หญิงต้องเปลี่ยนบทบาท 

มาเป็นผู้น�าครอบครัวและหารายได้ เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและ 

การท�าหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตร (ฮาฟิสสา สา, 2553) งานวิจัยของ  

อภิรัฐ บุญศิริ ที่พบว่า เหตุการณ์ความไม่สงบมีผลกระทบทางด้าน 

เศรษฐกิจต่อครอบครัว ท�าให้การออกไปประกอบอาชีพเกิดความ 

ยากล�าบาก ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย กิจกรรม 

ภายในครอบครัวรวมถึงกิจกรรมทางด้านสังคม วัฒนธรรม และ 

ศาสนา ต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลาให้เหมาะสมกับความปลอดภัย  

ในขณะที่ผลกระทบทางด้านจิตใจท�าให้เกิดความหวาดกลัวและ 

หวาดระแวง วิตกกังวลในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

(อภิรฐั บุญศิร,ิ 2559) นอกจากการศกึษาถงึผลกระทบทีม่ต่ีอวถิชีวีติ 

และความเป็นอยูข่องประชาชนแล้ว ยงัมงีานวจิยัอกีบางส่วนทีศ่กึษา 

ถึงผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีมีต่อภาคส่วนอื่นๆ 

ในชุมชนด้วย อาทิเช่น งานวิจัยของบายฮียะ เจ๊ะต๊ะ ที่พบว่า 

ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบ 

ต่อการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต�าบลตนัหยง อ�าเภอยะหริง่  

จังหวัดปัตตานี ในด้านขวัญและก�าลังใจ ด้านความปลอดภัย 

ในการปฏบิตังิาน และด้านการบรหิารจดัการตามภารกจิต่างๆ ของ 

เทศบาล โดยท�าให้เจ้าหน้าที่หมดขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน  

และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ 

เทศบาล เนือ่งจากต้องค�านงึถงึความปลอดภยัของตนเอง (บายฮยีะ  

เจ๊ะต๊ะ, 2558) งานวิจัยของอกัณห์มณี  ลียาชัย ที่พบว่า เหตุการณ ์

ความไม่สงบส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก 

ในอ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยท�าให้โรงแรมต้องลดราคาห้องพัก 

เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเข้าพักมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ลดลง  

(อกัณห์มณี  ลียาชัย, 2556) งานวิจัยของสมบูรณ์ บุญฤทธิ์  

ที่พบว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร 

ในด้านวิถีการด�ารงชีวิต ด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  

ด้านการเผยแผ่หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา และด้านการ 

สังคมสงเคราะห์ต่างๆ โดยต้องมีการปรับเปล่ียนเวลาส�าหรับการ 

ปฏิบัติศาสนกิจ และการท�ากิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนา เพื่อให ้

มีความปลอดภัยมากขึ้น (สมบูรณ์ บุญฤทธิ์, 2549) ส�าหรับงาน 

วิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา 

ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า มีการศึกษา 

อยู่บ้าง อาทิเช่น งานวิจัยของนริศร เข้มข้น ที่ศึกษาเกี่ยวกับ 

ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีต่อบทบาทของทหารในการ 

แก้ไขปัญหาความไม่สงบในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา และ 

พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และภาษาที่ใช้ มีผลต่อ 

ความพึงพอใจในบทบาทของทหารในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ 

ในพื้นที่ (นริศร เข้มข้น, 2549) งานวิจัยของฟิรนันท์ จารง 

ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการน�าสันติสุข 

กลับคืนสู่พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพบว่า ปัจจัยที่มีผล 

ต่อประสิทธผิลของการน�าสันตสุิขกลับคืนสู่พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้ ได้แก่ การศึกษา ภาษา ศาสนา การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ของหมู่บ้านหรือชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในพื้นท่ี และการ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ (ฟิรนันท์ จารง, 2558) งานวิจัยของอับดุล 

คอเล็ต เจะแต ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ 

ประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ และพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ 

ประชาชน ได้แก่ การสร้างความยุติธรรม การสร้างความเท่าเทียม 

ในมิติต่างๆ บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคในการปฏบัิติต่อประชาชน  

และความรู ้ความเข้าใจถงึการมอัีตลักษณ์และวถิชีวีติทีแ่ตกต่างของ 

ประชาชนในพื้นที่ (อับดุลคอเล็ต เจะแต, 2560)                                                                                                        

กรอบแนวคิดในการศึกษา                                                       

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และจาก 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาถึงการมีผล 

ของปัจจัยลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร และปัจจัยทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม ต่อความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความ 

ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยก�าหนดกรอบแนวคิด 

ดังนี้

มนตรี  เกิดมีมูล
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สมมติฐานของการศึกษา
 จากกรอบแนวคดิในการศกึษาผูว้จัิยได้ก�าหนดสมมติฐาน

ในการศึกษาดังนี้

 สมมติฐานที่ 1 : เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ 

สมรส และศาสนา มีผลต่อความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ 

ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ

ประชาชน                             

 สมมติฐานที่ 2 : อาชพี รายได้ต่อเดอืน ต�าแหน่งหน้าที่

ทางสังคม เหตุผลของการพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ี และระยะเวลาของ 

ปัจจัยลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร

• เพศ

• อายุ

• ระดับการศึกษา

• สถานภาพสมรส

• ศาสนา

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

• อาชีพ

• รายได้ต่อเดือน

• ต�าแหน่งหน้าที่ทางสังคม

• เหตุผลของการพักอาศัยอยู่ในพื้นที่

 จังหวัดชายแดนภาคใต้

• ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัด

 ชายแดนภาคใต้

ความพึงพอใจของประชาชน

ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ มีผลต่อความแตกต่างของระดับความ 

พึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ของประชาชน                             

ผลการวิจัย
 ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้

 1. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการแก้ไข 

ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษา

โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 จ�าแนกตามกลุ่มภารกิจในการแก้ไขปัญหา  

ภารกิจ
คะแนน

ต�่าสุด

คะแนน

สูงสุด

คะแนน

เฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
ความหมาย

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.00 5.00 3.53 0.70 มาก 

ด้านการอ�านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 1.00 5.00 3.54 0.76 มาก

ด้านการสร้างความเข้าใจทัง้ในและต่างประเทศ และเร่ืองสิทธมินษุยชน 1.00 5.00 3.54 0.74 มาก

ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 1.00 5.00 3.63 0.73 มาก

ด้านงานพฒันาตามศกัยภาพของพืน้ทีแ่ละคณุภาพชวีติของประชาชน 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

รวม 1.00 5.00 3.57 0.66 มาก

มนตรี  เกิดมีมูล
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 ในภาพรวมพบว่า กลุม่ตวัอย่างมคีวามพงึพอใจการแก้ไข 

ปัญหาในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเท่ากับ  

3.57 เมือ่พจิารณาจ�าแนกตามกลุม่ภารกจิในการแก้ไขปัญหา พบว่า 

ตัวอย่างพึงพอใจการแก้ไขปัญหาทุกกลุ่มภารกิจในระดับมาก โดย 

พงึพอใจการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และศลิปวฒันธรรม 

มากที่สุด คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.63 รองลงมา คือ  

ด้านงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 

เท่ากบั 3.58 และด้านการเพิม่ประสทิธภิาพภาครฐัและการขบัเคลือ่น 

นโยบายฯ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.58 ในขณะที่ด้าน 

การรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ เป็นด้านทีก่ลุม่ตวัอย่าง 

มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.53

 2. การศึกษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการแก้ไข

ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประชาชน  

ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 : เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส และศาสนา มีผลต่อความแตกต่างของระดับ 

ความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ของประชาชน

 
 

ชีวิตของประชาชน 
ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อน
นโยบายฯ 1.00 5.00 3.58 0.73 มาก 
ดานการแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี 1.00 5.00 3.57 0.82 มาก 

รวม 1.00 5.00 3.57 0.66 มาก 
 

ในภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจการแกไขปญหาในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยของระดับความ    
พึงพอใจเทากับ 3.57 เมื่อพิจารณาจําแนกตามกลุมภารกิจในการแกไขปญหา พบวา ตัวอยางพึงพอใจการแกไขปญหา
ทุกกลุมภารกิจในระดับมาก โดยพึงพอใจการแกไขปญหาดานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมมากท่ีสุด คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 3.63 รองลงมา คือ ดานงานพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ี คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 
3.58 และดานการเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายฯ  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 3.58 ในขณะท่ีดาน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนดานท่ีกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจเทากับ 3.53 

2. การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการแกไขปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตของ
ประชาชน ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังตอไปน้ี 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1:  เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และศาสนา มีผลตอความแตกตางของ
ระดับความพึงพอใจในการแกไขปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต
ของประชาชน 

ตาราง 2   คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอการแกไขปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใตของตัวอยาง  จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และศาสนา 

ลักษณะภูมิหลังทางดานประชากร จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
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 ข้ึนไป 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       **   มีความแตกตางเปนรายคูที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 

ปจจัยลักษณะภูมิหลังทางดานประชากรท่ีมีผลทําใหความพึงพอใจในการแกไขปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใตของกลุมตัวอยาง มีมากหรือนอยแตกตางกัน ไดแก ปจจัยเก่ียวกับเพศ ระดับการศึกษา และศาสนา ซ่ึง
เม่ือทดสอบความแตกตางของระดับความพึงพอใจในการแกไขปญหาเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe’ พบวาตัวแปรเก่ียวกับ

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่

 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของตัวอย่าง  จ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และศาสนา

 ปัจจัยลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากรท่ีมีผลท�าให ้

ความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ของกลุ่มตัวอย่าง มีมากหรือน้อยแตกต่างกัน ได้แก่  

ปัจจัยเกี่ยวกับเพศ ระดับการศึกษา และศาสนา ซ่ึงเมื่อทดสอบ 

ความแตกต่างของระดบัความพงึพอใจในการแก้ไขปัญหาเป็นรายคู่ 

ด้วยวิธีของ Scheffe’ พบว่า ตัวแปรเก่ียวกับระดับการศึกษา 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ จ�านวน 3 คู่ ได้แก่  

ตัวอย่างที่ส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจ 

ในการแก้ไขปัญหามากกว่าตัวอย่างที่ส�าเร็จการศึกษาระดับ 

มัธยมศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. และระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 : อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

ต�าแหน่งหน้าที่ทางสังคม เหตุผลของการพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ และ 

ระยะเวลาของการพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ มีผลต่อความแตกต่างของ 

ระดับความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ของประชาชน

มนตรี  เกิดมีมูล
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน

 ภาคใต้ของตัวอย่าง จ�าแนกตามอาชีพ รายได้ต่อเดือน ต�าแหน่งหน้าที่ทางสังคม เหตุผลของการพักอาศัย

 อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 
 

ระดับการศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 3 คู ไดแก ตัวอยางท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีความพึงพอใจในการแกไขปญหามากกวาตัวอยางท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. 
และระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา  

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2: อาชีพ รายไดตอเดือน ตําแหนงหนาท่ีทางสังคม เหตุผลของการพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 
และระยะเวลาของการพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ี มีผลตอความแตกตางของระดับความ
พึงพอใจในการแกไขปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตของ
ประชาชน 

ตาราง 3   คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจตอการแกไขปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใตของตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ รายไดตอเดือน ตําแหนงหนาท่ีทางสังคม เหตุผลของการพักอาศัยอยู
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต และระยะเวลาท่ีพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  

ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
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   
รับจางท้ัวไป 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 ข้ึนไป 1,719 3.59 0.71   

ตําแหนงหนาท่ีทางสังคม    F = 4.093 Sig. =0.001* 
ผูนํากลุมสตร ี 236 3.64 0.68   
ผูนําชุมชน/ทองถ่ิน 125 3.70 0.60   
ผูนํากลุมเยาวชน 233 3.50 0.68   
ผูนําศาสนา 69 3.69 0.81   
ผูนํากลุมอาชีพ 58 3.80 0.62   
ไมมตีําแหนงใดๆ 3,779 3.56 0.66   

เหตุผลของการพักอาศัย              
อยูในพ้ืนท่ี    F =12.206 Sig. =0.000* 

     ถ่ินกําเนิด** 3,911 3.64 0.73   
     มาประกอบอาชีพ** 222 3.55 0.76   
     มาศึกษาเลาเรยีน** 109 3.58 0.64   

ติดตามครอบครัวมา** 258 3.33 0.80   
  ระยะเวลาท่ีพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ี     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 ข้ึนไป**     4,221 3.58 0.65   

*   นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05      **   มีความแตกตางเปนรายคูที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05    

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลทําใหความพึงพอใจในการแกไขปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใตของกลุมตัวอยาง มีมากหรือนอยแตกตางกัน ไดแก ปจจัยเก่ียวกับ อาชีพ ตําแหนงหนาท่ีทางสังคม 
เหตุผลของการพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ี และระยะเวลาท่ีพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ี ซึ่งเม่ือทดสอบความแตกตางของระดับความ   
พึงพอใจในการแกไขปญหาเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe’ พบวา ตัวแปรเก่ียวกับอาชีพ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลท�าให้ความ 

พึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ของกลุ่มตัวอย่าง มีมากหรือน้อยแตกต่างกัน ได้แก่ ปัจจัย 

เกี่ยวกับ อาชีพ ต�าแหน่งหน้าที่ทางสังคม เหตุผลของการพักอาศัย 

อยู่ในพื้นที่ และระยะเวลาท่ีพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ซ่ึงเมื่อทดสอบ 

ความแตกต่างของระดบัความพงึพอใจในการแก้ไขปัญหาเป็นรายคู่ 

ด้วยวธีิของ Scheffe’ พบว่า ตวัแปรเกีย่วกบัอาชพี มีความแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ จ�านวน 1 คู่ ได้แก่ ตัวอย่างท่ีประกอบ 

อาชพีเกษตรกร มคีวามพึงพอใจในการแก้ไขปัญหามากกว่าตวัอย่าง 

ที่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ตัวแปรเกี่ยวกับเหตุผลของ 

การพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ จ�านวน 3 คู่ ได้แก่ ตัวอย่างที่มีถิ่นก�าเนิดในพื้นที่จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหามากกว่าตัวอย่าง 

ที่มาอาศัยอยู่เพื่อประกอบอาชีพ เพื่อการศึกษาเล่าเรียน และ 

เนือ่งจากตดิตามครอบครวัมา ตวัแปรเกีย่วกบัระยะเวลาทีพ่กัอาศยั 

อยู่ในพ้ืนที่ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

จ�านวน 2 คู่ ได้แก่ ตัวอย่างที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่มาแล้วมากกว่า 

10 ปี มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหามากกว่าตัวอย่างท่ีพัก 

อาศัยอยู่ในช่วงระหว่าง 6-10 ปี และอาศัยอยู่ไม่เกิน 5 ปี

มนตรี  เกิดมีมูล
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สรุปและอภิปรายผล
 การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้” 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อ 

ความพงึพอใจของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ที่ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ 

พึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาทุกด้านในระดับมาก ปัจจัยลักษณะ 

ภมูหิลงัทางด้านประชากรทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการแก้ไขปัญหา  

ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และศาสนา ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 

และสังคม ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ อาชีพ  

ต�าแหน่งหน้าที่ทางสังคม เหตุผลของการพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ และ 

ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นท่ี  โดยพบว่า ตัวอย่างเพศหญิง 

มคีวามพงึพอใจในการแก้ไขปัญหามากกว่าเพศชาย ตวัอย่างทีส่�าเรจ็ 

การศึกษาระดับประถมศึกษามีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา 

มากกว่าตัวอย่างที่ส�าเร็จการศึกษาระดับอื่น และตัวอย่างที่นับถือ 

ศาสนาพุทธมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหามากกว่าตัวอย่างที ่

นับถือศาสนาอิสลาม ส�าหรับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

พบว่า ตวัอย่างทีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรมคีวามพงึพอใจในการแก้ไข 

ปัญหามากที่สุด ในขณะท่ีตัวอย่างที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือ 

ท�าธรุกิจส่วนตวัมคีวามพงึพอใจน้อยทีส่ดุ ตวัอย่างทีม่ตี�าแหน่งหน้าที่ 

ทางสังคมเป็นผู้น�ากลุ่มอาชีพ มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา 

มากที่สุด ในขณะที่ตัวอย่างที่เป็นผู้น�ากลุ่มเยาวชนมีความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด นอกจากนี้พบว่า ตัวอย่างที่มีถิ่นก�าเนิดในพื้นที่จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ มคีวามพงึพอใจในการแก้ไขปัญหามากกว่าตวัอย่าง 

ที่ย้ายมาจากพื้นที่อื่น และตัวอย่างที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่มาแล้ว 

เป็นเวลานานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจในการแก้ไข 

ปัญหามากกว่าตัวอย่างท่ีย้ายเข้ามาอาศัยเป็นเวลาน้อยกว่า 10 ปี  

ผลการศึกษาดังกล่าวพิจารณาได้ว่า การที่ตัวอย่างเพศหญิง 

มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหามากกว่าเพศชาย อาจเป็นผลมา

จากการได้รับประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ 

ผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบของภาครฐั โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

มาตรการเยยีวยาด้วยการจ่ายเงนิชดเชยให้แก่ผู้สญูเสยีจากเหตุการณ์ 

ต่างๆ ทัง้จากการกระท�าของฝ่ายรฐัและฝ่ายผูก่้อความไม่สงบ ซึง่ใน 

ความเห็นของผู้น�าชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามบางคน มองว่าเป็น 

มาตรการทีช่่วยบรรเทาความเดอืดร้อนและลดความไม่พงึพอใจของ 

ครอบครัวผู้สูญเสียได้อย่างมาก (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) เช่นเดียวกับผลการศึกษาที่พบว่า  

ตัวอย่างที่ส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ตัวอย่างที่ประกอบ 

อาชีพเกษตรกร และตัวอย่างที่มีต�าแหน่งหน้าท่ีทางสังคมเป็นผู้น�า 

กลุ่มอาชีพในชุมชน เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา 

มากทีส่ดุ กอ็าจเป็นผลมาจากการได้รบัประโยชน์จากโครงการพฒันา 

ต่างๆ ทีห่น่วยงานภาครัฐด�าเนินการในพ้ืนที ่เช่น การด�าเนนิโครงการ 

“สามเหล่ียม มัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื” ซึง่เป็นโครงการพฒันาคุณภาพชวีติ 

ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากการด�าเนิน 

โครงการลักษณะเช่นนี้ ผู้ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่ คือ ประชาชน

ระดับฐานรากหรือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ท�าให้คนกลุ่มน้ีมีโอกาสใน 

การพฒันาคณุภาพชวีติและความเป็นอยูใ่ห้ดขีึน้ ส�าหรบัผลการศกึษา 

ที่พบว่า ตัวอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามมีความพึงพอใจในการ

แก้ไขปัญหาน้อยกว่าผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ อาจเป็นผลมาจากการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนที่ขาดความเข้าใจในอัตลักษณ์ 

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ท�าให้ประชาชนที่นับถือ

ศาสนาอิสลาม เกิดความรู้สึกว่าตนได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็น

ธรรม และน�าไปสู่ความไม่พงึพอใจในการแก้ไขปัญหา ซ่ึงจะเหน็ได้ว่า 

ผลการศึกษาในประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของนิภาพรรณ  

เจนสันติกุล (2556) บุญเอื้อ บุญฤทธิ์ (2556) Gary LaFree (2005)  

และ Aurel Croissant (2006) ที่พบว่า ปัญหาของการก่อความ 

ไม่สงบในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มสีาเหตมุาจากความแตกต่าง 

ทางด้านอัตลักษณ์ ความไม่เข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์ การเมือง 

การปกครอง วฒันธรรม ภาษา ศาสนา และการศกึษา ของเจ้าหน้าที ่

หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อประชาชนในพื้นที่  ส�าหรับปัจจัยที่เกี่ยวกับ 

การพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ตัวอย่างท่ีมี 

ถิ่นก�าเนิดในพ้ืนที่และตัวอย่างที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่มาเป็นระยะ

เวลายาวนานมากกว่า 10 ปีขึน้ไป มคีวามพงึพอใจในการแก้ไขปัญหา 

มากกว่าตัวอย่างที่ย้ายถิ่นมาจากพื้นที่อื่นและตัวอย่างที่พักอาศัย 

อยู่ในพื้นที่มาเป็นระยะเวลาไม่นาน ประเด็นน้ีอาจเกี่ยวกับความ 

เคยชินในการใช้ชีวิตประจ�าวัน ท�าให้มีความสามารถในการปรับตัว 

เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นแตกต่างกัน 

ทั้งนี้ตัวอย่างที่มีถิ่นก�าเนิดอยู่ในพื้นที่หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่มา 

เป็นระยะเวลายาวนาน จะมีความเคยชินกับการใช้ชีวิตประจ�าวัน 

อยูใ่กล้ชิดและสามารถปรบัตวัเพือ่เตรยีมรับสถานการณ์ความไม่สงบ 

ที่อาจเกิดขึ้น ดีกว่าตัวอย่างท่ีย้ายถิ่นมาจากพื้นที่อื่นหรือพักอาศัย 

อยู่ในพื้นที่ได้ไม่นาน ดังนั้นความคาดหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือ 

เพื่อแก้ไขปัญหาจากภาครัฐของตัวอย่างกลุ่มนี้จึงมีน้อยกว่า ในทาง 

กลบักนัเมือ่ความคาดหวงัหรอืความต้องการมน้ีอยกว่า ความพงึพอใจ 

ในการแก้ไขปัญหาจึงมีมากกว่าตัวอย่างกลุม่อืน่ ซึง่คาดหวงัว่าภาครัฐ 

ควรจะต้องเข้ามามีบทบาทในการดูแลและแก้ไขปัญหามากกว่านี้   

ซึง่ผลการศกึษาในประเดน็ดงักล่าวข้างต้นไม่พบว่ามีความสอดคล้อง

กับผลการวิจัยเรื่องใด 

 อย่างไรกต็ามเมือ่พจิารณาจากผลการวจิยั ทัง้งานวิจยัที่ 

เกีย่วข้องกบัสาเหตแุละผลกระทบของการก่อความไม่สงบ และงาน 

วจิยัทีเ่กีย่วกบัการส�ารวจความพงึพอใจของประชาชน ต่อการแก้ไข 

ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเห็นได้ว่า 

การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ จ�าเป็น 

ต้องอาศัยความร่วมมอืกันของทกุภาคส่วน ทัง้หน่วยงานภาครฐัและ 

มนตรี  เกิดมีมูล
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ประชาชนในพืน้ที ่สถานการณ์ความไม่สงบทีเ่กดิขึน้ สอดคล้องอย่าง

ยิ่งกับแนวคิดเรื่องสังคมพหุลักษณ์หรือพหุสังคม (Plural Society)  

ทีม่องว่าสงัคมประกอบไปด้วยกลุม่คนทีม่คีวามแตกต่างหลากหลาย  

สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็นทัง้กลุม่ภาษา กลุม่ชาตพัินธุ ์กลุ่มศาสนา  

หรอืกลุม่เชือ้ชาตต่ิางๆ  ซึง่คนแต่ละกลุม่จะต้องให้ความเคารพ และ 

ยอมรบัในความแตกต่างหลากหลายนัน้ เมือ่ใดทีค่นกลุม่ใดกลุม่หนึง่  

เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับในความเสมอภาค หรือได้รับ 

การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากคนกลุ่มอื่น ความขัดแย้งในสังคมจะ 

เกิดขึ้นตามมา อันเนื่องมาจากการท่ีคนกลุ่มน้ันต้องการเรียกร้อง 

ความเสมอภาคในสทิธิของตนเอง ดงัเช่น ปัญหาการก่อความไม่สงบ 

ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ซ่ึงผลการวจิยัหลายเรือ่งพบว่า สาเหตุ 

ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจ การไม่ยอมรับถึงความแตกต่าง 

ทางด้านอัตลักษณ์ ท�าให้กลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นคน 

กลุ่มย่อยในสังคมรู้สึกว่ากลุ่มตนไม่ได้รับความเสมอภาคหรือการ 

ปฏิบัติที่เป็นธรรม จนน�าไปสู่การต่อสู้โดยใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได ้

สิ่งที่ตนต้องการ ดังนั้นการจะแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที ่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและ 

ประชาชนในพื้นที่เอง ควรให้ความเคารพและยอมรับในสิทธิระดับ 

ต่างๆ ของคนกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม ท้ังสิทธิทางการเมืองการปกครอง  

สิทธิทางวัฒนธรรม ท้ังน้ีแนวคิดพหุสังคมเชื่อว่า สมาชิกในสังคม 

สามารถอยูร่่วมกนัได้หากมกีารเจรจาอย่างสันต ิ(มลูนธิเิล็ก-ประไพ, 

2559)

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะตามกลุ่มภารกิจ 

ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

หน่วยงานภาครัฐควรเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย 

ให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง และไม่สามารถรักษาความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วยตนเอง เช่น กลุ่มพระสงฆ์และบุคลากร 

ของวดั เนือ่งจากวดัและพระสงฆ์เป็นสิง่ยดึเหนีย่วทางจติใจทีส่�าคัญ 

ของประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

เป็นศูนย์กลางการด�าเนินกิจกรรมทั้งทางศาสนา และการพัฒนา 

ชุมชนของชาวไทยพุทธในพื้นที่ และเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให ้

ชาวไทยพทุธยงัคงพกัอาศยัอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

 2. งานอ�านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู ้ได ้รับ 

ผลกระทบ หน่วยงานภาครัฐควรก�าหนดมาตรการเยียวยาแก่กลุ่ม 

ผูป้ระกอบอาชพีค้าขายหรอืธรุกิจส่วนตวัในพืน้ทีด้่วย นอกเหนอืจาก 

การเยียวยาแก่ประชาชนท่ัวไปแล้ว เน่ืองจากกลุ่มผู้ประกอบการ 

ถึงแม้จะไม่ได้รับความสูญเสียจากการก่อความรุนแรงโดยตรง  

แต่ก็ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการท่ีมีรายได้ลดลง ซึ่งจากผล 

การศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือ 

ธรุกจิส่วนตวัมคีวามพงึพอใจในการแก้ไขปัญหาน้อยกว่าผู้ทีป่ระกอบ

อาชีพอื่น

 3. งานสร้างความเข้าใจในและต่างประเทศและเรื่อง 

สิทธิมนุษยชน หน่วยงานภาครัฐควรเพิ่มช่องทางและเครือข่าย 

ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งฝ่าย 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและฝ่ายประชาชน เพื่อให้ทั้งสองฝ่าย 

เกิดความตระหนักและรับรู้ถึงหลักสิทธิมนุษยชนที่ควรยึดถือเป็น 

แนวทางในการปฏิบัติต่อกัน 

 4. งานการศกึษา ศาสนา และศลิปวฒันธรรม หน่วยงาน 

ภาครัฐควรสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 

ทีเ่ป็นมสุลมิ เพือ่ให้มคีวามรู ้ทกัษะ ทีเ่หมาะสมเพยีงพอส�าหรบัการ 

ประกอบอาชพี และสามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ได้  

เป็นการป้องกันมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงจะท�าให้กลุ่ม 

วัยรุ่นและเยาวชนที่เป็นมุสลิม ถูกชักจูงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการก่อ 

ความไม่สงบและปัญหายาเสพติด ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า 

ตัวอย่างที่มีต�าแหน่งเป็นผู้น�ากลุ่มเยาวชน มีความพึงพอใจใน 

การแก้ไขปัญหาน้อยกว่าผู้น�ากลุ่มอื่นๆ

 5. งานพฒันาตามศกัยภาพของพืน้ทีแ่ละคณุภาพชวีติ 

ประชาชน หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนกิจการวิสาหกิจ 

ชุมชนและอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น เพื่อ 

ให้คนในชุมชนมีงานท�าหรือมีรายได้เสริม และเป็นการยกระดับ 

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่  

 6. งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อน 

นโยบาย เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควรได้รับการสนับสนุน 

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงาน  

รวมทั้งได้รับการเสริมสร้างทักษะที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ทีส่อดคล้องกบัหลักศาสนา ประเพณ ีและวฒันธรรมของท้องถิน่ และ 

ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน 

ต่างๆ ของพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายในการ 

พัฒนาชุมชน ลดปัญหาความหวาดระแวง ความไม่ไว้วางใจระหว่าง 

ประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่รัฐ 

 7. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี  

หน่วยงานภาครัฐควรเปิดโอกาสและสร้างบรรยากาศในการพูดคุย  

เพือ่สร้างความเข้าใจและแลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหว่างประชาชน 

กบัเจ้าหน้าทีร่ฐัในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการพดูคุยกบัชาวไทย 

มุสลิมในพื้นที่ เน่ืองจากผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่าชาวไทยมุสลิม 

มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาน้อยกว่าชาวไทยพุทธ

มนตรี  เกิดมีมูล
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การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วย 

การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสมก่อนและหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

ยีนและโครโมโซมของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้ส่ือประสมก่อนและหลังเรียน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 25 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 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�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้ 

สื่อประสม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ : ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น, สื่อประสม

สุกัญญา  แสนทวีสุข, แสงเดือน  คงนาวัง
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Abstract
 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.

Keywords : Critical Thinking Ability, Learning Achievement, 7E Learning Cycle, Instructional Multimedia
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บทน�า
 การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการปู 

พื้นฐานในด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ  

รวมถงึความรูท้างวทิยาศาสตร์มส่ีวนส�าคญัในการพฒันาประเทศให้ 

ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง การจะน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา 

ใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ จ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู่เ้รยีนจะต้องได้เรยีนรู้ 

จากประสบการณ์ เรียนรู้อย่างมีล�าดับขั้น โดยผู้เรียนควรได้รับการ 

กระตุ้นให้เกิดความสงสัย อันจะน�าไปสู่ความอยากรู้ เกิดการตั้ง 

ค�าถาม อยากค้นหาค�าตอบของค�าถาม โดยการศึกษาค้นคว้า 

หาความรู ้เกบ็รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูและสรปุผลของข้อมลู  

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการอธิบาย อภิปราย ข้อค�าถาม 

ที่สงสัยของตนและขยายผลสู่บุคคลอื่นๆ ได้

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  

2551 มุง่พฒันาผูเ้รียนให้มคีณุภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ ซึง่การ 

พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก�าหนด จะช่วยให ้

ผู้เรียนเกิดสมรรถนะท่ีส�าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถ 

ในการส่ือสาร ความสามารถในการคดิ ความสามารถในการแก้ปัญหา  

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้ 

เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) โดยสมรรถนะที่ส�าคัญ 

ประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการคิด ได้แก่ ความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิด 

วจิารณญาณ และการคดิเป็นระบบ เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างองค์ความรู ้

หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่าง 

เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ซ่ึงเน้นการ 

เรียนที่ผ่านกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้ 

ด้วยตนเอง สามารถน�าความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 

แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลในศตวรรษท่ี 21 จะต้อง 

มีทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  

ประกอบด้วย ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์และนวตักรรม การคดิอย่างมี 

วิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ ทักษะ 

ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ  

(วิจารณ์ พานิช, 2555)

 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นทักษะที่มีความส�าคัญ 

ในการฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมประชากร 

วัยเรียนให้มีทักษะเพื่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากมี 

ความส�าคัญส�าหรับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ 

การสือ่สาร ซึง่การคดิอย่างมวีจิารณญาณ เป็นการคดิไตร่ตรองและ 

มีเหตุผล โดยให้ความส�าคัญในการตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือ 

ไม่เชือ่ (Ennis, 1985) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คอื การอนมุาน   

การระบขุ้อตกลงเบือ้งต้น การนรินยั การตคีวามเพือ่ลงข้อสรปุ และ 

การประเมินข้อโต้แย้ง (Watson และ Graser, 1980) การส่งเสริม 

ให้ผู ้เรียนเกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จึงม ี

ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็น 

กระบวนการคิดที่ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 

โดยการศึกษาข้อมูล หลักฐาน แยกแยะข้อมูลว่าข้อมูลใดคือ 

ข้อเท็จจริง ตลอดจนพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู ้ที่มี 

ความคิดอย่างมีวิจารณญาณจะต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น 

ในการแสวงหาข้อมูล และความรู้อยู่เสมอ ส่งผลให้ผู้เรียนคิดบน 

พื้นฐานของเหตุผล แล้วจึงตัดสินใจ ท�าให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย 

หรือคุณค่าของความรู้นั้นเพื่อให้ได้ความรู้ที่ลึก และสามารถสื่อสาร 

หรอืโต้แย้งในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัเนือ้หาวชิาอย่างเป็นเหตเุป็นผล 

น�าไปสู่การสร้างองค์ความรูแ้ละการตดัสนิใจเกีย่วกบัตนเองและสงัคม 

และการด�ารงชีพอยู่ในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ  

 การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์พบปัญหาผู้เรียนม ี

คะแนนต�า่กว่ามาตรฐาน โดยผลการประเมนิตามโครงการประเมนิผล 

ผู้เรียนนานาชาติ (Programme for International Student  

Assessment: PISA) จากผลการประเมินและผลทดสอบของ 

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA ปี 2015  

ค่าเฉล่ียด้านวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้คะแนน 421 คะแนน  

อยู่ในล�าดับที่ 51 จากทั้งหมด 70 ประเทศ ซึ่งต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ย 

ขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)  

ก�าหนดไว้ คือ ค่าเฉลี่ย 493 คะแนน โดยข้อสอบ PISA นั้นเน้น 

ความสามารถในการเช่ือมโยงสิง่ต่างๆ เข้ากับประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบั 

วิทยาศาสตร์ และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีวิจารณญาณ  

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561) และ 

ผลจากการสอบถามความคิดเหน็ของนกัเรยีน พบว่า เนือ้หาเรือ่งยนี 

และโครโมโซม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นเนื้อหาท่ีมี 

ความยากต่อการท�าความเข้าใจ ท�าให้ผู้เรียนขาดความสนใจและ 

มีความกระตือรือร้นในการเรียนน้อย 

 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่เน้น 

การเรยีนทีผ่่านกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตั ิให้ผู้เรยีนค้นหา 

ค�าตอบ สบืเสาะหาความรูโ้ดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เพื่อสร้างความรู้ด้วยตนเองและสามารถน�าความรู้ไปใช้ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ ดังน้ันต้องมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี 

การเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน 

การคิด ทักษะในการปฏิบัติ ซ่ึงการจัดการเรียนรู ้ตามวัฏจักร 

การเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้ มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียน 

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และประเมินผล 

ด้วยตนเอง การสอนแบบสืบเสาะท�าให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้โดย 

มปีระสบการณ์และมกีารพฒันากระบวนการคดิ โดยเฉพาะความคดิ 

ขั้นสูง (รติพร ศรีลาดเลา, 2551) และวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 

จะช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ของผู้เรียนได้ (ฐจิรัช  

ภูมิมะลา, 2555) การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  

สุกัญญา  แสนทวีสุข, แสงเดือน  คงนาวัง
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เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ 7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นทบทวนความรู้เดิม  

2) ขั้นสร้างความเร้าใจ 3) ขั้นส�ารวจและค้นหา 4) ขั้นอธิบายและ 

ลงข้อสรุป 5) ขั้นขยายความรู้ 6) ขั้นประเมินผล 7) ขั้นน�าความรู ้

ไปใช้ (Eisenkraft, 2003) แนวทางจัดการเรียนรู ้ตามวัฏจักร 

การเรียนรู้ 7 ขั้น มีขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน  

โดยเริ่มจากการทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน เพื่อให้ครูได้รู ้ถึง 

ความรูเ้ดมิของผูเ้รยีนและผูเ้รยีนได้สรปุความรูเ้ดมิทีถ่กูต้อง และครู 

สามารถทีจ่ะกระตุน้ให้ผูเ้รยีนมองเหน็ปัญหาหรอืเกดิความสนใจและ 

แนวทางที่ส�ารวจค้นหาและสร้างองค์ความรู้ในเรื่องใหม่ การขยาย 

ความรูเ้ป็นการประยกุต์ใช้ความรูไ้ปสู่การแก้ปัญหาสถานการณ์ใหม่  

แล้วมกีารประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และให้ผูเ้รยีนได้เช่ือมโยง 

ความคิดรวบยอดหรือหัวข้อท่ีเรียนแล้วไปสู่ความคิดรวบยอดหรือ 

หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวัน  

 นอกจากนีก้ารเรยีนการสอนจะมปีระสทิธภิาพได้จ�าเป็น 

ต้องใช้สือ่เพ่ือช่วยส่งเสรมิความรูต่้างๆ ไปยงัผูเ้รยีนให้มปีระสทิธภิาพ 

มากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันพบว่าสื่อมีบทบาทในกระบวนการจัดการ 

เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้การการจัดการ 

เรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามสื่อแต่ละประเภท 

มีคุณสมบัติเด่นและด้อยแตกต่างกัน การใช้สื่อประสมเป็นการน�า 

สือ่หลายๆ อย่างทีเ่สรมิซึง่กนัและกนัอย่างมรีะบบมาใช้เป็นแนวทาง 

การจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ช่วยท�าให้เกดิประสทิธภิาพและประสิทธผิล 

การจัดการเรยีนรูส้งูสดุ และยงัตอบสนองกบัความสามารถ ความสนใจ 

และความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียน การใช้สื่อประสมจึงเป็น 

หนึง่ในการจดัการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ทีช่่วยท�าให้นกัเรียนมผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

 จากสภาพปัญหา และความส�าคัญข้างต้น ผู้วิจัยม ี

ความสนใจ และเชื่อม่ันว่าการใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับ 

การใช้สื่อประสมในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถ 

พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 จากการเรียนรู้ 

เรื่อง ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างม ี

วจิารณญาณ ของนกัเรยีนท่ีเรยีนรูด้้วยการจดัการเรยีนรู้ ตามวฏัจกัร

การเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม ก่อนและหลังเรียน

 2  เพ่ือเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เร่ือง ยนีและ 

โครโมโซม ของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักร

การเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม ก่อนและหลังเรียน

 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ระเบียบวิธีวิจัย

 การวิจั ยนี้ เป ็นการวิจั ยแบบการทดลองขั้ นต ้น  

(Pre-Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบ 

ก่อนเรียนและหลังเรียน (One group pretest-posttest design) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

แผนการเรยีนวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ โรงเรยีนกลัยาณวตัร  จงัหวัด 

ขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 6 ห้องเรียน  

รวม 300 คน  

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 1 ห้องเรียน รวม 50  คน 

ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ 

ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง ยีนและโครโมโซม  

โดยการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช ้

สื่อประสม จ�านวน 9 แผนการเรียนรู้ รวม 15 ชั่วโมง  ซึ่งในแต่ละ 

แผนจะน�าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  

มาใช้ร่วมกับส่ือประสม ในขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation  

phase) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement phase) ขั้นส�ารวจ 

และค้นหา (Exploration phase)  และขั้นอธิบาย (Explanation  

phase) ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผ่านเกณฑ์คุณภาพ 

ที่ค่าเฉลี่ย 4.75  มีระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี 

วจิารณญาณ เรือ่ง ยนีและโครโมโซม  แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ�านวน  

30 ข้อ ซึ่งจากการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดความสามารถ 

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า มีค่าความยาก (P) เท่ากับ  

0.20 - 0.80 ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) เท่ากับ 0.20 - 0.47 และ 

ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.72

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ยีน 

และโครโมโซม แบบปรนัย 5 ตัวเลือก จ�านวน 40 ข้อ ซึ่งจากการ 

วิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าความ 

ยากง่าย (P) เท่ากับ 0.23 - 0.80 ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) เท่ากับ  

0.20 - 0.67 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.79

สุกัญญา  แสนทวีสุข, แสงเดือน  คงนาวัง
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ปฐมนิเทศนักเรียน โดยชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์ 

ของการวิจัยและแจ้งเน้ือหา สาระการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ท่ี 

คาดหวังในเนื้อหา

 2. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดความสามารถใน 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ  

และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ยนีและโครโมโซม 

แบบปรนัย 5 ตัวเลือก จ�านวน 40 ข้อ 

 3. ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีนและ 

โครโมโซม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 

ร่วมกบัการใช้สือ่ประสม ทัง้หมด 9 แผนการเรยีนรู ้จ�านวน 15 ชัว่โมง  

และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยด�าเนินทดสอบ 

หลังเรียนเพื่อวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาน โดย    

แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบปรนัย 4  

ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ และทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 

ยีนและโครโมโซม แบบปรนัย 5 ตัวเลือก จ�านวน 40 ข้อ

 4. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์คะแนนจากการ

ท�าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 เปรยีบเทยีบข้อมลูคะแนนความสามารถในการคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องยีนและโครโมโซม 

ก่อนและหลังเรยีน โดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ 

การวิเคราะห์ค่าที (t - test)

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างม ี

วจิารณญาณ ของนกัเรยีนทีเ่รยีนรูด้้วยการจัดการเรยีนรูต้ามวฏัจกัร 

การเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม ก่อนและหลังเรียน  

จากการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

ซึง่มคีะแนนเตม็ 30 คะแนน พบว่า นกัเรยีนระดบัช้ันมธัยมศกึษาปีที ่5 

ที่ได้เรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม ด้วยกิจกรรม 

การเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม 

มค่ีาเฉลีย่ (X) ของคะแนนความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

ก่อนและหลังเรียน เท่ากับ 18.96 และ 26.52 ตามล�าดับ และจาก 

การทดสอบค่าที (t - Paired Sample Test) พบว่า นักเรียน 

มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม

แบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และทดสอบ
หลังเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องยีนและ
โครโมโซมแบบปรนัย  5 ตัวเลือกจํานวน 40 ขอ 

4. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
  

 การวิเคราะหขอมูล 
เปรียบเทียบขอมูลคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องยีนและ

โครโมโซมกอนและหลังเรียน โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหคาที (t – test) 
 
ผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัย พบวา 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดการเรียนรู
ตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน รวมกับการใชสื่อประสม กอนและหลังเรียน จากการวิเคราะหคะแนนความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณซ่ึงมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน พบวา นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดเรียนรูวิชาชีววิทยา 
เรื่องยีนและโครโมโซม ดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ันรวมกับการใชสื่อประสม มีคาเฉลี่ย ()  
ของคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังเรียนเทากับ 18.96 และ 26.52 ตามลําดับ และจาก
การทดสอบคาที (t – Paired Sample Test) พบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ กอนและหลังการจดักิจกรรมการเรยีนรูโดยใช       
วัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ันรวมกับการใชสื่อประสม 
 

ผลการทดสอบ 
ความสามารถ 

ในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ 

จํานวน
นักเรียน  

(คน) 

คะแนน
เต็ม 

(คะแนน) 

 S.D. t  test Sig. 
 

กอนเรียน 50 30 18.96 3.43 12.063* .000 
หลังเรียน 50 30 26.52 2.76 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนท่ีเรยีนรูดวยการจดัการ
เรียนรูตามวัฏจักรการเรยีนรู 7 ข้ัน รวมกับการใชสื่อประสม กอนและหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนซึ่งมีคะแนนเตม็ 40 คะแนน พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5     
ท่ีเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน รวมกับการใชสื่อประสม เรื่องยีนและโครโมโซม มีคาเฉลีย่ 
() ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องยีนและโครโมโซมกอนและหลังเรียนเทากับ 11.34 และ 22.98 ตามลาํดับ 
และจากการทดสอบคาที (t – Paired Sample Test) พบวา นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังตารางท่ี 2 
 
 
 

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง  

ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม 

วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม ก่อนและหลังเรียน  

โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งมีคะแนนเต็ม 40 

คะแนน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีนรูด้้วยการจดัการเรยีนรูต้ามวฏัจกัร

การเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม เรื่อง ยีนและโครโมโซม 

มีค่าเฉลี่ย (X) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ยีนและ

โครโมโซมก่อนและหลังเรียน เท่ากับ 11.34 และ 22.98 ตามล�าดับ  

และจากการทดสอบค่าท ี(t - Paired Sample Test) พบว่า นกัเรยีน

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2

สุกัญญา  แสนทวีสุข, แสงเดือน  คงนาวัง
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สรุปผลการวิจัย
 จากการศกึษาผลการใช้วฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ร่วมกบั 

การใช้สือ่ประสมทีม่ต่ีอความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ 

นักเรยีนหลงัได้รับการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้วฏัจกัรการเรยีนรู้  

7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม พบว่า นักเรียนมีความสามารถ 

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน เรื่อง  

ยีนและโครโมโซมโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อ 

ประสม พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
 1. ผลจากการวจิยัพบว่า นกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 

ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 

ร่วมกับการใช้สื่อประสม มีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมี 

วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 

ระดบั .01  ทัง้นีเ้นือ่งมาจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้วฏัจกัร 

การเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม ในขั้นการส�ารวจและ 

ค้นหาได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช ้

สื่อออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ จากประเด็นค�าถามที่ส่งเสริม 

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยนักเรียนได้ท�างานร่วมกัน 

เป็นกลุ่มเพื่อหาค�าตอบค�าอธิบายจากข้อค�าถาม ท้ังน้ีนักเรียนเมื่อ 

นกัเรียนท�าความเข้าใจกบัประเด็นค�าถามร่วมกนัแล้ว นกัเรยีนยงัได้ 

ร่วมกนัไตร่ตรองและตดัสนิใจในการเลอืกจากแหล่งข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอื 

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือค�าตอบที่มีความถูกต้อง เมื่อมีข้อมูลที่ 

แตกต่างกัน จะเกิดข้อโต้แย้งในกลุ่ม ซ่ึงสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้อง 

ช่วยกันพิจารณาถึงความน่าเช่ือถือของข้อมูลและข้อโต้แย้ง ว่าข้อ

โต้แย้งของใครน่าเช่ือถือหรือไม่ และท้ายที่สุดต้องร่วมกันตัดสินใจ 

เลือกข้อสรุปที่สมเหตุสมผล เพื่อมาน�าเสนอในขั้นอธิบายและ 

ลงข้อสรุป ซึ่งเป็นขั้นที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้มีโอกาสน�าข้อสรุป 

ของกลุ่มตนเองมาอธบิายโดยใช้สือ่โปรแกรมคอมพวิเตอร์ สอดคล้อง 

กับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2543)  ซึ่งกล่าวว่า การคิดอย่างม ี

วจิารณญาณ เพือ่ให้ได้ความคิดทีร่อบคอบสมเหตสุมผลนัน้ ต้องผ่าน 

การพิจารณาปัจจัยรอบด้านอย่างกว้างขวาง ใช้หลักเหตุผลใน 

การพิจารณาข้อมูล กลั่นกรอง ไตร่ตรองเพื่อให้ได้ค�าตอบที่สมเหต ุ

สมผล และ Jonassen, D.H. (1992) กล่าวว่า การสร้างความรู้เป็น 

กระบวนการทีผู่เ้รยีนจะต้องจดักระท�ากบัข้อมลูไม่ใช่เพยีงรบัข้อมลู 

เข้ามา นอกจากนี้นักเรียนร่วมชั้นยังได้มีโอกาสในการพิจารณา 

ข้อสรุปของนักเรียนกลุ่มท่ีน�าเสนอว่ามีความน่าเชื่อถือหรือสมเหตุ 

สมผลหรอืไม่ ดัง้นัน้เมือ่เกดิข้อโต้แย้งระหว่างกลุม่ นกัเรยีนในชัน้เรยีน 

ก็จะน�าข้อมูลหรือเหตุผลมาประกอบ เพื่อตัดสินความน่าเชื่อถือ 

ของข้อโต้แย้งนัน้ๆ และการทีผู่ส้อนเปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้ตดัสนิใจ 

ด้วยตนเองนัน้เป็นการพฒันาความสามารถในการคิด สอดคล้องกบั 

งานวิจัยของสุทธภา บุญแซม (2555) ซ่ึงได้ศึกษาความสามารถ 

ในการคดิอย่างมวีจิารณญาณและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิส์ 

หน่วยการเรียนรู ้ เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนชั้น 

มธัยมศกึษาปีที ่6 โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้(7E) พบว่า  

ความสามารถในการคดิวจิารณญาณของนกัเรยีนหลงัการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ (7E) สูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุลักขณา คุ้มทรัพย์ 

(2555) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเชื่อมโยง 

กับสถานการณ์จริง เรื่อง วิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมู่ ท่ีมีต่อ 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

พบว่า ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา 

ปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสมเชื่อมโยงกับ

สถานการณ์จริง เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่สูงกว่าเกณฑ ์

ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องยีนและโครโมโซม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสม

ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องยีนและโครโมโซม กอนและหลังการจดักิจกรรมการเรียนรู  
ตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน รวมกับการใชสื่อประสม 
 
ผลการทดสอบ 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

จํานวน
นักเรียน 
 (คน) 

คะแนน
เต็ม 

(คะแนน) 

 S.D. t  test Sig. 
 

กอนเรียน 50 40 11.34 2.65 16.170* .000 
หลังเรียน 50 40 22.98 4.85 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาผลการใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ันรวมกับการใชสื่อประสมท่ีมีตอความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังน้ี 

1. ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักร 
การเรียนรู 7 ข้ันรวมกับการใชสื่อประสม พบวานักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนเรื่อง ยีนและโครโมโซมโดยใชวัฏจักรการเรียนรู  7 ข้ันรวมกับ 
การใชสื่อประสม พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 
    1. ผลจากการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักร         
การเรียนรู 7 ข้ันรวมกับการใชสื่อประสม มีคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ันรวมกับ
การใชสื่อประสม    ในข้ันการสํารวจและคนหาไดสงเสริมใหนักเรียนไดสืบคนหาความรูดวยตนเองโดยใชสื่อออนไลนผาน
โทรศัพทมือถือ   จากประเด็นคําถามท่ีสงเสริมกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยนักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม
เพ่ือหาคําตอบคําอธิบายจากขอคําถาม  ท้ังน้ีนักเรียนเมื่อนักเรียนทําความเขาใจกับประเด็นคําถามรวมกันแลว นักเรียน
ยังไดรวมกันไตรตรองและตัดสินใจในการเลือกจากแหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือ  เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลหรือคําตอบท่ีมีความ
ถูกตอง  เมื่อมีขอมูลท่ีแตกตางกัน จะเกิดขอโตแยงในกลุม ซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุมตองชวยกันพิจารณาถึงความนาเช่ือถือ
ของขอมูลและขอโตแยง วาขอโตแยงของใครนาเช่ือถือหรือไม และทายท่ีสุดตองรวมกันตัดสินใจเลือกขอสรุปท่ี
สมเหตุสมผล เพ่ือมานําเสนอในข้ันอธิบายและลงขอสรุป  ซึ่งเปนข้ันท่ีนักเรียนแตละกลุมจะไดมีโอกาสนําขอสรุปของกลุม
ตนเองมาอธิบายโดยใชสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร สอดคลองกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2543)  ซ่ึงกลาววา การคิด
อยางมีวิจารณญาณ เพ่ือใหไดความคิดท่ีรอบคอบสมเหตุสมผลน้ัน ตองผานการพิจารณาปจจัยรอบดานอยางกวางขวาง 
ใชหลักเหตุผลในการพิจารณาขอมูล กลั่นกรอง ไตรตรองเพ่ือใหไดคําตอบท่ีสมเหตุสมผล   และ Jonassen, D.H. (1992) 
กลาววา การสรางความรูเปนกระบวนการท่ีผูเรียนจะตองจัดกระทํากับขอมูลไมใชเพียงรับขอมูลเขามา นอกจากน้ี
นักเรียนรวมช้ันยังไดมีโอกาสในการพิจารณาขอสรุปของนักเรียนกลุมท่ีนําเสนอวามีความนาเช่ือถือหรือสมเหตุสมผล
หรือไม  ดั้งน้ันเมื่อเกิดขอโตแยงระหวางกลุม นักเรียนในช้ันเรียนก็จะนําขอมูลหรือเหตุผลมาประกอบ เพ่ือตัดสินความ
นาเช่ือถือของขอโตแยงน้ันๆ และการท่ีผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนไดตัดสินใจดวยตนเองน้ันเปนการพัฒนาความสามารถ
ในการคิด สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธภา บุญแซม (2555) ซ่ึงไดศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส หนวยการเรียนรู เรื่อง คลื่นแมเหล็กไฟฟา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดย
ใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (7E) พบวา ความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักเรียนหลังการสอนแบบสืบ

สุกัญญา  แสนทวีสุข, แสงเดือน  คงนาวัง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563  165

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับการใช้สื่อประสม  

หลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 ท้ังนี้

เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน  

ในขั้นทบทวนความรู ้เดิมผู ้เรียนได้แสดงความรู ้เดิมของตนเอง 

ออกมาโดยการตอบค�าถามที่ครูก�าหนดให้ ผ่านโปรแกรมออนไลน ์

บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งนักเรียนจะได้ทบทวนถึงความรู้ที่ตนเองเคย 

ได้เรียนมาแล้ว นอกจากนักเรียนจะได้แสดงความรู้เดิมของตนเอง 

ออกมาแล้ว นักเรียนยังมีความตื่นเต้นและสนุกสนาน เน่ืองจากมี 

บรรยากาศทีท้่าทายเกดิขึน้ในชัน้เรยีน ทัง้นีก้ารใช้สือ่ประสมทีค่รูได้ 

จัดเตรียมไว้ได้แสดงผลล�าดับของนักเรียนท่ีตอบถูกต้องและ 

รวดเรว็ด้วย นกัเรยีนจงึสามารถรูค้�าตอบทีถ่กูต้องทนัทีหลงัจากตอบ 

ค�าถามแล้ว นักเรียนจึงได้ข้อสรุปความรู้เดิมที่ถูกต้อง สอดคล้อง 

กับแนวคิดของทิศนา  แขมมณี (2559) ซึ่งกล่าวว่า กิจกรรมที่เปิด 

โอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดกระท�ากับข้อมูล โดยได้ปฏิสัมพันธ์กับส่ือ  

วสัด ุอปุกรณ์ หรือข้อมลูต่างๆ ทีส่อดคล้องกบัความสนใจของผูเ้รยีน  

ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างตื่นตัว เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้น  

ขั้นสร้างความสนใจนักเรียนได้ดูวิดีทัศน์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะ 

เรยีนรู ้และครกูระตุน้ให้นกัเรยีนร่วมกนัตัง้ค�าถามจากวดีทิศัน์ท�าให้ 

นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิด ข้ันนี้ท�าให้นักเรียนมีความสนใจและ 

สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยและอยากหาค�าตอบของ 

ประเด็นปัญหา ขั้นส�ารวจและค้นหา ครูได้ก�าหนดประเด็นปัญหา 

ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด โดยครูได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ส่ือ 

ออนไลน์ในการสบืค้นความรู ้ผ่านเวบ็ไซต์ต่างๆ  นกัเรยีนแต่ละกลุม่ 

ได้ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ คัดเลือกกลั่นกรองค�าตอบ 

ของปัญหาจากแหล่งข้อมลูหลายๆ แหล่ง  เพือ่หาข้อสรปุของค�าตอบ 

ที่สมเหตุสมผล การท่ีนักเรียนได้เป็นผู้สืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง  

ส่งผลให้นักเรียนได้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และการได้ 

มีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มท�าให้นักเรียนได้มีการแลกเปล่ียน 

และเติมเต็มความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน และการน�าเทคโนโลยีเข้ามา 

มส่ีวนร่วมในกระบวนการเรยีนรูท้�าให้ผูเ้รยีนเกดิความกระตอืรอืร้น 

ในการท�ากจิกรรม และยงัช่วยให้ผู้เรยีนเข้าใจเนือ้หาในเรือ่ง ยนีและ 

โครโมโซม อย่างเป็นรปูธรรมมากยิง่ข้ึน ในขัน้อธบิายและลงข้อสรปุ  

เม่ือนกัเรยีนแต่ละกลุม่น�าข้อสรุปของตนเองมาอธบิายผ่านโปรแกรม 

คอมพวิเตอร์ให้เพือ่นร่วมชัน้ฟัง และนกัเรยีนร่วมกนัสรปุความรูอ้กีครัง้ 

ท�าให้นกัเรียนได้มคีวามรูใ้นเน้ือหาทีช่ดัเจนยิง่ขึน้  สอดคล้องกบังาน 

วิจัยของสมภักดิ์ พยัพเจริญพร (2559) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ 

ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ 

การเรียนรู้แบบวัฏจักร 7 ขั้น ที่ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา และเทคนิค 

การรู้คิดกับการเรียนตามคู่มือครูที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

การคิดวิพากษ์วิจารณ์และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีผลการเรียนต่างกัน พบว่า  

นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักร 7 ขั้น เรื่อง  

สารในชีวิตประจ�าวันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของกฤษดาพร เขียวอ้าย (2560) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้โมดูลสื่อประสม  

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

พบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้  

7 ขั้น โดยใช้โมดูลส่ือประสม นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ  

12.93 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 13.87     

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์

  1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยาโดยใช้ 

วัฏจักรเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสมเป็นการ จัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

จงึต้องใช้เวลามากในการท�ากจิกรรม ดงันัน้ครผูู้สอนจงึควรวางแผน 

การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลาในการจัดการเรียนรู้

  1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยาโดยใช้ 

วฏัจกัรเรยีนรู้ 7 ขัน้ ร่วมกบัการใช้สือ่ประสม เป็นกจิกรรมการเรยีนรู้ 

ที่มี 7 ข้ันตอน โดยในขั้นตอนการส�ารวจและค้นหานักเรียนต้อง 

ท�างานร่วมกันเป็นกลุม่ ดงันัน้ครผููส้อนจงึควร มบีทบาทในการกระตุน้ 

ให้นกัเรยีนทกุคนในแต่ละกลุม่ได้มส่ีวนร่วมแสดงความคิดเห็น และ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

 2. ข้อเสนอส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

  2.1 ควรมกีารศึกษาผลของการใช้วฏัจกัรการเรยีนรู้  

7 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อประสมในการพัฒนาความสามารถการคิด 

ในด้านอืน่ๆ เพิม่เตมิ เช่น การคดิสงัเคราะห์ การคดิอย่างสร้างสรรค์ 

และการคิดเชิงระบบ เป็นต้น

  2.2 ควรมกีารศึกษาผลของการใช้วฏัจกัรการเรยีนรู้ 

7 ขัน้ ร่วมกบัการใช้สือ่ประสมในกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร์

ในระดับชั้นอื่นๆ 
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Development of Fresh Alkaline Noodle From Baegu (Liang)
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยการพัฒนาบะหมี่สดเสริมผักเหลียง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหม่ีสดเสริมใบผักเหลียง โดยศึกษาการใส ่

ใบผักเหลียงในรูปแบบน�้าผักเหลียงลงในส่วนผสมของบะหมี่สดในปริมาณที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ร้อยละ 20, 30 และ 40  

ของน�้าหนักส่วนผสม จากการทดสอบคุณภาพทางกายภาพของเส้นบะหมี่สด โดยทดสอบวัดค่าสีของเส้นบะหมี่ และวัดค่าความต้านทาน 

ต่อการดึงขาดของบะหมี่ พบว่า เม่ือปริมาณความเข้มข้นของผักเหลียงเพิ่มมากขึ้น ค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) และ 

ค่าความเป็นสีเขียว (-a*) ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อปริมาณความเข้มข้นน�้าผักเหลียงเพิ่มขึ้นค่าความต้านทาน 

การดึงขาดลดลง และการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบ ด้วยวิธี 5-point hedonic scale พบว่า บะหมี่สดที่ใส่น�้า 

ผักเหลียงที่ความเข้มข้นร้อยละ 30 มีคะแนนความชอบมากที่สุด ที่นัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีความแตกต่างทางสถิติกับ 

บะหมี่สดที่ใส่น�้าผักเหลียงร้อยละ 20 และ 40

ค�าส�าคัญ : บะหมี่สด, ผักเหลียง

Abstract
 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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บทน�า
 ผกัเหลยีง (Baegu) ช่ือวิทยาศาสตร์ Gnetum gnemon  
var. tenerum มีถ่ินก�าเนิดในทวีปเอเชียบริเวณคาบสมุทรมลายู  
พบแพร่กระจายทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย และหมู่เกาะบอร์เนียว  
เจริญเติบโตได้ดีในภูมิอากาศร้อน (สุธาชีพ ศุภเกษตร, 2527)  
โดยประเทศไทยพบทั่วไปในบริเวณเชิงเขาและที่ราบในภาคใต้  
ผักเหลียงมีชื่อเรียกท่ีแตกต่างกันไป เช่น จังหวัดชุมพร ระนอง 
เรียก ผักเหลียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียก ผักเขรียง ผักกะเหรี่ยง
จังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต เรียก ผักเหมียง ผักเหลียงเป็นพืช 
ท้องถิน่ของภาคใต้ทีป่ลกูทัง้เพือ่การบรโิภคในครวัเรอืนและเพือ่การค้า 
ใบผกัเหลยีงมสีรรพคณุในการบ�ารงุเส้นเอ็น กระดูก สายตา ใช้รบัประทาน 
สดหรือน�ามาประกอบเป็นอาหาร (คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560) โดยนิยมใช้ส่วนของใบอ่อน 
มารับประทาน น�ามาประกอบเป็นเมนอูาหารต่าง เช่น ใบเหลยีงผดัไข่  
ใบเหลยีงต้มกะท ิแกงเลยีง หรอืลวกจิม้กบัน�า้พรกิ ผกัเหลยีงเป็นผัก 
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินเอ ผักเหลียง 
100 กรัมมีวิตามินเอ 1,089 ไมโครกรัม (กรมอนามัย, 2544)  
ซึ่งถือว่ามีปริมาณมากเมื่อเทียบกับผักชนิดอื่น เหมาะกับเด็กที่ 
ก�าลังเจริญเติบโต และผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตา หรือขาดวิตามินเอ 
และผักเหลียงยังให้คุณค่าของแคลเซียมและฟอสฟอรัส ช่วยบ�ารุง 
กระดูกอีกด้วย (พีรดา แซ่เตี้ยว, 2555) จากประโยชน์ของผักเหลียง 
และคุณค่าทางโภชนาการของผักเหลียง คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิด 
ที่จะน�าผักเหลียง มาใช้ประโยชน์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
นอกเหนือจากการน�ามาประกอบเป็นเมนูอาหาร โดยน�ามาใช้ใส่ใน 
ผลิตภัณฑ์บะหมี่ชนิดสด เนื่องจากบะหมี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่รับประทาน 
ได้ง ่ายในกลุ ่มผู ้บริโภคหลายช่วงอายุ ซึ่งโดยปกติแล้วคุณค่า 
ทางโภชนาการที่ได้รับจากเส้นบะหม่ีสด คือ คาร์โบไฮเดรต 
เพยีงอย่างเดียว การน�าผกัเหลยีงมาเพ่ิมลงในส่วนผสมของบะหมีส่ด 
จะเป็นการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการจากสารอาหารในผักเหลียง 
ให้กับเส้นบะหมี่ได้ ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงน�าผักเหลียงมาใช้ประโยชน์ 
ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม โดยเป็นการศึกษาปริมาณ 
ผกัเหลยีงในระดบัต่างๆ ในผลติภณัฑ์บะหมีส่ด และศกึษาค่าคณุภาพ 
ของบะหมี่สดที่ใส่ใบผักเหลียง

 

ภาพที่ 1 ใบผักเหลียง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บะหมี่สดเสริมใบผักเหลียง

 2. เพือ่ทดสอบคณุภาพของบะหม่ีสดเสรมิใบผักเหลยีง

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 การเตรียมใบผักเหลียง

 น�าใบผักเหลียงอ่อนน�้าหนัก 60 กรัม 80 กรัม และ  

100 กรัม มาล้างท�าความสะอาด ลวกในน�้าเดือดอุณหภูมิ  

90 - 100 องศาเซลเซียส 2 นาที น�าไปแช่น�้าเย็น 2 นาที  

ตั้งให้สะเด็ดน�้า 15 นาที จากนั้นผสมน�้าเปล่า 60 มิลลิลิตร และ 

โซเดียมคาร์บอเนต 8 กรัม น�าไปปั่นให้ละเอียดใช้เวลาประมาณ 

3 นาที กรองด้วยผ้าขาวบาง ได้น�้าผักเหลียงเป็นส่วนผสมในการ 

ท�าบะหมี่ใบผักเหลียง

 การศกึษาปรมิาณใบผักเหลียงท่ีเหมาะสมในผลติภณัฑ์ 

บะหมี่สด

 น�าน�้าผักเหลียงที่เตรียมได้มาเป็นส่วนผสมในบะหมี่  

โดยแปรปริมาณน�้าผักเหลียงเป็นร้อยละ 20, 30 และ 40 ของ 

น�้าหนักส่วนผสมทั้งหมด โดยผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน โดย 

ในแต่ละสูตรใส่กากใบเหลียงที่ได้จากการเตรียมน�้าใบผักเหลียง 

ลงไปด้วย เป็นปริมาณ 10 กรัม น�าไปรีดเป็นเส้นบะหมี่ด้วยเครื่อง 

รีดเส้นพาสต้า (GEFU รุ่น Nr.28400) น�าเส้นบะหมี่ไปต้มให้สุก 

ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที และน�ามาวิเคราะห์ 

ค่าคุณภาพดังนี้

 1. คุณภาพทางกายภาพของบะหมี่สดเสริมผักเหลียง

  1.1 ค่าสี น�าเส้นบะหมี่ต้มสุก มาวัดค่าสี ด้วยเครื่อง 

วัดสี (Spectrophotometer) ยี่ห้อ KONICA MINOLTA รุ่น  

Chroma Meter CR-410 และรายงานผลเป็นค่าความสว่าง (L*)  

ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) และค่าความเป็นสีเขียว (-a*) 

  1.2 ลักษณะเนื้อสัมผัสโดยน�าเส้นบะหมี่ต ้มสุก 

น�ามาวัดด้วยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) ยี่ห้อ  

STABLE MICRO SYSTEMS รุ่น TA.XT Plus วัดค่าความต้านทาน 

ต่อการดึงขาดของบะหม่ี (Tensile Strength) โดยใช้หัววัด  

Spaghetti Tensile Grip (A/SPR) 

 การทดสอบค่าสีและลักษณะเน้ือสัมผัส วางแผน 

การทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)  

ทดลอง 3 ซ�้า เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้  

Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับ 

นัยส�าคัญ 0.05

สรรพคุณในการบํารุงเสนเอ็น กระดูก สายตา ใชรับประทานสดหรือนํามาประกอบเปนอาหาร (คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ม.สงขลานครินทร, 2560) โดยนิยมใชสวนของใบออนมารับประทาน นํามาประกอบเปนเมนูอาหารตางๆ เชน ใบเหลียง
ผัดไข ใบเหลียงตมกะทิ แกงเลียง หรือ ลวกจิ้มกับนํ้าพริก ผักเหลียงเปนผักท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วิตามินเอ ผักเหลียง 100 กรัมมีวิตามินเอ 1,089 ไมโครกรัม (กรมอนามัย, 2544) ซ่ึงถือวามีปริมาณมากเมื่อเทียบกับผัก
ชนิดอ่ืน เหมาะกับเด็กท่ีกําลังเจริญเติบโต และผูท่ีมีปญหาเรื่องสายตา หรือขาดวิตามินเอ และผักเหลียงยังใหคุณคาของ
แคลเซียมและฟอสฟอรัสชวยบํารุงกระดูกอีกดวย (พีรดา,2555) จากประโยชนของผักเหลียงและคุณคาทางโภชนาการ
ของผักเหลียง คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะนําผักเหลียง มาใชประโยชนใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน นอกเหนือจากการ
นํามาประกอบเปนเมนูอาหาร โดยนํามาใชใสในผลิตภัณฑบะหมี่ชนิดสด เน่ืองจากบะหมี่เปนผลิตภัณฑท่ีรับประทานได
งายในกลุมผูบริโภคหลายชวงอายุ ซึ่งโดยปกติแลวคุณคาทางโภชนาการท่ีไดรับจากเสนบะหมี่สด คือ คารโบไฮเดรตเพียง
อยางเดียว การนําผักเหลียงมาเพ่ิมลงในสวนผสมของบะหมี่สดจะเปนการเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการจากสารอาหารในผัก
เหลียงใหกับเสนบะหมี่ได ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงนําผักเหลียงมาใชประโยชนในรูปแบบท่ีแตกตางออกไปจากเดิม โดยเปน
การศึกษาปริมาณผักเหลียงในระดับตางๆ ในผลิตภัณฑบะหมี่สด และศึกษาคาคุณภาพของบะหมี่สดท่ีใสใบผักเหลียง 

 

 
ภาพท่ี 1 ใบผักเหลียง 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาสูตรท่ีเหมาะสมในการพัฒนาผลติภณัฑบะหมี่สดเสริมใบผกัเหลียง 
2. เพ่ือทดสอบคุณภาพของบะหมีส่ดเสรมิใบผักเหลียง 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย  
การเตรียมใบผักเหลียง 

นําใบผักเหลียงออนนํ้าหนัก 60 กรัม 80 กรัม และ 100 กรัม มาลางทําความสะอาด ลวกในนํ้าเดือดอุณหภูมิ 
90 – 100 องศาเซลเซียส  2 นาที นําไปแชนํ้าเย็น 2 นาที ตั้งใหสะเด็ดนํ้า 15 นาที จากน้ันผสมนํ้าเปลา 60 มิลลิลิตร 
และโซเดียมคารบอเนต 8 กรัม นําไปปนใหละเอียดใชเวลาประมาณ 3 นาที กรองดวยผาขาวบาง ไดนํ้าผักเหลียงเปน
สวนผสมในการทําบะหมี่ใบผักเหลียง 
การศึกษาปริมาณใบผักเหลียงท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑบะหมี่สด 
 นํานํ้าผักเหลียงท่ีเตรียมไดมาเปนสวนผสมในบะหมี่ โดยแปรปริมาณนํ้าผักเหลียงเปนรอยละ 20, 30 และ 40  
ของนํ้าหนักสวนผสมท้ังหมด โดยผสมสวนผสมท้ังหมดใหเขากัน โดยในแตละสูตรใสกากใบเหลียงท่ีไดจากการเตรียมนํ้า
ใบผักเหลียงลงไปดวย เปนปริมาณ 10 กรัม นําไปรีดเปนเสนบะหมี่ดวยเครื่องรีดเสนพาสตา (GEFU รุน Nr.28400) นํา
เสนบะหมี่ไปตมใหสุกท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที และนํามาวิเคราะหคาคุณภาพดังน้ี 
1. คุณภาพทางกายภาพของบะหมี่สดเสริมผักเหลียง 

1.1 คาสี นําเสนบะหมี่ตมสุก มาวัดคาสี ดวยเครื่องวัดสี (Spectrophotometer) ยี่หอ KONICA MINOLTA 
รุน Chroma Meter CR410 และรายงานผลเปนคาความสวาง (L*) คาความเปนสีเหลือง (b*) และคาความเปนสีเขียว 
(a*)  

เสาวพรรณ  ปาละสุวรรณ, สุภาพร  สุวรรณรัตน์, นฐพล  จันทร์ชู
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 2. คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยการทดสอบ 

ความชอบด้วยวิธี 5-point hedonic scale ต่อคุณลักษณะ 

ของเส้นบะหมี่สดเสริมผักเหลียง คือ สี รสชาติ เนื้อสัมผัส และ 

ความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบจ�านวน 50 คน วางแผนการ 

ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD)  

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้ Duncan’s New  

Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 พิจารณา 

เลือกปริมาณผักเหลียงที่เหมาะสมจากบะหมี่ท่ีได้คะแนนความ 

ชอบโดยรวมสูงสุด

ตารางที่ 1 ตารางแสดงปริมาณส่วนผสมเส้นบะหมี่ผักเหลียงที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

1.2 ลักษณะเน้ือสัมผัสโดยนําเสนบะหมี่ตมสุก นํามาวัดดวยเครื่องวัดเน้ือสัมผัส (Texture Analyzer) ยี่หอ 
STABLE MICRO SYSTEMS รุน TA.XT Plus วัดคาความตานทานตอการดึงขาดของบะหมี่ (Tensile Strength) โดยใช
หัววัด Spaghetti Tensile Grip (A/SPR)  

การทดสอบคาสีและลักษณะเน้ือสัมผัส วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 
ทดลอง 3 ซํ้า เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับ
นัยสาํคัญ 0.05 

 
2. คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยการทดสอบความชอบดวยวิธี 5point hedonic scale ตอคุณลักษณะของเสน
บะหมี่สดเสริมผักเหลียง คือ สี รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใชผูทดสอบจํานวน 50 คน วางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พิจารณาเลือกปริมาณผักเหลียงท่ีเหมาะสม
จากบะหมี่ท่ีไดคะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงปริมาณสวนผสมเสนบะหมี่ผักเหลียงท่ีระดับความเขมขนตางๆ 

สวนผสม (กรัม) 
 

ความเขมขนของน้ําผักเหลียง  
รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 

แปงสาลีอเนกประสงค 180 180 180 
นํ้าเปลา 60 60 60 

โซเดียมคารบอเนต 8 8 8 
เกลือ 4 4 4 

ใบผักเหลยีง 60 80 100 

ผลการวิจัย 
การศึกษาปริมาณใบผักเหลียงท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑบะหมี่สด 

จากการใสผักเหลียงลงในสวนผสมของบะหมี่สด 3 ระดับ คือ รอยละ 20, 30 และ 40 ของนํ้าหนักสวนผสม
ท้ังหมด ตามลําดับ และนําไปทดสอบคุณภาพของเสนบะหมี่ท้ังคุณภาพดานกายภาพ และคุณภาพดานประสาทสัมผัส  
ผลการวัดคาสีของบะหมี่สดใสผักเหลียง (ตารางท่ี 2) พบวาเมื่อปริมาณความเขมขนนํ้าผักเหลียงเพ่ิมข้ึน คาความสวาง 
(L*) คาความเปนสีเหลือง (b*) และคาความเปนสีเขียว ( a*) ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยเรื่องผลของการเติมผักโขมผงตอคุณภาพของบะหมี่แหงของนฤมลและคณะ (2554) ท่ีรายงานวาเมื่อเพ่ิมปริมาณ
ผักโขมผง คาความสวาง (L*) คาความเปนสีเหลือง (b*) และคาความเปนสีเขียว (a*) ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) การวัดคาเน้ือสัมผัส โดยการวัดคาความตานทานตอการดึงขาดของบะหมี่ (Tensile strength) (ตารางท่ี 3) 
พบวาเมื่อปริมาณความเขมขนผักเหลียงเพ่ิมข้ึน คาความตานทานตอการดึงขาดของบะหมี่ ลดลงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) เน่ืองจากมีการใสกากของใบผักเหลียงลงในสวนผสมของบะหมี่สดดวย ซ่ึงอาจมีผลตอโครงสรางของโด 
ทําใหความเหนียวของเสนบะหมี่ลดลง  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องผลของการเติมผักโขมผงตอคุณภาพของบะหมี่แหง
ของนฤมลและคณะ (2554) ท่ีรายงานวา การเพ่ิมปริมาณผักโขมผงทําใหคาความตานทานตอการดึงขาดลดลง ผลการ
ทดสอบคุณภาพดานประสาทสัมผัส (ตารางท่ี 3) โดยพบวาบะหมี่ท่ีใสใบผักเหลียงในปริมาณรอยละ 30 มีคะแนนดาน
รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมมากท่ีสุดท่ีระดับคะแนน 4.14 และมีความแตกตางกับบะหมี่ท่ีใสใบผักเหลียง 
รอยละ 20 และรอยละ 40 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

ผลการวิจัย
 การศกึษาปรมิาณใบผกัเหลียงทีเ่หมาะสมในผลติภณัฑ์

บะหมี่สด

 จากการใส่ผกัเหลยีงลงในส่วนผสมของบะหมีส่ด 3 ระดบั 

คอื ร้อยละ 20, 30 และ 40 ของน�า้หนกัส่วนผสมทัง้หมด ตามล�าดบั  

และน�าไปทดสอบคุณภาพของเส้นบะหมี่ทั้งคุณภาพด้านกายภาพ  

และคุณภาพด้านประสาทสัมผัส ผลการวัดค่าสีของบะหมี่สดใส่ 

ผักเหลียง (ตารางที่ 2) พบว่า เมื่อปริมาณความเข้มข้นน�้าผักเหลียง 

เพิ่มขึ้น ค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) และค่า 

ความเป็นสีเขียว (- a*) ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ผลของการเติมผักโขมผงต่อคุณภาพ 

ของบะหมี่แห้งของนฤมล พงษ์รามัญ และคณะ (2554) ที่รายงาน 

ว่าเมือ่เพ่ิมปรมิาณผกัโขมผง ค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็นสีเหลือง  

(b*) และค่าความเป็นสีเขียว (-a*) ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(p<0.05) การวัดค่าเน้ือสัมผัส โดยการวัดค่าความต้านทานต่อ 

การดึงขาดของบะหมี่ (Tensile strength) (ตารางที่ 3) พบว่า เมื่อ 

ปริมาณความเข้มข้นผักเหลียงเพิ่มขึ้น ค่าความต้านทานต่อการดึง 

ขาดของบะหมี่ ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจาก 

มกีารใส่กากของใบผกัเหลียงลงในส่วนผสมของบะหมีส่ดด้วย ซึง่อาจ 

มีผลต่อโครงสร้างของโด ท�าให้ความเหนียวของเส้นบะหมี่ลดลง 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ผลของการเติมผักโขมผงต่อคุณภาพ 

ของบะหมีแ่ห้งของ นฤมล พงษ์รามญั และคณะ (2554) ทีร่ายงานว่า  

การเพิม่ปรมิาณผกัโขมผงท�าให้ค่าความต้านทานต่อการดงึขาดลดลง 

ผลการทดสอบคุณภาพด้านประสาทสัมผัส (ตารางที่ 3) โดยพบว่า 

บะหมี่ที่ใส่ใบผักเหลียงในปริมาณร้อยละ 30 มีคะแนนด้านรสชาต ิ

เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมมากที่สุดที่ระดับคะแนน 4.14  

และมีความแตกต่างกับบะหมี่ที่ใส่ใบผักเหลียง ร้อยละ 20 และ 

ร้อยละ 40 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

ภาพที่ 2 เส้นบะหมี่เสริมผักเหลียง

 
 

ภาพท่ี 2 เสนบะหมีเ่สริมผักเหลียง 
 

ตารางที่ 2 แสดงคาคุณภาพดานสี และเนื้อสัมผัสของบะหม่ีเสริมผักเหลียงที่ระดับความเขมขนตางๆ 
สิ่งทดลอง คุณภาพดานสี คุณภาพดานเนื้อสัมผัส 

L* a* b* แรงตานการดึง (นิวตัน) 
นํ้าผักเหลียง รอยละ 20 47.66 + 0.17a  11.66 + 0.37a 26.81 + 0.11a 12.43 + 1.53a 
นํ้าผักเหลียง รอยละ 30 44.36 + 0.97b  11.91 + 0.06a 26.36 + 0.15ab 10.27 + 1.53b 
นํ้าผักเหลียง รอยละ 40 41.26 + 0.59c  12.06 + 0.03a 26.02 + 0.05b 10.15 + 0.44b 

a, b, c คือ ตัวอักษรกํากับตางกัน แสดงถึงความตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงคาคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสตอเสนบะหมี่ผักเหลียงท่ีระดับความเขมขนตางๆ 

สิ่งทดลอง คุณลักษณะ 
สี รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม 

นํ้าผักเหลียง รอยละ 20 3.28 + 0.73b 3.72 + 0.67a 3.80 + 0.65b 3.68 + 0.65b 
นํ้าผักเหลียง รอยละ 30 3.90 + 0.79a 3.88 + 0.92a 3.94 + 0.96a 4.14 + 0.86a 
นํ้าผักเหลียง รอยละ 40 4.00 + 0.88a 2.98 + 1.17b 3.52 + 0.76b 3.40 + 1.14b 

a, b คือ ตัวอักษรกํากับตางกัน แสดงถึงความตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 การใสใบผักเหลียงในรูปแบบของนํ้าผักเหลียงเขมขนลงในสวนผสมของเสนบะหมี่สด สามารถนํามาข้ึนรูปเปน
บะหมี่สดได โดยคาความสวางของสี L* และคาความตานทานตอการดึงขาดลดลงเมื่อปริมาณผักเหลียงเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีความ
สอดคลองกับการศึกษาของนฤมล พงษรามัญและคณะ (2554) ท่ีไดศึกษาผลการเติมผักโขมผงตอคุณภาพของบะหมี่แหง 
โดยพบวาการเติมใบผักโขมผงในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลทําใหคุณภาพของบะหมี่ดานความสวางของสี ความตานทานการ
ดึงขาดลดลง ในสวนของการทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส บะหมี่สดใสนํ้าผักเหลียงท่ีความเขมขนรอยละ 30 มี
คะแนนความชอบโดยรวมมากท่ีสุดท่ีระดับคะแนน 4.14   

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาการใชประโยชนจากใบผักเหลียงในรูปแบบผักเหลียงผงเพ่ือสามารถใชกับผลิตภัณฑท่ีมี

ความหลากหลาย 
2. ควรมีการศึกษาอายุการเก็บรักษาบะหมี่สดเสริมใบผักเหลียง 

 
 
 

เสาวพรรณ  ปาละสุวรรณ, สุภาพร  สุวรรณรัตน์, นฐพล  จันทร์ชู
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 การใส่ใบผักเหลียงในรูปแบบของน�้าผักเหลียงเข้มข้น 

ลงในส่วนผสมของเส้นบะหมีส่ด สามารถน�ามาข้ึนรปูเป็นบะหมีส่ดได้ 

โดยค่าความสว่างของสี L* และค่าความต้านทานต่อการดึงขาด 

ลดลงเมือ่ปริมาณผกัเหลยีงเพิม่ข้ึน ซึง่มคีวามสอดคล้องกับการศกึษา 

ของนฤมล พงษ์รามัญ และคณะ (2554) ที่ได้ศึกษาผลการเติม 

ผักโขมผงต่อคุณภาพของบะหมี่แห้ง โดยพบว่า การเติมใบผักโขม 

ผงในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมีผลท�าให้คุณภาพของบะหมี่ด้านความสว่าง 

ของสี ความต้านทานการดึงขาดลดลง ในส่วนของการทดสอบ 

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส บะหมี่สดใส ่น�้ าผักเหลียง 

ที่ความเข้มข้นร้อยละ 30 มีคะแนนความชอบโดยรวมมากท่ีสุด 

ที่ระดับคะแนน 4.14  

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบผักเหลียง 

ในรูปแบบผักเหลียงผงเพื่อสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความ 

หลากหลาย

 2. ควรมกีารศกึษาอายกุารเกบ็รกัษาบะหมีส่ดเสรมิใบ 

ผักเหลียง

เอกสารอ้างอิง
กรมอนามัย. (2544). ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของ 

 อาหารไทย. (ออนไลน์). แหล่งที่มา http://nutrition. 

 anamai.moph.go.th/images/file/nutritive_ 

 values_of_thai_foods.pdf. 1 มิถุนายน 2561.

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2560).   

 สรรพคุณผักเหลียง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา http:// 

 www.natres.psu.ac.th/FRN/vfsouthern/index. 

 php.1 มิถุนายน 2561.

นฤมล พงษ์รามัญ, สิรินันท์ พ้นภัย, กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์. (2554).   

 ผลของการเติมผักโขมผงต่อคุณภาพของบะหมี่แห้ง.  

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (พิเศษ)  

 พฤษภาคม - สิงหาคม: 447-480 

พีรดา แซ่เตี้ยว. (2555). การใช้เกษตรดีท่ีเหมาะสมในการผลิต 

 ผกัเหลยีงของเกษตรกรในต�าบลราชกรดู อ�าเภอเมอืง  

 จังหวัดระนอง. วิทยานิพนธ์ปริญญาเกษตรศาสตร 

 มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุธาชีพ ศุภเกษร. (2527). ต้นผักเหลียงผักพื้นเมืองที่น่าสนใจ.  

 วารสารกสิกร. ปีที่ 57 หน้า 5-11

ตารางที่ 2 แสดงค่าคุณภาพด้านสี และเนื้อสัมผัสของบะหมี่เสริมผักเหลียงที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

 
 

ภาพท่ี 2 เสนบะหมีเ่สริมผักเหลียง 
 

ตารางที่ 2 แสดงคาคุณภาพดานสี และเนื้อสัมผัสของบะหม่ีเสริมผักเหลียงที่ระดับความเขมขนตางๆ 
สิ่งทดลอง คุณภาพดานสี คุณภาพดานเนื้อสัมผัส 

L* a* b* แรงตานการดึง (นิวตัน) 
นํ้าผักเหลียง รอยละ 20 47.66 + 0.17a  11.66 + 0.37a 26.81 + 0.11a 12.43 + 1.53a 
นํ้าผักเหลียง รอยละ 30 44.36 + 0.97b  11.91 + 0.06a 26.36 + 0.15ab 10.27 + 1.53b 
นํ้าผักเหลียง รอยละ 40 41.26 + 0.59c  12.06 + 0.03a 26.02 + 0.05b 10.15 + 0.44b 

a, b, c คือ ตัวอักษรกํากับตางกัน แสดงถึงความตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงคาคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสตอเสนบะหมี่ผักเหลียงท่ีระดับความเขมขนตางๆ 

สิ่งทดลอง คุณลักษณะ 
สี รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม 

นํ้าผักเหลียง รอยละ 20 3.28 + 0.73b 3.72 + 0.67a 3.80 + 0.65b 3.68 + 0.65b 
นํ้าผักเหลียง รอยละ 30 3.90 + 0.79a 3.88 + 0.92a 3.94 + 0.96a 4.14 + 0.86a 
นํ้าผักเหลียง รอยละ 40 4.00 + 0.88a 2.98 + 1.17b 3.52 + 0.76b 3.40 + 1.14b 

a, b คือ ตัวอักษรกํากับตางกัน แสดงถึงความตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 การใสใบผักเหลียงในรูปแบบของนํ้าผักเหลียงเขมขนลงในสวนผสมของเสนบะหมี่สด สามารถนํามาข้ึนรูปเปน
บะหมี่สดได โดยคาความสวางของสี L* และคาความตานทานตอการดึงขาดลดลงเมื่อปริมาณผักเหลียงเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีความ
สอดคลองกับการศึกษาของนฤมล พงษรามัญและคณะ (2554) ท่ีไดศึกษาผลการเติมผักโขมผงตอคุณภาพของบะหมี่แหง 
โดยพบวาการเติมใบผักโขมผงในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลทําใหคุณภาพของบะหมี่ดานความสวางของสี ความตานทานการ
ดึงขาดลดลง ในสวนของการทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส บะหมี่สดใสนํ้าผักเหลียงท่ีความเขมขนรอยละ 30 มี
คะแนนความชอบโดยรวมมากท่ีสุดท่ีระดับคะแนน 4.14   

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาการใชประโยชนจากใบผักเหลียงในรูปแบบผักเหลียงผงเพ่ือสามารถใชกับผลิตภัณฑท่ีมี

ความหลากหลาย 
2. ควรมีการศึกษาอายุการเก็บรักษาบะหมี่สดเสริมใบผักเหลียง 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2 เสนบะหมีเ่สริมผักเหลียง 
 

ตารางที่ 2 แสดงคาคุณภาพดานสี และเนื้อสัมผัสของบะหม่ีเสริมผักเหลียงที่ระดับความเขมขนตางๆ 
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L* a* b* แรงตานการดึง (นิวตัน) 
นํ้าผักเหลียง รอยละ 20 47.66 + 0.17a  11.66 + 0.37a 26.81 + 0.11a 12.43 + 1.53a 
นํ้าผักเหลียง รอยละ 30 44.36 + 0.97b  11.91 + 0.06a 26.36 + 0.15ab 10.27 + 1.53b 
นํ้าผักเหลียง รอยละ 40 41.26 + 0.59c  12.06 + 0.03a 26.02 + 0.05b 10.15 + 0.44b 

a, b, c คือ ตัวอักษรกํากับตางกัน แสดงถึงความตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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สี รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม 

นํ้าผักเหลียง รอยละ 20 3.28 + 0.73b 3.72 + 0.67a 3.80 + 0.65b 3.68 + 0.65b 
นํ้าผักเหลียง รอยละ 30 3.90 + 0.79a 3.88 + 0.92a 3.94 + 0.96a 4.14 + 0.86a 
นํ้าผักเหลียง รอยละ 40 4.00 + 0.88a 2.98 + 1.17b 3.52 + 0.76b 3.40 + 1.14b 

a, b คือ ตัวอักษรกํากับตางกัน แสดงถึงความตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 การใสใบผักเหลียงในรูปแบบของนํ้าผักเหลียงเขมขนลงในสวนผสมของเสนบะหมี่สด สามารถนํามาข้ึนรูปเปน
บะหมี่สดได โดยคาความสวางของสี L* และคาความตานทานตอการดึงขาดลดลงเมื่อปริมาณผักเหลียงเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีความ
สอดคลองกับการศึกษาของนฤมล พงษรามัญและคณะ (2554) ท่ีไดศึกษาผลการเติมผักโขมผงตอคุณภาพของบะหมี่แหง 
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ความหลากหลาย 
2. ควรมีการศึกษาอายุการเก็บรักษาบะหมี่สดเสริมใบผักเหลียง 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนด และเพื่อสร้าง 

กลยุทธ์การช่วยเหลือผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ให้ส�าเร็จ 

การศกึษาตามระยะเวลาทีโ่ครงสร้างหลกัสตูรก�าหนด โดยได้แบ่งการวจิยัในออกเป็น 2 ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาปัญหาและความต้องการ 

ความช่วยเหลือของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�าเร็จ 

การศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 2551 ท่ีไม่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีโครงสร้างหลักสูตรก�าหนด ตัวอย่างจ�านวน 137 คน ขั้นตอนที่ 2 

การสร้างกลยุทธ์การช่วยเหลือผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551  

ให้ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนด โดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 จ�านวน 7 คน และการตรวจสอบกลยุทธ์การช่วยเหลือ 

ผู้เรียนจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

พุทธศักราช 2551 โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม จ�านวน 10 คน 

 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนด ด้านบุคลากรและผู้มีส่วน 

เก่ียวข้อง ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริการและสวัสดิการ และด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อผู้เรียนเรียง 

ตามล�าดบั และกลยทุธ์ทีส่ร้างจากการรวบรวมข้อมลูของสภาพปัญหา ความต้องการ และวเิคราะห์ผลการสมัภาษณ์ และท�าการตรวจสอบ 

กลยุทธ์ ได้กลยุทธ์ทั้งหมด 5 กลยุทธ์ เรียงตามล�าดับได้ดังนี้ 1) กลยุทธ์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในทศวรรษที่ 21 

2) กลยุทธ์พัฒนาครูให้เป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน 3) กลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและติดตามผู ้เรียน  

4) กลยุทธ์การบริการด้วยคุณภาพ 5) กลยุทธ์การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค�าส�าคัญ : กลยุทธ์การช่วยเหลือผู้เรียน, การศึกษาขั้นพื้นฐาน, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551
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Abstract
 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.

Keywords : Strategies for Assisting Learners, Basic Education, Curriculum in The Office of the non-formal and 

  informal Education 
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บทน�า
 กระทรวงศกึษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลกัสตูรการศกึษา 

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�างานที่มีคุณภาพ โดยให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมจัดการ 

ศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถตรวจสอบ

ได้ว่า การศกึษานอกระบบเป็นกระบวนการของการพฒันาชวีติและ 

สังคม สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

เป ็นหลักสูตรที่ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา  

ความต้องการของบุคคลท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียน ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ 

ประสบการณ์จากการท�างาน และการประกอบอาชีพ โดยการ 

ก�าหนดสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้  

การวัดและประเมินผล ให้ความส�าคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 

ด้านจิตใจให้มีคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ สร้าง 

ภูมิคุ ้มกัน สามารถจัดการกับองค์ความรู้ ท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และเทคโนโลยีเพื่อให้ผู ้เรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีการ 

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุ ้มกันตามแนวปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังค�านึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ที่อยู่ 

นอกระบบ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

การปกครอง ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

(ส�านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย, 

2555 : 1)

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้จัด 

สร้างหลักสูตร รูปแบบ และวิธีการให้มีความสอดคล้องกับผู้เรียน  

โดยเป็นหลกัสตูรทีค่�านงึถงึผูเ้รยีนให้มคีวามสอดคล้องและเหมาะสม 

กบัการด�ารงชวีติของผูเ้รยีนทกุกลุม่เป้าหมาย โดยกลุม่เป้าหมายของ 

การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยันัน้ส่วนใหญ่จะเป็น  

ผูด้้อยโอกาส ผู้พลาดโอกาส  ผูท้ีล่มืหนงัสอื ซ่ึงจะมคีวามหลากหลาย 

ของ เพศ วัย ช่วงอายุ ไม่ใช่มีเพียงแต่วัยผู้ใหญ่ และผู้เรียนส่วนใหญ ่

ก็จะมีหน้าที่การงานหรือการประกอบอาชีพกันทุกคน จึงท�าให ้

การจัดกิจกรรมการเรียนต้องมีความยืดหยุ่นและเอื้อประโยชน์ต่อ 

ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียน และผ่าน 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือรับคุณวุฒิทางการศึกษา 

หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้กรอบและเกณฑ์ 

ที่มีมาตรฐานที่กระทรวงก�าหนดไว้ (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2551: 

1-3) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ 

เมอืงตราด  เป็นสถานศึกษาทีม่กีารจดัการศึกษาตามพระราชบญัญตั ิ

ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พทุธศกัราช  

2551 โดยผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้ที่ตรงตาม 

ความสนใจ โอกาส ความพร้อมและศักยภาพในการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียนเองโดยมุ่งเน้นให้เกิดความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง 

ภายใต้ความเสมอภาคในการเข้าถึง ความเป็นธรรม และมีคุณภาพ 

อย่างเหมาะกับตัวผู้เรียน รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่สถานศึกษา 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองตราด   

จดัขึน้ให้กบัผูเ้รยีนนัน้ในการส�าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูรการศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อ�าเภอเมืองตราด จะต้องผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาตามที่ได้มีการ 

ก�าหนดไว้ และในกรณีท่ีผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ของ 

สถานศกึษาได้นัน้ ก็จะไม่สามารถส�าเรจ็การศกึษาได้และต้องปฏบิตั ิ

ตามระเบยีบของสถานศกึษา (ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา 

ตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองตราด, 2558)

 ปัญหาการไม่ส�าเร็จการศึกตามระยะเวลาที่หลักสูตร 

ก�าหนดให้ควรจบในระยะเวลา 4 ภาคเรียน  เป็นปัญหาที่ส�านักงาน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราดและ 

หน่วยงานภายใต้การดแูลแต่ละอ�าเภอได้ให้ความสนใจและหาแนวทาง 

ในการช่วยเหลือผู้เรียนให้ส�าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร  

ซึง่ในปีการศกึษา 2/2559 นัน้จากการประเมินผล พบว่า ผู้เรยีนของ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมือง 

ตราดมีผู้ส�าเร็จการศึกษาร้อยละ 25 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการส�าเร็จ 

การศึกษาที่ต�่า ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองตราดต้องหาแนวทางในการ 

แก้ปัญหา ที่จะเอื้อและช่วยเหลือให้ผู้เรียนส�าเร็จการศึกษาภายใต้ 

กฎเกณฑ์และระยะเวลาทีโ่ครงสร้างหลกัสตูรระบไุว้อย่างมมีาตรฐาน 

และคณุภาพ  (ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

อ�าเภอเมืองตราด, 2559)

 การสร้างแนวทางกลยุทธ์ในการช่วยเหลือผู้เรียนให ้

ส�าเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ภาคเรียน เป็นสิ่งที ่

ส�านกังานการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัจังหวดัตราด 

พยายามสร้างและปรบัปรงุให้สามารถใช้ได้กับทกุกรณ ีสอดคล้องกบั 

การใช้ชีวิตของผู้เรียนและส�าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตรงตาม 

ที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนดไว้ (สุรีรัตน์ ข้ามสาม, 2554)  การสร้าง 

กลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมและสามารถใช้ได้ผลกับผู้เรียนของศูนย ์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองตราด 

จะมีการระดมสมองและข้อมูลต่างๆ ทั้งจากผู้เรียน ผู้เชี่ยวชาญ  

ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอธัยาศยัอ�าเภอเมอืงตราด เพือ่ท่ีจะได้กลยทุธ์ทีด่ี 

และมีประสิทธิภาพ ที่เกิดจากการร่วมมือกันคิด ที่ก่อให้เกิด 

ประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้เรียนและสถานศึกษาเอง (ก่ิงพร ทองใบ,  

2549 : 4) การส�าเร็จการศึกษาของผู้เรียนของศูนย์การศึกษา 
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นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองตราด ที่สามารถ 

ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก�าหนดน้ันจะก่อให้เกิด 

ผลดีท้ังต่อตัวผู้เรียนและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองตราด ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงคุณภาพ

ของทั้งผู้เรียนและสถานศึกษา การสร้างกลยุทธ์ช่วยเหลือผู้เรียน

ให้ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก�าหนด จึงถือว่าเป็น 

เร่ืองส�าคัญและต้องจัดท�าให้เกิดกลยุทธ์ที่ดีในการช่วยเหลือผู้ท่ี 

ไม่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร และในปัจจุบัน 

อัตราการส�าเร็จการศึกษาของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรนั้นอยู่ 

ในเกณฑ์ค่อนข้างต�่า ท�าให้เป็นปัญหาท่ีต้องหาทางแก้ไขอย่าง 

เร่งด่วน (ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อ�าเภอเมืองตราด, 2559)

 จากสภาพและปัญหาดังกล่าวผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษา 

กลยุทธ ์การช ่วยเหลือผู ้ เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พทุธศกัราช 2551  

ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ 

เมืองตราด จังหวัดตราด การวิจัยในครั้งนี้จึงท�าการศึกษาปัญหา 

ทางด้านการเรียนและความต้องการความช่วยเหลือทางด้าน 

การเรียนของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นตัวก�าหนดแนวทาง 

ในการสร้างกลยุทธ์ช่วยเหลือผู้เรียนที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะ 

เวลาที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ก�าหนด โดยจะมี 

การสร้างกลยุทธ์ที่สร้างจากความต้องการของผู้เรียนและแนวคิด

ของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัยอ�าเภอเมืองตราด ว่ากลยุทธ์ใดที่มีความเหมาะสมที่สุด

และส่งผลดีต่อผู้เรียนให้สามารถจบการศึกษาตามระยะเวลาของ 

หลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี

หลักสูตรก�าหนด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการของผูเ้รยีน 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยั พทุธศกัราช 2551 ทีไ่ม่ส�าเร็จการศกึษาตามระยะเวลา 

ที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนด

 2. เพื่อสร้างกลยุทธ์การช่วยเหลือผู้เรียนหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ให้ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี 

โครงสร้างหลักสูตรก�าหนด

อุปกรณ์ และวิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การช่วยเหลือผู้เรียนหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด มีรายละเอียดดังนี้

 ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของ 

ผู ้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนด

 1. ประชากร ได้แก่ ผู ้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้น 

พืน้ฐานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พุทธศกัราช  

2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตร 

ก�าหนด ศึกษาผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเส่ียงที่มีโอกาสไม่ส�าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอก 

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ของศูนย ์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองตราด 

จ�านวน 211 คน 

 2. กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ผูเ้รยีนทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งทีม่โีอกาส 

ไม่ส�าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พทุธศกัราช 2551  

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ 

เมืองตราด โดยได้ใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ี 

และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607-610) ในการสุ่ม 

แบบแบ่งชั้นได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 137 คน โดยใช้แบบสอบถาม 

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู ้เรียนหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 

ที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนด และจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องการส�ารวจปัญหาและความต้องการของผู้เรียน และ 

สอบถามผู้เรียน ในด้านของสภาพปัญหาและความต้องการของ 

ผู ้เรียน สามารถแบ่งสภาพปัญหาและความต้องการออกเป็น 

อย่างละ 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนสอน ด้านบุคลากรและ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการบริการและสวัสดิการ ด้านอาคารสถานที ่

และสิ่งแวดล้อม และการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย 

(Mean) รายข้อ รายด้าน และค่าเฉล่ียรวมของแบบสอบถาม  

แล้วประเมินผลด้านต่างๆ จากค่าเฉล่ียโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์ 

การจดัระดบัโดยการประเมนิค่า (บญุชม  ศรีสะอาด, 2553 : 22-25 )

 ตอนที ่2 การสร้างกลยทุธ์การช่วยเหลือผู้เรยีนหลกัสตูร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 

ที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนด แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้

ธรรมรัตน์  คงดี
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 1. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ของส�านักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด จ�านวน 7 คน  

โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) แบบกึ่งมี 

โครงสร้าง (Semi-Structured-Interview)  เพือ่น�าผลการสมัภาษณ์ 

ผู้เชี่ยวชาญมาเรียบเรียงอธิบายผลในเชิงพรรณนา วิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis)

 ผู ้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู ้เชี่ยวชาญการจัดการเรียน 

การสอนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ของส�านักงานส่งเสริม 

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวัดตราด จ�านวน 

7 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงโดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก 

ผูเ้ชีย่วชาญส�าหรบัการศกึษาวจิยัในครัง้นี ้ได้มกีารก�าหนดคณุสมบตัิ 

ของผู้เชี่ยวชาญดังนี้

  1) มีประสบการณ์หรือต�าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

โดยตรงกับการจัดการเรียนสอนของ กศน.จังหวัดตราด อย่างน้อย  

10 ปี

  2) มีประสบการณ์หรือต�าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการจัดการเรียนการสอนของ กศน.อ�าเภอเมืองตราด

อย่างน้อย 10 ปี

 2. การตรวจสอบกลยุทธ์การช่วยเหลือผู้เรียนหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 

ทีโ่ครงสร้างหลกัสูตรก�าหนด โดยการจดัประชมุสนทนากลุม่ (Focus  

Group Discussion)

 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการ 

เรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ของศูนย์การศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองตราด โดยการ 

จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จ�านวน  

10 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ได้มีการก�าหนดคุณสมบัติของ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้

 1) มีประสบการณ์หรือต�าแหน่งหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

โดยตรงกับการจัดการเรียนสอนของ กศน.จังหวัดตราด อย่างน้อย 

5 ปี

 2) มีประสบการณ์หรือต�าแหน่งหน้าที่ที่เก่ียวข้อง

โดยตรงกับการจัดการเรียนการสอนของ กศน.อ�าเภอเมืองตราด

อย่างน้อย 5 ปี

 3) เป็นผูเ้รยีนหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การช่วยเหลือผู้เรียนหลักสูตร

การศึกษาขัน้พืน้ฐานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม 

อัธยาศัยอ�าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล 

และน�าเสนอผลการวิจัยทั้ง 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของ 

ผู ้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาตาม 

ระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนด

 1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของสภาพปัญหา

ของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนด โดยแบ่งสภาพปัญหา 

ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนสอน ด้านบุคลากรและผู้ม ี

ส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการบริการและสวัสดิการ ด้านอาคารสถานที ่

และส่ิงแวดล้อม โดยอธิบายในรูปแบบของค่าเฉล่ียรายด้าน  

ค่าเฉลีย่รวม ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และแปลค่าระดับความคดิเหน็

ของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับสภาพปัญหาของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา

 ที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนด โดยรวมและรายด้าน

 
 

อําเภอเมืองตราด โดยการจัดประชุมสนทนากลุม (Focus Group Discussion) จํานวน 10 คน ใชวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง ไดมีการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสวนเก่ียวของดังน้ี 

1). มีประสบการณหรือตําแหนงหนาท่ีท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการจัดการเรยีนสอนของ กศน.จังหวัดตราด
อยางนอย 5 ป 

2). มีประสบการณหรือตําแหนงหนาท่ีท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการจัดการเรยีนการสอนของ กศน.อําเภอเมือง
ตราดอยางนอย 5 ป 

3). เปนผูเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช  
2551 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่องกลยุทธการชวยเหลือผูเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิจัยท้ัง 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช2551 ท่ีไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีโครงสรางหลักสูตรกําหนด 

1.ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของสภาพปญหาของผูเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551  ท่ีไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีโครงสรางหลักสูตรกําหนด โดยแบง
สภาพปญหาออกเปน 4 ดานคือ ดานการจัดการเรียนสอน ดานบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของ ดานการบริการและ
สวัสดิการ ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม โดยอธิบายในรูปแบบของคาเฉลี่ยรายดาน คาเฉลี่ยรวม สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และแปลคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม สรุปไดดังตางรางท่ี 1 
ตารางท่ี 1  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับสภาพปญหาของผูเรยีนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551  ท่ีไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีโครงสราง
หลักสตูรกําหนด โดยรวมและรายดาน 

ขอ สภาพปญหา n = 137 ระดับ อันดับ 
X  SD 

1 ดานการจดัการเรียนการสอน 3.16 0.91 ปานกลาง 2 
2 ดานบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของ 3.24 0.87 ปานกลาง 1 
3 ดานการบริการและสวัสดิการ 2.73 0.99 ปานกลาง 3 
4 ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 2.29 0.96 นอย 4 
                             รวม 2.86 0.93 ปานกลาง  

 จากตางรางท่ี 1 พบวา สภาพปญหาของผูเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551  ท่ีไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีโครงสรางหลักสูตรกําหนด โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.86 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.93  ยกเวนดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 
อยูในระดับนอย เรียงคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก อันดับ 1 ดานบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของ อยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ย 3.24 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87  อันดับ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 
3.16 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.91  อันดับ 3 ดานการบริการและสวัสดิการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.73 มี
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.99 อันดับ 4  ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.29 มีสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.96   
 2.ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานความตองการของผูเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ท่ีไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีโครงสรางหลักสูตรกําหนด โดยแบง
สภาพปญหาออกเปน 4 ดานคือ ดานการจัดการเรียนสอน ดานบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของ ดานการบริการและ
สวัสดิการ ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม โดยอธิบายในรูปแบบของคาเฉลี่ยรวม รายดาน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และแปลคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม สรุปไดดังตางรางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับความตองการของผูเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช  2551 ท่ีไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีโครงสราง
หลักสตูรกําหนดโดยรวมและรายดาน 

ขอ ความตองการของผูเรียน n = 137 ระดับ อันดับ 
X  SD 

1 ดานการจดัการเรียนการสอน 3.51 0.83 ปานกลาง 2 
2 ดานบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของ 3.75 0.86 ปานกลาง 1 
ตารางท่ี 2 (ตอ)     
3 ดานการบริการและสวัสดิการ 3.38 0.90 ปานกลาง 3 
4 ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 3.12 0.93 ปานกลาง 4 
                             รวม 3.57 0.88 ปานกลาง  

 จากตางรางท่ี 2 ความตองการของผูเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พุทธศักราช  2551 ท่ีไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีโครงสรางหลักสูตรกําหนดโดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยรวม 3.57 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88 เรียงคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก อันดับ 1 
ดานบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.75 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.86  อันดับ 2 ดาน
การจัดการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.51 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.83   อันดับ 3 ดานการ
บริการและสวัสดิการ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.38 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.90   และอันดับ 4 ดานอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดลอม (อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.12มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.93 )   

ตอนท่ี 2  การสรางกลยุทธการชวยเหลือผูเรยีนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช  2551 ท่ีไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีโครงสรางหลักสตูร 
 จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
เมืองตราด สามารถนําผลท่ีไดจากสัมภาษณมาสรุปผลเปนรายประเด็น นํามาเรียบเรียงและสรุปขอมูล วิเคราะหขอมูล 
และทําการกําหนดกลยุทธ เพ่ือนําสูการจัดประชุมสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยผูมีสวนเก่ียวของกับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองตราด เพ่ือมารวมกันอภิปราย และตรวจสอบกลยุทธ
ในประเด็น ความเหมาะสม ความเปนไปได  ความสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน ความถูกตองและครอบคลุม 
โดยสรุปผลการประชุมสนทนากลุมของผูรวม ไดกลยุทธ 5 กลยุทธ ดังน้ี 1) กลยุทธการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญในทศวรรษท่ี 21  2) กลยุทธพัฒนาครูใหเปนเลิศในการจัดการเรียนการสอน  3) กลยุทธการพัฒนา
ระบบการดูแล ชวยเหลือและติดตามผูเรียน  4) กลยุทธการบริการดวยคุณภาพ  5) กลยุทธการจัดการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และไดประเมินคาของกลยุทธในประเด็นของความเหมาะสม ความเปนไปได  ความสอดคลองกับ
การจัดการเรียนการสอน ความถูกตองและครอบคลุม โดยมีผลการตรวจสอบกลยุทธการชวยเหลือผูเรียนหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ท่ีไมสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีโครงสรางหลักสูตรกําหนด ดังตารางท่ี 3





 

 จากตางรางที ่1 พบว่า สภาพปัญหาของผูเ้รยีนหลกัสตูร

การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

โครงสร้างหลกัสตูรก�าหนด โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง  

มีค่าเฉลี่ย 2.86 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 ยกเว้นด้านอาคาร 

สถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม อยูใ่นระดบัน้อย เรียงค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย  

ได้แก่ อันดับ 1 ด้านบุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 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 

มาตรฐาน 0.99 อันดับ 4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอยู่ใน

ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.29 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96  

 2. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานความต้องการของ 

ผู ้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนด โดยแบ่งสภาพปัญหา 

ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนสอน ด้านบุคลากรและ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการบริการและสวัสดิการ ด้านอาคารสถานที ่

และส่ิงแวดล้อม โดยอธิบายในรูปแบบของค่าเฉล่ียรวม รายด้าน  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลค่าระดับความคิดเห็นของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังตางรางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับความต้องการของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา

 ที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนดโดยรวมและรายด้าน

 
 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับความตองการของผูเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช  2551 ท่ีไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีโครงสราง
หลักสตูรกําหนดโดยรวมและรายดาน 

ขอ ความตองการของผูเรียน n = 137 ระดับ อันดับ 
X  SD 

1 ดานการจดัการเรียนการสอน 3.51 0.83 ปานกลาง 2 
2 ดานบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของ 3.75 0.86 ปานกลาง 1 
ตารางท่ี 2 (ตอ)     
3 ดานการบริการและสวัสดิการ 3.38 0.90 ปานกลาง 3 
4 ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 3.12 0.93 ปานกลาง 4 
                             รวม 3.57 0.88 ปานกลาง  

 จากตางรางท่ี 2 ความตองการของผูเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พุทธศักราช  2551 ท่ีไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีโครงสรางหลักสูตรกําหนดโดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยรวม 3.57 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88 เรียงคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก อันดับ 1 
ดานบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.75 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.86  อันดับ 2 ดาน
การจัดการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.51 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.83   อันดับ 3 ดานการ
บริการและสวัสดิการ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.38 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.90   และอันดับ 4 ดานอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดลอม (อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.12มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.93 )   

ตอนท่ี 2  การสรางกลยุทธการชวยเหลือผูเรยีนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช  2551 ท่ีไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีโครงสรางหลักสตูร 
 จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
เมืองตราด สามารถนําผลท่ีไดจากสัมภาษณมาสรุปผลเปนรายประเด็น นํามาเรียบเรียงและสรุปขอมูล วิเคราะหขอมูล 
และทําการกําหนดกลยุทธ เพ่ือนําสูการจัดประชุมสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยผูมีสวนเก่ียวของกับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองตราด เพ่ือมารวมกันอภิปราย และตรวจสอบกลยุทธ
ในประเด็น ความเหมาะสม ความเปนไปได  ความสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน ความถูกตองและครอบคลุม 
โดยสรุปผลการประชุมสนทนากลุมของผูรวม ไดกลยุทธ 5 กลยุทธ ดังน้ี 1) กลยุทธการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญในทศวรรษท่ี 21  2) กลยุทธพัฒนาครูใหเปนเลิศในการจัดการเรียนการสอน  3) กลยุทธการพัฒนา
ระบบการดูแล ชวยเหลือและติดตามผูเรียน  4) กลยุทธการบริการดวยคุณภาพ  5) กลยุทธการจัดการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และไดประเมินคาของกลยุทธในประเด็นของความเหมาะสม ความเปนไปได  ความสอดคลองกับ
การจัดการเรียนการสอน ความถูกตองและครอบคลุม โดยมีผลการตรวจสอบกลยุทธการชวยเหลือผูเรียนหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ท่ีไมสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีโครงสรางหลักสูตรกําหนด ดังตารางท่ี 3





 

 จากตางรางท่ี 2 ความต้องการของผู้เรียนหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 

ที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนดโดยรวมและรายด้านอยู ่ในระดับ 

ปานกลางมีค่าเฉลี่ยรวม 3.57 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

0.88 เรียงค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อันดับ 1 ด้านบุคลากรและ 

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย่ 3.75 มส่ีวนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน0.86  อันดับ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ 

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.51 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อันดับ 3  

ด้านการบรกิารและสวสัดกิาร อยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่ 3.38  

มส่ีวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.90 และอนัดบั 4 ด้านอาคารสถานทีแ่ละ 

สิ่งแวดล้อม (อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.12 มีส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 0.93 )  

 ตอนที่ 2 การสร้างกลยทุธ์การช่วยเหลอืผูเ้รยีนหลกัสตูร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 

ที่โครงสร้างหลักสูตร

 จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียน 

การสอนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ของศูนย์การศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองตราด สามารถ 

น�าผลทีไ่ด้จากสมัภาษณ์มาสรปุผลเป็นรายประเดน็ น�ามาเรยีบเรยีง 

และสรปุข้อมลู วเิคราะห์ข้อมลู และท�าการก�าหนดกลยทุธ์ เพือ่น�าสู ่

การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้ม ี

ส่วนเกีย่วข้องกบัการจดัการเรยีนการสอนหลักสตูรการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พทุธศกัราช 2551  

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ 

เมอืงตราด เพือ่มาร่วมกนัอภปิราย และตรวจสอบกลยทุธ์ในประเดน็  

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องกบัการจดัการเรยีน 

การสอน ความถูกต้องและครอบคลุม โดยสรปุผลการประชมุสนทนา 

กลุ่มของผู้ร่วม ได้กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 1) กลยุทธ์การพัฒนา 

การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัในทศวรรษที ่21  2) กลยทุธ์ 

พัฒนาครูให้เป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน 3) กลยุทธ ์

การพัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือและติดตามผู้เรียน 4) กลยุทธ ์

การบริการด้วยคุณภาพ 5) กลยุทธ์การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

ธรรมรัตน์  คงดี

 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
 2. ด้านบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 3. ด้านการบริการและสวัสดิการ
 4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
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สารสนเทศ และได้ประเมินค่าของกลยุทธ์ในประเด็นของความ

เหมาะสม ความเป็นไปได้ความสอดคล้องกับการจัดการเรียน 

การสอน ความถกูต้องและครอบคลมุ โดยมผีลการตรวจสอบกลยทุธ์ 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด 

การเรียนการสอนมีความคิดเห็นในการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยให ้

ระดับคะแนนแต่ละกลยุทธ์ กลยุทธ์มีค ่าเฉล่ียคะแนนสูงสุด 

คือ กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

ในทศวรรษที่ 21 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาได้ ได้ดังนี้  

อันดับ 1 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 

ส�าคัญในทศวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.75  

มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 อันดับ 2 กลยุทธ์พัฒนาครูให้เป็น 

เลิศในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาดท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 

4.67 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 อันดับ 3 กลยุทธ์การพัฒนา 

ระบบการดูแล ช่วยเหลือและติดตามผู ้เรียนอยู ่ในระดับมาก  

มีค่าเฉลี่ย 4.33 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 อันดับ 4 กลยุทธ ์

การบริการด้วยคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.07 มีส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 และอันดับ 5 กลยุทธ์การจัดการศึกษา 

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03  

มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62

สรุปและอภิปรายผล
 ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของ 

ผู ้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนด

การช่วยเหลือผู ้เรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย พทุธศักราช 2551 ทีไ่ม่ส�าเรจ็

การศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนด ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับของคะแนนตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 กับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลยุทธ์

 1. การศึกษาสภาพป ัญหาของผู ้ เรียนหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 

ที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนด พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ใน 

ระดับปานกลาง ยกเว้นด้านอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม อยู่ใน 

ระดับน้อย เรียงค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากรและ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริการ 

และสวัสดิการ ตามล�าดับ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรและผู ้มี 

ส่วนเกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองตราด ขาดความพร้อมและ 

ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียน 

เป็นส�าคญัของครผููส้อน ครขูาดความสามารถในการจดักระบวนการ 

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ และ 

บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีภาระงานที่นอกเหนือจากการสอน 

ท�าให้ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนสอนลดลง ซ่ึงมีความสอดคล้อง 

กับผลงานวิจัยของสายทอง  สวงโท (2552) ที่ได้ศึกษาปัญหาและ 

ความต้องการของครูต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 

ส�าคัญของโรงเรียนสงักดัส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

อ�าเภอจตัรุสั จงัหวดัชยัภมู ิพบว่า ปัญหาการจดัการเรยีนสอนทีเ่น้น 

ผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ด้านครผููส้อน โดยภาพรวมการจดัการเรยีนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้อย่อย พบว่า มปัีญหาอยูใ่นระดบัปานกลางทกุข้อ และงาน 

ธรรมรัตน์  คงดี

ข้อ สภาพปัญหา
n = 137

ระดับ อันดับ
X SD.

1

2

3

4

5

กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

ในทศวรรษที่ 21  

กลยุทธ์พัฒนาครูให้เป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน

กลยทุธ์การพฒันาระบบการดแูล ช่วยเหลอืและตดิตามผูเ้รยีน

กลยุทธ์การบริการด้วยคุณภาพ 

กลยุทธ์การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.75

4.67

4.33

4.07

4.03

0.39

0.49

0.55

0.55

0.62

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

1

2

3

4

5



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

178   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563

วิจัยของธีระพงษ์  สวนดี (2552) ท่ีได้ศึกษาปัญหาและแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนต�ารวจ 

ตระเวนชายแดน สังกัดกองบังคับการต�ารวจตระเวนชายแดน  

ภาค 4 ที่พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนสอนของครูโรงเรียนต�ารวจ 

ตระเวนชายแดน สังกัดกองบังคับการต�ารวจตระเวนชายแดน  

ภาค 4 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า โดยด้านที่มีปัญหามาก คือ ด้านครู  

 2. การศึกษาความต้องการของผู ้ เรียนหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัยพุทธศักราช 2551 ท่ีไม่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 

ทีโ่ครงสร้างหลักสตูรก�าหนด พบว่า โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง เรียงค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากรและ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริการ 

และสวัสดิการ และด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมตามล�าดับ  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากความ 

ต้องการและสภาพปัญหามีความสัมพันธ์กัน ท�าให้ผู้เรียนมีความ 

ต้องการความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรและผู้ส่วนเก่ียวข้อง โดย 

ผู้เรียนมีความมุ่งหวังให้ครูผู้สอนมีความช�านาญ ทักษะ ความรู้  

ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร 

สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ มกีารจดัการเรยีนการสอน 

ทีต่รงต่อบรบิทของผูเ้รยีน สอดคล้องต่อวถิกีารด�าเนนิชวีติ และมกีาร 

สร้างระบบการดูแลผู้เรียนเป็นรูปธรรม สามารถดูแล ให้ค�าปรึกษา 

กับผู้เรียนได้ มีการจัดสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพียงพอ 

ต่อความต้องการ และมีความทันสมัย มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช ้

ในการจัดการเรียนการสอน และการด�าเนินกระบวนการต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับผู ้เรียน ผู ้เรียนยังมีความต้องการให้สถานศึกษา 

มีการพัฒนาอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ให้มี 

ความเหมาะสม และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ซึ่งม ี

ความสอดคล้องกับงานวิจัยของปัญณิตา  ชัยสนิท (2550) ที่ได้วิจัย 

เรือ่ง การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการเพือ่พฒันาความสามารถด้าน 

การสือ่สารของนกัศกึษาวชิาการพดูเพือ่ประชาสัมพนัธ์ในงานส่งเสรมิ 

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า  

กระบวนการเรียนรู้ที่จะท�าให้ผู ้เรียนเกิดความรู้ ความสามารถ 

อย่างเป็นรปูธรรม ควรจดัให้ผูเ้รยีนเรยีนรูด้้วยตนเอง เรยีนรูจ้ากสิง่ที ่

อยู่ใกล้ตัว เรียนรู้จากบริบทของผู้เรียน เพื่อท่ีจะสามารถประยุกต์ 

สิ่งที่เรียนเข้ากับประสบการณ์ที่พบเห็น และมยุรี  นาสมใจ (2555)  

ที่ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูด้านการเขียนแผนการจัดการ 

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โรงเรียนหนองไผ่ ส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า การศึกษาเอกสาร  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ท�าให้ครูมีความรู ้

ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน มีความสามารถในการเขียน 

แผนการจดัการเรียนการสอน และมคีวามสามารถในการจดักจิกรรม 

การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั และล�าไพ  มะณแีสง (2558)  

ได้ท�าการวจิยัเร่ือง การศึกษาการจดัการเรยีนรูข้องครผูู้สอนในสงักดั 

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ด้านการให้บริการเรียนรู้ควรจัดหา วัสดุ  

และครุภัณฑ์พื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ท่ีทันสมัย จัดอบรมให้ความรู้ 

ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการให้บริการเชิงรุกกับ 

กลุ่มเป้าหมาย

 ตอนที่ 2 การสร้างกลยทุธ์การช่วยเหลอืผูเ้รยีนหลกัสตูร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย พุทธศักราช  2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

โครงสร้างหลักสูตร

 กลยุทธ์กลยุทธ์การช่วยเหลือผู้เรียนหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

พุทธศักราช 2551 ที่ได้จากการสังเคราะห์ วิเคราะห์ ผลการ 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus  

Group Discussion) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน 

การสอนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ของศูนย์การศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองตราด สามารถ 

สรุปกลยุทธ์การช่วยเหลือผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พทุธศกัราช 2551 

ทั้งหมด 5 กลยุทธ์ ดังนี้

 1. กลยทุธ์การพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น 

ส�าคัญในทศวรรษที่ 21 เป็นกลยุทธ์ที่มุ ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยเริ่ม 

ด�าเนนิงานตัง้แต่ผูเ้รยีนเข้าสมคัรเข้ารบัการศกึษาจนส�าเรจ็การศึกษา  

ครูผู้สอนต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อท�าการสร้าง 

แผนการเรยีนรูร้ายบคุคล เพือ่ก�าหนดแนวทางในการเข้ารบัการศึกษา 

ในระบบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 และในการจัดการเรียน 

การสอนด้วยการสอนแบบบูรณาการต้องมีความหลากหลาย และ 

สอดคล้องกับบริบทของผู ้เรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน  

พร้อมทั้งมีการปลูกฝังการคิดอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน และ 

ความสอดคล้องกับผลการศึกษาของปัญณิตา ชัยสนิท (2550) 

ที่ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความ 

สามารถด้านการสือ่สารของนกัศกึษาวชิาการพดูเพือ่ประชาสมัพนัธ์ 

ในงานส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อ�าเภอลับแล จังหวัด 

อุตรดิตถ์  พบว่า กระบวนการเรียนรู้ที่จะท�าให้ผู้เรียนเกิดความรู้  

ความสามารถอย่างเป็นรูปธรรม ควรจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  

เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เรียนรู้จากบริบทของผู้เรียน เพื่อท่ีจะ 

สามารถประยกุต์สิง่ทีเ่รยีนเข้ากบัประสบการณ์ทีพ่บเหน็ และยงัพบว่า 

กระบวนการเรยีนรูท้ีจ่ะท�าให้ผูเ้รยีนเกิดความรู ้ความสามารถอย่าง 

ธรรมรัตน์  คงดี
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เป็นรูปธรรม ควรจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากสิ่งที่อยู ่

ใกล้ตัว เรียนรู้จากบริบทของผู้เรียน เพื่อที่จะสามารถประยุกต์สิ่งที ่

เรียนเข้ากับประสบการณ์ที่พบเห็น

 2. กลยุทธ์พัฒนาครูให้เป็นเลิศในการจัดการเรียน 

การสอน เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนาครูท่ีมีหน้าที่ในการจัดการเรียน 

การสอนให้มีทักษะและความรู้ในการจัดการเรียนการสอนตาม 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 โดยปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ

และความเชื่อของครูผู้สอนให้พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในด้าน 

ต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องม ี

ด�าเนินการติดตามและประเมินผลการท�างานของครูผู้สอนเพื่อหา 

ทางแก้ไขปัญหาและน�าไปพัฒนาต่อไป และมีความสอดคล้องกับ 

นโยบายและจดุเน้นการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พทุธศกัราช  

2561 ของส�านกังานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย  

(2561) ที่ก�าหนดไว้ว่า ต้องพัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

กบัการจดัการศกึษาให้สามารถจัดรูปแบบการเรยีนรูไ้ด้อย่างมคีณุภาพ  

โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท�าแผนการสอน  

การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัย 

เบือ้งต้น และยงัสอดคล้องกบัผลการศกึษาของมยรุ ี นาสมใจ (2555) 

ที่ได้ท�าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาครูด้านการเขียนแผนการจัดการ 

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โรงเรียนหนองไผ่ ส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า การศึกษาเอกสาร  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ท�าให้ครูมีความรู ้

ความเข้าใจในการจดัการเรียนการสอน มคีวามสามารถในการเขยีน 

แผนการจดัการเรียนการสอน และมคีวามสามารถในการจดักจิกรรม

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

 3. กลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือและ 

ตดิตามผูเ้รยีน เป็นกลยทุธ์ทีมุ่ง่เน้นการด�าเนนิการพฒันาระบบดแูล 

ผู้เรียน ช่วยเหลือผู้เรียน และติดตามผู้เรียนให้เป็นระบบที่สามารถ 

ดูแลผู้เรียนได้อย่างท่ัวถึง และเข้าถึงความหลากหลายของผู้เรียน  

โดยจะต้องมีการพัฒนาต้ังแต่สถานศึกษาลงไปถึงครูผู้สอนให้เข้าใจ 

การท�างานในการให้บรกิารค�าปรกึษา การแนะแนว การดแูล ตดิตาม 

และช่วยเหลือผู ้เรียน ให้สามารถศึกษาในโครงสร้างหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยพุทธศักราช 2551 โดยมีการสร้างช่องทางท่ีหลากหลาย 

และง่ายต่อการเข้าถึงในการเข้ารับบริการ และมีความสอดคล้อง 

กบัผลการศกึษาของวชัระ เกดิสนิ (2558) ทีไ่ด้ศกึษาการพฒันาระบบ 

การดูแลผู้เรียนในสถานศึกษาด้วยการจัดการแบบมีส่วนร่วม สังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ระบบการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการท่ีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ  

ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ 

ช่วยเหลอืผูเ้รียนหรอืป้องกนัปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้กบันกัเรยีน และ 

มีความสอดคล้องกับพันธกิจของนโยบายและจุดเน้นการด�าเนินงาน 

ประจ�าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2561 ของส�านักงานการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2561) ที่ก�าหนดไว้ว่า  

ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาการน�าเทคโนโลยีทางการศึกษา และ 

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง  

และพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและ 

นวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ 

บริบทในปัจจุบัน การให้บริการและสวัสดิการที่ดีกับผู้เรียนเป็นอีก 

ปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นตามตัวบ่งชี้ของ 

โครงสร้างหลักสูตรได้

 4. กลยุทธ์การบริการด้วยคุณภาพ เป็นกลยุทธ์ที่ 

สถานศึกษาต้องมีการด�าเนินการพัฒนาระบบ และรูปแบบการให้ 

บริการ ปลูกฝังให้บุคลากรทุกส่วนมีความพร้อม และเจตคติท่ีดี 

ในการให้บริการ และต้องมีการด�าเนินการในเตรียมความพร้อม 

ในการให้บริการต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง และ 

ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน และมีความสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของวิรงรอง อินทร์แก้ว (2555) ได้ท�าการศึกษาสภาพปัญหาและ 

ความต้องการ ในการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน 

ของครูประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 และเขต 2 พบว่า จากการศึกษา 

ความต้องการในการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน

ของครปูระถมศกึษา ผลการศกึษาในภาพรวม พบว่า มคีวามต้องการ 

ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก และ 

ผลการศึกษาของล�าไพ มะณีแสง (2558) ได ้ท�าการศึกษา 

การจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อนในสงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า  

ด้านการให้บริการเรียนรู ้ควรจัดหา วัสดุ และครุภัณฑ์พื้นฐาน 

เพื่อการเรียนรู ้ที่ทันสมัยจัดอบรมให้ความรู ้ในการใช้โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ และการให้บริการเชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมาย

 5. กลยทุธ์การจดัการศกึษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ  

เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เป็นการมุง่เน้นในการด�าเนนิงานทีน่�าเทคโนโลยมีาช่วยในการจดัการ 

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551และด�าเนินการพัฒนา  

อบรมความรู ้เรื่องเทคโนโลยีให้กับครูผู ้สอนให้มีความช�านาญ 

ในการน�าไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน 

สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายช่องทาง และยังเป็นการเพิ่มช่องทาง 

ในพบกลุ่มหรือพบครูผู้สอน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทั้งในและ 

นอกห้องเรียน และมีความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการ 

ด�าเนินงานส�านักงาน กศน. ประจ�าปีงบประมาณ พุทธศักราช  

2561 ของส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ธรรมรัตน์  คงดี
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ตามอธัยาศยั (2561) ทีก่�าหนดว่า สร้างกระบวนการเรยีนรูใ้นรปูแบบ 

E-learning ท่ีใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนเพ่ือ

เป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

ได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  

และพัฒนาการเผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และช่องทางออนไลน ์

ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ครู กศน. น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้าง 

กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และผลการศึกษาของของยุภารัตน์  

ชลภาพ (2548 : 77) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ 

ในชั้นเรียนและพฤติกรรมความรับผิดชอบ ของวัยรุ ่นตอนต้น  

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เปรยีบเทยีบความแตกต่างของนกัเรียนวยัรุ่น 

ตอนต้นทีได้รับบรรยากาศในช้ันเรียนต่างกันจะมีพฤติกรรม 

ความรบัผดิชอบแตกต่างกนั พบว่า นกัเรยีนวยัรุน่ทีไ่ด้รบับรรยากาศ 

ในชั้นเรียนมีความเหมาะสมสูง จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ 

มากกว่านักเรียนวัยรุ่นที่ได้รับบรรยากาศในชั้นเรียนเหมาะสมต�่า 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรน�าผลของการวิจัยในการศึกษาปัญหาและ 

ความต้องการของผู้เรียน และกลยุทธ์ที่ได้ไปปรับปรุง วางแผน 

การด�าเนินงาน และก�าหนดนโยบาย เพื่อใช้ในการด�าเนินการช่วย 

เหลือผู ้เรียนที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พทุธศกัราช 2551  

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ 

เมืองตราด จังหวัดตราด

 2. ควรมกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารเก่ียวกับการน�ากลยทุธ์ 

ช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช  

2551 ไปใช้ด�าเนนิการช่วยเหลอืผูเ้รยีนของศนูย์การศกึษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมือง 

 ตราด. (2558). แผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ  

 พุทธศักราช 2558. ตราด: ศูนย์การศึกษานอกระบบ 

 และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองตราด.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมือง 
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 และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองตราด.

สายทอง  สวงโท. (2550). การศึกษาปัญหาและความต้องการ 

 ของครูต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 
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 การศึกษาขั้นพื้นฐานอ�าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ.  
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี

Rajabhat Rambhai Barni Research Journal

 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2  

(พ.ศ.2563-2567) จัดท�าข้ึนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายใน 

และภายนอกต่างๆ สู่สาธารณชน รวมท้ังหน่วยงานอื่นๆ ได้น�าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ  

1) เผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ทางวิชาการ และ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร

 วารสารเปิดรับบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน  

โดยจัดท�าเป็นวารสารราย 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�าไพพรรณี ถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียน

ค�าแนะน�าการเตรียมต้นฉบับ
  บทความท่ีรับตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ 1) บทความวิจัย 2) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review articles) โดยให้พิมพ์ผลงานด้วย 

กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จ�านวนไม่เกิน 10 - 12 หน้า และก�าหนดให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน 

สถานที่ท�างาน การติดต่อผู้เขียน โดยบทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค�าส�าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค�า) 

และมีส่วนประกอบดังน้ี บทน�า วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและ 

อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

ระเบียบการตีพิมพ์
 1) ผู้วิจัยด�าเนินการเขียนบทความวิจัยตามข้อก�าหนดรูปแบบของวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน

 2) ผู้วิจัยส่งบทความที่สมบูรณ์ตรงตามแบบฟอร์มเป็นไฟล์นามสกุล .doc (Word) ความยาวไม่เกิน 10-12 หน้า ทางระบบ 

ส่งบทความวจิยัออนไลน์วารสารวจิยัร�าไพพรรณี https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/index.php หรอืสมคัร 

ผ่านเว็บไซต์ระบบ ThaiJo2.0 https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index  

  ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ www.rbru.ac.th/org/research/ สถาบันวิจัย 

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 3) ผู้วิจัยต้องช�าระค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการตีพิมพ์ของวารสารวิจัยร�าไพพรรณี จ�านวน 2,500 บาท หลังจากบทความ

ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารฯ เรียบร้อยแล้ว 

 4) ผู้วิจัยสามารถช�าระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้ 

  โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ประเภทบัญชีออมทรัพย์  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสี่แยกเขาไร่ยา) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา SCAN หลักฐานการช�าระเงินได้ที่ ระบบส่งบทความวิจัย 

ออนไลน์วารสารวิจัยร�าไพพรรณี โดยแนบในระบบตามลิงค์ต่อไปนี ้https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/ 

index.php หรือที่อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com

  กองบรรณาธกิารจะไม่คนืเงินในกรณทีีบ่ทความไม่ผ่านการพจิารณาจากผู้ทรงคณุวฒุ ิไม่ว่ากรณใีดๆ เพราะเป็นค่าตอบแทน

การพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ

 5) ผู้วิจัยจะต้องด�าเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิของวารสาร

วิจัยร�าไพพรรณี อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์
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 6) เมื่อผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามระเบียบ ข้อที่ 1) - ข้อ 5) เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ์และ 

ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และด�าเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป

 7) ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ การวิจัยไปยังหน่วยงาน/ 

มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน

ข้อก�าหนดในการเตรียมต้นฉบับ
 n	 ขนาดกระดาษ A4

 n ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว  ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นื้ว

 n ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า (Single Space)

 n ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ตามที่ก�าหนดดังนี้

  o ชื่อเรื่อง (Title) 

   - ภาษาไทย ขนาด 18 point , ก�าหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา 

   - ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point , ก�าหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา  

  o ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)

   - ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย - อังกฤษ ขนาด 14 point , ก�าหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา 

   - ที่อยู่ผู้เขียน ภาษาไทย - อังกฤษ ขนาด 14 point , ก�าหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด 

   - อีเมลล์ผู้เขียนหลัก วันที่ส่ง วันที่แก้ไขล่าสุด และวันตอบรับบทความ

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

  o บทคัดย่อ 

   - ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , ก�าหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด 

   - เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point , ก�าหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา 

  o ค�าส�าคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ ควรเลือกค�าส�าคัญที่เก่ียวข้องกับบทความ ประมาณ 4-5 ค�า ใช้ตัวอักษร 

   ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point

   - เนื้อหา บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point , ก�าหนดชิดขอบ , ตัวหนา 

   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

  o Keyword  ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract ควรเลือกค�าส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point

  o รายละเอียดบทความ (Body) 

   - ค�าหลักบทขนาด 16 point , ก�าหนดชิดซ้าย , ตัวหนา 

   - หัวข้อย่อยขนาด 14 point , ก�าหนดชิดซ้าย , ตัวหนา

   - ตัวอักษรขนาด 14 point , ก�าหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา

   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

  รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทน�า วัตถุประสงค์ของการวิจัย อุปกรณ์และวิธีด�าเนิน การวิจัย ผลการวิจัย  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง

 n ค�าศัพท ์ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

 n	 รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค�าบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และ 

จัดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และค�าบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ

 n		 รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 
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1.  อ้างอิงจากหนังสือ 

รูปแบบ : 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จ�านวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์.

ตัวอย่าง : 

สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธ์ุ และกรรณกิาร์ สุขเกษม. (2547). วธีิวทิยาการวจิยัเชงิคณุภาพ: การวจิยัปัญหาปัจจบุนัและการวจิยัอนาคตกาล.  
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 ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร ์มต ่าง ๆ หรือสมัครส ่งบทความวิจัยออนไลน์ ได ้ ท่ี  

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

-------------------------------------------------

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ์
 ต้องเป็นบทความทียั่งไม่ได้มกีารเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรอืรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการใดๆ  กองบรรณาธกิาร 

จะด�าเนนิการพจิารณาบทความตามรปูแบบทีก่�าหนด หากบทความใดไม่ผ่านการพจิารณาจะส่งกลบัคนืให้ผูเ้ขยีนแก้ไข หากผ่านการพจิารณา 

จะเข้าสู่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความได้รับ 

การตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการการตีพิมพ์ โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก และสามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับสมบูรณ์ได้ 

ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา https://www.rbru.ac.th/org/research/
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ขั้นตอนการจัดท�าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี

ประกาศรับสมัคร

ต้นฉบับ

ผู้เขียนศึกษาและ

จัดท�าบทความตาม

รูปแบบที่ก�าหนด

ส่งต้นฉบับบทความ

- ส่งผ่านระบบออนไลน์

รับบทความต้นฉบับ

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจก่อนส่งโรงพิมพ์

จัดพิมพ์เผยแพร่

แจ้งผู้เขียน

แจ้งผู้เขียน

แจ้งผู้เขียน

จบ

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน
ไม่ต้องแก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

กองบรรณาธิการตรวจ

รูปแบบตามที่ก�าหนด

กองบรรณาธิการส่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิแยกตามสาขา

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

ตามแบบประเมิน
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          n ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง 

   n ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง

 n 4) อาจตีพิมพ์ได้ โดยผู้เขียนต้องทบทวนและปรับปรุงบทความใหม่ และผ่านการประเมินใหม่อีกครั้ง โดย

   n ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง 

   n ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง

 n 5) ไม่ควรตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน

(................................................................)

     วันที่        ......................................................

หมายเหตุ  1. ถ้าเนื้อที่กระดาษไม่พอ ท่านสามารถเขียนค�าแนะน�าเพิ่มเติมได้

   2. กองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยแบบประเมินนี้แก่ผู้เขียนบทความ แต่จะรวบรวมส่งข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ 

ให้แก่ผู้เขียน โดยพิจารณาตามแต่กรณี

กรุณาส่ง   กองบรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5) อาคาร 36

    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ต�าบลท่าช้าง 

    อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  

    โทรศัพท์์ 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ต่อ 10801 โทรสาร 0-3947-1056

    มือถือ 086-4402639

     อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com   
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