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ก�ำหนดการตีพิมพ์
ปีละ 3 ฉบับ
ขอบเขตวารสาร
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารใน
		
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (พ.ศ.2563-2567) จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิต
		
นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกต่างๆ สู่สาธารณชน
		
รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ได้น�ำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ เปิดรับบทความวิจัยใน
		
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน
		
โดยจัดท�ำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ
			
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน)
จ�ำนวน 20 บทความ
			
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
จ�ำนวน 20 บทความ
			
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)
จ�ำนวน 20 บทความ
		
โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed)
		
ในสาขาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review
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วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่บทความวิจัยของนักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ เป็นวารสารราย 4 เดือน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) แต่ละฉบับมีจำ�นวน
20 บทความ โดยวารสารฉบับนี้ถือเป็นปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำ�ปี 2563 (พฤษภาคม-สิงหาคม) ซึ่งบทความวิจัย
ที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชาไม่น้อยกว่า
2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณีได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 และได้มีการพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด กองบรรณาธิการวารสารได้ดำ�เนินการเผยแพร่
วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นประจำ�ทุก
4 เดื อ น ปั จ จุ บั น วารสารวิ จั ย รำ�ไพพรรณี ได้ ผ่ า นการรั บ รองผลการประเมิ น คุ ณ ภาพวารสารในฐานข้ อ มู ล TCI
รอบที่ 4 ในวารสารกลุ่ม 2 (พ.ศ.2563-2567) และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการวารสารและ
เป็ น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพวารสารให้ มี ค วามน่ า สนใจมากขึ้ น ทางวารสารได้ เ ปิ ด รั บ บทความวิ จั ย สหวิ ท ยาการ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สังคมและชุมชน เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้
กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูเ้ ขียนทุกท่านทีส่ ง่ บทความวิจยั มาให้พจิ ารณาตีพมิ พ์ ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิ
ในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่างๆ ให้มี
ความถูกต้อง และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการจัดทำ�วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณีฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำ�ปี 2563 (พฤษภาคม-สิงหาคม) จะสามารถตอบสนอง
ความสนใจของผูอ้ า่ นทุกท่านได้เป็นอย่างดี ทัง้ นีส้ ามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ หรือสมัครส่ง
บทความวิจัยออนไลน์ ได้ที่ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php หรือส่งผ่าน
ในระบบ ThaiJo 2.0 ได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารจะดำ�เนินการ
รวบรวม คัดกรองบทความวิจัยเพื่อนำ�ไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป
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คุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงานฝ่ายผลิต
ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในภาคตะวันออกของไทย
Quality of Work life Affecting Job Efficiency of Operational Employees in
Auto Part Manufacturers in Eastern Thailand
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บทคัดย่อ

ลัยร
า

ชภัฏ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้คือ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงานของพนักงานฝ่ายผลิตของโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์
2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงานฝ่ายผลิตของโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ และ 3) เพื่อทดสอบระดับอิทธิพลของ
คุณภาพชีวิตการท�ำงานที่มีต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงานฝ่ายผลิตของโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้
ได้แก่ กลุ่มพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในภาคตะวันออกของไทย จ�ำนวน 259 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วน 5 ระดับ ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการเส้นถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับค่าเฉลี่ยของตัวแปรด้านคุณภาพชีวิตโดยรวมของพนักงานฝ่ายผลิตอยู่ในระดับมาก 2) ตัวแปร
ด้านประสิทธิภาพการท�ำงาน พบว่า ประสิทธิภาพด้านเวลาอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านคุณภาพ และด้านปริมาณ ตามล�ำดับ
และ 3) คุณภาพชีวิตในการท�ำงานทั้ง 5 ด้าน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงานฝ่ายผลิตทั้ง 3 ด้าน
ค�ำส�ำคัญ : คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน, ประสิทธิภาพการท�ำงาน, ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Abstract

มห
าว

ิทยา

The objectives of this research were 1) to study the level of quality of work life of operational
employees in auto part manufacturers, 2) to study the level of job efficiency of operational employees in auto
part manufacturers and 3) to examine the impact of quality of work life on job efficiency of operational
employees in auto part manufacturers. Samples of this research were 259 operational employees of auto part
manufacturers in Eastern Thailand. Tools in data collection was 5-point scale questionnaire and analyzed by
computer software. Statistics used in data analysis were frequency, average mean, and multiple regression analysis.
The results showed that 1) the level of quality of work life of operational employees in auto part
manufacturers was high, 2) the level of job efficiency of the operational employees in the dimension of time was at
the highest level, followed by quality and quantity, respectively, and 3) the impact of five dimensions of quality of
work life had the impact on three dimensions of job efficiency of operational employees in auto part manufacturers.
Keywords : Quality of work life, Job Performance, Auto Part Manufacturer
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ภาพที่ 1 มูภาพที
ลคาการส
ปกรณปกรณ์
รถยนต
พนักงานฝ่ายผลิตที่ใช้แรงงานในการท�ำงานในกระบวนการผลิต
นั่นคือเมื่อพนักงานฝ่ายผลิตท�ำงานในองค์การที่มีคุณภาพชีวิตใน
การท�ำงานทีเ่ หมาะสม ก็จะเกิดแรงจูงใจในการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงสุดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
งานวิจยั ทีผ่ า่ นมาได้แสดงถึงความส�ำคัญของคุณภาพชีวติ
ในการท�ำงานในบริบทต่างๆ ได้แก่ คุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ต�ำรวจไทย (ศิริพร ลือวิภาสกุล และชวนชม ชินะตังกูร, 2553)
สถาบันการศึกษา (ปิยานันท์ นิ่มวุ่น และคณะ, 2561; ธิปัตย์
โสตถิวรรณ์, 2561) และพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม (ศิริพร
ลือวิภาสกุล และชวนชม ชินะตังกูร, 2553) เป็นต้น นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานของ
พนักงานในด้านต่างๆ เช่น บรรยากาศองค์การ (สุดปราโมทย์
วั ฒ นรั ต น์ , 2561) การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (ทศวรรณ
เอี่ยมวิมังสา และเกียรติชัย เวษฎาพันธุ์, 2558) และการพัฒนา
องค์การสุขภาวะ (วรรณภา ลือกิตินันท์, 2560) เป็นต้น
งานวิ จั ย ที่ ผ ่ า นมาในประเทศไทยได้ ศึ ก ษาการเพิ่ ม
คุณภาพชีวิตในการท�ำงานให้กับพนักงานในองค์การประเภทต่างๆ
ได้ แ ก่ ความผู ก พั น ของก� ำ ลั ง พลทหาร (จิ ต ติ กิ ต ติ เ ลิ ศ ไพศาล
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การขยายตัวทางธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทนี้ท�ำให้
เกิ ด อั ต ราการแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น ตามตั ว และมี ผ ลท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ ต้ องมี
การปรับตัวและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเพือ่ ความอยูร่ อด
ของธุรกิจ โดยธุรกิจนีย้ งั ต้องพึง่ พาอาศัยแรงงานจากทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าต่อการสร้างความแข็งแกร่งและ
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มี
กระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นทางเทคโนโลยี แ ละมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรฝ่ายผลิต
จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
การท�ำงานของพนักงานทีบ่ รรลุเป้าหมาย ซึง่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน
นั่นหมายถึง การเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์โดยท�ำให้
เกิดของเสียจากกระบวนการผลิตน้อยที่สุด (Ghemawat and
Ricart, 1993)
คุณภาพชีวิตในการท�ำงานเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงานในองค์การ โดยที่ปัจจัยนี้
จะครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ท�ำงานทางกายภาพไปจนถึงปัจจัยทาง
ด้านจิตวิทยาที่สร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน ซึ่งธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์นั้นต้องอาศัยปัจจัยดังกล่าวในการสร้างขวัญก�ำลังใจให้กับ
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และคณะ, 2561) ความผู ก พั น ของพนั ก งานโรงแรม (ลิ ขิ ต า
ผู ้ วิ จั ย จึ ง ท� ำ การทดสอบอิ ท ธิ พ ลของคุ ณ ภาพชี วิ ต ใน
เฉลิมพลโยธิน และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2561) และ ความผูกพัน การท�ำงานในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ค่าตอบแทน การพัฒนา
ของบุคลากรสถาบันการศึกษา (ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, 2560) เป็นต้น ศักยภาพ การพัฒนาความรู้ และโอกาสความก้าวหน้าทีม่ ตี อ่ ผลลัพธ์
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้จะมุ่งขยายงานวิจัยโดยมุ่งศึกษาผลของ จากการท�ำงานของพนักงานฝ่ายผลิต ได้แก่ คุณภาพ ปริมาณ และ
คุณภาพชีวติ ในการท�ผูำงานที
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อว่าเป็นการพั
ธุรกิจทีฒม่ นาความรู
คี วามส�ำคัญ และโอกาสความก
ในการแข่งขันทางธุ
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ต่ออุตสาหกรรมหนักของประเทศ โดยมีค�ำถามในการวิจัยดังนี้
พนักงานฝายผลิต ไดแก คุณภาพ ปริมาณ และเวลา เพื่อนําผลวิจัยมานําเสนอตอผูบริหารเพื่อขีดความสามารถ
1. พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการแขงขันทางธุรกิจตอไป
มีระดับคุณภาพชีวิตอย่างไร
1. เพือ่ ศึกษาระดับคุณภาพชีวติ การท�ำงานของพนักงาน
2. พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ฝ่ายผลิตของโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์
วั
ต
ถุ
ประสงคของการวิจัย
มีระดับประสิทธิภาพการท�ำงานอย่างไร
2. เพือ่ ศึกษาระดับประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงาน
่อศึกษาระดั
บคุกณงานฝ่
ภาพชี
วิตตการทํ
างานของพนั
ก
งานฝ
ายผลิตของโรงงานชิ้นสวนยานยนต
3. ระดับคุณเพืภาพชี
วิตของพนั
ายผลิ
ในโรงงาน
ฝ่ายผลิตของโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์
 เพื่อำงานอย่
ศึกษาระดั
ตของโรงงานชิ
มีผลต่อประสิทธิภาพการท�
างไร บประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานฝ
3. ายผลิ
เพื่ อ ทดสอบระดั
บ อิ้นทสธิวพนยานยนต
ลของคุ ณ ภาพชี วิ ต การ
 เพื่อทดสอบระดับอิทธิพลของคุณภาพชีวิตท�การทํ
า
งานที
่
ม
ี
ต

อ
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพการทํ
า
งานของพนั
งานตของ
ำงานที่มีต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของพนั
กงานฝ่ากยผลิ
ฝายผลิตของโรงงานชิ้นสวนยานยนต
โรงงานชิ้นส่วนยานยนต์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ฐานของการวิ
1. เป็นพนักงานทีท่ ำ� งานในโรงงานผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
สมมติฐสมมติ
านของการวิ
จัย จัย
อิทธิพณลของคุ
ิตการทํ
ธิพลทางตรงต
วไม่น้อยกว่าอ1ประสิ
ปี ทธิภาพการทํางานของพนักงาน
ระดั บ อิระดั
ท ธิ พบลของคุ
ภาพชี วณิ ตภาพชี
การท� ำวงานที
่ อิ ทาธิงานที
พ ล ่อิทมาแล้
ยผลิตทของโรงงานชิ
้นสวนยานยนต
านคุตณของโรงงาน
ภาพ ปริมาณ และเวลา2. มีหน้าที่รับผิดชอบในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของ
ทางตรงต่ฝอาประสิ
ธิภาพการท�ำงานของพนั
กงานฝ่าดยผลิ

กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น การควบคุมเครื่องจักร
การตรวจคุณภาพ การจัดเก็บสินค้าคงคลัง เป็นต้น
วิธีดําเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามจ�ำนวน ไปยังกลุ่มโรงงานใน
วิธีด�ำเนินการวิจัยประชากรและกลุมตัวอยาง
ต สาหกรรมชิต้ นชิส่้นว สนยานยนต์
ใ นภาคตะวั
ประชากรที
่ใชในการศึ
วนยานยนต
โดยที่ผูวนิจออก
ัยไดวโดยเริ
างแผน่ ม แจก
ประชากรและกลุ
่มตักวษาครั
อย่าง ้งนี้ ไดแก พนักงานฝายผลิตอุในโรงงานผลิ
แต่ตเดืสาหกรรมต
อนพฤษภาคมจนถึ
เดือนกรกฎาคม
เก็บประชากรที
รวบรวมขใ่ อช้มูในการศึ
ลโดยขอความร
วมมื
จากพนั
ผูผลิตในนิคง้ มอุ
าง ๆ งโดยผู
วิจัยไดกําพ.ศ.
หนด2561
กษาครัง้ นี้ ได้
แก่อพนั
กงานฝ่กางานบริ
ยผลิต ษัทแบบสอบถามตั
เมือ่ ได้รทีบั ่รคืะดั
นแล้บวความเชื
ได้ทำ� การตรวจสอบความสมบู
ขนาดของกลุ
มตัวอยาโดยที
งดวยสู
า (Yamane,
่อมั่นที่ 95 หรือระดัรณ์บขนัองแบบสอบถาม
ยสําคัญที่
ในโรงงานผลิ
ตชิ้นส่วนยานยนต์
่ผู้วติจรยามาน
ัยได้วางแผนเก็
บรวบรวม 1973)
ที
ส
่
ามารถน�
ำ
มาใช้
ใ
นการประมวลผลต่
อ
ไป
ข้ อ มู ล โดยขอความร่
ว มมื อ จากพนั
ลิ ตาในนิ
ม และใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
.05 โดยสามารถคํ
านวนจํกางานบริ
นวนกลุษัมทตัผูว้ ผอย
งที่ ค300
เครื่อใงมื
อการเก็บข้อมูนลออกที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
อุตสาหกรรมต่
างๆโดยคั
โดยผูด้วเลืิจัอยได้
ก�ำกหนดขนาดของกลุ
่มตัวอย่าง ตชิ้นสวนยานยนต
Sample)
กพนั
งานฝายผลิตในโรงงานผลิ
นเขตภาคตะวั
่องมื
ในการเก็
ด้วยสูตรยามาน่า (Yamane,
1973)
ที่ระดั่ทบํางานในโรงงานผลิ
ความเชื่อมั่นที่ 95 หรื
1. เปนพนั
กงานที
ตชิอ้นสวนยานยนตมเครื
าแล
วไมอทีน่ใอช้ยกว
า 1 ปบข้อมูลของงานวิจัยนี้ ได้แก่
ระดับนัยส�ำคัญที่ .05 โดยสามารถค�ำนวนจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างที่ 300 แบบสอบถาม โดยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการดัดแปลงตัววัดที่ได้มา
และใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) จากการงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
โดยคัดเลือกพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ในเขต 
ภาคตะวันออกที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
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ชิ้นส่วนยานยนต์ด้านคุณภาพ ปริมาณ และเวลา
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ผลการวิจัย

พพ
รรณ
ี

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistics) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างซึง่ เป็นข้อมูลบางส่วนของประชากรทีต่ อ้ งการศึกษาทัง้ หมด
แล้วน�ำข้อสรุปที่ได้ไปคาดคะเนหรือน�ำไปอ้างอิงถึงลักษณะของ
ประชากรทัง้ หมด ซึง่ งานวิจยั นีไ้ ด้ใช้การวิเคราะห์สถิตถิ ดถอยพหุคณ
ุ
(Multiple Regression Analysis) เพื่อใช้ในการทดสอบระดับ
อิทธิพลของตัวแปรด้านคุณภาพชีวติ ของพนักงานทีม่ ตี อ่ ประสิทธิภาพ
การท�ำงาน ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณภาพ เวลา และปริมาณ

รำไ

ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากรจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 300 ชุด ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่ใช้ได้กลับมาเพื่อใช้ใน
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จ�ำนวนทั้งสิ้น 259 คน ซึ่งสามารถคิดอัตราการตอบกลับเป็นร้อยละ
86.33 โดยผลการวิจัยสามารถแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของบริษทั และข้อมูลส่วนบุคคล
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงดังตารางที่ 1

ลัยร
า

ชภัฏ

ส่วนที่ 1		 เป็ น แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของ
ผู ้ แ บบสอบถามเพื่ อ ให้ นั ก วิ จั ย สามารถคั ด เลื อ กผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมในการตอบค�ำถามครั้งนี้ โดยมีค�ำถามจ�ำนวน 4 ข้อ ได้แก่
เพศ อายุ การศึกษา และรายได้
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามในประเด็นด้านคุณภาพ
ชีวิตการท�ำงาน โดยใช้ Likert scale ซึ่งมี 5 ระดับที่แสดงระดับ
ความคิ ด เห็ น โดยที่ 1 หมายถึง ไม่เห็น ด้ว ยอย่างยิ่ ง และ 5
หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยข้อค�ำถามดัดแปลงจากงานวิจัย
ของ Farid et al. (2015)
ส่วนที่ 3		 เป็นแบบสอบถามในประเด็นด้านประสิทธิภาพ
การท�ำงานของพนักงานฝ่ายผลิต โดยใช้ Likert Scale ซึ่งมี 5 ระดับ
โดยที่ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ 5 หมายถึง เห็นด้วย
อย่างยิ่ง โดยข้อค�ำถามดัดแปลงจากงานวิจัยของ Gambi, Boer,
Gerolamo, Jorgensen & Carpinetti (2015)
ผู้วิจัยได้ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวิจยั จ�ำนวน 5 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบ
หาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective
Congruence: IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 สะท้อนถึง
คุ ณ ภาพด้ า นความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาตามเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนด
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ท�ำการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
ข้อค�ำถามในแต่ละด้านพบว่า ค่าครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s
Alpha) ของทุกด้านค�ำที่สูงกว่าระดับที่ยอมรับได้ทางสถิติที่ 0.7
(Nunnally, 1994)

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

176
83

68.0
33.0

140
119

54.1
45.9

3. สถานภาพ
โสด
สมรส

136
123

52.5
47.5

4. รายได้ต่อเดือน
15,001 - 20,000 บาท
มากกว่า 20,001 บาท

145
114

56.0
44.0

259

100.0

1. เพศ
ชาย
หญิง

มห
าว

ิทยา

2. อายุ
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี

รวม
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ทางกายภาพ (X = 3.969, SD = 1.13) ด้านโอกาสความก้าวหน้า
(X = 3.951, SD = 1.067) และด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
(X = 3.463, SD = 0.579) ตามล�ำดับ
กลุ ่ ม ตั ว แปรด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งาน พบว่ า
ประสิทธิภาพด้านเวลา (X = 3.926, SD = 0.503) อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านคุณภาพ (X = 3.797, SD = 0.452)
และด้านปริมาณ (X = 3.671, SD = 0.530) ตามล�ำดับ
สถิติเชิงอนุมาน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของคุณภาพ
การท�ำงานที่มีต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงานฝ่ายผลิต
แสดงดังตารางต่อไปนี้

พพ
รรณ
ี

จากตารางที่ 1 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.0 มีอายุอยู่ในช่วง 20 - 30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 54.1 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีรายได้
ต่อเดือนที่ 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.0
สถิติเชิงพรรณนา
จากการประมวลผลทางสถิติเพื่อหาระดับของตัวแปร
ในงานวิจัย พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยของตัวแปรด้านคุณภาพชีวิต
โดยรวมของพนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต อยู ่ ใ นระดั บ มาก (X = 3.919,
SD = 0.389) เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ สามารถเรียงล�ำดับจาก
มากไปน้อย ดังนี้ ด้านค่าตอบแทน (X = 4.192, SD = 0.496)
ด้านการพัฒนาความรู้ (X = 3.979, SD = 0.610) ด้านสิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน

คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์
t-value

ปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์

Beta

t-value

ชภัฏ

Beta

รำไ

ตารางที่ 2 ระดับอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการท�ำงานที่มีต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน

เวลาในการผลิต

Beta

t-value

0.351**

25.688

-0.027

-1.842

0.063**

4.717

2. ค่าตอบแทน

-0.015

-0.788

0.047*

2.275

0.102**

5.521

3. การพัฒนาศักยภาพ

0.320**

16.573

0.239**

11.410

0.152**

8.076

4. การพัฒนาความรู้

0.652**

45.531

0.158**

10.163

0.312**

22.437

5. โอกาสความก้าวหน้า

0.031*

1.947

0.814**

46.617

0.776**

49.618

R2

ลัยร
า

1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

0.959

มห
าว

ิทยา

จากตารางข้างต้น พบว่า คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงานฝ่ายผลิต
ทั้ง 3 ด้าน โดยสามารถเรียงตามล�ำดับอิทธิพล ได้ดังนี้
คุณภาพชีวิตที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้แก่
การพัฒนาความรู้ (B = 0.652) รองลงมา คือ สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
(B = 0.351) การพัฒนาศักยภาพ (B = 0.320) และโอกาส
ความก้าวหน้า (B = 0.031) ตามล�ำดับ
คุณภาพชีวิตที่มีผลต่อปริมาณของผลิตภัณฑ์ ได้แก่
โอกาสความก้าวหน้า (B = 0.814) รองลงมา คือ การพัฒนาศักยภาพ
(B = 0.239) การพัฒนาความรู้ (B = 0.158) และการพัฒนาศักยภาพ
(B = 0.047) ตามล�ำดับ
คุณภาพชีวิตที่มีผลต่อเวลาในการผลิต ได้แก่ โอกาส
ความก้าวหน้า (B = 0.776) รองลงมา คือ การพัฒนาความรู้
(B = 0.312) การพัฒนาศักยภาพ (B = 0.152) ค่าตอบแทน
(B = 0.102) และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (B = 0.063) ตามล�ำดับ

0.953

0.961

อภิปรายผล

1. ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพมีผลต่อการประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงาน
ฝ่ า ยผลิ ต ทั้ ง ในด้ า นคุ ณ ภาพและระยะเวลาในการผลิ ต นั่ น คื อ
เมื่ อ พนั ก งานท� ำ งานในสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ แสงสว่ า ง อุ ป กรณ์
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุณภูมิที่เหมาะสมต่อการปฎิบัติงานแล้ว
พวกเขาจะสามารถท�ำงานได้อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งจะมี
ตัวช่วยในการช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Low & Show (2008) ที่ได้ศึกษากับ
พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานประเทศสิงค์โปร์ และพบว่าการออกแบบ
ผังโรงงานและการใช้แสงสว่างทีเ่ พียงพอจจะช่วยให้พนักงานท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จะมีคณ
ุ ภาพทีด่ ขี นึ้ และยัง
ช่วยลดระยะเวลาในการท�ำงาน
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พนักงานฝ่ายผลิตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส�ำคัญ
อย่างมากต่อบริษทั ผูผ้ ลิตสินค้าทุกประเภท โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็น
อุตสาหกรรมส�ำคัญส�ำหรับประเทศไทยในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม โดยผู้วิจัยได้น�ำผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์
อิทธิพลทางตรงของตัวแปรด้านคุณภาพชีวิตในการท�ำงานทั้ง 5 มิติ
ที่ล้วนแต่มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท�ำงานใน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ และด้านเวลา
การเพิม่ คุณภาพชีวติ ในการท�ำงานของพนักงานฝ่ายผลิต
ในแต่ละด้านสามารถกระท�ำได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ ผู ้ บ ริ ห ารควรให้
ความส� ำ คั ญ ในการจั ด วางผั ง โรงงานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกใน
การเคลื่อนไหวร่างกาย อุณหภูมิที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
อุปกรณ์เครื่องมือที่ปลอดภัยและทันสมัย
2. ด้านค่าตอบแทน ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ควรพิจารณาความเหมาะของค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และเงินรางวัล รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ
ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย ค่าที่พักอาศัย ค่าเดินทาง เป็นต้น
โดยเปรียบเทียบกับโรงงานผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเดียวกับเพื่อรักษา
ขวัญและก�ำลังใจให้กับพนักงานเพื่อลดอัตราการลาออกจากงาน
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ควรด�ำเนินงานโครงการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ทั้ ง ในและนอกสถานที่ ท� ำ งานเพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ เ พิ่ ม พู น ทั ก ษะ
ทางเทคนิคในการท�ำงานให้ถกู ต้อง นอกจากนี้ องค์การควรพิจารณา
รางวัลส�ำหรับพนักงานตัวอย่างเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงาน
ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านการพัฒนาความรู้ ผูบ้ ริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ควรสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
เช่น การสนับสนุนการเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ รวมทั้งการเปิด
โอกาสให้พนักงานสามารถน�ำเสนอความรู้ของตนเองเพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5. ด้านโอกาสความก้าวหน้า ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ด ควรพั ฒ นาเส้ น ทางอาชี พ (Career Path) ในแต่ ล ะ
ต�ำแหน่งงานที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจใน
การท�ำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
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2. ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านค่าตอบแทน
มีผลต่อการปฎิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตทั้งในด้านปริมาณและ
ระยะเวลาในการผลิต นัน่ คือ เมือ่ พนักงานฝ่ายผลิตได้รบั ค่าตอบแทน
ที่เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิตและเท่าเทียมกับองค์การอื่นๆ พวกเขา
จะมีแรงจูงใจในการเพิ่มผลผลิตและท�ำงานได้อย่างรวดเร็วภายใน
ระยะในเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Chiu, Luk & Tang (2002) ที่ได้ศึกษาพนักงานในบริษัทผู้ผลิต
ของจีนต้องการค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา
และโบนัสเป็นปัจจัยที่ท�ำงานพนักงานเกิดแรงจูงใจในการท�ำงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
3. ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านการพัฒนา
ศั ก ยภาพมี ผ ลต่ อ การปฎิ บั ติ ง านของพนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต ทั้ ง ใน
ด้านคุณภาพ ปริมาณ และระยะเวลาในการผลิต นัน่ คือ เมือ่ พนักงาน
ฝ่ายผลิตได้รบั การฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพหรือทักษะทีใ่ ช้ในงาน
ทั้งในช่วงก่อนหรือระหว่างการท�ำงาน พวกเขาจะมีความสามารถ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Acton & Golden (2003) ที่ได้ศึกษาพนักงาน
จ�ำนวน 200 คน ของบริษัททผลิตซอฟท์แวร์ในประเทศไอร์แลนด์
และพบว่าการฝึกอบรมพนักงานจะช่วยให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ
และศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งน�ำไปสู่ความแข็งแกร่งให้กับองค์การ
4. ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านการพัฒนา
ความรู ้ มี ผ ลต่ อ การปฎิ บั ติ ง านของพนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต ทั้ ง ในด้ า น
คุณภาพ ปริมาณ และระยะเวลาในการผลิต นั่นคือ เมื่อพนักงาน
ฝ่ายผลิตได้รับการสนับสนุนให้เข้าอบรมเพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ๆ และ
เกิดความรูท้ สี่ ามารถน�ำไปใช้ในงานของตนเองได้ พวกเขาจะสามารถ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Prieto & Revilla (2006) ที่ได้ศึกษาพนักงาน
ระดับปฎิบัติในบริษัทผู้ผลิตในประเทศสเปนจ�ำนวน 111 แห่ง
และพบว่าพนักงานที่มีศักยภาพในการเรียนรู้จะสามารถเพิ่มผล
ประกอบการทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน เช่น ส่วนแบ่งตลาด เป็นต้น
5. ปั จ จั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานด้ า นโอกาส
ความก้ า วหน้ า มี ผ ลต่ อ การปฎิ บั ติ ง านของพนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต ทั้ ง
ในด้านคุณภาพ ปริมาณ และระยะเวลาในการผลิต นั่นคือ ซึ่งผล
การวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kooij, Guest, Clinton,
Knight, Jansen & Dikkers (2013) ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากพนักงานในต�ำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกร ขนส่งโลจิสติกส์ และ
บริ ก ารสารธนสุ ข ขององค์ ก ารในภาครั ฐ และพบว่ า การพั ฒ นา
โครงสร้างความก้าวหน้าในงานจะท�ำให้พนักงานแต่ละคนมีเป้าหมาย
ในสายอาชีพของตนเองและมุ่งมั่นพัฒนางานให้มีประสิทธิผลตาม
เป้าหมายที่วางไว้
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ซึ่งผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นผู้สูงอายุ (61 ปีขึ้นไป) ใน 3 จังหวัดเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 400 ชุด ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบ Independent
sample t-test และ One -way ANOVA F-test เพื่อทดสอบระดับความต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และ 3 กลุ่ม
ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 หรือที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ตามล�ำดับ
ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.74)
เช่นเดียวกับระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจก็อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.54) ในขณะที่ระดับคุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม
และด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับน้อย (X = 2.27) และ (X = 2.34) ตามล�ำดับ เช่นเดียวกับระดับคุณภาพชีวิตด้านสิทธิเสรีภาพที่อยู่ใน
ระดับน้อย (X = 2.43) เช่นเดียวกัน ในส่วนผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
จากการศึกษาพบว่า เพศต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจต่างกัน ในขณะที่อายุต่างกันจะมีระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ และด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ในส่วนของระดับการศึกษา จ�ำนวนบุตร-ธิดา ประเภทที่พักอาศัย อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และที่มาของรายได้ จะมีระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสิทธิเสรีภาพ
แตกต่างกัน ในขณะที่สุขภาพ จะมีระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านสัมพันธภาพทางสังคมแตกต่างกัน
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This article is aimed to study the level of quality of life and to compare the level of quality of life of
the elderly in Eastern Economic Corridor (EEC). The researcher used quantitative research by collecting 400
questionnaires of the elderly opinions (over 61 years old) in 3 provinces in Eastern Economic Corridor (EEC),
including Chonburi, Rayong and Chachoengsao and used statistical analysis of the independent sample t-test
and one-way ANOVA F-test to test the level of difference in the average of 2 groups and 3 groups at a statistical
significance level of 0.05 or 95 percent confidence.
The study indicated that the overall of quality of life of the sample group in the moderate level
(X = 2.74) as well as the quality of life on mind was at a moderate level (X = 2.54), while the quality of life in
social and environmental relationships was at a low level (X = 2.27) and (X = 2.34), respectively. The level of
quality of life on rights and freedoms at a low level (X = 2.43). The results of the comparison of the quality of
life of the elderly in the Eastern Economic Corridor (EEC) found that different gender had a different levels of
quality of life on mind. Different ages, had different levels of quality of life on physical, mind and environment.
The level of education, number of children, accommodation type, occupation, average income per month and
the source of income had the levels different of quality of life on physical, mind, social relationships, environment
and rights and freedoms. Health had a different levels of quality of life on mind and social relationships.
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3 อันดับแรก คือ ความดันโลหิตสูง โรคเกีย่ วกับกล้ามเนือ้ และกระดูก
ปัจจุบันทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาประชากรสูงอายุที่ และโรคเบาหวาน โดยร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้นมี
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว (OECD, 2006) อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้า โรคเรื้อรังหลายโรค ในขณะที่ อุทัย สุดสุข และคณะ (2552) พบว่า
ทางการแพทย์และเทคโนโลยีสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2560 พบว่า ระดับสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบกับอายุ กล่าวคือ เมื่อผู้สูงอายุ
ประชากรสูงอายุทั่วโลกมีจ�ำนวนมากกว่า 900 ล้านคน (United มี อ ายุ ม ากมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี สุ ข ภาพแย่ ล ง สอดคล้ อ งกั บ น�้ ำ ฝน
Nations, 2018) โดย 2 ใน 3 ของประชากรสูงอายุทั่วโลกอาศัยอยู่ กองอรินทร์, ชลธิชา เรือนค�ำ และโรชินี อุปรา (2552) ที่พบว่า
ในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา (WHO, 2005) ซึ่งวัยสูงอายุเป็นวัยที่มี ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ ภาวะสุ ข ภาพของผู ้ สู ง อายุ ได้ แ ก่
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระของร่างกาย การท�ำหน้าที่ของร่างกาย การรับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย การพักผ่อนนอนหลับ
ลดลงท�ำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหา ระดับการศึกษาการประกอบอาชีพ การคมนาคม บทบาทและ
ทางสุขภาพที่ส�ำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งส�ำหรับประเทศไทย ปัจจุบัน สัมพันธภาพ และปัจจัยท�ำนายที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของ
จ�ำนวนผูส้ งู อายุได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว มีประชากรทีม่ อี ายุ 60 ปี ขึน้ ไป ผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัจจัยด้านการดูแลสุขภาพ ด้านการรับประทานอาหาร
มากกว่า ร้อยละ10 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การออกก�ำลังกาย และการพักผ่อนนอนหลับ และปัจจัยด้านโครงสร้าง
จ�ำนวนผู้สูงอายุของไทยอยู่ในระดับมาก จากข้อมูลในอดีตพบว่า ทางสังคม ด้านระดับการศึกษาการที่ระดับภาวะสุขภาพที่แตกต่างกัน
ในช่วงปี พ.ศ.2548-2553 อายุเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของผู้ชายไทย อาจท� ำ ให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ แ ตกต่ า งกั น ได้ ซึ่ ง พื้ น ที่ ทั้ ง
68.5 ปี ผู้หญิงไทย 75 ปี และคาดว่า ในปี พ.ศ.2568-2573 3 จังหวัด ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ก็เป็นอีกหนึ่ง
จะเพิ่มขึ้นถึง 73.6 ปี ในผู้ชาย และ 79.1 ปี ในผู้หญิง (United พื้นที่ที่ก�ำลังเผชิญกับปัญหาด้านผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน และเพื่อ
Nations, 2005) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มและหาแนวทางไปสู ่ ก ารแก้ ป ั ญ หา
ก�ำลังเข้าสูภ่ าวะประชากรสูงอายุ ดังนัน้ การตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุทยี่ งั่ ยืนในอนาคต ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การศึกษาถึงระดับคุณภาพ
ของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ ที่จะส่งผลให้ภาครัฐก�ำหนดมาตรการ ชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ใ นเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออกในปั จ จุ บั น
เตรี ย มการรองรั บ ให้ ก ารดู แ ลผู ้ สู ง อายุ เ หล่ า นั้ น ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น โดยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของคนสูงอายุในด้านต่างๆ ที่ได้
การเตรียมความพร้อม สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ ได้ถูกก�ำหนดเป็น จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย ประกอบด้วย เพศ อายุ
หนึง่ ในยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การศึกษา จ�ำนวนบุตร-ธิดา การประกอบอาชีพ ที่พักอาศัย รายได้
ฉบับที่ 12 เพื่อก�ำหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการ เฉลี่ยต่อเดือน ที่มาของรายได้และสุขภาพ เพื่อค้นหาแนวทางใน
ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ดำ� เนินการด้านผูส้ งู อายุให้ชดั เจน (วิพรรณ ประจวบเหมาะ การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโอกาสต่อไป
และคณะ, 2553) ซึ่งจะต้องมีการรับรู้ถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการ
วางแผนและด�ำเนินการบนฐานของการลงทุนและใช้จา่ ยอย่างคุม้ ค่า วัตถุประสงค์ของการวิจัย
จากภาครัฐ (Dijksterhuis, 2011) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผล
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขต
ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายให้กบั ภาครัฐหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ในการดูแลผูส้ งู อายุได้ ซึง่ จากการศึกษาของ ปิน่ นเรศ กาศอุดม และ
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
คณะ (2550) พบว่า ผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออก มีโรคประจ�ำตัว ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
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2. เพื่อเปรียบเทียบระดับวารสารวิ
คุณภาพชีวิตของผูÅสูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
- 60– 69 ปá
- 70 – 79 ปá
- 80 – 89 ปá
- 90 ปáขึ้นไป

การประกอบอาชีพ
- พนักงาน
- รับราชการ
- เจÅาของกิจการ
- เกษตรกรรม
- อื่นๆ

- บริษัทเอกชน
- รัฐวิสาหกิจ
- รับจÅางทั่วไป
- คÅาขาย

พพ
รรณ
ี

กรอบแนวคิดในการวิจัย

รายได8เฉลี่ยตdอเดือน
- ไมâมีรายไดÅ
- ต่ำกวâา 3,000 บาท
- 3,001-6,000 บาท
- 6,001-9,000 บาท
- 9,001-12,000 บาท
- มากกวâา 12,000
บาท ขึ้นไป

คุณภาพชีวิตของผู8สูงอายุ
1. ดÅานรâางกาย
2. ดÅานจิตใจ
3. ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม
4. ดÅานสิ่งแวดลÅอม
5. ดÅานสิทธิเสรีภาพ
(Lawton, 1985; Beadle-Brown et al.,
2008)

รำไ

การศึกษา
- ไมâไดÅศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนตÅน
- มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช
- อนุปริญญา/
- ปริญญาตรีขึ้นไป

ที่มาของรายได8
- การประกอบอาชีพ
- บุตร-ธิดา/ ลูกหลาน
- บำนาญ
- เงินสงเคราะห)คนชรา
- อื่นๆ

ที่พักอาศัย
- ของตน
- บุตร-ธิดา
- ญาติพี่นÅอง
- สถานสงเคราะห)คนชรา
- อื่นๆ

ชภัฏ

จำนวนบุตร-ธิดา
- ไมâมี
- 1 -2 คน
- 3-4 คน
- 5-6 คน
วิธ- ีดมากกวâ
ำเนิา น6 การวิ
คนขึน้ ไปจัย

สุขภาพ
- สุขภาพแข็งแรงไมâมี
โรคประจำตัว
- มีโรคประจำตัว 1 โรค
- มีโรคประจำตัว
มากกวâา 1 โรคขึน้ ไป

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิ
- ดในการวิจัย
งานวิจัยนี้ ผูÅ วิจัย ใชÅรูป แบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บ ขÅอมูลผูÅ สูงอายุในเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวันออก 3
จังหวัด โดยใชÅเครื่องมือวิจัยเปöนแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ Rating scale 5 ระดับ ที่ผâานการตรวจสอบคุณภาพทั้ง
ชุด จากประชากรทั
401,263
คน ซึ่งใช้IOC
สูตรการค�
วิธีดดÅ�ำาเนิ
นการวิจัย มของเนื้อหา (Structural Content) จากผูÅเ400
นความครอบคลุ
ชี่ยวชาญ
จำนวน 5 ทâา้งนหมด
โดยใชÅ
การวิเคราะห)
(Item-ำนวณ
ตัวอย่างของ
(1967)การวิ
และใช้
เทคนิคคการเลื
งานวิCongruence
จั ย นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้Index)
รู ป แบบการวิ
เชิ ง ปริ
ม าณองเทâขนาดกลุ
Objective
ซึ่งเกณฑ)จปั ยระเมิ
นจะตÅ
ากับหรือ่มมากกวâ
า 0.60Yamane
ขึ้นไป และใชÅ
เคราะห)
วาม อก
างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ จะต้องเป็น
โดยเก็
บข้อมูลผู้อ้สูงหา
อายุ(Content
ในเขตพัฒนาพิ
เศษภาคตะวั
นออก 3 จังหวัด ่อตัมัว่นอย่(Reliability)
ตรงของเนื
validity)
โดยการทดสอบความเชื
เพื่อวัดความสอดคลÅองภายใน (Internal
โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ Rating ผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านในในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดในเขตพัฒนา
scale 5 ระดับ ทีผ่ า่ นการตรวจสอบคุณภาพทัง้ ด้านความครอบคลุม พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เท่านั้น จากนั้นใช้การเลือกตัวอย่าง
ของเนื้อหา (Structural Content) จากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบโควตา (Quota sampling)
โดยใช้การวิเคราะห์ IOC (Item-Objective Congruence Index) แบ่งตามจ�ำนวนผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเกณฑ์ประเมินจะต้องเท่ากับหรือมากกว่า 0.60 ขึ้นไป และ แบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในการลง
ใช้การวิเคราะห์ความตรงของเนื้อหา (Content validity) โดย พื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูล หลังจากนั้น ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อวัดความสอดคล้อง ทางสถิติโดยใช้สถิติ Independent sample t-test ส�ำหรับ
ภายใน (Internal consistency) แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของ คุณลักษณะของประชากรที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม และ One - way
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยก�ำหนดให้ ANOVA F-test ส�ำหรับคุณลักษณะของประชากรที่แบ่งออกเป็น
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงกว่า 0.70 หลังจากนั้นผู้วิจัย ตั้ ง แต่ 3 กลุ ่ ม ขึ้ น ไป ที่ ร ะดั บ นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 หรื อ ที่
จึงน�ำแบบสอบถามไปใช้จริงในการเก็บข้อมูลภาคสนามกับกลุ่ม ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากการ
ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูส้ งู อายุ (61 ปีขนึ้ ไป) ใน 3 จังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษ เก็บแบบสอบถาม และน�ำไปสูก่ ารสรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
ภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา จ�ำนวน ต่างๆ ในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป
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3. ระดับคุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคมของ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ กลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับน้อย (X = 2.27) โดยที่บุคคลที่ดูแลเป็น
หญิง คิดเป็นร้อยละ 64.8 อายุระหว่าง 61-65 ปี คิดเป็นร้อยละ ปัจจัยที่ท�ำให้ระดับคุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคมของ
53.5 มีระดับการศึกษาในชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.3 ผู ้ สู ง อายุ ม ากที่ สุ ด และผู ้ สู ง อายุ ย อมรั บ ว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า น
มีบุตร-ธิดา 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 พักอาศัยในบ้านของตน สัมพันธภาพทางสังคมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตโดยรวมและ
คิดเป็นร้อยละ 57.8 ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 56 มีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต ในขณะเดียวกัน ปัญหาด้านสุขภาพ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 3,001-6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ มีผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม ในขณะเดียวกัน
23.8 และมากกว่า 12,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27.3 ความช่วยเหลือต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐมีผลต่อคุณภาพชีวิต
โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากลูกหลาน คิดเป็นร้อยละ 59.5 และ ด้านสัมพันธภาพทางสังคมด้วยเช่นกัน
4. ระดับคุณภาพชีวติ ด้านสิง่ แวดล้อมของกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มโี รคประจ�ำตัวอย่างน้อยคนละ 1 โรค คิดเป็นร้อยละ 55.3
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของ อยู่ในระดับน้อย (X = 2.34) โดยที่บุคคลที่ดูแลเป็นปัจจัยที่ท�ำให้
ผูส้ งู อายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์ ระดับคุณภาพชีวติ ด้านสิง่ แวดล้อมของผูส้ งู อายุมากทีส่ ดุ ซึง่ คุณภาพ
ชีวติ ด้านสิง่ แวดล้อมมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ รองลงมา ได้แก่
การแบ่งช่วงค่าเฉลี่ยระดับของคุณภาพชีวิต ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แทนระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุยอมรับว่าคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวติ โดยรวม มากกว่านัน้ ปัญหาด้านสุขภาพมีผลต่อคุณภาพ
			
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แทนระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชีวติ ด้านสิง่ แวดล้อม ในขณะทีค่ วามช่วยเหลือต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ภาครัฐมีผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน
			
น้อย
5. ระดับคุณภาพชีวติ ด้านสิทธิเสรีภาพของกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แทนระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
อยู่ในระดับน้อย (X = 2.43) โดยที่คุณภาพชีวิตด้านสิทธิเสรีภาพ
			
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แทนระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของผู้สูงอายุมากที่สุด รองลงมา คือ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสิ ท ธิ เ สรี ภ าพมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
			
มาก
ุ ภาพชีวติ
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แทนระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยรวม ตามมาด้วย บุคคลทีด่ แู ลสามารถช่วยให้ทา่ นมีคณ
ด้านสิทธิเสรีภาพได้ ในขณะที่ปัญหาด้านสุขภาพมีผลต่อคุณภาพ
			
มากที่สุด
ชีวิตด้านสิทธิเสรีภาพอยู่ในระดับน้อย
ผลการศึกษาพบว่า
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพือ่ เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวติ
1. ระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.74) โดยที่บุคคลที่ดูแลเป็นปัจจัย ของผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผลการศึกษา
ที่ ท� ำ ให้ ร ะดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นร่ า งกายของผู ้ สู ง อายุ ม ากที่ สุ ด สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1
รองลงมา ได้แก่ การด�ำรงชีวิตต้องอาศัยคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย
ทีด่ ี และผูส้ งู อายุยอมรับว่าคุณภาพชีวติ ด้านร่างกายมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตโดยรวม ในขณะเดียวกันปัญหาด้านสุขภาพมีผล
ต่อคุณภาพชีวิตด้านร่างกายด้วยเช่นกัน
2. ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นจิ ต ใจของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.54) โดยที่บุคคลที่ดูแลเป็นปัจจัย
ทีท่ ำ� ให้ระดับคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจของผูส้ งู อายุมากทีส่ ดุ รองลงมา
ได้แก่ การด�ำรงชีวิตต้องอาศัยคุณภาพชีวิตด้านจิตใจที่ดี และ
ผูส้ งู อายุยอมรับว่าคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ชีวิตโดยรวม ในขณะเดียวกัน ปัญหาด้านสุขภาพมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตด้านจิตใจด้วยเช่นกัน

ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค, วิสันต์ ลมไธสง
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปuจจัยสdวนบุคคล
ระดับคุณภาพชีวิต
t/F
P-value
เพศ
ดÅานรâางกาย
1.349
0.178
ดÅานจิตใจ
-2.963
0.003*
ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม
0.76
0.448
ดÅานสิ่งแวดลÅอม
1.211
0.226
ดÅานสิทธิเสรีภาพ
0.046
0.963
อายุ
ดÅานรâางกาย
3.118
0.045*
ดÅานจิตใจ
5.761
0.003*
ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม
0.129
0.879
ดÅานสิ่งแวดลÅอม
5.828
0.003*
ดÅานสิทธิเสรีภาพ
1.659
0.192
ระดับการศึกษา
ดÅานรâางกาย
25.885
0.000*
ดÅานจิตใจ
21.934
0.000*
ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม
23.168
0.000*
ดÅานสิ่งแวดลÅอม
28.235
0.000*
ดÅานสิทธิเสรีภาพ
34.326
0.000*
จำนวนบุตร-ธิดา
ดÅานรâางกาย
20.159
0.000*
ดÅานจิตใจ
6.031
0.001*
ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม
7.343
0.000*
ดÅานสิ่งแวดลÅอม
3.477
0.016*
ดÅานสิทธิเสรีภาพ
6.919
0.000*
ประเภทที่พักอาศัย
ดÅานรâางกาย
14.439
0.000*
ดÅานจิตใจ
15.376
0.000*
ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม
12.418
0.000*
ดÅานสิ่งแวดลÅอม
12.336
0.000*
ดÅานสิทธิเสรีภาพ
9.817
0.000*
อาชีพ
ดÅานรâางกาย
18.668
0.000*
ดÅานจิตใจ
25.242
0.000*
ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม
25.015
0.000*
ดÅานสิ่งแวดลÅอม
55.637
0.000*
ดÅานสิทธิเสรีภาพ
34.326
0.000*
รายไดÅเฉลี่ยตâอเดือน
ดÅานรâางกาย
13.440
0.000*
ดÅานจิตใจ
20.833
0.000*
ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม
14.539
0.000*
ดÅานสิ่งแวดลÅอม
35.756
0.000*
ดÅานสิทธิเสรีภาพ
20.575
0.000*
ที่มาของรายไดÅแตกตâางกัน
ดÅานรâางกาย
19.996
0.000*
ดÅานจิตใจ
27.414
0.000*
ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม
24.901
0.000*
ดÅานสิ่งแวดลÅอม
25.435
ธันยนันท์ สมบูรณ์ร0.000*
ัตนโชค, วิสันต์ ลมไธสง
ดÅานสิทธิเสรีภาพ
33.326
0.000*

27.414
นรâาตงกาย
13.440
ดÅานจิ
ใจ
20.833
0.000*
ดÅานสั
พันธภาพทางสังคม
24.901
0.000*
นจิตมใจ
20.833
14.539
18 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีดÅทาี่ 14
ฉบั
ทีอ่ ม2 เดือนพฤษภาคม
- สิงหาคม 35.756
2563
25.435
นสั
พันบธภาพทางสั
งคม
14.539
นสิม่งแวดลÅ
0.000*
ดÅานสิท่งแวดลÅ
ธิเสรีภอาพ
33.326
0.000*
ม
35.756
20.575
ปuที่มจาของรายไดÅ
จัยสdวนบุคคล
ณ
ภาพชี
t/F
P-value
ดÅระดั
านรâ
นสิบาทคุงกาย
ธิเสรี
ภาพวิต
20.575
0.000*
แตกตâางกัน
19.996
2.143
0.119
ทีสุข่มภาพ
าของรายไดÅแตกตâางกัน
นรâาตงกาย
19.996
ดÅานจิ
ใจ
27.414
0.000*
ดÅานจิ
3.823
0.023*
27.414
นสัตมใจ
พันธภาพทางสังคม
24.901
0.000*
พันธภาพทางสั
งคม
24.901
3.950
0.020*
ดÅานสั
นสิม่งแวดลÅ
อม
25.435
0.000*
ม
25.435
0.000*
0.615
0.541
ดÅานสิท่งแวดลÅ
ธิเสรีภอาพ
33.326
ดÅระดั
านสิบทคุณ
ธิเสรี
ภาพวิต
33.326
0.000*
0.046
0.955
ปuจจัยสdวนบุคคล
ภาพชี
t/F
P-value
จัยสdวนบุคคล
ณภาพชีวิต
t/F
P-value
สุปuขจภาพ
ดÅระดั
านรâบาคุงกาย
2.143
0.119
สุขภาพ
นรâาตงกาย
2.143
0.119
ดÅานจิ
ใจ
3.823
0.023*
ดÅานจิ
3.823
0.023*
นสัตมใจ
พันธภาพทางสังคม
3.950
0.020*
พันธภาพทางสั
งคม
3.950
0.020*
ดÅานสั
นสิม่งแวดลÅ
อม
0.615
0.541
ม
0.615
0.541
ดÅานสิท่งแวดลÅ
ธิเสรีภอาพ
0.046
0.955
ดÅานสิทธิเสรีภาพ
0.046
0.955
จากผลการทดสอบสสมติฐานในตารางที่ 1 สามารถสรุป
10. สุขภาพแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ
ได้ว่า
และระดับคุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม แตกต่างกัน
1. เพศแตกต่างกัน มีระดับ คุณภาพชีวิต ด้ า นจิ ต ใจ
แตกต่างกัน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
2. อายุแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผล
ระดับคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจ และระดับคุณภาพชีวติ ด้านสิง่ แวดล้อม ได้ดังนี้
แตกต่างกัน
1. ระดับคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ
3. ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต ในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) พบว่ า อยู ่ ใ นระดั บ
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ปานกลาง และปัจจัยด้านความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา
และด้านสิทธิเสรีภาพ แตกต่างกัน
จ�ำนวนบุตร-ธิดา ประเภทที่พักอาศัย เคยประกอบอาชีพหรือ
4. จ�ำนวนบุตร-ธิดาแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต ก�ำลังประกอบอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มาของรายได้ และ
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ล้วนแต่มีระดับคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ
และด้านสิทธิเสรีภาพ แตกต่างกัน
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของมยุรี พงษ์นาค (2555)
5. ประเภททีพ่ กั อาศัยแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ ที่พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัย
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อระดับ
และด้านสิทธิเสรีภาพ แตกต่างกัน
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนมากไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่อง
6. ประเภททีพ่ กั อาศัยแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ การดู แ ลสุ ข ภาพ และปฏิ บั ติ ต ามค� ำ แนะน� ำ ของบุ ค ลากรทาง
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม การแพทย์ โดยมีความเชื่อทางไสยศาสตร์มากกว่า เช่นเดียวกับ
และด้านสิทธิเสรีภาพ แตกต่างกัน
วิราภรณ์ โพธิศิริ และคณะ (2555) ที่กล่าวว่า ภาวะทางอารมณ์
7. อาชีพแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย มีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขของของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ
ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิง่ แวดล้อมและด้านสิทธิ วิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ (2552) ที่กล่าวไว้ว่า การระมัดระวัง
เสรีภาพ แตกต่างกัน
ภาวะอารมณ์ได้ก็จะมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับสุทธิชัย จิตะพันธุ์
8. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ และคณะ (2543) พบว่า ปัญหาในด้านร่างกายของผูส้ งู อายุทเี่ กิดจาก
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ความผิดปกติของร่างกายนั้นสืบเนื่องจากเมื่อมีอายุมากขึ้นและ
และด้านสิทธิเสรีภาพ แตกต่างกัน
ขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพจนกลายเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดโรค
9. ทีม่ าของรายได้แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ ด้าน เรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ
ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและ นอกจากนี้โรคเรื้อรังต่างๆ คือ โรคเบาหวาน โรคสมองเสื่อมเป็น
ด้านสิทธิเสรีภาพ แตกต่างกัน
โรคที่เป็นปัญหาส�ำคัญในผู้สูงอายุไทย โดยพบว่าเป็นปัญหาใน
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รายไดÅเฉลี่ยตâอเดือน
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แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรักษพล สนิทยา และ
วิราภรณ์ โพธิศิริ (2554) ที่พบว่า การปฏิบัติภารกิจทางสังคมและ
ศาสนามีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระดับความสุขของ
ผู้สูงอายุ มีการท�ำกิจกรรมมากก็จะมีความสุขมาก เช่นเดียวกับ
Markides and Martin (1979) ที่พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ในการด�ำเนินชีวิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะสุขภาพ
นอกจากนี้ ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในสั ง คมมากจะมี
ความพึงพอใจในชีวิตสูง และมีความซึมเศร้าน้อยหรือมีภาวะทาง
อารมณ์ทดี่ ี ซึง่ สอดคล้องกับ มนพัทธ์ อารัมภ์วโิ รจน์ และคณะ (2554)
ที่ ว ่ า การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางสั ง คมและศาสนามี ค วามสั ม พั น ธ์
เชิงบวกกับความสุข เช่นเดียวกับ วิทธิลกั ษณ์ จันทร์ธนสมบัติ (2552)
ที่กล่าวว่า การท�ำกิจกรรมทางสังคม เป็นการช่วยพัฒนาส่วนต่างๆ
ของร่างกาย เป็นการออกก�ำลังกาย ซึง่ ภาวะสุขภาพกายดี ย่อมท�ำให้
จิตใจดี สอดคล้องกับงานวิจัยของชินัณ บุญเรืองรัตน์ (2551)
ที่พบว่าผู้สูงอายุมีการเน้นหนักในเรื่องการท�ำจิตใจให้สงบมากกว่า
เรื่องอื่นๆ และให้ความส�ำคัญกับการลดละความโลภ โกรธ หลง
และกิจกรรมที่ท�ำส่วนใหญ่ก็เป็นด้านศาสนา เช่น สวดมนต์ หรือ
ท�ำบุญ ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ปฏิบัติตามค�ำสอน
ทางพระพุทธศาสนา ยึดหลักศาสนาในการดาเนินชีวิต รวมถึง
การพูดคุยกันหรือปรับทุกข์กัน การร่วมกิจกรรมกับเพื่อนรุ่นราว
คราวเดียวกัน จะช่วยให้ภาวะสุขภาพจิตใจดี มีความสุข โดยถ้าเป็น
การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
ที่ได้ท�ำสิ่งต่างๆ ได้ตามศักยภาพ สอดคล้องกับ Jett (2008)
ที่อธิบายว่า บุคคลจะอยู่ในสังคม เพื่อเป็นการรักษาความสมดุล
ทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
ได้แสดงบทบาทในสังคมมากขึ้น
4. ระดับคุณภาพชีวติ ทางด้านสิง่ แวดล้อมของผูส้ งู อายุ
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พบว่า อยู่ในระดับน้อย
ซึ่ ง ปั จ จั ย ด้ า นความแตกต่ า งทางเพศ อายุ การศึ ก ษา จ� ำ นวน
บุ ต ร-ธิ ด า ประเภทที่ พั ก อาศั ย เคยประกอบอาชี พ หรื อ ก� ำ ลั ง
ประกอบอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มาของรายได้ และสุขภาพ
ล้ ว นแต่ มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของผู ้ สู ง อายุ
แตกต่างกัน ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ยงั มีความต้องการประกอบอาชีพเสริม
เพื่อสร้างรายได้ เพื่อไม่ต้องพึ่งพิงจากลูกหลาน สามารถใช้จ่ายใน
เรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้จากการศึกษาในเรื่องสภาพ
สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ พบว่า ผู้สูงอายุยังคงวิตกกังวลใน
เรื่องอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมในบ้าน ดังนั้นแนวทางการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสภาพความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ข องผู ้ สู ง อายุ ค วรเน้ น
การจัดกลุม่ อาชีพโดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น อาชีพหลัก
และ/หรืออาชีพเสริมที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของ
ผู้สูงอายุเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ท�ำให้ผู้สูงอายุไม่ต้องพึ่งพา
หรื อ เบี ย ดเบี ย นจากบุ ต รหลาน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
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เขตเมืองมากกว่าเขตชนบทโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัญหาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ การหกล้ม และโรคซึมเศร้า เป็น
ปัญหาที่พบบ่อยและมีความส�ำคัญเช่นเดียวกันทั้งต่อสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตผู้สูงอายุ มีโรคหรือปัญหาสุขภาพมากกว่า 2 ชนิด
ขึ้นไป มีโรคที่ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจที่เคยและควรจะท�ำได้และ
ต้องพึง่ พาผูอ้ นื่ ในการดูแลกิจส่วนตน เช่น การอาบน�ำ้ การสวมเสือ้ ผ้า
หรือการรับประทานอาการ ซึ่งนับได้ว่าเป็นโรคที่เป็นปัญหาส�ำคัญ
ในผู ้ สู ง อายุ ไ ทย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของวิ ท ธิ ลั ก ษณ์
จันทร์ธนสมบัติ (2552) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การระมัดระวังภาวะอารมณ์
เช่น หงุดหงิด ฉุนเฉียว น้อยใจ ท�ำใจให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
เมื่ อ เข้ า สู ่ วั ย สู ่ อ ายุ โดยถ้ า ท� ำ สอดคล้ อ งกั บ Layard (2005)
ที่กล่าวไว้ว่า ความรู้สึกในเชิงบวก หรือการมีภาวะทางอารมณ์ที่ดี
จะท� ำ ให้ มี ค วามสุ ขเพิ่ม ขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ของผู ้ สู ง อายุ
โดยรวม
2. ระดับคุณภาพชีวติ ทางด้านจิตใจของผูส้ งู อายุในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
ปัจจัยด้านความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา จ�ำนวนบุตร-ธิดา
ประเภทที่พักอาศัย เคยประกอบอาชีพหรือก�ำลังประกอบอาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มาของรายได้และสุขภาพ ล้วนแต่มีระดับ
คุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุแตกต่างกัน สอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของจิ ร าพร เกศพิ ช ญวั ฒ นา และคณะ (2543)
ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีการเยี่ยมเยียนจากบุตร จะท�ำให้รู้สึกสบายใจ
เกิดความสุขทางใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการได้พบปะติดต่อกับบุตร
เป็ น ลั ก ษณะของการมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ใ นครอบครั ว อย่ า งหนึ่ ง
และท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ รู ้ สึ ก ว่ า ตนเองไม่ ถู ก ทอดทิ้ ง เช่ น เดี ย วกั บ
บังอร ธรรมศิริ (2549) ที่กล่าวว่า ผู้สูงอายุยังมีความต้องการ
ทางด้านจิตใจและสังคม ต้องการความรัก การเอาใจใส่พูดคุย
อย่างสม�่ำเสมอจากครอบครัว ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน
เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุขและมีกาลังใจในการด�ำเนินชีวิต
อย่างมีคุณค่าต่อไป ดังนั้นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้สูงอายุควรเน้นการสร้างความ
เข้าใจให้ลูกหลาน และสมาชิกในครอบครัวเข้าใจธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในความดูแล การท�ำความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสูงวัย จะท�ำให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
ได้อย่างเหมาะสม น�ำมาซึ่งความสุขของผู้สูงอายุและสมาชิกใน
ครอบครัว
3. ระดับคุณภาพชีวิตทางด้านสัมพันธภาพทางสังคม
ของผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พบว่า อยู่ใน
ระดับน้อย ปัจจัยด้านความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา จ�ำนวน
บุตร-ธิดา ประเภททีพ่ กั อาศัย เคยประกอบอาชีพหรือก�ำลังประกอบ
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มาของรายได้ และสุขภาพ ล้วนแต่มี
ระดับคุณภาพชีวิตทางด้านสัมพันธภาพทางสังคมของผู้สูงอายุ
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จากผลการวิ จั ย พบว่ า ผู ้ สู ง อายุ ใ นเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออก (EEC) มีระดับคุณภาพชีวิตใน 3 ด้านนี้อยู่ใน
ระดับน้อย ได้แก่ ระดับคุณภาพชีวติ ทางด้านสัมพันธภาพทางสังคม
ระดับคุณภาพชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อม และระดับคุณภาพชีวิต
ทางด้านสิทธิเสรีภาพของ ดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ภาครั ฐ เอกชนและชุ ม ชนต่ า งๆ ควรที่ จ ะให้ ค วามส� ำ คั ญ และ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
1. คุณภาพชีวิตทางด้านสัมพันธภาพทางสังคม ควรมี
การจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมของสังคมในการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ และพบปะในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน เช่น กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
กิจกรรมรดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันปีใหม่ไทย และกิจกรรม
ในวั น ส� ำ คั ญ ต่ า งๆ ทางศาสนาเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ผู ้ สู ง อายุ มี ค วามรู ้ สึ ก
โดดเดี่ยว จะได้มีเพื่อนพูดคุยและท�ำกิจกรรมร่วมกัน ไปพบปะญาติ
หรือนัดญาติให้มาหาที่บ้าน มีการพูดคุย สื่อสาร และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเพื่อนบ้านและเครือญาติ รวมถึงการเดินทางไปรับ
อากาศบริสุทธิ์ในสถานที่พักผ่อนต่างๆ ได้เอง ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความสุขให้กับผู้สูงอายุได้ในระดับหนึ่ง และควรสร้างเสริมให้ผู้
สูงอายุมีพลังความเชื่อในความสามารถตนเองด้วย
2. คุ ณ ภาพชี วิ ต ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ควรมี ก ารให้
ความส�ำคัญและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มากขึ้น
ควรมีการรณรงค์ให้มีการจัดสวนหย่อม หรือปลูกต้นไม้ เพื่อสร้าง
ความร่มรื่นให้แก่คนในชุมชนได้มีไว้พักผ่อน ออกก�ำลังกาย หรือ
ท�ำกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนในเวลา
ทีว่ า่ งจากการท�ำงาน ทัง้ นีใ้ นจุดประสงค์ระยะยาว คือ เป็นการสร้าง
สุขภาพที่ดีที่หาซื้อไม่ได้ แต่จะท�ำได้เมื่อบุคคลหลายๆ ฝ่ายหันมา
ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพที่ดีจากการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้ในชุมชน
ของตนเอง
3. คุณภาพชีวติ ทางด้านสิทธิเสรีภาพ ควรมีการส่งเสริม
ให้ผสู้ งู อายุได้มสี ทิ ธิเสรีภาพทัง้ ด้านความคิดและร่างกาย ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้แสดงออกทางสังคมและใช้สิทธิของตนในการมีส่วนร่วม
กับชุมชนในการบริหารจัดการในชุมชนทั้ง 3 จังหวัดในเขต EEC
ได้แก่ ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ควรจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้สูงอายุ
สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ
เกีย่ วกับชุมชนอย่างเสรีและเปิดผย แสดงผูส้ งู อายุได้เห็นคุณค่าและ
ความส�ำคัญของตนต่อสังคมและชุมชน พร้อมทั้งน�ำแนวทางและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นของผู้สูงอายุ
ไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
ไปปฏิบัติต่อไป
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พจนา ศรีเจริญ (2544) ที่พบว่า ควรให้ความส�ำคัญในการจัดหา
รายได้กับผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ควรเน้นให้ผู้สูงอายุ
หรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุแบ่งเวลา หรือใช้เวลาว่างในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ให้ปลอดภัย เช่นเดียวกับความเห็นของ
บังอร ธรรมศิริ (2549) ที่กล่าวว่า ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบตั เิ หตุ อาจท�ำให้พกิ ารหรือเสียชีวติ ได้ ดังนัน้ การดูแลสิง่ แวดล้อม
ในที่พักและรอบๆ ให้ดีและมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตจะช่วย
ลดปัญหาเหล่านี้ลงได้
5. ระดับคุณภาพชีวติ ทางด้านสิทธิเสรีภาพของผูส้ งู อายุ
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พบว่า อยู่ในระดับน้อย
ซึง่ ปัจจัยด้านความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา จ�ำนวนบุตร-ธิดา
ประเภทที่พักอาศัย เคยประกอบอาชีพหรือก�ำลังประกอบอาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มาของรายได้ และสุขภาพ ล้วนแต่มีระดับ
คุณภาพชีวติ ทางด้านสิทธิเสรีภาพของผูส้ งู อายุแตกต่างกัน ผูส้ งู อายุ
ส่วนใหญ่มีสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยและมีภาวะหลงลืมร่วมด้วย
ในบางครัง้ ท�ำให้ลกู หลานและผูเ้ ลีย้ งดูมคี วามกังวลเกีย่ วกับการออก
นอกบ้านและการท�ำกิจกรรมทางสังคม มันจึงเปรียบเสมือนเป็น
การริดรอนและจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้สูงอายุในทางอ้อม ซึ่ง
สุนทรี พัวเวส (2553) กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำ� หนดสิทธิ
ของผูส้ งู อายุไว้วา่ ผูส้ งู อายุมอี สิ ระภาพในการพึง่ ตนเองและพึงมีสทิ ธิ
ที่จะได้รับอาหาร น�้ำ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และการดูแลสุขภาพ
อย่างเพียงพอ มีโอกาสที่จะสร้างรายได้ มีส่วนร่วมในการก�ำหนด
การเกษียณอายุ การฝึกอบรมและโครงการด้านการศึกษา อาศัยอยู่
ในสภาพแวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย และสามารถที่ จ ะปรั บ ให้ เข้ า กั บ
ความพึงพอใจส่วนบุคคลและความสามารถทีเ่ ปลีย่ นไป มากกว่านัน้
ยังมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะด�ำรงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมี
ความมั่ น คงปลอดภั ย ปราศจากการถู ก แสวงหาผลประโยชน์
ตลอดจนการปฏิบัติอย่างทารุณ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และ
ผู ้ สู ง อายุ พึ ง ได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น ธรรมโดยไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง
ความแตกต่ า งทางวั ย เชื้ อ ชาติ เผ่ า พั น ธุ ์ ภู มิ ห ลั ง ศาสนา
ความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสถานภาพอื่นใด สอดคล้อง
กับ Beadle-Brown et al. (2008) ที่กล่าวว่า คุณภาพชีวิต
ด้านสิทธิเสรีภาพ (Rights) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเคารพ
ในสิ ท ธิ ส ่ ว นบุ ค คล สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สิ ท ธิ ใ นความเป็ น พลเมื อ ง
ความรับผิดชอบในฐานะความเป็นพลเมืองและกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ชุ ม ชนหรื อ รั ฐ บาล ในขณะที่ Schalock and
Verdugo (2002) กล่าวว่า ปัจจัยหลักของคุณภาพชีวิตพิจารณา
จาก 8 ปัจจัย คือ สภาพอารมณ์ที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สภาพความเป็นอยู่ที่ดี การพัฒนาตนเอง สภาพทางร่างกายที่ดี
การตัดสินใจด้วยตนเอง การรวมกลุ่มทางสังคม และสิทธิตาม
กฎหมาย ซึ่ ง การตั ด สิ น ใจด้ ว ยตนเองและสิ ท ธิ ต ามกฎหมาย
เป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตที่ส�ำคัญของผู้สูงอายุด้วย
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ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ห รื อ
ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในด้านอื่นๆ
เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพชีวติ ตามสิทธิข์ องประชาชน
กับการรับบริการของหน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐหรือเอกชน
ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านสาธารณสุข บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
หรือบริการด้านที่เกี่ยวข้องกับราชการ เป็นต้น รวมไปถึงควรมี
การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อื่นๆ ในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่าง
ของระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและประชากรในแต่ละพื้นที่
ตามบริบททางสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพสังคมเศรษฐกิจ
และน�ำผลการวิจัยที่ได้ไปท�ำการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและประชากร ให้สอดคล้องและเหมาะกับแต่ละพื้นที่
มากที่สุด
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ
ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ จิตวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ฯ และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง 1 ห้อง และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง ได้มาด้วยวิธีการสุ่ม
แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้
แนวคิดสะเต็มศึกษา เพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ t-test Dependent sample และ t-test Independent sample ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ พลังงานรอบตัว สถานการณ์พลังงาน พลังงานทดแทน
และการอนุรักษ์พลังงาน โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ มีความเหมาะสมตามการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าระหว่าง 4.50 - 4.80 ซึ่งอยู่
ในระดับดีมาก
2. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า
		 2.1 ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ฯ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 7.421)
		 2.2 ค่าเฉลีย่ ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนกลุม่ ทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ้ สูงกว่านักเรียนกลุม่ ควบคุม
หลังเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.840)
		 2.3 ค่าเฉลีย่ จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุม่ ทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ้ สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ฯ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 8.800)
		 2.4 ค่าเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ไม่แตกต่างกับค่าเฉลี่ย
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มควบคุมหลังเรียนด้วยการสอนแบบปกติ (t = .580)
		 2.5 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ
สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 15.696)
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		 2.6 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ
สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมหลังเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.420)
ค�ำส�ำคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา, ความคิดสร้างสรรค์, จิตวิทยาศาสตร์

Abstract

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

The research purposes were: (1) to develop science learning activity package by applying the
STEM education concept to develop the creativity and scientific mind for grade eight students (2) to study the
creativity, scientific mind, and science achievement of the grade eight students after using the science
learning activity. These results were researched and developed with 4 steps: (1) studying the basic information,
(2) developing the science learning activity package, (3) testing the science learning activity package, and
(4) assessing and adjusting science learning activity package. The samples were two groups of grade eight
students at Piboonbumpen Demonstration School of Burapha University. The samples were divided into two
groups by using cluster random sampling: the experimental group and the control group. The research instrument
were science learning activity package, lesson plans, creativity test, scientific mind assessment, and science
learning achievement test.
The data were analyzed by percentage, standard deviation, Dependent t - test and Independent t - test.
The results of the research were:
1. The researcher was able to develop science learning activity package by applying the STEM
education concept to develop the creativity and scientific mind for grade eight students. The assessment of
these activities from the experts were very good.
2. The data analysis could be concluded that:
		 2.1. the mean of creativity of the example group after using science learning activity package was
higher than before with the statistic significance at .05 (t = 7.421) ;
		 2.2. the mean of creativity of the experiment group after using science learning activity package was
higher than the mean of creativity of the example group by teaching with a normal approach with the statistical
significance at .05 (t = 2.840);
		 2.3. the mean of scientific mind of the example group after using science learning activity package
was higher than before with the statistic significant at .05 (t = 8.800);
		 2.4. there was no significant difference (p<.05) in mean of scientific mind between the experimental
group and control group. (t = .580);
		 2.5. the mean of science achievement of the example group after using science learning activity
package was higher than before with the statistical significance at .05 (t = 15.696);
		 2.6. the mean of science achievement of the experiment group after using science learning
activity package was higher than the mean of science achievement of the example group by teaching with a normal
approach with the statistical significance at .05 (t = 2.420).
Keywords : Science Learning Activities Package By Applying The STEM Education, The Creativity, Scientific mind
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คริสต์ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่เทคโนโลยีมีการเจริญ
เติบโตและพัฒนาอย่างก้าวกระโดดส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสารและความรูต้ า่ ง ๆ ได้อย่างรวดเร็วจึงท�ำให้พฤติกรรม
และความสนใจในการเรียนของนักเรียนในยุคนี้เปลี่ยนไป ดังนั้น
การจัดการเรียนรูใ้ นคริสต์ศตวรรษที่ 21 จึงมุง่ เน้นการพัฒนาทักษะ
และความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่
ให้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และผลจากการประชุมนักวิชาการในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลง
ข้อสรุปว่า ความคิดสร้างสรรค์จดั เป็นทักษะหนึง่ ในทักษะการเรียนรู้
และนวั ต กรรมที่ ส� ำ คั ญ ในศตวรรษที่ 21 (กวิ น เชื่ อ มกลาง,
2559 : 7) ทางด้าน Anderson and Krathnwohl กล่าวว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็นระดับความสามารถทางด้านการคิดระดับสูง
(พิ ศิ ษ ฐ์ ตั ณ ฑวณิ ช , 2558: 13) ซึ่ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์
จัดเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวคนทุกคนและเราสามารถพัฒนา
คุณลักษณะนี้ให้สูงขึ้นได้ (Miles, 1999 : 12) ด้วยการสอน
การฝึกฝน และการฝึกปฏิบัติที่ถูกวิธี (Torrance, 1965 : 8)
จากรายงานผลการวิจัยด้านไอคิวและอีคิวของเด็กไทยของเด็กไทย
ในกลุ่มอายุ 3-11 ปี พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์มีลดลง
และควรมี ก ารพั ฒ นาให้ ม ากขึ้ น (กรมสุ ข ภาพจิ ต , 2551: 1)
นอกจากนีย้ งั พบรายงานการวิจยั ของทอร์แรนซ์ ซึง่ พบว่า เด็กในช่วง
อายุ 4 - 6 ปี เริ่มมีการคิดเชิงจินตนาการเริ่มลดต�่ำลงจากเด็กในช่วง
อายุ 1 - 3 ปีแรก และหากน�ำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับการพัฒนาการ
ทางความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล พบว่า เมื่อเด็กอายุมากขึ้นจะมี
ความคิดสร้างสรรค์ที่ลดน้อยลง จากข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับ
กลุ่มประชากรของงานวิจัยนี้ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เนือ่ งจากเป็นช่วงอายุ 13 - 15 ปี ซึง่ เป็นช่วงวัยสุดท้ายทีส่ มองยังคง
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์จึงเหมาะสมที่จะมีการกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ ส ามารถช่ ว ยพั ฒ นาความคิ ด
สร้ า งสรรค์ ไ ด้ อ ย่ า งดี ยิ่ ง หากจั ด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ มี ค วามเข้ า ใจถึ ง
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบัติด้าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะช่วยพัฒนาไปสูก่ ารพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และยังส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์มีความส�ำคัญอย่างมากในการช่วย
พั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละทั ก ษะอื่ น ๆ ในศตวรรษที่ 21
อีกด้วย (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2556: 11) และจากการศึกษา
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ พบว่า สาระที่ 6 กระบวนการ
เปลี่ ย นแปลงของโลก มาตรฐาน ว 6.1 ตั ว ชี้ วั ด ม.2/6
ได้กล่าวถึง การสืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิดลักษณะและ
สมบัติของปิโตรเลียม ถ่ายหิน หินน�้ำมัน และการน�ำไปใช้ประโยชน์

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 81) ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันมนุษย์ที่น�ำพลังงานเชื้อเพลิงจากธรรมชาติมาใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อการด�ำรงชีวิต เมื่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้นส่งผลให้การใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง การใช้ พ ลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง ในโรงงานอุ ต สาหกรรมและ
การขนส่งซึง่ มีการใช้พลังงานเชือ้ เพลิงมากทีส่ ดุ (กระทรวงพลังงาน,
2558 : 1)
สะเต็ ม ศึ ก ษาเป็ น แนวทางการจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ มี
การบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
โดยกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการสืบเสาะหาความรู้ การส�ำรวจ
ตรวจสอบ การคิดอย่างมีเหตุมีผล รวมถึงทักษะการเรียนรู้หรือ
การท� ำ งานแบบร่ ว มมื อ (สุ พ รรณี ชาญประเสริ ฐ , 2557: 4)
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษานับได้ว่ามีการผสมผสาน
การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ โดยผู ้ เรี ย นได้ มี ส ่ ว นร่ ว มใน
การลงมื อ ปฏิ บั ติ แ ละสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ด ้ ว ยตนเอง นอกจากนี้
จุดเด่นของสะเต็มศึกษา คือ การเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียน
น� ำ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น รวมทั้ ง ช่ ว ยให้ ผู ้ เรี ย นเกิ ด
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละการคิ ด ซั บ ซ้ อ นอื่ น ๆ ขึ้ น (สมเกี ย รติ
พรพิสุทธิมาศ, 2556: 57) นอกจากการจัดการเรียนรู้ที่ดีแล้ว
สื่อการสอนถือได้ว่ามีความส�ำคัญ โดยในปัจจุบันสื่อการสอนมี
หลากหลายขึ้นอยู่กับเนื้อหา ความต้องการของผู้สอน จุดประสงค์
การเรียนรู้ เป็นต้น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ถือว่าเป็นสื่อที่สร้างขึ้น
มาเพื่อใช้ประกอบกับการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู ้ เรี ย นได้ พั ฒ นาทางด้ า นการเรี ย นให้ บ รรลุ ต ามที่ ค าดหวั ง ไว้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (ธงไชย ต้นทัพไทย, 2548 : 12)
จากสภาพดั ง กล่ า วผู ้ วิ จั ย มี ค วามสนใจการพั ฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
โดยผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ย่อมเกิดการพัฒนาของจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของ
บุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นอกนีผ้ ลจากการวิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั และสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
พบว่า มาตรฐาน ว 6.1 ตัวชี้วัด ม.2/6 ตรงกับสถานการณ์การใช้
พลังงานเชื้อเพลิงในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงสนใจน�ำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานเชื้อเพลิงมาพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
โดยการประยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาที่ดีมากขึ้น
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การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย
4 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดการวิจัยและขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลพื้นฐาน
ขัน้ ตอนนีเ้ ป็นการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานส�ำหรับการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แล้วท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถสรุป ได้ดังนี้
1. แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ้
จากการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ สื่อประสมที่ใช้
ประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ผู้เรียนศึกษาและใช้สื่อ
ต่างๆ ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนสร้างและประกอบด้วย
ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์ เนื้อหา แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ระยะเวลา และการประเมินผล
2. แนวคิ ด และรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา จากการศึกษาพบว่า การจัดกระบวน
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น�ำ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์
น�ำมาตอบสนองความต้องการหรือแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจ�ำวัน
ซึ่งงานวิจัยนี้ได้น�ำการจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการ
ความรูใ้ นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และแนวคิด
การออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผูเ้ รียนน�ำความรูท้ กี่ ล่าวข้างต้นใช้ใน
การแก้ปัญหา การค้นคว้าและการพัฒนาสิ่งต่างๆ
3. แนวคิดและแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
จากการศึ ก ษาพบว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ น ทั ก ษะการคิ ด
นอกกรอบ โดยมีกระบวนการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ให้เกิดความสะดวกสบาย โดยบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้อง
ได้รับการฝึกฝนและหาความรู้ตลอดเวลา ซึ่งความคิดสร้างสรรค์
ประกอบไปด้วย 4 ชนิด ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง
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1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
โดยการประยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ความคิ ด ยื ด หยุ ่ น และความคิ ด ละเอี ย ดลออ งานวิ จั ย นี้ แ บ่ ง
กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น 5 ขั้นตอน โดยใช้
ฐานความคิ ด ตามทฤษฎี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องทอร์ แรนซ์
(Torrance) ได้แก่ ขั้นแสวงหาความจริง ขั้นท�ำความเข้าใจปัญหา
ขัน้ ตัง้ สมมติฐาน ขัน้ ค้นพบค�ำตอบ และขัน้ ยอมรับผลจากการค้นพบ
4. แนวคิ ด และแนวทางการพั ฒ นาจิ ต วิ ท ยาศาสตร์
จากการศึกษาพบว่า จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง ลักษณะนิสัยของ
บุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ ได้แก่
ความสนใจใฝ่รู้ ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น อดทน ความมี
เหตุผล รอบคอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด การร่วมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างสร้างสรรค์
5. จากการศึ ก ษาสาระและมาตรฐานการเรี ย นรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า รายวิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 6 มาตรฐาน ว6.1 ตัวชี้วัด ม.2.6
กล่ า วว่ า พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง ปิ โ ตรเลี ย ม ถ่ า นหิ น หิ น น�้ ำ มั น
เป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยา ซึ่งแต่ละชนิดจะมีลักษณะ สมบัติและวิธีการน�ำไปใช้
ประโยชน์ แ ตกต่ า งกั น ระยะเวลาในการศึ ก ษาเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
เป็นเวลา 8 สัปดาห์
ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการสร้าง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วิ ท ยาศาสตร์ โดยการประยุ ก ต์ ใช้ แนวคิ ดสะเต็ มศึ ก ษา เพื่อ
พั ฒ นาความคิ ดสร้ า งสรรค์ และจิ ตวิ ท ยาศาสตร์ ข องนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยน�ำ
ข้อมูลดังกล่าวมาสร้างชุดกิจกรรมเรียนรู้ฯ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. ก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกรอบแนวคิ ด ของชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู้ฯ จากข้อมูลพื้นฐานที่ได้ศึกษามา ผู้วิจัยได้
ก�ำหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ
ดังนี้
		 1.1 วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ คือ
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จิตวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นในระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้สูงขึ้น

รำไ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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		 1.2 กรอบแนวคิ
ดของชุดกิจกรรมการเรี
นรูฯ้ ดังนี้ ยนรูฯ ดังนี้
1.2 กรอบแนวคิ
ดของชุดกิจยกรรมการเรี
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1.2 กรอบแนวคิดของชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ดังนี้
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รำไ

2. กําหนดองคประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ จากขอมูลพื้นฐานทีไ่ ดศึกษามา ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบ
2. ก� ำ หนดองค์ ป ระกอบชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ฯ
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ของชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ไดแก ชื่อกิจกรรมการเรียนรู คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู จุดประสงค เนื้อหา แนว
จากข้อมูการจั
ลพื้นดฐานที
่ได้ศึกษามายนรูผู ้วสืิจ่อัยการเรี
ได้ก�ำยหนดองค์
ประกอบของ
วิชาวินทผลยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อ
กิจกรรมการเรี
นรู ระยะเวลา
และการประเมิ
กํา้ฯาหนดองค
ดกิจดกรรมการเรี
ฯ นรูจากข
มูนาความคิ
ลพื้นฐานทีณดไ่ ภาพชุ
ดสร้
ศึกาษามา
ผูวแิจละจิ
ัยไดกตําวิยหนดองค
ชุดกิจกรรมการเรี3.2.ยนรู
ได้แก่ ปชืระกอบชุ
่ณ
อกิภาพของชุ
จกรรมการเรี
ยนรู้ ค�ำยชีนรู
้แยจง
งสรรค์
ทนรูยาศาสตร์
ข องนักเรียน
สร
งและหาคุ
กิจกรรมการเรี
ฯ ซึพั่งอฒผลการหาคุ
ดกิจกรรมการเรี
ฯ พบวประกอบ
าความ
ของชุ
ดกิจกรรมการเรี
ย้ นรู
แก ชืค่อเนื
จ้อกรรมการเรี
นรูด คําชีร ้แชัะหว
จงการใช
ชกุดษาปี
กิ–จกรรมการเรี
ยนรู จุดประสงค เนื้อหา แนว
การใช้ชเหมาะสมอยู
ุดกิจกรรมการเรี
จุดฯ่สประสงค์
หา่ยทั้งแนวการจั
้นมัธายมศึ
ที่ 2
ในระดัยนรู
บมากที
ุดไดโดยมี
ากิเฉลี
4 กิจยกรรมอยู
ง 4.50
4.80
ดยกินรู
จ่ กรรมการเรี
 สืช่อุดการเรี
ยและการประเมิ
นรู ระยะเวลา
ผล การด�ำเนิกนตการในขั
กิจกรรมการเรี
่อการเรียยนรูนรู้ ระยะเวลา
ผลทยาศาสตรนโดยการประยุ
การน�
ขัการจั
้นตอนที
3้ สืการทดลองใช
กิจกรรมการเรี
ยนรูวิชนและการประเมิ
าวิ
ใชแนวคิ้นดตอนนี
สะเต็ม้เศึป็กนษา
เพืำ่อชุดกิจกรรมฯ
สรดาสรงและหาคุ
ภาพของชุ
กิจกรรมการเรี
ฯ ทีซึ้น่ไ่งมัด้ผลการหาคุ
ณทภาพชุ
ดกิจ่ กรรมการเรี
ยนรูฯ บพบว
3. สร้3.างและหาคุ
ณภาพของชุ
จดกรรมการเรี
ยนรู
รับปรุกษาป
งจากขั
2 แล้วไปทดลองกั
กลุ่มาตัความ
วอย่าง โดยใช้
พัฒนาความคิ
างสรรค
แณละจิ
ตวิดทกิยาศาสตร
ของนั
กยเรี้ฯนรู
ยนชั
ธปยมศึ
ี่ ้น2ตอนที
เหมาะสมอยู
ใ

นระดั
บ
มากที
ส
่
ด
ุ
โดยมี
ค
า

เฉลี
ย
่
ทั
ง
้
4
กิ
จ
กรรมอยู
ร

ะหว
า
ง
4.50
–
4.80
ซึ่งผลการหาคุณภาพชุ
จกรรมการเรี
นรู้ฯ พบว่
ความเหมาะสม
จัยเชิ้นงตอนที
ทดลอง่ 2 มีแล
รายละเอี
ยดดังนีบ้กลุม
การดํดกิาเนิ
นการในขั้นยตอนนี
้เปนาการนํ
าชุดกิจกรรมฯ ทีกระบวนการวิ
่ไดปรับปรุงจากขั
วไปทดลองกั
ขั
น
้
ตอนที
่
3
การทดลองใช
ช
ด
ุ
กิ
จ
กรรมการเรี
ย
นรู
ว

ช
ิ
าวิ
ท
ยาศาสตร
โดยการประยุ
ก
ต
ใ
ช
แ
นวคิ
ด
สะเต็
มศึกษา เพื่อ
อยู่ในระดั
่สุด กโดยมี
ค่าเฉลี่ยจทััย้งเชิ4งทดลอง
กิจกรรมอยู
่ระหว่ยาดดั
ง งนี้
1. แบบแผนการวิจัย
ตัวบอยมากที
าง โดยใช
ระบวนการวิ
มีรายละเอี
นาความคิดสรจาัยงสรรคและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
1.พัฒแบบแผนการวิ
4.50 - 4.80
แบบแผนการวิจัยใช้แบบแผนการทดลองการศึกษา
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กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิต “พิบลู บําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 2
กลุม ไดแก กลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 32 คน กลุมควบคุม 1 หอง จํานวน 28 คน ไดมาดวยวิธีการสุมแบบกลุม
(Cluster Random Sampling)
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 4.1 ท� ำ ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม คิ ด ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์
จิตวิทยาศาสตร์และทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
		 4.2 ด� ำ เนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู้ฯ กับกลุ่มทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์
		 4.3 ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยการสอน
แบบปกติกับกลุ่มควบคุม เป็นเวลา 8 สัปดาห์
		 4.4 เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ฯ และการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบปกติ แ ล้ ว ท� ำ
การทดสอบความคิดสร้างสรรค์ จิตวิทยาศาสตร์ และทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยการหาค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ (t - test
for dependent sample) และการทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่าง
อิสระ (t - test for independent sample)
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อ
พั ฒ นาความคิ ดสร้ า งสรรค์ และจิ ตวิ ท ยาศาสตร์ ข องนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การประเมินผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ผู้วิจัยใช้
เกณฑ์ในการประเมินผลตามสมมติฐานงานวิจัย ดังนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์หลังได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ฯ
2. ความคิดสร้างสรรค์หลังได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่าหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
การสอนแบบปกติ
3. จิตวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรูฯ้ สูงกว่าก่อนได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม
การเรียนรู้ฯ
4. จิตวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรูฯ้ สูงกว่าหลังได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยการสอน
แบบปกติ
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังได้รับ
การจัดการเรียนรูฯ้ สูงกว่าก่อนได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม
การเรียนรู้ฯ
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่าหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบปกติ
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่
2/2561 จ�ำนวน 7 ห้อง 191 คน แต่ละห้องเรียนมีการจัดแบบคละ
ความสามารถ สภาพห้องเรียน สือ่ การเรียนการสอนภายในห้องเรียน
คล้ายคลึงกัน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มทดลอง 1 ห้อง จ�ำนวน 32 คน กลุ่มควบคุม 1 ห้อง
จ�ำนวน 28 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
		 3.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ (สร้างในขั้นตอนที่
2 แล้ว) ผลการหาคุณภาพ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยของกิจกรรมย่อยทั้ง 4 กิจกรรมอยู่ระหว่าง
4.50 - 4.80
		 3.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ผลการหา
คุณภาพ พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่
อยู่ระหว่าง 4.50 - 4.80
		 3.3 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ เป็นเครือ่ งมือ
ที่ใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของทอแรนซ์
โดยเป็นแบบทดสอบแบบเขียนตอบ ประกอบด้วย ใบงานจ�ำนวน
4 ใบงาน ซึ่งผลการหาคุณภาพ พบว่า มีความเหมาะสมมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 4.06
		 3.4 แบบวัด จิต วิทยาศาสตร์ เป็น แบบประเมิ น
ลั ก ษณะนิ สั ย ของผู ้ เรี ย น ตามวิ ธี ก ารวั ด ของลิ เ คอร์ ท (Likert)
ค�ำถามที่มีลักษณะการตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย ค�ำถามเชิงนิมา จ�ำนวน 6 ข้อ
และค�ำถามเชิงนิเสธ จ�ำนวน 6 ข้อ ผลการหาคุณภาพ พบว่า
แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 โดยค�ำนวณ
จากวิธีหาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α Coefficient)
		 3.5 แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือใช้วัดระดับความสามารถทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง พลังงานเชื้อเพลิง
ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 40 ข้อ ซึ่งผลการหา
คุ ณ ภาพ พบว่ า ข้ อ ค� ำ ถามที่ มี ค ่ า ความยากง่ า ยระหว่ า ง
0.30 - 0.80 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.70 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.80
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4. การอนุรักษ์พลังงาน เป็นกิจกรรมให้นักเรี7ยนทราบ
ตอนที่ 1 ผลการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา ถึงประโยชน์และความส�ำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน7 แล้วน�ำ
วิ ท ยาศาสตร์
ก ต์ใช้แนวคิด สะเต็ม ศึกษา เพื่ อ ความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จำ� ลอง ทัง้ นี้
ผลการวิโดยการประยุ
จัย
นำ� ชุดกิจกรรมการเรี
ยนรูดฯ้ สะเต็
โดยการน�
ำเสนอผู
พั ฒนาความคิ
ต วิทยาศาสตร์
เรี ย น ได้
ตอนที
่ 1ดผลการสร
างชุแดละจิ
กิจกรรมการเรี
ยนรูวขิชองนั
าวิทกยาศาสตร
โดยการประยุ
กตใชแนวคิ
มศึกษา
เพื่อพัเ้ ชีฒย่ วชาญทั
นา ง้ 5 ด้าน
ผลการวิ
จสร้ัย างสรรค์
ประเมิ
ชั้นมัธยมศึ
กษาปี
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1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย
4 กิจกรรมย่อย โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ มีความเหมาะสม
ตามการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าระหว่าง 4.50 - 4.80 ซึ่งอยู่
ในระดับดีมาก
2. ผลการทดลองใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 พบว่า
		 2.1 ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย น
กลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่าก่อนเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(t = 7.421)
		 2.2 ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย น
กลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่านักเรียน
กลุ่มควบคุมหลังเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (t = 2.840)
		 2.3 ค่ า เฉลี่ ย จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นกลุ ่ ม
ทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่าก่อนเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(t = 8.800)
		 2.4 ค่ า เฉลี่ ย จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นกลุ ่ ม
ทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ้ ไม่แตกต่างกับนักเรียน
กลุ่มควบคุมหลังเรียนด้วยการสอนแบบปกติ (t = .580)
		 2.5 ค่ า เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ฯ สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 15.696)
		 2.6 ค่ า เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ฯ สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมหลังเรียนด้วยการสอน
แบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.420)

เกณฑ์ดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้วิจัยมีกระบวนการสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ฯ อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา 4 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ฯ การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ และ
การประเมินผลชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ้ โดยในช่วงแรกของการวิจยั
และพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ้ นัน้ เป็นการด�ำเนินการในขัน้ ตอน
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ
ซึ่งผู้วิจัยเริ่มตั้งแต่การศึกษาข้อมูลพื้นฐานอย่างรอบด้าน ได้แก่
แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ แนวคิด
และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
แนวคิดและแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดและ
แนวทางการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ และสาระ มาตรฐานการเรียนรู้
ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากนั้น
น�ำข้อมูลพืน้ ฐานดังกล่าวมาท�ำการวิเคราะห์เพือ่ สังเคราะห์แนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา
ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการสร้างชุดกิจกรรม เมื่อได้แนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยด�ำเนินการวางแผน
ออกแบบ และสร้ า งชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ประกอบด้ ว ย 4
กิ จ กรรมย่ อ ย ได้ แ ก่ พลั ง งานรอบตั ว สถานการณ์ พ ลั ง งาน
พลังงานทดแทน และการอนุรกั ษ์พลังงาน หลังจากนัน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ประเมินเพือ่ ให้ได้ชดุ กิจกรรมทีม่ ลี ำ� ดับเนือ้ หาและกิจกรรมทีเ่ หมาะสม
ร่วมถึงสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาวิทยาศาสตร์ พัฒนาการ
ทางสติ ป ั ญ ญาและวุ ฒิ ภ าวะของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
จากการด�ำเนินข้างต้นจึงส่งผลให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ มีค่า
ความเหมาะสมระหว่ า ง 4.50 - 4.80 ซึ่ ง อยู ่ ใ นระดั บ ดี ม าก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบัวพิศ ภักดีวุฒิ (2558) ได้ศึกษา
แนวทางการพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกทักษะพื้นฐานและชุดกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ ต ามวงจรการปฏิ บั ติ ก ารคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง Plsek
มีกระบวนการในการพัฒนา 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นที่ 2 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Plsek ขั้นที่ 3
การหาคุณภาพและปรับปรุง พบว่า ผลการประเมินชุดกิจกรรม
มี ค ่ า ความเหมาะสมเท่ า กั บ 4.60 - 5.00 ถื อ ว่ า ชุ ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้มีความเหมาะสมมากที่สุด
2. ผลการทดลองใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ผลการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ฯ มี ค ่ า เฉลี่ ย คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ และ
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รำไ

สรุปและอภิปรายผล

มห
าว

อภิปรายผล

1. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ โดย
การประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย
4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ พลังงานรอบตัว สถานการณ์พลังงาน พลังงาน
ทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าระหว่าง 4.50 - 4.80 ซึ่งจัดอยู่
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ข้อเสนอแนะ

พพ
รรณ
ี

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีคะแนนพัฒนาการอยู่ในระดับ
สูงมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความสามารถ
ในการแก้ ป ั ญ หาหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น และนั ก เรี ย นมี
ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษา
(STEM Education) อยู่ระดับมาก

รำไ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นชุด
ที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จึงสามารถน�ำไปใช้กับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ เนื่องจากมีพัฒนาการทาง
สติปัญญาและวุฒิภาวะใกล้เคียงกัน
2. ผูส้ อนควรค�ำนึงถึงความเหมาะสมของเวลาในแต่ละ
ช่ ว งของกิ จ กรรม เนื่ อ งจากนั ก เรี ย นควรมี เวลาในการพั ฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเองอย่างเพียงพอ
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�ำการวิจยั เพือ่ พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
และรายวิชาอื่นๆ ที่มีเนื้อหาที่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาได้
2. ควรท�ำการวิจัยเพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์โดย
ใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อยืนยันผลของความคิดสร้างสรรค์
ที่เกิดขึ้น

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย
การเรี ย นแบบปกติ ที่ มี ผ ลการทดลองดั ง กล่ า วอาจเป็ น เพราะ
ชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ้ ถูกพัฒนาขึน้ ตามแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาที่ช่วยส่งเสริม
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์และ
สั ง เคราะห์ จ ากแนวคิ ด และรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา แนวคิดและแนวทางการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ แนวคิดและแนวทางการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ และ
สาระ มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ธรรมชาติ ข องวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
ประกอบด้วย 6 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นระบุปัญหา เป็นขั้นการรับรู้ว่ามี
ปัญหาเกิดขึ้นและสามารถบอกได้ว่าปัญหาคืออะไร อาจจะมาจาก
การวิเคราะห์จากการอ่านบทความ ข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือ
โทรทัศน์ สถานการณ์รอบตัวในชีวิตประจ�ำวัน เป็นต้น 2) ขั้นท�ำ
ความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นที่สามารถบอกถึงสาเหตุของปัญหา
สามารถรวบรวมข้อมูลและเหตุผลของการเกิดปัญหาได้ 3) ขั้นตั้ง
สมมติฐาน เป็นการน�ำข้อมูลที่ได้จากขั้นท�ำความเข้าใจปัญหา
มาตั้งสมมติฐานการแก้ไขปัญหาและรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุน
และทดสอบสมมติฐาน 4) ขัน้ การวางแผน เป็นการน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การค้นคว้าสาเหตุของปัญหาและข้อมูลทีส่ นับสนุนการตัง้ สมมติฐาน
เพื่อก�ำหนดเป้าหมาย ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและระยะเวลาใน
การแก้ไขปัญหา 5) ขั้นค้นพบค�ำตอบ เป็นการด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาตามขัน้ การวางแผนและน�ำผลลัพธ์ทไี่ ด้มาทดสอบสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งประเมินผลโดยผลที่ได้อาจจะน�ำไปปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมะสมกับการแก้ไขปัญหามากทีส่ ดุ และ 6) ขัน้ น�ำเสนอผลลัพธ์
เป็นการน�ำผลลัพธ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมแล้ว
น�ำเสนอให้เข้าใจง่ายและมีความน่าสนใจ รวมถึงก่อนน�ำชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ฯ ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมของกิจกรรม เวลาในการจัดกิจกรรม
และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ชุดกิจกรรมที่พร้อมจะน�ำไปใช้กับ
การทดลองต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดารารัตน์ ชัยพิลา
(2558) ศึกษาผลกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวคิด
สะเต็มศึกษาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีและมีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
และงานวิจัยของนัสรินทร์ บือซา (2557) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
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หลักเกณฑ์เกีย่ วกับความรับผิดของการกระท�ำโดยงดเว้นตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย ยังมีความไม่ชดั เจนหลายประการ
ทั้งในเรื่องการกระท�ำที่ก่อให้เกิดหน้าที่ และเงื่อนไขในการป้องกันผล โดยเฉพาะหน้าที่อันเกิดจากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตน
ทีจ่ ะก่อให้เกิดหน้าทีแ่ ก่ผกู้ ระท�ำควรมีลกั ษณะแบบใด และปัจจัยทีใ่ ช้ในการป้องกันควรพิจารณาจากอะไรบ้าง จากการศึกษาทัง้ ในประเทศ
ระบบ Common Law และ Civil Law พบว่า หน้าที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำครั้งก่อนที่เป็นการสร้างสถานการณ์อันตราย (Creation
Dangerous Situation) และนอกจากนี้ในประเทศระบบ Common Law ได้มีหลักเกณฑ์เพิ่มโดยพิจารณาถึงเงื่อนไขในการป้องกัน
ในเรื่องการรู้ถึงข้อเท็จจริง และความสามารถของผู้ป้องกันอีกด้วย ดังนั้น ขอบเขตความรับผิดการกระท�ำโดยงดเว้นหน้าที่อันเกิดจาก
การกระท�ำครัง้ ก่อน ๆ ของตน ควรพิจารณาจากพฤติการณ์ทกี่ อ่ หน้าที่ ความรูข้ อ้ เท็จจริงของการมีหน้าที่ และความเป็นไปได้ในการป้องกัน
ผลนั้น ตามล�ำดับ
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า

ค�ำส�ำคัญ : ขอบเขตความรับผิดจากการกระท�ำโดยงดเว้น, หน้าทีอ่ นั เกิดจากการกระท�ำครัง้ ก่อนๆ ของตน, การสร้างสถานการณ์อนั ตราย,
การป้องกันผลร้าย, เงื่อนไขในการป้องกันผล
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Legal principles that rule criminal liability for omission in Thai criminal code remains vastly ambiguous
in several aspects, including the acts and the conditions that impose upon a defendant an affirmative duty.
The duty was based on creation of peril, in particular, bears the same ambiguity. This research article explored
legal principles in both common law as well as civil law jurisdictions and found that the duty based on creation
of peril involved creation of a dangerous situation. The study further found that in common law countries,
there were supplementary principles as to the conditions imposing upon a defendant an affirmative duty,
which were ‘knowledge of the fact’ and ‘capability to perform the act’. Therefore, when considering criminal
Liability on duty based upon creation of peril, it was necessary to take into consideration the situation that
imposed upon a defendant an affirmative duty, the defendant’s knowledge of the fact that one had the duty,
and possibility of performing the act to prevent the peril respectively.
Keywords : Scope for Criminal Liability for Omissions, The Duty Based on Creation of Peril, Creation of a Dangerous
		 Situation, Prevent harm from resulting, The Conditions that Impose Upon a Defendant an
		 Affirmative Duty
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ใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)
โดยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต�ำรา วารสาร วิทยานิพนธ์
บทความ รายงานการวิจยั หรือสิง่ ตีพมิ พ์ตา่ งๆ ตลอดจนค�ำพิพากษา
ของศาล จากระบบห้องสมุดและระบบฐานข้อมูลในเว็บไซต์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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ความรั บ ผิ ด ทางอาญาส่ ว นใหญ่ มี ลั ก ษณะเป็ น การ
เคลือ่ นไหวร่างกายภายใต้จติ ส�ำนึก แต่กย็ งั มีความรับผิดบางประเภท
ที่กฎหมายก�ำหนดให้มีความรับผิดโดยไม่เคลื่อนไหว ในทางทฤษฎี
เรียกว่า การกระท�ำโดยละเว้น และการกระท�ำโดยงดเว้น ในส่วนนี้
จะกล่าวเฉพาะการกระท�ำโดยงดเว้น การกระท�ำโดยงดเว้นเป็น
ข้อยกเว้นของการกระท�ำโดยทั่วไป การใช้จึงควรใช้อย่างจ�ำกัด
แต่ ต ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 โดยวางหลั ก ว่ า
“การกระท�ำ ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใด
ขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระท�ำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย” ซึ่งมี
ลั ก ษณะค่ อ นข้ า งกว้ า งเพราะไม่ ไ ด้ มี ก ารระบุ ร ายละเอี ย ดว่ า
กรณีอย่างใดบ้างผู้กระท�ำจักต้องกระท�ำเพื่อป้องกันผล แม้ทาง
ต�ำรากฎหมายในประเทศไทยมีนำ� ทฤษฎีหน้าทีท่ จี่ ะต้องกระท�ำเพือ่
ป้องกันผลมาพิจารณาวางกรอบตัวบุคคลที่เข้าไปมีส่วนสัมพันธ์
โดยเฉพาะเจาะจงกับพฤติการณ์ที่คาดหวังให้ต้องกระท�ำ ซึ่งมีอยู่
4 หน้าที่ด้วยกัน กล่าวคือ 1) หน้าที่ตามกฎหมาย 2) หน้าที่ตาม
สัญญา 3) หน้าที่อันเกิดจากความสัมพันธ์พิเศษ 4) หน้าที่อันเกิด
จากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตน ซึ่งหน้าที่ 3 กรณีแรกได้มี
การศึกษาไปก่อนหน้านี้แล้ว ในส่วนนี้จะท�ำการศึกษาการกระท�ำ
โดยงดเว้นในหน้าที่อันเกิดจากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตนว่า
ขอบเขตความรั บ ผิ ด หน้ า ที่ อั น เกิ ด จากการกระท� ำ ครั้ ง ก่ อ นๆ
ของตน ควรจ�ำกัดอย่างไร โดยพิจารณาถึงพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิด
หน้าที่ กล่าวคือ การกระท�ำครั้งก่อนๆ ของผู้กระท�ำต้องถึงขั้น
ผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายก็สามารถก่อให้เกิดหน้าที่ได้ และ
การกระท�ำครั้งก่อนต้องเป็นลักษณะใด นอกจากนี้ยังต้องพิจารณา
ปัจจัยที่ใช้ในการป้องกันผล เนื่องจากการกระท�ำโดยงดเว้นเป็น
กรณีที่บังคับให้บุคคลกระท�ำ อันเป็นการกระท�ำต่อเสรีภาพจึงควร
ที่ จ ะพิ จ ารณาข้ อ ยกเว้ น ในบางกรณี ที่ ผู ้ ก ระท� ำ ไม่ ส ามารถท� ำ
การป้องกันได้ เช่น การรับรู้ข้อเท็จจริงของผู้ต้องท�ำการป้องกัน
ความสามารถของผู ้ ท� ำ การป้ อ งกั น เป็ น ต้ น เพื่ อ เป็ น กรอบใน
การก�ำหนดความรับผิดการกระท�ำโดยงดเว้นหน้าที่อันเกิดจาก
การกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตน

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ขอบเขตของการศึกษา

ศึ ก ษาเฉพาะการกระท� ำ โดยงดเว้ น อั น เกิ ด จากการ
กระท�ำครั้งก่อนๆ ของตนในระบบกฎหมาย Common Law และ
Civil Law

ผลการวิจัย

รำไ
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ดังนี้

จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย แบ่งผลการวิจัยเป็น 4 กรณี
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1. หลักการกระท�ำโดยงดเว้น (Omission of act)
อันเกิดจากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตน
การกระท�ำโดยการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย แยกออกได้
เป็น 2 ประเภท คือ การกระท�ำโดยละเว้นและการกระท�ำโดยงดเว้น
ซึ่ ง การกระท� ำ โดยละเว้ น เป็ น หน้ า ที่ โ ดยทั่ ว ไปที่ จ ะต้ อ งกระท� ำ
ส่วนการกระท�ำโดยงดเว้นเป็นหน้าที่โดยเฉพาะที่ต้องกระท�ำเพื่อ
ป้ อ งกั น ผล (เกี ย รติ ข จร วั จ นะสวั ส ดิ์ , 2551: 103 - 104)
ในกรณีของการกระท�ำโดยงดเว้นมีนกั นิตศิ าสตร์ให้ ความหมายของ
การกระท�ำตามประมวลกฎหมายอาญา หมายถึง การเคลื่อนไหว
ของร่างกายหรือกล้ามเนือ้ ภายใต้จติ ใจบังคับ (Willed movement)
“จิตใจบังคับ” นี้ไม่ถึงขั้นเจตนาเพียงแต่ผู้กระท�ำได้กระท�ำโดย
รู้สึกว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ก็เพียงพอแล้ว การเคลื่อนไหวโดยรู้สึกตัวนี้
ได้แก่ การคิด ตกลงใจ และเคลื่อนไหวร่างกายตามที่ตกลงใจ
(ทวี เ กี ย รติ มี น ะกนิ ษ ฐ, 2553: 44) และด้ ว ยเหตุ ที่ ว ่ า การ
ไม่กระท�ำการบางกรณีก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงไม่น้อย
ไปกว่าการกระท�ำ จึงมีแนวคิดว่าการไม่กระท�ำก็เป็นความผิดได้
เหมือนกัน โดยเงื่อนไขที่ว่าผู้กระท�ำจะต้องมีหน้าที่ (Concept of
duties to act) (ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, 2555: 173) ซึ่งประมวล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
กฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคท้าย ได้บัญญัติว่า “การกระท�ำ
1. เพือ่ ให้ทราบถึงทีม่ าและทฤษฎีการกระท�ำโดยงดเว้น ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้น
ทั้งในระบบ Civil Law และ Common Law
การที่จักต้องกระท�ำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย” ดังนั้น การกระท�ำ
2. เพื่อให้ทราบขอบเขตความรับผิดการกระท�ำโดย จึงรวมถึงการไม่เคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีหน้าที่ต้องเคลื่อนไหวด้วย
งดเว้นหน้าที่จากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตนมาบังคับใช้
(ทวี เ กี ย รติ มี น ะกนิ ษ ฐ, 2553: 18) เมื่ อ พิ จ ารณาตามมาตรา
3. เพือ่ ให้ทราบหน้าทีท่ ตี่ อ้ งกระท�ำในระบบ Civil Law 59 วรรคห้า พบว่า การกระท�ำโดยงดเว้นผูก้ ระท�ำต้องเป็นผูม้ หี น้าที่
และ Common Law ที่มีความใกล้เคียงกับหน้าที่ต้องกระท�ำ โดยเฉพาะที่จักต้องกระท�ำเพื่อป้องกันผลมิให้เกิดขึ้น ซึ่งหน้าที่ต้อง
อันเกิดจากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตน
กระท�ำเพื่อป้องกันผลเกิดได้จาก 4 กรณี อันได้แก่ 1. หน้าที่ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 2. หน้าที่ตามสัญญาซึ่งมีความชัดเจนอยู่แล้ว
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ความประมาทของจ�ำเลยที่งดเว้นการที่จักต้องกระท�ำเพื่อป้องกัน
ผลนั้น หาใช่ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการขับรถของจ�ำเลยไม่ จ�ำเลย
จึงไม่มีความผิดฐานขับรถโดยประมาทตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบกฯ มาตรา 43 (4),157 คงผิดฐานกระท�ำโดยประมาทเป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12114/2556 การที่จ�ำเลย
น� ำ รถยนต์ บ รรทุ ก คั น เกิ ด เหตุ ไ ปซ่ อ มรอยรั่ ว ซึ ม ของถั ง น�้ ำ มั น
โดยจ�ำเลยไม่ได้แจ้งให้นายจ้างทราบก่อน กลับแจ้งผู้ตายโดยตรง
ให้ซ่อมถังน�้ำมันของรถยนต์บรรทุกน�้ำมัน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดในการท�ำงานที่มีขึ้นเพื่อความปลอดภัย และจ�ำเลย
ไม่ได้บอกผู้ตายว่ารถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุบรรทุกน�้ำมันเบนซิน
มาด้วย ท�ำให้ผู้ตายไม่ทราบข้อเท็จจริงจึงไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ในการท�ำงาน เป็นเหตุให้รถยนต์บรรทุกน�้ำมันเกิดระเบิดขึ้นและ
ผู้ตายถึงแก่ความตาย นับเป็นผลโดยตรงจากความประมาทของ
จ�ำเลยฝ่ายเดียวที่งดเว้นการที่จักต้องกระท�ำเพื่อป้องกันผลนั้น
หาได้เกิดจากความประมาทของผู้ตายด้วยไม่ จ�ำเลยจึงมีความผิด
ฐานกระท�ำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ประเทศไทยมีการน�ำหลักเรื่องการกระท�ำโดยงดเว้น
มาใช้น้อยมาก ดังจะเห็นได้จากค�ำอธิบายและค�ำพิพากษาในเรื่อง
ดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่าอาจเป็นเพราะหลักการกระท�ำโดยงดเว้น
ยังไม่ความชัดเจนแน่นอน จึงท�ำให้การบังคับใช้เกิดน้อย ซึ่งต่อไป
จะท�ำการศึกษาการกระท�ำโดยงดเว้นหน้าที่อันเกิดจากการกระท�ำ
ครั้งก่อนๆ ของตนในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Common Law
และ Civil Law เพื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยและน�ำมาใช้เพื่อ
ก�ำหนดขอบเขตความรับผิดการกระท�ำโดยงดเว้นในหน้าที่อันเกิด
จากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตน
2. การกระท�ำโดยงดเว้นหน้าที่อันเกิดจากการกระท�ำ
ครั้งก่อนๆ ของตนในระบบ Common Law และ Civil Law
การกระท� ำ งดเว้ น ในประเทศที่ ใช้ ร ะบบกฎหมาย
Common law และ Civil Law มีลักษณะที่คล้ายกัน โดยทฤษฎี
หน้าที่ต้องกระท�ำเพื่อป้องกันผล นั้นผู้เขียนเห็นว่ามีต้นก�ำเนิด
มาจากประเทศอั ง กฤษ ซึ่ ง เป็ น ประเทศที่ ใช้ ร ะบบกฎหมาย
Common Law มีการพัฒนาทฤษฎีหน้าที่ต้องกระท�ำในรูปแบบ
ของค�ำพิพากษาของศาล แต่ในส่วนของประเทศเยอรมนีซึ่งเป็น
ประเทศใช้ ก ฎหมายแบบ Civil law จะมี ก ารบั ญ ญั ติ ไว้ เ ป็ น
ลายลั ก ษณ์ แ ต่ ก็ ไ ม่ ชั ด เจนถึ ง ขนาดก� ำ หนดหน้ า ที่ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะ
คล้ายกับประเทศไทย โดยท�ำการศึกษาแบ่งประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมาย Common law และ Civil Law ดังนี้
		 2.1 กลุม่ ประเทศทีใ่ ช้ระบบกฎหมาย Common Law
			 (1) ประเทศอั ง กฤษ (Ormerod David,
2011: 65 - 82) มีการอธิบายหน้าที่ การสร้างสถานการณ์ที่
เป็นอันตรายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ (Creating a
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3. หน้าที่อันเกิดจากความสัมพันธ์พิเศษเฉพาะเรื่อง ซึ่งหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการบังคับหลักงดเว้นที่ 3 นี้ มีผู้ท�ำการศึกษาไว้
ค่อนข้างชัดเจนแล้ว ในส่วนของกรณีที่ 4. การกระท�ำโดยงดเว้น
อั น เกิ ด จากการกระท� ำ ครั้ ง ก่ อ นๆ ของตนยั ง ไม่ มี ค วามชั ด เจน
เพียงพอ หลักการกระท�ำโดยงดเว้น (Omission of act) อันเกิด
จากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตน ในประเทศมีนักนิติศาสตร์
อธิบายไว้ในทางต�ำราว่า หน้าที่อันเกิดจากการกระท�ำครั้งก่อนๆ
ของตน หมายความว่า หากการกระท�ำของผูก้ ระท�ำน่าจะก่ออันตราย
หรือผู้กระท�ำที่เป็นต้นเหตุแห่งภยันตรายไม่ว่าโดยเจตนา รู้เท่า
ไม่ถงึ การณ์ หรือประมาท ผูก้ ระท�ำต้องมีหน้าทีต่ อ้ งป้องกันอันตราย
ในส่วนของศาลยังมีค�ำพิพากษาของศาลฎีกาตัดสินคดีเกี่ยวกับ
การกระท�ำโดยงดเว้นที่ที่เห็นเด่นชัดไว้ประมาณ 4 คดี ดังนี้
ค� ำ พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 16412/2555 วั น เวลา
เกิดเหตุจ�ำเลยพาผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นหญิงคนรักนั่งซ้อนท้าย
รถจั ก รยานยนต์ ระหว่ า งทางได้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ร ถจั ก รยานยนต์
ที่จ�ำเลยขับล้มลงท�ำให้ผู้เสียหายที่ 2 ตกจากรถจักรยานยนต์ได้รับ
อันตรายสาหัสนอนหมดสติในพงหญ้าข้างทาง แล้วจ�ำเลยหลบหนี
ไม่ให้ความช่วยเหลือ ทิ้งให้ผู้เสียหายที่ 2 นอนหมดสติในที่เกิดเหตุ
เป็ น เวลานานถึ ง 8 วั น และไม่ แจ้ ง ให้ ผู ้ เ สี ย หายที่ 1 ซึ่ ง เป็ น
มารดาทราบ จนมีผู้ไปพบผู้เสียหายที่ 2 จ�ำเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่า
การงดเว้นไม่ให้ความช่วยเหลือ ผูเ้ สียหายที่ 2 อาจถึงแก่ความตายได้
เมื่อผู้เสียหายที่ 2 ไม่ถึงแก่ความตาย จ�ำเลยจึงมีความผิดฐาน
พยายามฆ่าผูอ้ นื่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบ
มาตรา 80 และมาตรา 59 วรรคท้าย
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1909/2516 จ�ำเลยขับรถยนต์
บรรทุกเสาไฟฟ้าโดยใช้ลอ้ พ่วง เมือ่ ล้อรถพ่วงหลุดท�ำให้เสาตกลงมา
ขวางถนน จนกระทั่ ง ค�่ ำ แล้ ว จ� ำ เลยก็ ไ ม่ ไ ด้ จั ด ให้ มี โ คมไฟหรื อ
เครื่องสัญญาณอย่างอื่น เพื่อให้ผู้ใช้ถนนเห็นเสาที่ขวางถนนอยู่นั้น
เป็นเหตุให้รถที่แล่นมาชนเสา มีคนตายและบาดเจ็บ ถือได้ว่า
จ�ำเลยกระท�ำโดยประมาท และผลเสียหายเกิดขึ้นจากการที่จ�ำเลย
งดเว้นการที่จักต้องกระท�ำเพื่อป้องกันผลนั้นแต่ได้หากระท�ำไม่
จ�ำเลยจึงมีความผิด
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2210/2544 แม้ข้อเท็จจริง
จะฟังได้ว่าจุดที่จ�ำเลยจอดรถและเกิดเหตุชนกันอยู่ในไหล่ทางด้าน
ซ้ายของถนนในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจรแล้วก็ตาม แต่การ
ที่จ�ำเลยจอดรถในเวลามืดค�่ำโดยไม่ได้เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตาม
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ขับขี่มองเห็นรถ
ที่จอดอยู่ จนเป็นเหตุให้ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนท้ายรถ
คั น ที่ จ� ำ เลยจอดท� ำ ให้ ผู ้ ต ายถึ ง แก่ ค วามตาย อั น เป็ น ผลจาก
ความประมาทของจ� ำ เลยไม่ ว ่ า จะฟั ง ว่ า ผู ้ ต ายมี ส ่ ว นประมาท
อยู่ด้วยก็ตามก็ต้องถือว่าเหตุที่ผู้ตายถึงแก่ความตายเกิดเพราะ
ความประมาทของจ� ำ เลยด้ ว ยจึ ง เป็ น ผลโดยตรงที่ เ กิ ด จาก
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ที่สุดของหน้าที่นั้นคือกรณีที่จ�ำเลยท�ำให้ตกอยู่ภายใต้อันตรายโดย
ความผิดของตัวของเขาเอง ดังนี้
ในคดี United States v. Hatatley 130 F.3d 1399
(10 th Cir.1997) ศาลตัดสินว่า จ�ำเลยมีความผิด หลังจากที่ร่วมกับ
ผู้อื่นท�ำร้ายผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัส จ�ำเลยและพวกได้ทิ้ง
ผูเ้ สียหายทีอ่ อ่ นแรงและไม่ได้ใส่เสือ้ ผ้าไว้กลางทะเลทรายทีห่ นาวเย็น
เมื่อบุคคลหนึ่งได้ท�ำให้ผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายบุคคลนั้นได้ก่อหน้าที่
โดยตนเองในการป้องกันหรือช่วยเหลือบุคคลอืน่ ให้พน้ จากอันตราย
คดี People v. Fowler 178 Cal. 657, 174 P. 892
(1918) จ�ำเลยได้ท�ำร้ายเหยื่อและจากไปโดยไม่สนใจปล่อยให้
เหยื่อนอนไม่ได้สติข้างถนน เขาจึงถูกรถชนและตาย ศาลพิพากษา
ว่าจ�ำเลยมีความผิดฆ่าคนตายโดยเจตนา (Murder)
คดี Jones v. State 220 Ind. 384, 43 N.E.2d 1017
(1942) จ�ำเลยข่มขืนเด็กผู้หญิงเป็นสาเหตุให้เด็กผู้หญิงคนนั้นเกิด
ความทุกข์และหลังจากนั้นเด็กผู้หญิงดังกล่าวได้ตัดสินใจเดินลงไป
ในล�ำธารเพื่อฆ่าตัวตาย จ�ำเลยเห็นเหตุการณ์และย่อมเป็นที่เข้าใจ
ได้วา่ เด็กผูห้ ญิงดังกล่าวจะฆ่าตัวตาย แต่จำ� เลยกลับตัง้ ใจทีจ่ ะไม่เข้า
ช่วยเหลือ จนท�ำให้เด็กผู้หญิงคนนั้นจมน�้ำและถึงแก่ความตาย
ศาลพิพากษาว่า จ�ำเลยมีความผิดฐานฆ่าคนตาย (murder)
แต่บางกรณีก็อาจจะมีหน้าที่ท่ีจะต้องกระท�ำการแม้ว่า
จ�ำเลยจะสร้างสถานการณ์อันตรายนั้นขึ้นโดยไม่ได้เป็นความผิด
ของเขา (Innocently) เช่น กรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจงใจจุดไฟ
ในอาคาร และละเลยในการทีจ่ กั ด�ำเนินการในการทีจ่ ะเข้าช่วยเหลือ
บุคคลอีกคนหนึ่งที่ติดอยู่ข้างใน (อาคารดังกล่าว) ซึ่งมีค�ำพิพากษา
ตัดสินไว้ดังนี้
คดี Commonwealth v. Cali 247 Mass. 20, 141
N.E. 510 (1923) จ�ำเลยท�ำให้เกิดเพลิงไหม้บ้านโดยอุบัติเหตุ
หลังจากนั้นจ�ำเลยตั้งใจปล่อยให้บ้านไฟไหม้เพื่อหวังเงินประกันภัย
ศาลตัดสินว่าจ�ำเลยมีความผิดฐานวางเพลิง
คดี Van Buskirk v. State Court of Criminal
Appeals of Oklahoma 1980 (611 P.2d 271) ชายหญิงคู่รัก
ขับรถไปด้วยกันระหว่างทางได้มีปากเสียง ชายหนุ่มได้ตบหน้า
หญิงสาวจนท�ำให้แว่นสายตาที่สวมอยู่หลุด หญิงสาวหยุดรถและ
ไล่ให้ชายหนุ่มลงจากรถ ขณะที่หญิงค้นหาแว่นตาที่หลุด เท้าของ
เธอได้เหยียบคันเร่งรถยนต์โดยบังเอิญท�ำให้รถพุ่งชนชายหนุ่มที่
ยืนอยู่หน้ารถ ท�ำให้ชายหนุ่มหมดสติอยู่ข้างทาง หญิงสาวตกใจกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงขับรถออกไปจากบริเวณนั้นทันที ต่อมามีรถ
อีกคันหนึ่งขับมาชนชายดังกล่าวถึงแก่ความตาย ศาลตัดสินว่า
หญิงสาวมีความผิดฐานท�ำให้คนตายโดยประมาท โดยความผิด
เกิดขึ้นขณะที่หญิงสาวทิ้งชายหนุ่มให้อยู่ในสภาพที่เป็นอันตราย
โดยหญิงสาวย่อมคาดหมายได้ว่า อาจมีรถยนต์คันอื่นขับมาชน
ชายหนุ่มในขณะที่ชายหนุ่มนอนหมดสติอยู่ในช่องทางเดินรถ
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dangerous situation or supervening fault) เช่น กรณีที่ ก.
ได้กระท�ำการใดๆ ให้เกิดภยันตรายแก่ร่างกาย ทรัพย์ เสรีภาพ
หรื อ ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ การป้ อ งกั น โดยกฎหมายอาญาของ
บุคคลอื่น และบุคคลนั้นรู้ถึงการก่อให้เกิดภยันตรายนั้น ก. มีหน้าที่
กระท� ำ การตามขั้ น ตอนที่ เ หมาะสมในการป้ อ งกั น อั น ตราย
การกระท�ำนี้อาจกระท�ำโดยไม่เป็นความผิด แต่ถ้า ก. ไม่กระท�ำ
การแทรกแซงจึงไม่น่าสงสัยเลยว่าการกระท�ำของเขาเป็นสาเหตุ
ให้เกิดอันตราย หลักการนี้เกิดขึ้นในคดี R v Miller (1983) 2 AC
161 จ�ำเลยได้จุดบุหรี่และเผลอหลับบนเตียงก่อนที่จะดับบุหรี่และ
บุหรี่ได้ตกลงบนเตียง จ�ำเลยตื่นขึ้นมาหลังจากที่มีควันขึ้น และก็
ไม่ได้กระท�ำใดเพื่อดับไฟ เพียงแต่ย้ายไปอยู่อีกห้องหนึ่ง ซึ่งท�ำให้
ไฟไหม้บา้ นเสียหาย จ�ำเลยถูกตัดสินให้มคี วามผิดฐานลอบวางเพลิง
ตามมาตรา 1 (1) และ (3) ของพระราชบัญญัติการกระท�ำอันตราย
ในทางอาญา ค.ศ. 1971 ศาล The House of Lords พิพากษาว่า
เมื่อจ�ำเลยตื่นขึ้นมาย่อมอยู่ภายใต้หน้าที่ที่จักต้องกระท�ำเพื่อดับไฟ
โดย Lord Diplock กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่เห็นเหตุอันใดที่จะยกเว้น
การกระท�ำที่สามารถท�ำให้เกิดความผิดทางอาญา ในกรณีของ
ไม่กระท�ำการซึ่งอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของตนในการป้องกันหรือ
จั ด การกั บ ภั ย ที่ ต นเองก่ อ นขึ้ น หากขณะนั้ น มี ภ าวะจิ ต ใจ
(เจตนา,ประมาท) ก็จะเป็นองค์ประกอบของความผิด” และศาล
อุทธรณ์ได้พิพากษายืน
และศาลได้ ยื น ยั น หลั ก นี้ อี ก ครั้ ง ในคดี นอกจากนี้
ศาลได้ยืนยันหลักนี้ไว้ในคดี DPP v Santana-Bermudez (2003)
EWHC 2908 (Admin) ซึ่งศาลยืนยันความถูกต้องคดี Miller กรณี
ที่จ�ำเลยสร้างสถานการณ์ที่อันตรายและไม่ยอมหลีกเลี่ยงผลที่จะ
ตามมาจากการกระท�ำของเขา ซึ่งก่อนที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะท�ำ
การค้น จ�ำเลยถูกถามว่า มีเข็มหรือของมีคมใดๆ อยู่ในความ
ครอบครองของจ�ำเลยหรือไม่ จ�ำเลยตอบในทางปฏิเสธ โดยรู้ว่า
จริงๆ แล้วจ�ำเลยมีเข็มอยู่ในกระเป๋า เจ้าหน้าที่ต�ำรวจถูกแทงด้วย
เข็มในกระเป๋าของจ�ำเลยและได้รบั บาดเจ็บ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า
จ�ำเลยท�ำให้เจ้าพนักงานต�ำรวจตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตราย
โดยให้การเท็จกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจซึง่ ท�ำให้มคี วามเสีย่ งในการได้รบั
บาดเจ็บที่จ�ำเลยคาดการณ์ได้ ดังนั้นการเพิกเฉยของจ�ำเลยใน
การแก้ไขค�ำให้การของเขาและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ที่เป็น
อันตรายสามารถท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้
			 (2) ประสหรัฐอเมริกา (LaFave Wayne R,
2010: 329 - 341) อธิบายหน้าที่ที่เกิดจากการก่อให้เกิดซึ่ง
ภยั น ตราย (Duty Based Upon Creation of the Peril)
หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งท�ำให้บุคคลอีกคนหนึ่งตกอยู่ในต�ำแหน่ง
หรือสถานการณ์ที่อันตราย ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
หรือปราศจากความผิด เขาจะมีหน้าที่เชิงบวก (affirmative duty)
ในการที่จะป้องกันบุคคลอื่นจากอันตรายนั้นหรือไม่ กรณีที่ชัดเจน
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ซึ่งเป็นสถานที่เก็บหญ้าแห้งในโรงนาของนาง V เช้าวันรุ่งขึ้น D
ได้จุดไฟเพื่อดูนาฬิกา แต่ปรากฏว่ากลับท�ำให้หญ้าแห้งที่อยู่ในห้อง
ใต้หลังคาติดไฟ และตัวนาย D ถูกไฟไหม้ ขณะที่นาย D กระโดด
ลงมาจากห้องใต้หลังคาออกไปข้างนอกเพื่อดับไฟ นาย D ได้พบ
กับนาง V ซึ่งก�ำลังตกใจเมื่อเห็นนาย D ก�ำลังถูกไฟเผา ด้วย
สัญชาตญาณของเธอได้ใช้คราดต่อสู้ นาย D จึงได้คว้าคอนาง V
ซึ่งท�ำให้เธอเป็นลม แต่นาย D กลับทิ้งเธอไว้และวิ่งออกมาที่บ่อน�้ำ
เพื่อดับไฟ โดยมิได้บอกให้บุคคลอื่นเข้าไปช่วยนาง V แต่อย่างใด
จากนั้นพบศพของนาง V ซึ่งถูกไฟไหม้เกรียม การชันสูตรพบว่า
เธอเสี ย ชี วิ ต ก่ อ นได้ สู ด ดมควั น หรื อ เสี ย ชี วิ ต เพราะเหตุ ไ ฟไหม้
เพราะไม่พบควันหรือเขม่าในระบบทางเดินหายใจส่วนบนของเธอ
ศาลพิจารณาตัดสินลงโทษให้นาย D มีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุ
ให้เกิดเพลิงไหม้ และไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่า
เมื่ อ มี ผู ้ ก ระท� ำ ให้ เ กิ ด จุ ด เริ่ ม ต้ น ของความเสี่ ย งหรื อ
อันตราย ผู้กระท�ำนั้นจะต้องกระท�ำการอันจ�ำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้
อันตรายนั้นเกิดขึ้น การกระท�ำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยอาจส่งผล
ให้ เ ป็ น การงดเว้ น อั น เกิ ด จากการละเลยหน้ า ที่ ที่ ต ้ อ งกระท� ำ
หากจะกล่าวถึงลักษณะและธรรมชาติของการกระท�ำทีเ่ ป็นอันตราย
นั้นว่าคืออะไร ก็อาจกล่าวได้ว่ายังไม่สามารถให้ค�ำจ�ำกัดความ
ได้ชัดเจน แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์ที่อันตรายนั้นไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นการกระท�ำผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามการกระท�ำนัน้ จะต้อง
มีความเป็นอันตรายในมุมมองของกฎหมายซึง่ เกิดจากการกระท�ำนัน้
และสถานการณ์ที่อันตรายนั้นมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ซึง่ หมายความว่า การกระท�ำโดยปกติแล้วไม่สามารถเกิดความรับผิด
โดยการงดเว้นได้ แต่หลักดังกล่าวมียกเว้นของเรื่องนี้ คือ กรณีเมื่อ
แหล่งที่มาของการก่ออันตรายได้หมดลง ในกรณีเช่นนี้ ก. มีหน้าที่
จะต้องมีมาตรการให้เร็วทีส่ ดุ เมือ่ เหตุทกี่ อ่ ให้เกิดอันตรายได้หมดลง
อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ ก. ถูกต�ำรวจจับกุมตัวไว้เพราะความเมาและ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น นาย ก. จะต้องได้รับการปล่อยตัว
ทันทีที่หายเมาแล้ว หรือถนนถูกกีดขวางด้วยอิฐบล็อกเพราะมี
น�้ำท่วม เมื่อน�้ำลดลงแล้วก็จะต้องเอาอิฐบล็อกนั้นออกไปทันที
ในเรื่องของสถานการณ์ที่ก่ออันตราย ผู้เขียนเห็นว่า
กฎหมายเยอรมันได้วางหลักของหน้าที่อันเกิดจากการกระท�ำครั้ง
ก่อนๆ ของตน ในหลักการในมุมมองว่า การก่อสถานการณ์ที่เป็น
อันตรายนัน้ ไม่จำ� ต้องเป็นการกระท�ำความผิดทางอาญา (การกระท�ำ
ที่ผิดกฎหมายอาญา) แต่สถานการณ์อันเกิดจากการกระท�ำนั้นจะ
ต้องเป็นอันตรายในมุมมองของกฎหมายอาญา (เป็นอันตรายแต่
ไม่ถึงขั้นมีความผิดทางอาญา) เมื่อมีสถานการณ์อันตรายเกิดขึ้น
แล้วผู้ก่อสถานการณ์อันตรายจึงมีหน้าที่ป้องกันผลนั้น และจะต้อง
กระท�ำในทันทีในขณะที่สถานการณ์อันตรายได้เกิดขึ้นและหน้าที่
นั้นยังอยู่จนกว่าภยันตรายจะหมดไป
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และในคดี Green v. Cross 103 L.T.R.(N.S.) 279
(K.B.1910) จ�ำเลยได้พบสุนัขติดกับดักหนูที่เขาวางไว้อย่างถูก
กฎหมาย แต่จ�ำเลยใช้เวลานานถึง 2 ชั่งโมงในการปล่อยสุนัข
ศาลตัดสินว่า มีการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติกระท�ำ
ทารุณต่อสัตว์ คดีนี้การกระท�ำของจ�ำเลยเริ่มแรก คือ การวางกับ
ดักหนูไว้โดยไม่ผดิ กฎหมาย แต่การวางกับดักหนูถอื ว่าเป็นการสร้าง
สถานการณ์ที่เป็นอันตรายท�ำให้จ�ำเลยมีหน้าที่
หากพิจารณามุมมองในเรือ่ งของการป้องกันผลโดยชอบ
ด้วยกฎหมายในคดี Kuntz v. Montana Thirteenth Judicial
District Court 298 Mont. 146, 995 P.2d 951 (2000) ว่า
ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตนเองหรืออุบัติเหตุ ก็เป็นบาดแผลที่ท�ำให้
เลือดออกอย่างไม่ต้องสงสัยที่ท�ำให้บุคคลตกอยู่ในจุดอันตราย และ
ก่อให้เกิดหน้าที่ตามกฎหมายดังนี้ กล่าวคือ การท�ำอย่างมีเหตุผล
ที่จะช่วยเหลือ หรือร้องขอความช่วยเหลือ แต่บุคคลที่ท�ำให้ผู้อื่น
บาดเจ็บเพราะท�ำการป้องกันตนเอง ไม่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ก่อภัย
ไม่ว่ารูปแบบใด ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือ
ตายต่อตัวผู้ป้องกันเองหรือต่อบุคคลอื่นๆ ดังนั้น บุคคลที่กระท�ำ
การป้ อ งกั น ตนเอง หน้ า ที่ ข องเขามี เ พี ย งหน้ า ที่ เ ดี ย วหลั ง จาก
การปัดป้อง คือ ไปให้พ้นจากสถานที่ที่เกิดอันตรายนั้นเพื่อค้นหา
ความปลอดภัยและหลังจากนั้นอาจมีหน้าที่ในขอความช่วยเหลือ
ทัง้ สองประเทศทีก่ ล่าวเป็นไปในเป็นประเทศทีใ่ ช้ระบบ
กฎหมาย Common law เหมือนกัน มีการอธิบายการเกิดหน้าที่
อันเกิดจากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตน ในลักษณะคล้ายๆ กัน
โดยจุดเริ่มต้นของหน้าที่เป็นกรณีที่ผู้กระท�ำได้สร้างสถานการณ์
ที่เป็นอันตรายบางอย่างขึ้นมา และเขามีความรับผิดชอบที่จะต้อง
แก้ ไขสถานการณ์ โ ดยการกระท� ำ การป้ อ งกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลขึ้ น
ซึ่งค�ำพิพากษาส่วนใหญ่ได้ใช้ในกรณีผลร้ายแรง เช่น กรณีผลของ
การไฟไหม้ หรือผลต่อชีวิต และการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตน
จะเกิดโดยผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมาย หรือมีกฎหมายได้รับ
ยกเว้นความผิด ก็ก่อให้เกิดหน้าที่เช่นกัน ดังนั้นหากก่อให้เกิด
หน้าที่แล้วไม่ท�ำการป้องกัน บุคคลนั้นก็อาจมีความรับผิดจาการ
กระท�ำโดยการงดเว้นได้เช่นกัน
		 2.2 กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Civil Law
ในการศึกษากฎหมายในระบบกฎหมายแบบ Civil Law เป็นไป
ไม่ได้ทจี่ ะไม่กล่าวถึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพราะเป็นต้นแบบ
แห่งระบบกฎหมาย Civil Law ซึ่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
อ้างอิงค�ำพิพากษาในคดี R v Miller 2 AC 161 (1983) คดีเกิด
ภายใต้กฎหมายอังกฤษ มาวินิจฉัยภายใต้กฎหมายเยอรมันโดยใช้
หลักการณ์ “หน้าที่อันเกิดจากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตน” ทั้งนี้
ผู้เขียนได้ศึกษาจากคดี BGH NJW 1989 2480 ดังนี้ (Bohlander
Michael, 2009: 40 - 44) ในสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี
ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า ในเวลากลางคืน D ได้อาศัยอยู่ในห้องใต้หลังคา
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บุคคลไม่มคี วามรับผิดทางอาญาเนือ่ งจากการเคลือ่ นไหว
ร่างกายที่เกิดขึ้นโดยไม่สมัครใจ ดังนั้น บุคคลจึงไม่มีความรับผิด
จากการละเลยที่จะกระท�ำ เมื่อไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติได้
การที่บิดาว่ายน�้ำไม่เป็นก็ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะด�ำน�้ำ ช่วยบุตรของ
ตนเองที่ก�ำลังจะจมน�้ำ และในกรณีการไม่กระท�ำตามหน้าที่จะต้อง
หมายถึงการที่เป็นไม่ได้เลยด้วย ดังนั้นการที่บิดามารดายากจน
อย่างมาก ก็อาจจะไม่ต้องรับผิดทางอาญาในการท�ำให้บุตรตาย
อั น เนื่ อ งมาจากการไม่ ส ามารถจั ด อาหารและที่ อ ยู ่ อ าศั ย ให้ ไ ด้
ถ้าหากว่าการจัดอาหารและที่อยู่อาศัยไม่สามารถเป็นไปได้ส�ำหรับ
บิดามารดาเช่นกัน เปรียบคดี State v. Valley 153 Vt. 380, 571
A.2d 579 (1989) ความผิดฆ่าคนตายเกิดโดยการที่แม่ละเลยที่จะ
ขอความช่ ว ยทางการแพทย์ แ ก่ ลู ก และพิ สู จ น์ ไ ด้ ว ่ า จ� ำ เลยมี
ความสามารถที่จะท�ำให้ได้รับการรักษา
ในเรื่ อ งของความเสี่ ย งนั้ น ก็ ต ้ อ งเป็ น เงื่ อ นไขใน
การพิจารณาด้วยเช่นกัน การที่ผู้ช่วยชีวิตต้องประสบกับความ
ไม่สะดวกสบาย ค่าใช้จ่ายและภาวะความเสี่ยงมากมาย เพื่อที่จะ
กระท�ำหน้าที่ให้ส�ำเร็จก็เป็นปัญหาส�ำคัญเช่นกัน ในเรื่องของภาวะ
ความเสี่ยงนั้นจึงขึ้นอยู่กับขอบเขตของสถานการณ์ข้อเท็จจริงซึ่ง
ก่อให้เกิดหน้าที่เป็นเรื่องๆ ไป เช่น การที่บิดามารดามีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้เยาว์ อาจต้องรับความเสี่ยงอันตรายในการท�ำหน้าที่
เพื่อช่วยบุตรของตนมากกว่าบุคคลที่ต้องกระท�ำเพื่อช่วยเหลือ
บุคคลอื่น เนื่องจากการขับขี่จักรยานยนต์ชนบุคคลอื่น เช่น ในคดี
State v. Walden 306 N.C.466,293 S.E.2d 780 (1982)
หากในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตของบุคคลที่สาม เช่น
กัปตันเรือควรจะท�ำให้ชีวิตของลูกเรือหรือผู้โดยสารทั้งหมดได้รับ
อันตรายเพื่อช่วยเหลือลูกเรือหรือผู้โดยสารที่ตกจากเรือหรือไม่
ในสถานการณ์ทตี่ อ้ งเลือกเช่นนี้ ได้มคี ดี United States v. Knowles
26 F.Cas. 800 (N.D.Cal.1864) การไม่กระท�ำนั้นไม่ผิดกฎหมาย
เพราะว่ามีบุคคลที่สามเข้ามาเสี่ยงอันตรายด้วย
4. หลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาขอบเขตความรับ ผิด
การกระท�ำโดยงดเว้นหน้าทีอ่ นั เกิดจากการกระท�ำครัง้ ก่อนๆ ของตน
การก�ำหนดขอบเขตความรับผิดเกี่ยวกับหน้าที่ป้องกันผลอันเกิด
จากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตน นั้นต้องเข้าใจก่อนว่าหน้าที่นั้น
หมายถึง กิจที่จะต้องท�ำด้วยความรับผิดชอบและในทางกฎหมาย
หน้าที่อันเกิดจาการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตน มีนัยความหมายว่า
การกระท�ำครัง้ ก่อนของผูก้ ระท�ำได้สร้างสถานการณ์อนั ตรายก่อให้
ผูก้ ระท�ำมีความรับผิดชอบต่อการกระท�ำดังกล่าว ผูก้ ระท�ำจึงมีหน้าที่
ต้ อ งป้ อ งกั น อั น ตรายนั้ น หากเป็ น กรณี ที่ ผู ้ ก ระท� ำจงใจละเมิ ด
ความรับผิดชอบมาตั้งแต่ต้น ก็ไม่มีหน้าที่ซึ่งจะไม่สามารถน�ำเรื่อง
การกระท�ำโดยงดเว้นมาปรับใช้ได้ เช่น ก. ต้องการฆ่า ข. จึงใช้ปนื ยิง
ข. แต่ ข. ไม่ตาย ก. จึงปล่อยให้ ข. เลือดไหลจนตาย จะเห็นว่า
ก. ไม่มีหน้าที่ แม้ ข. จะอยู่ในสภาพที่เป็นอันตราย เนื่องจาก
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3. เงื่อนไขที่ใช้ในการยกเว้นความรับผิดการกระท�ำ
โดยงดเว้น ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลักเกณฑ์ในเรื่องการถึง
ข้อเท็จจริงอันก่อให้เกิดหน้าที่ (Knowledge of Facts Giving
Rise to Duty) และความเป็นไปได้ในการกระท�ำ (Possibility of
Performing Act) ในการกระท� ำ เข้ า มาพิ จ ารณาเพื่ อ ยกเว้ น
ความรับผิดของผู้ที่มีหน้าที่ต้องกระท�ำ ดังนี้ (LaFave Wayne R,
2010 : 335 - 338)
การที่เขางดเว้นกระท�ำนั้นจึงท�ำให้มีความรับผิดทาง
อาญา แต่โดยทั่วไปเขาอาจไม่มีความรับผิดทางอาญาถ้าเขาไม่รู้
ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด ซึ่งศาลในคดี Dailey
v. State 65 P.3d 891 (Alaska App.2003) ตัดสินไว้ว่า ตัดสินว่า
Dailey เป็นผู้คุ้มครองแต่ละเลยที่จะกระท�ำการ และรัฐต้องพิสูจน์
ว่า Dailey รับรู้ถึงสถานการณ์หน้าที่ต้องกระท�ำด้วยคดีนี้ศาล
ได้ให้เหตุผลว่า แม้ Daliley จะมีหน้าที่คุ้มครองและไม่ได้กระท�ำ
ตามหน้าที่ก็ตาม แต่การที่ Daliley จะมีความผิดได้ จะต้องพิสูจน์
ว่า Daliley รู้ถึงหน้าที่ที่จักต้องกระท�ำด้วย ดังนั้น หากไม่รู้ก็ย่อม
ไม่ควรมีความรับผิดจากการกระท�ำโดยงดเว้น
โดยทั่วไปบิดามารดามีหน้าที่ต้องช่วยชีวิตบุตรผู้เยาว์
ของตนจากการจมน�้ำ แต่หากไม่รู้ว่าบุตรก�ำลังจะจมน�้ำ การไม่รู้
ของเขาจึงท�ำให้เขาไม่ต้องรับผิดจากความตายของบุตรซึ่งได้มี
ค�ำพิพากษาตัดสินไว้ในคดี Westrup v. Commonwealth 123
Ky. 95, 93 S.W. 646, 6 L.R.A (n. s.) 685 (1906) จะถือว่าบุคคล
ใดประมาท หรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีม่ ไิ ด้ เว้นแต่บคุ คลนัน้ จะรูถ้ งึ
สภาวะของเรือ่ งว่าเขามีหน้าทีต่ อ้ งกระท�ำการ เช่น สามีทลี่ ะเลยทีจ่ ะ
ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ในขณะที่ภริยาก�ำลังจะคลอด
หรือในคดี State v. Williquette 129 Wis.2d 239, 385 N.W.2d
145 (1986) แม่มีความผิดฐานทารุณกรรมเด็กโดยการยอมให้เด็ก
อยู่กับผู้ที่ทารุณเด็กโดยรู้ถึงการกระท�ำไม่เหมาะสม
และในกรณีที่บิดามารดามีหน้าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
ผู้เยาว์หน้าที่นั้น หมายถึง การรักษาพยาบาลบุตรผู้เยาว์ที่ก�ำลังป่วย
หนักด้วย หากบิดามารดาไม่รู้ว่าบุตรของตนเจ็บป่วยก็เป็นการ
ปลดเปลือ้ งความรับผิดต่อความตายของบุตรเช่นกัน ซึง่ เปรียบเทียบ
กับคดี Fabritz v. Traurig 583 F.2d 697 (4th Cir.1978)
การกล่าวหาทารุณกรรมเด็กตกเป็นโมฆะ เนื่องจากไม่มีหลักฐาน
ว่าแม่รู้ว่าลูกของเธอเจ็บป่วยอย่างร้ายแรง ซึ่งเธอไม่พาไปหาหมอ
นอกจากผูก้ ระท�ำได้รขู้ อ้ เท็จจริงของการเกิดหน้าทีแ่ ล้ว
การที่จะต้องท�ำการป้องกันผลนั้นเป็นเรื่องที่บังคับให้บุคคลนั้นต้อง
กระท�ำการป้องกันซึ่งในบางครั้งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยหรือ
อันตราย และในบางครั้งผู้กระท�ำอยู่ในวิสัยที่ไม่อาจกระท�ำได้
ซึ่งในเรื่องดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้พิจารณาหลักในเรื่อง
ความเป็นไปได้ในการกระท�ำ (Possibility of Performing Act)
ดังนี้
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หรือประมาทก็ได้ แต่การกระท�ำนั้นต้องเป็นอันตรายในมุมของ
กฎหมาย ดังนั้น การกระท�ำอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่
เป็นอันตรายในมุมของกฎหมาย เป็นการสร้างหน้าที่ให้แก่บุคคล
ต้องท�ำการป้องกัน
ค�ำพิพากษาทีต่ ดั สินบทหลักการกระท�ำโดยงดเว้นหน้าที่
จากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตนที่ผิดกฎหมายได้มีค�ำพิพากษา
ทัง้ ศาลไทยและศาลต่างประเทศตัดสินว่าผูก้ ระท�ำมีหน้าต้องป้องกัน
ผลตามที่ได้ศึกษาไปข้างต้น ข้อเท็จจริงในกลุ่มคดีดังกล่าวผู้เขียน
เห็นว่าการกระท�ำครัง้ ก่อนของผูก้ ระท�ำนัน้ ได้สร้างสถานการณ์ทเี่ ป็น
อันตรายโดยเริ่มจากท�ำร้าย ข่มขืน หรือประมาท และเป็นผลให้
ผู้ถูกกระท�ำได้รับอันตราย หรือโดนข่มขืน ซึ่งเป็นความผิดส�ำเร็จ
ไปแล้วฐานความผิดหนึ่ง และบางกรณียังเป็นผลให้ผู้ถูกกระท�ำ
ตกอยู่ในสถานการณ์เป็นอันตรายอีกด้วย เช่น สลบ บาดเจ็บ และ
อ่อนแรง ได้รับการกระท�ำทางจิตใจอย่างแรง เป็นต้น สถานการณ์
ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้กระท�ำในตอนแรกให้ต้องท�ำการ
แก้ไขหรือป้องกันอันตรายแก่ผถู้ กู กระท�ำทีจ่ ะมีตอ่ มาซึง่ เป็นอันตราย
มากกว่า ซึ่งการก่อให้เกิดหน้าที่จักต้องกระท�ำเพื่อป้องกันผลที่จะมี
ต่อมา หากผู้กระท�ำไม่กระท�ำตามหน้าที่จึงมีความผิดได้ ซึ่งเป็น
ความผิดคนละกรรมกับความผิดที่ได้กระท�ำในครั้งก่อนซึ่งเป็น
ความผิดที่แสดงออกในลักษณะเคลื่อนไหว
ค�ำพิพากษาทีต่ ดั สินบทหลักการกระท�ำโดยงดเว้นหน้าที่
จากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตน ที่ขึ้นเกิดโดยไม่ผิดกฎหมาย
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การกระท� ำ ครั้ ง ก่ อ นๆ เกิ ด ขึ้ น โดยไม่ เจตนาและ
ไม่ประมาท แต่การกระท�ำนั้นเป็นอันตรายในมุมมองของกฎหมาย
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทฤษฎีหน้าที่เพราะเนื่องจากว่าการกระท�ำที่
ไม่ผิดกฎหมายนั้น กฎหมายไม่สามารถลงโทษผู้กระท�ำได้ แต่ก็ได้
เล็งเห็นว่าการกระท�ำเช่นนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายดังเช่นการ
กระท� ำ หากไม่ ก ระท� ำ การแก้ ไขหรื อ ป้ อ งกั น ตั้ ง แต่ ต ้ น ดั ง นั้ น
การกระท�ำครั้งก่อนๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ผิดกฎหมาย หากเป็นการ
ก่ออันตรายหรือสร้างสถานการณ์ที่เป็นอันตรายขึ้น ผู้กระท�ำจึง
มีหน้าที่ป้องกันผล
ดังนั้น ความรับผิดการกระท�ำโดยงดเว้นหน้าที่อันเกิด
จากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตน ผู้เขียนเห็นว่าจุดเริ่มต้นของ
หน้าทีน่ นั้ คือ การกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิดสถานการณ์อนั ตรายขึน้ ในทันที
โดยไม่ต้องพิจารณาว่าการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของผู้กระท�ำเป็นเรื่อง
ผิดกฎหมาย เพราะเนื่องจากว่าการกระท�ำโดยงดเว้นน�ำมาใช้เป็น
ข้อยกเว้นของหลักการกระท�ำโดยทั่วไป เพื่อมาลงโทษกรณีที่การ
กระท�ำครั้งก่อนนั้นยังไม่ถึงขั้นผิดกฎหมาย แต่กฎหมายเห็นว่า
การกระท�ำครั้งก่อนเป็นอันตรายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อไปได้กฎหมายจึงเข้ามาควบคุมโดยน�ำหลักทฤษฎีเรื่องหน้าที่
เข้ามาพิจารณาเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น
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ก. ต้องการให้ ข. ตายตั้งแต่แรกหรือประสงค์จะให้ผลเกิดแต่แรก
จึงเป็นการที่ ก. จงใจละเมิดความรับผิดชอบมาตั้งแต่ต้นแล้ว ก.
จึงไม่มีหน้าที่
และในส่ ว นของการป้ อ งกั น ผล หมายถึ ง ผู ้ ก ระท� ำ
มีหน้าทีต่ อ้ งท�ำการป้องผล กล่าวคือ ต้องมีเหตุการณ์ให้ตอ้ งป้องกันผล
ผลในที่นี้คือ ผลที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง แต่ส่วนใหญ่ในเรื่อง
การกระท�ำโดยงดเว้นจะเป็นผลที่ร้ายแรง เช่น เพลิงไหม้ ชีวิตหรือ
ร่ า งกาย เป็ น ต้ น ซึ่ ง หากไม่ มี ผ ลให้ ผู ้ ก ระท� ำ ต้ อ งป้ อ งกั น หรื อ
การป้องกันนั้นเป็นพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้ เช่น การกระท�ำของ
ผู้กระท�ำ ท�ำให้เกิดผลขึ้นในทันที หรือมีเหตุการณ์ที่ท�ำให้ผู้กระท�ำ
ต้องท�ำการป้องกันผลได้หมดลงไปแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะน�ำหลัก
เรื่ อ งการกระท� ำ โดยงดเว้ น มาพิ จ ารณาได้ เ พราะผลที่ ต ้ อ งท� ำ
การป้องกันเป็นพ้นวิสัยเสียแล้ว เมื่อได้เข้าใจค�ำว่าหน้าที่และ
การป้ องกั น ผลเป็ นอย่างดีแ ล้ว ก็จะไม่ท�ำให้เกิด ความสั บสนใน
ข้อเท็จจริงในกรณีที่ควรน�ำเรื่องการกระท�ำโดยงดเว้นไปปรับใช้
เช่น ก. ใช้ปืนยิง ข. ข.บาดเจ็บสาหัสและสลบอยู่ ก. ต้องการให้
ข. ตาย จึงปล่อยทิง้ ให้ ข. ตาย กรณีดงั กล่าว ก. ไม่มหี น้าทีเ่ นือ่ งจาก
ก. จงใจให้ผลเกิดตัง้ แต่แรกอยูแ่ ล้ว จึงไม่ใช่เรือ่ งการกระท�ำโดยงดเว้น
หรือ กรณีที่ ก. ขับรถโดยประมาทท�ำให้ ข. รับบาดเจ็บและสลบและ
ได้มีคนน�ำ ข. ส่งโรงพยาบาล หมอรักษาบาดแผลไม่ได้ท�ำให้ ข. ตาย
กรณีดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องกระท�ำโดยงดเว้นเช่นกันเพราะเนื่องจาก
ไม่มีผลให้ ก. ต้องท�ำการป้องกัน ทั้งสองกรณีจึงควรพิจารณา
แบบการกระท� ำ โดยการเคลื่ อ นไหวมากกว่ า โดยพิ จ ารณาว่ า
ความตายนั้นเป็นผลโดยตรงจากใช้ปืนยิง หรือ ขับรถโดยประมาท
เพื่อก�ำหนดเป็นความรับผิดแก่ ก.
แต่ ห ากข้ อ เท็ จ จริ ง เปลี่ ย นไปเป็ น ว่ า ก. ขั บ รถโดย
ประมาทท�ำให้ ข. บาดเจ็บเล็กน้อยและสลบอยู่ข้างทาง ก. ไม่ช่วย
ข. ปล่อยให้ถึงแก่ความตาย จะเห็นว่ากรณีดังกล่าว ก. มีหน้าที่
เนื่องจากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตน ก. จึงมีหน้าที่ป้องกันผล
และยังมีผลให้ ก. ท�ำการป้องกันได้เพราะ ข. ยังสลบอยู่ซึ่งอยู่ใน
สถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อ ข. ดังนั้นเมื่อ ก. มีหน้าที่และไม่ท�ำ
การป้องกันผล ก. ก็อาจจะมีความรับผิดอันเกิดจากการกระท�ำ
โดยงดเว้นได้ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นจึงควรศึกษาการ
กระท�ำโดยงดเว้นหน้าที่อันเกิดจากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของ
ทั้งในระบบกฎหมาย Common Law และ Civil Law สามารถ
วางหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขอบเขตความรับผิดการกระท�ำ
โดยงดเว้นหน้าที่อันเกิดจากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตน ได้
โดยพิจารณาเป็นล�ำดับ ดังนี้
		 4.1 การเกิดหน้าทีอ่ นั เกิดจากการกระท�ำครัง้ ก่อนๆ
ของตน การกระท�ำครัง้ ก่อน ๆ ของตนทีก่ อ่ ให้เกิดหน้าทีน่ นั้ สามารถ
เกิดขึ้นได้โดยทั้งกรณีที่ผิดกฎหมายและไม่ผิดกฎหมาย กล่าวคือ
การกระท�ำครั้งก่อนอาจเกิดขึ้นโดยเจตนา ประมาท หรือไม่เจตนา
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ความสามารถของผู้กระท�ำที่ไม่สามารถกระท�ำได้ เช่น บิดาว่ายน�้ำ
ไม่เป็นจึงไม่สามารถช่วยเหลือบุตรที่จมน�้ำได้ เป็นต้น แต่การ
ไม่กระท�ำตามหน้าที่จะต้องหมายถึงการที่เป็นไม่ได้เลยด้วย
หรื อ ความเป็ น ไปไม่ ไ ด้ ใ นการกระท� ำ เกิ ด ขึ้ น จาก
ความเสี่ยงภัย บุคคลผู้มีหน้าที่ก็อาจจะต้องพบกับความเสี่ยงใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ความเป็นไปไม่ได้การกระท�ำในภาวะ
ความเสี่ย งนั้ นจึ ง ขึ้น อยู ่กั บขอบเขตของสถานการณ์ ข้ อเท็จจริง
ซึ่งก่อให้เกิดหน้าที่เป็นเรื่องๆ ไป แม้ว่าประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 374 วางหลักว่า “อาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตราย
แก่ตนเอง” ซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน แต่เป็น
เรื่องของศีลธรรม ดังนั้น หากว่าบุคคลที่จะเข้าช่วยเหลือต้องพบกับ
ความเสี่ยงกฎหมายก็ยกเว้นโทษให้ ซึ่งต่างจากหน้าที่อันเกิดจาก
การกระท�ำครัง้ ก่อนๆ ของตน ผูก้ ระท�ำเป็นต้นเหตุให้เกิดอันตรายขึน้
ดังนัน้ เขาควรมีความรับผิดชอบโดยอาจยอมเสีย่ งภัยมากกว่าบุคคล
ที่พบเจอผู้อื่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตราย
และหากการป้องกันนั้นต้องเสี่ยงแก่บุคคลอื่นอาจจะ
ต้องพิจารณาคุณธรรมทางกฎหมายที่สูงกว่า เช่น กัปตันเรือควรจะ
ท� ำ ให้ ชี วิ ต ของลู ก เรื อ หรื อ ผู ้ โ ดยสารทั้ ง หมดได้ รั บ อั น ตรายเพื่ อ
ช่วยเหลือลูกเรือหรือผู้โดยสารที่ตกจากเรือหรือไม่ ในสถานการณ์
ที่ต้องเลือกเช่นนี้ ได้มีคดี United States v. Knowles 26
F. Cas.800 (N.D.Cal.1864) การไม่กระท�ำนั้นไม่ผิดกฎหมาย
เพราะว่ามีบุคคลที่สามเข้ามาเสี่ยงอันตรายด้วย
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ในกรณีที่อธิบายว่าการกระท�ำครั้งก่อนผิดกฎหมาย
หรือไม่ผิดกฎหมาย ผู้เขียนเห็นว่าไม่ใช่เรื่องผิดแต่เพื่อไม่ให้เกิด
ความสับสนควรดูที่ลักษณะการกระท�ำมากกว่า เพราะหากการ
กระท�ำครั้งก่อนที่ผิดกฎหมายเป็นความผิดส�ำเร็จและขาดตอน
ไปแล้ว แต่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายนั้นยังมีอยู่จากการกระท�ำนั้น
ผู้กระท�ำจึงมีหน้าที่ป้องกันผล
		 4.2 เงื่อนไขประกอบการพิจารณาการกระท�ำตาม
หน้าที่
			 (1) การรู้ถึงหน้าที่ตามข้อเท็จจริงอันก่อให้
เกิดหน้าที่ โดยทัว่ ไปความรับผิดทางอาญาจะต้องผ่านองค์ประกอบ
ภายนอก คือการกระท�ำที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด จึงจะ
พิจารณาองค์ประกอบภายใน ซึง่ การรับรูข้ อ้ เท็จจริงเป็นปัญหาอยูใ่ น
องค์ประกอบภายใน โดยพิจารณาว่าสิง่ ทีต่ นท�ำอยูน่ นั้ เป็นกระท�ำต่อ
บุคคลหรือทรัพย์สินที่กฎหมายประสงค์จะให้ความคุ้มครอง เช่น
ก. รู้ว่าสิ่งที่ตนใช้มีดแทงไปนั้นคือคน ถือว่า ก. ได้รู้ข้อเท็จจริงแล้ว
ส่วนความประสงค์ของ ก. จะเป็นเจตนา หรือประมาท นั้นเป็นอีก
เรือ่ งหนึง่ ในเรือ่ งของการกระท�ำโดยงดเว้นจึงได้นำ� หลักการดังกล่าว
มาพิจารณาเช่นกัน เพื่อเป็นขอบเขตในการพิจารณาว่าผู้กระท�ำ
ควรมีความรับผิดจากการกระท�ำโดยงดเว้นหรือไม่ ซึ่งเป็นการ
พิจารณาว่าการที่ผู้กระท�ำไม่กระท�ำตามหน้าที่นั้น ผู้กระท�ำรับรู้
ถึงข้อเท็จจริงที่ก่อให้เกิดหน้าที่หรือไม่ หากผู้กระท�ำไม่รู้ข้อเท็จ
จริงว่าตนเองมีหน้าที่ก็ไม่ควรมีความรับผิด เช่น บิดาไม่รู้ว่าบุตร
ตนเองก� ำ ลั ง จะจมน�้ ำ หรื อ บิ ด ามารดาไม่ รู ้ ว ่ า บุ ต รของตนเอง
ก�ำลังป่วย เป็นต้น
แต่หากบุคคลที่มีหน้าที่รู้หรือควรจะรู้ว่าตนมีหน้าที่
และไม่กระท�ำการป้องกันบุคคลนั้นก็อาจจะมีความรับผิดได้ เช่น
แม่รวู้ า่ ถึงการทารุณกรรมแต่ยงั ยอมให้เด็กอยูก่ บั ผูท้ ารุณกรรม หรือ
พ่อรู้ว่าแม่กระท�ำไม่เหมาะสมต่อเด็กแต่ยังปล่อยให้อยู่กับแม่
ดั ง นั้ น หาก ผู ้ ก ระท� ำ การงดเว้ น จะต้ อ งทราบหรื อ
ตระหนักถึงเงื่อนไขและพฤติการณ์ ซึ่งต้องการกระท�ำของผู้งดเว้น
ซึง่ เป็นเงือ่ นไขส�ำคัญในการก�ำหนดในการก�ำหนดความรับผิด บุคคล
ผู้มีหน้าที่อันเกิดจากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตนไม่รู้ข้อเท็จจริง
ว่าตนเองมีหน้าที่ก็อาจปลดเปลื้องความรับผิดของตนได้ หากไม่ได้
เกิดจากความประมาท เช่นเดียวกับการกระท�ำโดยการเคลื่อนไหว
			 (2) ความเป็นไปได้ในการกระท�ำการป้องกัน
(Possibility of Performing Act) นอกจากผู้กระท�ำได้รู้ข้อเท็จจริง
ของการเกิดหน้าที่แล้ว การที่จะต้องท�ำการป้องกันผลนั้นเป็นเรื่อง
ที่บังคับให้บุคคลนั้นต้องกระท�ำการป้องกันซึ่งในบางครั้งอาจก่อให้
เกิดความเสี่ยงภัยหรืออันตราย และในบางครั้งผู้กระท�ำอยู่ในวิสัย
ที่ไม่อาจกระท�ำได้ ดังนั้นการบังคับให้บุคคลท�ำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
จึงไม่ยุติธรรมต่อบุคคลนั้น สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี้อาจจะเป็นเพราะ
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สรุปและอภิปรายผล

การกระท� ำ ความผิ ด ตามกฎหมายอาญาควรมี ก าร
ก�ำหนดขอบเขตความรับผิดในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน โดยเฉพาะการ
กระท�ำโดยงดเว้นมีความไม่ชัดเจนทั้งในเนื้อหาของบทบัญญัติและ
ทางทฤษฎี ซึ่งในเรื่องดังกล่าวประเทศไทยมีการอธิบายลักษณะ
ของการเกิดหน้าที่ไว้ในทางต�ำรา 4 ประการ กล่าวคือ หน้าที่ตาม
กฎหมาย หน้าที่ตามสัญญา หน้าที่อันเกิดความสัมพันธ์พิเศษ
และหน้าที่อันเกิดจากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตน ซึ่งหน้าที่
ตามกฎหมายและหน้าที่สัญญานั้นมีความชัดเจนเพียงพอที่ท�ำให้
เกิดหน้าที่ของผู้กระท�ำอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีหน้าที่บางประเภทที่ยังมี
ความไม่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร หน้าที่ที่ยังมีความไม่ชัดเจน
ในประเทศไทยในความเห็นของผู้เขียนคือ หน้าที่อันเกิดจากความ
สัมพันธ์พิเศษซึ่งได้มีผู้ท�ำการศึกษาเอาไว้แล้ว แต่ในส่วนของหน้าที่
อันจากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตนนั้น จากการศึกษาหลักเกณฑ์
การกระท�ำโดยงดเว้นหน้าที่อันเกิดจากการกระท�ำครั้งก่อนๆ ของ
ตน ในต่างประเทศ สามารถน�ำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์พจิ ารณาก�ำหนด
ขอบเขตความรับผิดของการกระท�ำโดยงดเว้นหน้าที่อันเกิดจาก
การกระท�ำครั้งก่อนๆ ของตนในประเทศไทย โดยพิจารณาดังนี้

ชัยวัฒน์ อนุกูลวุฒิพงศ์

42 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

Bohlander. Michael. (2009). Principles of German
Criminal Law. Portland: Hart Publishing.
Commonwealth v. Cali. 247 Mass. 20. 141 N.E. 510 (1923).
Commonwealth v. Putch. 18 Pa.D. & C. 680 (1932).
Cornell v. State. 159 Fla. 687,32 So.2d 610(1947).
Dailey v. State. 65 P.3d 891 (Alaska App.2003).
David. Ormerod. (2011). Criminal Law. Publish in the
United States: Oxford University Press.,
New York.
DPP v Santana-Bermudez (2003) EWHC 2908 (Admin).
Fabritz v. Traurig. 583 F.2d 697 (4th Cir.1978).
Green v. Cross. 103 L.T.R.(N.S.) 279 (K.B.1910).
Harris v. Pennsylvania R.R. Co 50 F.2d 866 (4thCir.1931).
Johnson v. State. 175 P.3d 674 (Alaska App. 2008).
Jones v. State. 220 Ind. 384. 43 N.E.2d 1017 (1942).
LaFave. Wayne R. (2010). Criminal Law. United States of
America: West Publishing co.
King v. Commonwealth. 285 ky.654. 148 S.W.2d 1044
(1941).
เอกสารอ้างอิง
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ.์ (2551). ค�ำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1. Kuntz v. Montana Thirteenth Judicial District Court 298
Mont. 146. 995 P.2d 951 (2000).
กรุงเทพฯ : พลสยาม พริ้นติ้ง.
กองผู ้ ช ่ ว ยผู ้ พิ พ ากษาศาลฎี ก า. “ค� ำ พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ People v. Fowler. 178 Cal. 657. 174 P. 892 (1918).
16412/2555” https://deka.in.th/view-532905. Regina v. White. L.R. 1 C.C. 311 (1871).
R v Miller (1983) 2 AC 161.
html, 20 กรกฎาคม 2562.
กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา. “ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1909/2516” State v. Masters. 106 W.Va. 46,144 S.E.718(1928).
https://deka.in.th/view-30629.html, 20 กรกฎาคม State v. Valley. 153 Vt.380, 571 A.2d 579 (1989).
State v. Walden. 306 N.C. 466, 293 S.E.2d 780 (1982).
2562.
กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา. “ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2210/2544” State v. Williquette. 129 Wis.2d 239, 385 N.W.2d 145 (1986).
https://deka.in.th/view-40557.html, 20 กรกฎาคม United States v. Hatatley. 130 F.3d 1399 (10 th Cir.1997).
United States v. Knowles 26 F. Cas. 800 (N.D.Cal 1864)
2562.
26 F.Cas.800 (N.D.Cal 1864).
กองผู ้ ช ่ ว ยผู ้ พิ พ ากษาศาลฎี ก า. “ค� ำ พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่
12114/2556” https://deka.in.th/view-554783. Van Buskirk v. State Court of Criminal Appeals of
Oklahoma. 1980 (611 P.2d 271).
html, 20 กรกฎาคม 2562.
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2553). ค�ำอธิบายกฎหมายอาญาภาคทัว่ ไป. Westrup v. Commonwealth. 123 Ky. 95, 93 S.W. 646,
6 L.R.A. (n. s.) 685 (1906).
กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2556). มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา.
กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
ณัฐธิดา ล้อสุวรรณ. (2559). การกระท�ำโดยงดเว้น : ศึกษากรณี
หน้าที่อันเกิดจากความสัมพันธ์พิเศษ. วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
1. การกระท�ำครั้งก่อนจะไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็น
ความผิดหรือการกระท�ำครั้งก่อนๆ ที่เป็นความผิดแต่ขาดตอน
และยังมีสถานการณ์ที่เป็นอันตรายจากผลของการกระท�ำครั้งก่อนอยู่
เป็นการก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้กระท�ำทั้งสิ้น ซึ่งสาระส�ำคัญอยู่ที่ว่า
การกระท�ำนั้นก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างสถานการณ์อันตรายต่อ
บุคคลอื่น
2. การกระท�ำนัน้ ต้องเป็นกรณีทผี่ กู้ ระท�ำได้กอ่ อันตราย
หรือสร้างสถานการณ์ที่เป็นอันตรายขึ้น ไม่ว่าโดยการกระท�ำหรือ
ค�ำพูด หากก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างสถานการณ์อันตรายขึ้น
ผู้กระท�ำย่อมต้องมีหน้าที่ที่จักต้องกระท�ำเพื่อป้องกันอันตรายนั้น
3. จะต้องพิจารณาว่าบุคคลผู้มีหน้าที่ดังกล่าวอยู่ใน
ภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่อาจป้องกันได้ด้วยหรือไม่ หากการ
ไม่กระท�ำตามหน้าที่เป็นเพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าตนมีหน้าที่ หรือ
ไม่มีความสามารถในการกระท�ำตามหน้าที่ หรือการกระท�ำตาม
หน้าที่นั้นอาจมีความเสี่ยงภัยต่อตนเองหรือผู้อื่น บุคคลผู้มีหน้าที่
นั้นย่อมไม่ควรที่จะมีความรับผิดจากการกระท�ำโดยงดเว้นหน้าที่
ที่จักต้องกระท�ำเพื่อป้องกันผล

ชัยวัฒน์ อนุกูลวุฒิพงศ์

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 43

พพ
รรณ
ี

ระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
Air Compressor System of Solar Energy for Small Industry

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล*, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์ ชื่นอัศดงคต
Sarayut Chitphutthanakul, Kritsana Chantasit, Teerawat Chuenatsadongkot
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 22000
Department of Industrial Technology, Faculty of Industrial Technology, Rambhai Barni Rajabhat University,
Chanthaburi 22000 Thailand
*Corresponding author E-mail: sarayut134@gmail.com
(Received: June 26 2019.; Revised : August 24 2019.; Accepted : September 20 2019)

บทคัดย่อ

ชภัฏ

รำไ

ในการท�ำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท�ำงานปั๊มลมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้ภาชนะบรรจุลมขนาด 36 ลิตร
ติดตั้งมอเตอร์ไม่มีชุดแปลงถ่าน (Brushless DC Motor) 24 โวลต์ 350 วัตต์ ขนาด 500 รอบ ขับด้วยมู่เล่ ขนาด 3 นิ้ว ไปยังปั๊มลูกสูบ
ขนาดมู่เล่ตัวตาม 6 นิ้ว ด้วยแผงโซล่าเซลล์ขนาด 325 วัตต์ จ�ำนวน 1 แผง ผ่านตู้ควบคุมภายในติดตั้งฟิวส์ไฟฟ้ากระแสตรง
เซอร์กิตเบรกเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางไฟฟ้า (Surge Protector) มอนิเตอร์แสดงค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
ก�ำลังไฟฟ้า สวิตช์แบบปรับหมุน ไฟโชว์สถานะในต�ำแหน่งปิด และต�ำแหน่งเปิดของระบบ พบว่า หลังติดตั้งระบบปั๊มลมพลังงาน
แสงอาทิตย์ส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ทดสอบการท�ำงานในช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. โดยเฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ชั่วโมง วัดปริมาณ
ความเข้มแสง ปริมาณแรงดันไฟฟ้า ปริมาณกระแสไฟฟ้า ก�ำลังไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ และปริมาณความเร็วรอบของมอเตอร์
โดยช่วงเวลาการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ช่วงเวลา 13.00 น. ใช้ระยะเวลาการบรรจุลมลงในภาชนะขนาด 36 ลิตรด้วยเวลา
7.42 นาที ด้วยแรงดัน 36.85 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 7.23 แอมแปร์ ก�ำลังไฟฟ้า 259.26 วัตต์ และความเร็วรอบ 426.80 รอบต่อนาที
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This research aimed to study the development of small air compressor system of solar energy and to
compare the efficiency of air compressor with DC motor in each of the deviation. The system was implemented
by installation brushless DC motor, 24 volts, 350 watts, 500 rpm with 36-liter air storage tank. It was driven by
3-inch pulley to 5-inch pulley pump with one solar panel, 325 watts through the installed current probes,
circuit breaker and surge protector, monitor displaying voltage electric current and electric power, rotation switch,
the light showing on and off of the system. It was found that after the installation of air compressor systems
solar energy for small industry. The test conducted from 08.00 a.m. to 05.00 p.m., average 6 times an hour.
The measurement of the light intensity of quantity of voltage, the quantity of electricity power from the solar
panels, the quantity and the speed of the motor showed that the highest efficiency was 01.00 p.m. It took
7.42 minutes to fill air into the 36-liter air storage tank with pressure 36.85 volt, electricity 7.23 ampere, power
259.26 watts and the speed 426.80 rpm.
Keywords : Air Compressor, Solar Energy, Small Industry
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พิจารณาที่จะศึกษาการพัฒนาระบบ
เครือ่ งอัดอากาศหรือปัม๊ ลมแบบลูกสูบ (Reciprocating ปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อ
Compressors) เครื่องอัดอากาศประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก เป็นเครื่องมือต้นแบบในการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในภาค
ใช้ต้นก�ำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ขนาดเล็ก โดยมี อุตสาหกรรม เกิดการอนุรกั ษ์ และสามารถลดปริมาณการใช้พลังงาน
สายพานเป็นอุปกรณ์ถ่ายทอดก�ำลังงานไปสู่เครื่องอัดเพื่อให้ลูกสูบ ไฟฟ้าจากภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้เป็น
เคลื่อนที่อัดอากาศให้มีปริมาตรเล็กลง และความดันของอากาศ อย่างดี
สูงขึ้น อากาศอัดจะถูกส่งไปเก็บไว้ในภาชนะบรรจุลมก่อนที่จะน�ำ
ไปใช้งานต่อไป โดยเครื่องอัดอากาศประเภทนี้ส่วนใหญ่ จะระบาย วัตถุประสงค์
ความร้อนด้วยอากาศ ดังนั้นบริเวณรอบ ๆ เสื้อสูบของเครื่องอัดจึง
1. เพื่ อ ศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบปั ๊ ม ลมพลั ง งานแสง
ท�ำเป็นแผ่นครีบ (Vane) เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการระบายความร้อนให้ อาทิตย์ส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
มากยิ่งขึ้น การเคลื่อนที่ของลูกสูบในจังหวะอัดแต่ละครั้งจะท�ำให้
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างระบบ
อากาศหรือแก๊สเกิดการอัดตัวขึ้น เมื่ออากาศถูกอัดตัว โมเลกุล ปั๊มลมมอเตอร์กระแสสลับกับมอเตอร์กระแสตรง
ของอากาศจะเกิดการเสียดสีกันท�ำให้อากาศที่ถูกอัดมีความร้อน
สูงขึ้น ดังนั้นอากาศที่ถูกอัดก่อนที่จะถูกน�ำไปยังภาชนะอัดอากาศ อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
จึ ง ต้ อ งมี ก ารระบายความร้ อ นออกก่ อ น เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตราย
งานวิจยั นีท้ ำ� การศึกษาและพัฒนาระบบปัม๊ ลมพลังงาน
จากความร้อนซึ่งจะท�ำให้ชิ้นส่วนภายในเครื่องอัดอากาศได้รับ
แสงอาทิตย์ส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อเป็นแนวทางใน
ความเสี ย หาย อากาศอั ด ดั ง กล่ า วเมื่ อ ถู ก น� ำ ไปเก็ บ ในภาชนะ
การประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสะอาด โดยน�ำพลังงานจากแสง
อัดอากาศจะยังมีความร้อนเหลืออยู่ เมื่ออากาศอัดภายในภาชนะ
อาทิตย์มาขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 350 วัตต์ บรรจุลม
บรรจุลมอากาศเย็นตัวลง ก็จะท�ำให้ไอน�้ำกลั่นตัวเป็นหยดน�้ำอยู่ใน
ลงในภาชนะบรรจุลม ขนาด 36 ลิตร โดยมีวิธีการด�ำเนินการวิจัย
ภาชนะเก็บอัดอากาศ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ในขณะที่น�ำ
และระยะเวลาเก็ บ ข้ อ มู ล ในช่ ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง เมษายน
อากาศไปใช้งาน จึงต้องมีการระบายน�ำ้ ส่วนนีอ้ อกไปจากภาชนะเก็บ
แบ่งวิธีการด�ำเนินการวิจัย 4 ส่วน ดังนี้
อัดอากาศ ก่อนทีจ่ ะมีการใช้งานอยูเ่ สมอ (ไอ เอ็นเนอร์ยี่ กรูร,ู 2558)
ส่วนที่ 1 ศึกษาข้อมูลอุปกรณ์การจัดสร้างระบบปั๊ม
ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาการประยุ ก ต์ ใช้ พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม ลมพลังงานแสงอาทิตย์ส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ศึกษาข้อมูลและอุปกรณ์ในการจัดสร้างระบบปั๊มลม
โดยปัจจุบันระบบปั๊มลมนั้นได้มีการน�ำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
ทั้งในระดับครัวเรือน และระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยศึกษา
ใช้ส�ำหรับเป่ากรองอากาศรถยนต์ เพิ่มระดับแรงดันของล้อยาง ลักษณะของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น รูปแบบของปั๊มลมที่
รถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ และน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมประกอบ น�ำมาใช้กับงานวิจัย โดยเลือกใช้ปั๊มลมขนาด ¼ แรงม้าภาชนะ
อาหาร เป็ น ต้ น ทางคณะผู ้ วิ จั ย มี แ นวคิ ด ที่ จ ะน� ำ พลั ง งานจาก บรรจุลม ขนาด 36 ลิตร ยี่ห้อ PUMA รุ่น PP1-PM แรงดัน
แสงอาทิ ต ย์ ม าเชื่ อ มต่ อ เพื่ อ จ่ า ยกระแสไฟฟ้ า ให้ กั บ มอเตอร์ ไฟฟ้ า กระแสสลั บ 220 โวลต์ ขนาด 1 ลู ก สู บ ร่ ว มกั บ แผง
ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) ทดแทนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ โซล่าเซลล์ขนาด 325 วัตต์ จ�ำนวน 1 แผง และมอเตอร์ไฟฟ้า
(AC Motor) เนื่องจากมอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการเหนี่ยว กระแสตรง (Brushless DC Motor) ขนาด 350 วัตต์ ชุดแท่น
น�ำมอเตอร์จึงจะท�ำงาน ซึ่งจะต้องใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณสูงใน ส�ำหรับยึดตู้ควบคุม วัตต์มิเตอร์ เพื่อแสดงค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า
การท�ำงาน ด้วยการน�ำปั๊มลม จ�ำนวน 1 ลูกสูบ ขนาดภาชนะ กระแสไฟฟ้า ก�ำลังไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์
บรรจุลม ขนาด 36 ลิตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด ประกอบอื่นๆ ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องที่สามารถ
¼ แรงม้า ติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ ใช้เป็นแนวทางในการจัดสร้างระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 325 วั ต ต์ จ� ำ นวน 1 แผง มอเตอร์ ไ ม่ มี ชุ ด แปลงถ่ า น ส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(มอเตอร์บัสเลส) ขนาด 24 โวลต์ 350 วัตต์ เพื่อทดแทนระบบเดิม 		 1.1 การศึกษาปั๊มลมที่ใช้ส�ำหรับโครงการวิจัย
ซึง่ ระบบจะท�ำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ และอาศัย 			 ปั๊มลมที่น�ำมาใช้ในโครงการวิจัยเป็นปั๊มลม
ความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ไปขับมอเตอร์ให้ปั๊มลมท�ำงานน�ำลม ขนาด ¼ แรงม้า ภาชนะบรรจุลม ขนาด 36 ลิตร ยี่ห้อ PUMA
ที่ได้บรรจุลงในภาชนะเก็บ ตลอดระยะเวลาในช่วงเวลากลางวัน รุ่น PP1-PM แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ รายละเอียดดังภาพที่ 1
ซึ่งจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง และเกิดการพึ่งพาตนเอง โดยมี อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม การท� ำ งานผ่ า นสวิ ต ช์ ค วบคุ ม แรงดั น
(Pressure Switch) ขนาดแรงดัน 220 โวลต์ สามารถปรับแรง
ในการด�ำเนินงาน
ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์ ชื่นอัศดงคต

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 45

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ดันภายในภาชนะบรรจุลมได้ตามต้องการที่ระดับ 5-7 กิโลกรัม
ลักษณะการใช้งาน พบว่า ปัม๊ ลมท�ำงานได้โดยใช้มอเตอร์
ต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2) (1) มอเตอร์ขนาด ¼ แรงม้า ขนาด ¼ แรงม้า (0.25 กิโลวัตต์) เป็นตัวขับผ่านมู่เล่ ขนาดเส้นผ่าน
(0.25 กิโลวัตต์) ขนาดแรงดัน 220 โวลต์ จ�ำนวนขั้ว ขนาด 4 ขั้ว ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ไปยังมู่เล่ของปั๊มลม ขนาด 6 นิ้ว โดยใช้ไฟฟ้า
(Pole) ความถี่ 50/60 เฮิรตซ์ ความเร็วรอบ 1,440 รอบ/นาที กระแสสลับ ขนาด 220 โวลต์ 1 เฟส ก่อนการใช้งานให้ดึงวาล์ว
(2) ขนาดสายพานเบอร์ 26 นิ้ว ขับด้วยมู่เล่ ขนาด 3 นิ้ว ไปยัง ส�ำหรับปิดกั้นทางลมขึ้นก่อนทุกครั้ง โดยเมื่อปั๊มลมเริ่มท�ำงานจะ
ศึกษาขอมูลและอุปกรณในการจัดสรางระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ปั๊มลูกสูบขนาดมู่เล่ตัวตาม 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ชุดป้องกันการหมุน ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 4.77 นาที ในการบรรจุลมลงในภาชนะ เมื่อ
ษาลักษณะของอุปกรณตาง ๆที่สําคัญ เชน รูปแบบของปมลมที่นํามาใชกับงานวิจัย โดยเลือกใชปมลมขนาด ¼
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ำต่อวัตถุหรือสสารต่อพื้นที่ขนาด Single Stage ขนาด 7-10 โดยใช้ระยะเวลา 2 นาที ซึ่งหลังการใช้งานควรหมั่นถ่ายน�้ำภายใน
1.1 การศึกษาปมลมที่ใชสําหรับโครงการวิจัย
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (kg/cm2) ความเร็วรอบ 650 รอบ/นาที ภาชนะบรรจุลมอย่างสม�่ำเสมอก่อนใช้งานเป็นประจ�ำ และควร
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วรอบ กสูบ ทําใหตองหมั่นตรวจเช็คใหปมลมทํางานไดเปนอยางดี
สังมเกตของป
มลมเมตร
เนื่อ(kg/cm
งจากปม) ลมเป
นระบบลู
ที่ระดัาภายในมี
บแรงดัอนุปสูกรณ
งสุดกทีรองสิ
่ระดั่งบสกปรก
30 กิ(6)
โลกรั
มต่ดอแรงดั
ตารางเซนติ
เมตร 350
วัตต์ จ�¼ำนวน
ว อัตราทด 6:1 จ�ำนวน 3,000 รอบต่อนาที
อบ/นาที (5) ชองลมเข
เกจวั
นลมภายในภาชนะพั
ก
ลมขนาด
นิ้ว 1 ไตัฟฟ
1.2 การศึกษาชุดมอเตอร
ากระแสตรง
2
(9) ล้อส�ำหรั
บเคลื
่อนย้า)ยจ�หรืำอนวน
ล้อ ตขนาดเส้
นศูน(7)ย์กวาล
ลางวสําหรั
มอเตอร์
แ บบนี
้ จ ะถู ก ติ ด ตั้ ง แทนที่ ม อเตอร์ เ ดิ ม ของระบบไฟฟ้ า
รงดัน 7 กิโลกรัม/ตารางเซนติ
เมตร
(kg/cm
1004ปอนด
อตารางนิน้วผ่า(psi)
บ
จ
า
ยแรงดั
น
ลม
มอเตอรไฟฟากระแสตรง (DC Motor) เปนมอเตอรไฟฟากระแสตรงบัสเลส (Bru
3 ½ นิ้วยูรีเทนขนาด
(10) วาล์8*5
วส�ำมิหรั
ระบายน�
้ำหรือความชื
้นที่อยู่ภ260*700
ายใน มิกระแสสลั
บ โดยต่อผ่านชุดกล่องควบคุมการท�ำงานของมอเตอร์
สายลมพียูหรือสายลมโพลี
ลลิบเมตร
(8) ภาชนะบรรจุ
ลมขนาด
ลลิเมตร สามารถ
Motor)
ดั
ง
ภาพที
่
2
ซึ
่
ง
เป
น
มอเตอร
าน ขนาด 24 โวลต 350 วัตต จํานวน 1 ตัว อัตราทด
มไดปริมาณ 36 ลิภาชนะบรรจุ
ตร รับแรงดันลไดม 20เพืกิ่อโป้ลกรั
อตารางเซนติ
แรงดันสูไงมสุมดทีีชุ่ดแปลงถ
องกัมนตการกั
ดกร่อนเมตร
(11)และผ
และหูานการทดสอบที
ลากภาชนะ ่ระดั
ส่วบนบนของมอเตอร์
จะมีชุดเกียร์ โดยสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้งาน
รอบต
อนนาที
ติเช่ดนตัใช้
้งแทนที
่มอเตอรเบดน�ิมำ้ ของระบบไฟฟ
ากระแสสลั
30 กิโลกรัมตอตารางเซนติ
ลอสํอ่ านย้
หรัาบยเคลื
านวนง3,000
4 ลาอวเป็ขนาดเส
ผากนศู
3ลากหลาย
½ ้จนิะถู
้ว ก(10)
บรรจุลมเมตร
ส�ำหรั(9)บเคลื
(12)่อนยซึง่ าปัยจํม๊ ลมดั
กล่
นขนาดเล็
สุมอเตอร
ดนยกลาง
ได้แหบบนี
ในงานระบบสู
รถไฟฟ้าหรืองานที
ต่ อ้ งการบ โดยตอผานชุดก
าหรับระบายน้ําหรือความชื้นที่อยูภายในภาชนะบรรจุลม เพื่อปองกั
ดกรอน (11) และหู
ลากภาชนะบรรจุ จะมีชุดเกียร โดยสามารถนํามาประยุกตใชงานไดหลากหลาย เช
างานของมอเตอร
เหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้ในครัวเรือนหรือร้านให้การทํ
บนริการกั
การเติ
มลมส�ำหรับ สวใช้นบนของมอเตอร
ทดแทนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นต้น
หรับเคลื่อนยาย (12) ซึ่งปมลมดังกลาวเปนขนาดเล็กสุด เหมาะสําหรับนําไปใชในครัวเรือนหรือรานใหบริการเติม
ระบบสูบน้ํา รถไฟฟาหรืองานที่ตองการใชทดแทนมอเตอรไฟฟากระแสสลับ เปนตน
กรยานหรื
อมอเตอร์
ไซด์ขนาดเล็
รับรถจักรยานหรือรถจั
มอเตอร
ไซดขนาดเล็
ก สะดวกต
อการบํการุสะดวกต่
งรักษา อการบ�ำรุงรักษา
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ภาพที่ 2 ชุ(Brushless
ดมอเตอร์ไฟฟ้
ภาพที่ 2 ชุดมอเตอรไฟฟากระแสตรง
DCากระแสตรง
Motor) (Brushless DC Motor)
ภาพที่ 1 ปั๊มลมขนาด ¼ แรงม้า 1 สูบ
1 ปมลมขนาด ¼ แรงมา 1 สูบ ภาชนะบรรจุลมขนาด 36 ลิตร
ลักษณะการใชงาน พบวา เมื่อตองการนําบัสเลสมอเตอรไปใชงาน โดยทั่วไปนั้นมีอ
			
ภาชนะบรรจุลมขนาด 36 ลิตร
คือขนาด
แบบที
ีวงจรควบคุ
(Driver)
ลักษณะการใชงาน พบวา ปมลมทํางานไดโดยใชแบบ
มอเตอร
¼ ่มแรงม
า (0.25 มกิโลวั
ตต) เปนภายในกับภายนอก ซึ่งหากมีวงจรควบคุมภายในมาแลวก็เพียงต
ากระแสตรงให
ถูกขับ้วขนาด
(ขั้วบวก
+ และขั
านมูเลขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว ไปยังมูเลของปมลมขนาด 6 ไฟฟ
นิ้ว โดยใช
ไฟฟากระแสสลั
220 โวลต
1 ้วลบ ) แตถาหากไมมีวงจรควบคุมมา จําเปนอยางยิ่งจะตอ
นการใชงานใหดึงวาลวสําหรับปดกั้นทางลมขึ้นกอนทุกครั้ง โดยเมืบั่อสปเลสผ
มลมเริ
่มทําองานจะใช
ระยะเวลาเฉลี
4.77โดยในปจจุบันมีระดับแรงดันที่ใชงานตั้งแต 24 โวลตขึ้นไป และก
านกล
งวงจรควบคุ
มการทํา่ยงาน
2
นการบรรจุลมลงในภาชนะ เมื่อถึงระดับแรงดันลมที่ระดับ 4.8 กิโตัลกรั
ม
ต
อ
ตารางเซนติ
เ
มตร
(kg/cm
)
อุ
ป
กรณ
้งแตขนาด 350 500 และ 750 วัตต ขึ้นไป ซึ่งการใชงานสามารถตอไดโดยตรงกับแหลงจายพลังงาน เช
คระดับแรงดัน จะตัดการทํางานทันที และเมื่อระดับแรงดันลมภายในถึ
ถูกระบายออกไปที
่ระดั่ บหรื3อกิพลั
โลกรั
มตอ
ไฟฟางกระแสตรง
แบตเตอรี
งงานสะอาด
เชน พลังงานไฟฟาจากโซลาเซลล พลังงานลม เปนตน
1.3 การศึกษาชุดระบบพลังงานแสงอาทิตย
แผงโซลาเซลลที่นํามาใชเปนแบบผลึกรวม (Poly Crystalline) มีขนาดควา
มิลลิเมตร ยาว 1960 มิลศรายุ
ลิเมตรทธ์และสู
ง 40
มิลลิลเ,มตร
ขนาดกํจันาทสิ
ลังวัทตธิต์, สธีูงรสุวัดฒทีน์่ผลิชืต่นไดอัศ325
จิตรพั
ฒนากุ
กฤษณะ
ดงคตวัตต วัตต ยี่หอ S
STP32524/vfw จํานวน 1 แผง สําหรับติดตั้งดานบนหลังคา เพื่อใชในการรับพลังงานจากแสงอาทิตย เปน
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ไฟฟ้าเป็นต้น โดยจะป้องกันไฟกระโชกได้ 2 ลักษณะ คือ ไฟกระโชก
แบบช่วงสั้นหรือ Transient (บางครั้งเรียกว่า Surge) เช่น รูปคลื่น
มาตรฐาน 8/20 ไมโครวินาที ไฟกระโชกแบบช่วงยาวหรือ Swell
(Surge) ที่ เ กิ ด ตามธรรมชาติ แ ละในระบบไฟฟ้ า 50 เฮิ ร ตซ์
ความสามารถในการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน�ำส่วนที่
เกินขึ้นไปให้มีค่าคงที่ โดยดูดกลืนพลังงานเหนี่ยวน�ำ ที่เข้ามาทาง
ระบบไฟฟ้าเข้าไว้ภายในตัวเองส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งส่งถ่าย
พลังงานเหนี่ยวน�ำไปลงที่ระบบดิน จนท�ำให้เกิดความปลอดภัย
(เน็คเทค เว็ป เบส เลิอร์นนิ่ง, 2561)
		 1.5 การศึกษาชุดฟิวส์ส�ำหรับโซล่าเซลล์
			 ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ป้องกันโดยท�ำหน้าที่เหมือน
ตัวน�ำตัวหนึ่งในวงจรไฟฟ้า เมื่อเกิดกระแสเกินพิกัด (Overload
Current) หรือกระแสลัดวงจร (Short Circuit Current) มีค่า
มากกว่ากระแสที่ฟิวส์ทนได้ (Fuse’s Current Rating) จะท�ำให้
ฟิวส์ขาด (Blown Fuse) ท�ำให้วงจรขาดและกระแสไม่ไหลอีกต่อ
ไป เพือ่ ป้องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับอุปกรณ์และผูใ้ ช้อปุ กรณ์
ฟิวส์แตกต่างจากเบรกเกอร์ตรงที่ ฟิวส์เมื่อท�ำการตัดวงจรออกแล้ว
จะใช้งานต่อไปไม่ได้ ต้องท�ำการเปลีย่ นฟิวส์ใหม่ ส่วนเบรกเกอร์เมือ่
ตัดวงจรแล้ว สามารถรีเซตค่าแล้วใช้งานได้ต่อไปอีก อย่างไรก็ตาม
ฟิวส์มีราคาถูกกว่าและให้ความเสถียรภาพและรวดเร็วในการตัด
วงจรได้ดีกว่าเบรกเกอร์ นอกจากนี้ฟิวส์ทุกชนิดสามารถป้องกัน
ทั้งกระแสเกินพิกัด (Overload Current) และกระแสลัดวงจร
(Short Circuit Current) แต่เบรกเกอร์นนั้ โดยส่วนใหญ่จะออกแบบ
มาเพื่อป้องกันกระแสเกินพิกัด (Overload Current) อย่างเดียว
เท่านัน้ ไม่สามารถจะป้องกันกระแสทีอ่ นั ตรายอย่างกระแสลัดวงจร
(Short Circuit Current) ได้ (โซล่าร์เจน, 2558)
		 1.6 การศึ ก ษาชุ ด เบรกเกอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรง
(DC Breaker)
			 ชุดเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Breaker)
เป็นอุปกรณ์ปอ้ งกันระบบไฟฟ้ากระแสตรงทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ส�ำหรับ
ระบบวงจรโซล่าเซลล์ ซึ่งเบรกเกอร์จะท�ำหน้าที่ควบคุมการไหล
ผ่านของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งการเลือกใช้งานเบรกเกอร์นั้น จะขึ้นอยู่
กับวงจรที่ต้องการใช้งานเป็นหลัก ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็นระบบแรงดันสูง หรือระบบที่จะต้องเน้นการไหลผ่านของ
กระแส เป็นต้น การเชื่อมต่อสายไฟของเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
มีลักษณะการต่อที่ส�ำคัญ คือ ต้องต่อสายไฟขั้วบวกที่ด้านซ้ายของ
DC Breaker และขั้วลบที่ด้านขวาของ DC Breaker ห้ามต่อ
สลับขั้วเพราะจะท�ำให้ DC Breaker ไหม้ และให้ต่อสายไฟจาก
บนลงล่ า ง เพราะด้ า นบนของ DC Breaker เป็ น ทางไฟเข้ า
ส่วนด้านล่างเป็นทางไฟออก
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ลักษณะการใช้งาน พบว่า เมือ่ ต้องการน�ำบัสเลสมอเตอร์
ไปใช้งาน โดยทัว่ ไปนัน้ มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 แบบ คือ แบบทีม่ วี งจรควบคุม
(Driver) ภายในกับภายนอก ซึ่งหากมีวงจรควบคุมภายในมาแล้วก็
เพียงต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้ถูกขั้ว (ขั้วบวก + และ
ขั้วลบ -) แต่ถ้าหากไม่มีวงจรควบคุมมา จ�ำเป็นอย่างยิ่งจะต้องต่อ
มอเตอร์ บัสเลสผ่านกล่องวงจรควบคุมการท�ำงาน โดยในปัจจุบัน
มีระดับแรงดันที่ใช้งานตั้งแต่ 24 โวลต์ขึ้นไป และก�ำลังมอเตอร์
ตั้งแต่ขนาด 350 500 และ 750 วัตต์ ขึ้นไป ซึ่งการใช้งานสามารถ
ต่อได้โดยตรงกับแหล่งจ่ายพลังงาน เช่น แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
แบตเตอรี่ หรือพลังงานสะอาด เช่น พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์
พลังงานลม เป็นต้น
		 1.3 การศึกษาชุดระบบพลังงานแสงอาทิตย์
			 แผงโซล่ า เซลล์ ที่ น� ำ มาใช้ เ ป็ น แบบผลึ ก รวม
(Poly Crystalline) มีขนาดความกว้าง 992 มิลลิเมตร ยาว
1960 มิลลิเมตร และสูง 40 มิลลิเมตร ขนาดก�ำลังวัตต์สูงสุด
ที่ ผ ลิ ต ได้ 325 วั ต ต์ ยี่ ห ้ อ Suntech รุ ่ น STP325-24/vfw
จ�ำนวน 1 แผง ส�ำหรับติดตัง้ ด้านบนหลังคา เพือ่ ใช้ในการรับพลังงาน
จากแสงอาทิ ต ย์ เป็ น ระบบเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบอิ ส ระ
(Stand Alone System) หรื อ ระบบออฟกริ ด (Off Grid)
ซึ่งระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ คือ ระบบที่ผลิตไฟฟ้าจาก
โซล่าเซลล์โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าฝ่าย
จ�ำหน่าย ข้อดีของระบบ คือ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับระบบของการไฟฟ้า
ท�ำให้เมื่อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ
ยังคงมีไฟฟ้าใช้งานได้ ข้อเสียของระบบดังกล่าวคือ ต้องใช้แบตเตอรี่
เพื่อส�ำรองพลังงานในการใช้งานตอนกลางคืน (นครินทร์ รินผล,
2559)
		 1.4 การศึกษาชุดอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทาง
สายไฟฟ้า
			 การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าโดยการติดตั้ง
ระบบเสาล่อฟ้าและสายดิน จะสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่ง
เท่านั้น เนื่องจากความต้านทานดินที่เกิดขึ้นตอนปักแท่งกราวด์
ลงในดิ น อาจระบายศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า ปริ ม าณมหาศาลไม่ ทั น ท� ำ ให้ มี
แรงดันส่วนหนึ่งไหลย้อนเข้าไปในระบบและท�ำความเสียหายกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ จึงต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกเพิ่มเข้าไป
ในระบบ ซึ่งนอกจากสามารถป้องกันไฟกระโชกจากฟ้าผ่าได้มาก
ขึ้นแล้วยังป้องกันไฟกระโชกอื่นๆ ได้ เช่น ไฟกระโชกจากการ
ปลดสับ Capacitor Bank สามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจาก
แรงดั น ไฟฟ้ า กระโชก แรงดั น ไฟฟ้ า เกิ น ชั่ ว ขณะ แรงดั น ไฟฟ้ า
เหนีย่ วน�ำทีเ่ กิดจากฟ้าผ่าหรือฟ้าแลบ แรงดันไฟฟ้าสูงฉับพลันทีเ่ กิด
จากการปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าก�ำลังขนาดใหญ่ และแรงดันไฟฟ้า
สูงฉับพลันที่เกิดจากการตัด-ต่อ หรือการลัดวงจรในระบบสายส่ง
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เมือ่ ต้องการหาขนาดความยาวของสายพานจะสามารถ
น�ำสมการที่ 2 ค�ำนวณหาได้ดังนี้
			 L = 2(9.5)+1.57(3+6)+((3+6)2/4(9.5))
				 = 19+14.13+2.13
				 = 35.26 นิ้ว หรือ 36 นิ้ว
ดั ง นั้ น ขนาดของสายพานมี ค ่ า เท่ า กั บ 35.26 นิ้ ว
แต่เนือ่ งจากขนาดสายพานดังกล่าวไม่มจี ำ� หน่าย จึงต้องใช้สายพาน
ขนาด 36 นิ้ว
		 3. ขนาดของแผงโซล่าเซลล์
			 เนื่องจากความต้องการของมอเตอร์บัสเลส
มีขนาดแรงดัน 24 โวลต์ 350 วัตต์ ดังนั้นแผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม
ต่อการใช้งาน คือ ค่าแรงดันของแผงโซล่าเซลล์มีขนาดเป็น 1.5
เท่าของระบบ
			 ขนาดแรงดั น แผงโซล่ า เซลล์ 24*1.5 หรื อ
เท่ากับ 36 โวลต์
			 ดั ง นั้ น ขนาดของแรงดั น แผงโซล่ า เซลล์ ที่
เหมาะสมต่อการใช้งานมีค่าเท่ากับ 36 โวลต์ ขึ้นไป โดยสังเกตที่ค่า
VOC (Open-Circuit Voltage) ของแผงโซล่าเซลล์
			 เมื่อท�ำการค�ำนวณหาคุณลักษณะอุปกรณ์ที่
น�ำมาต่อเป็นชุดระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า อุปกรณ์
ทั้งหมดของระบบมีรายละเอียดประกอบด้วย โซล่าเซลล์ขนาด
325 วัตต์ จ�ำนวน 1 แผง มู่เล่ตัวขับ (มอเตอร์บัสเลส) ขนาด 3 นิ้ว
1 ตัว และสายพานขนาดความยาว 36 นิ้ว จ�ำนวน 1 เส้น โดยจะ
สามารถท�ำงานได้เต็มประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่แผงโซล่าเซลล์
มีระดับความเข้มแสงสูงสุดด้วยระยะเวลาเฉลี่ย 4-5 ชั่วโมงต่อวัน
		 2.2 ศึกษาและออกแบบชุดควบคุมกระแสไฟฟ้า
ระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
เช่น วิเคราะห์หลักการท�ำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน
กล่องควบคุม ขนาดของแผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมเพื่อน�ำกระแส
ไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ ม าขั บ มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรง (Brushless DC
Motor) วิธีการประกอบติดตั้งชิ้นส่วนของมอเตอร์ และให้ระบบฯ
สามารถแสดงผลค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก�ำลังไฟฟ้า
เพื่อทราบการท�ำงานของระบบฯ ได้ โดยมีกล่องควบคุมที่น�ำมาใช้
เก็บอุปกรณ์เป็นโลหะกันน�้ำมีขนาดความกว้าง 25 เซนติเมตร
ยาว 35 เซนติเมตร และลึก 15 เซนติเมตร ดังภาพที่ 3 ภายใน
ตู้ออกแบบส�ำหรับติดตั้งอุปกรณ์ 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1
ท�ำการติดตั้งฟิวส์ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน
พิกัด เซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ส�ำหรับตัดต่อวงจรไฟฟ้า
ระบบการท� ำ งาน และอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ไฟกระโชกทางไฟฟ้ า
(Surge Protector) เพื่อป้องกันในกรณีที่เกิดไฟกระโชกรุนแรง (1)
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ส่วนที่ 2 ศึกษาออกแบบชุดควบคุมระบบปั๊มลม
พลังงานแสงอาทิตย์ส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
		 2.1 ศึกษาและออกแบบขนาดมู่เล่ สายพาน และ
แผงโซล่าเซลล์ ระบบปัม๊ ลมพลังงานแสงอาทิตย์สำ� หรับอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก เช่น วิเคราะห์โครงสร้างของปั๊มลมเพื่อหาขนาดมู่เล่
ต้นก�ำลัง ขนาดความยาวสายพาน และขนาดแผงโซล่าเซลล์ที่จะน�ำ
มาจัดสร้าง โดยขนาดความเร็วรอบของมอเตอร์บัสเลส 24 โวลต์
350 วัตต์ มีขนาดความเร็วรอบ 500 รอบต่อนาที มีขนาดมู่เล่ของ
ปั ๊ ม ลมมี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางขนาด 6 นิ้ ว สามารถน� ำ มา
ติดตั้งทดแทนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในต�ำแหน่งเดิมได้ทันที
โดยสามารถค� ำ นวณหารายละเอี ย ดของอุ ป กรณ์ ไ ด้ ดั ง ต่ อ ไปนี้
(ทีเอ็นกรุ๊ป, 2560)
		 1. ขนาดของมู่เล่ปั๊มลม
		 MP*MR = LP*LR 		
(1)
		 เมื่อ
			 MP คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมู่เล่
					 ของต้นก�ำลัง (มอเตอร์)
			 MR คือ ความเร็วรอบของต้นก�ำลัง (มอเตอร์)
			 LP คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมู่เล่
					 ของโหลด (ปั๊มลม)
			 LR คือ ความเร็วรอบของโหลด (ปั๊มลม)
เมื่อต้องการหาขนาดมู่เล่ต้นก�ำลัง (มอเตอร์บัสเลส)
โดยน�ำขนาดมูเ่ ล่ปม๊ั ลมมาค�ำนวณ จะสามารถน�ำสมการที่ 1 ค�ำนวณ
หาได้ดังนี้
			 MP = (LP*LR)/MR
			 MR = (6*250)/500
			 LP = 3 นิ้ว
ดังนั้น ขนาดของมู่เล่ต้นก�ำลัง (มอเตอร์บัสเลส) มีค่า
เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 นิ้ว
		 2. ขนาดของสายพาน
		 L = 2C+1.57(MP+LP)+((MP+LP)2/4C) (2)
		 เมื่อ
			 L คือ ขนาดความยาวของสายพาน
			 C คือ ระยะห่างระหว่างเพลาตัวขับกับ
					 เพลาตัวตาม
			 MP คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมู่เล่
					 ของต้นก�ำลัง (มอเตอร์)
			 MR คือ ความเร็วรอบของต้นก�ำลัง (มอเตอร์)
			 LP คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมูเ่ ล่ของโหลด
					 (ปั๊มลม)
			 LR คือ ความเร็วรอบของโหลด (ปั๊มลม)
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่ 3 แบบจ�
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๊มลมพลั
งงานแสงอาทิตย์
3 แบบจําลองตูควบคุ
มระบบป
มลมพลัำลองตู
งงานแสงอาทิ
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ส่วนที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบปั๊มลม
พลังงานแสงอาทิตย์ส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
หลังจากด�ำเนินการติดตัง้ ระบบปัม๊ ลมพลังงานแสงอาทิตย์
ส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กแล้ว เพื่อให้การวิจัยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น จึงท�ำการวิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยหลักทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ด�ำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของการใช้งานและ
การรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยวัดค่า
ความเข้มแสง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ก�ำลังไฟฟ้า และความเร็ว
รอบของมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา โดยเฉลี่ ย 6 ครั้งใน
1 ชั่วโมง ประเมินประสิทธิภาพในด้านพลังงาน ประสิทธิภาพ
ระบบปั๊มลม การใช้งานระบบปั๊มลม ต้นทุนที่ใช้สร้างระบบปั๊มลม
และสมรรถนะการใช้งาน

รำไ

ส่วนที่ 2 ติดตั้งชุดควบคุมการท�ำงานของมอเตอร์บัสเลส ขนาด
24 โวลต์ 350 วัตต์ (2) ส่วนที่ 3 เป็นชุดเทอร์มินอล ส�ำหรับเชื่อม
ต่อสายไฟฟ้า (3) อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนการท�ำงานของระบบ
ได้แก่ มอนิเตอร์แสดงค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก�ำลังไฟฟ้า
(4) เพื่อให้ทราบสถานการณ์ท�ำงาน สวิตช์แบบปรับหมุน (5)
ไฟโชว์สถานะในต�ำแหน่งปิด และต�ำแหน่งเปิดของระบบ (6)
เพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกและเข้าใจการท�ำงานอย่างง่าย

ชภัฏ

สวนที่ 3 การจัดสรางระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ผลการวิจัย
การจัดสรางระบบปมลมพรอมมอเตอรไฟฟากระแสตรง จํานวน 1 ชุด ตามรูปแบบที่กํา1.หนดผลการจัดสร้าง และศึกษาการใช้งานระบบปัม๊ ลม
ส่วนที่ 3 การจัดสร้างระบบปัม๊ ลมพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ 4 โดยติดตั้งชุดอุปกรณหลักมอเตอรไฟฟากระแสตรงทดแทนในตําแหนงมอเตอรไฟฟากระแสสลั
บ ใหสามารถ ตย์ส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
พลังงานแสงอาทิ
ส�ำหรับอุตตยสาหกรรมขนาดเล็
ก หันแผงโซลาเซลลไปทางทิศใต มุมลาดเอียง 1517 องศา
ได โดยใชพลังงานแสงอาทิ
ที่ติดตั้งอยูบนหลังคา
		 1.1 ผลการการจั ด สร้ า งระบบปั ๊ ม ลมพลั ง งาน
การจัดสร้
ากระแสตรง
พลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานและจดบั
นทึากงระบบปั
ขอมูลที่สม๊ ําลมพร้
คัญ นํอาขมมอเตอร์
อมูลที่ไดมไฟฟ้
าวิเคราะห
แนวทางแกแสงอาทิ
ไขในเบื้อตงตย์นส�ำตาม
หรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
บของการติด ตั้ง ระบบป
มลมพลั
ตย สํา หรั
อุ ตสาหกรรมขนาดเล็
ก ดเพืตั่ อ้งให
จ�ำนวน
1 ชุงดงานแสงอาทิ
ตามรูปแบบที
่ก�ำบหนดดั
งภาพที่ 4 โดยติ
ชุดร ะบบทํ างานได อย างมี
		 ผลการจั ด สร้ า งระบบควบคุ ม ปั ๊ ม ลมพลั ง งาน
ธิภาพสู
งสุด ควบคุอุมประบบป
กรณ์หมลัลมพลั
กมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงทดแทนในต�
ำแหน่งมอเตอร์
บบจํ
าลองตู
งงานแสงอาทิ
ตยสวนภายใน และภายนอก
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แสงอาทิ ต ย์ พบว่ า อุ ป กรณ์ ที่ ค วบคุ ม ระบบการท� ำ งานจะถู ก
ไฟฟ้ากระแสสลับ ให้สามารถท�ำงานได้ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ติดตั้งลงในกล่องโลหะกันน�้ำพร้อมช่องระบายความร้อนขนาด
สวนที่ 3 การจัดทีสร่ตาิดงระบบป
ลมพลั
ตยาสเซลล์
ําหรัวัตไบปทางทิ
ขนาด
325
ตอุตสาหกรรมขนาดเล็
ตั้งอยู่บมนหลั
งแผงโซล
คางงานแสงอาทิ
หันาเซลล
แผงโซล่
ศใต้ มุมลาดเอีกยง
เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร และลึก 15 เซนติเมตร
การจัดสร
างระบบป
อมมอเตอร
ฟฟากระแสตรง
จํานวน 1 นชุทึดกตามรูความกว้
ปแบบทีาง่กํา25หนด
15-17
องศามลมพร
ถ่ายภาพล�
ำดับขั้นไตอนการปฏิ
บัติงานและจดบั
ดั ง ภาพที
5 โดยท� ำ การติ ด ตั้ ง ฟิ ว ส์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรงขนาด
โดยติดตั้งชุดอุปกรณหลักมอเตอรไฟฟากระแสตรงทดแทนในตําแหนงมอเตอรไฟฟากระแสสลั
บ ใหส่ ามารถ
ข้
อ
มู
ล
ที
่
ส
�
ำ
คั
ญ
น�
ำ
ข้
อ
มู
ล
ที
่
ไ
ด้
ม
าวิ
เ
คราะห์
แ
นวทางแก้
ไ
ขในเบื
้
อ
งต้
น
ดยใชพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งอยูบนหลังคา หันแผงโซลาเซลลไปทางทิศใต มุมลาดเอี32ยง แอมแปร์
1517 องศา
100 โวลต์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ตามรู
ป
แบบของการติ
ด
ตั
้
ง
ระบบปั
๊
ม
ลมพลั
ง
งานแสงอาทิ
ต
ย์
ส
�
ำ
หรั
บ
ดับขั้นตอนการปฏิบัติงานและจดบันทึกขอมูลที่สําคัญ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแนวทางแกไขนาด
ขในเบื้อ32งตนแอมแปร์
ตาม 120-500 โวลต์ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก
อุตมสาหกรรมขนาดเล็
ำงานได้อย่างมีประสิ
งการติด ตั้ง ระบบป
ลมพลั งงานแสงอาทิก ตเพืย ส่อําให้หรัระบบท�
บอุ ตสาหกรรมขนาดเล็
ก เพืทธิ่ อภใหาพร ะบบทํ
างานไดา อ(Surge
ย างมี Protector) ขนาด 20 กิโลแอมแปร์ 1000 โวลต์
ทางไฟฟ้
สูงสุด
าพสูงสุด
ชุดควบคุมการท�ำงานของมอเตอร์บสั เลส ขนาด 24 โวลต์ 350 วัตต์
ชุดเทอร์มินอลขนาด 25 แอมแปร์ 600 โวลต์ มอนิเตอร์แสดง
ปมลมขนาด
ลิตรขนาด 325 ตูวัคตวบคุ
แผงโซล36าเซลล
ต มปมลมพลังงานแสงอาทิตย
ค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก�ำลังไฟฟ้าขนาด 100 แอมแปร์
4 แบบจําลองระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
100 โวลต์ สวิตช์แบบปรับหมุนขนาด 6 แอมแปร์ 250 โวลต์
และไฟโชว์ ส ถานะในต� ำ แหน่ ง ปิ ด และต� ำ แหน่ ง เปิ ด ขนาด
สวนที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
27 มิกลแลลิวแอมแปร์
หลังจากดําเนินการติดตั้งระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็
เพื่อให 24 โวลต์ ซึ่งภายในถูกเชื่อมต่อด้วยสายไฟ
1*2.5 ตารางมิลลิเมตร
ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทําการวิเคราะหผลการวิจัยดวยหลักทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดํขนาด
าเนินการทดสอบ

มห
าว

ธิภาพของการใชงานและการรวบรวมขอมูล โดยการเก็บขอมูลกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานแสงอาทิตยตงั้ แต
8.00 น.17.00 น. โดยวัดคาความเขมแสง แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา กําลังไฟฟา และความเร็วรอบของมอเตอร
นแตละชวงเวลา โดยเฉลี่ยป6มลมขนาด
ครั้งใน 136ชั่วลิโมง
าพในด
านพลังงานตยประสิทธิภาพระบบปมลม
ควบคุทมปธิมภลมพลั
งงานแสงอาทิ
ตร ประเมินตูประสิ
านระบบปมลม ตนทุนที่ใชสรางระบบปมลม และสมรรถนะการใชงาน
บบจําลองระบบปมลมพลัภาพที
งงานแสงอาทิ
ตยสำําลองระบบปั
หรับอุตสาหกรรมขนาดเล็
ก
่ 4 แบบจ�
๊มลมพลังงานแสงอาทิ
ตย์

รวิจัย

ส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

สวนที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
1. ผลการจั
สรางาเนิ
และศึ
กษาการใช
งานระบบป
ลมพลังงานแสงอาทิ
หรับอุตสาหกรรมขนาดเล็
หลังดจากดํ
นการติ
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มลมพลัมงงานแสงอาทิ
ตยสําหรัตบยอุสตําสาหกรรมขนาดเล็
กแลว เพืก่อให
ผลการการจั
งระบบป
มลมพลั
งงานแสงอาทิ
สําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็
ระสิท1.1
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0 น.17.00 น. โดยวัดคาความเขมแสง แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา กําลังไฟฟา และความเร็วรอบของมอเตอร
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ภาพที่ โดยเฉลี
5 โดยทํ่ยาการติ
แอมแปร
100งงาน
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เบรกเกอรไมฟฟ
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6 ครัด้งตัใน้งฟ1วสชัไ่วฟฟ
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ะบบปมลม ตนทุนที่ใชสรางระบบปมลม และสมรรถนะการใชงาน

1000
โวลต โวลต
ชุดควบคุ
ชุดควบคุ
มการทํมการทํ
างานของมอเตอร
างานของมอเตอร
บัสเลสบัสขนาด
เลส ขนาด
24 โวลต
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350 วั350
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ชุดมเทอร
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มินอลขนาด
25 25
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หมุ
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ปด และตํ
งปด และตํ
าแหนางแหน
เปดขนาด
งเปดขนาด
27 มิล27ลิแมิอมแปร
ลลิแอมแปร
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 49
ยในถู
ซึ่งภายในถู
กเชื่อมต
กเชือ่อดมต
วยสายไฟขนาด
อดวยสายไฟขนาด
1*2.51*2.5
ตารางมิ
ตารางมิ
ลลิเมตร
ลลิเมตร
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ผลการติดตั้งมอเตอร์บัสเลสปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์
ดังภาพที่ 6 พบว่า ต�ำแหน่งจุดติดตั้งมอเตอร์บัสเลสสามารถติดตั้ง
ทดแทนมอเตอร์เดิมที่มาจากโรงงาน โดยการขันน๊อตยึดมอเตอร์
ยังต�ำแหน่
งฐานยึ
ขนาด 32 แอมแปร 120500 โวลต อุปกรณปองกันไฟกระโชกทางไฟฟา (Surge Protector)
ขนาด
20ดกิทัโ้งล4 ด้านให้แน่นหนา ไม่ให้ตัวมอเตอร์บัสเลส
บไปมาได้
ขณะท�ำ25
งาน ซึ่งสายพานที่ใช้มีขนาด 36 นิ้ว ขนาดมู่เล่
000 โวลต ชุดควบคุมการทํางานของมอเตอรบัสเลส ขนาด 24 โวลต 350 วัตต ชุดขยั
เทอร
มินอลขนาด
ปั๊มลม100
(ตัวโวลต
ตาม) ขนาด
00 โวลต มอนิเตอรแสดงคาแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟาขนาด 100 แอมแปร
สวิตช6 นิ้ว และมู่เล่มอเตอร์บัสเลส (ตัวขับ) ขนาด
3 นิว้ 27
หมุนมิไปตามด้
านขวาของปัม๊ ลมตามค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้า
มุนขนาด 6 แอมแปร 250 โวลต และไฟโชวสถานะในตําแหนงปด และตําแหนงเปดขนาด
ลลิแอมแปร
ภายในถูกเชื่อมตอดวยสายไฟขนาด 1*2.5 ตารางมิลลิเมตร
ที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์
ตูคุคมวบคุ
ระบบป
มระบบป
มลมพลั
มลมพลั
งงานแสงอาทิ
งภาพที
งานแสงอาทิ
ต
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ต
ย
ภ
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และภายนอก
และภายนอก
่ 5 ตู้ควบคุมระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบปั ๊ ม ลม พบว่ า ต� ำ แหน่ ง ติ ด ตั้ ง ของแผงโซล่ า เซลล์ ข นาด
			 ภายใน และภายนอก
325 วัตต์ ที่เหมาะสม คือ หลังคาของอาคารจอดรถคณะเทคโนโลยี
การติดการติ
ตั้งระบบควบคุ
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ตั้งระบบควบคุมการท�ำงานของระบบปั๊มลม หั น ไปทางใต้ และมี ค วามลาดเอี ย งประมาณ 15-20 องศา
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สงซึผ่งากเป็นสนงผระดั
าน บที่เหมาะสมต่อการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์เป็ตนยการใช้
ระแสไฟฟ้
าจากพลั
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V1F)
ขนาดขนาด
1*4 ตารางมิ
1*4
ตารางมิ
ลกลิเโดยใช้
มตร
ลลิเเข
ามายั
เขางาเซลล์
ตูมายั
ควบคุ
งตูขนาด
คมวบคุ
ผานหั
มผวาตนหั
อวัต(MC4)
วต์ตอจ�ำ(MC4)
ขั้ว(+)
บวกและขั
(+)นอย่
และขั
้วลบ
()
้วลบทีซึ่อ่ง()เป็
ยู นทีไปตามมาตรฐานการติ
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1 แผง
เป็
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หลั
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จาก
หลั
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จาก
เลส ขนาด 350 วัตต์ 24 โวลต์ โดยเมื่อแผงโซล่าเซลล์ เรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส�ำหรับประเทศไทย : ระบบ
คุทํมางานได
จะทํางานได
โดยสวิโตดยสวิ
ชปดตเป
ชปดดดเป
านหน
ดดาานหน
พรอามไฟแสดงสถานะ
พรอมไฟแสดงสถานะ
โดยจาโดยจ
ยกระแสไฟฟ
ายกระแสไฟฟ
าออกจากตู
าออกจากตู
ควบคุคมวบคุ
ไปยังมไปยัง
รับพลังงานจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า แรงดันและ การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ติ ด ตั้ ง บนหลั ง คาด้ า น
คุงดัมนแรงดั
ลมทีน่ตลมที
ัวภาชนะบรรจุ
่ตัวภาชนะบรรจุ
ลม ซึ่งลมีมอุปซึ่งกรณ
มีอุปคกรณ
วบคุคมวบคุ
การทํมาการทํ
งานของมอเตอร
างานของมอเตอร
บัสเลสขั
บัสบเลสขั
ใหมบอเตอร
ใหมอเตอร
หมุนตามค
หมุนาตามคา
กระแสไฟฟ้
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50 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563
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หลั ง ติ ด ตั้ ง ระบบปั ๊ ม ลมพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ พบว่ า ไฟฟ้า และก�ำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ ปั๊มลมขนาดมอ
านลางอีกดวย
ขั้นตอนการใช้
งาน มดัลมพลั
งภาพทีงงานแสงอาทิ
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ซึ่งเป็นผลให้ บัสเลส พบวา คาความเร็วรอบของมอเตอรบัสเลสดวยเครื่องวัด
ผลการวิ
คาความเร็
ความเร็วรอบยี่หอ Peak Meter รุน PM6208A ซึ่งจะขึ้นอยูกับคาแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา ของแผงโซลาเซลล เพื่อจายใหกับ
มอเตอรบัสเลสทํางาน โดยเมื่อทําการเก็บขอมูลในระยะเริ่มตนจะมีความเร็วรอบโดยเฉลี่ย 159.60 รอบตอนาที (RPM) ในชวง
เวลา 08.00 น. และระดับความเร็วรอบสูงสุดที่เวลา 13.00 น. โดยเฉลี่ยเทากับ 426.80 รอบตอนาที และจะมีลักษณะกราฟเปน
ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์ ชื่นอัศดงคต
รูปพาลาโบลา ทั้งนี้ในบางชวงเวลาอาจจะมีเงาเมฆเลื่อนเขามาบังแผงโซลาเซลล สงผลใหปริมาณความเร็วรอบลดลง ดังภาพที่ 13

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

เวลา (ชั่วโมง)

0
8.00 น. 9.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. 16.00 น. 17.00 น.

เวลา (ชั่วโมง)

จัยร�ำไพพรรณี
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11 ความสัมพันธของระยะเวลา52กับปริวารสารวิ
มาณกระแสไฟฟ
า ภาพทีปีท่ 12
ของระยะเวลา
กับปริ
าลัง2563
ไฟฟา
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รำไ

ปริมาณความเร็วรอบ (RPM)

พพ
รรณ
ี

บัสาเลส
นาที จะใช้า โดยหากค
เวลาในการบรรจุ
ลมลงในภาชนะเฉลี่ย 7.42 นาที
ผลการวิเคราะหคากํผลการวิ
าลังไฟฟาเคราะห์
พบวา คคา่ากํความเร็
าลังไฟฟาวเกิรอบของมอเตอร์
ดจากคาแรงดันไฟฟ
คูณกับคต่าอกระแสไฟฟ
า
พบว่
า ค่าาลัความเร็
บัสเลสด้
ยเครืบ่อขงวัอมูดลความเร็
ว ่มตช่นวจะมี
งเวลา
าปริมาณเพิ่มขึ้นปริ
มาณกํ
งไฟฟาทีว่ไรอบของมอเตอร์
ดก็จะสูงขึ้นตาม โดยเมื
่อทําวการเก็
ในระยะเริ
กําลัง13.00-14.00
ไฟฟาโดยเฉลีย่ น. ความเร็วรอบของมอเตอร์หมุนด้วย
รอบยีน.่หและระดั
้อ PeakบกํMeter
ซึ่งจะขึ
้นอยูน.่กับโดยเฉลี
ค่าแรงดั
ตต ในชวงเวลา 08.00
าลังไฟฟรุา่นจะมีPM6208A
คาสูงสุดที่เวลา
13.00
่ยเทนากับ ความเร็
259.26 ววัรอบ
ตต ซึ่ง422.95
เปนผลใหรอบต่อนาที จะใช้เวลาในการบรรจุลมลง
า กระแสไฟฟ้
าเซลล์ เพื่อจ่คาือยให้
ในภาชนะเฉลี
่ย 8.43
นาที ช่วงเวลา 14.00-15.00 น. ความเร็วรอบ
อเตอรมีประสิทธิภไฟฟ้
าพการทํ
างานใกลเคีายงกัของแผงโซล่
บคุณลักษณะของมอเตอร
350กับวัตมอเตอร์
ต ทั้งนี้ในบางช
วงเวลาอาจจะมี
เงาเมฆ
บัสเลสท�
ำงานปโดยเมื
ข้อมูลดัในระยะเริ
นจะมีความเร็
ของมอเตอร์หและปริ
มุนด้วมยความเร็
ามาบังแผงโซลาเซลล
สงผลให
ริมาณกํอ่ าท�ลัำงการเก็
ไฟฟาบลดลง
งภาพที่ 12ม่ ต้แสดงความสั
มพัวนธของระยะเวลา
าณ วรอบ 382.80 รอบต่อนาที จะใช้เวลา
ฟา
รอบโดยเฉลี่ย 159.60 รอบต่อนาที (RPM) ในช่วงเวลา 08.00 น. ในการบรรจุ ล มลงในภาชนะเฉลี่ ย 11.55 นาที ช่ ว งเวลา
ผลการวิและระดั
เคราะหคบาความเร็
ความเร็วรอบของมอเตอร
บัสเลส
พบวน.
า คาโดยเฉลี
ความเร็่ยวเท่
รอบของมอเตอร
บัสเลสดวยเครื
่องวัด วรอบของมอเตอร์หมุนด้วยความเร็วรอบ
รอบสูงสุดที่เวลา
13.00
ากับ 15.00-16.00
น. ความเร็
วรอบยี่หอ Peak Meter
PM6208A
่งจะขึ้นอยูลกั กษณะกราฟเป็
ับคาแรงดันไฟฟ
าเซลลรอบต่
เพื่อจอานาที
ยใหกจะใช้
ับ เวลาในการบรรจุลมลงในภาชนะเฉลี่ย
426.80รุนรอบต่
อนาที ซึและจะมี
นรูาปกระแสไฟฟ
พาลาโบล่าาทัของแผงโซล
ง้ นี้ 352.88
บัสเลสทํางาน โดยเมื
่อทําการเก็
บขอมูลในระยะเริ
่มต่อนนเข้
จะมีาคมาบั
วามเร็
วรอบโดยเฉลี
วง 16.00-17.00 น. ความเร็วรอบของ
ในบางช่
วงเวลาอาจจะมี
เงาเมฆเลื
งแผงโซล่
าเซลล์่ยส่159.60
งผล รอบต
16.33อนาที
นาที(RPM)
และช่ในช
วงเวลา
.00 น. และระดับความเร็
ว
รอบสู
ง
สุ
ด
ที
เ
่
วลา
13.00
น.
โดยเฉลี
ย
่
เท
า
กั
บ
426.80
รอบต
อ
นาที
และจะมี
ล
ั
ก
ษณะกราฟเป
น วรอบ 189.07 รอบต่อนาที จะใช้เวลาใน
ให้ปริมาณความเร็วรอบลดลง ดังภาพที่ 13 แสดงความสัมพันธ์ของ มอเตอร์หมุนด้วยความเร็
โบลา ทั้งนี้ในบางชวงเวลาอาจจะมีเงาเมฆเลื่อนเขามาบังแผงโซลาเซลล สงผลใหปริมาณความเร็วรอบลดลง ดังภาพที่ 13
ระยะเวลา และปริมาณแรงดันไฟฟ้า
การบรรจุลมลงในภาชนะเฉลี่ย 60 นาที ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ามสัมพันธของระยะเวลา และปริมาณแรงดันไฟฟา
ของศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี
500
และนิกร ผงทอง (2562) ได้ศึกษาระบบสูบน�้ำบาดาลพลังงาน
400
แสงอาทิ ต ย์ พบว่ า ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น ค่ า ปริ ม าณความเข้ ม แสงมี
300
ปริมาณน้อยระบบสูบน�้ำบาดาล จะท�ำการดึงกระแสไฟฟ้าจาก
200
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเข้ามาชดเชย ส่งผลให้ระบบต้องพึง่ พากระแส
100
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า และจะค่อยๆ ลดการพึ่งพาลงในช่วงเวลาที่
0
ระบบโซล่าเซลล์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงขึ้น จนระบบฯ
8.00 น. 9.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. 16.00 น. 17.00 น.
เวลา (ชั่วโมง)
สามารถท�ำงานได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์
13 ความสัมพันธของระยะเวลา กับปริมาณความเร็วรอบมอเตอรบัสเลส
ได้ร้อยละ 100 ในช่วงเวลาที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เท่ากับขนาด
ภาพที่ 13 ความสัมพันธ์ของระยะเวลากับ
ความต้องการแสไฟฟ้าของเครือ่ งสูบน�ำ้ บาดาล เช่น ในตอนเช้าเวลา
			
มาณความเร็ตวยรอบมอเตอร์
ผลการวิเคราะห
ทดสอบระบบปมลมพลัปริงงานแสงอาทิ
พบวา ในชวบงเริัสเลส
่มตนคาปริมาณความเขมแสงจะสงผลตอ
08.00ปน.
ระบบต้อางการกระแสไฟฟ้
าที่ระดับ 5.9 แอมแปร์ ในช่วง
วรอบในการบรรจุลมลงภาชนะขนาด 36 ลิตร สงผลใหระยะเวลาในการบรรจุลมในแตละชวงเวลามี
ริมาณแตกต
งกัน
งกล่าวสามารถผลิ
วงเวลา 08.0009.00 น. ความเร็ผลการวิ
วรอบของมอเตอร
หมุนดวยความเร็
วรอบงงานแสงอาทิ
310.63 รอบตตอย์นาทีเวลาดั
จะใชเวลาในการบรรจุ
ลม ตกระแสไฟฟ้าที่ระดับ 1.11 แอมแปร์
เคราะห์ทดสอบระบบปั
ม๊ ลมพลั
ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งพึ่ ง พากระแสไฟฟ้ า จากการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคอี ก
พบว่ า ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น ค่ า ปริ ม าณความเข้ ม แสงจะส่ ง ผลต่ อ
4.79 แอมแปร์ เปรียบเทียบกับช่วงเวลา 12.00 น. แผงโซล่าเซลล์
ความเร็วรอบในการบรรจุลมลงภาชนะขนาด 36 ลิตร ส่งผลให้
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 5.94 แอมแปร์ ซึ่งเป็นเวลาที่
ระยะเวลาในการบรรจุลมในแต่ละช่วงเวลามีปริมาณแตกต่างกัน
แสงจากดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับแผงโซล่าเซลล์ท�ำให้ระบบฯ ไม่ต้อง
คือ ในช่วงเวลา 08.00-09.00 น. ความเร็วรอบของมอเตอร์หมุน
ดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ด้วยความเร็วรอบ 310.63 รอบต่อนาที จะใช้เวลาในการบรรจุลม
2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบปั๊มลม
ลงในภาชนะเฉลีย่ 18.00 นาที ตัดการท�ำงานแรงดันลม 4.8 กิโลกรัม
พลังงานแสงอาทิตย์ส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ต่อตารางเซนติเมตร ช่วงเวลา 09.00-10.00 น. ความเร็วรอบของ
เมื่ อ ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาสร้ า งระบบปั ๊ ม ลมพลั ง งาน
มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วรอบ 406.71 รอบต่อนาที จะใช้เวลา
แสงอาทิตย์ และท�ำการทดสอบสมรรถนะด้วยการใช้งาน เพื่อ
ในการบรรจุ ล มลงในภาชนะเฉลี่ ย 10.40 นาที ช่ ว งเวลา
ดูประสิทธิภาพการท�ำงานด้วยการบรรจุลมลงในภาชนะขนาด
10.00-11.00 น. ความเร็วรอบของมอเตอร์หมุนด้วยความเร็วรอบ
36 ลิตร ด้วยมอเตอร์บัสเลสขนาด 350 วัตต์ เพื่อให้การวิจัย
417.53 รอบต่อนาที จะใช้เวลาในการบรรจุลมลงในภาชนะเฉลี่ย
มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงท�ำการวิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยหลักทาง
9.35 นาที ช่วงเวลา 11.00-12.00 น. ความเร็วรอบของมอเตอร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
หมุนด้วยความเร็วรอบ 422.35 รอบต่อนาที จะใช้เวลาในการ
การท�ำงานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) กับมอเตอร์
บรรจุลมลงในภาชนะเฉลี่ย 8.25 นาที ช่วงเวลา 12.00-13.00 น.
ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ดังแสดงผลในตารางที่ 2
ความเร็วรอบของมอเตอร์หมุนด้วยความเร็วรอบ 426.80 รอบ

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์ ชื่นอัศดงคต

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 53
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบปั๊มลมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
มอเตอร์กระแสตรง (DC)

¼ Hp หรือ 250
220
2.7

350
24
4-7

4.77

สูงสุด 7.42

1440
ทุกช่วงเวลา
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ี

มอเตอร์กระแสสลับ (AC)

แผงโซล่าเซลล์
แสงแดด
กล่องควบคุม+Pressure Switch
วัตต์มิเตอร์
ไม่มี

รำไ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ต่อกับปลั๊กไฟ
Pressure Switch
วัตต์มิเตอร์
5-8 บาท/วัน

500
08.00-16.30 น.

ชภัฏ

ปัจจัยที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
1. ด้านพลังงาน
1.1 ก�ำลังงานไฟฟ้ารวม (วัตต์)
1.2 ค่าแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)
1.3 ค่ากระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)
2. ด้านประสิทธิภาพระบบปั๊มลม
2.1 เวลาบรรจุลมที่ระดับ 4.8 กิโลกรัม/
		 ตารางเซนติเมตร (นาที)
2.2 ความเร็วรอบมอเตอร์ (RPM)
2.3 ช่วงเวลาท�ำงานของปั๊มลม
3. ลักษณะการใช้งานระบบปั๊มลม
3.1 แหล่งก�ำเนิดพลังงาน
3.2 ลักษณะการใช้งาน
3.3 การควบคุมการท�ำงาน
3.4 มอนิเตอร์แสดงผล
3.5 ค่ากระแสไฟฟ้า/การบรรจุลม
4. ต้นทุนที่ใช้สร้างระบบปั๊มลม
(ส่วนมอเตอร์)
5. สมรรถนะการใช้งาน

2,790 บาท พร้อมกล่องควบคุม
เท่ากัน

การผลิตให้เหมาะสม และยังส่งผลถึงการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ที่สูญเสียจากชั่วโมงการท�ำงานที่ลดลงของเครื่องอัดอากาศจาก
การใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง จากผลการปรับปรุงสรุปได้ว่า สามารถ
ลดชั่วโมงการท�ำงานโดยเฉลี่ย 918.82 ชั่วโมง/เครื่อง และยังลด
การใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 129,709.95 บาท/เดือน
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์
ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 350 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์
ขนาด 325 วั ต ต์ จ� ำ นวน 1 แผง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสมรรถนะ
การท�ำงานเท่ากันกับการใช้มอเตอร์กระแสสลับ โดยการใช้งาน
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีข้อได้เปรียบด้านของแหล่งพลังงาน
มาจากธรรมชาติ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน อีกทั้งระบบฯ
ยั ง เหมาะสมกั บ การน� ำ ไปใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก เช่ น
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมซ่อมสีตัวถังรถยนต์ ระบบเติมลม
ร้านซ่อมหรือจ�ำหน่ายมอเตอร์ไซด์ อีกทั้งยังเป็นการประยุกต์ใช้
พลังงานไฟฟ้าทีม่ าธรรมชาติ ไม่กอ่ ให้เกิดมลพิษในสิง่ แวดล้อม และ
ยังลดค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยด้านลดการใช้พลังงานของวีระศักดิ์ สมัครการ, เอราวัต
ล่าเต๊ะ และวันเฉลิม บุราณเดช (2554) ได้ศึกษาการปรับปรุง
เครื่ อ งอั ด อากาศใช้ ง านระบบอั ต โนมั ติ เพื่ อ ลดต้ น ทุ น ในระบบ
โดยการปรั บ ปรุ ง ระบบควบคุ ม การท� ำ งานเป็ น แบบอั ต โนมั ติ
ซึ่งท�ำการติดตั้งชุดควบคุมเครื่องอัดอากาศแบบอัตโนมัติ ในระบบ
ควบคุ ม การท� ำ งาน หลั ง จากติ ด ตั้ ง ส่ ง ผลให้ ชั่ ว โมงการท� ำ งาน
เครื่องอัดอากาศแต่ละเครื่อง มีค่าชั่วโมงการท�ำงานลดลงและ
ใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งควบคุมการท�ำงานเครื่องอัดอากาศจ�ำนวน
5 เครื่ อ งให้ ท� ำ งานสอดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณแรงดั น ที่ ใช้ ใ นระบบ

2,000-3,000 บาท
เท่ากัน

สรุปและอภิปรายผล

1. ปั๊มลมที่น�ำมาใช้ในโครงการวิจัยเป็นปั๊มลม ขนาด
¼ แรงม้า (0.25 กิโลวัตต์) ยี่ห้อ PUMA รุ่น PP1-PM แรงดันไฟฟ้า
220 โวลต์ สามารถปรับแรงดันภายในภาชนะเก็บได้ตามต้องการ
ที่ระดับ 5-7 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ขนาดสายพานเบอร์
26 นิ้ว ขับด้วยมู่เล่ ขนาด 3 นิ้ว ไปยังปั๊มลูกสูบขนาดมู่เล่ตัวตาม
6 นิ้ว ปริมาณลม 58.80 ลิตรต่อนาที ความเร็วรอบ 650 รอบ/นาที
ภาชนะบรรจุลมขนาด 260*700 มิลลิเมตร สามารถบรรจุลมได้
ปริมาณ 36 ลิตร รับแรงดันได้ 20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
มีล้อส�ำหรับเคลื่อนย้ายจ�ำนวน 4 ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3
½ นิ้ว ก่อนใช้งานควรระบายน�้ำหรือความชื้นที่อยู่ภายในภาชนะ
บรรจุลม เพือ่ ป้องกันการกัดกร่อน เหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้ในครัวเรือน
หรื อ ร้ า นให้ บ ริ ก ารเติ ม ลมส� ำ หรั บ รถจั ก รยานหรื อ มอเตอร์ ไซด์
ขนาดเล็ก สะดวกต่อการบ�ำรุงรักษา
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1. ควรเพิ่มแผงโซล่าเซลล์ขนาดเดียวในลักษณะวงจร
ขนานเพื่อให้มีก�ำลังไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มแบตเตอรี่ส�ำหรับเก็บกระแส
ไฟฟ้า และส�ำรองในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดด
3. ควรติดตั้งในที่ไม่มีเงาบังต้นไม้ สิ่งกีดขวางใดๆ
เนื่องจากจะท�ำให้ประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลง

เอกสารอ้างอิง
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2. อุปกรณ์ระบบปัม๊ ลมพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย
โซล่าเซลล์ ขนาด 325 วัตต์ จ�ำนวน 1 แผง มอเตอร์ ไม่มชี ดุ แปลงถ่าน
ขนาด 24 โวลต์ 350 วัตต์ ขนาด 500 รอบ จ�ำนวน 1 ตัว (อัตราทด
6:1 จ�ำนวนรอบสูงสุดที่ 3,000 รอบต่อนาที) มู่เล่ตัวขับ (มอเตอร์
บัสเลส) ขนาด 3 นิ้ว 1 ตัว และสายพานขนาดความยาว 36 นิ้ว
จ�ำนวน 1 เส้น ตู้ควบคุมที่น�ำมาใช้เก็บอุปกรณ์เป็นเหล็กกันน�้ำ
มีขนาดความกว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร และลึก
15 เซนติเมตร ภายในตูอ้ อกแบบส�ำหรับติดตัง้ ฟิวส์ไฟฟ้ากระแสตรง
เพือ่ ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกดั เซอร์กติ เบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ส�ำหรับตัดต่อวงจรไฟฟ้าระบบการท�ำงาน และอุปกรณ์ป้องกันไฟ
กระโชกทางไฟฟ้า (Surge Protector) เพื่อป้องกันในกรณีที่เกิด
ไฟกระโชกรุนแรง ติดตั้งมอนิเตอร์แสดงค่าแรงดันไฟฟ้า กระแส
ไฟฟ้า และก�ำลังไฟฟ้า เพื่อให้ทราบสถานการณ์ท�ำงาน สวิตช์
แบบปรับหมุน ไฟโชว์สถานะในต�ำแหน่งปิด และต�ำแหน่งเปิด
ของระบบ ต�ำแหน่งติดตั้งของแผงโซล่าเซลล์ถูกวางบนหลังคา
ของอาคารจอดรถคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 8) ซึ่งเป็น
หลังคาเมทัลชีต โครงสร้างหลังคาหันไปทางใต้ และมีความลาดเอียง
ประมาณ 15-20 องศา เป็นจุดที่เหมาะสมส�ำหรับน�ำลมที่ได้ไป
ใช้งาน เช่น เติมลมส�ำหรับรถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์ หรือการเป่าฝุ่น
ในกรองอากาศรถยนต์
3. ผลการทดสอบระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์
ส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กโดยท�ำการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา
08.00 น. ถึง 17.00 น. เฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ชั่วโมง อุณหภูมิโดยเฉลี่ย
32-35 องศาเซลเซียส วัดปริมาณความเข้มแสง ปริมาณแรงดัน
ไฟฟ้า ปริมาณกระแสไฟฟ้า ก�ำลังไฟฟ้าทีไ่ ด้จากแผงโซล่าเซลล์ และ
ปริมาณความเร็วรอบของมอเตอร์บัสเลส โดยช่วงเวลาการท�ำงาน
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ช่วงเวลา 13.00 น. ใช้ระยะเวลาใน
การเก็บลงลงในภาชนะขนาด 36 ลิตร ด้วยเวลา 7.42 นาที
4. ประสิทธิภาพระบบปั๊มลมเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
มอเตอร์กระแสสลับ (AC) กับมอเตอร์กระแสตรง (DC) พบว่า
ประสิทธิภาพในการท�ำงานใกล้เคียงกัน ซึ่งข้อได้เปรียบขอมอเตอร์
กระแสตรงคือ ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยในส่วนค่ากระแสไฟฟ้า อีกทัง้ ระบบก็ยงั
ดูแลรักษาง่าย ช่วยส่งเสริมการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศลง
เป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ลมในปริมาณไม่มาก และยัง
เป็นการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย
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การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัญหาการบังคับใช้ประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า ผลกระทบต่อผูผ้ ลิต
และผู้จ�ำหน่ายปลาร้า และแนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อการบังคับใช้ประกาศฉบับนี้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ
ผู้ผลิตปลาร้า ผู้จ�ำหน่ายปลาร้าพนักงานเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual interviews) ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัญหาการบังคับใช้ผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ายไม่ทราบเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงสูตรปลาร้าดั้งเดิมและลด
ความหลากหลายของปลาร้า (2) ผลกระทบต่อผู้ผลิตปลาร้า มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เปลี่ยนแปลงสูตรการผลิตปลาร้า การพัฒนาการผลิต
ถูกควบคุมโดยกฎหมาย (3) ผลกระทบต่อผู้จ�ำหน่ายปลาร้า ราคาจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นท�ำให้ผู้ซื้อลดลง การตรวจสอบคุณภาพปลาร้าไม่ทั่วถึง
(4) แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้านผู้ผลิตควรเพิ่มต้นทุนอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานสูงกว่า มุ่งเน้นการรักษาสูตร
ดั้งเดิมเอาไว้และปรับปรุงการผลิตเท่าที่จ�ำเป็น ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อเข้าใจเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงการผลิต ด้านผู้จำ� หน่ายไม่ควร
เพิ่มราคาขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้องรับซื้อปลาร้าที่ถูกต้องตามกฎหมายมาจ�ำหน่าย ด้านภาครัฐควรทบทวนประกาศฉบับนี้ให้สอดคล้องกับ
สังคมท้องถิ่น เอื้ออ�ำนวยต่อการขออนุญาตรับรองมาตรฐาน ควรแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 236 เพิ่มโทษปรับกรณีน�ำสิ่งปลอม
ปนในปลาร้า จากเดิมปรับไม่เกินหกหมื่นบาทควรเพิ่มโทษปรับเป็นปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
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This research objective were to study the problem of the enforcement, the effect on the manufacturer
and the distributor, and to find the solution and the practical method as the concrete object on the enforcement
of using this declaration. The sample were the manufacturers of the fermented fish, the distributors of the
fermented fish, the staff of the agricultural office and cooperatives. The sample group of this research were
selected by purposive sampling. Tools used in the research were individual interview. The research results
found that (1) the problem of the enforcement was the manufacturers and the distributor did not known this
declaration. It was impossible to obey the law because it cost more and needed to change the recipe of the
former fermented fish and reduced the variety of the fermented fish; (2) the effect on the manufacturer of the
fermented fish were the higher cost and changed the recipe of manufacturing of the fermented fish and the
development of the manufacturing was controlled by the law, (3) the effects on the distributors of the
fermented fish were higher price leading to reduce the number of consumers. The quality control of the
fermented fish was harder ; (4) the solutions and the practical methods as the concrete object, were as follow:
the manufacturers, they had to invest for long life equipment. They should focus on keeping the former recipe
and adjust the manufacturing as needed. They should inform consumers about the reason for changing the
manufacturing process. The distributor, should not increase the price and should purchase the fermented fish
directly from legal manufacturers. For the public sector, this declaration should be reviewed to conform to the
local society and facilitate the permission thee certificate of standard issuance. The revision to the criminal
code, Section 236 showed that the punishment to adjust in the case of bringing the adulterated thing in the
pickled fish from the former rule for not over sixty thousand baht to be fined not over one hundred thousand baht.
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เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตราประกาศ
ก�ำหนดมาตรฐานปลาร้าในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ ง “ก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:
ปลาร้า” โดยนิยามปลาร้าว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักปลา
กับเกลือ แล้วเติมร�ำข้าว และ/หรือร�ำข้าวคั่ว และ/หรือข้าวคั่ว
มีลักษณะเป็นตัวหรือชิ้น เนื้อปลานุ่ม มีสีตามลักษณะปกติของ
ผลิตภัณฑ์ มีกลิ่นรสที่ดีตามลักษณะเฉพาะ (Characteristic) ของ
ปลาร้า และอยูใ่ นภาชนะบรรจุทสี่ ามารถป้องกันการปนเปือ้ น มีกลิน่
หอมตามลักษณะเฉพาะของปลาร้า ไม่มีกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์
มีปริมาณเกลือ (โซเดียมคลอไรด์) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 18 โดยน�ำ้ หนัก
โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 15 และมาตรา
16 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานสิ น ค้ า เกษตร พ.ศ.2551
ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรในการประชุม
ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 8 มกราคม 2561 รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงตราประกาศก�ำหนดมาตรฐาน
สิ น ค้ าเกษตร: ปลาร้า มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7023 - 2561
(ข่าวประชาไท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศก�ำหนด
มาตรฐานปลาร้ า , 2561) และเมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน ปี 2560
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
เผยว่า ปลาร้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองที่มีการขยายตัวของ
การผลิตอย่างต่อเนื่อง จากระดับครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็ก
ไปเป็นขนาดกลางและใหญ่ที่ระดับการผลิตสูงถึง 40,000 ตันต่อปี
และเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ส�ำคัญ มีมูลค่าตลาดในประเทศ
กว่า 800 ล้านบาท ส่วนการส่งออกไปยังต่างประเทศ มีตลาดใหญ่
อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม กัมพูชา และทวีปอื่นๆ
ที่มีคนไทยอาศัยอยู่ รวมมูลค่าปีละกว่า 20 ล้านบาท จึงเห็นควรให้
มีการก�ำหนดมาตรฐานทัว่ ไปขึน้ มาใช้กำ� กับและควบคุมดูแลคุณภาพ
เพื่อขยายตลาดปลาร้าไปยังภูมิภาคอื่นๆ (VoiceTV. ประกาศแล้ว
มาตรฐานปลาร้า คุณภาพส่งออก, 2018)
ค�ำว่า “ปลาแดก” ในภาษาอีสาน ตรงกับค�ำว่า “ปลาร้า”
ในภาษาไทยกลาง(ไทอีสานมักม่วน, 2018) นับว่าเป็นอาหาร
พืน้ บ้านของคนไทยมาแต่ดงั้ เดิม ซึง่ การผลิตปลาร้าในแต่ละท้องถิน่
จะมีกรรมวิธที แี่ ตกต่างกัน เช่น ภาคอีสานกรรมวิธใี นการผลิตปลาร้า
จะมี ร สเค็ ม มากกว่ าภาคอื่น ๆ ใส่ข้าวคั่ว น้อย ปลาร้า จะมี สี ด� ำ
กลิน่ จะออกเค็มผสมปลา ส่วนปลาเขตภาคเหนือ กรรมวิธใี นการผลิต
ปลาร้าจะใส่เกลือน้อย ใส่ขา้ วคัว่ น้อย เนือ้ ปลาร้าจะออกสีขาวปนด�ำ
กลิ่นปลาร้าจะน้อยกว่ากลิ่นปลาภาคอีสาน (กรุง ณ ฉัตร, 2560)
ส่วนปลาร้าเขตภาคตะวันออกเฉียงใต้ จะคล้ายกับปลาร้าภาคเหนือ
แต่ใส่เกลือเยอะกว่า ใส่ข้าวคั่วน้อย จะมีกลิ่นปลาร้าแรงกว่าปลาร้า
ภาคเหนือ และปลาร้าบางชนิดอาจท�ำมาจากปลาทะเล ส่วนปลาร้า
ภาคใต้ (อนุชิตา มุ่งงาม, 2561) จะเป็นปลาร้าที่ผสมผสานมาจาก

หลายภาค แต่ปลาร้าในส่วนภาคใต้โดยตรงจะเป็นปลาร้าคล้ายกับ
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนมากท�ำมาจากปลาทะเล
แสดงให้เห็นว่า ปลาร้าบางภาคซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไม่ ไ ด้ มี ก รรมวิ ธี ต ามที่ ป ระกาศก� ำ หนดมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร
ซึ่งการประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ก�ำหนดกรรมวิธี
ในการผลิตปลาร้าน้อยลง ความหลากหลายของปลาร้าจึงอาจน้อยลง
ชนิดของปลาร้าบางประเภท รสชาติของปลาร้าบางภาคก็จะหายไป
เหลือไว้เพียงปลาร้าที่เป็นไปตามประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตรเท่านั้น ซึ่งหลังจากที่ประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร
ประกาศบังคับใช้ อาจท�ำให้ในอนาคตจะเหลือเพียงปลาร้าโรงงาน
จึงมีลักษณะเป็นการท�ำลายกรรมวิธีผลิตปลาร้าของชาวท้องถิ่น
ท�ำให้ประชาชนท้องถิน่ ผลิตปลาร้ายากล�ำบากมากขึน้ และจะค่อยๆ
หายไป
ปัญหาของผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายปลาร้า ถ้าเป็นการผลิต
และจ�ำหน่ายจากโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถควบคุมได้และเป็น
ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค หากเป็ น การผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยปลาร้ า
รายย่อยที่ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีผลกระทบเป็นวงกว้าง
การที่ จ ะผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยปลาร้ า โดยต้ อ งผ่ า นมาตรฐานตาม
ประกาศก�ำหนดมาตรฐานปลาร้าก่อน ซึง่ ชาวบ้านท้องถิน่ จะปฏิบตั ิ
ได้ยากล�ำบากจนอาจมีความรู้สึกต้องการล้มเลิกต่อการผลิตและ
จ�ำหน่าย เนื่องจากทุนทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการหาวัสดุและอุปกรณ์
ต่างๆ ตามที่ประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ดังนั้นแสดง
ให้เห็นว่าการประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรฉบับนี้เป็น
การสนับสนุนให้มีการผลิตและจ�ำหน่ายปลาร้าในรูปแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามก็เป็นการจ�ำกัดการผลิต
และจ�ำหน่ายปลาร้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไปในเวลาเดียวกัน
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า
เพื่อทราบปัญหาการบังคับใช้ เพื่อทราบผลกระทบต่อผู้ผลิตเพื่อ
ศึกษาผลกระทบต่อผู้จ�ำหน่าย และเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า จึงมี
ความจ�ำเป็นต้องท�ำการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�ำ
วิจัยเรื่อง “การบังคับใช้ประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:
ปลาร้า: ศึกษากรณีผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายรายย่อยในเขตจังหวัด
นครสวรรค์” ต่อไป
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บทน�ำ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการบั ง คั บ ใช้ ป ระกาศก� ำ หนด
มาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า ต่อผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายรายย่อย
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อผู้ผลิตรายย่อยที่เกิดจาก
ประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์
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การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบังคับใช้ประกาศก�ำหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า: ศึกษากรณีผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่าย
รายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
วิธีด�ำเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลดังนี้
1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary study)
ศึกษาจากทฤษฎีแนวคิด เอกสาร ต�ำรา หนังสือ ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่งต่าง ๆ
เกี่ยวกับประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยการใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อได้ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายปลาร้ารายย่อยในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
		 2.1 ก�ำหนดประชากรและพื้นที่วิจัย ได้แก่ ผู้ผลิต
และผู้จ�ำหน่ายปลาร้าในเขตจังหวัดนครสวรรค์เนื่องจากสภาพ
ภูมิประเทศของจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในดินแดนของลุ่มน�้ำ เป็นต้น
ก� ำ เนิ ด ของแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยาไหลบรรจบของแม่ น�้ ำ สี่ ส ายจาก
ภาคเหนือ คือ ปิง วัง ยม น่าน จึงเป็นจังหวัดทีม่ ปี ลาเป็นจ�ำนวนมาก
ท�ำให้มีสูตรการผลิตของผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายปลาร้าหลากหลาย
จึงเหมาะสมแก่การศึกษาค้นคว้าวิจัยนี้
		 2.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
		 2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์จากเอกสาร เพื่อก�ำหนด
ขอบเขตและเนือ้ หาของแบบทดสอบ จะได้มคี วามชัดเจนตามความ
มุ่งหมายการวิจัยยิ่งขึ้น
		 2.4 น�ำแบบสัมภาษณ์ ทดสอบความตรงเชิงลึก
จากผูเ้ ชีย่ วชาญได้พจิ ารณาตรวจสอบและขอค�ำแนะน�ำในการแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความ
มุ่งหมายของการวิจัย
		 2.5 น�ำแบบสัมภาษณ์ที่แก้ไขตามค�ำแนะน�ำแล้ว
น�ำแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ที่ใช้ในการสัมภาษณ์การวิจัยครั้งนี้
มีจ�ำนวน 21 คน ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมาโดยการสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และผ่านการให้ค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ
ฝ่ายผลิตปลาร้า และฝ่ายจ�ำหน่ายปลาร้า ทั้งนี้กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ
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		 3.1 ผูผ้ ลิตปลาร้ารายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์
โดยการสัมภาษณ์ผู้ผลิตปลาร้ารายย่อย ในเขตอ�ำเภอ ๆ ละ 1 ท่าน
มีทั้งหมด 10 อ�ำเภอ รวมเป็น 10 ท่าน
		 3.2 ผู ้ จ� ำ หน่ า ยปลาร้ า รายย่ อ ยในเขตจั ง หวั ด
นครสวรรค์ โดยการสัมภาษณ์ผจู้ ำ� หน่ายรายย่อยในเขตอ�ำเภอ ๆ ละ
1 ท่าน มีทั้งหมด 10 อ�ำเภอ รวมเป็น 10 ท่าน
		 3.3 พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จ�ำนวน 1 ท่าน
4. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสั ม ภาษณ์
รายบุ ค คล (Individual interviews) สั ม ภาษณ์ แ บบเชิ ง ลึ ก
(in-depth interviews) และการบันทึกภาคสนาม โดยมีกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็นผูผ้ ลิต ผูจ้ ำ� หน่ายรายย่อย และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งหมดจ�ำนวน 21 ท่าน
แบบสัมภาษณ์ เป็นค�ำถามเกี่ยวกับการบังคับใช้ประกาศก�ำหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า กรณีผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายรายย่อย
แบ่งออก 6 ส่วน คือ
		 ส่วนที่ 1 ค�ำถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทั่วไป
ด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตร: ปลาร้า
		 ส่วนที่ 2 ค�ำถามเกี่ยวกับปัญหาของการประกาศ
ก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า
		 ส่วนที่ 3 ค�ำถามเกีย่ วกับผลกระทบต่อผูผ้ ลิตปลาร้า
ที่เกิดจากประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า
		 ส่วนที่ 4 ค�ำถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้จ�ำหน่าย
ปลาร้าที่เกิดจากประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า
		 ส่ ว นที่ 5 ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ แนวทางในการแก้ ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:
ปลาร้า
		 ส่ ว นที่ 6 ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสั ง คมและ
กฎหมายอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประกาศก� ำ หนด
มาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า
5. กรอบความคิ ด ในการด� ำ เนิ น การวิ จั ย คื อ
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ กระบวนการในการตราประกาศก� ำ หนด
มาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า โดยอาศัยอ�ำนาจตามความใน
มาตรา 5 มาตรา 15 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ.2551 และศึกษาจากสภาพการบังคับใช้ของ
ประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้ากับผู้ผลิตและ
ผู้จ�ำหน่ายรายย่อย โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญดังนี้
		 5.1 การบังคับใช้กฎหมายกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในสังคมท้องถิ่น
		 5.2 ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการผลิ ต และจ�ำหน่า ย
ปลาร้ารายย่อยกับกฎหมายต่างๆ

รำไ

3. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อผู้จ�ำหน่ายรายย่อยที่เกิด
จากประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์
4. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อการบังคับใช้ประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:
ปลาร้า

ปองปรีดา ทองมาดี, สายสิริ ศิริวิริยะกุล, ฉัตรชัย ทศสอาด, ศรีประไพ ม่วงพุ่ม
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5 กรณีดังนี้

จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย แบ่งผลการวิจัยออกเป็น
1. ความรู้ทั่วไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล สรุปตามล�ำดับ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ดังนี้
		 1.1 การรับรู้เกี่ยวกับข่าวสารของปลาร้าที่ไม่ได้
คุณภาพ พบว่า ทราบข่าวเกี่ยวกับปลาร้าที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งมีหนู
งู หรื อ สิ่ ง ปลอมปนอื่ น ในปลาร้ า จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เช่ น
โทรทัศน์ ข่าวหนังสือพิมพ์ เพื่อนแม่ค้าด้วยกัน พนักงานเจ้าหน้าที่
และให้ ข ้ อ มู ล ว่ า สาเหตุ เ กิ ด จากหลายกรณี คื อ (1) ผู ้ ผ ลิ ต ใช้
วั ส ดุ ห รื อ ภาชนะในการเก็ บ รั ก ษาหรื อ หมั ก ปลาร้ า ที่ ไ ม่ แข็ ง แรง
(2) ผูผ้ ลิตไม่รกั ษาความสะอาดในแต่ละขัน้ ตอนของการผลิตปลาร้า
(3) ผูจ้ ำ� หน่ายใช้วสั ดุหรือภาชนะในการเก็บรักษาหรือฝาปิดภาชนะ
ใส่ปลาร้าที่ไม่แข็งแรง (4) ผู้จ�ำหน่ายไม่เอาใจใส่ป้องกันและรักษา
ความสะอาด (5) ผู้จ�ำหน่ายไม่ตรวจสอบก่อนน�ำสินค้าจ�ำหน่าย
ให้กับลูกค้า (6) เกิดจากการกลั่นแกล้งของลูกจ้างหรือร้านคู่แข่ง
(7) ไม่สามารถตรวจสอบผู้ผลิตหรือผู้จ�ำหน่ายรายย่อยบางรายได้
เนื่องจากมีแหล่งผลิตหรือแหล่งจ�ำหน่ายไม่แน่นอน
		 1.2 ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับประกาศก�ำหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตร: ปลาร้า พบว่า ได้รบั ความรูจ้ ากหลายแหล่งข้อมูลต่างๆ
คือ (1) จากการอบรมของหน่วยงานภาครัฐ (2) จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าตรวจคุณภาพสินค้า (3) จากแผ่นพับของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐที่น�ำมาแจกจ่าย (4) จากรายการวิทยุ
โทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ (5) จากการสนทนาของ
กลุ่มแม่ค้า
2. ปัญหาการบังคับใช้ประกาศก�ำหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตร: ปลาร้า ต่อผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายรายย่อยในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ สรุปตามล�ำดับดังนี้
		 2.1 กรณีผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายรายย่อย ไม่ทราบ
เกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ พบว่า ผู้ผลิตหรือผู้จ�ำหน่ายเข้าใจว่าไม่ผิด
กฎหมาย ปลาร้าเป็นภูมปิ ญ
ั ญาของชาวบ้านไม่นา่ จะมีกฎหมายห้าม
ลักษณะนี้ เป็นผูผ้ ลิตทีส่ งู อายุ และเป็นผูจ้ ำ� หน่ายเลือ่ นลอย พนักงาน
เจ้าหน้าทีต่ รวจไม่ทวั่ ถึง เช่น แม่คา้ ตามตลาดนัด แม่คา้ ใส่รถเข็นหรือ
รถกระบะขาย เมื่อทราบว่ามีประกาศฉบับนี้ ผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่าย
มีความรูส้ กึ ต่อต้าน เนือ่ งจากมีภาระในการผลิตและจ�ำหน่ายเพิม่ ขึน้
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2.2 กรณีผผู้ ลิตและผูจ้ ำ� หน่ายรายย่อย ทราบเกีย่ วกับ
ประกาศฉบับนี้ แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ พบว่า ผู้ผลิต
หรือผู้จ�ำหน่าย ส่วนมากผลิตหรือจ�ำหน่ายในครัวเรือน ส่วนหนึ่ง
เอาไว้รบั ประทานเอง ส่วนทีเ่ หลือเอาไว้จำ� หน่าย จึงไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายได้ เช่น การจดทะเบียนขออนุญาต การจัดท�ำโรงเก็บ
หรือโรงหมัก การตรวจวัดค่าต่างๆ ของปลาร้าให้เป็นไปตามเกณฑ์
		
2.3 กรณีผผู้ ลิตและผูจ้ ำ� หน่ายรายย่อย ทราบเกีย่ วกับ
ประกาศฉบับนี้ สามารถปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้ พบว่า มี 3 กรณีดงั นี้
			 2.3.1 มี ภ าระค่ า ใช้ จ ่ า ยและต้ น ทุ น เพิ่ ม ขึ้ น
พบว่า การด�ำเนินการปรับปรุงการผลิตและจ�ำหน่ายตามเงื่อนไข
ที่ ก ฎหมายก� ำ หนดตามประกาศฉบั บ นี้ มี ผ ลท� ำ ให้ ผู ้ ผ ลิ ต และ
ผู้จ�ำหน่ายจะต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ผลิตต้องเพิ่มทุนมากกว่า
ผู้จ�ำหน่ายเนื่องจากผู้ผลิตจะต้องปรับปรุงขั้นตอนการผลิต
			 2.3.2 เกิดผลกระทบต่อลูกค้า พบว่า เนือ่ งจาก
รัฐออกกฎหมายก�ำหนดมาตรฐานการผลิตปลาร้า จึงต้องด�ำเนินการ
ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนและกรรมวิ ธี ใ นการผลิ ต ปลาร้ า มี ผ ลท� ำ ให้
คุณลักษณะเฉพาะของปลาร้าเปลี่ยนแปลงไป อันมีผลกระทบ
ต่ อ รสชาติ ข องปลาร้ า ท� ำ ให้ ป ลาร้ า แต่ ล ะท้ อ งถิ่ น มี ร สชาติ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย ลูกค้าที่ยังติดใจในรสชาติเดิมอาจเปลี่ยนใจ
เลือกซื้อร้านอื่นได้
			 2.3.3 เกิ ด ผลกระทบต่ อ สู ต รปลาร้ า ดั้ ง เดิ ม
และความหลากหลายของปลาร้า พบว่า ผลิตและผู้จ�ำหน่ายจะต้อง
เรียนรูเ้ กีย่ วกับขัน้ ตอน กรรมวิธี การผลิตปลาร้าใหม่ตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด เป็นปัญหาท�ำให้ผู้ผลิตก็จะต้องมีการทดลองผลิตปลาร้า
หลายครั้งจนกว่าจะได้ปลาร้าที่อร่อยและถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นปัญหาท�ำให้สูตรปลาร้าดั้งเดิมสิ้นไป และมีปัญหาต่อความ
หลากหลายของปลาร้าในแต่ละภาค แต่ละจังหวัด แต่ละรายด้วย
3. ผลกระทบต่อผู้ผลิตรายย่อยที่เกิดจากประกาศ
ก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า ในเขตจังหวัดนครสวรรค์
สรุปตามล�ำดับดังนี้
		 3.1 ผลกระทบด้ า นต้ น ทุ น การผลิ ต ของผู ้ ผ ลิ ต
รายย่อย พบว่า มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เนื่องจากการที่จะต้องมี
การปรับปรุงการผลิตปลาร้าให้เป็นไปตามมาตรฐานตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดนัน้ จะต้องปรับปรุงหลายประการด้วยกัน ได้แก่ ภาชนะทีใ่ ช้
ในการหมัก ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุ สถานที่ผลิต การคัดเลือกปลา
การศึกษาเรียนรู้ในการผลิตปลาร้าใหม่ตามที่กฎหมายก�ำหนด
การขอใบอนุญาต เป็นต้น ผู้ผลิตรายย่อยส่วนมาก เป็นการผลิต
แบบครัวเรือน ท�ำปลาร้าในบริเวณบ้านหรือที่อยู่อาศัยของตนเอง
ไม่มีสภาพเป็นโรงงาน ซึ่งตามสภาพของพระราชบัญญัติฉบับนี้
ได้ บั ญ ญั ติ ก� ำ หนดมาตรฐานตามสภาพมาตรฐานโรงงาน จึ ง มี
ผลกระทบด้านต้นทุนการผลิตต่อผู้ผลิตรายย่อยโดยตรง

รำไ

		 5.3 การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐตาม
มาตรฐานทั่วไปกับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ
		 5.4 สภาพการผลิตและการจ�ำหน่ายปลาร้ารายย่อย
ของประชาชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์
6. ระยะเวลาในการด� ำ เนิ น การวิ จั ย มีร ะยะเวลา
8 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน พ.ศ.2561
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ผลกระทบหลายประการ เช่น ผู้ซื้อลดลง ผู้จ�ำหน่ายจ�ำเป็นต้องเพิ่ม
ราคา ซึ่งอาจจะมีผู้จ�ำหน่ายบางรายที่ผลิตปลาร้าจ�ำหน่ายเอง
ก็สามารถอยู่ได้ในราคาที่ไม่ต้องเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นแต่ไม่มาก
		 4.2 ผลกระทบด้านลูกค้าและรายได้ของผูจ้ ำ� หน่าย
รายย่อย พบว่า เป็นผลสืบเนื่องมาจากหัวข้อที่ 4.1 การที่กฎหมาย
ก�ำหนดมาตรฐานการผลิต ท�ำให้มตี น้ ทุนการผลิตสูงขึน้ มีผลกระทบ
ต่อลูกค้าอาจเกิดการเปรียบเทียบราคา และหันไปเลือกซื้อปลาร้า
ทีม่ รี าคาถูกกว่า เช่น ปลาร้าจากชาวบ้านในครัวเรือน หรือผูจ้ ำ� หน่าย
ปลาร้าแบบเคลื่อนที่ ตามตลาดนัดหรือขายเร่ ซึ่งจะมีราคาถูกกว่า
ซือ้ ในตลาดสด เนือ่ งจากไม่มคี า่ เช่าทีห่ รืออาจผลิตปลาร้าจ�ำหน่ายเอง
ประกอบกับผูจ้ ำ� หน่ายตามตลาดนัดหรือขายเร่ไม่ถกู ตรวจสอบหรือ
ไม่ตอ้ งเสียภาษี จึงจ�ำหน่ายได้ในราคาทีถ่ กู กว่าดังนัน้ จึงมีผลกระทบ
ผู้จ�ำหน่ายรายย่อย ท�ำให้จ�ำหน่ายได้น้อยลงและรายได้ลดน้อยลง
		 4.3 ผลกระทบจากการตรวจคุณภาพปลาร้าของ
ผู้จ�ำหน่ายรายย่อย พบว่า ผู้จ�ำหน่ายรายย่อยจะจ�ำหน่ายในบริเวณ
ตลาดสดหรือตลาดทั่วไป จะถูกพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
บ่อยๆ เนื่องจากจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน เช่น
สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต�ำบลและจังหวัด ส�ำนักงานเกษตร
และสหกรณ์ ตรวจราคาสินค้าที่จ�ำหน่าย ตรวจลิขสิทธิ์ แต่ใน
ความเป็นจริงผู้จ�ำหน่ายรายย่อยไม่ใช่ผู้ผลิต จึงไม่อาจทราบใน
รายละเอียดได้ว่าสินค้ามีคุณภาพตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือไม่
และไม่อาจควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดได้
กรณีปลาร้าผู้จ�ำหน่ายรายย่อยเพียงไปรับมาจากโรงงาน แล้วน�ำมา
แบ่งขายให้กบั ลูกค้ารายย่อยอีกทอดหนึง่ แต่เวลาพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรวจพบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพตามที่กฎหมายก�ำหนด ผู้จ�ำหน่าย
รายย่อยอาจต้องเสียค่าปรับหรือถูกลงโทษตามกฎหมาย
5. แนวทางแก้ ไขปั ญ หาและวิ ธี ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรมต่อการบังคับใช้ประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:
ปลาร้า สรุปตามล�ำดับดังนี้
		 5.1 แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมต่อผู้ผลิตรายย่อย พบว่า มี 4 วิธี คือ (1) ด้านต้นทุน
การผลิต กรณีต้นทุนอุปกรณ์การผลิต ผู้ผลิตต้องยอมลงทุนหรือ
ทยอยซื้อ เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน หรือรวมตัวกันของ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ หรือเพิม่ ราคาขายส่งให้สอดคล้อง
กับต้นทุน กรณีต้นทุนต่อหน่วยการผลิต ควรคัดเลือกปลาจาก
ตลาดสดที่ จ� ำ หน่ า ยไม่ ห มดและราคาถู ก และต้ อ งมี ร ะยะเวลา
การตายใกล้เคียงกัน หรือเลือกซื้อปลาที่ท�ำแล้ว เพื่อรักษาคุณภาพ
ไว้ได้โดยมีต้นทุนเท่าเดิม (2) ด้านสูตรการผลิต ควรแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายไม่ให้มีลักษณะเป็นสูตรส�ำเร็จ จนถึงขนาดท�ำให้ผู้ผลิต
ไม่อาจรักษาสูตรการผลิตดั้งเดิมอันเป็นภูมิปัญญาของผู้ผลิตแต่ละ
รายไว้ได้ และผูผ้ ลิตควรรักษาสูตรการผลิตดัง้ เดิมอันเป็นภูมปิ ญ
ั ญา
ของผู้ผลิตแต่ละรายเอาไว้ โดยการปรับปรุงเท่าที่ไม่กระทบต่อสูตร
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		 3.2 ผลกระทบด้ า นสู ต รการผลิ ต ของผู ้ ผ ลิ ต
รายย่อย พบว่า สูตรการท�ำปลาร้ามีหลากหลายตามลักษณะของ
ภูมิภาค แต่ละจังหวัด แต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน เช่น ปลาร้า
ภาคเหนือ ปลาร้าภาคอีสาน ปลาร้าภาคใต้ สูตรปลาร้าลุ่มน�้ำชี
จะมีรสชาติ กลิ่น สี ต่างกัน สูตรปลาร้าใส่เกลือมากใส่เกลือน้อย
ใส่ข้าวคั่วมากใส่ข้าวคั่วน้อย บางสูตรไม่ใส่ข้าวคั่วเลยก็มี บางสูตร
ใส่ข้าวสุก บางสูตรเป็นปลาร้ามีน�้ำ บางสูตรเป็นปลาร้าไม่มีน�้ำ
ซึ่งละสูตรเป็นความลับของแต่ละแห่ง บางแห่งปิดเป็นความลับ
บางแห่งก็เผยบ้างเล็กน้อย ดังนั้นการที่พระราชบัญญัติฉบับนี้
ก�ำหนดสูตรท�ำปลาแบบเดียว ท�ำให้สูตรปลาร้าอื่นๆ ที่ไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย กลายเป็นสูตรปลาร้าที่ผิดกฎหมาย จึงมีลักษณะ
ปิดกั้นภูมิปัญญาของบ้าน หรืออาจเป็นการท�ำลายสูตรปลาร้า
แบบดั้งเดิมให้หมดสิ้นไป
		 3.3 ผลกระทบด้ า นลู ก ค้ า ประจ� ำ และรายได้
ของผู้ผลิตรายย่อย พบว่า เมื่อกฎหมายเข้ามาควบคุมการผลิต
ปลาร้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด มีขั้นตอนและกรรมวิธีใน
การผลิตปลาร้ามีลกั ษณะเปลีย่ นแปลงไป อันมีผลกระทบต่อรสชาติ
ของปลาร้า ท�ำให้ปลาร้าแต่ละท้องถิน่ มีรสชาติเปลีย่ นแปลงไป ลูกค้า
ประจ�ำอาจยังติดใจในรสชาติเดิม จึงมีผลกระทบต่อลูกค้าประจ�ำ
ท�ำให้ลูกค้าประจ�ำเปลี่ยนใจเลือกซื้อร้านอื่นได้
		 3.4 ผลกระทบด้ า นพั ฒ นาการผลิ ต ของผู ้ ผ ลิ ต
รายย่อย พบว่า การผลิตปลาร้าตามที่กฎหมายก�ำหนดนั้นเป็น
สูตรส�ำเร็จ ถ้าหากผู้ผลิตต้องการดัดแปลงการผลิตหรือมีกรรมวิธี
การผลิตเป็นอย่างอื่น อาจท�ำการผลิตนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ท�ำให้การพัฒนาด้านการผลิตปลาร้าเป็นไปได้ยาก ปัจจุบันจะเห็น
ได้ว่าการพัฒนาปลาร้า จะพัฒนาเฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือรูปแบบ
เท่านั้น เช่น ปลาร้าก้อน น�้ำปลาร้า ปลาร้าผง เป็นต้น ท�ำให้มีผล
กระทบที่ไม่อาจพัฒนาการผลิตหรือมีกรรมวิธีการผลิตได้ เพราะ
การผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตกฎหมายได้ก�ำหนดไว้ชัดเจนแล้ว
4. ผลกระทบต่อผูจ้ ำ� หน่ายรายย่อยทีเ่ กิดจากประกาศ
ก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า ในเขตจังหวัดนครสวรรค์
สรุปตามล�ำดับดังนี้
		 4.1 ผลกระทบด้ า นราคาสิ น ค้ า ของผู ้ จ� ำ หน่ า ย
รายย่อย พบว่า เนื่องจากผู้ผลิตมีข้ันตอนและปรับปรุงการผลิต
เพิ่มขึ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงมีต้นทุนสูงขึ้น ท�ำให้มีผลกระทบ
ต่อราคาปลาร้าในตลาด เมื่อผู้ผลิตขยับราคาสูงขึ้น ผู้จ�ำหน่าย
รายย่อยก็ต้องเพิ่มราคาตามโดยเฉลี่ยจากปกติราคากิโลกรัมละ
25-30 บาท ขึ้นราคาเป็นกิโลกรัมละ 40-45 บาท แต่ก�ำลังทรัพย์
ของผู้ซื้อที่จะซื้อปลาร้าไปรับประทานมีน้อย และปลาร้าเป็นสินค้า
ที่ผู้ซื้อสามารถผลิตรับประทานเองได้ในครัวเรือน หากผู้จ�ำหน่าย
ขยับราคาเพิ่มขึ้นสูงเกินไป อาจท�ำให้ผู้ซื้อไม่ยอมซื้อแต่จะผลิต
ปลาร้ารับประทานเอง ดังนั้นการเพิ่มราคาของปลาร้าสูงขึ้น อาจมี

ปองปรีดา ทองมาดี, สายสิริ ศิริวิริยะกุล, ฉัตรชัย ทศสอาด, ศรีประไพ ม่วงพุ่ม

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 61

รำไ

พพ
รรณ
ี

จ�ำหน่ายปลาร้า เพื่อยกระดับมาตรฐานปลาร้าให้ได้ผลจริง และ
ได้ทราบปัญหาและข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและจ�ำหน่ายปลาร้า
ของประชาชน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการผลิตและจ�ำหน่าย
ปลาร้ า ของประชาชนท้ อ งถิ่ น ได้ เช่ น ปั ญหาเกี่ ย วกั บการของ
มาตรฐานของผู้ผลิตปลาร้ารายย่อยและมาตรฐานการผลิตปลาร้า
เป็นมาตรฐานทั่วไปเพื่อยกระดับคุณภาพของปลาร้าซึ่งการบังคับ
ใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรบังคับใช้อย่างมาตรฐานบังคับ
ซึ่งมีความแตกต่างกัน (3) ด้านการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ควรมี
การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง
ก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า ในส่วนที่เป็นจุลินทรีย์
ในปลาร้ า ควรมี พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ
การตรวจวั ด จุ ลิ น ทรี ย ์ แ ละส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ฉลากส� ำ หรั บ ปลาร้ า
ขายปลีก ฉลากส�ำหรับปลาร้าขายส่ง และเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานสินค้า ควรส่งเสริมให้ความรู้กับชาวบ้านท้องถิ่นหรือ
ประชาชนทั่วไปที่มีการผลิตปลาร้าไว้จ�ำหน่าย ที่ยังไม่ด�ำเนินการ
จดทะเบียนสินค้า และไม่มีฉลากส�ำหรับปลาร้าขายปลีกขายส่ง
และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า เพื่อด�ำเนินการให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและควรแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา เกีย่ วกับ
การปลอมปนอาหาร มาตรา 236 จากเดิมต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่ เ กิ น สามปี ห รื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น หกหมื่ น บาท หรื อ ทั้ ง จ� ำทั้ ง ปรั บ ”
ควรเพิ่มโทษปรับจากเดิม “ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท” เพิ่มโทษเป็น
“ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” สาเหตุของการเพิ่มโทษเนื่องจาก
มี สิ่ ง ปลอมปนในปลาร้ า ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ประเทศ
ธุรกิจด้านอาหาร และเสียหายต่อผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายปลาร้า
เป็นจ�ำนวนมาก
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การผลิตดั้งเดิม (3) ด้านลูกค้าประจ�ำและรายได้ ประชาสัมพันธ์
ให้ ลู ก ค้ า ประจ� ำ เข้ า ใจถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของรสชาติ ป ลาร้ า
อันจ�ำเป็นจะต้องปรับปรุงการผลิตปลาร้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และให้ดขี นึ้ หรืออาจปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการประชาสัมพันธ์
ให้รกู้ นั ทัว่ ไปว่า ปลาร้าทีไ่ ด้ปรับปรุงให้ถกู ต้องและดีขนึ้ ตามกฎหมาย
แล้ว เพือ่ เป็นการน�ำหลักกฎหมายมาเป็นหลักประกันคุณภาพปลาร้า
และปรับปรุงการผลิตเท่าที่จ�ำเป็นโดยค�ำนึงถึงสูตรดั้งเดิม เพื่อ
ไม่ให้มีผลกระทบต่อลูกค้าประจ�ำและรายได้ (4) ด้านพัฒนาการ
ผลิตปลาร้า ควรผลิตโดยมุ่งที่เจตนารมณ์ของกฎหมายมากกว่า
ลายลักษณ์อักษร และเมื่อผลิตแล้วควรน�ำไปจดทะเบียนการผลิต
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐตรวจสอบความถูกต้อง
หรือแก้ไขให้ถูกต้อง หรือพัฒนาปลาร้านั้นให้เป็นอาหารชนิดอื่น
เพียงแต่มสี ว่ นผสมของปลาร้า เพือ่ เป็นการผลิตปลาร้าทีไ่ ม่อยูภ่ ายใต้
บังคับของพระราชบัญญัตินี้
		 5.2 แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมต่อผู้จ�ำหน่ายรายย่อย พบว่า มี 3 วิธี คือ (1) ด้านราคา
สินค้า ผู้จ�ำหน่ายรายย่อยไม่ควรเพิ่มราคาอย่างรวดเร็วหรือเพิ่ม
ราคาสูงเกินไป จนถึงขนาดมีผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้า
หากจ�ำเป็นต้องเพิ่มราคาสูงควรขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ
(2) ด้านลูกค้าและรายได้ ควรประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้าใจถึง
การเพิ่มราคาปลาร้าในตลาด อันจ�ำเป็นจะต้องปรับปรุงการผลิต
ปลาร้าให้ถูกต้องตามกฎหมายและให้ดีขึ้น หรืออาจพลิกวิกฤตให้
เป็นโอกาสด้วยการประชาสัมพันธ์ให้รกู้ นั ทัว่ ไปว่า ปลาร้าได้ปรับปรุง
ให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เป็นการประกันคุณภาพปลาร้าด้วย
หลักกฎหมาย (3) เป็นหน้าที่ผู้จ�ำหน่ายรายย่อยจ�ำเป็นต้องคัดเลือก
ปลาร้าที่มีคุณภาพมาจ�ำหน่ายเท่านั้น หากไม่มีคุณภาพผู้จ�ำหน่าย
รายย่อยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย และเป็นหน้าที่ของผู้จ�ำหน่าย
รายย่อยต้องตรวจตราปลาร้าที่จ�ำหน่ายตลอดเวลา เพื่อป้องกัน
สิ่งปลอมปนเข้าไปในปลาร้า และควรตรวจสอบก่อนส่งมอบปลาร้า
ให้กับผู้ซื้อ
		 5.3 แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมต่อหน่วยงานภาครัฐ พบว่า มี 3 วิธี คือ (1) ด้านนโยบาย
ของรั ฐ ควรทบทวนประกาศฉบั บ นี้ ใ ห้ ล ะเอี ย ดถี่ ถ ้ ว นและให้
สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชีวิต ของประชาชนท้องถิ่น และภูมิป ั ญญาของ
ท้องถิ่น และควรมีนโยบายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้มีผลลงโทษ
ผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย ผู้ส่งออก และผู้น�ำเข้า ปลาร้าที่มีสิ่งปลอมปน
อื่น ๆ ให้หนักขึ้น ควรแก้ไขยกเลิกในส่วนของกระบวนการขั้นตอน
การผลิตและส่วนผสมในการผลิตปลาร้า เนื่องจากขบวนขั้นตอน
การผลิตและส่วนผสมในการผลิตปลาร้าเป็นสูตรเฉพาะอันเป็น
ภูมิปัญญาของผู้ผลิตแต่ละราย (2) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ควรมี ก ารตรวจสอบมาตรฐานบริ เวณท้ อ งที่ ที่ มี ก ารผลิ ต หรื อ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

การสรุปและอภิปรายผลของการวิจัยนี้ผู้วิจัยจะได้สรุป
และอภิปรายผลแบบรวม ในเรือ่ งปัญหาการบังคับใช้ประกาศก�ำหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า ผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่าย
ปลาร้ารายย่อย และแนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยแบ่งการสรุปและอภิปรายผลออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้
1. ปัญหาการบังคับใช้ประกาศก�ำหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตร: ปลาร้า ต่อผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายรายย่อยในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ สรุปและอภิปรายผลดังนี้
		 1.1 กรณีผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายรายย่อย ไม่ทราบ
เกีย่ วกับประกาศฉบับนี้ พบว่า ผูผ้ ลิตและผูจ้ ำ� หน่ายทีค่ ดิ ว่าการผลิต
ปลาร้าอันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน จึงไม่ควรมีกฎหมายลักษณะ
ห้ามแบบนี้ ที่พบจะเป็นผู้ผลิตสูงอายุหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไป
ตรวจไม่ ทั่ ว ถึ ง เนื่ อ งจากเป็ น ผู ้ จ� ำ หน่ า ยเลื่ อ นลอย ไม่ มี ค วามรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้

ปองปรีดา ทองมาดี, สายสิริ ศิริวิริยะกุล, ฉัตรชัย ทศสอาด, ศรีประไพ ม่วงพุ่ม
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มีปริมาณโปรตีน ไขมัน และเถ้า ร้อยละ 17.17 - 22.59 3.5 - 12.68
และ 59.29 - 69.11 ของน�้ ำ หนั ก ตั ว อย่ า งแห้ ง (ปั ญ จภรณ์
ทั ด พิ ช ญางกู ร หรหมโชติ , 2560: บทคั ด ย่ อ ) งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้
แสดงให้เห็นว่า การผลิตปลาร้าท�ำได้หลายชนิดหลายสูตร แล้วแต่
ความสามารถของผู้ผลิต
2. ผลกระทบต่อผู้ผลิตรายย่อยที่เกิดจากประกาศ
ก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า ในเขตจังหวัดนครสวรรค์
สรุปและอภิปรายผลดังนี้
		 2.1 ผลกระทบด้ า นต้ น ทุ น การผลิ ต ของผู ้ ผ ลิ ต
รายย่อย พบว่า กรณีต้องปรับปรุงการผลิตปลาร้าให้เป็นไปตาม
มาตรฐานตามที่กฎหมายก�ำหนดนั้น ท�ำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
เป็นต้น เป็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษา
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปลาแปรรูปบ้านน�้ำพ่น ต�ำบลน�้ำพ่น
อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี” พบว่า ต้นทุนรวมวัตถุดบิ ค่าใช้จา่ ย
ในการผลิตรวมเท่ากับ 11,436.70 บาทโดยจ�ำนวนที่ผลิตได้เฉลี่ย
ต่อปีก�ำไรสุทธิต่อปีเท่ากับ 38,484.30 บาทและมีอัตราผลตอบแทน
สุทธิต่อยอดขายเท่ากับ 21.39% (จินตหรา แสนสามารถ, 2561:
บทคัดย่อ) งานวิจัยเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการผลิตปลาร้าไม่ได้ก�ำไร
มากเท่าไรนัก แต่เป็นก�ำไรที่ผู้ผลิตพอที่จะปรับปรุงให้ถูกต้องตาม
กฎหมายได้ ซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อผู้ผลิตพอสมควร
		 2.2 ผลกระทบด้านสูตรการผลิตของผูผ้ ลิตรายย่อย
พบว่ า การผลิ ต ปลาร้ า มี ห ลากหลายตามลั ก ษณะของภู มิ ภ าค
แต่ละจังหวัด แต่ละท้องถิ่น ประกาศฉบับนี้ได้ก�ำหนดกรรมวิธีการ
ผลิตปลาร้าไว้ จึงมีลักษณะปิดกั้นภูมิปัญญาของบ้านหรือจ�ำกัด
สูตรปลาร้าแบบดั้งเดิมเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง
“ปลาร้ า เสริ ม ไอโอดี น : ทางเลื อ กใหม่ ใ นการป้ อ งกั น โรคขาด
สารไอโอดี น ”พบว่ า ปลาร้ า ที่ ห มั ก ด้ ว ยเกลื อ เสริ ม ไอโอดี น
เมือ่ เริม่ ต้นทดลองจะมีปริมาณไอโอดีนในน�ำ้ ปลาร้ามากกว่าเนือ้ ปลาร้า
ชุมชนยินดีที่จะใช้เกลือเสริมไอโอดีนหมักปลาร้าแทนเกลือธรรมดา
(สมบูรณ์ ชินบุตร และคณะ, 2551: บทคัดย่อ) งานวิจัยเรื่องนี้
แสดงให้เห็นว่า การผลิตปลาร้าสามารถท�ำได้หลายสูตร ตามความ
สามารถของผู้ผลิต
		 2.3 ผลกระทบด้านลูกค้าประจ�ำและรายได้ของ
ผู้ผลิตรายย่อย พบว่า กรณีกฎหมายเข้ามาควบคุมการผลิตปลาร้า
ท�ำให้รสชาติและลักษณะของปลาร้าเปลี่ยนไป ผู้ซื้อที่ยังชอบใน
รสชาติเดิมอาจเปลี่ยนใจได้เป็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลงานวิจัย
เรือ่ ง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
สินค้าปลาร้าบองท่าตูม (OTOP) ของผูบ้ ริโภคในอ�ำเภอเมืองจังหวัด
อุดรธานี” พบว่า การผลิตเป็นองค์ประกอบที่มีความแข็งแกร่งของ
ผลกระทบสูงสุดองค์ประกอบทีม่ ผี ลกระทบ รองลงมาคือ ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านสถานที่จ�ำหน่าย (อาภร สุนทรชัย และคณะ,
2558 : บทคัดย่อ) งานวิจัยเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า การผลิตปลาร้า
เป็นองค์ประกอบที่แข็งแกร่งที่สุดและเป็นจุดขายของแต่ละแห่ง

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

		 1.2 กรณีผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายรายย่อย ทราบเกี่ยวกับ
ประกาศฉบั บ นี้ แต่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายได้ พบว่ า
ผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่าย ส่วนมากเป็นการผลิตหรือจ�ำหน่ายแบบท�ำใน
ครัวเรือน ส่วนหนึ่งเอาไว้รับประทานเอง อีกส่วนหนึ่งที่เหลือเอาไว้
จ�ำหน่าย จึงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ เช่น การจดทะเบียน
ขออนุญาต การจัดท�ำโรงเก็บหรือโรงหมัก การตรวจวัดค่าต่างๆ
ของปลาร้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
		 1.3 กรณีผผู้ ลิตและผูจ้ ำ� หน่ายรายย่อย ทราบเกีย่ วกับ
ประกาศฉบับนี้ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ พบ 3 กรณีดังนี้
			 1.3.1 มี ภ าระค่ า ใช้ จ ่ า ยและต้ น ทุ น เพิ่ ม ขึ้ น
พบว่า การปรับปรุงการผลิตและจ�ำหน่ายตามที่กฎหมายก�ำหนดนั้น
มีผลท�ำให้ผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายต้องใช้ทุนเพิ่มขึ้นผู้ผลิตจะต้อง
ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต ภาชนะ โรงเก็บ การตรวจวัดค่าต่างๆ
และต้ อ งจดทะเบี ย นขออนุ ญ าต ผู ้ จ� ำ หน่ า ยต้ อ งซื้ อ ภาชนะใน
การเก็บรักษาที่มีสภาพแข็งแรง มีฝาปิดมิดชิดแบบเกลียวหรือ
ฝาล๊อคที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้ เป็นปัญหาที่สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต
ปลาแปรรูปบ้านน�้ำพ่น ต�ำบลน�้ำพ่น อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี” พบว่า ต้นทุนรวมวัตถุดบิ ค่าใช้จา่ ยในการผลิตรวมเท่ากับ
11,436.70 บาท โดยจ�ำนวนที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อปีก�ำไรสุทธิต่อปี
เท่ากับ 38,484.30 บาทและมีอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อยอดขาย
เท่ากับ 21.39% (จินตหรา แสนสามารถ, 2561: บทคัดย่อ)
งานวิจยั เรือ่ งนีแ้ สดงให้เห็นว่าการผลิตปลาร้าไม่ได้กำ� ไรมากเท่าไรนัก
แต่เป็นก�ำไรที่ผู้ผลิตพอที่จะปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายได้
ซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อผู้ผลิตพอสมควร
			 1.3.2 เกิ ด ผลกระทบต่ อ ลู ก ค้ า พบว่ า
การปรับปรุงขั้นตอนและกรรมวิธีในการผลิตปลาร้า มีผลท�ำให้
คุณลักษณะเฉพาะของปลาร้าเปลี่ยนแปลงไป อันมีผลกระทบต่อ
รสชาติของปลาร้า ลูกค้าที่ยังพอใจในรสชาติเดิมอาจเปลี่ยนใจ
เลื อ กซื้ อ ร้ า นอื่ น ได้ เ ป็ น ปั ญ หาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง
“ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าปลาร้าบองท่าตูม (OTOP) ของผูบ้ ริโภคในอ�ำเภอเมืองจังหวัด
อุดรธานี” พบว่า การผลิตเป็นองค์ประกอบที่มีความแข็งแกร่งของ
ผลกระทบสูงสุด (อาภร สุนทรชัย และคณะ, 2558: บทคัดย่อ)
งานวิจัยเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า การผลิตปลาร้าเป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 			
			 1.3.3 เกิ ด ผลกระทบต่ อ สู ต รปลาร้ า ดั้ ง เดิ ม
และความหลากหลายของปลาร้า พบว่า ผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายจะ
ต้องเรียนรูเ้ กีย่ วกับขัน้ ตอน กรรมวิธี การผลิตปลาร้าตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด อาจท�ำให้เป็นปัญหาต่อสูตรปลาร้าดั้งเดิม และมีปัญหา
ต่อความหลากหลายของปลาร้าเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลงาน
วิจยั เรือ่ ง “องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัตกิ ารต้านออกซิเดชัน
ของปลาร้า” พบว่า ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีปลาร้าทั้ง
2 ชนิด ได้แก่ ปลาร้าต่วง (typeA) และปลาร้าแกง (type B)
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แหล่งผลิตทั่วไปอาจมีราคาถูกกว่า เมื่อน�ำมาจ�ำหน่ายจะได้ก�ำไรมาก
นอกจากนี้พนักงานเจ้าหน้าที่อาจไม่ได้ตรวจคุณภาพปลาร้าเพียง
อย่างเดียว อาจตรวจวิธีเก็บรักษาของผู้จ�ำหน่ายรายย่อย ว่ามีฝา
ปิดมิดชิดหรือไม่ แข็งแรงหรือไม่ อาจมีหนูหรือสิ่งมีชีวิตอื่นเข้าไป
ได้หรือไม่ด้วย เนื่องจากสิ่งปลอมปนในปลาร้าอาจเกิดจากการ
เก็บรักษาของผู้จ�ำหน่ายก็ได้
4. แนวทางแก้ ไขปั ญ หาและวิ ธี ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรมต่อการบังคับใช้ประกาศก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:
ปลาร้า สรุปและอภิปรายผลดังนี้
		 4.1 แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมต่อผู้ผลิตรายย่อย พบว่า มี 4 วิธี คือ (1) ด้านต้นทุน
การผลิต ผู้ผลิตต้องยอมลงทุนซื้อสิ่งที่จ�ำเป็นก่อน หรือขอความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ หรือเพิ่มราคาขายส่งให้สอดคล้องกับต้นทุน
ควรเลือกปลาจากตลาดที่จ�ำหน่ายไม่หมดราคาถูกและมีระยะเวลา
การตายใกล้เคียงกัน (2) ด้านสูตรการผลิต ควรแก้ไขกฎหมาย
ไม่ให้มีลักษณะเป็นสูตรส�ำเร็จ และผู้ผลิตควรรักษาสูตรการผลิต
ดัง้ เดิมอันเป็นภูมปิ ญ
ั ญาของผูผ้ ลิตแต่ละรายไว้ (3) ด้านลูกค้าประจ�ำ
และรายได้ ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง
ราคาจ�ำหน่ายและรสชาติปลาร้า อันจ�ำเป็นจะต้องปรับปรุงการผลิต
ปลาร้าให้ถกู ต้องตามกฎหมายและให้มคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ เพือ่ เป็นการน�ำ
หลักกฎหมายมาเป็นหลักประกันคุณภาพปลาร้า (4) ด้านพัฒนา
การผลิตปลาร้า ควรผลิตโดยมุ่งที่เจตนารมณ์ของกฎหมายมากกว่า
ลายลักษณ์อักษร และเมื่อผลิตแล้วควรน�ำไปจดทะเบียนการผลิต
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐตรวจสอบความถูกต้อง
หรือพัฒนาปลาร้านัน้ ให้เป็นปลาร้าแปรรูป เพือ่ เป็นการผลิตปลาร้า
ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้เป็นปัญหาที่สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบและ
วิธกี ารการจ�ำน�ำปลาร้าโดยชุมชนมีสว่ นร่วม : กรณีศกึ ษากลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนปลาร้าแม่น�้ำโขง อ�ำเภอชานุมาน จังหวัดอ�ำนาจเจริญ”
พบว่า ผลลัพธ์จากการท�ำโครงการรับจ�ำน�ำปลาร้าท�ำให้ต้นทุน
การผลิตลดลงและมีความสามารถในการท�ำก�ำไรมากขึ้น ชุมชนมี
ความเข้มแข็งและสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตติดริม
น�้ ำ โขงได้ (นภาพร หงส์ ภั ก ดี และสื บ พงศ์ หงส์ ภั ก ดี , 2560:
บทคัดย่อ) แสดงให้เห็นว่าการจ�ำน�ำปลาร้าท�ำให้ต้นทุนการผลิต
ลดลง เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถน�ำมาปฏิบัติได้
		 4.2 แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมต่อผู้จ�ำหน่ายรายย่อย พบว่า มี 3 วิธี คือ (1) ด้านราคา
สินค้า ผู้จ�ำหน่ายรายย่อยไม่ควรเพิ่มราคาอย่างรวดเร็ว จนถึงขนาด
มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ หากจ�ำเป็นต้องเพิ่มราคาสูง
ควรขอความช่ ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ (2) ด้ า นลู ก ค้ า และรายได้
ควรประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้าใจถึงการเพิ่มราคาปลาร้า เนื่องจาก
ต้องปรับปรุงการผลิตปลาร้าให้ถกู ต้องตามกฎหมายจึงมีตน้ ทุนสูงขึน้
(3) เป็นหน้าที่ผู้จ�ำหน่ายรายย่อยต้องคัดเลือกปลาร้าจากผู้ผลิตที่มี
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		 2.4 ผลกระทบด้ า นพั ฒ นาการผลิ ต ของผู ้ ผ ลิ ต
รายย่อย พบว่า การที่กฎหมายก�ำหนดการผลิตปลาร้าแบบสูตร
ส�ำเร็จ ท�ำให้การผลิตปลาร้ารูปแบบอื่นอาจไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ปลาร้ า บอง
ท่ าตู ม (OTOP) ของผู้บ ริโภคในอ�ำเภอเมืองจังหวัด อุ ด รธานี ”
พบว่าผลิตภัณฑ์เป็นองค์ประกอบทีม่ คี วามแข็งแกร่งของผลกระทบ
สูงสุด (อาภร สุนทรชัย และคณะ, 2558 : บทคัดย่อ) งานวิจัย
เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาด้านการผลิตปลาร้าให้มีคุณภาพ
มากขึ้น จึงเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดต่อการท�ำธุรกิจปลาร้า
เช่นกัน
3. ผลกระทบต่อผูจ้ ำ� หน่ายรายย่อยทีเ่ กิดจากประกาศ
ก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า ในเขตจังหวัดนครสวรรค์
สรุปและอภิปรายผลดังนี้
		 3.1 ผลกระทบด้ า นราคาสิ น ค้ า ของผู ้ จ� ำ หน่ า ย
รายย่อย เนื่องจากผู้ผลิตมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ท�ำให้ราคาขายส่ง
สูงขึน้ ผูจ้ ำ� หน่ายจึงต้องเพิม่ ราคาขายปลีกสูงขึน้ ตามกัน เป็นปัญหา
ทีส่ อดคล้องกับผลงานวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
การผลิตปลาแปรรูปบ้านน�้ำพ่น ต�ำบลน�้ำพ่น อ�ำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี” พบว่า ต้นทุนรวมวัตถุดบิ ค่าใช้จา่ ยในการผลิตรวม
เท่ากับ 11,436.70 บาทโดยจ�ำนวนที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อปีก�ำไรสุทธิ
ต่อปีเท่ากับ 38,484.30 บาทและมีอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อยอด
ขายเท่ากับ 21.39% (จินตหรา แสนสามารถ, 2561: บทคัดย่อ)
งานวิจยั เรือ่ งนีแ้ สดงให้เห็นว่าการผลิตปลาร้าไม่ได้กำ� ไรมากเท่าไรนัก
แต่เป็นก�ำไรที่ผู้ผลิตพอที่จะปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายได้
ซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อผู้ผลิตพอสมควร
			 3.2 ผลกระทบด้ า นลู ก ค้ า และรายได้ ข อง
ผู้จ�ำหน่ายรายย่อย พบว่า เมื่อราคาขายปลีกสูงขึ้น ท�ำให้ผู้ซื้อ
เปรี ย บเที ย บราคาและไปซื้ อ ปลาร้ า อื่ น ที่ มี ร าคาถู ก กว่ า ท� ำ ให้
ผูจ้ ำ� หน่ายขายได้นอ้ ยลง เป็นปัญหาทีส่ อดคล้องกับผลงานวิจยั เรือ่ ง
“ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าปลาร้าบองท่าตูม (OTOP) ของผู้บริโภคในอ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี” พบว่า องค์ประกอบที่มีผลกระทบ รองลงมาคือ
ส่วนประสมทางการตลาด (อาภร สุนทรชัย และคณะ, 2558:
บทคัดย่อ) งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า การตลาดมีส่วนส�ำคัญใน
การจ�ำหน่ายปลาร้า ราคาจึงมีส่วนในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
		 3.3 ผลกระทบจากการตรวจคุณภาพปลาร้าของ
ผู้จ�ำหน่ายรายย่อย พบว่า กรณีผู้จ�ำหน่ายรายย่อยถูกพนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหลายหน่วยงาน ผู้จ�ำหน่ายรายย่อยไม่ใช่
ผู้ผลิต จึงไม่อาจควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดได้
เป็นกรณีทผี่ จู้ ำ� หน่ายต้องเลือกซือ้ ปลาร้ามาจ�ำหน่าย ซึง่ ราคาอาจจะ
ต่างกัน ปลาร้าจากโรงงานทีช่ อบด้วยกฎหมายหรือมีเอกสารรับรอง
อาจมีราคาสูง เมือ่ น�ำมาจ�ำหน่ายจะได้กำ� ไรน้อย หากซือ้ ปลาร้าจาก
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คุณภาพมาจ�ำหน่ายเท่านั้น และเป็นหน้าที่ของผู้จ�ำหน่ายรายย่อย
ต้องตรวจตราปลาร้าที่จ�ำหน่ายตลอดเวลา เพื่อป้องกันหนูหรือ
สิ่งปลอมปนอื่นเข้าไปในปลา		
4.3 แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมต่อหน่วยงานภาครัฐ พบว่า มี 3 วิธี คือ (1) ด้านนโยบาย
ของรัฐ ควรทบทวนประกาศฉบับนี้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และควรแก้ไขกฎหมายให้มีผลลงโทษผู้ผลิต
ผู้จ�ำหน่าย ผู้ส่งออก และผู้น�ำเข้า ปลาร้าที่มีสิ่งปลอมปนอื่นๆ
ให้ ห นั ก ขึ้ น ควรแก้ ไขยกเลิ ก กระบวนการผลิ ต และส่ ว นผสม
ในการผลิตปลาร้า เพราะกระบวนการผลิตเป็นสูตรเฉพาะอันเป็น
ภูมิปัญญาของผู้ผลิตแต่ละราย (2) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ควรมีการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานปลาร้าให้ได้
ผลจริง และได้ทราบปัญหาและข้อมูล เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน
ผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ จ� ำ หน่ า ยปลาร้ า ในการของรั บ รองมาตรฐาน และ
มาตรฐานการผลิตปลาร้าเป็นมาตรฐานทัว่ ไป การบังคับใช้กฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรบังคับใช้อย่างมาตรฐานบังคับ (3) ด้านการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ควรมีการแก้ไขประกาศฉบับนี้ให้มีพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้บริการเกี่ยวกับการตรวจวัดจุลินทรีย์ในปลาร้า
และควรส่งเสริมให้ความรู้กับชุมชนที่ผลิตปลาร้า ขอจดทะเบียน
สินค้าหรือเครือ่ งหมายการค้า และรับรองมาตรฐานสินค้าควรแก้ไข
ประมวลกฎหมายอาญาทีเ่ กีย่ วกับการปลอมปนอาหาร มาตรา 236
จากเดิ ม “ปรั บ ไม่ เ กิ น หกหมื่ น บาท” ควรเพิ่ ม โทษปรั บ เป็ น
“ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการความรูก้ ารบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ด�ำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1) การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก เรือ่ ง สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการความรู้การบริหาร
งานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กับกลุ่มผู้บริหารและครู โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกอย่างเจาะจง
จ�ำนวน 6 โรงเรียน กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการ 2) พัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 17 คน 3) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) จ�ำนวน 8 คน และศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำรูปแบบไปใช้ปฏิบัติในสถานศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม
เก็บข้อมูลจากผู้บริหารและครูในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 6 โรงเรียน จ�ำนวน 104 คน สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (X)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รูปแบบการจัดการความรู้ในการบริหารงานวิชาการ 7 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา มี 39 ประเด็น (2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มี 47 ประเด็น (3) ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน มี 33 ประเด็น (4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามี 30 ประเด็น (5) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา มี 32 ประเด็น (6) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มี 34 ประเด็น (7) ด้านการนิเทศการศึกษา มี 27 ประเด็น โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้น ประกอบด้วย (1) ขั้นการก�ำหนดความรู้ (2) ขั้นการสร้างและแสวงหาความรู้ (3) ขั้นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ (4) ขั้นการจัดเก็บความรู้ ให้เป็นระบบ (5) ขั้นการน�ำความรู้ไปใช้
2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ำรูปแบบไปใช้ปฏิบัติในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการน�ำรูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 7 ด้านไปใช้ปฏิบัติในสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้น ในการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการ ในการน�ำไปใช้ปฏิบัติในโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบ, การจัดการความรู้, การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา,
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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The purpose of this research was to develop a model of knowledge management on academic
affairs administration in the opportunity expansion schools under the Office of the Basic Education Commission
by applying Mixed Methods methodology with 3 processes ; 1) documentary analysis and in-depth interviews
about current conditions, knowledge management problems on academic affairs administration in educational
opportunity expansion schools with the group of administrators and teachers in the 6 schools a purposive
sampling and a conceptual framework for developing knowledge management models on academic affairs
administration, 2) developing the model by using Delphi technique with a group of 17 experts and 3) investigating
suitability and checking the and feasibility of the model by using focus group discussions with 8 people and
studying the feasibility of applying the model in practice by using a feasibility questionnaire to collect data
from the school administrators and the teachers in the 6 sample groups totaling 104 people. The statistics used
in the research consisted of average (X), standard deviation (S.D), frequency and percentage (Percentage).
The research found that
1. The models of knowledge management academic affairs administration in the opportunity expansion
schools under the Office of the Basic Education Commission included 7 aspects as follows; 1) Development of
school curriculum consisting 39 topics, 2) Learning process development consisting 47 topics, 3) Measurement
and evaluation, evaluation and transfer of learning results consisting 33 topics, 4) Research for the development
of educational quality consisting 30 topics, 5) Development innovative media and technology for education
consisting 27 topics, 6) Development of learning resources consisting 39 topics and 7) Educational supervision
consisting 27 topics. These processes were conducted with 5 steps : 1) determining knowledge, 2) creating and
seeking knowledge, 3) exchanging knowledge, 4) knowledge storage system and 5) applying knowledge.
2. The results of the examination of the investigation feasibility suitability of the implementation of
the form in educational opportunity expansion schools under the office of Basic Education Commission as
follows; the models of knowledge management on academic affairs administration in educational opportunity
expansion schools under the Office of the Basic Education Commission were suitable appropriated. The possibility
of applying 7aspects for the models of knowledge management academic affairs administration in educational
opportunity expansion schools under the Office of the Basic Education Commission to practice in schools by using
the 5 steps of knowledge management academic affairs administration was at the highest level.
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ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแส
แห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ พบว่า มีข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้น
อย่ า งมากมาย ท� ำ ให้ เ กิ ด สั ง คมที่ เรี ย กว่ า สั ง คมแห่ ง ความรู ้
(Knowledge Society) ซึ่งยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ หน่วยงาน
ราชการต้ อ งปรั บ เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ และวิธีการท� ำ งาน
มิฉะนั้นสังคมไทยจะไม่สามารถแข่งขันในสังคมโลกได้ (วิจารณ์
พานิช, 2547: 2)
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและสร้าง
โอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต “ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส�ำหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัยใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม
และจริ ย ธรรม มี จิ ต ส� ำ นึ ก ของความเป็ น ไทย เป็ น พลเมื อ งที่ ดี
ตระหนักและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และได้จัดท�ำแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ขึ้น
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางการด� ำ เนิ น งานเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
การแข่ ง ขั น ของประเทศ ที่ ต ้ อ งมี อ งค์ ค วามรู ้ ด้ า นเทคโนโลยี
นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตอบสนองต่อ
การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่มีอยู่ ให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กรหรือหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
(ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2559: 10) นโยบาย
ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ประจ� ำ ปี
งบประมาณ 2560 เกี่ยวกับการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัดการ
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทั้ ง ระบบให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น สมั ย ทั น โลก
ทันเหตุการณ์ ให้ส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีจุดเน้นด้านบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ได้รบั การพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการ
จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีส่ ถานศึกษาต้องออกแบบการจัดการอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพตามขนาดและความพร้อมของสถานศึกษา
จากปัญหาดังกล่าวพบว่า การประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาโดยส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาในรอบสามซึ่งเป็นการประเมินผลจากร่องรอยหลักฐาน
ของการบริหารจัดการจนเกิดองค์ความรูท้ อี่ ยูก่ บั สถานศึกษา ความรู้
ในตัวครู ผู้เรียนและผู้บริหารที่เป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
ของสถานศึกษาทั้งระบบ พบว่า ผลประเมินคุณภาพรอบสาม
(2554-2558) ประจ�ำปีงบประมาณ 2554 ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินทั้งหมด 7,985 แห่ง
จากที่ต้องประเมิน 34,404 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานใน
ระดับดีมาก 333 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.17 ระดับดี 5,357 คิดเป็น

ร้อยละ 67.09 และไม่รับรองมาตรฐาน 2,295 แห่ง คิดเป็น
ร้ อ ยละ 28.74 เมื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลประเมิ น ตามสั ง กั ด พบว่ า
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 288 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.09
ระดับดี 4,635 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.82 และสถานศึกษา
ที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 2,119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.09
เมื่อวิเคราะห์ตามภูมิภาค พบว่า สถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรอง
ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นภาคตะวั น ออกฉี ย งเหนื อ รองลงมา ได้ แ ก่
ภาคตะวันออกและภาคใต้ (ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2555 : 19)
จากการส�ำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
พบว่า จ�ำนวนผู้เรียนในสถานศึกษาลดลงทุกปี เนื่องจากโครงสร้าง
ประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวโน้มลดลง
ประกอบกับผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมมีคุณภาพ ปัญหาส�ำคัญของโรงเรียน คือ
คุณภาพของผู้เรียนค่อนข้างต�่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษา
ระดับอื่นๆ ทั้งนี้เพราะโรงเรียนขาดความพร้อมด้านปัจจัย เช่น
มีครูไม่ตรงสาขาวิชาเอก ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และ
วัสดุอุปกรณ์ เงินอุดหนุนจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ�ำนวน
น้อยลงทุกปีตามจ�ำนวนนักเรียนทีม่ แี นวโน้มลดลงเรือ่ ยๆ สอดคล้อง
กับแนวคิดของประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล (2555: 5) กล่าวถึง
ความส� ำ คั ญ ของสถานศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ ชุ ม ชนไว้ ว ่ า โรงเรี ย นเป็ น
มากกว่าโรงเรียน เพราะเป็นองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของ
ชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งบ้าน วัด ชุมชน ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของชุมชน ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ในขณะที่สถานศึกษา
ก็เผชิญกับปัญหาการบริหารจัดการด้านต่างๆ หลายประการ เช่น
บุคลากรย้าย ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ และไม่ได้รับอัตรา
ทดแทนคืน หรือได้รับแต่ล่าช้า ส่งผลกระทบต่อองค์กร ดังนั้น
จากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียว
จึงไม่น่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสม สถานศึกษาต้องบริหารจัดการ
ความรู ้ ภ ายในองค์ ก รให้ เ ป็ น ระบบเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี
คุณลักษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ต่อเนื่อง และ
ถ่ายทอดส่งต่อความรู้ให้อยู่คู่องค์กร เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงาน
การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึ ก ษาต่ อ และประกอบอาชี พ (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,
2552: 3) จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา ที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดความรู้และทักษะดังกล่าว โดยงานวิชาการถือว่าเป็นงานหลัก
ของสถานศึกษาที่จะท�ำให้บรรลุความมุ่งหมายของหลักสูตร และ
งานวิชาการที่เป็นลักษณะงานส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา

รำไ

บทน�ำ
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1. เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการความรูก้ ารบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

อุปกรณ์และวิธีการด�ำเนินการวิจัย

รำไ

ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่
1. ผู ้ บ ริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ย นขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ�ำนวน 6 แห่ง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยใช้เกณฑ์ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล
พระราชทานระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จ� ำ นวน 2 โรงเรี ย น
เป็นโรงเรียนที่มีการสอบวัดผลระดับชาติดีเด่น จ�ำนวน 2 โรงเรียน
และเป็ น โรงเรี ย นที่ ผ ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกจาก
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม
อยู่ในระดับคุณภาพดี และดีมากทุกมาตรฐาน จ�ำนวน 2 โรงเรียน
2. ผู ้ เชี่ ย วชาญในการพั ฒ นารู ป แบบโดยใช้ เ ทคนิ ค
เดลฟาย จ� ำ นวน 17 คน ได้ ม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยพิจารณาให้ครอบคลุมการพัฒนา
รูปแบบจากกลุ่มบุคคล 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) นักวิชาการผู้มีความรู้
ด้านการจัดการความรู้ จ�ำนวน 3 คน 2) ผู้มีประสบการณ์ด้าน
การจั ด การความรู ้ ใ นหน่ ว ยงานที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ สามารถ
เป็นแบบอย่างได้ จ�ำนวน 3 คน 3) ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาที่มี
ผลงานคุณภาพเชิงประจักษ์ในการจัดการความรู้ การบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 5 คน 4) ผู้มีส่วน
ในการก�ำหนดแนวนโยบายและก�ำกับติดตามคุณภาพการบริหาร
จั ด การโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 6 คน

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศ
การศึกษา จากภารกิจและความส�ำคัญของงานวิชาการ สถานศึกษา
จึงจ�ำเป็นต้องจัดการความรู้กับงานวิชาการเป็นอันดับแรก เพื่อให้
ทุกคนมีการสร้างความรู้ และใช้ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุ ค ลแห่ ง การเรี ย นรู ้ และพั ฒ นาสถานศึ ก ษาเป็ น องค์ ก รแห่ ง
การเรี ย นรู ้ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของปิ ย ะนารถ บุ ญ มี พิ พิ ธ
(2551: 6) ได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า สถานศึ ก ษาจ� ำ เป็ น ต้ อ งจั ด การ
ความรู้เพราะการจัดการความรู้ท�ำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และเป็น
ความรู้ที่มีค่ายิ่ง
จากสภาพปัจุบันและปัญหาดังกล่าวจะพบว่า สภาพ
ที่พึงประสงค์ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจ�ำเป็นต้องมี
การจัดการความรู้ที่มีคุณภาพ โดยน�ำกระบวนการจัดการความรู้
ที่เป็นการสกัดความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)
และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ถ่ายทอดให้อยู่คู่กับ
องค์กรด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นระดับที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะและการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการ
เรียนรู้ทางสังคมพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมดุล
ด้านร่างกาย สติปญ
ั ญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม เป็นการศึกษา
ที่มุ่งวางรากฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในด้ านคุ ณ ธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถขั้ น พื้ น ฐาน
(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2552: 3) เป็ น ระดั บ การศึ ก ษาที่ มี
ความส�ำคัญในการสร้างเยาวชนคุณภาพสูส่ งั คม ดังนัน้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
จะต้ อ งวางรากฐานแนวทางการบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ทั่วถึงเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย
การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ความส�ำคัญของกระบวนการจัดการความรู้ และอีกทัง้ สภาพปัจจุบนั
และปัญหาของการจัดการเรียนรู้ ที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่ จ ะน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาให้สอดรับกับมาตรฐาน สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังภาพที่ 1

รำไ

พพ
รรณ
ี

3. ผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจความเหมาะสมของรูปแบบ (-1) เมือ่ แน่ใจว่าค�ำถามนัน้ ไม่ตรงกับเนือ้ หา น�ำคะแนนความคิดเห็น
การจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส ของผู้เชี่ยวชาญมาค�ำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค�ำถามกับนิยามปฏิบัติการ (Item Objective Congruence หรือ
โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) IOC) คัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ไว้เป็นแบบสอบถาม
จ�ำนวน 8 คน และศึกษาความเป็
นไปได้ใ่อนการน�
การหาคุณภาพเครื
งมือที่ใำชรูเปก็บแบบไปใช้
รวบรวมขปอฏิมูบลตั ิ โดยในแบบสอบถามฉบับนี้มีค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 จัดท�ำ
ในสถานศึกษา โดยใช้นํแาบบสอบถามความเป็
ข้อมูลจากกษาประธานและคณะกรรมการผู
แบบสอบถามที่สรางขึน้ ไปได้
แตละขัเก็้นบตอนไปปรึ
มดุบษข้ฎีอนมูิพลนธต่อไป
เพื่อรวม
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์คนวบคุ
�ำไปเก็
อภิปรายสรุ
ปผลแต
ละขั่ ม้นตัตอน
ผู ้ บ ริ ห ารและครู
ใ นโรงเรี
ย นกลุ
ว อย่ทํา งาเปจ�นำแบบสอบถามฉบั
นวน 6 โรงเรีบยใหม
น แลวไปเสนอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ตรวจสอบความตรง
เชิ
ง
เนื
อ
้
หา
(Content
Validity)
ความชั
ด
เจนของภาษาที
ใ
่
ชเปนรายขอ โดยใหผูเชี่ยวชาญลงความเห็นและใหคะแนน ดังนี้
จ�ำนวน 104 คน
จัยบเนื้อหา (1) เมื่อแนใจวาคําถามนั้นไมตรง
(+1) เมื่อณแนภาพเครื
ใจวาคํา่อถามนั
้อหา (0) อเมืมู่อลไมแนใจวาคําผลการวิ
ถามนั้นตรงกั
การหาคุ
งมือ้นทีตรงกั
่ใช้เก็บบเนื
รวบรวมข้
จยั ครัอง้ งระหว
นีผ้ วู้ จิ ยั าได้
ั คํานารู
ปแบบการจั
กับเนื้อหา นําคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีคในการวิ
วามสอดคล
งขพอฒ
ถามกั
บนิยาม ดการความ
น�ปฏิำแบบสอบถามที
่
ส
ร้
า
งขึ
้
น
แต่
ล
ะขั
้
น
ตอนไปปรึ
ก
ษา
้ ารบริ
ยนขยายโอกาสทางการศึ
บัติการ (Item Objective Congruence หรือ IOC) คัดเลือรูกกข
อที่มหีคารงานวิ
า IOC ตัช้งาการในโรงเรี
แต 0.50 ขึ้นไป
ไวเปนแบบสอบถาม กษา สังกัด
ประธานและคณะกรรมการผู
ค
้
วบคุ
ม
ดุ
ษ
ฎี
น
พ
ิ
นธ์
เพื
อ
่
ร่
ว
มอภิ
ป
ราย
โดยในแบบสอบถามฉบับนี้มีคา IOC ระหวาง 0.801.00 จัดทําส�แบบสอบถามฉบั
บสมบูรณนําไปเก็
บขอน้ มูพืลน้ ตฐาน
อไป ได้นำ� เสนอผลการวิจยั
ำนักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั
สรุปผลแต่ละขั้นตอน ท�ำเป็นแบบสอบถามฉบับใหม่แล้วไปเสนอ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้
ผูท้ รงคุณวุฒผลการวิ
จิ ำ� นวน 5จคน
ัย ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content
1. รูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการ
ในการวิจัยครั่ใ้งช้นีเป็้ผนูวิจรายข้
ัยไดพอัฒโดยให้
นารูปผแบบการจั

ก
ารบริ
หารงานวิชาการในโรงเรี
Validity) ความชัดเจนของภาษาที
ู้เชี่ยวชาญดการความรู
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึ
กษา สังยกันขยายโอกาส
ดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ษา สังกัดดัสํงานีนั้ ก(+1)
งานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้น้นพื้นฐาน ไดนําเสนอผลการวิจัย แบงออกเปน 2 ขั้นตอนดังนี้
ลงความเห็นทางการศึ
และให้คกะแนน
เมื่อแน่ใจว่าค�ำถามนั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังภาพที่ 1
ปแบบการจั
การบริบหเนื
ารงานวิ
ตรงกั บ เนื้ อ หา (0) 1.เมื่ อรูไม่
แ น่ ใจว่ าดค�การความรู
ำ ถามนั้ น ตรงกั
้ อ หา ชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

ขั้นที่ 1 การกําหนดความรู

ลัยร
า

ิทยา

ขั้นที่ 5 การนํา
ความรูไปใช

การบริหารงานวิชาการ 7 ดาน
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (39 ประเด็น)
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู (47 ประเด็น)
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (33 ประเด็น)
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (30 ประเด็น)
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (32 ประเด็น)
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู (34 ประเด็น)
7. การนิเทศการศึกษา (27 ประเด็น)

ขั้นที่ 4 การจัดเก็บ
ความรูใหเปนระบบ

ขั้นที่ 2 การสราง
และแสวงหา
ความรู

ขั้นที่ 3 การ
แลกเปลีย่ นความรู

มห
าว

1 รูปแบบการจั
ดการความรู
หารงานวิ
ชาการในโรงเรี
ยนขยายโอกาสทางการศึ
ภาพที่ ภาพที
1 รูป่ แบบการจั
ดการความรู
การบริ้กหารบริ
ารงานวิ
ชาการในโรงเรี
ยนขยายโอกาสทางการศึ
กษา สังกักดษา
สํานักงาน
		
สั
ง
กั
ด
ส�
ำ
นั
ก
งานคณะกรรมการศึ
ก
ษาขั
น
้
พื
น
้
ฐาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปใชปฏิบัติในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
2.1 การตรวจความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการความรูการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชเทคนิคการสนทนากลุม (Focus Group
Discussion) ดังตารางที่ 1
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2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 		 2.1 การตรวจความเหมาะสมของรู ป แบบการ
ในการน�ำรูปแบบไปใช้ปฏิบัติในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จั ด การความรู ้ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย นขยายโอกาส
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ดังตารางที่ 1

่ 1ปตารางสรุ
ของผูเชี่ยวชาญในตรวจสอบความเป
ของรูปดแบบการจั
ดการความรู

ตารางที่ 1ตารางที
ตารางสรุ
ความคิดปเห็ความคิ
นของผูด้เเห็
ชี่ยนวชาญในตรวจสอบความเป็
นไปได้ของรูนไปได
ปแบบการจั
การความรู
้
รูปแบบที่ปรับแกไขใหสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
การกําหนดความรู
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู
7. การนิเทศการศึกษา
2 การสรางและแสวงหาความรู
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู
7. การนิเทศการศึกษา
3 การแลกเปลี่ยนความรู
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู
7. การนิเทศการศึกษา
4 การจัดเก็บความรูใหเปนระบบ
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู
7. การนิเทศการศึกษา
5 การนําความรูไปใช
ปิยภัทร ทองพรม,1. ภารดี
นต์นกาวี
สถาพร กพฤฑฒิ
การพัฒอนั
นาหลั
สูต, รสถานศึ
ษา กุล
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู
การบริหารงานวิชาการตามขอมูล
เชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากที่สุด
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ชภัฏ

รำไ

ที่
1

สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู
การบริหารงานวิชาการตามขอมูล
เชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากที่สุด

สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู
การบริหารงานวิชาการตามขอมูล
เชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากที่สุด

สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู
การบริหารงานวิชาการตามขอมูล
เชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากที่สุด

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
การบริหารงานวิชาการตามขอมูล
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
เชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากที่สุด
วารสารวิจกัยษา
ร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 71
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึ
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
่ 1 (ตอ)
ตารางที่ 1 ตารางที
(ต่อ) ตารางสรุ
เห็ยนนรู
ของผู
6. การพัฒปความคิ
นาแหลดงเรี
 ้เชี่ยวชาญในตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการความรู้
ที่ 7.
รูปการนิ
แบบทีเทศการศึ
่ปรับแกไขให
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
กษาสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
3. การวั
สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู
4 การจั
ดเก็ดบผลประเมิ
ความรูใหนเผลและเที
ปนระบบ ยบโอนผลการเรียน
4.
การวิจฒัยนาหลั
เพื่อพักฒสูนาคุ
ณภาพการศึ
การบริหอารงานวิ
ชาการตามข
อมูล 
1. การพั
ตรสถานศึ
กษา กษา
สอดคล
งกับรูปแบบการจั
ดการความรู
5.
่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา เชิ
งประจั
กษและมีชาการตามข
ความเหมาะสมมากที
่สุด
การบริ
หารงานวิ
อมูล
2. การพัฒนาสื
นากระบวนการเรี
ยนรู
6. การพั
นาแหลงเรี
ยนรู ยบโอนผลการเรียน
3.
การวัดฒผลประเมิ
นผลและเที
เชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากที่สุด
7.
ษา ณภาพการศึกษา
4. การนิ
การวิจเทศการศึ
ัยเพื่อพัฒกนาคุ
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
จากตารางที่ 1 พบวาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการความรู
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู
การบริ ห ารงานวิ ช าการ 7 ด า น ด ว ยกระบวนการจั ด การความรู 5 ขั้ น สอดคล อ งกั บ รู ป แบบการจั ด การความรู
7. การนิเทศการศึกษา
การบริหารงานวิชาการตามขอมูลเชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากที่สุด
5 การนําความรูไปใช
ตารางที
ออ)) ผลความเปนไปไดในการนํารูปแบบการจัดการความรูการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส
ตารางที่ ่ 11 (ต(ต2.2
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กแบบที
ษา สังรักัรับดบแก
สํแกานัไไขให
กงานคณะกรรมการการศึ
ษาขั้นกกพืษษ้นฐาน ดังความคิ
ตารางทีดดเห็
่ เห็2นนของผู
ทีทางการศึ
สสอดคล
งกั
ที่ ่ รู2.
รูปปแบบที
ขให
อดคลยออนรู
งกั บบขขออมูมูลลเชิเชิงงกประจั
ประจั
ความคิ
ของผูเเชีชี่ย่ยวชาญ
วชาญ
การพัฒ่ป่ปนากระบวนการเรี
) และสวนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนความเหมาะสมในการนํารูปแบบการจัดการความรู
X
ตารางที3.่ 2การวั
คาเฉลี
ย
่
(
สอดคล
3. การวัดดผลประเมิ
ผลประเมินนผลและเที
ผลและเทียยบโอนผลการเรี
บโอนผลการเรียยนน
สอดคลอองกั
งกับบรูรูปปแบบการจั
แบบการจัดดการความรู
การความรู 
การบริ4.หารงานวิ
ช
าการ
ไปใช
ป
ฏิ
บ
ต
ั
ใ
ิ
นสถานศึ
ก
ษาจากความคิ
ด
เห็
น
จากผู
บ

ริ
ห
ารและครู
การบริ
4. การวิ
การวิจจัยัยเพื
เพื่อ่อพัพัฒฒนาคุ
นาคุณณภาพการศึ
ภาพการศึกกษา
ษา
การบริหหารงานวิ
ารงานวิชชาการตามข
าการตามขออมูมูลล
การพั
และเทคโนโลยี
่อ่อการศึ
ละมี
การพัฒฒ
นาสื่อ่อ นวั
นวัตตนกรรม
กรรม
และเทคโนโลยี
การศึกกษา
ษา เชิเชิงงประจั
ประจักกคษษาแแการประเมิ
ละมีคความเหมาะสมมากที
วามเหมาะสมมากที
ขอที่ 5.5.ประเด็
นนาสื
การประเมิ
ความเป
นไปไดของรูเปเพืพืแบบ
น
ผลการ่ส่สุดุด
6.6.การจั
การพั
นาแหล
นรู
การพัดฒฒการความรู
นาแหลงงเรีเรีกยยารบริ
นรู  หารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส
(n=104)
ประเมินความ
7.7.ทางการศึ
การนิ
ก
ษา
การนิเเทศการศึ
ทศการศึ
ก
ษา
กษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เหมาะสม
(X)
S.D.
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1.จากตารางที
ดานการพั
ฒนาหลั
สูตรสถานศึ
กดดษา
มากทีำรู่สดปดุดการความรู
่ 1 พบว่
า ่ ่ 1ความคิ
เห็นของผู
่ยวชาญ
		 2.24.54
ผลความเป็
ไปได้ปปใแบบการจั
นการน�
แบบการจั
จากตารางที
าาดความคิ
เห็
เเชีชี่ย่ยวชาญในตรวจสอบความเป
นนไปได
ขขนองรู
จากตารางที
1กพบว
พบว
ความคิ
เห็น้เนชีของผู
ของผู
วชาญในตรวจสอบความเป
ไปได0.28
องรู
แบบการจั
การความรูด  การ
2. หหดารงานวิ
านการพั
นากระบวนการเรี
ยนรู

4.55ชาการในโรงเรี
มากทีด่สดุดการความรู
ในตรวจสอบความเป็
น ไปได้
ข องรู77ปดแบบการจั
ด การความรู
้ ดดการความรู
ความรูก้ ารบริ
ยนขยายโอกาสทางการศึ
การบริ
ชชฒาการ
  55 หขัขัารงานวิ
้ น้ น สอดคล
อองกั
บบรูรูปปแบบการจั
การบริ
ารงานวิ
าการ
ดาานน ดดววยกระบวนการจั
ยกระบวนการจั
การความรู
สอดคล
งกั0.24
แบบการจั
การความรู ก ษา
3. ชหหาการ
ดานการวั
ดานผลประเมิ
0.35 กษาขั้นมากที
่สุด ดังตารางที่ 2
การบริหารงานวิ
7 ชชด้าการตามข
ด้วยกระบวนการจั
การความรู
้ ยสันงกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึ
พื้นฐาน
การบริ
ารงานวิ
ออนมูมูผลและเที
ลลเชิเชิงงประจั
ษษแและมี
่ส่สุดุด 4.56
การบริ
ารงานวิ
าการตามข
ประจัยดกกบโอนผลการเรี
ละมีคความเหมาะสมมากที
วามเหมาะสมมากที
5 ขั้น สอดคล้
ป2.2
แบบการจั
้ การบริ
ารงาน
4. องกัดบารูนการวิ
จัยเพื่อดพัการความรู
ฒนนนาคุ
มากที
่สุด
ผลความเป
ไปได
นการนํ
าารูรูกปหปษา
แบบการจั
หหารงานวิ
าการในโรงเรี
ยยนขยายโอกาส
2.2
ผลความเป
ไปไดณใใภาพการศึ
นการนํ
แบบการจัดดการความรู
การความรูกการบริ
ารบริ4.55
ารงานวิชช0.33
าการในโรงเรี
นขยายโอกาส
วิชาการตามข้
ประจั
ละมี
วามเหมาะสมมากที
่สุด กกษาขั
5. อมูลเชิดกงกาษา
นการพั
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อ้น้นการศึ
กษาดัดังงตารางที
0.24
มากที่สุด
ทางการศึ
สัสังงกกักัษ์ดฒ
าานันักก่อคงานคณะกรรมการการศึ
พืพื้น้นฐาน
22
ทางการศึ
ษา
ดแสํสํนาสื
งานคณะกรรมการการศึ
ษาขั
ฐาน
ตารางที่ ่ 4.58
6. ่ ่ 2ด2าคคนการพั
ยนรูยย งเบนมาตรฐาน
4.58
0.26
มากที
่สุด
)) และส
าารูรูปปแบบการจั
ดดการความรู

ตารางที
าาเฉลี
และสงวเรีวนเบี
นเบี
งเบนมาตรฐาน (S.D.)
(S.D.) คะแนนความเหมาะสมในการนํ
คะแนนความเหมาะสมในการนํ
แบบการจั
การความรู
ตารางที
เฉลี่ย่ยฒ((XXนาแหล
ตารางที่ 2 7.ค่าเฉลี่ยด(X)
และส่
ว
นเบี
ย
งเบนมาตรฐาน
(S.D.)
คะแนนความเหมาะสมในการน�
ำ
รู
ป
แบบการจั
ด
การความรู
้
านการนิ
เทศการศึ
4.58
0.28
มากที่สุด
การบริ
ชชาการ
ไปใช
ฏิฏิบบัตัติใิในสถานศึ
การบริหหารงานวิ
ารงานวิ
าการ
ไปใชกปปษา
นสถานศึกกษาจากความคิ
ษาจากความคิดดเห็
เห็นนจากผู
จากผูบบริริหหารและครู
ารและครู
การบริหรวม
ารงานวิชาการ ไปใช้ปฏิบัติในสถานศึกษาจากความคิดเห็นจากผู้บริห4.56
ารและครู 0.28
มากที่สุด
ขขออทีที่ ่ ประเด็
คคาาการประเมิ
ผลการ
ประเด็นนการประเมิ
การประเมินนความเป
ความเปนนไปได
ไปไดขของรู
องรูปปแบบ
แบบ
การประเมินน
ผลการ
จากตารางที
่
2
พบว
า
ความเป
น
ไปได
ใ
นการนํ
า
รู
ป
แบบการจั
ด
การความรู

ก
ารบริ
ห
ารงานวิ
ชาการในโรงเรี
การจั
(n=104)
ประเมิ
นนความ
การจัดดการความรู
การความรูกการบริ
ารบริหหารงานวิ
ารงานวิชชาการในโรงเรี
าการในโรงเรียยนขยายโอกาส
นขยายโอกาส
(n=104)
ประเมิ
ความ ยน
ขยายโอกาสทางการศึ
สํงานคณะกรรมการศึ
านักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้น((Xฐานไปใช
ปS.D.
ฏิบัติในสถานศึ
กษา โดยรวม

ทางการศึ
กกษาขั
เหมาะสม
ทางการศึกกษา
ษา สักสังษา
งกักัดดสํสัสํางานักันักดกงานคณะกรรมการศึ
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การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย สถานศึกษาจัดท�ำโครงสร้างหลักสูตร
และสาระต่าง ๆ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ น�ำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ
บริหารจัดการการใช้หลักสูตรอย่างเหมาะสม ด�ำเนินการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร อีกทั้งปรับปรุงและพัฒนา
หลั ก สู ต รตามความเหมาะสม ดั ง ที่ บ รรพต สุ ว รรณประเสริ ฐ
(2544: 15) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร เป็นการปรับปรุง
หลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีข้ึน หรือการจัดท�ำหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดย
ไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐานอยู่เลย รวมถึงการผลิตเอกสารต่างๆ
ส� ำ หรั บ ผู ้ เรี ย นด้ ว ยสอดคล้ อ งกั บ ณั ฐ ชา จั น ทร์ ด า (2561: 9)
ที่กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เป็นการจัดให้มีหรือ
ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ศึ ก ษาและท� ำ ความเข้ า ใจหลั ก สู ต รและเอกสารที่
เกี่ยวกับหลักสูตร เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู ส่งเสริมให้
ครู พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อน�ำไปใช้ในการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้
การจัดให้มกี ารประชุมสัมมนาเกีย่ วกับการใช้หลักสูตรเพือ่ แก้ปญ
ั หา
ที่ เ กิ ด จากการใช้ ห ลั ก สู ต ร การจั ด ให้ มี ก ารนิ เ ทศติ ด ตาม และ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษา สอดคล้องกับงาน
วิจัยของประภาศรี พิทอนวอน (2559: 121) ได้ท�ำการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการน�ำ ASEAN curriculum sourcebook
ไปใช้ในสถานศึกษา
		 1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ 5 ขั้น 47 ประเด็น ท�ำให้เกิดกระบวนการด�ำเนินงาน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงาน ที่ ชั ด เจน ผู ้ ป ฏิ บั ติ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามในแต่ ล ะขั้ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงาน เป้าหมายในแต่ละกิจกรรมได้ ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาส่งเสริมให้
ครูจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระ และหน่วยการเรียนรู้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การบริหาร โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญครูจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับ
งานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงาน ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบการจัดการ การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกัน
ความรูก้ ารบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหาร ปลูกฝังให้ผเู้ รียนรักการอ่าน และใฝ่รอู้ ย่างต่อเนือ่ ง ปลูกฝังคุณธรรม
งานวิชาการ ทั้ง 7 ด้าน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้น ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
มีความเหมาะสม ดังนี้
		 1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้กระบวนการ และน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น
จัดการความรู้ 5 ขั้น จ�ำนวน 39 ประเด็น ท�ำให้เกิดกระบวนการ มามี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การเรี ย นการสอนตามความเหมาะสม
ด�ำเนินงานที่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามในแต่ละขั้นเพื่อให้ มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ เน้นการ
บรรลุเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมได้ ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษา นิ เ ทศที่ ร ่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ กั น แบบกั ล ยาณมิ ต ร ดั ง ที่ น วลจิ ต ต์
มีขนั้ ตอนในการพัฒนาหลักสูตรทีช่ ดั เจนเริม่ จากการวิเคราะห์เอกสาร เชาวดีดีรติพงศ์ (2545: 9) ที่กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551 วิเคราะห์ขอ้ มูล เรียนรูเ้ ป็นการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนทุกคนมีความสามารถ
เกีย่ วกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคมชุมชนและท้องถิน่ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส�ำคัญที่สุด
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพือ่ ก�ำหนด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ โดย ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

จากตารางที่ 2 พบว่า ความเป็นไปได้ในการน�ำรูปแบบ
การจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปใช้ปฏิบัติในสถานศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X) อยู่ที่ 4.56
ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.28 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า (1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย (X) อยู่ที่ 4.54 ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.28 (2) ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (X) อยู่ที่ 4.55 ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.24 (3) ด้านการ
วัดผลประเมินผลเทียบโอนผลการเรียน มีค่าเฉลี่ย (X) อยู่ที่ 4.56
ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.35 (4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ย (X)
อยู่ที่ 4.55 ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.33 (5) ด้านการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษา มีคา่ เฉลีย่ (X) อยูท่ ี่ 4.58 ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ดุ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.24 (6) ด้านการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (X) อยู่ที่ 4.58 ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.26 (7) ด้านการนิเทศ
การศึกษา มีค่าเฉลี่ย (X) อยู่ที่ 4.58 ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.28
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เพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ผู้เรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง (2550:
180-181) ได้ท�ำการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
		 1.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ใช้กระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้น 32 ประเด็น ท�ำให้
เกิดกระบวนการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน ผูป้ ฏิบตั สิ ามารถปฏิบตั ติ ามใน
แต่ละขั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานศึกษาก�ำหนดให้ครูศึกษา วิเคราะห์ ความจ�ำเป็นในการใช้
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน ครูผลิตและพัฒนา
สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งจัดหาสื่อ และเทคโนโลยี
เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน และประสานความร่วมมือ
ในการผลิต จัดหา พัฒนา และการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนการสอนกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้ง
น�ำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ครูสร้างขึ้นไป
เผยแพร่ สู ่ ส าธารณชน ดั ง ที่ ม นตรี แย้ ม กสิ ก ร (2547: 34)
กล่าวว่า นวัตกรรมหรือนวกรรมทางการศึกษา เป็นความคิดหรือ
ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงภายในระบบการศึกษา อันกระท�ำ
ไปด้วยความตั้งใจมุ่งมั่น ที่จะปรับปรุงระบบการศึกษานั้นให้ดีขึ้น
หรือแก้ปัญหาทางการศึกษาให้ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพขึ้น
		 1.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ 5 ขัน้ 34 ประเด็น ท�ำให้เกิดกระบวนการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามในแต่ ล ะขั้ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ในแต่ ละกิ จกรรมได้ ทั้ งนี้ เนื่ องจากสถานศึ กษาให้ ความส�ำคัญ
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด�ำเนินการส�ำรวจแหล่งเรียนรูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง จัดท�ำ
เอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาใน
บริเวณใกล้เคียง จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้
เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
ในการจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกันอีกทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังที่นิคม
ทาแดง (2545: 33) กล่ า วว่ า แหล่ ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ้
เป็ น ศู น ย์ ร วมของวิ ช าความรู ้ เ ป็ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ บุ ค คล
สิง่ ประดิษฐ์ วัตถุ อาคาร สถานที่ ซึง่ มีอยูก่ ระจัดกระจาย ทัง้ ในชุมชน
เมือง และชุมชนชนบท อันเป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่แทรกซึมอยู่
ในวิถีชีวิตของมนุษย์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ค้นพบได้โดยไม่รู้จบ
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ตลอดชีวิต สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 20-21)
ที่กล่าวว่า การจัดการะบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ส�ำคัญ
ในการน� ำ หลั ก สู ต รสู ่ ก ารปฏิ บั ติ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส�ำคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายส�ำหรับ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตาม
เป้ าหมายหลั ก สู ต ร ผู้สอนพยายามคัด สรรกระบวนการเรี ย นรู ้
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนผ่านสาระที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
8 กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ รวมทั้ ง ปลู ก ฝั ง เสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส�ำคัญให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
		 1.3 การวั ด ผล ประเมิ น ผล และเที ย บโอนผล
การเรี ย น ใช้ ก ระบวนการจั ด การความรู ้ 5 ขั้ น 33 ประเด็ น
ท�ำให้เกิดกระบวนการด�ำเนินงานที่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติ
ตามในแต่ละขั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมได้ ทั้งนี้
เนื่องจากสถานศึกษาก�ำหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมิ น ผลของสถานศึ ก ษาไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ครู จั ด ท� ำ แผน
การวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชา สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูดำ� เนินการวัดผล และประเมินผล
การเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการ
ปฏิบัติผลงาน รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้
มาตรฐาน สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของเตื อ นใจ รั ก ษาพงศ์
(2551: 79) ท�ำการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด้วยกระบวนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์
บุ ญ รั ก ษา (2560: 110) ได้ ศึ ก ษาการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
แบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการความรูข้ องสถานศึกษา
ในสังกัดเมืองพัทยา: กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนอง
พังแค)
		 1.4 การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ใช้ ก ระบวนการจั ด การความรู ้ 5 ขั้ น 30 ประเด็ น ท� ำ ให้ เ กิ ด
กระบวนการด�ำเนินงานที่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามใน
แต่ละขั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานศึ ก ษาก� ำ หนดความรู ้ ด ้ า นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา โดยผู้บริหารก�ำหนดให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการในภาพรวมและพัฒนาการเรียนรูใ้ ห้แต่ละกลุม่
สาระการเรี ย นรู ้ ตลอดจนการเผยแพร่ ผ ลงานการวิ จั ย ของครู
ผ่ า นเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดั ง ที่ พิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ
(2544 : 24) กล่าวว่าการวิจยั ในชัน้ เรียน เป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
ที่ครูได้แสวงหาวิธีการหรือนวัตกรรม ทางเลือกในการแก้ปัญหา
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ทีต่ อ้ งการใช้เพือ่ ให้การจัดการความรูม้ จี ดุ เน้น สอดคล้องกับงานวิจยั
ของสมศั ก ดิ์ จี้ เ พ็ ช ร์ (2559: 105) การก� ำ หนดเป้ า หมาย
การจัดการความรู้ (Knowledge Vision) ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นการศึกษาและก�ำหนดเพื่อสร้าง
ความชัดเจนในเป้าหมายของการจัดการความรู้ ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ว่าเป็นเรื่องอะไร และอยู่ในขั้นตอนใด
ของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
		 2.2 ขั้ น การสร้ า งและแสวงหาความรู ้ มี ค วาม
เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างและแสวงหาความรู้เป็น
ขั้นตอนของกิจกรรมการหาข้อมูล บุคลากรศึกษาหาความรู้ด้วยวิธี
การต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การศึกษาหาความรู้ตนเอง ฝึกอบรม
เข้าร่วมสัมมนา ประชุม เรียนจากประสบการณ์ตรงและการลงมือ
ปฏิบัติ ใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายในหรือภายนอกสถานศึกษา
กลั่นกรองและหลอมรวมเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อที่จะสามารถน�ำ
กลับไปใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาความรูท้ มี่ อี ยู่ ต่อยอดความรู้ หรือ
เป็นการยกระดับความรู้และสรุปความรู้เดิมของตนเองเทียบเคียง
กับองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
ตนเองมีความคิดสร้างสรรค์สร้างความรูใ้ หม่และนวัตกรรมใหม่ ดังที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบัน
เพิ่ ม ผลผลิ ต แห่ ง ชาติ (2548: 15) ที่ ก ล่ า วว่ า การสร้ า งและ
แสวงหาความรู้ เป็นการสร้างความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จาก
ภายนอก รักษาความรูเ้ ก่า ก�ำจัดความรูท้ ใี่ ช้ไม่ได้แล้ว สอดคล้องกับ
Marali (2001: 32) ที่กล่าวว่า การสร้างและแสวงหาความรู้ใหม่
ความรู้ที่องค์กรมีอยู่เมื่อนานไปแล้วจะเก่า และใช้ประโยชน์ไม่ได้
อาจไม่ทันสมัยหรือบริบทขององค์กรเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะสม
กับความรู้เดิม การแสวงหาความรู้ใหม่ อาจเริ่มจากความรู้ที่ฝังลึก
ในคน ที่อยู่ในองค์กรมีลักษณะเป็นพลวัตร ซึ่งต้องมีการด�ำเนินการ
อยู่เสมอ เพราะความรู้เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน
		 2.3 ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ มีความเหมาะสม
ที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการขยายความรู้เพื่อให้บุคคลได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน แบ่งปันความรู้ที่มีอยู่ในตนเองหรือศึกษา
ค้นคว้าจากบุคคล จากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ
ต่างๆ ในการค้นหา แบ่งปันความรู้จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และ
ใช้ความรูใ้ นการพัฒนาซึง่ น�ำไปสูก่ ารจัดการความรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
การแลกเปลี่ยนความรู้ท�ำได้หลายวิธี อาจจัดท�ำเป็นเอกสาร ฐาน
ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเป็นการถอดความรู้ กิจกรรม
กลุ่มคุณภาพ นวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ และระบบพี่เลี้ยง
การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ การอบรม
การประชุมสัมมนา การสร้างเครือข่ายการประชุมทางไกล และ
การนิเทศติดตามงาน ดังที่ วิจารณ์ พานิช (2547: 19) กล่าวว่า
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (Share) เป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ เพราะแต่ละคนมี
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		 1.7 การนิเทศการศึกษา ใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ 5 ขั้น 27 ประเด็น ประกอบด้วย ท�ำให้เกิดกระบวนการ
ด�ำเนินงานที่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามในแต่ละขั้นเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมได้ ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษา
จั ด ระบบการนิ เ ทศงานวิ ช าการ และการเรี ย นการสอนภายใน
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน ด�ำเนินการนิเทศในรูปแบบหลากหลาย
และเหมาะสม ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษา รวมทั้งติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
การจัดระบบนิเทศกับสถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายการนิเทศ
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ดังที่วัชรา เล่าเรียนดี (2550: 3)
ได้กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผูใ้ ห้การนิเทศหรือผูน้ เิ ทศและผูร้ บั การนิเทศ เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนา
หรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
ของครูเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประสิทธิผลในการเรียนของผูเ้ รียน สอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของณั ฐ ชา จั น ทร์ ด า (2561: 217) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษา
การพัฒนารูปแบบการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี
2. ผลการวิ จั ย เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ น ไปได้ ข อง
รูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ากระบวนการจัดการความรู้ทั้ง
5 ขัน้ สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการความรูก้ ารบริหารงานวิชาการ
ตามข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้ง 7 ด้าน และมีความเป็นไปได้ในการน�ำไป
ใช้ปฏิบัติ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X) อยู่ที่ 4.56 ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.28 ดังนี้
		 2.1 ขั้นการก�ำหนดความรู้ มีความเหมาะสมที่สุด
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากขัน้ การก�ำหนดความรูเ้ ป็นการระบุหรือก�ำหนดประเด็น
ความรู้ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่จะสร้างหรือพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีผลลัพธ์ที่ต้องการ สถานศึกษาจึงต้องออกแบบกลไกที่ต้องการ
เกี่ยวกับความรู้ที่ต้องมีและต้องพัฒนา ทั้งจากภายในและภายนอก
สถานศึกษา ทัง้ ปัญหาและโอกาสทีจ่ ะสามารถน�ำมาใช้ในการพัฒนา
ดังที่วิจารณ์ พานิช (2547: 19) กล่าวว่า การก�ำหนดความรู้
ที่ต้องการใช้ (Define) เป็นการน�ำความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรมาก�ำหนดความรู้ เพื่อให้
การจัดการความรู้มีจุดเน้น ไม่สะเปะสะปะ สอดคล้องกับ วิลาวัลย์
มาคุ้ม (2549: 49) กล่าวว่า การก�ำหนดความรู้ เป็นการก�ำหนด
องค์ความรู้ที่องค์กรต้องการ และปฏิมา พุฒตาลดง (2558: 13)
ที่กล่าวว่า การก�ำหนดความรู้ เป็นการน�ำความรู้ มุ่งมั่น วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรมาก�ำหนดความรู้
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		 2.5 ขั้นการน�ำความรู้ไปใช้ มีความเหมาะสมที่สุด
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก การน�ำความรูท้ ไี่ ด้จากการจัดการความรูใ้ นสถานศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้ง
การประเมินเพื่อการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความรู ้ ที่ ถู ก จั ด เก็ บ ไว้ จ ะไม่ ไ ด้ ป ระโยชน์
หากไม่มีการน�ำไปใช้ให้แพร่หลาย องค์กรจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นก็ต่อเมื่อ
ความรู้มีการกระจาย และการถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสม
ทั้ ง องค์ ก ร ดั ง ที่ วิ จ ารณ์ พานิ ช (2547: 20) ได้ ก ล่ า วว่ า
การประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู ้ (use) ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลจากการใช้ ค วามรู ้
เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร พั ฒ นากระบวนการท� ำ งาน
พัฒนาสมาชิก ขั้นตอนการจัดการความรู้โดยการใช้ความรู้ต้องเน้น
ที่การเอาความรู้มาใช้ในการท�ำงานให้มาก ไม่ควรเริ่มด้วยการหา
ความรู ้ ม าใส่ ใ นคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง เสี่ ย งมากที่ จ ะไม่ เ กิ ด ประโยชน์
ไม่คุ้มค่า

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. หน่วยงานในระดับนโยบายควรมีการก�ำหนดให้
การจัดการความรู้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา
2. สถานศึ ก ษาควรพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ร องรั บ
การจั ด การความรู ้ อ ย่ า งเป็ น ระบบและการจั ด เก็ บ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างโรงเรียน
3. สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนส่งแสริมให้บคุ ลากร
ในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ สร้างวัฒนธรรม
องค์การแห่งการเรียนรู้ให้ชัดเจน ยกย่องผู้ผลิตนวัตกรรม สนับสนุน
ให้บุคลากรเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
4. สถานศึกษาควรมีการนิเทศก�ำกับติดตามการจัดการ
ความรู้ด้านวิชาการและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
แบบออนไลน์
5. ผู้บริหารควรส่งเสริมบุคลากรเข้าศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือการ
จัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา
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มุมมองต่อความรูไ้ ม่เหมือนกันต้องมาแลกเปลีย่ น มิฉะนัน้ จะเก็บอยู่
ภายในตัว ไม่มีการยกระดับความรู้ ถ้าขาดการแลกเปลี่ยน ความรู้
ที่มีอยู่จะเก่า ล้าสมัยอย่างรวดเร็วไม่งอกงามยิ่งแลกเปลี่ยนมาก
ก็ยิ่งได้ก�ำไรมาก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ยากที่สุดเพราะคน
ไม่อยากแลกเปลี่ยน กลัวขาดทุน กลัวเสียเปรียบ ต้องสร้างเงื่อนไข
และกติกาที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการแบ่งปันให้เกิดประโยขน์แก่
ผูม้ พี ฤติกรรมแบ่งปันความรู้ และไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผมู้ พี ฤติกรรม
กักตุนหรือปกปิดความรู้ การรักษาความรู้ ทัง้ ความรูท้ ไี่ ด้มกี ารบันทึก
ไว้ในสื่อต่างๆ และความรู้ฝังลึกในคน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศิริลักษณ์ เส็งมี (2555: 12) ได้กล่าวว่า การพบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้ เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาเพื่อท�ำให้เกิด
การแลกเปลีย่ นความรูท้ งั้ ทีเ่ ป็นความรูช้ ดั แจ้ง (Explicit Knowledge)
และความรู้แฝงเร้นหรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่จะน�ำ
ไปสู่การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
		 2.4 ขั้นการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ มีความ
เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการน�ำความรู้ที่สร้างขึ้น หรือที่ได้มา
จัดเก็บให้เป็นระบบ เพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วต่อการ
น�ำความรู้ไปใช้ได้ตามความต้องการ โดยค�ำนึงถึงวิธีการเก็บรักษา
บันทึกเป็นฐานข้อมูล (Database) ระบบข้อมูลสารสนเทศ หรือ
เป็นลายลักอักษรมีการจัดหมวดหมู่ตามองค์ประกอบ การจัดแบ่ง
ความรู้ออกเป็นประเภทต่างๆ และการจัดท�ำระบบการค้นหาความรู้
เพื่ อให้ บุ ค คลสามารถเข้าถึงความรู้ที่ต ้องการเพื่อการตั ด สิ น ใจ
การแก้ ป ั ญ หาการปฏิ บั ติ ง าน ดั ง ที่ บุ ญ ส่ ง หาญพานิ ช (2547:
20) ได้กล่าวว่า การรักษาความรู้ ทั้งความรู้ท่ีได้มีการบันทึกไว้
ในสื่อต่างๆ และความรู้ฝังลึกในคน ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กร
และวิ ล าวั ล ย์ มาคุ ้ ม (2549: 51) กล่ า วว่ า การเก็ บ ความรู ้
เป็นการน�ำความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน (Tacit Knowledge) มาจัด
เก็บเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) สอดคลองงาน
วิ จั ย ของศิ ริ ลั ก ษณ์ เส็ ง มี (2555: 258) การจั ด เก็ บ ความรู ้
อย่ า งเป็ น ระบบเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาองค์ ก รในทุ ก เรื่ อ ง
เพราะหากทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายเดียวกันก็จะมีทิศทาง และ
วิธีการในการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกัน มีการจัดการที่เป็นระบบ
การที่บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันพัฒนากระบวนการจัดเก็บ
และเผยแพร่ความรู้ที่เอื้ออ�ำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสืบค้นอ้างอิงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเก็บ
ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บเป็นสารสนเทศ เป็นแฟ้ม
จัดเก็บเอกสาร
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การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เป็ น การวิ จั ย แบบผสมผสานเชิ ง คุ ณ ภาพ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ประกอบด้ ว ย
ผู้อ�ำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 4 คน อดีตผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 2 คน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 6 คน และครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 5 คน รวม 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้างปลายปิด และแบบสอบถามความเห็น
การวัดเจตคติเชิงจิตวิทยา 4 ตัวเลือก ส�ำหรับประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องเพื่อสอบยันตัวบ่งชี้องค์การแห่งนวัตกรรม
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (X)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยม (Mode) และค่ามัธยฐาน (Mdn) และค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (IQR)
ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 65 ตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสมและสอดคล้อง มีค่ามัธยฐาน (Mdn) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
ค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยม (Mode) และค่ามัธยฐาน (Mdn) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.25 ทุกตัวบ่งชี้
โดยตัวบ่งชีข้ องทุกองค์ประกอบมีความส�ำคัญอยูใ่ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ เรียงล�ำดับคะแนนเฉลีย่ โดยรวมขององค์ประกอบจากมากไปน้อย
คือ 1) นิสัยนวัตกรรม 2) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3) การจัดการความรู้ 4) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 5) การสื่อสาร 6) ผลลัพธ์นวัตกรรม
7) โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม 8) บรรยากาศนวัตกรรม และ 9) การบริหารและพัฒนาบุคลากร เป็นล�ำดับสุดท้าย โดยผลการประเมิน
ความเหมาะสม และความสอดคล้องเพื่อสอบยันตัวบ่งชี้องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 9 องค์ประกอบ 65 ตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องทุกตัวบ่งชี้
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The purpose of research was to develop indicators for educational innovative organization of secondary
schools under The Office of Basic Education Commission. It was a mixed method research. The sample were 17
participants: 4 specialists from the Secondary Educational Service Area, 2 former directors of Supervision Center,
6 primary school administrators, and 5 teachers from secondary schools. The research instrument were interview
questions and 4 rating scale questionnaire for evaluate the consistent of Indicators for educational innovative
organization of secondary basic educations. The statistics were analyzed by the average (X), standard deviation (SD),
mode, median, and the interquartile range (IQR).
The results revealed that the components of indicators for educational innovative organization of secondary
schools under The Office of Basic Education Commission included 9 factors and 65 indicators. The indicators were
relevant with median over 2.50. The difference between mode and median, and the interquartile range were
less than 1.25. All factors were important and had the average at high and the highest level. Considering each
aspect, it was ordered from the highest to the least, 1) innovative behavior 2) strategic management
3) knowledge management 4) effective teamwork 5) communication 6) results of innovation 7) departmentation
8) innovative climate and 9) human resource management. The result of indicator evaluation showed that the
factors and indicators were relevant.
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ปัจจุบนั ประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับนวัตกรรมมากขึน้
มี ค วามพยายามจะผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยก้ า วเข้ า สู ่ เ ศรษฐกิ จ
ฐานความรู้ ซึ่งมีนวัตกรรมบนฐานภูมิปัญญาและการเรียนรู้เป็น
ปัจจัยส�ำคัญ รัฐบาลได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้เกิด
การลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง รวมไปถึงการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดึงดูดและกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ส่งเสริมการเข้าถึง
และแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร ความรู ้ แ ละเทคโนโลยี ทั้ ง ใน
และต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังใช้มาตรการส่งเสริมที่มีผลต่อ
การสร้างนวัตกรรมที่ส�ำคัญ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology and
Innovation หรือ STI) และอีกประการหนึ่งที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ในการส่งเสริม คือ การจัดตั้งส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้เป็น
หน่ ว ยงานในก� ำ กั บ ของกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ให้ท�ำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนานวัตกรรม
ขึ้นในหมู่ผู้ประกอบการหรือธุรกิจต่างๆ ทั้งในลักษณะการยกระดับ
นวัตกรรม การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม และการสร้างระบบและ
องค์การนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านความได้เปรียบ
ในเชิงการแข่งขันของประเทศ (ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549)
อย่ างไรก็ ต าม ยั ง คงต้องมีก ารส่งเสริม สนับ สนุน อย่า งต่ อ เนื่ อ ง
เนื่องจากผลการศึกษาของส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาขี ด
ความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย พ.ศ.2550 พบว่า
โดยภาพรวมประเทศไทย มีขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรม
อยู ่ ใ นระดั บ พอใช้ (2.30) ถึ ง แม้ ว ่ า ในด้ า นองค์ ป ระกอบของ
นวัตกรรมแต่ละประเภท จะพบว่า ประทศไทยมีขีดความสามารถ
ด้านนวัตกรรมองค์กรระดับดี (2.61) ก็ตาม และจากผลการศึกษา
ของสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการจัดการ (International
Institute for Management Development : IMD) ในปี
พ.ศ.2551 ยังพบอีกว่า จากทั้งหมด 55 ประเทศ ประเทศไทย
อยู่ในล�ำดับที่ 27 ซึ่งยังจ�ำเป็นต้องมีการผลักดันและส่งเสริมให้มี
การพัฒนาความสามารถทางด้านนวัตกรรมในทุกด้านในการสร้าง
นวั ต กรรมให้ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ ก ารเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ภาวะ
การเปลี่ ย นแปลงที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งยกระดั บ คุ ณ ภาพให้ ทั ด เที ย ม
อารยประเทศ จึงมีนักวิชาการหลายท่านสนใจศึกษา องค์ประกอบ
ที่ จ ะท� ำ ให้ อ งค์ ก ารมี ก ารสร้ า งนวั ต กรรมให้ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ ก าร
รวมถึงองค์การทางการศึกษา ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการทางการศึกษากับสังคม
ก็จ�ำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและพร้อม
ที่จะแข่งขัน เพื่อให้องค์การของตนเองสามารถท�ำหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไปได้ ดังที่ อมร นนทสุต (2550: ออนไลน์)

ได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า ท่ า มกลางกระแสความเปลี่ ย นแปลงของโลกใน
ทุกมิตินั้น หน่วยงานหรือองค์การต่างๆ จ�ำเป็นต้องปรับตัวเอง
เพื่อความอยู่รอด ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่างก็ต้องได้รับ
การพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีสมรรถนะที่จ�ำเป็นและ
เอื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
มี ก ารบริ ห ารคุ ณ ภาพ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การน� ำ
นวั ต กรรมทางการบริ ห ารใหม่ ๆ มาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
เพื่ อ มุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู ้ มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง สังคม ชุมชน หรือ
อย่างน้อยเป็นการแข่งขันกับตัวเองเพื่อความอยู่รอด ซึ่งนับได้ว่า
เป็นการน�ำนวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามาใช้ในองค์การทั้งสิ้น
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ทดั เทียม
กับอารยประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ จึงเป็น
ภารกิจส�ำคัญทีต่ อ้ งปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาอย่างรวดเร็วทัง้ ระบบ
โดยการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานมีส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลักส�ำคัญที่ท�ำหน้าที่สร้าง
และวางพื้นฐานในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของประเทศ
ซึง่ ปัจจุบนั ได้แยกหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ออกเป็น 2 ระดับ คือ การจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและ
ระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานเพื่อสนองต่อแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาและสนับสนุนการด�ำเนินงานตามนโยบาย
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐบาล ในการขับเคลื่อนตาม
นโยบายของการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ องทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการ
อยู่ ณ ปัจจุบัน ที่เป็นการบูรณาการอย่างหลากหลายและเป็น
การพัฒนาต่อยอดในรูปแบบของสถานศึกษาโครงการพิเศษต่างๆ
เช่น โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝันต้นแบบสู่
มาตรฐานสากล โรงเรียนส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง โรงเรียน
เครือข่ายไร้พรมแดน เป็นต้น หรือแม้แต่การจัดห้องเรียนพิเศษ เช่น
ห้ อ งเรี ย นสองภาษา รวมถึ ง การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาครูทั้งระบบ การส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
ของระบบการประกันคุณภาพเทียบเท่าสากล โดยรวมเป็นการยก
ระดับการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศให้เท่าทันต่อพลวัตร
การเปลีย่ นแปลงทัง้ ปวงในโลก ให้ผเู้ รียนมีศกั ยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขันทัดเทียมกับผู้เรียนของนานาประเทศได้ การจัดการ
ศึกษาของประเทศจึงต้องเป็นไปในทิศทางทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อตัวผูเ้ รียนต่อ
สังคมในทางสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศให้ด�ำรงอยู่ในสังคมโลกที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง (ไพฑูรย์
สินลารัตน์, 2553: 4) ดังนั้น การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การ
แห่งนวัตกรรมจึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนา
องค์การของตนเองให้มีคุณภาพเพื่อบรรลุจุดหมายขององค์การ คือ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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วัดการปฏิบตั งิ านหรือการด�ำเนินงานขององค์การ ซึง่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการประเมิน ติดตามและปรับปรุงคุณภาพ เนื่องจากคุณภาพ
มีได้หลายมิติ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องเลือกใช้ตัวชี้วัดให้เหมาะสม
ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาการพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ อ งค์ ก ารแห่ ง นวั ต กรรม
การศึกษาของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ทราบสภาพความเป็นจริงขององค์การและ
ความสามารถทางนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา และเพื่อใช้
ในการก�ำกับและพัฒนาโรงเรียนเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์การ
แห่งนวัตกรรมการศึกษาได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

รำไ

1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบองค์ ก ารแห่ ง นวั ต กรรม
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อสร้างตัวบ่งชี้องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ตัวบ่งชี้องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชภัฏ

(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2542: 33) จากแนวคิดแห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรการส่งเสริม
สนับสนุนการน�ำนวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามาใช้ในองค์การ คือ
ในหมวด 9 เทคโนโลยีทางการศึกษา มาตราที่ 64 ได้ก�ำหนดว่า
รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน
ต�ำรา หนังสือทางวิชาการ สือ่ สิง่ พิมพ์อนื่ วัสดุอปุ กรณ์และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิตและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม และนัยแห่งมาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากร
ทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถและทั ก ษะในการผลิ ต รวมทั้ ง การใช้ เ ทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสม มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ หากการด�ำเนินการตามนัย
ดังกล่าวนี้ ด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
จะส่งผลให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถน�ำมาใช้กับการบริหาร
จัดการและการพัฒนาคุณภาพศึกษาได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงเป็น
ความจ�ำเป็นที่สถานศึกษาต้องมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
นวั ต กรรม หรื อ น� ำ นวั ต กรรมต่ า งๆ มาใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา ซึ่งในการบริหารการศึกษานั้นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นผลลั พ ธ์
ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ก็จะท�ำให้สถานศึกษาเป็น “องค์การ
แห่งนวัตกรรม”(Innovative Organization) โดยผลลัพธ์จาก
การด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า วก็ คื อ คุ ณ ภาพผู ้ เรี ย น นั บ เป็ น ผลผลิ ต
นวัตกรรม (Innovative Product) ที่เกิดจากการบริหารเชิง
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง
หน่ ว ยงานที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ จะมี ตั ว บ่ ง ชี้ ใช้ เ ป็ น
เครื่องมือในการตรวจสอบ ก�ำกับการปฏิบัติงานและเป็นเกณฑ์
ในการการเทียบเคียงผลการปฏิบัติงาน รวมถึงความก้าวหน้าของ
การพั ฒ นาตามปั จ จั ย หรื อ องค์ ป ระกอบงานนั้ น ๆ เพื่ อ สะท้ อ น
สภาพที่ต้องการศึกษา บ่งบอกให้ทราบถึงสถานการณ์ ทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงและความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน และเปรียบ
เทียบความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ต้องการศึกษาในช่วงเวลาที่
ต้ อ งการได้ ตั ว บ่ ง ชี้ จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ในการเพื่ อ ใช้ ก� ำ กั บ
ติดตามประเมินผลงาน ตรวจสอบกระบวนการท�ำงาน ผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อบ่งบอกความก้าวหน้า ความส�ำเร็จของกิจกรรม
และกระบวนการปฏิบัติงานทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และใช้
เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจเพื่ อ ก� ำ หนดทิ ศ ทาง วางแผน
การพั ฒ นาการด� ำ เนิ น งานขององค์ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งได้ ซึ่ ง
Parmenter (2010) ได้กล่าวถึง ตัวบ่งชี้ไว้ว่า เป็นเครื่องมือวัด
การปฏิบัติงาน ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการประเมินติดตาม ปรับปรุง
คุณภาพ และประเมินผลความส�ำเร็จของการพัฒนา เป็นเครื่องมือ
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ในการวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ อ งค์ ก ารแห่ ง
นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ร ายละขอบเขตและ
วิธีด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาตัวบ่งชี้ความเป็น
องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง ได้ จ ากการ
วิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิด
ของการวิ จั ย โดยจั ด ท� ำ ยกร่ า งองค์ ป ระกอบขององค์ ก ารแห่ ง
นวัตกรรมการศึกษา ตามกรอบปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ
แห่ ง นวั ต กรรมการศึ ก ษา ใน 4 ด้ า น คื อ 1) ด้ า นภาวะผู ้ น� ำ
2) ด้ า นบรรยากาศนวั ต กรรม 3) ด้ า นนิ สั ย นวั ต กรรม และ
4) ด้านผลลัพธ์นวัตกรรม จ�ำนวน 19 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผูน้ ำ�
2) การมีวิสัยทัศน์ร่วม 3) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4) การบริหารและ
พัฒนาบุคคลากร 5) โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม 6) บรรยากาศ
นวัตกรรม 7) การสื่อสาร 8) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 9) เทคโนโลยี
สารสนเทศ 10) การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา 11) การสนับ สนุน
ทรัพยากร 12) การมีส่วนร่วมในนวัตกรรม 13) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 14) การรับรู้ของบุคคล 15) นิสัยนวัตกรรม 16) การจัดการ
ความรู้ 17) วัฒนธรรมองค์กร 18) องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
19) ผลลัพธ์นวัตกรรม
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เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบวิเคราะห์เอกสารจัดเนื้อหาเข้าหมวดหมู่ตาม
4 องค์ประกอบทีส่ ง่ ผลต่อความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 (D1) ศึกษาความส�ำคัญขององค์ประกอบ
องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา โดยใช้เทคนิค EDFR จ�ำนวน
3 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 คัดเลือกองค์ประกอบตามปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา โดยสอบถามความคิดเห็น
และความเข้าใจของผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิควิธีการเทียบกับกลุ่มผู้รู้
(Known Group Method) และน�ำความคิดเห็นที่ได้จากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาคัดเลือกองค์ประกอบตาม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา และ
ก� ำ หนดเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาตั ว ชี้ วั ด โดยยึ ด ความสอดคล้ อ งกั บ
ค�ำนิยามองค์ประกอบที่ก�ำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้างค�ำถามปลายเปิด (Semi-Structure Interview)
3 กรอบปัจจัย คือ ภาวะผู้น�ำ บรรยากาศนวัตกรรม และนิสัย
นวัตกรรม รวมถึงผลลัพธ์นวัตกรรม รอบที่ 2 ศึกษาความส�ำคัญ
และความเหมาะสมขององค์ประกอบทีไ่ ด้จากรอบที่ 1 โดยสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยแบบสอบถามประเมินค่า 4 ระดับ ด้วยเทคนิค
การวัดเจตคติเชิงจิตวิทยาที่มี 4 ตัวเลือก จากความส�ำคัญมากที่สุด
ถึ ง น้ อ ยที่ สุ ด โดยมี ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ� ำ นวน 5 คน ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) ทั้ ง ด้ า นเนื้ อ หา
ส�ำนวนภาษา ด้วยเทคนิค IOC (Index of Item Objective
Congruence) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องและ
ความชัดเจนของส�ำนวนภาษาและความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
กับจุดประสงค์ และเลือกข้อที่มีความเห็นสอดคล้อง อยู่ระหว่าง
0.60-1.00 และวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบจาก
ข้ อ ที่ มี ค ่ า มั ธ ยฐาน (Mdn) มากกว่ า 2.50 ขึ้ น ไป ค่ า สั ม บู ร ณ์
ความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า ฐานนิ ย ม (Mode) และค่ า มั ธ ยฐาน
(Mdn) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.25 สรุปได้
9 องค์ประกอบ และรอบที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความสอดคล้ อ งเพื่ อ สอบยั น องค์ ป ระกอบโดยการตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคล้องทัง้ 9 องค์ประกอบ โดยสอบถาม
ผู ้ เชี่ ย วชาญ ด้ ว ยแบบสอบถามประเมิ น ค่ า 4 ระดั บ และใช้
การวิเคราะห์ความเหมาะสมเช่นเดียวกับรอบที่ 2 ได้ข้อสรุปว่า
ทั้ ง 9 องค์ ป ระกอบมี ค วามส� ำ คั ญ ความเหมาะสมและ
ความสอดคล้อง
ขั้นตอนที่ 3 (R2) ศึ ก ษาความส� ำ คั ญ ของตั ว บ่ ง ชี้
องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสร้างร่างตัวบ่งชี้
ตามองค์ประกอบที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 โดยใช้แบบสอบถามวัดเจตคติ
เชิงจิตวิทยาของ Likert (1932: 55) แบบมาตราส่วนประมาณค่า
4 ระดับ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิด้านความตรงตาม
เนื้อหา ทั้งด้านเนื้อหา ส�ำนวนภาษา ด้วยเทคนิค IOC เพื่อพิจารณา
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ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย ส�ำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา จ� ำ นวน 42 เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากร จ�ำนวน 1,806 คน และโรงเรียน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
จ�ำนวน 2,358 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากร รวม 122,410 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ตามกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน 17 คน ประกอบด้วย 1) ผูบ้ ริหารระดับส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ�ำนวน 6 คน โดยคัดเลือกจาก
ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง หรื อ เคยด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา หรือ ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
และ/หรือมีวิทยฐานะตั้งแต่เชี่ยวชาญขึ้นไป 2) ผู้บริหารระดับ
สถานศึกษาจากโรงเรียนที่ประสบผลความส�ำเร็จเป็นที่ยอมรับ
จ�ำนวน 6 คน โดยเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนและจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ
มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 3) ครูผู้สอนระดับสถานศึกษาจากโรงเรียน
ที่ประสบผลความส�ำเร็จเป็นที่ยอมรับ จ�ำนวน 5 คน เป็นครูผู้สอน
ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป และ/หรือมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ
วิธีด�ำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน โดยใช้
แนวทางการด� ำ เนิ น งานวิจัยของนงลัก ษณ์ วิรัช ชัย และสุ วิ มล
ว่องวาณิช (2544) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 (R1) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารการศึ ก ษา การบริ ห ารสถานศึ ก ษา
ความหมายลักษณะและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย
1) ภาวะผู ้ น� ำ 2) บรรยากาศนวั ต กรรม 3) นิ สั ย นวั ต กรรม
และ 4) ผลลั พ ธ์ น วั ต กรรม และองค์ ป ระกอบองค์ ก ารแห่ ง
นวัตกรรมการศึกษา จ�ำนวน 19 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้น�ำ
2) การมีวิสัยทัศน์ร่วม 3) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4) การบริหารและ
พัฒนาบุคคลากร 5) โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม 6) บรรยากาศ
นวัตกรรม 7) การสื่อสาร 8) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 9) เทคโนโลยี
สารสนเทศ 10) การฝึก อบรมและพัฒนา 11) การสนั บสนุ น
ทรัพยากร 12) การมีส่วนร่วมในนวัตกรรม 13) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 14) การรับรู้ของบุคคล 15) นิสัยนวัตกรรม 16) การจัดการ
ความรู้ 17) วัฒนธรรมองค์กร 18) องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
19) ผลลัพธ์นวัตกรรม และน�ำมาจัดวิเคราะห์เนื้อหาเข้าหมวดหมู่
สรุปเป็นกรอบความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. ผลการสร้างตัวบ่งชีอ้ งค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พบว่ า ผู ้ เชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น ต่ อ ตั ว บ่ ง ชี้ อ งค์ ก าร
แห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมและ
รายข้อมีความส�ำคัญอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
3. ผลการประเมิ น ตั ว บ่ ง ชี้ อ งค์ ก ารแห่ ง นวั ต กรรม
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อตัวบ่งชี้
องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด และรายด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
เรียงล�ำดับคะแนนเฉลี่ยความส�ำคัญจากมากไปน้อยสามล�ำดับแรก
ดั ง นี้ ล� ำ ดั บ ดั บ แรก คื อ ด้ า นนิ สั ย นวั ต กรรม ด้ า นการบริ ห าร
เชิงกลยุทธ์ เป็นล�ำดับที่สอง และด้านการจัดการความรู้ เป็นล�ำดับ
ที่สาม รายละเอียดดังนี้
		 3.1 ตัวบ่งชี้องค์ของประกอบด้านนิสัยนวัตกรรม
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อตัวบ่งชี้องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านนิสัยนวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ และรายข้ออยูใ่ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ เรียงล�ำดับคะแนน
เฉลีย่ จากมากไปน้อย สามล�ำดับแรก ดังนี้ ล�ำดับดับแรก คือ บุคลากร
ให้ความส�ำคัญของการเทียบเคียงผลการปฏิบตั งิ านอย่างสร้างสรรค์
ล�ำดับทีส่ อง คือ การใช้กจิ กรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูภ้ ายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และบุคลากรเปิดรับ
ความรู ้ ใ หม่ แ ละจากการจั ด การความรู ้ ใ นการสร้ า งและพั ฒ นา
นวัตกรรมอยู่เสมอ เป็นล�ำดับที่สาม
		 3.2 ตั ว บ่ ง ชี้ ข ององค์ ป ระกอบด้ า นการบริ ห าร
เชิงกลยุทธ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และรายข้ออยูใ่ นระดับมาก
ถึงมากทีส่ ดุ เรียงล�ำดับคะแนนเฉลีย่ จากมากไปน้อย สามล�ำดับแรก
ดั ง นี้ ล� ำ ดั บ แรกคื อ การน� ำ ผลการด� ำ เนิ น งานมาพั ฒ นาการ
สร้างนวัตกรรม ล�ำดับที่สองคือ การรายงานและการเผยแพร่
ผลการด�ำเนินการสร้างนวัตกรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง และการเสริมพลัง
อ�ำนาจและสร้างขวัญก�ำลังใจในรูปแบบต่างๆ เป็นล�ำดับที่สาม
		 3.3 ตั ว บ่ ง ชี้ ข ององค์ ป ระกอบด้ า นการจั ด การ
ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
รายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เรียงล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย สามล�ำดับแรก ดังนี้ ล�ำดับแรกคือ มีการจัดกิจกรรม
น�ำเสนอผลงานที่ประสบความส�ำเร็จ ล�ำดับที่สองคือ มีการถอด
บทเรี ย นจากสิ่ ง ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ และมี ก ารจั ด กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นล�ำดับ
ที่สาม สรุปรายการตัวบ่งชี้องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 65 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

ผลการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นี้ สามารถสรุปสาระส�ำคัญตามวัตถุประสงค์

ิทยา

ได้ดังนี้
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ความเหมาะสม ความถูกต้องและความชัดเจนของส�ำนวนภาษา
และความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับจุดประสงค์ โดยเลือกข้อ
ทีค่ วามเห็นสอดคล้อง (IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00 และหาคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล (Triangulation
Technique) ประกอบไปด้วยการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล
(Data Triangulation) ด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation)
และด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
น�ำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความเห็นเกี่ยวกับความส�ำคัญ
ของร่ า งตั ว บ่ ง ชี้ อ งค์ ก ารแห่ ง นวั ต กรรมการศึ ก ษาของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยตรวจสอบความตรงเชิ ง พิ นิ จ ตรวจสอบยื น ยั น ข้ อ ความ
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของตัวบ่งชี้ จ�ำนวน 2 ครั้ง
เว้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน โดยครั้งที่ 2 แบบสอบถาม
จะแสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่วิเคราะห์แล้ว
ให้ ผู ้ เชี่ ย วชาญพิ จ ารณายื น ยั น การคงไว้ ซึ่ ง ค� ำ ตอบเดิ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงค�ำตอบให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ตัวบ่งชี้
องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ได้ตัวบ่งชี้ที่มี
ความส�ำคัญมากถึงมากที่สุด จ�ำนวน 9 องค์ประกอบ 65 ตัวบ่งชี้
ขั้นตอนที่ 4 (D2) ประเมิ น ความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องตัวบ่งชีอ้ งค์การแห่งนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สอบถามผู ้ เชี่ ย วชาญโดยใช้ แ บบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณ
ค่า 4 ระดับ วิเคราะห์ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบจากข้อที่มีค่ามัธยฐาน (Mdn) 2.50
ขึ้นไป ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยม (Mode) และ
ค่ามัธยฐาน (Mdn) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน
1.25 สรุปว่า ทั้ง 65 ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

มห
าว

1. ตัวบ่งชีอ้ งค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ มีความส�ำคัญอยู่ในระดับส�ำคัญที่สุด
เรียงล�ำดับองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้
1) นิสัยนวัตกรรม 2) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3) การจัดการความรู้
4) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 5) การสื่อสาร 6) ผลลัพธ์นวัตกรรม
7) โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม 8) บรรยากาศนวัตกรรม และ
9) การบริหารและพัฒนาบุคลากร เป็นล�ำดับสุดท้าย
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องค์ประกอบที่ 2 การบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค คลากร
ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 3 โครงสร้ า งองค์ ก ารที่ เ หมาะสม
ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 4 บรรยากาศนวัตกรรม ประกอบด้วย
7 ตัวบ่งชี้

5 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

รายละเอียด ดังตาราง

องค์ประกอบที่ 7 นิ สั ย นวั ต กรรม ประกอบด้ ว ย 7

องค์ประกอบที่ 8 การจัดการความรู้ ประกอบด้วย 9
องค์ประกอบที่ 9 ผลลัพธ์นวัตกรรม ประกอบด้วย 11

ตัวบ่งชี้

รำไ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 5 การสื่อสาร ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 6 ทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประกอบด้วย

พพ
รรณ
ี

9 ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม
มีแผนงานด้านการพัฒนาและฝึกอบรมด้านทักษะการพัฒนานวัตกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบเป้าหมายด้านนวัตกรรมองค์การ
มีการจัดประชุมครูและบุคลากรที่เป็นทีมงานและคณะท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
มีระบบการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลาย
มีการน�ำผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก�ำหนดระเบียบและระบบการให้รางวัลในองค์การ

ิทยา

2. ด้านการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร

ลัยร
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1. ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ 1. การก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจหรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม
ทั้งระดับโรงเรียน ครู นักเรียนอย่างชัดเจน
2. การมีกลยุทธ์แสวงหาและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3. การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้บุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นความส�ำคัญ
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์การสร้างนวัตกรรม
4. การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม
5. การก�ำหนดแผนการติดตามผลการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบ
6. การรายงานและการเผยแพร่ผลการด�ำเนินการสร้างนวัตกรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง
7. การน�ำผลการด�ำเนินงานมาพัฒนาการสร้างนวัตกรรม
8. การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนงานโครงการนวัตกรรม
9. การเสริมพลังอ�ำนาจและสร้างขวัญก�ำลังใจในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ เป็นการเสริมแรงในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการศึกษา และเป็นแรงผลักดันให้ผู้อื่นปรารถนาที่จะปฏิบัติตาม

1. โครงสร้างการบริหารสอดคล้องกับภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา
2. โครงสร้างสายงานในองค์การท�ำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานที่คล่องตัว
3. โครงสร้างขององค์การเอื้อให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้สามารถน�ำ
ไปสู่การสร้างความสามารถทางนวัตกรรมได้
4. มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์การ
5. เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจอย่างเต็มทีใ่ นงานทีร่ บั ผิดชอบ
ตามโครงสร้างองค์การ

มห
าว

3. ด้านโครงสร้างองค์การ
ที่เหมาะสม
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ตัวบ่งชี้
1. บรรยากาศทางกายภาพที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แลถเอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
2. ส่งเสริม และกระตุน้ ให้บคุ ลากรในองค์การมีการแลกเปลีย่ น การถ่ายโอนและใช้ประโยชน์จากความรู้
เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา ทั้งในลักษณะเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมในการท�ำงานร่วมกันอยู่เสมอ
4. มีระบบการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
5. มีการระบบการน�ำผลงานนวัตกรรมของบุคลากรมาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
6. มีการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์แก่ครูและบุคลากรเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
7. มีการทบทวนการปฏิบัติงานนาผลมาใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนางาน

5. ด้านการสื่อสาร

1.
2.
3.
4.

6. ด้านทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ

1.
2.
3.
4.
5.

7. ด้านนิสัยนวัตกรรม

1. บุคลากรในองค์การมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ และรักในการเรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ และความรู้
จากบุคคลอื่นทั้ง ภายในและภายนอกองค์การ
2. บุคลากรในองค์การมีคา่ นิยมทีใ่ ห้การยอมรับและยกย่องบุคคลในองค์การทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ
และความสามารถในการท�ำงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
3. บุคลากรในองค์การมีคา่ นิยมในการท�ำงานทีม่ ลี กั ษณะกล้าทีจ่ ะคิด และท�ำในสิง่ ใหม่ ๆ ทีม่ เี ป้าหมาย
ท�ำให้องค์การได้รับประโยชน์
4. การใช้กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยน การแบ่งปัน และการถ่ายโอนความรู้ เพื่อน�ำความรู้มาใช้ในการพัฒนา
การท�ำงานของตนอย่างสม�่ำเสมอ
6. บุคลากรเปิดรับความรู้ใหม่และจากการจัดการความรู้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ
7. บุคลากรให้ความส�ำคัญของการเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์

พพ
รรณ
ี

4. ด้านบรรยากาศ
นวัตกรรม

รำไ

มีการสร้างช่องทางการสื่อสารไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
มีการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางการสื่อสารสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
มีระบบการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงและรวบรวมข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
มีการสื่อสารให้บุคลากรได้รับรู้ระบบสวัสดิการ การเสริมสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัล การตอบแทน
ในการพัฒนานวัตกรรมของบุคลกรในองค์การ
5. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับนวัตกรรมต่อฝ่ายบริหารได้โดยตรง

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

มีการประสานความร่วมมือจากองค์การต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการสร้างนวัตกรรม
บริหารงานโดยให้บุคคลหรือทีมงานมีอ�ำนาจในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการท�ำงานโดยตรง
ทีมงานหรือคณะท�ำงานมีการปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ
บุคลากรภายในสถานศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
จัดให้มีกิจกรรมและแข่งขันการปฏิบัติงานที่สร้างสรรค์ของทีมงานให้เกิดประโยชน์ภายในองค์การ
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ตัวบ่งชี้
1. มีการบริหารจัดการที่เป็นการสนับสนุนการเข้าถึงการแลกเปลี่ยน การถ่ายโอนและใช้ความรู้
เพื่อการปฏิบัติงาน
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดเก็บ และการรักษาความรู้
3. มีการจัดสรรระบบความรู้หรือจัดหมวดหมู่ความรู้ท�ำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
4. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
5. มีการจัดกิจกรรมน�ำเสนอผลงานที่ประสบความส�ำเร็จ
6. มีการถอดบทเรียนจากสิ่งที่ประสบความส�ำเร็จ
7. จัดให้มกี ารเผยแพร่ความรูผ้ า่ นช่องทางทีห่ ลากหลาย เช่น เว็บไซต์ วารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ บทความ
8. มีการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
9. มีระบบการเข้าถึงแหล่งความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายโอนความรู้ ตลอดจนน�ำความรู้ไปใช้
ได้อยู่ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อจ�ำกัดด้านสถานที่และเวลาของการใช้งาน

9. ด้านผลผลัพธ์นวัตกรรม

1.
2.
3.
4.
5.

รำไ

ชภัฏ

มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มีหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมต่างๆ ที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์
มีรายงานการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาประจ�ำปีการศึกษา
ครูผู้สอนมีรายงานการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ
มีการรวบรวมหรือจัดท�ำทะเบียนการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่เป็นปัจจุบัน เช่น
ทะเบียนงานวิจัยชั้นเรียน เป็นต้น
6. ครูผู้สอนมีการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนด้วย
รูปแบบและเทคนิคต่างๆ อย่างหลากหลาย
7. มีการรวบรวมหรือจัดท�ำทะเบียนด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นปัจจุบัน
8. มีการจัดท�ำคลังข้อสอบและเครื่องมือวัดประเมินผลในเรื่องต่างๆ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
9. ครูผู้สอนมีการพัฒนารูปแบบหรือวิธีการวัดประเมินผลผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ผู้บริหารมีรูปแบบหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา
11. มีรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาประจ�ำปี

ลัยร
า

สรุปและอภิปรายผล

พพ
รรณ
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8. ด้านการจัดการความรู้

มห
าว

ิทยา

ขั้นพื้นฐาน มีจ�ำนวน 8 องค์ประกอบ คือ 1) การจัดการความรู้
การอภิ ป รายผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย จะกล่ า วถึ ง 2) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3) ภาวะผู้น�ำ 4) บรรยากาศองค์การ
ประเด็นส�ำคัญที่ค้นพบตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด ซึ่งสามารถ 5) การท�ำงานเป็นทีม 6) โครงสร้างองค์การ 7) วัฒนธรรมองค์การ
และ 8) การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และสอดคล้ อ งกั บ บาง
น�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบองค์การแห่งนวัตกรรม องค์ประกอบของรมิดา ถิรปาลวัฒน์ (2557: 13-17) ที่ได้ศึกษา
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ ความเป็นองค์การนวัตกรรม และความสามารถทางนวัตกรรม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 9 องค์ประกอบ มีความส�ำคัญอยู่ในระดับ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ และศึกษาความสัมพันธ์
มากที่สุด โดยสามล�ำดับแรก คือ 1) นิสัยนวัตกรรม 2) การบริหาร ระหว่ า งความเป็ น องค์ ก ารนวั ต กรรม และความสามารถทาง
เชิ ง กลยุ ท ธ์ 3) การจั ด การความรู ้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย นวั ต กรรมของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลต� ำ รวจ พบว่ า
ของรั ต นวดี โมรากุ ล (2560: 2341) ที่ มี ค วามสอดคล้ อ ง มีความสอดคล้องกันในบางปัจจัย คือ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
กันในบางองค์ประกอบตามผลการวิจยั ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ ง การวิเคราะห์ การฝึ ก อบรมและการพั ฒ นาบุ ค ลากร การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์
องค์ประกอบองค์การแห่งนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงสร้ า งองค์ ก ารที่ เ หมาะสม และบรรยากาศองค์ ก าร และ
องค์ ป ระกอบการเป็ น องค์ ก ารแห่ ง นวั ต กรรมของสถานศึ ก ษา ยั ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของกรองทอง เขี ย นทอง (2555:
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รำไ
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พัฒนา ร่วมกับการสนับสนุนที่เหมาะสม ในขณะที่กุศล ทองวัง
(2553: 37) ได้กล่าวถึง องค์การแห่งนวัตกรรม คือ องค์การที่มี
การสนั บ สนุ น บุ ค ลากรในทุ ก ระดั บ ให้ ใ ช้ พ ลั ง ความคิ ด ใน
การสร้างสรรค์ คิดค้น และสร้างนวัตกรรมในองค์การ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า นิสัยนวัตกรรมมีความส�ำคัญต่อความเป็นองค์การแห่ง
นวัตกรรมการศึกษา
ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณารายตั ว บ่ ง ชี้ จ ากผลการวิ จั ย พบว่ า
ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบด้านนิสัยนวัตกรรมที่มีความส�ำคัญเป็น
สองอันดับแรก คือ บุคลากรให้ความส�ำคัญของการเทียบเคียงผล
การปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ และการใช้กิจกรรมการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
อาจเป็นเพราะว่า การเทียบเคียงเป็นการเปรียบเทียบกระบวนการ
ท�ำงานขององค์การของตนกับองค์การอื่นโดยเน้นการเรียนรู้ Best
Practices (การปฏิบัติงานที่ดีเลิศ) เพื่อน�ำมาใช้ปรับปรุงองค์การ
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่ว่า องค์การใดองค์การหนึ่งนั้นไม่ได้เก่ง
ไปทุกเรื่องมีองค์การที่เก่งกว่าในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษาจาก
ประสบการณ์ตรงขององค์การอื่นแล้วน�ำมาประยุกต์ให้เหมาะสม
จะช่วยประหยัดเวลาและลดการด�ำเนินงานแบบลองผิดลองถูก
ท�ำให้ทราบถึงศักยภาพหรือขีดความสามารถที่แท้จริงขององค์การ
ของตนเองท�ำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน และเพิ่ม
ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ซี่ ง ในขณะที่ สุ ธี ปิ ง สุ ท ธิ ว งศ์ (2558)
กล่าวว่า Benchmarking ช่วยให้องค์การกล้าก�ำหนดเป้าหมาย
การปรับปรุงที่ท้าทาย เพราะเห็นตัวอย่างว่าองค์การที่เก่งๆ ก็ท�ำได้
ส�ำเร็จมาแล้ว จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลให้เกิดความคิด
สร้ า งสรรค์ ร วมทั้ ง นวั ต กรรม สอดคล้ อ งกั บ เบ็ ง คาร์ ล อฟ
(2544: 21-22) ที่ ใช้ ค� ำ ว่ า “การเที ย บเคี ย ง-แข่ ง ดี ” แทน
Benchmarking ให้ความหมายสอดคล้องกันว่า เป็นกระบวนการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัย 3 ประการ คือ 1) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
และกระบวนการกับตัวอย่างที่ดี รวมถึงการเรียนรู้ที่โดดเด่นจาก
ตัวอย่างนั้นๆ 2) การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะน�ำ
ไปสู่การสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าด้วยการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง และ 3) การเป็นหัวใจส�ำคัญที่จะช่วยให้องค์การสามารถ
เล็งเห็นโอกาสทีจ่ ะสร้างความเติบโตทางธุรกิจด้วยการเปรียบเทียบ
กระบวนการท�ำงานของกับตัวอย่างที่ดี ส่วนตัวบ่งชี้การใช้กิจกรรม
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนือ่ ง มีความส�ำคัญเป็นอันดับสอง อาจเป็นเพราะผูเ้ ชีย่ วชาญ
เห็นความส�ำคัญของกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพที่เป็น
กระบวนการที่เกิดจากการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท�ำ และ
ร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐาน
วัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร โดยท�ำงานร่วมกันแบบ
ทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น�ำร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน
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บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการที่ดีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พบว่าองค์ประกอบหลักของ
การบริหารจัดการที่ดี เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย สามล�ำดับแรก
คือ หลักความรับผิดชอบ หลักการบริหารจัดการความรู้ และ
หลักความคุ้มค่า
2. ผลการวิจัยครั้งนี้ ยังพบอีกว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ องค์ ป ระกอบด้ า นนิ สั ย นวั ต กรรม มี ค วามส� ำ คั ญ เป็ น
อันดับแรก อาจเป็นเพราะว่าการเกิดนวัตกรรม จ�ำเป็นต้องมีผู้สร้าง
นวัตกรรมหรือนวัตกร จึงเห็นความส�ำคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เป็นอันดับแรก เป็นดังที่ องค์อร ประจันเขตต์ (2557: 48) กล่าวไว้
ดังนั้น หากต้องการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่องค์การแห่งนวัตกรรม
การศึกษา จ�ำเป็นต้องสร้างให้สมาชิกในองค์การ หมายถึง ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูให้มีนิสัยนวัตกรรมเสียก่อน เป็นตามการศึกษา
ของ Sazandrishvili (2009) ที่ พ บว่ า การมี อิ ส ระในงาน
(Job Autonomy) ของพนักงานเป็นสิ่งที่มีมาก่อนนิสัยนวัตกรรม
กล่าวคือ พนักงานจะต้องมีอิสระในการออกแบบ ก�ำหนดทิศทาง
ขั้นตอนการท�ำงานของตนเอง น�ำไปสู่การเรียนรู้เป้าหมายของ
ความส�ำเร็จในงาน และการเกิดนิสัยนวัตกรรมในที่สุด ซึ่งจาก
การศึ ก ษาของ Carmeli (2006) ได้ พ บว่ า ภาวะผู ้ น� ำ ตนเอง
(self-leadership) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับนิสัยนวัตกรรม
การสร้ า งภาวะผู ้ น� ำ ตนเอง สามารถท� ำ ได้ โ ดยการเปิ ด โอกาส
ให้ ส มาชิ ก ได้ ใช้ ค วามคิ ด เชื่ อ ในความคิ ด นั้ น เกิ ด เป็ น ภาพแห่ ง
ความส�ำเร็จในการท�ำงานโดยผู้บริหารหรือผู้น�ำมีหน้าที่เสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจและให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างเหมาะสม ส�ำหรับลักษณะ
นิสัยนวัตกรรมที่เหมาะสมนั้น อันดับแรกจะต้องเป็นผู้ที่มีแรงขับ
ในตนเองสูง ที่จะผลักดันให้ตัวเองกระตือรือร้นที่จะศึกษาเรียนรู้
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และจะต้องเป็นผู้มีความฝัน มีวิสัยทัศน์ที่
จะไปให้ถึงโดยไม่เกรงกลัวความล้มเหลว สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Nicholson & West (1988), Rushton & West (1988)
และ Linden (1990) ที่ พ บว่ า เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ มี ก าร
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ฝึกฝนทักษะให้เกิดความช�ำนาญใน
การมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ส�ำเร็จ เป็นดังที่ Peter Ducker
ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวไว้ว่า “Innovation
requires knowledge, ingenuity, and above all else,
focus.” (Ducker, 2002, อ้างถึงใน องค์อร ประจันเขต์, 2557)
หมายถึ ง ว่ า การมี ค วามรู ้ ค วามสามารถแล้ ว เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใดคื อ
ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมให้ส�ำเร็จ และยังสอดคล้อง
กับแนวความคิดของวสันต์ สุทธาวาศ และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2559:
759) ที่กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพนวัตกรทางการศึกษาต้อง
พิจารณาถึงคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา ได้แก่ ความสามารถ
พฤติกรรม และทัศนคติเพื่อสามารถน�ำไปออกแบบกระบวนการ
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4. ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบด้านการจัดการความรู้
มีความส�ำคัญมากที่สุดเป็นล�ำดับที่สาม โดยคะแนนเฉลี่ยความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย คือ มีการจัดกิจกรรม
น�ำเสนอผลงานที่ประสบความส�ำเร็จเป็นล�ำดับแรก ล�ำดับที่สอง
คือ มีการถอดบทเรียนจากสิ่งที่ประสบความส�ำเร็จ และมีการจัด
กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เป็นล�ำดับที่สาม แสดงให้เห็นว่า หากโรงเรียนน�ำการจัดการความรู้
มาใช้ในการขับเคลื่อนสู่ความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา
เป็นตามข้อก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อผลักดัน
แนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขึน้
ในมาตรา 11 ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ โดย
ต้องรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรูใ้ นด้านต่าง ๆ
เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทัง้ ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสยั ทัศน์และปรับเปลีย่ นทัศนคติของข้าราชการ
ในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561) และได้ระบุถึง การถ่ายทอด
ความรูว้ า่ เป็นส่วนประกอบของการจัดการองค์ความรู้ ถูกประพฤติ
ปฏิบัติกันมานานแล้ว ตัวอย่างรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ เช่น
การอภิปรายของเพื่อนร่วมงานในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นต้น
ซึ่งก่อให้เกิดเทคโนโลยีฐานความรู้ ระบบผู้เชี่ยวชาญและคลังความรู้
ซึ่งท�ำให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ง่ายมากขึ้น สอดคล้องกับ
Christiansen (2000: 108-177) ให้ความส�ำคัญกับการจัดการ
ความรู้และข้อมูลข่าวสาร โดยเสนอแนะว่า องค์การควรมีระบบ
การจัดเก็บข้อมูลที่ดี และสามารถเผยแพร่ แบ่งปันข้อมูลให้กับ
หน่วยงาน แผนกหรือพนักงานทุกคน ให้ทราบข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ
การสร้างนวัตกรรม การจัดเก็บข้อมูลทีด่ จี ะช่วยให้สามารถตัดสินใจ
ได้อย่างเที่ยงตรงและทุกหน่วยงานในองค์การจะต้องท�ำหน้าที่ใน
การเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ น� ำ มาให้ พ นั ก งานทุ ก คนในองค์การ
ในขณะที่สุกัญญา แช่มช้อย (2555: 125-126) ที่กล่าวว่า กลไก
ส�ำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม
คือ ความสามารถในการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิผลขององค์การ
หากองค์การทางการศึกษาหรือสถานศึกษานามาประยุกต์ใช้ และ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นการน�ำความรู้ที่ได้จัดกระท�ำไว้อย่างเป็นระบบมาใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บคุ คลและองค์การ ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดนโยบาย
และประกาศให้ทราบเพื่อกระตุ้นให้เกิดการน�ำความรู้ไปใช้ภายใน
องค์การและจัดให้มีการเผยแพร่ประสัมพันธ์ความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การในหลากหลายรูปแบบ ซึง่ รวมถึงกระบวนการเรียนรู้
และการจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร
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สู ่ ก ารเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาวิ ช าชี พ เปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพตนเอง
สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส�ำเร็จหรือประสิทธิผลของ
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และความสุขของการท�ำงานร่วมกันของสมาชิก
ในชุมชน ซึ่งเป็นตามแนวคิดที่ Sergiovanni (1994) กล่าวถึงว่า
เป็นวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน คือ พัฒนาการ
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นภาพความส�ำเร็จที่มุ่งหวังในการน�ำทาง
ร่วมกัน และเป็นแนวคิดของ Hord (1997) ที่เสนอไว้ว่า เป็นการ
มองที่เริ่มจากผู้น�ำหรือกลุ่มผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ท�ำหน้าที่เหนี่ยวน�ำให้
ผู้ร่วมงานเห็นวิสัยทัศน์นั้นร่วมกัน ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้น�ำเสนอขั้นตอนของกระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในสถานศึกษาไว้ 7 ขั้น คือ 1) การรวม
กลุ่ม PLC 2) ค้นหาปัญหาความต้องการ 3) ร่วมกันหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา 4) ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 5) แลกเปลี่ยน
เสนอแนะ 6) น�ำสู่การปฏิบัติ /สังเกตการสอน และ 7) สะท้อนผล
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือ นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่ดี (ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17, 2560) จากความส�ำคัญของ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ มี่ กี ารด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง
ดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญจึงให้ความส�ำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ส�ำหรับองค์ประกอบด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์
ที่มีความส�ำคัญอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นล�ำดับที่สอง โดยตัวบ่งชี้
ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย มากสามล�ำดับ แรก คือ การก�ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์
พันธกิจหรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการสร้างหรือพัฒนา
นวัตกรรม ทั้งระดับโรงเรียน ครู นักเรียนอย่างชัดเจน การรายงาน
และการเผยแพร่ผลการด�ำเนินการสร้างนวัตกรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง
และการเสริมพลังอ�ำนาจและสร้างขวัญก�ำลังใจในรูปแบบต่างๆ
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารควรก�ำหนดกลยุทธ์ทิศทาง
ที่ชัดเจนในการพัฒนาสู่ความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา
ที่มีการต่อยอดเพื่อให้มีความต่อเนื่องไม่จ�ำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่
เสมอไป สอดคล้องกับผลการวิจยั ของศศิประภา ชัยประสิทธิ์ (2552:
61-63) ที่กล่าวถึง คุณลักษณะส�ำคัญขององค์การนวัตกรรมต้องมี
การก�ำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
ที่สามารถพัฒนาองค์การให้มุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม
รวมถึงความมุง่ มัน่ ทุม่ เทของผูบ้ ริหารด้วย ซึง่ สมนึก เอือ้ จิระพงษ์พนั ธ์
(2552: 45-50) ได้กล่าวถึง ระบบบริหารจัดการขององค์การว่า
ต้องมีการก�ำหนดวิสยั ทัศน์และนโยบายทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับความรูห้ ลัก
ทีม่ คี วามส�ำคัญตรงตามความต้องการและมีความจ�ำเป็นต่อองค์การ
เพื่อการพัฒนาทิศทางและกลยุทธ์ขององค์การ และยังได้กล่าวถึง
กลไกส�ำคัญทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม
คือ ความสามารถในการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิผลขององค์การ
หากองค์การทางการศึกษาหรือสถานศึกษาน�ำมาประยุกต์ใช้ และ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วจะท�ำให้เป็นสถานศึกษานั้นเป็นองค์การ
แห่งนวัตกรรมอีกด้วย
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องค์กรควรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนานวัตกรรม
ในองค์กร เพื่อให้การพัฒนานวัตกรรมสามารถท�ำได้ง่ายและไม่เกิด
การจ�ำกัดทางด้านความคิดของพนักงานในองค์กร สอดคล้องกับที่
Padilha & Gomes (2016) สรุปไว้วา่ โครงสร้างการท�ำงานทีย่ ดื หยุน่
ประกอบกับการมุ่งมั่นในการท�ำงานแบบทีมงานและการท�ำงาน
แบบข้ามสายงาน จะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จากการระดม
ความคิดและพัฒนาแนวทางการแก้ไข ปัญหาได้มากกว่าการท�ำงาน
เพียงคนเดียว ทัง้ นีก้ ารมีโครงสร้างองค์กรทีย่ ดื หยุน่ กระจายอ�ำนาจ
ท�ำงานเป็นทีม เน้นผลงานมากกว่ากฎระเบียบ มีการติดต่อสื่อสาร
กันแบบไม่เป็นทางการ จะเอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
มากกว่า และยังสอดคล้องกับรัตนวดี โมรากุล (2560: 2341)
ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง การวิเคราะห์องค์ประกอบองค์การแห่งนวัตกรรมของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบการเป็นองค์การแห่ง
นวัตกรรมของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส�ำรวจพบว่า องค์ประกอบการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมของ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประกอบด้ ว ย 10 องค์ ป ระกอบ คื อ
1) การจัดการความรู้ 2) การบริหารเชิง กลยุทธ์ 3) ภาวะผู้น�ำ
4) บรรยากาศองค์การ 5) การท�ำงานเป็นทีม 6) โครงสร้างองค์การ
7) การจัดการค่าตอบแทน 8) การก�ำหนดกลยุทธ์ 9) วัฒนธรรม
องค์การ และ 10) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
		 5.3 บรรยากาศนวัตกรรม มีความส�ำคัญมากที่สุด
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ความส�ำคัญกับกลไกใน
การสร้างองค์การแห่งนวัตกรรมให้ประสบความส�ำเร็จว่า องค์กรจะ
ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างทีมงานและองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรเข้าด้วยกัน เป็นดังที่ ศศิประภา ชัยประสิทธิ
(2553: 60-63) ได้สรุปไว้ว่า องค์กรแห่งนวัตกรรมควรประกอบ
ด้วยองค์ ประกอบที่ส�ำคัญ 3 ด้าน คือ 1) มีการก�ำหนดทิศทาง
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจน 2) ผู้บริหารควร
มุ่งเน้นและผลักดันให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรด้วย
การเล็งเห็นคุณค่าของนวัตกรรมเป็นส�ำคัญ และ 3) การให้ความ
ส�ำคัญกับการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงานที่เอื้อ
ต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ และเป็นดังค�ำกล่าวของ Tidd &
Bessant (2009) ที่สอดคล้องกับ Quinn (1991) ที่กล่าวไว้ว่า
นวัตกรรมในองค์กรจะเกิดขึ้นได้โดยการเรียนรู้โดยถ่ายทอดข้อมูล
ระหว่างกัน พนักงานต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยอาจเป็น
การเรียนรู้และการส�ำรวจแนวคิดในลักษณะข้ามสายงานภายใน
องค์กรหรือการแลกเปลีย่ นความรู้ จากภายนอกองค์กรทีห่ ลากหลาย
ซึง่ ความรูท้ ไี่ ด้มาจะเป็นวัตถุดบิ หรือเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสร้างนวัตกรรม
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5. นอกจากนี้ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบอีก 5 ด้าน คือ
ด้านทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการสื่อสาร โครงสร้างองค์การ
ที่เหมาะสม ด้านบรรยากาศนวัตกรรม ด้านการบริหารและพัฒนา
บุคลากร มีความส�ำคัญมากที่สุด สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
		 5.1 ด้านทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและด้านการสือ่ สาร
มีความส�ำคัญมากทีส่ ดุ เป็นดังที่ Hay Insight selections (2005: 4)
ที่กล่าวว่า องค์การนวัตกรรม จะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อในองค์การนั้นมี
การสนับสนุนให้ปจั เจกและทีมงานต่างๆ ทีต่ อ้ งการท�ำนวัตกรรม และ
สร้างสรรค์การเปลีย่ นแปลงทีน่ ำ� ไปสูก่ ารปรับปรุง และสอดคล้องกับ
อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี (2561: 91) ที่พบว่า บุคลากรมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม
ควรให้ความส�ำคัญในการ มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ ท�ำงาน
เป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผล
การด�ำเนินงาน เช่นเดียวกับที่ กุศล ทองวัน (2553: บทคัดย่อ)
พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อระดับการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรม ที่มี
ความสัมพันธ์กันมี 6 ปัจจัย คือ โครงสร้างที่เหมาะสม วัฒนธรรม
การเรียนรู้ขององค์กร การสร้างและถ่ายโอนความรู้ เทคโนโลยี
การเรี ย นรู ้ บรรยากาศที่ ส นั บ สนุ น และการท� ำ งานเป็ น ที ม
สอดคล้องกับ Tidd, Bessant and Pawit (2001) ที่มองว่า
การท� ำ งานเป็ น ที ม มี ส ่ ว นช่ ว ยในการแก้ ป ั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ สู ง
เมื่ อ บุ ค ลากรมี ค วามยื ด หยุ ่ น สู ง และมี ค วามรู ้ ที่ แ ตกต่ า งกั น
เมื่อนามาร่วมกันท�ำงานจะท�ำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ และก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
อย่างยิ่ง
		 5.2 ด้านโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมและด้าน
การบริหารและพัฒนาบุคลากร มีความส�ำคัญมากที่สุด อาจเป็นดังที่
นรวัตฒ์ ชุติวงศ์ และณัฐสิทธิ์ เกิดศรี (2554) ที่ได้เสนอแนะว่า
องค์กรที่จะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมได้ควรมีลักษณะโครงสร้าง
เป็น Organic Structure กล่าวคือ เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น
ไม่ยึดติดกับขั้นตอนเดิมๆ หรือมีกฎเกณฑ์มากเกินไป มีการปรับตัว
ได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มีการกระจายอ�ำนาจในการ
บริหาร การตัดสินใจ พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สื่อสารกัน
ได้ในทุกระดับ สอดคล้องกับที่ Christiansen (2000) ได้กล่าวไว้ว่า
โครงสร้างองค์กรสามารถท�ำให้เกิดความแตกต่างของความสามารถ
ทางด้านนวัตกรรมขององค์กร เนื่องจากโครงสร้างองค์กรส่งผล
ต่อส่วนต่างๆ ที่ส�ำคัญ คือ การท�ำงานขององค์กร ทั้งนี้ส�ำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (2553: 437-439) กล่าวว่า การวางโครงสร้าง
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จากผลการวิจัยที่พบว่า องค์ประกอบที่มีความส�ำคัญ
มากที่สุดสามล�ำดับแรก คือ ด้านนิสัยนวัตกรรม ด้านการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ และด้านการจัดการความรู้ จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสามารถ
น� ำ ตั ว บ่ ง ชี้ ใ นแต่ ล ะองค์ ป ระกอบเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาให้
องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาได้ มีข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังนี้
1. ด้านนิสัยนวัตกรรม ควรน�ำตัวบ่งชี้ข้างต้นมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนานวัตกรรมและควรจัดกิจกรรมการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษามาใช้เป็นอย่างเป็นระบบและ
มีความต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และต่อยอดการพัฒนานัวตกรรมในองค์การ
2. ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ ควรก�ำหนดแผนกลยุทธ์
ด้านการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน โดยมี
การจัดกิจกรรมน�ำเสนอผลการพัฒนานวัตกรรมและสร้างขวัญ
ก�ำลังใจให้แก่บุคลากรที่ประสบความส�ำเร็จ
3. ด้านการจัดการความรู้ ควรน�ำระบบการจัดการ
ความรูม้ าใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการสร้าง
นวัตกรรมการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ความเป็ น
องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อน�ำไปใช้ใน
การประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์การ
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ องค์ ก รแห่ ง นวั ต กรรม
กับการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ทสี่ อดคล้องกับคุณลักษณะ
ของคนไทย 4.0

เอกสารอ้างอิง

รำไ

ข้อเสนอแนะ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะครูระดับประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลสมรรถนะครูระดับประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ด�ำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์
เอกสาร (Documentary Analysis) 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ (In-depth Interview) จ�ำนวน 19 คน เรื่อง สมรรถนะ
ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับกลุ่มผู้บริหารและครูโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ทีไ่ ด้มาจากการเลือกอย่างเจาะจง เพือ่ เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 3) แบบสอบถามการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะ
ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุม 3 องค์ประกอบ คือ ด้านความรู้
ทางวิชาการ ด้านคุณลักษณะที่อยู่ในตัวบุคคล และด้านทักษะในการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนที่สอน
โรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 397 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง วิเคราะห์
องค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการทดสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ค่าสถิติค่าไค-สแควร์ (chi-square statistics) ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (AGFI) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
ก�ำลังสองของส่วนที่เหลือมาตรฐาน (SRMR) และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึกษาสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
โดยภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน มีสมรรถนะอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลองค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษาในภาคตะวันออก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไคสแควร์ มีค่าเท่ากับ 20.52 องศาอิสระ เท่ากับ 13 ค่าไคสแควร์
สัมพัทธ์ มีค่า 1.58 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ
0.96 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ซึ่งมากกว่า 0.90 ค่าดัชนีรากก�ำลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ
มาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.011 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของส่วนที่เหลือของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.038
ซึ่งน้อยกว่า 0.05
ค�ำส�ำคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบ, สมรรถนะครูประถมศึกษา, ภาคตะวันออก, สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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The purposes of this research were 1) to study primary teacher competencies and, 2) to study the
confirmatory factor analysis of primary teacher competencies in eastern Thailand under. The research was a
mixed methods research, conducted with 3 steps : 1) documentary analysis 2) 19 experts for in-depth interview
on a factor analysis of primary teacher competencies in eastern Thailand under and the directors and primary
teachers with purposive sampling for a conceptual framework analysis 3) a questionnaire including 3 aspects:
academic knowledge, characteristics, teaching and learning skills. The samples were 397 primary teachers who
taught in eastern Thailand under, acquired by multi-stage sampling. The data were analyzed by mean, standard
deviation, coefficient of variation, skewness and kurtosis and the confirmatory factor analysis. Statistics were
analyzed by chi-square statistics, comparative fit index, goodness of fit index, adjusted goodness of fit index,
standardized root mean square residual and root mean square error of approximation.
The results revealed that:
1. The results of the 3 aspects towards the study of primary teacher competencies in eastern Thailand
under in general were at a very good level.
2. The result of second-order confirmatory factor analysis program showed that the resulted model
fitted the empirical data. There were three factors in primary teachers competencies in eastern Thailand under,
i.e. academic knowledge, the characteristics of the person, teaching and learning skills. The construct validity
of models was consistent with empirical data, with chi-square X2 = 20.52, degree of freedom = 13, with relative
chi-square X2/df = 1.58 which was less than 2, Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99, Adjusted Goodness of
Fit Index (AGFI) = 0.96, Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 which was more than 0.90, Standardized Root
Mean Square Residual (SRMR) = 0.011, Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.038 which
is less than 0.05.
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ปัญหาของผลผลิตทางการศึกษา นักวิชาการไทยได้วพิ ากษ์ถงึ สาเหตุ
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ในท�ำนองเดียวกันว่า เกิดจากคุณภาพของครู เช่น ครูไม่เพียงพอ
และมาตรฐานนัน้ บุคคลทีม่ บี ทบาทส�ำคัญคือ “ครู” ตามทีม่ กี ารระบุ ต่อจ�ำนวนนักเรียนและชั้นเรียน ครูได้รับผลตอบแทนต�่ำ มีชั่วโมง
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 7 การท�ำงานสูง 900-1,000 ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าในกลุ่มประเทศ OECD
ว่ า ด้ ว ยครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มาตรา 52 ที่อยู่ระหว่าง 600-700 ชั่วโมงต่อปี (พศิน แตงจวง, 2554) ครูมี
ก�ำหนดไว้ว่า “ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเป็นครู การพัฒนาการสอนของครูไม่ทันต่อ
การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ การเปลีย่ นแปลง ครูไม่สามารถสนองตอบต่อหลักสูตรทีเ่ ปลีย่ นแปลง
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูงโดยการก�ำกับและ ไปได้ นอกจากนี้ สภาการศึกษายังได้สรุปความไม่พร้อมว่า เกิดจาก
ประสานให้สถาบันที่ท�ำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ รวมทั้ง ครู สื่อ และเทคโนโลยี (วิทยา เชียงกูล, 2552) กล่าวว่า ปัญหา
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ค วามพร้ อ มและมี ค วามเข้ ม แข็ ง ใน ของการศึกษาอยู่ที่สมรรถนะของครู แต่ที่ผ่านมากระบวนการ
การเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ�ำอย่างต่อ แก้ปัญหาทางการศึกษาของไทยยังไม่ประสบความส�ำเร็จเพราะ
เนื่อง....” ขณะที่องค์กรใดๆ จะประสบผลส�ำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับ ขาดการวิเคราะห์สภาพปัญหาอย่างแท้จริง สิ่งส�ำคัญที่สุดที่เป็น
ปัจจัยหลายประการ เช่น การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดการ ปัญหาส�ำหรับครูอันส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน นั่นคือ ครูผู้สอนเอง
เกี่ยวกับคน การอ�ำนวยการสั่งการและการควบคุม จากปัจจัย ยังไม่สามารถระบุได้ว่าตนเองมีทักษะของครูในศตวรรษที่ 21
ดังกล่าว “บุคลากร” ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญยิ่ง ทั้งนี้ ครบถ้วนแล้วหรือไม่ ขาดสมรรถนะที่จ�ำเป็นในการจัดการเรียนรู้
เพราะคนเป็ น ทรั พ ยากรทางการบริ ห ารที่ ท� ำ ให้ กิ จ กรรมต่ า งๆ ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552ที่ก�ำหนดขึ้นในองค์กรด�ำเนินการไปด้วยดีและบรรลุเป้าหมาย 2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ จากการศึกษาพบว่า ในภาค
ที่ ก� ำ หนดไว้ ดั ง นั้ น การที่ อ งค์ ก รหนึ่ ง ๆ จะบรรลุ ถึ ง เป้ า หมาย ตะวันออก ครูผู้สอนมีปัญหาเรื่องสมรรถนะตามนโยบายการปฏิรูป
ได้ส�ำเร็จนั้นจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีสมรรถนะ (Competency) การศึกษาในทศวรรษที่สอง คือ ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่มี
ทีเ่ หมาะสมกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
บุคลากรจะต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ จากในประเทศและต่างประเทศจ�ำนวนมาก มีชาวต่างชาติเดินทาง
มาท่องเที่ยวและท�ำงานจ�ำนวนมาก จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของครูภายใต้สังคมแห่ง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก�ำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ยุคโลกาภิวัตน์หรือ The Globalization นั้น ได้มีการศึกษาวิจัย สังคมในปัจจุบันและอนาคต
สมรรถนะของครูจงึ เป็นตัวแปรส�ำคัญทีส่ ามารถท�ำนาย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูในหลายหน่วยงาน เช่น
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีไ่ ด้พฒ
ั นาสมรรถนะ หรือคาดหมายคุณภาพผู้เรียนได้ ซึ่งการศึกษาของชาติหาได้อยู่ที่
และตัวบ่งชี้ของครูไทย โดยแบ่งออกเป็นสมรรถนะหลัก (Core โครงการดีเท่านั้นไม่ แต่เราต้องมีครูดีด้วย นั่นคือ ต้องได้ครูที่มี
Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ�ำ ความสามารถในอันที่จะสอนเด็กทั้งในด้านวิชาการและการอบรม
สายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ จิ ต ใจ นอกจากนั้ น ครู ยั ง ต้ อ งรั ก อาชี พ และฝั ก ใฝ่ ใ นวิ ช าชี พ
ดังนี้ สมรรถนะหลัก ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การปฏิรูปการศึกษาจึงให้ความส�ำคัญกับการปฏิรูปครูโดยถือว่าครู
เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพชัน้ สูง เน้นมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การท�ำงานเป็นทีม
และพัฒนาครูโดยเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ส�ำนักพัฒนาครู
5) จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู สมรรถนะประจ�ำสายงาน
และบุคลากรทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2553) ได้กำ� หนดสมรรถนะ
ประกอบด้ ว ย 6 สมรรถนะ คื อ 1) การบริ ห ารหลั ก สู ต รและ
วิชาชีพครูที่จะใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การจัดการเรียนรู้ 2) การพัฒนาผู้เรียน 3) การบริหารจัดการ การศึกษา คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะ
ชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ร่วมที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องมี และสมรรถนะ
5) ภาวะผู้น�ำครู และ 6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ ประจ�ำสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะเฉพาะ
กับชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญของการน�ำไปก�ำหนดเป็นกลยุทธ์การ ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะต� ำ แหน่ ง ตามสายงานครู
ด� ำ เนิ น งานเพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพวิ ช าชี พ ครู ที่ ส อดคล้ อ งและ ส่วนหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของครู โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเลื่อน
เหมาะสมกับบริบท (Context) และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ต�ำแหน่งหรือวิทยฐานะการขอรับหรือต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ในปัจจุบัน เป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาครูยุคใหม่ภายใต้ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการยกย่องเชิดชูเกียรติ อีกส่วนหนึ่งเพื่อ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ได้ก�ำหนดไว้ ผลประโยชน์ของผู้เรียน คือ มีผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
เป็นวาระส�ำคัญในวงการศึกษาไทย (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556) ส�ำหรับ และได้รบั การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และสุดท้ายเพือ่ ผลประโยชน์
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ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ จึงจ�ำเป็นจะต้องมีเครื่องมือหรือเกณฑ์
ที่บ่งบอกสภาพหรือสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการ ขีดความสามารถและ
ผลการปฏิบตั งิ านในลักษณะใดลักษณะหนึง่ อันจะน�ำไปสูส่ ารสนเทศ
ทางการจัดการเรียนรูข้ องครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เป็นวิธีการเพื่อให้ได้องค์ประกอบที่มีคุณภาพและสามารถน�ำไปใช้
เป็นเครื่องชี้วัดความส�ำเร็จได้ตรงตามสถานการณ์ที่เป็นจริงมาก
ที่สุดนั้น นับเป็นสิ่งส�ำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาที่เน้น
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ควรจะต้องพัฒนาองค์ประกอบให้ครบทุกมิติ
ของคุ ณ ลั ก ษณะที่ ต ้ อ งการศึ ก ษาและมี ก ระบวนการพั ฒ นาที่ มี
ความตรงความ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550)
จากความส� ำ คั ญ ดั ง กล่ า ว ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาการ
วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า การก�ำหนด
สมรรถนะของครูให้เหมาะสมกับยุคสมัยในการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ครู ซึ่งจะท�ำให้ครูสามารถน�ำผู้เรียนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ใน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม และมุ่งหวังให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

ชภัฏ

สถานศึกษา คือ การพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
ยิ่งไปกว่านั้นครูยังต้องเป็นนักวัดผลประเมินผลที่มีความเที่ยงตรง
ตามหลักการวัดผลทางการศึกษา เพราะการวัดผลการศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพเพียงใด ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับหลักการวัดผลหรือวิธีการวัด
หากไม่มหี ลักในการวัดแล้วจะไม่สามารถวัดพฤติกรรมตามทีต่ อ้ งการ
ได้หรือต้องการวัดสิ่งหนึ่งแต่ได้ผลออกมาเป็นอีกสิ่งหนึ่ง (สมนึก
ภัททิยธนี, 2555) จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสมรรถนะครูในการ
ปฏิบัติงานการสอนจึงมีความส�ำคัญกับครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรูโ้ ดยก�ำหนดให้มกี ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาแห่งชาติ
(มาตรา 81) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กล่าวเกี่ยวกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไว้ในมาตรา 52 และมาตรา 53 หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการพัฒนาครูได้ดำ� เนินการสนองนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู และ
ก�ำหนดคุณภาพครู
การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา
ในภาคตะวั น ออก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเครื่องชี้วัดความส�ำเร็จและความสามารถ
ของครู ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ผ ลส� ำ เร็ จ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู ้ เรี ย น

คุณลักษณะ
ที่อยู่ในตัวบุคคล
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สมรรถนะครู
โรงเรียน
ประถมศึกษา
ในภาคตะวันออก
สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ความรู้
ด้านวิชาการ

ทักษะใน
การเรียนการสอน

การผลิตสื่อที่ใช้ในการสอน
แสวงหาองค์ความรู้ใหม่
การวางแผนการสอน

ความสามารถในถ่ายทอดความรู้
คุณธรรมและจริยธรรม
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
การใช้สื่อการเรียนการสอน
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
การจัดการเรียนการสอน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย โมเดลสมมติฐานองค์ประกอบสมรรถนะครูโรงเรียนประถมศึกษา
				 ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สุคนธา ซินศิริ
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การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะ
ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ ครู สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 225 เขตพื้นที่การศึกษา (สพป. และ
สพม.) รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 46,230 คน (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561) จ�ำนวน 225 เขต รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน
46,230 คน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561)
2. กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ครูประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานปีการศึกษา 2561 ใช้สมุ่ ตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยจัดกลุ่มตัวอย่างเป็น
กลุ่ม (Cluster Sampling) แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม
ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
(Cluster sampling) แบบจ�ำเพาะเจาะจง (Porportional Stratified
Random Sampling) จ�ำนวนทั้งสิ้น 397 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ใช้เครือ่ งมือในการวิจยั 2 ประเภท
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์สมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และแบบสอบถาม
องค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลักษณะเครื่องมือ
เป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ส� ำ หรับ กระบวนการในการวิเคราะห์ข ้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) นั้น ผู้วิจัยได้น�ำ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) นั้น
มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยด�ำเนินการ
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1. เพือ่ ศึกษาสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา
ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากเอกสาร (Documentary Research) แล้วน�ำมาวิเคราะห์
พิจารณาประเด็นหลัก (Major Themes) หรือแบบแผนหลัก
(Major Pattern) ที่ พ บในข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากการสั ม ภาษณ์
แล้วแบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย (Sub-Themes) และหัวข้อย่อย
(Categories)
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory
factor analysis) โดยการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลโครงสร้างองค์ประกอบและก�ำหนดน�ำ้ หนักตัวแปรย่อยทีใ่ ช้ใน
การสร้างตัวบ่งชีก้ บั ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึง่ ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากแบบสอบถาม เพือ่ หาน�ำหนักตัวแปรย่อยทีใ่ ช้ในการสร้างตัวบ่งชี้
และท�ำการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัย
ที่เป็นโมเดลเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัย
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งถ้าผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งแรกยัง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ผู้วิจัยต้องปรับโมเดลเพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด

รำไ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการวิจัย
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ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์องค์ประกอบสมรรถนะ
ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น
4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ
สอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 298 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.06 ส่วนเพศชาย มีจ�ำนวน 99 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.94 และส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปี มีจ�ำนวน 111 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 76.96 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ม าจากโรงเรี ย น
ขนาดกลาง จ�ำนวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 81.36 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.83 และมี
ประสบการณ์การท�ำงาน 6-10 ปี จ�ำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ
36.02

สุคนธา ซินศิริ
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะครูประถมศึกษาในภาคตะวันออก สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม พบว่า
องค์ประกอบด้านความรู้ทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.91,
S.D. = 0.64) รองลงมาคือ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่อยู่ใน
ตัวบุคคล (X = 3.90, S.D. = 0.68) และองค์ประกอบด้านทักษะ
ในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด (X = 3.88, S.D. = 0.66)
ภาพรวมความคิดเห็นต่อสมรรถนะครูประถมศึกษาในภาคตะวันออก
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สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ
มาก (X = 3.90, S.D. = 0.62)
ตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
อันดับแรก (First Confirmatory Factor Analysis) สมรรถนะ
ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกตามโมเดลแต่ละองค์ประกอบ
3.1 องค์ประกอบด้านความรู้ทางวิชาการ
		 1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
รายด้ า นสมรรถนะครู ป ระถมศึ ก ษา ในภาคตะวั น ออก สั ง กั ด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงดังตารางที่ 1

องค์ประกอบ
การผลิตสื่อที่ใช้ในการสอน (1)

1
1.000

3

4

แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ (2)

0.783** 1.000

การวางแผนการสอน (3)

0.635** 0.797** 1.000

5

6

7

8

9
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2

รำไ

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบรายด้านสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (4) 0.700** 0.812** 0.825** 1.000

0.625** 0.732** 0.716** 0.806** 1.000

ความสามารถในการพัฒนาตนเอง(6)

0.563* 0.670** 0.599** 0.664** 0.684** 1.000

การใช้สื่อการเรียนการสอน(7)

0.642** 0.691** 0.665** 0.714** 0.678** 0.712** 1.000

ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน (8)

0.599** 0.667** 0.627** 0.679** 0.636** 0.774** 1.000

การจัดการเรียนการสอน(9)
**p<0.01

0.432** 0.548** 0.586** 0.569** 0.621** 0.599** 0.652** 0.712** 1.000
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คุณธรรมและจริยธรรม (5)

มห
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จากตารางที่ 1 พบว่า องค์ประกอบรายด้านสมรรถนะ
ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 9 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อยู่ระหว่าง 0.432-0.825 คู่ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด คือ
การวางแผนการสอนกับความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ โดยมี
ขนาดความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.825 รองลงมาคือ การแสวงหา

สุคนธา ซินศิริ

องค์ความรู้ใหม่กับความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ โดยมี
ขนาดความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.812 และคูท่ มี่ คี วามสัมพันธ์กนั ต�ำ่ ทีส่ ดุ
คือ การผลิตสื่อที่ใช้ในการสอนกับการจัดการเรียนการสอน โดยมี
ขนาดความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.432
2. ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบรายด้าน
สมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบรายด้านสมรรถนะครูประถมศึกษาในภาคตะวันออก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
SE
0.031
0.030
0.030
0.027
0.033
0.032
0.028
0.030
0.035

t
17.15
20.76
19.73
24.18
21.24
17.87
22.69
21.01
15.60

ชภัฏ

รำไ

องค์ประกอบ
น�้ำหนักองค์ประกอบ
การผลิตสื่อที่ใช้ในการสอน
0.76*
แสวงหาองค์ความรู้ใหม่
0.87*
การวางแผนการสอน
0.84*
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
0.94*
คุณธรรมและจริยธรรม
0.86*
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
0.78*
การใช้สื่อการเรียนการสอน
0.91*
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
0.87*
การจัดการเรียนการสอน
0.71*
2
2
X = 20.52, df = 13, p = 0.08289, X /df = 1.58, GFI = 0.99, AGFI = 0.96
CFI = 1.00, RMSEA = 0.038
*p< 0.05

R2
0.58
0.76
0.71
0.88
0.74
0.61
0.83
0.76
0.51

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ผู ้ วิ จั ย น� ำ เสนอโมเดลองค์ ป ระกอบสมรรถนะครู
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อั น ดั บ แรกของโมเดลองค์ ป ระกอบสมรรถนะครู ป ระถมศึ ก ษา ประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ในภาคตะวั น ออก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแผนภาพที่ 2
ขั้นพื้นฐาน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไคสแควร์ มีค่าเท่ากับ 20.52
องศาอิสระ เท่ากับ 13 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ มีค่า 1.58 มีค่า
น้อยกว่า 2 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนี
วัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 มากกว่า 0.90
ค่าดัชนีรากก�ำลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือมาตรฐาน (SRMR)
เท่ากับ 0.011 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของส่วน
ที่เหลือของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.038 ซึ่งน้อยกว่า
0.05
ดั ง นั้ น สรุ ป ได้ ว ่ า โมเดลมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์ เมือ่ พิจารณาน�ำ้ หนักองค์ประกอบ พบว่า มีคา่ อยูร่ ะหว่าง
่ 2 โมเดลโมเดลองค3
ประกอบสมรรถนะครู
ประถมศึ
กษากษา
ในภาคตะวันออก
0.71-0.94 และมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และแต่ละข้อแผนภาพที
แผนภาพที
่ 2 โมเดลโมเดลองค์
ประกอบสมรรถนะครู
ประถมศึ
ค�ำถามมีสัมประสิทธิ์การอธิบายอยู่ระหว่าง 0.51-0.88การศึ
แสดงว่
า ้นพื		
กษาขั
้นฐาน
ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
องค์ประกอบทัง้ 9 องค์ประกอบ สามารถวัดสมรรถนะครูประถมศึกษาตอนที
่
4
ผลการวิ
เคราะห3
องค3
		 การศึ
กษาขั
้นพืป้นระกอบเชิ
ฐาน งยืนยันอันดับสอง (Second Confirmato
ในภาคตะวั น ออก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ
ษา
องค3ปกระกอบสมรรถนะครู
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ
ขั้นพื้นฐานได้
1. คÅาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ3ระหวÅางองค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 3 คÅาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ3ระหวÅางองค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะว
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค3ประกอบ
1
2
3
สุ
ค
นธา
ซิ
น
ศิ
ร
ิ
ดvานความรูvทางวิชาการ (1)
1.000

ลัยร
า
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รำไ
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แผนภาพทีแผนภาพที
่ 2 โมเดลโมเดลองค3
ประกอบสมรรถนะครู
ประถมศึกษา
ในภาคตะวั
นออก สังกันดออก
สำนักสังานคณะกรรมการ
่ 2 โมเดลโมเดลองค3
ประกอบสมรรถนะครู
ประถมศึ
กษา ในภาคตะวั
งกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัการศึ
้นพื้นฐาน
ษาขั้นพื้นเฐาน
ตอนที่ 4 กผลการวิ
คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ตอนที
่
4
ผลการวิ
เ
คราะห3
อ
งค3
ป
ระกอบเชิ
ง
ยื
น
ยั
น
อั
น
ดั
บ
สอง
(Second
Confirmatory
FactorนAnalysis)
ตอนที
่
4
ผลการวิ
เ
คราะห3
อ
งค3
ป
ระกอบเชิ
ง
ยื
น
ยั
น
อั
น
ดั
บ
(Second
Factor
อันดับสอง (Second Confirmatory Factor Analysis) โมเดล สมรรถนะครูสอง
ประถมศึ
กษา Confirmatory
ในภาคตะวั
ออก
สังกัAnalysis)
ดโมเดล
ส�ำนักงานโมเดล
ประกอบสมรรถนะครู
ประถมศึ
ในภาคตะวั
นออก
สำนั
กสังานคณะกรรมการการศึ
องค3ประกอบสมรรถนะครู
ประถมศึ
กษา
ในภาคตะวั
งกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ
ษาขั้นพื้นฐาน
องค์ปองค3
ระกอบสมรรถนะครู
ประถมศึ
กษากษา
ในภาคตะวั
นออก
สังกัสัดงกันดออก
คณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพืก้นษาขั
ฐาน้นพื้นกฐาน
1. คÅาสัมประสิ
์สมหสั
ะหวÅมาพังองค3
ประกอบสมรรถนะครู
ประถมศึกษา
ในภาคตะวั
นออก สังกันดออก
สำนักสังาน
1. คÅทากธิสัษาขั
ประสิ
ธิธ3์สรหสั
นธ3ระหวÅ
างองค3ประกอบสมรรถนะครู
ประถมศึ
กษา ในภาคตะวั
งกัดสำนักงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึ
้นมพืพั้นทนฐาน
คณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นกฐาน
คณะกรรมการการศึ
ษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที
าสัมประสิ
นธิธ3์สรหสั
ะหวÅ
ประกอบสมรรถนะครู
ประถมศึ
ษา
ในภาคตะวั
นออก สังกันดออก
สำนักสังาน
ตารางที
่ 3 ค่่ า3สัตารางที
มคÅประสิ
ท่ 3ธิ์สคÅทหสั
พันมธ์พัรทะหว่
างองค์
ประถมศึ
กษากในภาคตะวั
นออก
าธิสั์สมหสั
ประสิ
มาพังองค3
นปธ3ระกอบสมรรถนะครู
ระหวÅ
างองค3ประกอบสมรรถนะครู
ประถมศึ
กษา
ในภาคตะวั
งกัดสำนักงาน
สังกัคณะกรรมการการศึ
ดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นกฐาน
ษาขั้นพื้นฐาน
องค3ประกอบ
1
2
3
องค3ประกอบ
1
2
3
ดvานความรู
าการ
(1) ช(1)
ดvvทาางวิ
นความรู
างวิ
าการ (1) 1.000 1.000
ด้านความรู
้ทชางวิ
ชvทาการ
ดvานคุณลัด้กาดvษณะที
นตัวบุ่อคยู่อคล
(2)
านคุณณลั่อกลัยูษณะที
กÅใษณะที
Åในตั
คคล(2)(2)0.845** 0.845** 1.000 1.000
นคุ
่ใยูนตั
วบุวคบุคล
ดvานทักษะในการเรี
ยนการสอน
(3) (3)(3) 0.738** 0.738** 0.815** 0.815** 1.000 1.000
กษะในการเรี
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ด้าดvนทัานทั
กษะในการเรี
ยนการสอน
**p<0.01 **p<0.01
**p<0.01
จากตารางทีจากตารางที
่ 3 องค3ประกอบสมรรถนะครู
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ในภาคตะวั
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มีขนาดความสั
มพันธ3เทÅากัมบพัน0.845
อ องค3ประกอบดv
ณลักษณะที
นตัวบุค่อคลกั
ระกอบดv
กษะในานทักษะใน
มีขนาดความสั
ธ3เทÅากับรองลงมา
0.845 คืรองลงมา
คือ องค3าปนคุ
ระกอบดv
านคุณ่อลัยูกÅใษณะที
ยูÅในตับวองค3
บุคปคลกั
บองค3าปนทั
ระกอบดv
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กษา ในภาคตะวั
งกัดสำนักงาน
ตารางที
่
4
ค่
า
น�
ำ
้
หนั
ก
องค์
ป
ระกอบขององค์
ป
ระกอบสมรรถนะครู
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กองค3ประกอบSE
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t R2
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ดvานความรูดvvทาางวิ
ชาการvทางวิชาการ
0.97* 0.97* 0.056 0.05617.52 17.520.95 0.95
นความรู
ดvานคุณลักษณะที่อยูÅในตัวบุคคล
0.97*
0.043
22.82
0.94
ดvานทักษะในการเรียนการสอน
0.87*
0.047
18.50
0.75

ิทยา

x 2 = 20.52, df = 13, p = 0.08289, x 2 /df = 1.58, GFI = 0.99, AGFI = 0.96
CFI = 1.00, RMSEA = 0.038
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*p< 0.05
**p<0.05
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแผนภาพที่ 2
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สองของสÅวนทีเ่ หลือของการประมาณคÅา (RMSEA) เทÅากับ 0.038 ซึ่งนvอยกวÅา 0.05
ดังนั้นสรุปไดvวÅา โมเดลมีความสอดคลvองกับขvอมูลเชิงประจักษ3 เมื่อพิจารณาน้ำหนักองค3ประกอบพบวÅา มีคÅาระหวÅาง
จัยร�ำไพพรรณี
ปีทอี่ คำถามมี
14 ฉบับสทีัม่ประสิ
2 เดือทนพฤษภาคม
- สิÅรงะหวÅ
หาคม
99 แสดงวÅา
0.87– 0.97 และมีนัยสำคัญทางสถิตวารสารวิ
ิที่ระดับ0.05
และแตÅละขv
ธิ์การอธิบายอยู
าง 2563
0.75-0.95
องค3ประกอบทั้ง 3 องค3ประกอบ ซึ่งแบÅงเปÉน 9 องค3ประกอบยÅอย และตัวแปรสังเกตไดvรวมจำนวน 45 ขvอ สามารถวัด
และตัวแปรสังเกตได้รวมจ�ำนวน 45 ข้อ สามารถวัดสมรรถนะ ผู ้ วิ จั ย น� ำ เสนอโมเดลองค์ ป ระกอบสมรรถนะครู ป ระถมศึ ก ษา
สมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดv
ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ ในภาคตะวั น ออก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ผูvวิจัยนำเสนอโมเดลองค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษาในภาคตะวันออกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ขั้นพื้นฐาน ดังแผนภาพที่ 2
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพทีแผนภาพที
่ 3 โมเดลองค3
ประกอบสมรรถนะครู
ประถมศึกษา
ในภาคตะวั
นออก สังกันดออก
สำนักงานคณะกรรมการ
่ 3 โมเดลองค์
ประกอบสมรรถนะครู
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กษา ในภาคตะวั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลัยร
า

ในการเรียนการสอนของครู ให้ครูน�ำนวัตกรรมไปใช้ให้สอดรับกับ
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิ
และอภิ
ป
รายผล
จัย เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะ วิ ช าที่ ส อน นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของมยุ ร ฉั ต ร
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ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประเด็นส�ำคัญที่ควรอภิปราย ดังนี้
1. ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะ
ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านความรู้ทาง
วิ ช าการ องค์ ป ระกอบด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะที่ อ ยู ่ ใ นตั ว บุ ค คล และ
องค์ประกอบด้านทักษะในการเรียนการสอน โดยที่องค์ประกอบ
ด้านความรูท้ างวิชาการ ส่งผลต่อสมรรถนะครูประถมศึกษามากทีส่ ดุ
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสมรรถนะเป็นความสามารถในการค้นหาวิธี
การปรับพฤติกรรม ความรู้ ทักษะ ของแต่ละบุคคลในองค์กร
ต่างๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
หรื อ สู ง กว่ าที่ อ งค์ กรนั้น ๆ ต้องการ ซึ่งนอกจากความสามารถ
พืน้ ฐานทีท่ กุ คนมีเหมือนกันแล้ว ยังต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งให้
มีความสามารถโดดเด่นนอกเหนือไปจากงานในหน้าที่ตามมาตรฐาน
หรือสูงกว่ามาตรฐานที่องค์กรก�ำหนด (วนิดา ภูวนารถนุรักษ์,
2551) และบทบาทหน้าทีส่ ำ� คัญของครูผสู้ อน คือ การจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน ดังนั้นองค์ประกอบด้านความรู้ทางวิชาการจึงเป็น
สมรรถนะหลักที่ส�ำคัญของครูผู้สอน ควรจัดสื่ออย่างหลากหลาย

ธรรมวิเศษ (2554) ที่ศึกษาพบว่า หลังจากการตรวจสอบและ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครู
รูปแบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดท�ำนวัตกรรมการเรียน
การสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของวาสนา
แสงงาม (2552) ได้ ศึ ก ษาสมรรถนะการสอนที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัด
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จากโรงเรี ย น
ในภาคอีสานตอนบน ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะ
การสอนของครูคณิตศาสตร์ด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก (Principle
Component) พบว่า สมรรถนะการสอนของครูคณิตศาสตร์
มีตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญ 5 ตัวบ่งชี้ คือ ด้านความรู้ที่น�ำมาจัดการสอน
ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพและความเป็ น ผู ้ น� ำ ทางวิ ช าการด้ า นเจตคติ
ด้ า นการวั ด ผลและประเมิ น ผล ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครู
กั บ นั ก เรี ย น ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครู ค ณิ ต ศาสตร์ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับองค์ประกอบตัวบ่งชี้สมรรถนะการสอน
ของครูคณิตศาสตร์ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านบุคลิกภาพ
และความเป็นผู้น�ำทางวิชาการด้านความรู้ที่น�ำมาจัดการสอน
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3. การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา
ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะด้านทักษะมีความสัมพันธ์กบั สมรรถนะ
ของครูผสู้ อน ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า ทักษะในการเรียนการสอนเป็น
ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาในการท�ำงานของครูประถมศึกษา
ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ประกอบด้วย การใช้สื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นการสอน ดั ง ที่ ส ถาบั น พั ฒ นาครู
คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ จั ด ท� ำ แบบประเมิ น
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ
พรทิพย์ แข็งขัน, 2551) ได้มีการก�ำหนดสมรรถนะประจ�ำสายงาน
(Functional Competency) สายงานครู ซึง่ ประกอบด้วย สมรรถนะ
ที่ส�ำคัญคือการจัดการเรียนรู้หรือความสามารถในการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน ความสามารถ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ความสามารถ
ในการใช้และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
เรียนรู้ ความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนา
ผูเ้ รียนการบริหารจัดการชัน้ เรียน ซึง่ เป็นทักษะทีส่ ำ� คัญของครูผสู้ อน
สอดคล้องกับการวิจัยของศรีวรรณ สงวนทรัพย์ (2546) ที่ได้ศึกษา
พบว่า ผู้บริหารต้องส่งเสริมครูผู้สอนด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้าน
การเรียนการสอนมากที่สุด คือ การอนุญาตให้ครูพานักเรียนศึกษา
ดูงานในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพของครู
มากทีส่ ดุ คือ การส่งครูเข้ารับการอบรม/ศึกษาต่อ ซึง่ เป็นการส่งเสริม
ในด้านทักษะการจัดการเรียนการสอนส�ำหรับผูส้ อน อันจะส่งผลต่อ
สมรรถนะของครูผู้สอน
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2. การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา
ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พบว่า องค์ประกอบด้านคุณลักษณะทีอ่ ยูใ่ นตัวบุคคลมีความสัมพันธ์
กับสมรรถนะของครูประถมศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นคุณลักษณะที่อยู่ใน
ตัวบุคคล ได้แก่ ความรู้สึกมีอยู่ภายในตัวบุคคล อาจอยู่ในรูปของ
แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตตมโนทัศน์ (Self-Concept)
ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) คุณลักษณะเหล่านีจ้ ะเป็น
ตัวผลักดันหรือมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship)
ให้ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สามารถปฏิบตั งิ านตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
สถานการณ์ตา่ งๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้กำ� หนดคุณลักษณะของ
ครู (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพรทิพย์ แข็งขัน, 2551) เป็นสมรรถนะ
หลักในการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี
คุณภาพถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
มีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเอง
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในวงการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
การวิจัยครั้งนี้ได้ก�ำหนดองค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่อยู่ในตัว
บุคคล ได้แก่ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เป็นการแบ่งปัน
ความรู ้ ไ ปยั ง ผู ้ เรี ย น คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม หรื อ ความคิ ด
ความตระหนักถึงระเบียบปฏิบัติที่มุ่งปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุก
และความสามารถในการพั ฒ นาตนเอง หรื อ ความสามารถใน
การเรียนรู้ของครู สอดคล้องกับการวิจัยของเบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์
(2553) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูสาย
ผู้สอน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 2 พบว่า ครูสายผู้สอนมีระดับความคิดเห็นในด้านปัจจัยที่ส่งผล
ต่อสมรรถนะครูสายผู้สอนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจ�ำแนก
เป็นรายตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทัศนคติต่อ
การประกอบวิชาชีพครูแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูสายผู้สอน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ ภ ายในตั ว แปรต้ น ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ สมรรถนะครู
สายผูส้ อน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 2 มีความสัมพันธ์ในทางบวกทุกตัว ค่าตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน ทัศนคติต่อการประกอบวิชาชีพครู
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและเปรียบการปฏิบตั ติ นด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน
ในภาคตะวันออก จ�ำแนกตามสถานภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลที่มีอายุไม่ต�่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิล�ำเนา
อยู่ในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จังหวัดละ 400 คน รวมกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 4 จังหวัด จ�ำนวน 1,600 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง .37-.80
และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .96 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยหาค่าร้อยละ
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติเปรียบเทียบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ ด้วยวิธีการของ LSD ผลการวิจัยพบว่า
1. การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(X = 4.18, SD = .46) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน เรียงล�ำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ
ความกตัญญูกตเวที (X = 4.46, SD = .51) ความมีระเบียบวินัย (X = 4.34, SD = .58) ความเป็นผู้ว่าง่าย (X = 4.21, SD = .51)
ความเมตตากรุณา (X = 4.19, SD = .60) ความขยันหมั่นเพียร (X = 4.10, SD = .61) และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (X = 3.81, SD = .70)
2. เปรียบเทียบการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก พบว่า
เมื่ อ จ� ำ แนกตามเพศ โดยรวมเยาวชนเพศชายและเพศหญิ ง มี ก ารปฏิ บัติ ต นด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวทางพระพุ ท ธศาสนา
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ เมื่อจ�ำแนกตามเกรดเฉลี่ย โดยรวมเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกันมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ�ำแนกตามระดับชั้นที่ศึกษา โดยรวมเยาวชน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ เมื่อจ�ำแนกตามภูมิล�ำเนา โดยรวมเยาวชนที่มีภูมิล�ำเนาต่างกันมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ�ำแนกตามสถานภาพการอยู่อาศัย โดยรวม
เยาวชนทีม่ สี ถานภาพการอยูอ่ าศัยต่างกันมีการปฏิบตั ติ นด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : การปฏิบัติตน, คุณธรรมจริยธรรม, พระพุทธศาสนา, เยาวชนภาคตะวันออก
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This research aimed to study and to compare the practices of morality and ethics in accordance with
the Buddhism disciplines among the juveniles in eastern Thailand. The samples consisted of 1,600 people aged
14 -18 years old resided in the eastern provinces namely Chonburi, Rayong, Chantaburi, and Trat (400 each).
The samples were selected by multi stage sampling method. The research instruments comprised questionnaires
with the discrimination at .37-.80 and the reliability at .96. The data were analyzed by SPSS program with percentage,
frequency, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and pair comparison with LSD. The result revealed
as follows:
1. The practices of morality and ethics in accordance with the Buddhism disciplines among the juveniles
in eastern Thailand was high in overall manner (X = 4.18, SD = .46). When considered by aspects, the study
revealed that all 6 aspects were at high levels: gratitude (X = 4.46, SD = .51), order and self-discipline (X = 4.34,
SD = .58), obedience (X = 4.21, SD = .51), kindness (X = 4.19, SD = .60), diligence (X = 4.10, SD = .61), and
generousness (X = 3.81, SD = .70).
2. The comparison of the practice of morality and ethics in accordance with the Buddhism disciplines among
the juveniles in eastern Thailand found that when classified by sex, male juveniles and female juveniles practiced
themselves along with the Buddhism disciplines differently without statistical significance. When classified by grade
point averages, the juveniles with different GPA practiced themselves differently with the statistical significance at .05.
When classified by the level of educations, the juveniles in junior high schools and high schools practiced themselves
along with the Buddhism disciplines differently without statistical significance. When classified by hometowns, the
juveniles with different hometowns practiced themselves differently with the statistical significance at .05. When
classified by status of residence, the juveniles with different status of residence practiced themselves differently with
the statistical significance at .05.
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สอนหลักสหธรรม คือ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม เริ่มตั้งแต่
คุณธรรมจริยธรรม นับว่าเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญของทุกคน หน่ ว ยเล็ ก ที่ สุ ด คื อ ครอบครั ว ไปจนถึ ง ระดั บ ประเทศ เช่ น
และทุกวิชาชีพ หากไม่มคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดขัน้ พืน้ ฐานแล้ว หลั ก ปฏิ บั ติ ต ่ อ กั น ระหว่ า งบิ ด ามารดากั บ บุ ต ร สามี กั บ ภรรยา
ก็จะน�ำความเดือดร้อนมาสูต่ นเองและสังคมรอบข้างทีต่ นเองเข้าไป ครูอาจารย์กับศิษย์ เพื่อนกับเพื่อน ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับ
เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้สภาวะทางสังคมในปัจจุบันที่มีการขับเคลื่อน บั ญ ชา ถ้ า คนในสั ง คมปฏิ บั ติ ต าม สั ง คมจะมี แ ต่ ค วามสุ ข และ
และเกิดการเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินชีวิตของคนในสังคมอย่าง ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า นอกจากนี้ พ ระพุ ท ธศาสนาได้ ส ร้ า งเสริ ม
มากมายและรวดเร็ว กระแสการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่าง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี เช่ น การท� ำ บุ ญ ในเทศกาลต่ า ง ๆ
รุนแรง จากสภาพการเปลี่ยนแปลงโดยบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การแสดงความเคารพ มารยาทสังคม การพูดจาสุภาพ เป็นต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งผลถึงการรับรู้ ความรู้สึก ทักษะชีวิต (อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์ และกวี อิศริวรรณ, 2536: 31) ศาสนาจึง
และค่านิยมของคนในสังคมปรับเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เหมาะสม ถูกยกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ท�ำหน้าที่ในกระบวนการขัดเกลาทาง
โดยเฉพาะในกลุ ่ ม เด็ ก และเยาวชนที่ พ บว่ า มี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ สั ง คมให้ แ ก่ บุ ค คลโดยเฉพาะบุ ค ลากรในสั ง คมระดั บ เยาวชน
ค่านิยมและการขาดคุณธรรมจริยธรรมมากขึน้ และในปัจจุบนั ปัญหา ให้ยึดมั่นในสิ่งดีงาม มีศีลธรรม จริยธรรมและความประพฤติปฏิบัติ
การขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมี ในทางที่ถูกที่ควร ศาสนาจะช่วยสร้างเจตคติที่ดี มีจิตใจที่งดงาม
ความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมา มีพฤติกรรมที่ประกอบด้วยคุณธรรม ความสุจริต (สุพัตรา สุภาพ,
จากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง 2544: 41-42)
ส�ำหรับภาคตะวันออกนั้น โดยเฉพาะจังหวัดในเขต
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารไร้ พ รมแดน และปั ญ หา
การขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท�ำให้หลงผิดและ ตราด เป็นจังหวัดที่มีการเคลื่อนย้ายประชากรจากจังหวัดอื่นๆ
มีพฤติกรรมทีเ่ บีย่ งเบน ขาดระเบียบวินยั ซึง่ ท�ำให้ภมู คิ มุ้ กันของเด็ก เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งอาจมีผลท�ำให้พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้าน
เยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาด คุณธรรมจริยธรรมสูงตามไปด้วย (บุญรอด บุญเกิด, 2555: 64)
ความมั่นคง จนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา ส�ำหรับปัญหา จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาการปฏิบัติตน
ที่เกิดกับเด็กและเยาวชนนั้น ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อน ในภาคตะวันออก และเปรียบเทียบการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม
วัยอันควร ปัญหาการติดเกมส์ เป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของ จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก
เยาวชนดังกล่าว หลายฝ่ายต่างลงความเห็นตรงกันว่า เยาวชนไทย จ�ำแนกตามสถานภาพ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการหาแนวทาง
ขาดการปลูกฝังในด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน คือ อาจจะมี ส�ำหรับน�ำไปใช้ในการส่งเสริมการปฏิบตั ติ นด้านคุณธรรมจริยธรรม
อยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวย ไม่เกิดผลที่ถาวร ในขณะที่สังคมไทย ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออกต่อไป
ต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสูก่ ารเป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มี ค วามสมบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ มี ส ติ ปั ญ ญา มี ค วามรู ้ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
พร้อมทั้งมีคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต
1. เพื่อ ศึกษาการปฏิบัติตนด้านคุณ ธรรมจริยธรรม
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งแนวคิดหรือข้อปฏิบัติ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก
ดังกล่าวด้านคุณธรรมจริยธรรมล้วนมีอยู่แล้วในหลักค�ำสอนของ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการปฏิ บั ติ ต นด้ า นคุ ณ ธรรม
พระพุทธศาสนา
จริ ย ธรรมตามแนวทางพระพุ ท ธศาสนาของเยาวชนในภาค
พระพุทธศาสนามีความส�ำคัญในการด�ำเนินบทบาทเพือ่ ตะวันออก จ�ำแนกตามสถานภาพ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ให้กับประชาชนชาวไทย
และมีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ คนไทย โดยเฉพาะในชนบทจะเกีย่ วข้องกับ สมมติฐานการวิจัย
วัดในทุกระยะของชีวิต โดยเป็นที่ไปท�ำบุญ บรรพชา อุปสมบท
การปฏิ บั ติ ต นด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวทาง
หาความรูท้ างธรรม หาความสงบทางจิตใจ เป็นทีป่ ระชุมหรือพบปะ พระพุ ท ธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวั น ออก จ� ำ แนกตาม
สังสรรค์ เป็นสถานศึกษา และบ�ำเพ็ญกุศลในวาระสุดท้ายของชีวิต สถานภาพแตกต่างกัน
อีกทั้งยังสร้างความสงบสุขให้แก่คนในสังคม พระพุทธศาสนา
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สถานภาพแตกตางกัน

กรอบแนวคิ
ดในการวิดจในการวิ
ัย
กรอบแนวคิ
จัย
เยาวชนภาคตะวันออก
 เพศ
 เกรดเฉลี่ย
 ภูมิลําเนา
 ระดับชั้นที่ศึกษา
 สถานภาพการอยูอาศัย
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การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก
 ความกตัญูกตเวที
 ความมีระเบียบวินัย
 ความเปนผูวางาย
 ความเมตตากรุณา
 ความขยันหมั่นเพียร
 ความเอื้อเฟอเผื่อแผ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research)
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ บุคคลที่มีอายุไม่ต�่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์
แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในภาคตะวันออก ได้แก่
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลที่มีอายุไม่ต�่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์
แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในภาคตะวันออก ได้แก่
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) จังหวัดละ 400 คน รวม
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 จังหวัด จ�ำนวน 1,600 คน
2. เครื่องที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้น โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1		 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม จ�ำนวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ย ระดับชั้น
ที่ศึกษา ภูมิล�ำเนา สถานภาพการอยู่อาศัย โดยมีลักษณะค�ำถาม
เป็นแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2		 ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรมตามแนวทางพระพุ ท ธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก มีลักษณะค�ำถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale)
ตามแบบของลิเคอร์ท จ�ำนวน 30 ข้อ แบ่งออกเป็น
		 ข้อค�ำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านความกตัญญู
กตเวที จ�ำนวน 5 ข้อ
		 ข้อค�ำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ จ�ำนวน 5 ข้อ
		 ข้ อ ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต นด้ า นความเป็ น
ผู้ว่าง่าย จ�ำนวน 5 ข้อ
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1. ด้านเนื้อหา
การวิจัยมุ่งศึกษาการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก ได้แก่
จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง โดยการปฏิบตั ติ นด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ความกตัญญู
กตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้ว่าง่าย ความเมตตากรุณา
ความขยันหมั่นเพียร และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ บุคคลที่มีอายุไม่ต�่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์
แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิล�ำเนาในภาคตะวันออก ได้แก่
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลที่มีอายุไม่ต�่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์
แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิล�ำเนาในภาคตะวันออก ได้แก่
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
จังหวัดละ 400 คน รวมทั้งสิ้น 4 จังหวัด จ�ำนวน 1,600 คน
3. ด้านตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ เพศ เกรดเฉลี่ย ระดับชั้นที่ศึกษา
ภูมิล�ำเนา สถานภาพการอยู่อาศัย
ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก ในด้าน
ความกตั ญ ญู ก ตเวที ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ความเป็ น ผู ้ ว ่ า ง่ า ย
ความเมตตากรุณา ความขยันหมั่นเพียร และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
4. ด้านพื้นที่ที่ศึกษา
พื้ น ที่ ศึ ก ษาวิ จั ย คื อ พื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออก จ� ำ นวน
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดตราด
5. ด้านระยะเวลาที่ศึกษาวิจัย
ระยะเวลาศึกษาวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง
30 กันยายน 2561

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

รำไ

ขอบเขตของการวิจัย
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		 4.3 น�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนมาทัง้ หมดมาด�ำเนิน
การวิเคราะห์และสรุปผลตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
		 5.1 น�ำแบบสอบถามมาตรวจสอบและคัดเลือก
แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์
		 5.2 น�ำแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์มาลงรหัสให้คะแนน
น�้ำหนักแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ จากนั้ น น� ำ ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามมาแยกวิเคราะห์ ดังนี้
			 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ� ำ แนกตามเพศ เกรดเฉลี่ ย ระดั บ ชั้ น ที่ ศึ ก ษา
ภูมิล�ำเนา สถานภาพการอยู่อาศัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่
และค่าร้อยละ
			 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับการศึกษาการปฏิบตั ติ น
ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน
ในภาคตะวั น ออก เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ
(rating scale) โดยเรียงจากปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด ของลิเคอร์ท (Best & Kahn, 1993: 247) น�ำมาก�ำหนด
ขนาดคะแนน ดังนี้
				 5 หมายถึง การปฏิบัติตนมากที่สุด
				 4 หมายถึง การปฏิบัติตนมาก
				 3 หมายถึง การปฏิบัติตนปานกลาง
				 2 หมายถึง การปฏิบัติตนน้อย
				 1 หมายถึง การปฏิบัติตนน้อยที่สุด
			 การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ จิ ยั ก�ำหนด
เกณฑ์ส�ำหรับวัดการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก ทั้ง 5 ระดับ โดยเอา
คะแนนเฉลี่ย (X) ของคะแนนเป็นตัวชี้วัด ก�ำหนดเป็นเกณฑ์และ
แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ ย ตามเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ดั ง นี้
(บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2535: 23-24)
			 4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับปฏิบัติอยู่ใน
						
ระดับมากที่สุด
			 3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับปฏิบัติอยู่ใน
						
ระดับมาก
			 2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับปฏิบัติอยู่ใน
						
ระดับปานกลาง
			 1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับปฏิบัติอยูใ่ น
						
ระดับน้อย
			 1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับปฏิบัติอยู่ใน
						
ระดับน้อยที่สุด
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		 ข้อค�ำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านความเมตตา
กรุณา จ�ำนวน 5 ข้อ
		 ข้ อค�ำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านความขยัน
หมั่นเพียร จ�ำนวน 5 ข้อ
		 ข้อค�ำถามเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นด้านความมีระเบียบ
วินัย จ�ำนวน 5 ข้อ
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
		 3.1 ศึ ก ษาเอกสาร ผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา แล้วน�ำมาสร้าง
แบบสอบถาม
		 3.2 สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาการปฏิบัติตน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน
ในภาคตะวันออก จ�ำนวน 30 ข้อ โดยน�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) แล้วน�ำแบบสอบถามที่ได้รับจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อปรับปรุงแบบสอบถาม
ให้ถูกต้องเหมาะสม
		 3.3 น� ำ แบบสอบถามที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว ไป
ทดลองใช้ (Try out) กับเยาวชนภาคตะวันออกที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ
(Discrimination) โดยวิ ธี ก ารหาค่ า สหสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น
(Person’s Product - Moment Correlation Coefficient)
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง .37-.80
		 3.4 น�ำแบบสอบถามทีม่ คี า่ อ�ำนาจจ�ำแนกแต่ละข้อ
ตั้ ง แต่ .20 ขึ้ น ไป มาหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (reliability) ของ
แบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (alpha
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990: 202-204) และ
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .96
		 3.5 น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ
เชื่อมั่น (reliability) และมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับ
เยาวชนกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. วิธีด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 4.1 ท�ำหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปยังโรงเรียนในภาค
ตะวันออกจ�ำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยกับเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง
		 4.2 น�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเก็บข้อมูลกับ
เยาวชนในภาคตะวันออกที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยด�ำเนินการ
รวบรวมข้อมูลและอธิบายวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยตามชั้นเรียนที่ก�ำหนดไว้ทั้งด้วยตนเองและขอความร่วมมือ
กับครูประจ�ำชั้นในโรงเรียนของเยาวชนกลุ่มตัวอย่างให้ช่วยเก็บ
รวบรวมข้อมูลในบางโรงเรียน
บุญรอด บุญเกิด, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
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5.3 น�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาด�ำเนินการตามความ การปฏิบตั ติ ามกฎจราจรและกฎหมายบ้านเมือง ส่วนอันดับสุดท้าย
มุ่งหมายของการวิจัยต่อไป ในส่วนของการเปรียบเทียบการปฏิบัติ คือ ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน เช่น การแต่งกาย
ตนด้
ณธรรมจริ
ยธรรมตามแนวทางพระพุ
ธศาสนาของเยาวชน
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คราะห์
ความ 		 1.3 ด้านความเป็นผู้ว่าง่าย อยู่ในระดับมาก และ
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2.51––3.50
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ง ง มีมีระดั
ระดับบปฏิปฏิบบัตัติอิอยูใช้ยูในระดั
ใกนระดั
ปานกลาง
แปรปรวนทางเดี
ยหมายถึ
ว (One-way
1.51
1.51––2.50
2.50 หมายถึ
ง ง มีมีระดั
ระดับANOVA)
บปฏิปฏิบบัตัติอิอยูยูใและการทดสอบค่
นระดั
ในระดับบนนออยย าที เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทัง้ 5 ข้อ เรียงล�ำดับ
(t–test)
ตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ มีความระลึก
1.00
1.00––1.50
1.50 หมายถึ
หมายถึง ง มีมีระดั
ระดับบปฏิปฏิบบัตัติอิอยูยูในระดั
ในระดับบนนออยทียที่ส่สดุ ดุ
3.3
3.3นํนําผลการวิ
าผลการวิเคราะห
เคราะหขขออมูมูลลมาดํ
มาดําเนิ
าเนินนการตามความมุ
การตามความมุงหมายของการวิ
งหมายของการวิจจัยัยตตออไปไปในส
นของการเปรี
วนของการเปรี
ยยบเที
บเทียยบบอแม่ ครูอาจารย์ เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์
อยูในส
่เวสมอว่
าค�ำสั่งสอนของพ่
ปฏิ
รปฏิบบัตัติ ตินดนดานคุ
านคุณผลการวิ
ณธรรมจริ
ธรรมจริยจยธรรมตามแนวทางพระพุ
ธรรมตามแนวทางพระพุ
ททธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวั
ธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันนออก
จําแนกตามสถานภาพ
าแนกตามสถานภาพ
รัออก
บฟัจํงหรื
อเชื่อฟังค�ำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ด้วยดี ไม่ดื้อดึง
ัย
การวิ
ารวิเคราะห
เคราะหคความแปรปรวนทางเดี
วามแปรปรวนทางเดี
ย
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ANOVA)
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(t–test)
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1. การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง และมีทรรศนะที่ดีต่อค�ำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ ส่วนอันดับ
พระพุทธศาสนาของเยาวชน ในภาคตะวันออก สรุปผลการวิจยั ดังนี้ สุดท้าย คือ มีจิตน้อมรับค�ำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วย
ลการวิ
การวิจจัยัย
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ปรารถนาที่จะช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากให้พ้นจากความทุกข์ยากนั้น
ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและช่วยสัตว์ให้พ้น
จากภัย
		 1.5 ด้านความขยันหมัน่ เพียร อยูใ่ นระดับมาก และ
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทัง้ 5 ข้อ เรียงล�ำดับ
ตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ตั้งใจศึกษา
เล่าเรียน มีความตั้งใจท�ำงานอย่างจริงจัง แข็งขันและต่อเนื่อง และ
มีความมานะพยายาม อดทนต่อการท�ำงาน ไม่ท้อถอย จนประสบ
ความส�ำเร็จ ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ช่วยเหลืองานหรือกิจกรรมของ
ภาพที
แสดงการเปรี
ยบเที
ยบค่าบเฉลี
่ยนด
รวมระดั
บธรรมจริ
การปฏิยยธรรมตามแนวทางพระพุ
บธรรมตามแนวทางพระพุ
ัติตน โรงเรียนโดยไม่
เกี่ยง
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แสดงการเปรี
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ด้ออก
านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
		 1.6 ด้านความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ อยูใ่ นระดับมาก และ
เยาวชนในภาคตะวั
เยาวชนในภาคตะวันนออก
ของเยาวชนในภาคตะวันออก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ และระดับ
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2. เปรียบเทียบการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคคลผู้ที่มีอุปการคุณต่อเรา ส่วนอันดับสุดท้าย คือ
บีเบียยบปฏิ
บปฏิบบัตัติในโรงเรี
ิในโรงเรียยนนเชเชนนการแต
การแตงกายตามระเบี
งกายตามระเบียยบบและไม
และไมฝฝาฝาฝนนกฎระเบี
กฎระเบียยบของโรงเรี
บของโรงเรียยนตามแนวทางพระพุ
น
ทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก จ�ำแนก
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สถิติ นดัและเยา
งแสดงใ
ชั้นมัทธยมศึ
กษาตอนปลายมีการปฏิบัติตนดานคุณ ธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยาง
ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุ
ธศาสนา
นัยสําคั่ยญตทางสถิ
เมื่อพิจบารณาเป
นราณยดธรรม
าน พบวา มีเพียงดานความมีระเบียบวินัย ที่เยาวชนที่ศึกษาชั้นมัธยมศ
2.2 จําแนกตามเกรดเฉลี่ย โดยรวมพบวา เยาวชนที่มีเกรดเฉลี
างกันมีตกิ ารปฏิ
ัติตนดานคุ
ของเยาวชนในภาคตะวั
น
ออก
จ�
ำ
แนกตามเพศ
่ศึกษาชั้น่ มั3ธยมศึกษาตอนปลายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเยาวชน
รรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทตอนต
ี่ระดับนและเยาวชนที
.05 ดังแสดงในภาพที
มัธยมศึกษาตอนตนมีคาเฉลี่ยสูงเยาวชนที่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนดานอื่นๆ อีก 5 ดาน แตกตางกันอยาง
าพที่ 2 แสดงการเปรี
ยบเทียบคาเฉลี2.2
่ยรวมระดั
บการปฏิบตั ิตนดานคุ
ณธรรมจริ
ทธศาสนาของ
นั ย สํยธรรมตามแนวทางพระพุ
า คัา ญเยาวชน
ทาง
สถิติ ดังแสดงในภาพท
		
จ�ำแนกตามเกรดเฉลี
่ย โดยรวมพบว่
เยาวชนในภาคตะวั
น
ออก
จํ
า
แนกตามเพศ
ที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกันมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม

ทธศาสนาแตกต่
างกัา นเยาวชนที
อย่างมี่มนีเัยกรดเฉลี
ส�ำคัญ่ยทางสถิ
ี่ บัติตนดานคุณธรรม
2.2 แนวทางพระพุ
จําแนกตามเกรดเฉลี
่ย โดยรวมพบว
ตางกันตมีกิทารปฏิ
ริยธรรมตามแนวทางพระพุ
ทธศาสนาแตกต
างกันอย่ 3างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในภาพที่ 3
ระดับ .05
ดังแสดงในภาพที

ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบัติตน
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ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบตั ิตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ
เยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามระดับชั้นที่ศึกษา

เยาวชนในภาคตะวันออก จ�ำแนกตามระดับชั้นที่ศึกษา

ที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบตั ิตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ
2.4 จําแนกตามภูมิลําเนา โดยรวมพบวา เยาวชนที่มีภูมิลําเนาตางกันมีการปฏิบัติตนดา
เยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามเกรดเฉลี่ย
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าเฉลี่ยรวมระดับางกั
การปฏิ
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เยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามระดับชั้นที่ศึกษา
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สถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในภาพที่ 5
เยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามเกรดเฉลี่ย
ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก จ�ำแนกตามเกรดเฉลี่ย

มห
าว

โดยรวมจ� ำ แนกตามเกรดเฉลี่ ย พบว่ า เยาวชนที่ มี
เกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00 เกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 เกรดเฉลี่ย
3.51 ถึง 4.00 มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม
ภาพที่ 5่ยต�แสดงการเปรี
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่มีเกรดเฉลี
่ำกว่า ยบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบตั ิตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศ
เยาวชนในภาคตะวั
นออก จําแนกตามภูมิลําเนา
2.50 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็
น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านทั้งในด้านความกตัญูกตเวที ด้านความเป็น
ภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเที
ยบค่ า5เฉลี
่ยรวมระดับการปฏิ
ิตนด
านคุ่ยณรวมระดั
ธรรมจริบยธรรมตามแนวทางพระพุ
ทธศาสนาข
แสดงการเปรี
ยบเทีบยตั บค่
าเฉลี
การปฏิบัติตน
ผู ้ ว ่ า ง่ า ย ด้ า นความเมตตากรุ ณ า ด้ า นความขยั น หมัเยาวชนในภาคตะวั
่ น เพี ย ร ภาพที
นออก จําแนกตามภูมิลําเนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ด้านความมีระเบียบวินัย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เยาวชนในภาค
ของเยาวชนในภาคตะวันออก จ�ำแนกตามภูมิล�ำเนา
ตะวันออก ทีม่ เี กรดเฉลีย่ ต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
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รำไ

พพ
รรณ
ี

		 โดยรวมจ�ำแนกตามภูมิล�ำเนา พบว่า เยาวชนที่มี 		 โดยรวมจ�ำแนกตามสถานภาพการอยู่อาศัย พบว่า
ภู มิ ล� ำ เนาจั น ทบุ รี ชลบุ รี และระยองมี ค ่ า เฉลี่ ย การปฏิ บั ติ ต น เยาวชนที่ อ าศั ย อยู ่ กั บ พ่ อ และแม่ มี ค ่ า เฉลี่ ย การปฏิ บั ติ ต นด้ า น
ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชน คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่
ที่ มี ภู มิ ล� ำ เนาตราดอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 เมื่ อ อาศัยอยู่กับแม่ และเยาวชนที่อาศัยอยู่กับญาติหรือผู้ปกครอง
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 4 ด้าน ที่เยาวชนในภาคตะวันออก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ที่มีภูมิล�ำเนาต่างกันมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม พบว่า มี 3 ด้าน ที่เยาวชนในภาคตะวันออกที่มีสถานภาพการ
แนวทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ อยูอ่ าศัยต่างกันมีการปฏิบตั ติ นด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
ที่ระดับ .05 ได้แก่
พระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
		 1) ด้านความกตัญญูกตเวที เยาวชนที่มีภูมิล�ำเนา ได้แก่
ชลบุรี ระยอง มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม
		 1) ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เยาวชนที่อาศัยอยู่
แนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่มีภูมิล�ำเนาตราด และ
กับพ่อและแม่มีค่าเฉลี่ยมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนที่มีภูมิล�ำเนาชลบุรี ระยอง มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตนด้าน
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่อาศัยอยู่กับแม่ และ
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่มี
เยาวชนที่อาศัยอยู่กับบุคคลอื่นๆ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
ภูมิล�ำเนาจันทบุรีอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
		 2) ด้านความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ เยาวชนทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนา .05 ส่วนเยาวชนทีอ่ าศัยอยูก่ บั พ่อ เยาวชนทีอ่ าศัยอยูก่ บั แม่ เยาวชน
าศั่ยยการปฏิ
อยู ่ กั บบญาติ
ตราด
จันทบุรมี ิลมีําเนา
ค่าเฉลี
บัติต่มีภนดู้มิลาํานคุ
ณธรรมจริ
ยธรรมตาม
โดยรวมจํ
าแนกตามภู
พบว่ยการปฏิ
า เยาวชนที
เนาจั
นทบุรี ชลบุ
รี และระยองมีทีค่ อาเฉลี
ัติ ห รื อ ผู ้ ป กครองมี ค ่ า เฉลี่ ย มี ก ารปฏิ บั ติ ต น
ณธรรมจริ
านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุ
ทธศาสนาสู
าเยาวชนที
ําเนาตราดอย
ทางสถิ
ตทิ รี่ ะดับยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชน
แนวทางพระพุทธศาสนาสู
งกว่างกว
เยาวชนที
่มีภ่มูมีภิลูม�ำิลเนาชลบุ
รี อย่าางมีงมีนัยสําคัด้ญานคุ
าศัยบอยูัติต่กนด
ับบุาคนคลอื่นๆ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเปนรายด
า มีต4ิที่รดะดั
านบที่เ.05
ยาวชนในภาคตะวันออก ที่มีภูมิลําเนาตางกันมีทีก่อารปฏิ
นัยส�าำนคัญพบว
ทางสถิ
รรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุ
างกันอยนาผูงมี
ญทางสถิต่มิทีภี่ระดั
		 ทธศาสนาแตกต
3) ด้านความเป็
้ว่านง่ัยาสํยาคัเยาวชนที
ูมิลบ�ำ.05
เนาไดแก		 2) ด้านความเป็นผูว้ า่ ง่าย เยาวชนทีอ่ าศัยอยูก่ บั พ่อ
1) ดานความกตัญูกตเวที เยาวชนที่มีภูมิลําเนาชลบุรี ระยองมีคาเฉลี่ยการปฏิบและแม่
ธรรม
ย่ มีการปฏิบตั ติ นด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
จันทบุรี ระยอง มีคา่ เฉลีย่ การปฏิบตั ติ นด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม ัติตนดามนคุคี า่ณเฉลี
ธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนที่มีภูมิลําเนาตราด และเยาวชนที่มีภูมิลําเนาชลบุรี ระยอง มี
ธศาสนาสู
ธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที
่มีภูมิล�ำเนาตราด
อย่า่มงมีีภูมิลําพระพุ
ฉลี่ยการปฏิบัติตนดแนวทางพระพุ
านคุณธรรมจริทยธรรมตามแนวทางพระพุ
ทธศาสนาสู
งกวาเยาวชนที
เนาจันททบุ
รีอยางมีงกว่าเยาวชนทีอ่ าศัยอยูก่ บั แม่ และเยาวชนทีอ่ าศัย
อยู่กับญาติหรือผู้ปกครอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
าคัญทางสถิติที่ระดันับยส�.05ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
		
ความมี ร่มะเบี
นั ย เยาวชนที
ู มิ ล� ำ่ยเนา
อ่ าศัยอยูก่ บั พ่อมีคา่ เฉลีย่ มีการปฏิบตั ติ นด้านคุณธรรม
2) ดานความเอื
้อเฟอเผื่อ4)แผ เยาวชนที
ีภูมิลยําบวิ
เนาตราด
จันทบุรี มี่ มคี ภาเฉลี
การปฏิบส่ัตวิตนเยาวชนที
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และเยาวชนที่อาศัยอยู่กับญาติหรือผู้ปกครอง อย่างมีนัยส�ำคัญ
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บ .05
พบว่
า
เยาวชนที
่
ม
ี
ส
ถานภาพการอยู
่
อ
าศั
ย
ต่
า
งกั
น
มี
ก
ารปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ต
น
2.5 จําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย โดยรวมพบวา เยาวชนที่มีสถานภาพการอยูกัอบาศัพ่ยอตและแม่
างกันมีกมารีค่าเฉลี่ยมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม
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ติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่รตามแนวทางพระพุ
ะดับ .05 ดังแสดง ทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่อาศัยอยู่กับแม่ และ
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เยาวชนทีอ่ าศัยอยูก่ บั ญาติหรือผูป้ กครอง อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และเยาวชนที่อาศัยอยู่กับพ่อมีค่าเฉลี่ยมีการปฏิบัติตน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชน
ที่อาศัยอยู่กับญาติหรือผู้ปกครอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05

ที่ 6 แสดงการเปรียภาพที
บเทียบค่ 6าเฉลี
่ยรวมระดับการปฏิ
ตั ิตานดเฉลี
านคุ
ณธรรมจริบยการปฏิ
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แสดงการเปรี
ยบเทียบบค่
่ยรวมระดั
บัติตน
เยาวชนในภาคตะวันออก ด้จําาแนกตามสถานภาพการอยู
อ

าศั
ย
นคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ของเยาวชนในภาคตะวั
นออก
จ�ำแนกตามสถานภาพ
โดยรวมจําแนกตามสถานภาพการอยู
อาศัย พบว
า เยาวชนที
่อาศัยอยูกับพอและแมมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติ
การอยู่อาศัทธศาสนาสู
ย
านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุ
งกวาเยาวชนที่อาศัยอยูกับแม และเยาวชนที่อาศัยอยูกับญาติ
ผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี 3 ดาน ที่เยาวชนในภาค
นออกที่มีสถานภาพการอยูอาศัยตางกันมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตาง
ยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก
1) ดานความเอื้อเฟอเผื่อแผ เยาวชนที่อาศัยอยูกับพอและแมมีคาเฉลี่ยมีการปฏิบัติตนดานคุณ ธรรม
ธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนที่อาศัยอยูกับแม และเยาวชนที่อาศัยอยูกับบุคคลอื่นๆ อยางมี
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1. การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน เรียง
ล�ำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความกตัญญูกตเวที
ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้ว่าง่าย ความเมตตากรุณา ความ
ขยันหมั่นเพียร และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จากผลการวิจัยแสดง
ให้เห็นว่า ด้านความกตัญญูกตเวที เยาวชนมีการปฏิบัติตนอยู่ใน
ระดับสูงกว่าด้านอื่นๆ อาจเป็นเพราะในสังคมไทยนั้นได้มีการเน้น
ย�ำ้ สัง่ สอนในเรือ่ งของความกตัญญูกตเวทีมาเป็นระยะเวลายาวนาน
ผ่านการอบรมปลูงฝังจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งจากการสั่งสอนจากสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา สอดคล้องกับที่
กรมการศาสนา (2553) ได้กล่าวไว้วา่ จริยธรรมว่าด้วยความกตัญญ
กตเวที เป็นหลักจริยธรรมทีเ่ ด็กและเยาวชนพึงยึดถือเป็นหลักปฏิบตั ิ
ประกอบกับสังคมไทยให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งของความกตัญญูกตเวที
ดังมีค�ำกล่าวที่ว่า “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี”
(คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2550: 34) ซึ่งค�ำสอนดังกล่าว
จะถูกสั่งสอนอยู่ในวิถีชีวิตประจ�ำวันจึงท�ำให้เยาวชนมีการปฏิบัติ
ตนด้านนี้อยู่ในระดับสูงกว่าด้านอื่นๆ ส่วนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้น
เยาวชนมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับน้อยกว่าด้านอื่นๆ ทั้งอาจเป็น
เพราะเยาวชนมองการเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่สว่ นใหญ่ในรูปของการให้วตั ถุ
สิ่งของ ซึ่งตัวเยาวชนนั้นยังไม่มีความพร้อมในการแสวงหาสิ่งของ
มาด้วยตนเอง ยังมีการพึ่งพาและขอจากพ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นหลัก
ประกอบกับสภาพของสังคมไทยในยุคนี้ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
เต็มไปด้วยการแก่งแย่งและแข่งขัน จึงท�ำให้เยาวชนมีการปฏิบตั ติ น
ด้านความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่นอ้ ยกว่าด้านอืน่ ๆ สอดคล้องกับทีด่ าวเรือง
แก้วขันตี และคณะ (2547: 95) กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ของโลกอย่างรวดเร็วมีผลกระทบต่อจริยธรรม คุณค่า ค่านิยม
ซึ่งส่งผลต่อไปถึงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในสังคม
2. ผลการเปรี ย บเที ย บการปฏิ บั ติ ต นด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก
เมื่อจ�ำแนกตามเพศ โดยรวมพบว่า เยาวชนเพศชายและเพศหญิง
มีการปฏิบตั ติ นด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีเพียงด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่เยาวชนเพศชายและ
เพศหญิงแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
เยาวชนเพศชายมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเยาวชนเพศหญิง ส่วนด้านอื่นๆ
อีก 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งจากผลการ
วิจัยแสดงให้เห็นว่า เยาวชนในภาคตะวันออกทั้งเพศชายและหญิง
มีการปฏิบตั ติ นด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ไม่แตกต่างกัน จะมีเพียงด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เท่านั้นที่เยาวชน
เพศชายสูงกว่าเพศหญิง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะธรรมชาติของเพศชาย

ที่มักไม่ค่อยมีความหวงแหนในสิ่งต่างๆ เหมือนเพศหญิง ซึ่งมี
ความรักและหวงแหนในสิ่งของที่เป็นของตนเองมากกว่า ประกอบกับ
ในสังคมไทยได้สอนเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อแผ่เผื่อและการเสียสละ
ต่อสังคมว่าสามารถกระท�ำได้ทุกที่ทุกเวลา (กนก จันทรา และ
คณะ, 2559: 15) อีกทัง้ มีการปลูกฝังค่านิยมให้เพศชายรูจ้ กั เสียสละ
เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ตอ่ ผูท้ อี่ อ่ นแอกว่า จึงท�ำให้เยาวชนชายมีการปฏิบตั ติ น
ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่มากกว่าเยาวชนหญิง เมื่อจ�ำแนกตาม
เกรดเฉลีย่ โดยรวมพบว่า เยาวชนทีม่ เี กรดเฉลีย่ ต่างกันมีการปฏิบตั ติ น
ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยรวมจ�ำแนกตามเกรดเฉลีย่
พบว่า เยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00 เกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง
3.50 เกรดเฉลีย่ 3.51 ถึง 4.00 มีคา่ เฉลีย่ การปฏิบตั ติ นด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนทีม่ เี กรดเฉลีย่
ต�่ำกว่า 2.50 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านทั้งในด้านความกตัญูกตเวที ด้านความ
เป็นผู้ว่าง่าย ด้านความเมตตากรุณา ด้านความขยันหมั่นเพียร
ด้านความมีระเบียบวินัย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เยาวชนในภาค
ตะวันออก ทีม่ เี กรดเฉลีย่ ต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เยาวชนที่มี
เกรดเฉลี่ยในระดับมากมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยในระดับน้อย
ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะเยาวชนทีเ่ รียนดีสว่ นใหญ่จะเป็นผูท้ มี่ พี ฤติกรรมดี
ตั้งใจ และเอาใจใส่ต่อการกระท�ำสิ่งต่างๆ ซึ่งผลการเรียนที่ดีนั้น
ย่อมมาจากความขยันหมัน่ เพียร ความมีระเบียบวินยั และความเป็น
ผู้ว่าง่าย ที่ยอมรับและเชื่อฟังค�ำสั่งสอนของครูอาจารย์เป็นพื้นฐาน
เบื้องต้น ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า เยาวชนที่เรียนดีจะมีการปฏิบัติตนด้าน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่ดีตามไปด้วย
เมือ่ จ�ำแนกตามระดับชัน้ ทีศ่ กึ ษา โดยรวมพบว่า เยาวชนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้นและเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการปฏิบัติตนด้าน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่าง
ไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ เมือ่ พิจารณาเป็นร้ายด้าน พบว่า มีเพียงด้าน
ความมีระเบียบวินัย ที่เยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและเยาวชน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าเฉลี่ยสูงเยาวชน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนด้านอื่นๆ อีก 5 ด้าน แตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า เยาวชน
ทีศ่ กึ ษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นมีการปฏิบตั ดิ า้ นความมีระเบียบวินยั
สู ง เยาวชนที่ ศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น
เพราะสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้ความส�ำคัญกับ
การเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ด้านคุณธรรม และพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของธนวัน สายเนตร และ
คณะ (2562) ทีศ่ กึ ษาวิจยั การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรม
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อภิปรายผล
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สถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส่ ว นเยาวชนที่ อ าศั ย อยู ่ กั บ พ่ อ มี ค ่ า เฉลี่ ย มี
การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
สูงกว่าเยาวชนที่อาศัยอยู่กับแม่ และเยาวชนที่อาศัยอยู่กับญาติ
หรือผู้ปกครอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย
พบว่า ด้านความมีระเบียบวินัย เยาวชนที่อาศัยอยู่กับพ่อและ
แม่มีค่าเฉลี่ยมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่อาศัยอยู่กับแม่ และเยาวชน
ที่ อ าศั ย อยู ่ กั บ ญาติ ห รื อ ผู ้ ป กครอง อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 และเยาวชนที่อาศัยอยู่กับพ่อมีค่าเฉลี่ยมีการปฏิบัติตน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชน
ที่อาศัยอยู่กับญาติหรือผู้ปกครอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ครอบครัวที่มีความอบอุ่น
มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ภ ายในครอบครั ว ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมที่ ดี
ของเยาวชน สอดคล้องกับที่นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ (2541) กล่าวว่า
ครอบครัวเป็นองค์ประกอบแรกที่พัฒนาเด็ก ครอบครัวที่จะพัฒนา
เด็กได้ดีควรจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่น มีศีลธรรม และมีความรู้ใน
การพัฒนาเด็ก ประกอบกับการที่เยาวชนได้อยู่กับครอบครัวที่มี
ทั้งพ่อและแม่สมบูรณ์ท�ำให้เยาวชนนั้นไม่รู้สึกขาดความอบอุ่นหรือ
มีปมด้อย อีกทั้งพ่อและแม่นั้นจะเป็นขัดเกลา อบรมสั่งสอน ดูแล
เอาใจใส่ เป็นแบบอย่างได้ดีกว่าบุคคลอื่นๆ

ชภัฏ

เชิงจริยธรรม ด้านคุณธรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามนโยบาย
โครงการโรงเรียนคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ทีไ่ ด้กำ� หนดแนวทาง
การพัฒนาที่ส�ำคัญข้อหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทย
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน
และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ
วิ นั ย และจิ ต สาธารณะ ประกอบกั บ เยาวชนชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายซึ่งถือเป็นวัยรุ่นตอนกลาง เมื่อกล่าวถึงพัฒนาการตาม
ช่วงวัย วัยนี้มักจะต้องการอิสรภาพมากขึ้น มักจะแสดงอาการ
แข็งกร้าว เมื่อถูกจ�ำกัดเสรีภาพ (กลัญญู เพชราภรณ์, 2562:
ออนไลน์) จึงท�ำให้ด้านความมีระเบียบวินัยของเยาวชนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลายมีการปฏิบัติน้อยกว่า เมื่อจ�ำแนกตามสถานภาพ
การอยู่อาศัย โดยรวมพบว่า เยาวชนที่มีสถานภาพการอยู่อาศัย
ต่ า งกั น มี ก ารปฏิ บั ติ ต นด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยรวมจ�ำแนกตามสถานภาพการอยู่อาศัย พบว่า เยาวชนที่อาศัย
อยู่กับพ่อและแม่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่อาศัยอยู่กับแม่ และ
เยาวชนที่อาศัยอยู่กับญาติหรือผู้ปกครอง อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 3 ด้าน
ที่เยาวชนในภาคตะวันออกที่มีสถานภาพการอยู่อาศัยต่างกันมี
การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านความ
เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ด้านความเป็นผูว้ า่ ง่าย และด้านความมีระเบียบวินยั
ผลการวิจัยพบว่า ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เยาวชนที่อาศัยอยู่กับ
พ่อและแม่มีค่าเฉลี่ยมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่อาศัยอยู่กับแม่ และ
เยาวชนที่อาศัยอยู่กับบุคคลอื่นๆ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนเยาวชนทีอ่ าศัยอยูก่ บั พ่อ เยาวชนทีอ่ าศัยอยูก่ บั แม่ เยาวชน
ที่อาศัยอยู่กับญาติหรือผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยมีการปฏิบัติตนด้าน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่
อาศัยอยู่กับบุคคลอื่นๆ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า ด้านความเป็นผู้ว่าง่าย เยาวชนที่อาศัยอยู่กับ
พ่อและแม่มีค่าเฉลี่ยมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่อาศัยอยู่กับแม่ และ
เยาวชนที่อาศัยอยู่กับญาติหรือผู้ปกครอง อย่างมีนัยส�ำคัญทาง

ข้อเสนอแนะ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

1. ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 ให้ ค วามส� ำ คั ญ และส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต น
ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้น
กิจกรรมการส่งเสริมเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้มากขึ้นในกลุ่ม
เยาวชน
		 1.2 ส่ ง เสริ ม ครอบครั ว ให้ ดู แ ล มอบความรั ก
ความเอาใจใส่แก่เยาวชน สร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว
สร้างโอกาสและกิจกรรมให้เยาวชนได้อยู่ร่วมกันกับพ่อและแม่
		 1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน
ร่วมกันขับเคลือ่ น ส่งเสริมการปฏิบตั ติ นของเยาวชน โดยด�ำเนินการ
ร่วมกันในสถาบันทางสังคม 3 ฝ่าย คือ สถาบันครอบครัว สถาบัน
การศึกษา และสถาบันศาสนา
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อหาแนวทางส่งเสริม
การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของเยาวชนในภาคตะวันออก
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ชนิดและการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี
Species Diversity and Distribution of Macroalgae at Ao Yang Bay,
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การศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวยางจังหวัดจันทบุรี โดยท�ำการส�ำรวจ
เป็นจ�ำนวน 6 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม ปี พ.ศ.2561 และเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ปี พ.ศ.2562 พร้อมทั้ง
ศึกษาค่าปัจจัยทางกายภาพต่างๆ ได้แก่ ค่าอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าปริมาณออกซิเจนละลาย ค่าปริมาณแสง ค่าความเค็ม
และค่าความลึก ก�ำหนดจุดเก็บตัวอย่างสาหร่ายทะเลบริเวณหาดอ่าวยาง จ�ำนวน 3 สถานี คือ สถานีด้านซ้ายของหาดที่ติดแนวปะการัง
สถานีตรงกลางติดกับหาดหิน และสถานีทางด้านขวาติดกับหาดหินและหาดทราย ท�ำการส�ำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างสาหร่ายทะเล
ที่พบ บันทึกภาพสาหร่ายทะเล ศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่าย โดยใช้พื้นที่สุ่มตัวอย่าง (Quadrate) ขนาด 1x1 เมตร และ
จัดจ�ำแนกชนิดของสาหร่ายทะเลโดยใช้คู่มือ หรือ คีย์ ผลการศึกษาพบสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ทั้งสิ้น 10 วงศ์ 15 สกุล 22 ชนิด
โดยพบสาหร่ายทะเลสีแดงมากที่สุด 11 ชนิด รองลงมา คือ สาหร่ายทะเลสีน�้ำตาล 8 ชนิด และน้อยสุด คือ สาหร่ายทะเลสีเขียว 3 ชนิด
พบการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลในบริเวณเขตน�้ำขึ้นสูงสุด เพียงชนิดเดียว คือ Enteromorpha prolofera ในบริเวณเขต
น�้ำขึ้นน�้ำลงพบสาหร่ายทั้งหมด 13 สกุล 17 ชนิด ชนิดเด่น คือ Gelidiumpusillum และพบสาหร่ายทะเลบริเวณเขตที่อยู่ใต้น�้ำตลอดเวลา
จ�ำนวน 2 สกุล 5 ชนิด สาหร่ายทะเลชนิดเด่น คือ Sargassumcrassifolium นอกจากนีย้ งั พบว่า ความหนาแน่นของสาหร่ายในแต่ละฤดูกาล
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ (P<0.05) โดยพบความหนาแน่นของสาหร่ายทะเลในช่วงฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝน การศึกษาเปอร์เซ็นต์
ความหนาแน่นของสาหร่ายทะเลทั้งหมดพบว่า มีความสัมพันธ์กับค่าความเค็ม และค่าความลึกอย่างมีนัยส�ำคัญ (P < 0.05)
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Diversity and distribution research of seaweed at Ao Yang Bay, Chanthaburi Province was conducted 6 times
in June, August and October 2018 and January, February and March 2019. The physical factor such as temperature,
pH, dissolved oxygen, light intensity, salinity and depth was also measured. Sampling design was divided into 3
stations in left hand side near the coral reef, in the middle of Nomsao Island near the rocky shore and right hand
side near the rocky shore and sand beach. Sample collection of seaweed was conducted and studied percentage
of cover area was recorded by photos of seaweed in the field study by using quadrate 1x1 m. Samples were
identified by book guide and key of seaweed. The result found that seaweed was belonged to 10 family 15 genera
and 22 species. The composition of seaweed was comprised 11 Rhodophyta, 10 Phaeophyta and 3 Chlorophyta.
At high tide only one type of seaweed was found, Enteromorphaprolofera. Thirteen generas and seventeen
species were found at intertidal zone. The dominance species was Gelidiumpusilum. While at low tide was found
2 generas and 5 species of seaweed. Furthermore, the result also found that density of seaweed was difference
in each season (P<0.05). The density of seaweed was higher in dry season than wet season. The dominance
species was Sargassumcrassifolium. The relationship between the density of seaweed with physical factor was
correlated with salinity and depth (P<0.05).
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กระเซ็นถึงไปจนถึงระดับความลึกที่แสงส่องถึง ขึ้นอยู่กับความขุ่น
พืน้ ทีต่ ำ� บลบางกะไชย อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ใสของน�้ำทะเล โดยปกติมักจะขึ้นอยู่บนพื้น หรือวัสดุซึ่งสามารถยึด
ประกอบไปด้วยระบบนิเวศที่มีความหลากหลายสูง เช่น ระบบนิเวศ เกาะได้มั่นคง เช่น ก้อนหิน ซากปะการัง และเปลือกหอย สาหร่าย
หาดหิน หาดทราย ป่าชายเลน และแนวปะการัง ซึง่ มีความอุดมสมบูรณ์ ทะเลสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามชนิดของรงควัตถุได้ 4
และมีความเป็นธรรมชาติที่ยังสวยงามมาก ท�ำให้มีนักท่องเที่ยว กลุม่ คือ สาหร่ายสีนำ�้ เงินแกมเขียว สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีนำ�้ ตาล
เดินทางมายังพื้นที่บางกะไชยเป็นจ�ำนวนมาก และเพิ่มสูงขึ้นอย่าง และสาหร่ายสีแดง (กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, 2527) สาหร่าย
ต่อเนือ่ ง จากสถิตขิ องส�ำนักงานการท่องเทีย่ วจังหวัดจันทบุรี (2561) ทะเลขนาดใหญ่เหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบซ่อนตัวที่
พบว่าภายหลังจากที่จังหวัดจันทบุรีได้ถูกโปรโมตให้เป็นเมืองที่ต้อง ส�ำคัญของสัตว์ทะเลหลายชนิด เหมาะต่อการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ห้ามพลาดในปี 2557 นั้น ท�ำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทาง มาเป็นแหล่งการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้แห่งใหม่ ร่วมกับการด�ำ
เข้ามายังจังหวัดถึง 2,000,000 คน และมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นถึง ในปี น�้ำดูปะการัง ที่พบว่าปะการังในบริเวณนี้ มีลักษณะที่เฉพาะ และ
2559 เป็นจ�ำนวน 2,500,000 คน โดยสถานที่ท่องเที่ยวของพื้นที่ มีความสวยงามที่โดดเด่น เช่น กลุ่มปะการังก้อน เป็นต้น โดยผล
ต�ำบลบางกะไชย ได้แก่ อ่าวยาง จัดว่าเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวให้ จากการศึกษาครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสนองโครงการอนุรักษ์
ความสนใจในการเข้ามาเพื่อพักผ่อน และท�ำกิจกรรมการท่องเที่ยว พั น ธุ ก รรมพื ช ฯ ของมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว ยั ง เป็ น การบู ร ณาการ
ต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก เช่น การขี่จักรยานเลียบบริเวณชายฝั่ง ความร่วมมือร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นบางกะไชย ที่มี
การเล่นน�้ำบริเวณชายหาด และการด�ำน�้ำดูปะการัง เป็นต้น โดยที่ ความเข้มแข็ง และมีความเอาใจใส่ตอ่ การจัดการทรัพยากรในท้องถิน่
ผ่ า นมาโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ฯ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็นอย่างมาก โดยนโยบายหนึ่งขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ร�ำไพพรรณี ได้มกี ารด�ำเนินการเพือ่ ท�ำการวิจยั ทรัพยากรทางชีวภาพ บางกะไชย ก็คอื การเฝ้าระวังเพือ่ การลดความสูญเสียความหลากหลาย
ในพื้นที่อ่าวยางและบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การศึกษา ของทรัพยากรในชุมชน ดังนั้นผลการศึกษาในครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่มี
ทรั พ ยากรชี ว ภาพเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ การศึ ก ษาความ ความส�ำคัญมากต่อการวางแผนการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
หลากหลายของปู (ชุตาภา คุณสุข และรังสินี วงษ์สมศรี, 2559) ทางชีวภาพ ซึ่งเป็นทรัพยากรฐานรากที่ส�ำคัญของชุมชน
การฟื้นฟูปะการังท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยว (โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี, 2559) ซึ่งผล วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาพบศักยภาพความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในเรื่องชนิด
1. ศึ ก ษาการแพร่ ก ระจาย ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
และระบบนิเวศมีความหลากหลายสูง เหมาะต่อการเสริมสร้าง สาหร่ายทะเล ในพื้นที่อ่าวยาง และเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี
ประสิทธิภาพการท่องเที่ยวของพื้นที่ต�ำบลบางกะไชย และจังหวัด
2. ศึ ก ษาปั จ จั ย ทางกายภาพบางประการที่ มี ผ ลต่ อ
ในระยะยาว นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า สามารถต่อยอดงาน การแพร่กระจายของสาหร่ายทะเล
วิจัยในพื้นที่ข้างเคียงที่มีศักยภาพสูงได้ คือ พื้นที่อ่าวยาง โดยกลุ่ม
ผูว้ จิ ยั พบว่า ในพืน้ ทีอ่ า่ วยาง มีสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ เช่น สาหร่าย วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
สีนำ�้ ตาล สาหร่ายสีแดง และสาหร่ายสีเขียว ทีม่ คี วามสวยงาม และมี
1. พื้นที่วิจัย ได้แก่ อ่าวยาง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณต�ำบล
ความชุกชุมค่อนข้างมากเป็นบริเวณกว้าง สาหร่ายทะเล (Seaweed บางกะไชย อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยพื้นที่ของหาด
หรือ Macroalgae) เป็นพืชชั้นต�่ำ ไม่มีระบบท่อล�ำเลียงอาหารจาก อ่าวยางมีความกว้าง 20 เมตร ประกอบไปด้วยหาดทรายและ
รากสูล่ ำ� ต้นและใบแบบพืชชัน้ สูง มีเพียงส่วนทีค่ ล้ายราก คล้ายล�ำต้น หาดหิน และมีแนวปะการังน�้ำตื้น ซึ่งประกอบไปด้วยปะการัง
และคล้ายใบ รวมทั้งหมด เรียกว่า ทัลลัส (Thallus) ใช้วิธีดูดซับน�้ำ ขนาดเล็กในกลุ่มปะการังก้อน
และแร่ธาตุจากน�้ำทะเลเข้าสู่เซลล์ต่างๆ โดยตรง มีขนาดตั้งแต่เล็ก
2. ก�ำหนดจุดเก็บตัวอย่างสาหร่ายทะเลบริเวณชายฝั่ง
มากประกอบไปด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียวที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ของหาดอ่าวยาง ต�ำบลบางกะไชย อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
บางชนิดจับตัวกันเป็นกลุม่ เซลล์ หรือเส้นสาย ไปจนถึงทีม่ ขี นาดใหญ่ โดยแบ่งจุดเก็บตัวอย่างเป็น 3 สถานี คือ สถานีด้านซ้ายของหาดที่
ความยาวหลายสิบเมตร คล้ายพืชชั้นสูง (อัญชนา ประเทพ, 2552) ติดแนวปะการัง สถานีตรงกลางติดกับหาดหิน และสถานีทางด้าน
สามารถขึ้นอยู่ได้ตั้งแต่บริเวณชายฝั่งที่น�้ำทะเลท่วมถึง หรือสาด ขวาติดกับหาดหิน และหาดทราย ดังภาพที่ 1

2. ท�ำการส�ำรวจสาหร่ายทะเลตามจุดที่ก�ำหนด และ
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จันทบุรี โดยแบmงจุดเก็บตัวอยmางเปÖน 3 สถานี คือ สถานีดoานซoายของหาดที่ติด แนวปะการัง สถานีต รงกลางติด กั บหาดหิ น
และสถานีทางดoานขวาติดกับหาดหิน และหาดทราย ดังภาพที่ 1
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ชภัฏ

ภาพที่ 1 พื้นที่เก็บตัวอย่างสาหร่ายทะเล บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี

ความเป็นกรด-เบส และค่าปริมาณออกซิเจนละลายน�้ำ วัดโดยใช้
มัลติมิเตอร์ ยี่ห้อ Lutron รุ่น WA-2017SD ค่าความเค็ม โดยใช้
เครื่องวัดความเค็ม Refractometer ค่าความเข้มแสง วัดโดยใช้
Digital Light Lux Meter ยี่ห้อ Lutron รุ่น LX-11128SD
จากนั้นท�ำการเก็บตัวอย่างสาหร่ายใส่ในถุงพลาสติกซิป เก็บรักษา
ตัวอย่างด้วยสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ 4 เปอร์เซ็นต์ เพื่อน�ำไปจัด
จ�ำแนกชนิดในห้องปฏิบัติการต่อไป
3. การศึกษาในห้องปฏิบัติการ ท�ำการเก็บรวบรวม
ชนิดของสาหร่ายทะเลที่พบ มาศึกษาสัณฐานวิทยา และกายวิภาค
ท� ำ การเปรี ย บเที ย บโครงสร้ า งภายนอก ถ่ า ยภาพ และบั น ทึ ก
รายละเอียด เอกสารที่ใช้ในการจัดจ�ำแนกชนิดสาหร่ายทะเล ได้แก่
Abbot (1999), Dawson (1954), Egerod (1975), Huisman
(2000), Lewmanomont and Ogawa (1995) และกาญจนภาชน์
ลิ่วมโนมนต์ และคณะ (2534) ตัวอย่างสาหร่ายทะเลที่จัดจ�ำแนกแล้ว
จะน�ำมาจัดเก็บตามระบบสากล และเก็บรักษาไว้ที่ห้องปฏิบัติการ
พฤกษศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
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ท�ำการเก็บรวบรวมสาหร่ายทะเลที่พบ โดยเลือกเก็บสาหร่ายทะเล
ที่มีความสมบูรณ์ใส่ลงในถุงพลาสติกส�ำหรับเก็บตัวอย่างพร้อมกับ
น�้ำทะเล จากนั้นบันทึกภาพสาหร่ายทะเลที่พบในจุดเก็บตัวอย่าง
และในจุดทีเ่ ก็บสาหร่ายทะเลพบสาหร่ายทีเ่ ป็นชนิดเดียวกันกระจาย
อยู่เป็นกลุ่มในบริเวณเดียวกันจะท�ำการศึกษาเปอร์เซ็นต์การแพร่
กระจายของสาหร่ายโดยใช้ควอดแดรท (Quadrate) ขนาด 1x1 เมตร
วางลงไปในบริเวณที่พบการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเล ท�ำการ
บันทึกภาพ เพื่อน�ำมาใช้ในการค�ำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การปกคลุม
ของของสาหร่ายทะเลในแต่ละบริเวณ ดังภาพที่ 2 ในทั้ง 2 ฤดูกาล
คือ ฤดูฝนและฤดูแล้ง เป็นจ�ำนวน 4 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม
เมษายน มิถุนายน และสิงหาคม 2561 โดยการเดินส�ำรวจส�ำรวจ
ลงตามพื้ น ที่ วิ จั ย ที่ มี ส าหร่ า ยทะเล และการด� ำ น�้ ำ ทั้ ง ผิ ว น�้ ำ
(Skin diving) และการใช้เครื่องช่วยหายใจใต้น�้ำ (Scuba diving)
ในเวลากลางวัน เก็บตัวอย่างสาหร่ายตั้งแต่ตามแนวชายฝั่ง และ
แนวปะการังน�้ำตื้น ตั้งแต่เขตปะการังพื้นราบ (Reef flat) จนถึง
เขตปะการังลาดชัน (Reef slope) ตัวอย่างที่พบจะท�ำการบันทึก
ภาพใต้น�้ำ ต�ำแหน่ง และระดับความลึก บันทึกข้อมูลปัจจัยทาง
นิเวศวิทยาของพื้นที่เก็บตัวอย่างในแต่ละจุด ได้แก่ ค่าอุณหภูมิ
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		 ก. สาหร่ายในบริเวณที่ตื้น จากการเดินส�ำรวจ
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และกาญจนภาชน2 ลิ่วมโนมนต2 และคณะ (2534) ตัวอยmางสาหรmายทะเลที่จัดจำแนกแลoว จะนำมาจัดเก็บตามระบบสากล และ
เก็ บรักษาไวoที่หo องปฏิบั ติการพฤกษศาสตร2 ภาควิช าชีววิท ยา คณะวิท ยาศาสตร2 และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏรำไพ
พรรณี
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ข. สาหร่ายในบริเวณที่ลึก จากการส�ำรวจโดยการด�ำน�้ำ

ผลการวิจัย

1. ความหลากชนิดและเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของ
สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี
ผลการศึ ก ษาพบความหลากชนิ ด ของสาหร่ า ยทะเล
ทั้งหมด 15 สกุล 22 ชนิด โดยพบสาหร่ายทะเลสีเขียวทั้งหมด
3 สกุล 3 ชนิด ได้แก่ Bryopsis sp., Chaetomorpha antenina,
Enteromorpha prolofera สาหร่ า ยทะเลสี น�้ ำ ตาลทั้ ง หมด
3 สกุล 8 ชนิด ได้แก่ Padina australis, P. japonica, P. Minor,
Sargassum crassifolum, S. cinereum, S. oligocytum,
S. polycytum และ Tubinaria conoides และสาหร่ายทะเล
สีแดงทั้งหมด 9 สกุล 11 ชนิด ได้แก่ Acanthophora spicifera,
Amphiroa foliacea, Am. fragilissima, Chondrophycus cartilaginea, Gelidium pusillum, Gelidiella acerosa, Gracilaria
irregularis, Gr. tenuistipitata, Hypnea charoides, Jania
sp.และ Pterocladiella capillacea ดังตารางที่ 1
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ชภัฏ

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
		 4.1 การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่าย
ทะเลแต่ละชนิดโดยการหาระดับเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่าย
ทะเลใช้เกณฑ์ของ Purvaja et al. (2017) ดังนี้
ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ
5%		 หมายถึง มีความหนาแน่นน้อยมาก
25% หมายถึง มีความหนาแน่นน้อย
50% หมายถึง มีความหนาแน่นปานกลาง
75% หมายถึง มีความหนาแน่นมาก
100% หมายถึง มีความหนาแน่นมากที่สุด
		 4.2 การเปรียบเทียบความชุกชุมของสาหร่ายทะเล
ในแต่ละพื้นที่ส�ำรวจ และในแต่ละฤดูกาล โดยใช้สถิติทดสอบ
One-Way ANOVA โดยการท�ำการวิเคราะห์ การแพร่กระจายของ
สาหร่ายในแต่ละสถานี ในแนวขนานกับชายหาด ทั้งในเขตน�้ำขึ้น
สูงสุด น�้ำขึ้นน�้ำลง และบริเวณที่อยู่ใต้น�้ำตลอดเวลา
		 4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการกระจาย
ของสาหร่ า ยทะเล กั บ ปั จ จั ย ทางกายภาพบางประการ เช่ น
ความเค็ม อุณหภูมิของน�้ำ ความเข้มแสง เป็นต้น โดยใช้สถิติ
ทดสอบของเพียร์สัน (Pearson ‘s correlation)

รำไ

ภาพที่ 2 สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ที่พบในบริเวณอ่าวยาง
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ตารางที่ 1 ชนิดของสาหร่ายทะเล บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์

บริเวณที่พบ

เปอร์เซ็นต์
การปกคลุม

สถานภาพ

50%

มีความหนาแน่นปานกลาง

80%

มีความหนาแน่นมาก

55%

มีความหนาแน่นปานกลาง

80%

มีความหนาแน่นมาก

80%

มีความหนาแน่นมาก

80%

มีความหนาแน่นมาก
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ี

กลุ่ม

1) Bryopsis sp.

น�้ำขึ้นน�้ำลง

สาหร่ายสีเขียว

2) Chaetomorpha antenina

น�้ำขึ้นน�้ำลง

สาหร่ายสีเขียว

3) Enteromorpha prolofera

น�้ำขึ้นสูงสุด

สาหร่ายสีน�้ำตาล

4) Padina australis

น�้ำขึ้นน�้ำลง

สาหร่ายสีน�้ำตาล

5) Padina japonica

น�้ำขึ้นน�้ำลง

สาหร่ายสีน�้ำตาล

6) Padina Minor

น�้ำขึ้นน�้ำลง

สาหร่ายสีน�้ำตาล

7) Sargassum crassifolum

ใต้น�้ำตลอดเวลา

25%

มีความหนาแน่นน้อย

สาหร่ายสีน�้ำตาล

8) Sargassum cinereum

ใต้น�้ำตลอดเวลา

25%

มีความหนาแน่นน้อย

สาหร่ายสีน�้ำตาล

9) Sargassum oligocytum

ใต้น�้ำตลอดเวลา

25%

มีความหนาแน่นน้อย

สาหร่ายสีน�้ำตาล

10) Sargassum polycytum

ใต้น�้ำตลอดเวลา

25%

มีความหนาแน่นน้อย

สาหร่ายสีน�้ำตาล

11) Tubinaria conoides

ใต้น�้ำตลอดเวลา

25%

มีความหนาแน่นน้อย

สาหร่ายสีแดง

12) Acanthophora spicifera

น�้ำขึ้นน�้ำลง

>5%

มีความหนาแน่นน้อยมาก

สาหร่ายสีแดง

13) Amphiroa foliacea

น�้ำขึ้นน�้ำลง

>5%

มีความหนาแน่นน้อยมาก

สาหร่ายสีแดง

14) Amphiroa fragilissima

น�้ำขึ้นน�้ำลง

10%

มีความหนาแน่นน้อยมาก

สาหร่ายสีแดง

15) Chondrophycus cartilaginea

น�้ำขึ้นน�้ำลง

>5%

มีความหนาแน่นน้อยมาก

สาหร่ายสีแดง

16) Gelidium pusillum

น�้ำขึ้นน�้ำลง

75%

มีความหนาแน่นมาก

สาหร่ายสีแดง

17) Gelidiella acerosa

น�้ำขึ้นน�้ำลง

25%

มีความหนาแน่นน้อย

สาหร่ายสีแดง

18) Gracilaria irregularis

น�้ำขึ้นน�้ำลง

10%

มีความหนาแน่นน้อย

สาหร่ายสีแดง

19) Gracilaria tenuistipitata

น�้ำขึ้นน�้ำลง

>5%

มีความหนาแน่นน้อยมาก

สาหร่ายสีแดง

20) Hypnea charoides

น�้ำขึ้นน�้ำลง

>5%

มีความหนาแน่นน้อยมาก

สาหร่ายสีแดง

21) Jania sp.

น�้ำขึ้นน�้ำลง

50%

มีความหนาแน่นปานกลาง

สาหร่ายสีแดง

22) Pterocladiella capillacea

น�้ำขึ้นน�้ำลง

10%

มีความหนาแน่นน้อย
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รำไ

สาหร่ายสีเขียว
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สาหรmายสีแดง

22) Pterocladiella capillacea

น้ำขึ้นน้ำลง

10%

มีความหนาแนmนปานกลาง
มีความหนาแนmนนoอย

4.90% 4.90% 1.96%
4.90%
10.78%
4.90%

3.92%

15.69%

14.71%

15.69%

1.96%

ชภัฏ

4.90% 0.98%

Amphiroa fragilissima
Enteromorpha prolofera
Hypnea charoides
Jania sp
Gelidium pusillum
Gracilaria irregularis
Gracilaria tenuistipitata
Gelidiella acerosa
Padina australis
Padina Minor
Sargassum oligocytum

รำไ

9.80%
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โดยสถานีที่ 1 พบสาหรmายทะเล 14 ชนิด มีเปอร2เซ็นต2การปกคลุมเฉลี่ยเทmากับ 7.14 โดยมีสาหรmายทะเล Padina
โดยสถานี
ที่ 1 พบสาหร่
ต์ 20.51%
ที่ 3 พบสาหร่
ายทะเล
ด มีเเซ็ปอร์
australis
และ Padina
minorายทะเล
มากที14
่ สุ ด ชนิ
มี คดm ามีเทmเปอร์
ากั บเซ็น15.69%
IIสถานี ทสถานี
ี่ 2 พบสาหรm
ายทะเล
10 ชนิ17ด มีชนิเปอร2
น ต2 เซ็นต์
การปกคลุ
มเฉลีมย่ เฉลี
เท่ากั่ยบเทm7.14
าหร่ายทะเล
PadinaPadina
australisjaponica
การปกคลุ
โดยมี ส าหร่
การปกคลุ
ากับ โดยมี
9.99สโดยมี
สาหรmายทะเล
มากทีม่สเฉลี
ุด มี่ ยคเท่
mาเทmาากักับบ 5.84
20.51%Fสถานี
ที่ 3า ยทะเล
พบสาหรmPadina
าย
และ Padina minor มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 15.69% สถานีที่ 2 australis, Padina japonica และ Chaetomorpha antenina
ทะเลายทะเล
17 ชนิด10มี เชนิ
ปอร2ด เซ็มีนเปอร์
ต2การปกคลุ
ม เฉลี่ยเทm
ากับ่ยเท่5.84
ส าหรm่สุดายทะเล
australis,Padina
japonicaและ
พบสาหร่
เซ็นต์การปกคลุ
มเฉลี
ากับโดยมีมากที
มีค่าเท่าPadina
กับ 12.5%
ดังภาพที่ 3, 4 และ
5
่สุด มีมากที
คmาเทmา่สกัุดบf12.5%
9.99Chaetomorpha
โดยมีสาหร่ายทะเลanteninaมากที
Padina japonica
มีค่าเท่ากัดับงภาพที่ 3, 4 และ 5

ภาพที่ 3 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเลในสถานีที่ 1 บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี 2
ภาพที่ 3 เปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลในสถานีที่ 1บริเวณอmาวยาง จังหวัดจันทบุรี 2
6.41%

6.41%

6.41%

1.28%

ลัยร
า

14.10%

12.82%

6.41%

6.41%

20.51%

ิทยา

19.23%

Chondrophycus cartilaginea
Enteromorpha prolofera
Jania sp
Padina japonica
Gelidium pusillum
Sargassum polycytum
Sargassum oligocytum
Sargassum crassifolum
Sargassum cinereum
Tubinaria conoides
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่ 4 เปอร์
เซ็นต์การปกคลุ
มของสาหร่ทาี่ ยทะเลในสถานี
ที่ 2จังบริ
าวยาง
ภาพที่ 4 เปอร2เซ็นภาพที
ต2การปกคลุ
มของสาหรm
ายทะเลในสถานี
2 บริเวณอmาวยาง
หวัเวณอ่
ดจันทบุ
รี จังหวัดจันทบุรี
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1.56%
12.50%

8.59%
11.72%
7.81%

12.50%
12.50% 12.50%

Enteromorpha prolofera
Gracilaria irregularis

1.56%

11.72%

12.50%
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รรณ
ี
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Amphiroa foliacea
3.91%
1.56%
3.91%
Amphiroa foliacea
3.91%
Bryopsis
sp
3.91%
1.56%
3.91%
7.81%
3.91%
3.91%
Bryopsis sp
1.56%
Enteromorpha
prolofera
1.56%
8.59%
7.81%
3.91%

7.81%
1.56%
12.50% 3.13% 0.78%
1.56%

Gracilaria irregularis
Gelidium pusillum
Gelidium pusillum
Jania sp

33.67%

40

ิทยา

เซ็นตeการปกคลุ
ค,าเปอรeค,เาซ็เปอรe
นตeการปกคลุ
มของ มของ
สาหร,ายทะเล
สาหร,ายทะเล

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

Jania sp
Pterocladiella
capillacea
Pterocladiella
3.13% 0.78%
capillacea
ภาพที่ 5 เปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลในสถานีที่ 3 บริเวณอmาวยาง จังหวัดจันทบุรี
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เซ็นต์มกของสาหรm
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เซ็น่ 5ต2กเปอร์
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ดจันทบุ
ี ดจันทบุรี
สำหรับเปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลในแตmละฤดูกาล ผลการศึกษาพบวmาสาหรmายทะเลมีเปอร2เซ็นต2การปกคลุม
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าฤดูฝน มโดยในฤดู
แาลoยทะเลในแต่
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มเฉลีน่ย�้ำเทmตาล
ากับ 33.67% และสาหร่
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ของสาหร่
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ความแตกตm
งกั่สนุด
ฤดูกาล ผลการศึ
สาหร่ายทะเลมี
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นของ Enteromorpha
prolofera
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ไปทดสอบทางสถิ
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การปกคลุมนoในฤดู
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เทmาากักับบ13.33%
15.66%และพบมากสุ
แตm พ บความด
ชนิ ด เดm น น3ของสาหร่
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สาหรm
ายสี น้ ำตาลและ
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แล้ง มีค่าเท่
หนาแนm นมากสุ
ดในฤดู แลo งมีคm าเทmคาวามแตกต่
กั บ 33.66% สำหรั
จะพบเปอร2
เซ็ากันบต2ก68.33%
ารปกคลุ มในฤดูSargassum
ฝนนo อยที่ สุดพบเปอร์
มีคm าเทm าเซ็กันบต์
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5% และพบมากสุ
ด
13.33% และพบมากสุดในฤดูแลoงมีคmาเทmากับ 68.33% และ Sargassum พบเปอร2เซ็นต2การปกคลุมในฤดูฝนนoอยที่สุดมีคmาเทmากับ
หนาแนmดนเด่มากสุ
ดในฤดู
m าเทm ากั บ ก33.66%
สำหรัายบ Padina
การปกคลุ
ในฤดู่ ฝ7นนo อยที่ สุด มีคm าเทm ากั บ
สาหร่ายทะเลชนิ
นในแต่
ละฤดูแลoกงาลมีคผลการศึ
ษาพบสาหร่
ในฤดูแจะพบเปอร2
ล้ง มีค่าเท่าเกัซ็บนต233.33%
ดังมภาพที
5% และพบมากสุดในฤดูแลoง มีคmาเทmากับ 33.33% ดังภาพที่ 7
13.33%
และพบมากสุ
แลoงมีคmาเทmากับprolofera,
68.33% และ Sargassum พบเปอร2เซ็นต2การปกคลุมในฤดูฝนนoอยที่สุดมีคmาเทmากับ
ชนิดเด่น 3 ชนิ
ด คือ สาหร่
ายทะเลสีดเขีในฤดู
ยว Enteromorpha
5% และพบมากสุดในฤดูแลoง มีคmาเทmากับ 33.33% ดังภาพที่ 7
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33.67%
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20
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0

0

15.67%
15.67%

ฤดูแลoง
ฤดูแลoง ฤดูกาล

ฤดูฝน
ฤดูฝน

ฤดูกาลละฤดูกาล บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี
ภาพที่ 6 ค่าเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเลในแต่
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น
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เปอรeเซ็นตeการปกคลุมของสาหร,ายทะเล
ชนิดเด,น

20% วารสารวิ
33.66%
จัยร�ำไพพรรณี
ปีที่ 14ละฤดู
ฉบักบ33.33%
ที่ 2บริเดืเวณอm
อนพฤษภาคม
- สิดงจัหาคม
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ภาพที่ 6Fคmาเปอร2เซ็นต2การปกคลุ
มของสาหรm
ายทะเลในแตm
าล
าวยาง จังหวั
นทบุร2563
ี
0%

ฝน

80%

แลoง

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

15.66%
60%
5%
ภาพที่ 7Fเปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลชนิดเดmนในแตmละฤดูกาล บริเวณอmาวยาง จังหวัดจันทบุรี
40%
68.33%
2. การแพร,กระจายของสาหร,ายทะเลขนาดใหญ, บริเวณอ,าวยาง จังหวัดจันทบุรี
20%
33.66%
33.33%
II2.1Fการแพรmกระจายของสาหรmายทะเลในแตmละสถานี
FFFFFFFIIIIFผลการศึกษา สถานีที่ 1 พบการแพรm
กระจายของสาหรmายทะเลทั้งหมด 10 สกุล 14 ชนิด โดยพบ Padina
0%
australis เปÖนชนิดเดmน ซึ่งพบในบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลง
สาหร,ายทะเลชนิดเด,น
FFFFFFFIIIIFผลการศึกษา สถานีที่ 2 พบการแพรmกระจายของสาหรmายทะเลทั้งหมด 7 สกุล 10 ชนิด โดยพบ
Enteromorpha
นชนิดเดmมนของสาหร่
ซึ่งพบในบริ
เวณเขตน้
สูงสุดละฤดูกาล บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี
ภาพที่ 7prolofera
เปอร์เซ็นต์กเปÖารปกคลุ
ายทะเลชนิ
ดเด่ำขึน้นในแต่
FFFFFFFIIIIFผลการศึกษา สถานีที่ 3 พบการแพรmกระจายของสาหรmายทะเลทั้งหมด 14 สกุล 17 ชนิด โดยพบ Gelidium
2. การแพร่
ายทะเลขนาดใหญ่
			
ผลการศึกษา สถานีที่ 2 พบการแพร่กระจาย
pusillum
เปÖนชนิ
ดกเดmระจายของสาหร่
น เซึซ็่งนพบในบริ
เวณเขตน้
ำขึ้นน้าำยทะเลชนิ
ลง ดังตารางที
่ 2 ละฤดูกาล บริ
ภาพที
่ 7Fเปอร2
ต2การปกคลุ
มของสาหรm
ดเดmนในแตm
เวณอmาวยาง จังหวัดจันทบุรี
บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี
ของสาหร่ายทะเลทั้งหมด 7 สกุล 10 ชนิด โดยพบ Enteromorpha
		 2.2.1การแพร,
การแพร่
กระจายของสาหร่
ายทะเลในแต่ละบริเวณอ,
prolofera
น ซึรี่งพบในบริเวณเขตน�้ำขึ้นสูงสุด
กระจายของสาหร,
ายทะเลขนาดใหญ,
าวยาง จัเป็งนหวัชนิดจัดนเด่ทบุ
สถานี
			 ผลการศึกษา สถานีที่ 3 พบการแพร่กระจาย
II2.1Fการแพรmกระจายของสาหรmายทะเลในแตmละสถานี
			FFFFFFFIIIIFผลการศึ
ผลการศึกษา สถานี
ที่ 1 พบการแพร่กระจายของ ของสาหร่ายทะเลทั้งหมด 14 สกุล 17 ชนิด โดยพบ Gelidium
กษา สถานีที่ 1 พบการแพรmกระจายของสาหรmายทะเลทั้งหมด 10 สกุล 14 ชนิด โดยพบ Padina
สาหร่ายทะเลทั้งหมด 10 สกุล 14 ชนิด โดยพบ Padina australis pusillum เป็นชนิดเด่น ซึง่ พบในบริเวณเขตน�ำ้ ขึน้ น�ำ้ ลง ดังตารางที่ 2
australis เปÖนชนิดเดmน ซึ่งพบในบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลง
เป็นชนิดเด่น ซึ่งพบในบริเวณเขตน�้ำขึ้นน�้ำลง
ตารางที่ FFFFFFFIIIIFผลการศึ
2Fการแพรmกระจายของสาหรm
ายทะเลในแตm
ละสถานี
บริเวณหาดอmาาวยาง
จังหวั
ดจันทบุ
รี ล 10 ชนิด โดยพบ
กษา สถานี
ที่ 2 พบการแพรm
กระจายของสาหรm
ยทะเลทั
้งหมด
7 สกุ
Enteromorpha
prolofera
เปÖนชนิดเดmนาซึยทะเลในแต่
่งพบในบริเวณเขตน้
งสุด าวยาง จังหวัดจันทบุรี
ตารางที่ 2 การแพร่
กระจายของสาหร่
ละสถานีำขึบริ้นเสูวณหาดอ่
FFFFFFFIIIIFผลการศึ
14ดสกุ
สถานี กษา สถานีที่ 3 พบการแพรm
ผล กระจายของสาหรmายทะเลทั้งหมด ชนิ
เด,ลน 17 ชนิด โดยพบ Gelidium
pusillum เปÖนชนิดเดmน ซึ่งพบในบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลง ดังตารางที่ 2
สถานีที่ 1
พบสาหรmายทะเล 10 สกุล 14 ชนิด
Padina australis
สถานีที่ 2
พบสาหรmายทะเล 7 สกุล 10 ชนิด
Enteromorpha prolofera
สถานีที่ 3
พบสาหรmายทะเล 14 สกุล 17 ชนิด
Gelidium pusillum
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3. ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการแพร่กระจาย ความลึก มีความสัมพันธ์กับค่าเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่าย
ของสาหร่ายทะเล บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี
ของสาหร่ายทะเล โดยที่เมื่อความเค็มมีค่ามากก็จะมีค่าเปอร์เซ็นต์
ตารางที
่ 2Fการแพรm
ระจายของสาหรm
บริเวณหาดอm
าวยาง
จังหวัดจันทบุในขณะที
รี
การศึ
กษาความสั
มพันธ์รกะหว่
างค่าเปอร์เซ็นาต์ยทะเลในแตm
การปกคลุม ละสถานี
การปกคลุ
มของสาหร่
ายทะเลมาก
่ถ้าค่าความลึกมาก
ของสาหร่ายทะเลกับปัจจัยทางกายภาพ พบว่า ความเค็มและ แสดงว่าจะมีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเลน้อย ดังตารางที่ 3

มห
าว

ผล
เด,น
ตารางที่ 3 ค่าสหสัมสถานี
พันธ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่
นของสาหร่ายทะเลกับปัจชนิ
จัยดทางกายภาพ
สถานีที่ 1
พบสาหรmายทะเล 10 สกุล 14 ชนิด
Padina australis
ค่าปัจจัยทางกายภาพ
ค่าสหสัมพันธ์
สถานีที่ 2
พบสาหรmายทะเล 7 สกุล 10 ชนิด
Enteromorpha prolofera
อุณหภูมิ
0.350
สถานีที่ 3
พบสาหรmายทะเล 14 สกุล 17 ชนิด
Gelidium pusillum
ความเป็นกรด-เบส
-0.131
ปริมาณออกซิเจนละลาย
-0.359
ความเค็ม
0.702**
ความเข้มแสง
0.041
ความลึก
-0.751**
หมายเหตุ ** แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.015
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และสาหร่ายทะเลสีแดงที่พบเปอร์เซ็นต์การปกคลุมมากที่สุด คือ
1. ความหลากชนิดและเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของ Gelidium pusillum ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของ
ธีระรัตน์ อุบลรัตน์ (2553) ทีศ่ กึ ษาความหลากชนิดและการกระจาย
สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี
ผลการศึ ก ษาพบความหลากชนิ ด ของสาหร่ า ยทะเล ของสาหร่ายที่พบในบริเวณแนวน�้ำทิ้งหาดท่าวังและหาดท่าล่าง
บริ เวณหาดอ่ า วยาง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี พบสาหร่ า ยทะเลทั้ ง หมด ของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบสาหร่ายสีน�้ำตาล
15 สกุ ล 22 ชนิ ด จากผลการศึ ก ษาความหลากหลายพบว่ า Padina sp. มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมพื้นที่มากที่สุด และสอดคล้อง
มีความสอดคล้องกับการศึกษาของมัทรียา แหละเหย็บ และอนงค์ กับการศึกษาของเกศริน นาคตระกูล (2548) ที่ศึกษาความหลากหลาย
จีรภัทร์ (2554) ที่ท�ำการศึกษาองค์ประกอบชนิดและการแพร่ ของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่บริเวณหาดแสมสาร จังหวัดชลบุรี
กระจายของสาหร่ายทะเลยึดเกาะในบริเวณชายฝั่งแหลมเทียน ผลการศึกษาพบสาหร่ายทะเลที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมมากที่สุด
แหลมศอก และอ่ า วเลน ในบริ เวณบ้ า นอ่ า วช่ อ จั ง หวั ด ตราด 3 ชนิด ได้แก่ Sargassum, Padina และ Tubinaria และสอดคล้อง
โดยพบสาหร่ายทะเลทั้งสิ้น 19 สกุล 21 ชนิด ซึ่งพบว่ามีจ�ำนวน กับผลการศึกษาของสมชาย สกุลทับ (2519) ที่ท�ำศึกษาสาหร่าย
ชนิดที่เท่ากัน แต่มีองค์ประกอบของชนิดที่แตกต่างกัน โดยพบ ทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตจ�ำนวน 16 สถานี พบสาหร่ายที่มี
สาหร่ายสีเขียวแกมน�้ำเงิน 5 ชนิด สาหร่ายสีเขียว 4 ชนิด สาหร่าย การแพร่กระจายมากที่สุด ได้แก่ สกุล Enteromorpha, Valonia,
สี น�้ ำ ตาล 4 ชนิ ด และ สาหร่ า ยสี แ ดง 8 ชนิ ด และพบว่ า Padina, Sargassum และ Turbinaria โดยพบว่าสาหร่ายทะเล
มีความใกล้เคียงกับการศึกษาของพิชิต ค�ำบุรี และอเนก โสภณ ที่ศึกษามีค่าเปอร์เซ็นต์การปกคลุมพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน
ผลการศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเล
(2553) ที่ ศึ ก ษาความหลากหลายและการแพร่ ก ระจายของ
สาหร่ายขนาดใหญ่ บริเวณเกาะสีชงั และเกาะขามใหญ่ จังหวัดชลบุรี ในแต่ ล ะสถานี พ บในสถานี 2 มากที่ สุ ด โดยมี ค ่ า เปอร์ เซ็ น ต์
จ�ำนวน 4 สถานี คือ สถานีหาดท่าวัง สถานีหาดถ�้ำพัง สถานีหาด การปกคลุ ม เฉลี่ ย เท่ า กั บ 9.99% อาจเนื่ อ งมาจากปั จ จั ย ทาง
ท่าล่าง และสถานีเกาะขามใหญ่ ผลการศึกษาพบสาหร่ายทั้งหมด กายภาพในบริเวณนี้ ได้แก่ ค่าความเค็มและค่าความลึก โดยค่า
10 สกุล 17 ชนิด โดยพบสาหร่ายสีเขียว 7 ชนิด สาหร่ายสีแดง ความเค็ ม มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของสาหร่ า ยทะเล โดยช่ ว ง
5 ชนิด สาหร่ายสีเขียวแกมน�้ำเงิน 3 ชนิด และสาหร่ายสีน�้ำตาล ความเค็มที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 30-32 ppt ซึ่งค่าความเค็ม
2 ชนิด และใกล้เคียงกับงานวิจัยของธีระรัตน์ อุบลรัตน์ (2553) บริ เวณนี้ มี ค ่ า สู ง เหมาะแก่ ก ารเจริ ญ เติ บ โตของสาหร่ า ยทะเล
ทีศ่ กึ ษาความหลากชนิดและการกระจายของสาหร่ายทีพ่ บในบริเวณ โดยพบเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเลในแต่ละเดือน
แนวน�้ำทิ้ง หาดท่าวังและหาดท่าล่างของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พบในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2561 มากที่ สุ ด โดยมี ค ่ า เปอร์ เซ็ น ต์
โดยพบสาหร่ายทะเลทั้งหมด 10 สกุล 17 ชนิด โดยพบสาหร่าย การปกคลุมเฉลี่ยเท่ากับ 33.33% เพราะในช่วงเดือนมิถุนายนเป็น
สีเขียว 7 ชนิด สาหร่ายสีแดง 5 ชนิด สาหร่ายสีเขียวแกมน�้ำเงิน ช่ ว งของฤดู ฝ น ท� ำ ให้ มี ป ริ ม าณน�้ ำ ฝนมากส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณ
3 ชนิด และสาหร่ายสีน�้ำตาล 2 ชนิด ซึ่งพบว่ามีจ�ำนวนชนิดที่ ความเค็ ม บริ เ วณผิ ว น�้ ำ ลดลงซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การด� ำ รงชี วิ ต ของ
ใกล้เคียงกันกับการศึกษาในครั้งนี้ จากการรายงานการศึกษาพบว่า สาหร่ายทะเล ท�ำให้สาหร่ายทะเลบริเวณผิวน�้ำไม่สามารถด�ำรงชีวิต
ชนิดของสาหร่ายทะเลในอ่าวไทยส่วนใหญ่โดยจะพบสาหร่ายทะเล อยู่ได้ และที่พบสาหร่ายทะเลเพียง 3 ชนิด ช่วงฤดูแล้งจะพบ
ชนิดเด่นที่เหมือนกัน คือ Padina sp. และ Sargassum sp. และ จ�ำนวนชนิดของสาหร่ายทะเลจ�ำนวนมาก เปอร์เซ็นต์การปกคลุม
พบชนิดที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะต่างจากสาหร่ายทะเลในทะเลอันดามัน ของสาหร่ายทะเลแต่ละชนิดไม่มาก ส�ำหรับในช่วงฤดูฝนจะพบ
ที่จะพบความหลากหลายมากกว่า โดยจากการรายงานพบชนิดของ จ�ำนวนชนิดของสาหร่ายทะเลน้อยแต่พบเปอร์เซ็นต์การปกคลุมมาก
สาหร่ายทะเลในทะเลอันดามันมีถึง 115 ชนิด โดยพบสาหร่าย สาเหตุมาจากในช่วงฤดูแล้งความเค็มของน�้ำทะเลมีค่าสูงเหมาะแก่
สีเขียว 36 ชนิด สาหร่ายสีแดง 46 ชนิด สาหร่ายสีเขียวแกมน�้ำเงิน การเจริญเติบโตของสาหร่ายทะเลหลายชนิด เนื่องจากความเค็ม
8 ชนิด และสาหร่ายสีน�้ำตาล 25 ชนิดความแตกต่างของสาหร่าย มีส่วนช่วยในการสร้างทัลลัสของสาหร่ายทะเล เมื่อสาหร่ายทะเล
ทะเลที่พบอาจเนื่องมาจาก ปัจจัยทางกายภาพต่างๆ ที่มีผลต่อ เจริญเติบโตในช่วงฤดูแล้งสูงจะท�ำให้เกิดการสืบพันธุ์ในแต่ละชนิด
การแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลในบริเวณชายฝั่ง ซึ่งก็รวมทั้ง มากขึ้นท�ำให้พบเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเลแต่ละ
กิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ด ้ ว ยซึ่ ง มี ผ ลกั บ องค์ ป ระกอบของชนิ ด ของ ชนิดน้อย ส�ำหรับในช่วงฤดูฝนความเค็มของน�ำ้ ทะเลมีความแปรปรวน
จากน�้ำฝน ท�ำให้ความเค็มลดลง มีเพียงสาหร่ายทะเลที่อาศัยอยู่
สาหร่ายทะเล (กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ และคณะ, 2550)
ผลการศึกษาพบเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเล ใต้น�้ำที่สามารถมีการเจริญเติบโตอยู่ได้ เพราะเนื่องจากปริมาณ
3 ดิวิชั่น ดังนี้ สาหร่ายทะเลสีเขียวพบเปอร์เซ็นต์การปกคลุม น�้ำฝนไม่มีผลต่อความเค็มของน�้ำทะเลที่อยู่ใต้น�้ำ จึงท�ำให้สาหร่าย
มากที่สุด คือ Enteromorpha prolofera ส�ำหรับสาหร่ายทะเล ทะเลที่อยู่ใต้น�้ำมีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมมาก
สีนำ�้ ตาล พบเปอร์เซ็นต์การปกคลุมมากทีส่ ดุ คือ Padina australis
ชุตาภา คุณสุข, ประสาน แสงไพบูลย์, ธีรพงษ์ พิทักษ์ผล, จันทนิภา มณีมา, พินิจ มิตรเชิด

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 123

รำไ

พพ
รรณ
ี

3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการแพร่ ก ระจายของ
สาหร่ายทะเลและปัจจัยทางนิเวศวิทยา
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การปกคลุม
ของสาหร่ายทะเลกับปัจจัยทางกายภาพ พบว่า ความเค็มและ
ความลึก มีความสัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่าย
ทะเล ซึ่ ง พบว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของมั ท รี ย า
แหละเหย็บ และอนงค์ จีรภัทร์ (2554) ที่ศึกษาองค์ประกอบชนิด
และการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลยึดเกาะในบริเวณชายฝั่ง
แหลมเที ย น แหลมศอก และอ่ า วเลน ในบริ เวณบ้ า นอ่ า วช่ อ
จังหวัดตราด โดยผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
สิ่งแวดล้อมและเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเล ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเล
ได้แก่ ความเค็ม ความขุ่นและค่าความกระด้าง โดยจากการศึกษา
พบว่า ความเค็มที่สาหร่ายมีการเจริญเติบโตดีที่สุดจะอยู่ในช่วง
30-32 ppt ส�ำหรับความลึกทีส่ าหร่ายทะเลมีการเจริญเติบโตดีทสี่ ดุ
จะอยู่บริเวณน�้ำตื้นที่ระดับความลึกไม่เกิน 1 เมตร โดยการศึกษา
ครัง้ นีพ้ บทีร่ ะดับความลึก 20-30 เซนติเมตร เนือ่ งจากสาหร่ายทะเล
ขนาดใหญ่ตอ้ งการแสงเพือ่ น�ำไปใช้ในการสังเคราะห์แสงสร้างอาหาร
เพื่อการเจริญเติบโต (พิชิต ค�ำบุรี และอเนก โสภณ, 2553)

ชภัฏ

นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษายั ง พบว่ า สาหร่ า ยทะเลมี
เปอร์เซ็นต์การปกคลุมในฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝน โดยในฤดูแล้ง
มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมเฉลี่ยเท่ากับ 33.67% ส�ำหรับในฤดูฝน
มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุม15.67% ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของชัยมงคล คงภักดี (2548) ที่ศึกษาสาหร่ายทะเล
ขนาดใหญ่ทเี่ กาะสีชงั และหาดผาแดง จังหวัดชลบุรี โดยเก็บตัวอย่าง
เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ผลการศึกษาพบว่า
ในฤดูฝนมีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมน้อยกว่าในฤดูหนาวและฤดูร้อน
เนื่องมาจากในฤดูฝนไม่เหมาะแก่การเจริญยึดเกาะของสาหร่าย
หลายชนิด อันเป็นผลมาจากคลื่นลมในทะเลที่แรง ประกอบกับน�้ำ
มีความขุ่นสูง ความเข้มแสงที่ส่องผ่านไปในน�้ำลดลง ท�ำให้สาหร่าย
ทะเลมีอัตราการสังเคราะห์แสงต�่ำกว่าเดิม อีกทั้งความเค็มของ
น�้ำทะเลก็มีความแปรปรวนอันเนื่องมาจากปริมาณน�้ำจืดที่ไหล
ลงมารวมกับน�้ำ	
2. การแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ใน
แต่ละสถานี บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี
ผลการศึกษาสาหร่ายทะเลทีพ่ บในบริเวณเขตใต้นำ�้ ตลอด
เวลา พบการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลทั้งหมด 2 สกุล 5 ชนิด
โดยพบ Sargassum crassifolium เป็นชนิดเด่น ผลการศึกษาใน
บริเวณเขตน�ำ้ ขึน้ น�ำ้ ลง พบการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลทัง้ หมด
13 สกุล 17 ชนิด โดยพบ Gelidium pusillum เป็นชนิดเด่น และ
ผลการศึกษาในบริเวณเขตน�้ำขึ้นสูงสุด พบการแพร่กระจายของ
สาหร่ายทะเลทั้งหมด 1 สกุล 1 ชนิด โดยพบ Enteromorpha
prolofera เป็นชนิดเด่น ซึง่ พบว่ามีความสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของชลธิชา ไชยวงศ์ศรี (2548) ที่ศึกษาความหลากหลายของ
สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่บริเวณหาดบางละมุง หาดพัทยา และ
หาดบางเสร่ จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า สาหร่ายสีแดงพบแพร่
กระจายอยู ่ ใ นเขตน�้ ำ ขึ้ น น�้ ำ ลง ส� ำ หรั บ สาหร่ า ยสี เขี ย วชนิ ด
Enteromorpha จะพบเจริญอยู่บนก้อนหินที่โผล่พ้นทราย หรือ
ในเขตน�้ำขึ้นสูงสุด อย่างไรก็ตามพบว่า ชนิดของสาหร่ายทะเลที่
พบมากที่สุดมีความแตกต่างกับการศึกษาครั้งนี้โดยพบสาหร่าย
ทะเลสีน�้ำตาลมากที่สุด ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้พบสาหร่ายสีแดง
มากที่สุด

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
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แนวทางการน� ำ เสนอเพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากร
สาหร่ายทะเล
1) ควรท�ำการส�ำรวจสาหร่ายทะเลทุกเดือน เพราะ
ผลการศึกษาในครัง้ นีพ้ บว่าช่วงฤดูกาล ช่วงเดือนมีผลต่อเปอร์เซ็นต์
การปกคลุมของสาหร่ายทะเล และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบ
จากการท�ำกิจกรรมของมนุษย์
2) ควรหาแนวทางในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสาหร่ายทะเล
เช่น การห้ามทิง้ ขยะของเสีย และปล่อยน�ำ้ เสียลงไปในบริเวณชายฝัง่
เพราะว่าจะท�ำให้สาหร่ายทะเลต้องตายและมีผลกระทบต่อสัตว์
เศรษฐกิจที่เป็นอาหารของมนุษย์ เพราะสาหร่ายทะเลเป็นแหล่ง
อาหารและที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเลหลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์
เศรษฐกิจ เช่น กุ้ง หอย ปู และปลา เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ ได้รบั การสนับสนุนจากกองทุนวิจยั งบรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีงบประมาณ 2561 และ 2562
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บทคัดย่อ

ชภัฏ

บทความนี้มุ่งศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการก�ำหนดความรับผิดทางอาญาของผู้เผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวของผู้อื่น
โดยปราศจากความยินยอม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสื่อลามกอนาจารทั่วไปกับภาพอนาจารส่วนตัว และ
เพื่อชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาการบังคับใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันกับการเผยแพร่
ภาพอนาจารส่วนตัวซึ่งไม่สามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ บทความนี้ใช้วิธีศึกษา
เปรียบเทียบบทบัญญัตใิ นต่างประเทศทีก่ ำ� หนดความรับผิดทางอาญาของผูเ้ ผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวของผูอ้ นื่ โดยปราศจากความยินยอม
ได้แก่ บทบัญญัติในประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษและเวลส์ และประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐนิวเจอร์ซี และมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้
เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ และหาข้อเสนอแนะในการก�ำหนดความรับผิดทางอาญาของผู้เผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวของผู้อื่นโดยปราศจาก
ความยินยอมเป็นการเฉพาะที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยและสามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ
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ค�ำส�ำคัญ : การก�ำหนดความรับผิดทางอาญา, การเผยแพร่, ภาพอนาจารส่วนตัว,
การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวโดยปราศจากความยินยอม
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This article explored the legal problems in criminalizing non-consensual disclosure of intimate images.
The study indicates the differences between the nature of typical pornography and intimate images as well as
the problems arising out of the application of the existing pornography laws to non-consensual disclosure of
intimate images. The existing laws in Thai jurisdiction, however, are not sufficiently effective in protecting rights
and liberties of the victims. In light of the problems, this article applies a comparative study to examine the
laws on non-consensual disclosure of intimate images in other jurisdictions, for example, Japan, England and
Wales, the United States of America, the state of New Jersey and the State of California, in order to find some
recommendations as to the law which is sufficiently effective in protecting rights and liberties of the victims in Thailand.
Keywords : Criminalization, Disclosure, Intimate image, Non-consensual disclosure of intimate images
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1. เพื่อศึกษาและท�ำความเข้าใจแนวคิดและขอบเขต
ของภาพอนาจารส่วนตัว และศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้
บังคับกับการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวในประเทศไทยในปัจจุบนั
2. เพื่ อ ศึ ก ษาและท� ำ ความเข้ า ใจบทบั ญ ญั ติ ข อง
กฎหมายที่ ใช้ บั ง คั บ กั บ การเผยแพร่ ภ าพอนาจารส่ ว นตั ว ใน
ต่างประเทศ ทั้งประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ และ
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอว์
3. เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละหาข้ อ เสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสมในการก�ำหนดความรับผิดทางอาญาส�ำหรับการเผยแพร่
ภาพอนาจารส่วนตัวในประเทศไทย

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
เป็นหลัก โดยศึกษาและวิเคราะห์ บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย
และกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงหนังสือ บทความ และข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ก�ำหนดความผิดทางอาญาในการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัว
รวมทัง้ ข้อความเห็นของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้วธิ กี ารศึกษาข้อมูล
ในเชิงเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ (Comparative Study)
เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการก� ำ หนดความผิ ด ทางอาญาส� ำ หรั บ
การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวในต่างประเทศและวิเคราะห์
หาแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทย
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แนวทางการแสวงหาความสุขทางเพศและรสนิยมทาง
เพศของปัจเจกชนอาจมีได้แตกต่างหลากหลาย และพึงได้รับการ
รับรองคุม้ ครองในฐานะทีเ่ ป็นสิทธิมนุษยชนประการหนึง่ การบันทึก
ภาพนิง่ หรือภาพเคลือ่ นไหวในลักษณะทางเพศ เช่น การบันทึกภาพ
เปลือย หรือภาพขณะมีกิจกรรมทางเพศ ไม่ว่าในลักษณะที่เป็นการ
บันทึกภาพของตนเอง หรือภาพระหว่างคู่รักหรือบุคคลที่มีความ
สัมพันธ์หากกระท�ำโดยได้รับความยินยอม ก็เป็นการแสวงหาความ
สุขทางเพศที่ปัจเจกชนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระท�ำได้ ซึ่งกรณี
ดังกล่าวลักษณะเป็นภาพอนาจารส่วนตัว (Intimate image) ทีต่ งั้ อยู่
บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความคาดหมายถึงความเป็น
ส่วนตัวอย่างยิง่ ว่า ภาพอนาจารส่วนตัวดังกล่าวจะไม่พงึ ถูกน�ำไปเปิด
เผยโดยปราศจากความยินยอม ดังนัน้ แม้ในขัน้ ตอนการบันทึกภาพ
จะเกิดจากความยินยอม แต่การน�ำภาพอนาจารส่วนตัวของบุคคล
อื่นไปเผยแพร่โดยปราศจากความยินยอม ย่อมถือเป็นการละเมิด
สิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวอย่างร้ายแรง
แต่เดิมการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวมักกระท�ำโดย
วิธีการดั้งเดิม เช่น การส่งภาพโป๊เปลือยหรือภาพขณะมีกิจกรรม
ทางเพศของผู้เสียหายให้กับบุคคลอื่นทางจดหมายหรือสื่อทาง
กายภาพประเภทอื่น แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นจาก
ในอดีตเป็นอย่างมาก ส่งผลให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงอุปกรณ์
บันทึกภาพได้มากขึ้น และท�ำให้พฤติกรรมในการบันทึกภาพของ
บุคคลเปลี่ยนแปลงไป โดยในปัจจุบันบุคคลสามารถบันทึกภาพได้
ในทุกสถานที่และทุกเวลา ประกอบกับความก้าวหน้าและการแพร่
กระจายของระบบอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
เป็นไปโดยง่าย การส่งต่อและแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและเป็นวงกว้าง
การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวส่งผลกระทบต่อตัว
ผู้เสียหายโดยตรงอย่างร้ายแรงในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สังคมไทยซึ่งเป็นสังคมตะวันออกที่มีกรอบประเพณีที่เคร่งครัดใน
เรื่องทางเพศ การถูกน�ำภาพอนาจารส่วนตัวไปเผยแพร่ย่อมส่งผล
ให้ผู้เสียหายเกิดความอับอาย และทุกข์ทรมานทางจิตใจอย่างมาก
นอกจากนีย้ งั ส่งผลให้ผเู้ สียหายและบุคคลรอบข้างเสือ่ มเสียชือ่ เสียง
และเกียรติศกั ดิ์ ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์หรือติฉนิ นินทา จากเหตุดงั กล่าว
ผูเ้ สียหายจ�ำนวนไม่นอ้ ยต้องลาออกจากงานหรือสถานศึกษาเพราะ
ความอับอาย และในหลายกรณีพบว่ามีการระบุข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้เสียหายไว้กับภาพอนาจารส่วนตัวที่เผยแพร่ด้วย และอาจท�ำให้
ผู้เสียหายถูกติดตามรังควาญและถูกล่วงละเมิดทางเพศในชีวิตจริง
ซึ่งกรณีดังกล่าวท�ำให้ผู้เสียหายเกิดความรู้สึกหวาดระแวงหรือ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตประจ�ำวัน ในบางกรณีพบว่า ผู้เสียหายบางราย
ตัดสินใจกระท�ำอัตตวิบากกรรม เพราะไม่อาจทนต่อความอับอาย
และความทุกข์ทรมานทางจิตใจที่เกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
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ผลการวิจัย

จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย แบ่งผลการวิจัยออกเป็น
5 กรณี ดังนี้
1. ความหมายของภาพอนาจารส่วนตัว และความ
แตกต่างระหว่างภาพอนาจารส่วนตัวกับสื่อลามกอนาจารทั่วไป
		 1.1 ความหมายของภาพอนาจารส่วนตัว
		 ในปัจจุบันการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวเกิดขึ้น
เป็นวงกว้าง และเกิดกระแสการบัญญัตใิ ห้การเผยแพร่ภาพอนาจาร
ส่วนตัวเป็นความผิดทางอาญาในหลายประเทศ ด้วยสาเหตุดงั กล่าว
จึงมีการวิพากษ์วิจารณ์และกล่าวถึง “ภาพอนาจารส่วนตัว” ทั้งใน
เนื้อหาข่าวและบทความทางวิชาการไว้อย่างกว้างขวาง โดยในทาง
สากลมีการใช้ค�ำแทน “ภาพอนาจารส่วนตัว” เป็นภาษาอังกฤษ
แตกต่างกันออกไป เช่น ค�ำว่า “Intimate image” ค�ำว่า “Private
sexual image” ค�ำว่า “Private sexual photo” เป็นต้น
เห็นได้ว่าแม้ถ้อยค�ำที่ใช้จะแตกต่างกัน แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความหมาย
ที่ แ สดงถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ร่ ว มกั น คื อ มี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว
(Private) และมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ (Sexual) หรือ
มีความเป็นส่วนตัวในทางเพศ (Intimate) และในบางกรณีพบว่า
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โดยสภาพของสิ่งนั้นวิญญูชนเห็นว่าส่อไปในทางเพศ หรือมีเนื้อหา
ที่วิญญูชนพิจารณาแล้วเห็นว่าส่อไปในทางเพศ โดยภาพจะต้องมี
ลักษณะเป็นส่วนตัว กล่าวคือ ปรากฏให้เห็นสิ่งซึ่งโดยปกติธรรมดา
ไม่ปรากฏในที่สาธารณะ
ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า มลรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ได้ มี
การก�ำหนดค�ำนิยามของภาพอนาจารส่วนตัว ไว้ในมาตรา 647(j)(4)
ประมวลกฎหมายอาญา แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยให้หมายความ
รวมถึง ภาพแสดงส่วนลับของร่างกายของผูอ้ นื่ ในลักษณะทีส่ ามารถ
ระบุตัวบุคคลในภาพได้ หรือภาพของบุคคลขณะร่วมเพศ ร่วมเพศ
ทางทวารหนัก ร่วมเพศทางช่องปาก ขณะสอดใส่อวัยวะเพศ หรือ
ขณะส�ำเร็จความใคร่ด้วยตนเองในลักษณะที่สามารถระบุตัวบุคคล
ในภาพได้
อาจสรุปได้ว่า ภาพอนาจารส่วนตัว เป็นถ้อยค�ำทั่วไป
มีการอ้างถึงทั้งในหน้าข่าว และในบทความทางวิชาการ อย่างไร
ก็ตามก็มคี วามพยายามทีจ่ ะให้คำ� จ�ำกัดความทีช่ ดั เจนในบทบัญญัติ
กฎหมายหลายฉบับเพื่อก�ำหนดกรอบที่แน่ชัดขององค์ประกอบ
ความผิด โดยจะเห็นได้วา่ ค�ำจ�ำกัดความทีป่ รากฏในแต่ละสังคม หรือ
ในแต่ละบทบัญญัตขิ องกฎหมายมีการให้คำ� จ�ำกัดความทีค่ รอบคลุม
ต่างกัน เช่น บทบัญญัติของประเทศอังกฤษและเวลส์ ที่นอกจาก
จะก�ำหนดให้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏภาพส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของอวัยวะเพศหรือบริเวณอวัยวะเพศเป็นภาพอนาจาร
ส่วนตัวแล้ว หากภาพแสดงให้เห็นสิ่งใดที่โดยสภาพของสิ่งนั้น
วิญญูชนเห็นว่าส่อไปในทางเพศ หรือมีเนื้อหาที่วิญญูชนพิจารณา
แล้วเห็นว่าส่อไปในทางเพศ ภาพก็อาจเข้าข่ายทีจ่ ะเป็นภาพอนาจาร
ส่วนตัวตามบทบัญญัติดังกล่าวได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นค�ำจ�ำกัด
ความอย่างกว้าง แตกต่างจากบทบัญญัตขิ องประเทศญีป่ นุ่ ทีก่ ำ� หนด
ค�ำจ�ำกัดความของภาพอนาจารส่วนตัวโดยระบุลักษณะไว้โดย
ชัดเจนซึง่ เป็นการก�ำหนดค�ำนิยามอย่างแคบ และมิได้เปิดช่องให้นำ�
มาตรฐานการพิจารณาของวิญญูชนมาพิจารณาอย่างเช่นบทบัญญัติ
ของประเทศอังกฤษและเวลส์
		 1.2 ความแตกต่างระหว่างภาพอนาจารส่วนตัว
กับสื่อลามกอนาจารทั่วไป
		 สื่อลามกอนาจาร หมายถึง วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้
หรือเห็นถึงการกระท�ำทางเพศ ลักษณะน่าเกลียด น่าอับอาย
ในทางเพศ อุจาดบัดสี น้อมน�ำไปสูค่ วามต�ำ่ ความชัว่ ยัว่ ยุกามารมณ์
ซึ่งสอดคล้องกับความหมายตาม The Oxford Dictionary ที่ระบุ
ความหมายของ สื่อลามกอนาจาร (Pornography) ว่าหมายถึง
สิ่งพิมพ์ หรือวัตถุใดๆ ที่ปรากฏหรือแสดงภาพอวัยวะเพศ หรือ
กิจกรรมทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ยัว่ ยุกามารมณ์
เห็นได้ว่า สื่อลามกอนาจารทั่วไป ต้องมีคุณลักษณะประการส�ำคัญ
กล่าวคือ เพื่อสนองกลุ่มคนดู และมุ่งหมายให้มีการเผยแพร่ไปยัง
บุคคลอื่นหรือสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป (Goudsmit, 2017:
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มีการใช้ค�ำเรียกภาพอนาจารส่วนตัวดังกล่าวว่า “ภาพอนาจาร
เชิงแก้แค้น” (Revenge pornography) หากภาพอนาจารส่วนตัว
ถูกเผยแพร่โดยมีมูลเหตุจูงใจเพื่อแก้แค้นเหยื่อ (Matsui, 2015,
pp.1-2) ส�ำหรับในประเทศไทย ยังไม่มีการให้ค�ำนิยามที่เป็น
ทางการของ “ภาพอนาจารส่วนตัว” แต่ค�ำดังกล่าวเป็นค�ำธรรมดา
มิได้มีความหมายเฉพาะในทางเทคนิคแต่อย่างใด ซึ่งหากพิเคราะห์
ตามตัวอักษรจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานจากแต่ละค�ำ
ที่ ป ระกอบกั น ประกอบกั บ ค� ำ พิ พ ากษาของศาลฎี ก า อาจมี
ความหมายว่า ภาพส่วนตัว ที่มีลักษณะลามก น่าบัดสี น่าอับอาย
เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีงาม
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ในต่างประเทศที่มี
การบัญญัติให้การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวเป็นความผิดทาง
อาญาได้ มี ก ารให้ ค� ำ จ� ำ กั ด ความของภาพอนาจารส่ ว นตั ว ไว้ ใ น
บทบัญญัติแห่งกฎหมายไว้แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น
ในประเทศญี่ปุ่น ได้มีการก�ำหนดค�ำจ�ำกัดความของ
ภาพอนาจารส่วนตัว ไว้ในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารป้องกัน
การเป็ น เหยื่ อ จากการเผยแพร่ ภ าพอนาจารส่ ว นตั ว (Act on
Prevention of Victimization Result from Provision of
Private Sexual Image) โดยให้ “ภาพอนาจารส่วนตัว (Private
sexual image)” หมายความรวมถึง (1) ภาพนิง่ หรือภาพเคลือ่ นไหว
ของบุคคลขณะมีเพศสัมพันธ์หรือขณะกระท�ำการอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน หรือ ขณะสัมผัสหรือถูกสัมผัสบริเวณอวัยวะเพศ และ
อวัยวะอื่นที่ส่งผลให้เป็นการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ หรือขณะ
โป๊เปลือย ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งเน้นให้เห็นส่วนลับ
ของร่างกาย ซึ่งรวมถึงอวัยวะเพศ และส่วนอื่น และส่วนที่ใกล้ชิด
ติดกัน บั้นท้าย หรือทรวงอกที่ส่งผลให้เป็นการกระตุ้นความรู้สึก
ทางเพศ โดยภาพหรือภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอืน่ ใดก็ตาม ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงกรณีทบี่ คุ คล
ทีป่ รากฏในภาพคาดเห็นหรือยินยอมให้มกี ารเผยแพร่ไปยังบุคคลอืน่
เห็นได้วา่ ค�ำจ�ำกัดความในส่วนท้ายนีเ้ องทีแ่ ยกภาพอนาจารส่วนตัว
ออกจากสื่อลามกอนาจารทั่วไป เพราะหากบุคคลใดภาพยินยอม
ให้ เ ผยแพร่ ห รื อ คาดเห็ น ว่ า ภาพจะถู ก เผยแพร่ ไ ปยั ง บุ ค คลอื่ น
ภาพอนาจารดังกล่าวย่อมไม่มีลักษณะส่วนตัวอีกต่อไป และเมื่อ
ภาพอนาจารไม่เป็นภาพอนาจารส่วนตัวก็ย่อมไม่เป็นองค์ประกอบ
ภายนอกของบทบัญญัตินี้
ในประเทศอังกฤษและเวลส์ ได้มีการก�ำหนดค�ำนิยาม
ของภาพอนาจารส่วนตัว ไว้ในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและศาลอาญา
ค.ศ. 2015 (Criminal Justice and Courts Act 2015) โดยก�ำหนด
ว่า “ภาพอนาจารส่วนตัว (Private sexual photograph or film)”
หมายถึง ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏภาพส่วนหนึ่งส่วนใด
ของอวัยวะเพศหรือบริเวณอวัยวะเพศ หรือแสดงให้เห็นสิ่งใดที่
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มี “แดนแห่งเสรีภาพ” (Sphere of individual liberty) ภายใน
แดนแห่งเสรีภาพของตนนี้ แต่ละคนจะคิดหรือกระท�ำการใดๆ ก็ได้
อย่ า งอิ ส ระ ปลอดจากการแทรกแซงตามอ� ำ เภอใจของผู ้ อื่ น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูใ้ ช้อำ� นาจรัฐ แต่หาได้หมายความว่ารัฐจะจ�ำกัด
สิทธิและเสรีภาพอย่างใดๆ ไม่ได้เลยไม่ กล่าวคือ ในกรณีเพื่อ
ประโยชน์ในอันที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นและ/หรือ
“ประโยชน์สว่ นรวม” หรือ “ประโยชน์สาธารณะ (Public interest)
แล้ว องค์กรของรัฐต่างๆ ของรัฐย่อมมีอ�ำนาจที่จะจ�ำกัดสิทธิและ
เสรี ภ าพของราษฎร โดยการบั ง คั บ ให้ ร าษฎรแต่ ล ะคนกระท� ำ
การบางอย่าง หรือห้ามมิให้ราษฎรแต่ละคนกระท�ำการบางอย่าง
ได้เสมอ อย่างไรก็ตาม การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพท�ำได้เพียงเท่าที่
มีความจ�ำเป็นจริงๆ เท่านั้น และต้องกระท�ำโดยอาศัยอ�ำนาจโดย
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย (วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2543: 15) ซึ่งวิธี
ในการจ�ำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลประการหนึ่งคือ
การก�ำหนดให้การกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นความผิดอาญา
3. แนวคิดในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
สิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลได้รับความคุ้มครอง
ทั้งในมิติระหว่างประเทศและภายในประเทศ ในฐานะที่เป็นสิทธิ
มนุษยชนประการหนึ่ง โดยในทางระหว่างประเทศ สิทธิในความ
เป็นส่วนตัวได้รบั การรับรองและคุม้ ครองในฐานะเป็นสิทธิมนุษยชน
ประการหนึ่งเป็นครั้งแรกในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ใน
ค.ศ.1948 อีกทั้งยังถูกบัญญัติไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 (International
Covenant on Civil and Political Rights 1966 หรือ ICCPR)
ส�ำหรับในประเทศไทย เมือ่ ได้เข้าเป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 จึงมีพนั ธกรณี
ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องตามกติกาดังกล่าว ซึ่งหากยัง
ไม่มบี ทบัญญัตทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอในการรับรองคุม้ ครองสิทธิ
มนุษยชนตามที่กติกาก�ำหนด หรือมีบทบัญญัติแล้วแต่ไม่ครบถ้วน
เพียงพอ ประเทศไทยย่อมมีหน้าทีต่ อ้ งบัญญัตใิ ห้มหี รือปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายฉบับเดิมเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ส่วนในมิติของกฎหมายภายใน พบว่าได้มีการบัญญัติ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในความเป็น
ส่ ว นตั ว ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2560
ในมาตรา 32 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว
การกระท�ำอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่า
ทางใดๆ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ”
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20-21) ในทางกลับกัน ภาพอนาจารส่วนตัว ซึ่งแม้โดยเนื้อหา
จะแสดงให้เห็นถึงการกระท�ำทางเพศ หรือมีการโป๊เปลือยไม่ตา่ งจาก
สื่ อ ลามกอนาจารทั่ ว ไป แต่ ภ าพอนาจารส่ ว นตั ว ท� ำ ขึ้ น โดยมี
ความคาดหมายว่าจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ (Citron and
Franks, 2014: 111) โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อยั่วยุกามารมณ์
กลุ่มคนดู และมิได้มีการมุ่งหมายจะให้มีการเผยแพร่ไปยังบุคคล
อื่นหรือสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไปแต่อย่างใด แต่มีผู้ให้ความเห็น
ว่าภาพอนาจารส่วนตัวจะกลายเป็นสื่อลามกอนาจารทั่วไปหาก
เผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น (Goudsmit, 2017: 20-21) นอกจากนี้
หากพิ จ ารณาในแง่ ข องความยิ น ยอม ภาพอนาจารส่ ว นตั ว นั้ น
มักเริ่มจากการที่ผู้เสียหายบันทึกภาพอนาจารส่วนตัวและส่งให้กับ
บุคคลที่ตนไว้ใจ หรือการให้บุคคลดังกล่าวบันทึกภาพอนาจาร
ส่วนตัวของตนโดยความยินยอม แต่เหตุที่ผู้เสียหายกระท�ำดังกล่าว
ก็เพราะเหตุที่ตนได้รับการรับรองยืนยันจากบุคคลที่ตนไว้ใจว่า
จะไม่นำ� ไปเผยแพร่ไปยังบุคคลอืน่ และภาพอนาจารส่วนตัวนัน้ จะถูก
เก็บเป็นความลับ แต่ความยินยอมขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์
การที่ผู้เสียหายให้ความยินยอมต่อบุคคลหนึ่งมิได้หมายความว่า
ผู้เสียหายจะให้ความยินยอมแก่บุคคลอื่นด้วยแต่อย่างใด (Citron
and Franks, 2014 : 111)
		 จากข้อแตกต่างข้างต้น จึงเห็นได้ว่าการเผยแพร่
สื่อลามกอนาจารทั่วไปจึงมิได้ส่งผลกระทบต่อนักแสดงหรือบุคคล
ทีป่ รากฏในสือ่ ลามกอนาจารดังกล่าวแต่อย่างใด เนือ่ งจากนักแสดง
ได้ให้ความยินยอมแล้วและย่อมรูห้ รือคาดหมายได้วา่ จะมีการเผยแพร่
สื่อลามกไปยังบุคคลอื่นหรือจะสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป โดยใน
กรณีนนี้ กั แสดงมักได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นตัวเงิน ด้วยเหตุนี้
นักแสดงในสือ่ ลามกอนาจารทัว่ ไปจึงไม่อาจคาดหมายทีจ่ ะได้รบั การ
คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของตนได้ ในทางกลับกันภาพอนาจาร
ส่วนตัวมิได้ท�ำขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์จะให้มีเผยแพร่ไปยังสาธารณะ
แต่ อ ย่ า งใด ผู ้ เ สี ย หายซึ่ ง มี ค วามไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจย่ อ มคาดหวั ง ถึ ง
ความเป็นส่วนตัวในภาพอนาจารส่วนตัวดังกล่าว และเข้าใจว่า
ภาพอนาจารส่วนตัวดังกล่าวจะไม่ถกู น�ำไปเผยแพร่ ดังนัน้ การเผยแพร่
ภาพอนาจารส่วนตัว จึงมิได้ส่งผลกระทบต่อความดีงามของสังคม
ในภาพรวมเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัว
ของผู้เสียหายอย่างร้ายแรงอีกด้วย
2. แนวคิดในการก�ำหนดความรับผิดทางอาญา
ตามแนวความคิดของลัทธิปัจเจกชนนิยม (Individualism) ซึ่งอยู่เบื้องหลังการสถาปนารัฐธรรมนูญของรัฐประชาธิปไตย
เป็นที่ยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
(Human dignity) โดยศักดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์ดงั กล่าวสะท้อน
ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมในรูปของความสามารถในอันทีจ่ ะก�ำหนด
ชะตากรรมของตนได้ดว้ ยตนเอง (Self-determination) และมนุษย์
แต่ละคนจะมีความสามารถเช่นว่านีไ้ ด้อย่างแท้จริงก็ตอ่ เมือ่ แต่ละคน
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จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ก็ต่อเมื่อผู้กระท�ำมีเจตนาพิเศษเพื่อ
ความประสงค์แห่งการค้า หรือเพื่อการแจกจ่าย หรือเพื่อการแสดง
อวดแก่ประชาชนเท่านัน้ และการกระท�ำทีเ่ ป็นองค์ประกอบความผิด
ตามอนุมาตรา 2 และ 3 ได้แก่ การประกอบการค้า การจ่ายแจก
การแสดงอวด การให้เช่า และการโฆษณาหรือไขข่าวเพื่อจะช่วย
ท�ำให้แพร่หลาย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการกระท�ำที่มีลักษณะเป็น
การท�ำให้สิ่งลามกอนาจารเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนทั้งสิ้น ทั้งนี้
เนื่องจากบทบัญญัติมาตรานี้แต่เดิมถูกร่างขึ้นมาให้เป็นความผิด
ฐานกระท�ำอนาจารอันเกี่ยวแก่สาธารณชน ซึ่งมีเจตนารมณ์ใน
การคุ้มครองศีลธรรมของสังคมโดยรวมที่มีผลต่อจิตใจของบุคคล
ทัว่ ไป ดังนัน้ การกระท�ำใด ๆ หากไม่มผี ลกระทบต่อศีลธรรมโดยรวม
ของสังคมหรือมีผลต่อจิตใจของบุคคลทั่วไป แต่หากเป็นเรื่องที่
เกีย่ วกับศีลธรรมทีเ่ กีย่ วกับส่วนตัว (Private moral) แล้ว การกระท�ำ
ดังกล่าวย่อมไม่เป็นความผิด ดังเช่น การครอบครองสือ่ ลามกอนาจาร
ไว้เพื่อดูเอง ซึ่งกรณีนี้ มีค�ำพิพากษาของศาลฎีกาที่ย�้ำให้เห็นว่า
ความผิ ด ตามมาตรา 287 จะต้ อ งมี ลั ก ษณะเป็ น การเผยแพร่
สู่สาธารณชนในลักษณะที่เป็นวงกว้าง การครอบครองสิ่งลามก
อนาจารไว้เพื่อดูเองหรือเพื่อส่งต่อภายในกลุ่มบุคคลยังไม่ถือเป็น
ความผิ ด ตามมาตรานี้ เช่ น ค� ำ พิ พ ากษาฎี ก าที่ 2641/2531
ที่วินิจฉัยว่า การมีสื่อลามกไว้เพื่อส่วนตัว เป็นเรื่องส่วนบุคคล มิได้
กระทบถึงบุคคลอื่น ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 11613/2254 ที่วินิจฉัยว่า
เมื่อข้อเท็จจริงยังไม่ชัดว่าการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็น
ภาพโป๊ลามกอนาจารไปยังเพือ่ นร่วมงานและบุคคลภายนอกซึง่ เป็น
ลูกค้า กระท�ำไปเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการค้าหรือโดยการค้า จึงยัง
ฟังไม่ชัดว่าเป็นความผิดตามมาตรา 287 ซึ่งตามค�ำพิพากษาของ
ศาลฎี ก าในคดี ห ลั ง นี้ ผู ้ เขี ย นเห็ น ว่ า เมื่ อ การเผยแพร่สิ่งลามก
ตามมาตรา 287 อนุมาตรา 1 จะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อผู้กระท�ำมี
เจตนาพิเศษเพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือเพื่อการแจกจ่าย
หรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชนเท่านั้น การที่ศาลฎีกาวินิจฉัย
ดังกล่าว ย่อมฟังได้อยูใ่ นทีวา่ การเผยแพร่สงิ่ ลามกให้เพือ่ นร่วมงาน
และลูกค้า ยังไม่ถอื ว่าเป็นการกระท�ำเพือ่ แจกจ่าย หรือเพือ่ การแสดง
อวดแก่ประชาชน
		 4.2 ความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อภาพ หรือเสียง
จากการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 280/1 วรรคสอง
		 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 มาตรา 10 ก�ำหนดให้เพิ่มมาตรา
280/1 เป็นความผิดฐานใหม่ในประมวลกฎหมายอาญา โดยก�ำหนด
ให้ผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามมาตรา 276 มาตรา 277
มาตรา 278 หรือมาตรา 279 ต้องรับโทษหนักขึ้นหากมีการบันทึก
หรือส่งต่อภาพหรือเสียงการกระท�ำช�ำเราหรือการกระท�ำอนาจาร
มีรายละเอียดดังนี้

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

จากบทบัญญัติดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าสิทธิในความเป็น
ส่วนตัวเป็นสิทธิมนุษยชน ประเภทสิทธิส่วนบุคคลที่พึงได้รับความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ และรัฐมีภาระหน้าที่ต่อประชาชนในอัน
ที่จะต้องเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชน
(Bjarnadóttir, 2015: 1) หน้ า ที่ ใ นการปกป้ อ งในกรณี นี้
หมายถึง หน้าที่ที่จะต้องปกป้องบุคคลใด ๆ จากการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะหมายรวมถึงการป้องกันไม่ให้บุคคล
หนึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบุคคลอื่น (Megret, 2014 : 102)
และรวมถึงการก�ำหนดมาตรการป้องกันที่เพียงพอต่อภัยคุกคาม
ต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคลด้วย (Schutter, 2014: 427) และ
หน้าที่ในการก�ำหนดมาตรการป้องกันนี้ย่อมหมายรวมถึงการมี
บทบัญญัติกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการป้องกัน
ประชาชนจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
ในกรณีภาพอนาจารส่วนตัว ซึ่งเป็นเรื่องทางเพศที่มีมิติ
ของความเป็นส่วนตัวอย่างยิง่ การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวของ
บุ ค คลอื่ น โดยมิ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมย่ อ มเป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ
ในความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวอย่างร้ายแรง รัฐซึ่งมีหน้าที่
ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชน จึงสมควรมี
มาตรการโดยบัญญัติกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4. บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ภาพอนาจารส่วนตัวในประเทศไทย
		 4.1 ความผิดฐานเผยแพร่สิ่งลามกอนาจาร ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287
		 ความผิดฐานเผยแพร่สิ่งลามกอนาจาร ตามมาตรา
287 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก�ำหนดให้การกระท�ำเกี่ยวกับ
การเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารเป็นความผิดทางอาญาไว้ 3 ประการ
คือ
		 1. การท�ำ ผลิต มีไว้ น�ำเข้า ส่งออก พาไปหรือท�ำให้
แพร่หลาย ซึง่ สิง่ ลามก เพือ่ ความประสงค์แห่งการค้า หรือการแจกจ่าย
หรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน (มาตรา 287 (1))
		 2. การประกอบการค้า จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่
ประชาชน หรือให้เช่าสิ่งลามก (มาตรา 287 (2))
		 3. การโฆษณาหรือไขข่าวว่ามีบุคคลกระท�ำการ
อันเป็นความผิดตามมาตรานี้ เพื่อจะช่วยการท�ำให้แพร่หลาย หรือ
การค้าวัตถุหรือสิ่งของลามก (มาตรา 287 (3))
		 โดยผู้กระท�ำผิดตามมาตรานี้ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		 มาตรา 287 เป็นบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์ใน
การควบคุ ม สิ่ ง ลามกอนาจารไม่ ใ ห้ มี ก ารเผยแพร่ สู ่ ส าธารณชน
เนื่องจาก หากพิจารณาจากองค์ประกอบความผิด จะเห็นได้ว่า
การกระท�ำซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิด ตามอนุมาตรา 1 ได้แก่
การท�ำ ผลิต มีไว้ น�ำเข้า ส่งออก พาไปหรือท�ำให้แพร่หลาย
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เลื อ กด� ำ เนิ น คดี ใ นความผิ ด ฐานหมิ่ น ประมาท อั ต ราโทษของ
ความผิ ด ฐานหมิ่ น ประมาทก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ สั ด ส่ ว นกั บ ความเสี ย หาย
ที่ผู้เสียหายได้รับ กล่าวคือ ผู้กระท�ำความผิดต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ เท่านัน้
		 4.3 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
			 (1) ความผิ ด ฐานน� ำ ข้ อ มู ล อั น ลามกเข้ า สู ่
คอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 14 (4)
			 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
มาตรา 14 (4) ก�ำหนดให้การน�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
อันมีลักษณะลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจ
เข้าถึงได้เป็นความผิด โดยผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
เห็ น ได้ ว ่ า ความผิ ด ฐานน� ำ ข้ อ มู ล อั น ลามกเข้ า สู ่
คอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 14 (4) นี้ มุ่งก�ำหนดความผิดทางอาญา
กรณีการน�ำข้อมูลอันมีลักษณะลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใน
ครั้งแรก (Original poster) เป็นส�ำคัญ ซึ่งการที่จะเป็นความผิด
ตามมาตรานีไ้ ด้ ข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั้ ต้องเป็นลักษณะทีป่ ระชาชน
ทั่วไปอาจเข้าถึงได้ด้วย กล่าวคือ เว็บไซต์ หรือระบบคอมพิวเตอร์
ทีม่ กี ารน�ำภาพอนาจารส่วนตัวไปเผยแพร่นนั้ จะต้องสามารถเข้าถึง
ได้โดยประชาชนทัว่ ไปด้วย หากเป็นการน�ำเข้าสูร่ ะบบแต่ประชาชน
ทัว่ ไปไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น การส่งอีเมลภาพอนาจารส่วนตัวของ
ผู ้ เ สี ย หายไปยั ง อี เ มลของบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง การเข้ า ถึ ง ภาพอนาจาร
ดังกล่าวจะต้องใช้รหัสผ่าน บุคคลทั่วไปไม่อาจเข้าถึงได้ การกระท�ำ
ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 14 (4) พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่ปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ.2560
			 (2) ความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอัน
ลามก ตามมาตรา 14 (5)
			 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2560 มาตรา 14 (5) ก�ำหนดให้การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูล
คอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
โดยผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
			 จากบทบัญญัติข้างต้น สามารถพิจารณาถึง
องค์ประกอบความผิดได้ว่า การเผยแพร่หรือส่งต่อ หมายถึงการ
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มาตรา 280/1 ถ้าผู้กระท�ำความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277
มาตรา 278 หรือมาตรา 279 ได้บันทึกภาพหรือเสียงการกระท�ำ
ช�ำเราหรือการกระท�ำอนาจารนั้นไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้
ในมาตรานั้นๆ หนึ่งในสาม
ถ้าผูก้ ระท�ำความผิดตามวรรคหนึง่ เผยแพร่หรือส่งต่อซึง่
ภาพหรือเสียงการกระท�ำช�ำเรา หรือการกระท�ำอนาจารที่บันทึกไว้
ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ กึ่งหนึ่ง
เห็นได้ว่า บทบัญญัติมาตรา 280/1 ที่มีการบัญญัติ
ขึ้นใหม่นี้ มุ่งให้ความคุ้มครองบุคคลซึ่งถูกกระท�ำทางเพศ เช่น
ผู ้ ถู ก ข่ ม ขื น กระท� ำ ช� ำ เรา ผู ้ ถู ก กระท� ำ อนาจารโดยไม่ ยิ น ยอม
เด็กอายุต�่ำกว่าสิบห้าปีที่ถูกกระท�ำช�ำเราหรือถูกกระท�ำอนาจาร
ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม การที่จะเป็นความผิดตามมาตรานี้
จะต้องมีการกระท�ำความผิดทางเพศกรณีใดกรณีหนึง่ ดังทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด ฐานความผิดตามมาตรานีจ้ งึ ไม่ครอบคลุมถึงการบันทึกภาพ
อนาจารส่วนตัวกรณีที่การกระท�ำไม่เป็นความผิดตาม มาตรา 276
มาตรา 277 มาตรา 278 หรือมาตรา 279
		 4.3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 326
		 ความผิดฐานหมิ่นประมาท เป็นฐานความผิดที่มุ่ง
คุม้ ครองชือ่ เสียงหรือเกียรติคณ
ุ ของบุคคล โดยบัญญัตไิ ว้ในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 326 การ “ใส่ความ” ที่จะถือเป็นความผิด
ฐานหมิน่ ประมาทตามกฎหมายอาญา ไม่จำ� กัดวิธี โดยอาจใช้วธิ ใี ดๆ
ก็ได้ เช่น ค�ำพูด หนังสือ ภาพวาด การ์ตูน รูปปั้น การแสดงกริยา
ท่าทางอย่างหนึ่งอย่างใด การใช้ภาษาใบ้ สัญลักษณ์ หรือค�ำถาม
ต่างๆ รวมถึงการใช้รูปภาพ อย่างเช่นการแอบบันทึกภาพคนก�ำลัง
ร่วมประเวณีแล้วน�ำภาพเหล่านัน้ ไปให้ผอู้ นื่ ดู ถือได้วา่ เป็นการใส่ความ
และน่าจะท�ำให้เสียชื่อเสียงซึ่งเข้าข่ายเป็นการกระท�ำความผิดฐาน
หมิ่นประมาทเช่นกัน (พิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา, 2552: 2) ดังนั้น
การส่งต่อหรือเผยแพร่ภาพลามกอนาจารส่วนตัวไปยังบุคคลอื่น
อันเป็นการท�ำให้บุคคลดังกล่าวเสียชื่อเสียง จึงอาจอยู่ในความหมาย
ของการใส่ความที่เป็นองค์ประกอบของความผิดฐานหมิ่นประมาท
ด้วย
อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่ภาพอนาจารส่วนตัวไม่มี
ลักษณะถึงขนาดเป็นภาพลามกที่มุ่งก่อให้เกิดก�ำหนัดหรือยั่วยุ
กามารมณ์ แต่เพียงมีความไม่เหมาะสมในทางเพศและไม่ถึงขนาด
ที่จะท�ำให้บุคคลในภาพเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง
ตามองค์ประกอบของความผิดฐานหมิ่นประมาท และแม้บุคคลที่
ปรากฏในภาพยังคงคาดหวังในความเป็นส่วนตัวในภาพดังกล่าว
และไม่ประสงค์ให้นำ� ภาพดังกล่าวไปเผยแพร่กต็ าม การน�ำภาพกรณี
ดังกล่าวไปเผยแพร่ก็อาจไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 แต่อย่างไรก็ตาม แม้ผู้เสียจะ

ณัฐพันธุ์ เบ็ญขันธ์

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 131

รำไ

พพ
รรณ
ี

5. กฎหมายเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วน
ตัวในต่างประเทศ
		 5.1 ประเทศญี่ปุ่น
		 พระราชบัญญัติปกป้องเหยื่อจากการเผยแพร่ภาพ
อนาจารส่วนตัวของประเทศญีป่ นุ่ ก�ำหนดให้การกระท�ำเกีย่ วกับการ
เผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวเป็นความผิดทางอาญาไว้ 3 ประการ
ได้แก่
		 (1) การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวให้แก่ผอู้ นื่ หรือ
เผยแพร่ให้แก่บคุ คลจ�ำนวนมากโดยทางระบบโทรคมนาคมในทางที่
อาจระบุตัวบุคคลในภาพได้
		 (2) การแพร่วตั ถุใด ๆ ซึง่ บันทึกภาพอนาจารส่วนตัว
ให้แก่ผู้อื่น หรือเผยแพร่ให้แก่บุคคลจ�ำนวนมาก หรือโดยการแสดง
อวดแก่ประชาชน ในทางที่อาจระบุตัวบุคคลในภาพได้
		 ในสองกรณีขา้ งต้น ผูก้ ระท�ำผิดต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 เยน
		 (3) การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวทางระบบ
โทรคมนาคม หรือเผยแพร่วัตถุใดๆ ซึ่งบันทึกภาพลามกอนาจาร
เพื่อจะชักน�ำหรือสนับสนุนการกระท�ำผิดตามวรรค 1 และวรรค 2
โดยกรณี้นี้ ผู้กระท�ำผิดต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ
ไม่เกิน 300,000 เยน
		 5.2 ประเทศอังกฤษและเวลส์
		 ประเทศอังกฤษและเวลส์ได้มีการตราบทบัญญัติ
ก�ำหนดให้การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวเป็นความผิดทางอาญา
ในปี ค.ศ.2015 โดยออกเป็นพระราชบัญญัติกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาและศาลอาญา ค.ศ.2015 (Criminal Justice and
Courts Act 2015) ซึ่งการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวจะเป็น
ความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้เผยแพร่ได้เผยแพร่
ภาพอนาจารส่วนตัวโดยปราศจากความยินยอมของผู้เสียหาย
โดยมีเจตนาพิเศษให้ผู้เสียหายเกิดความทุกข์ (Intent to cause
distress) ผูก้ ระท�ำความผิดฐานดังกล่าวต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		 5.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา
		 (1) มลรัฐนิวเจอร์ซี
		 มลรั ฐ นิ ว เจอร์ ซี เ ป็ น มลรั ฐ แรกในประเทศสหรั ฐ
อเมริกาที่บัญญัติให้การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวเป็นความผิด
อาญา โดยบัญญัติไว้ในข้อบัญญัติรัฐนิวเจอร์ซี หมวด 2C ว่าด้วย
ประมวลกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มาตรา 14-9 วรรค (c)
ตามบทบัญญัตขิ องมลรัฐนิวเจอร์ซี การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัว
จะเป็นความผิดตามก็ต่อเมื่อผู้กระท�ำความผิดกระท�ำโดยเจตนา
โดยรู ้ ว ่ า ตนไม่ มี สิ ท ธิ และรู ้ ว ่ า ผู ้ เ สี ย หายมิ ไ ด้ ยิ น ยอมให้ น� ำ ไป
ภาพอนาจาร โดยการกระท�ำผิดฐานเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัว
โดยไม่มีสิทธิตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นการกระท�ำความผิดอาญา
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เผยแพร่หรือส่งต่อในระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่หมายความ
รวมถึงการส่งต่อทางกายภาพ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ โดยผู้กระท�ำ
ต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นความผิดตาม 14 (4) การจะเป็นความผิด
ตามมาตรา 14 (5) ต้องพิสูจน์ด้วยว่าผู้กระท�ำรู้อยู่แล้วว่าข้อมูล
คอมพิวเตอร์ที่ตนเผยแพร่หรือส่งต่อนั้น เป็นข้อมูลซึ่งเป็นความผิด
ตามมาตรา 14 (4) (พรเพชร วิชิตชลชัย, 2550)
			 ความผิ ด ฐานส่ ง ต่ อ หรื อ แพร่ ห ลายข้ อ มู ล
อันลามก ตามบทบัญญัติมาตรา 14 (5) นี้ ผู้เขียนเห็นว่ามีมาตรฐาน
การควบคุ ม การเผยแพร่ แ ตกต่ า งจากบทบั ญ ญั ติ ต ามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 287 ฐานเผยแพร่สิ่งลามก ซึ่งเป็นบท
ทั่วไปที่บัญญัติควบคุมการเผยแพร่สิ่งลามกต่อสาธารณะ เนื่องจาก
บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 14 (5) ก� ำ หนดความผิ ด ทางอาญาส� ำ หรั บ
การส่งต่อหรือแพร่หลาย โดยมิได้มีการก�ำหนดให้ผู้กระท�ำต้องมี
เจตนาพิเศษ “เพือ่ การแจกจ่าย”หรือ “เพือ่ การแสดงอวดแก่ประชาชน”
หรือ “เพือ่ ความประสงค์แห่งการค้า” หรือ “เพือ่ จะช่วยให้แพร่หลาย”
ดังทีป่ รากฏในความผิดฐานเผยแพร่สงิ่ ลามก ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 287 ดังนั้น เพียงการส่งต่อระหว่างบุคคลโดยทั่วไป
แม้มิได้มีเจตนาพิเศษข้างต้น ผู้กระท�ำก็อาจมีความผิดตามมาตรา
14 (5) อย่างไรก็ตาม กฎหมายบัญญัติว่าการที่จะเป็นความผิด
ตามมาตรานี้ ผูก้ ระท�ำต้องกระท�ำโดยรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์
ทีต่ นเผยแพร่หรือส่งต่อนัน้ เป็นข้อมูลซึง่ เป็นความผิดตามมาตรา 14
(4) กล่าวคือ ผูก้ ระท�ำต้องรูข้ อ้ เท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิด
ในประเด็นนี้บทบัญญัติมาตราดังกล่าวมิได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน
จึงมีปัญหาว่าข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในส่วนของ
วัตถุแห่งการกระท�ำที่ผู้กระท�ำจะต้องรู้ตามมาตรานี้ คือ “ข้อมูล
อันลามก” หรือ “ข้อมูลอันลามกที่ถูกน�ำเข้าสู่ระบบซึ่งประชาชน
ทั่วไปอาจเข้าถึงได้” ซึ่งหากกรณีเป็นตามประการแรก การเผยแพร่
หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์อันลามกจากบุคคลสู่บุคคล เช่น
การส่งภาพลามกอนาจารไม่ว่าโดยอาศัยแอปพลิเคชันในโทรศัพท์
มือถือ อีเมล หรือช่องทางในระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ จากบุคคล
หนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่ง จะเป็นความผิดตามมาตรา 14 (5) ในทุกกรณี
แต่หากกรณีเป็นตามประการหลัง การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูล
อันลามกจากบุคคลสู่บุคคล จะเป็นความผิดตามมาตรา 14 (5) ได้
ก็ต่อเมื่อมีการกระท�ำความผิดตามมาตรา 14 (4) ก่อนเท่านั้น
แล้ ว ภายหลั ง จึ ง มี ก ารน� ำ ไปเผยแพร่ ห รื อ ส่ ง ต่ อ ไปยั ง บุ ค คลอื่ น
ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า วัตถุแห่งการกระท�ำ ตามมาตรา 14 (5) คือ
“ข้อมูลอันลามกทีถ่ กู น�ำเข้าสูร่ ะบบซึง่ ประชาชนทัว่ ไปอาจเข้าถึงได้”
เนื่องจากกฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าผู้กระท�ำต้องเผยแพร่
หรือส่งต่อโดยรู้ว่าเป็นข้อมูลตาม (4) และเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ในกรณีนนี้ นี้ า่ จะมุง่ ลงโทษผูท้ นี่ ำ� ข้อมูลอันมีลกั ษณะลามกเข้าสูร่ ะบบ
คอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ตามมาตรา
14 (4) และหากมีผู้น�ำข้อมูลจากการกระท�ำความผิดดังกล่าวไป
เผยแพร่หรือส่งต่อ ผู้กระท�ำจึงจะมีความผิดตามมาตรา 14 (5)
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หากแต่เมื่อเกิดการกระท�ำผิดเกิดขึ้น ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจ�ำต้องปรับใช้
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีไป ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 287 ฐานเผยแพร่สิ่งลามก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
280/1 วรรคสอง ฐานเผยแพร่หรือส่งต่อภาพ หรือเสียงจากการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับเพศ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326
ฐานหมิ่นประมาท และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ว่ า ด้ ว ยการกระท� ำ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (4) และ (5) ฐานน�ำเข้าข้อมูลอันลามก
และฐานส่งต่อข้อมูลอันลามก อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าว
ยังไม่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการรับมือการเผยแพร่ภาพ
อนาจารส่วนตัว และในการป้องกันสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหาย
กล่าวคือ บทบัญญัติข้างต้นยังอาจมีปัญหาในการบังคับใช้
กรณี ค วามผิ ด ฐานเผยแพร่ สิ่ ง ลามก ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 287 การเผยแพร่สิ่งลามกจะมีความผิด
ตามมาตรานี้จะเป็นความผิดต่อเมื่อเป็นการเผยแพร่ในลักษณะ
ที่เป็นวงกว้าง การเผยแพร่สิ่งลามกในลักษณะที่ไม่เป็นวงกว้าง
เช่น การส่งต่อจากบุคคลสู่บุคคล หากไม่มีวัตถุประสงค์แห่งการค้า
หรือโดยการค้าก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ และไม่ว่าภาพลามก
อนาจารทีถ่ กู เผยแพร่ไปยังสาธารณชนจะเป็นสิง่ ลามกอนาจารทัว่ ไป
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยข้างต้น อาจสามารถแยกหัวข้อสรุป ซึ่งไม่มีบุคคลใดเป็นผู้เสียหาย หรือเป็นภาพอนาจารส่วนตัวซึ่งมี
ผู ้ เ สี ย หาย ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ก็ จ ะถู ก ด� ำ เนิ น คดี โ ดยมี ม าตรฐาน
และอภิปรายผลได้ดังนี้
โทษเดียวกัน โดยถือว่าทัง้ สองกรณีเป็นการเผยแพร่สงิ่ ลามกอนาจาร
1. ปัญหาในการคุ้มครองผู้เสียหาย
ภาพอนาจารส่วนตัวมีสารัตถะที่แตกต่างจากสื่อลามก ตามมาตรา 287 ทั้งที่ลักษณะความผิดมีความร้ายแรงต่างกัน
กรณีความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อภาพ หรือเสียง
อนาจารทั่วไปอย่างมีนัยส�ำคัญ เนื่องจากอนาจารส่วนตัวมีสิทธิ
ในความเป็นส่วนตัวและความไว้เนื้อเชื่อใจแฝงอยู่ด้วย ในขณะที่ จากการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา
สื่อลามกอนาจารทั่วไปมีเพียงเนื้อหาที่มีลักษณะลามกอนาจาร มาตรา 280/1 วรรคสอง การทีจ่ ะเป็นความผิดตามมาตรานี้ จะต้อง
เท่านั้น หาได้มีมิติของความเป็นส่วนตัวหรือความไว้เนื้อเชื่อใจ มีการกระท�ำความผิดทางเพศกรณีใดกรณีหนึง่ ดังทีก่ ฎหมายก�ำหนด
แฝงอยู่ด้วยไม่ ดังนั้น การเผยแพร่ภาพส่วนตัวที่ไม่สมควรทางเพศ เท่านั้น ฐานความผิดตามมาตรานี้จึงไม่ครอบคลุมถึงการอนาจาร
จึ ง ส่ ง ผลกระทบอย่ า งร้ า ยแรงต่ อ ทั้ ง สั ง คมโดยรวมและสิ ท ธิ ใ น ส่วนตัวกรณีที่การกระท�ำไม่เป็นความผิดตาม มาตรา 276 มาตรา
ความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายอย่างร้ายแรงในหลายแง่มุมไม่ว่า 277 มาตรา 278 หรือมาตรา 279 มาก่อน
กรณีความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมาย
จะเป็นผลกระทบด้านจิตใจ ร่างกาย หน้าที่การงาน ความสัมพันธ์
ส่วนตัว หรือในบางกรณีพบว่า เกิดผลกระทบต่อชีวิตของผู้เสียหาย อาญามาตรา 326 ก็อาจไม่ครอบคลุมกรณีที่ภาพอนาจารส่วนตัว
แต่จากการศึกษาพบว่า ภาพอนาจารส่วนตัวมีสถานะไม่แตกต่าง ที่ถูกน�ำไปเผยแพร่มีลักษณะอนาจาร คือ ไม่เหมาะสมในทางเพศ
จากสื่อลามกอนาจารทั่วไปในกฎหมายไทยที่มีผลบังคับใช้อยู่ใน แต่ยังไม่ถึงขั้นลามก และไม่ท�ำให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมื่น
ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้สิทธิของผู้เสียหายไม่ได้รับการคุ้มครองอย่าง หรื อ ถู ก เกลี ย ดชั ง อี ก ทั้ ง กฎหมายดั ง กล่ า วยั ง มี โ ทษที่ ไ ม่ รุ น แรง
โดยผู้กระท�ำความผิดต้องระวางโทษจ�ำคุกเพียงไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ครอบคลุมและเพียงพอ
2. ปั ญ หาการก� ำ หนดบทลงโทษผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ซึ่งไม่ได้สัดส่วนกับ
ผลกระทบที่ผู้เสียหายได้รับจากการกระท�ำความผิด
ยังไม่ครอบคลุมกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
กรณีความผิดฐานน�ำเข้าข้อมูลอันลามก และฐานส่งต่อ
แม้การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวจะทวีความรุนแรงขึน้
แต่จากการศึกษาพบว่า ในประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติก�ำหนด ข้อมูลอันลามก ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
ความผิดอาญาของผูเ้ ผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวโดยเฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2560
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ระดับสาม (Third-degree crime) ผูก้ ระท�ำผิดต้องระวางโทษจ�ำคุก
ตั้งแต่สามถึงห้าปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 ดอลลาร์
		 (2) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
		 มลรัฐแคลิฟอร์เนียบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการ
เผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวไว้ในประมวลกฎหมายอาญาแห่งมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย มาตรา 647(j)(4) ซึ่งบทบัญญัติมีลักษณะการบัญญัติ
อย่ างแคบ กล่ าวคือ การเผยแพร่ภ าพอนาจารส่ว นตั ว จะเป็ น
ความผิดตามบทบัญญัติของมลรัฐแคลิฟอร์เนียก็ต่อเมื่อผู้กระท�ำได้
เผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวโดยรูห้ รือควรรูว้ า่ การเผยแพร่จะส่งผล
ให้ผซู้ งึ่ ปรากฏในภาพได้รบั ความทุกข์ทางอารมณ์อย่างร้ายแรง และ
กฎหมายยังก�ำหนดให้ฐานความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็น
ความผิดที่ต้องมีผลของการกระท�ำเป็นองค์ประกอบภายนอกของ
ความผิดด้วย กล่าวคือ ผูเ้ สียหายจะต้องได้รบั ความทุกข์ทางอารมณ์
อย่างร้ายแรงจากการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัว การกระท�ำ
ความผิดตามบทบัญญัตนิ ถี้ อื เป็นความผิดลหุโทษ (Misdemeanor)
โดยผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน และปรับ 1,000
ดอลลาร์ (และอาจเพิ่มเป็นจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับ 2,000
ดอลลาร์ ส�ำหรับการกระท�ำความผิดครั้งที่สอง)

ณัฐพันธุ์ เบ็ญขันธ์
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ในปั จ จุ บั น การเผยแพร่ ภ าพอนาจารส่ ว นตั ว โดย
ปราศจากความยินยอมเกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั้งในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศ ซึ่งการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวส่งผลกระทบ
ต่อผู้เสียหายอย่างร้ายแรงในหลายมิติ จากการศึกษาพบว่าได้มี
การบั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารเผยแพร่ ภ าพอนาจารส่ ว นตั ว โดยปราศจาก
ความยินยอมเป็นความผิดอาญาเป็นการเฉพาะในหลายประเทศ
ทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติก�ำหนดความรับผิด
ทางอาญาในกรณีดงั กล่าวเป็นการเฉพาะ หากแต่เมือ่ เกิดการเผยแพร่
ภาพอนาจารส่วนตัว ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องปรับใช้บทบัญญัติอื่นเท่า
ที่เกี่ยวข้องกับกรณี ซึ่งไม่สามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เสีย
หายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ จึงเห็นควรให้มีการตรา
บทบัญญัตกิ ำ� หนดความรับผิดทางอาญาของผูเ้ ผยแพร่ภาพอนาจาร
ส่วนตัวเป็นการเฉพาะในประเทศไทย
ผู ้ เขี ย นจึ ง ขอเสนอให้ บั ญ ญั ติ บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ก� ำ หนด
ความรับผิดทางอาญาแก่การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัว โดยแก้ไข
ประมวลกฎหมายอาญาโดยเพิ่มเติมบทนิยามของภาพอนาจาร
ส่วนตัวในมาตรา 1 (19) และเพิ่มเติมฐานความผิดเฉพาะเกี่ยวกับ
การก�ำหนดความผิดอาญาแก่การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัว
ในมาตรา 287/3 โดยมีเนื้อหาดังนี้
มาตรา 1 (19) “ภาพอนาจารส่วนตัว หมายถึง ภาพนิ่ง
หรือภาพเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด และให้หมายความ
รวมถึ ง ข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ ในระบบคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ ในอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อนื่ ซึง่ สามารถแปลงให้ปรากฏเป็นภาพได้ ที่วิญญูชน
เห็นว่าเป็นภาพทีแ่ สดงให้เห็นถึงการกระท�ำทางเพศของบุคคล หรือ
มีลักษณะสื่อไปในทางที่ไม่สมควรในทางเพศ”
มาตรา 287/3 “ผู้ใดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพอนาจาร
ส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอมของบุคคลซึ่งปรากฏในภาพ หรือ
โดยพฤติการณ์ทเี่ ข้าใจได้บคุ คลซึง่ ปรากฏในภาพไม่ได้ให้ความยินยอม
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเกิดความทุกข์ทรมาน ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคแรกเป็นการเผยแพร่
หรือส่งต่อภาพส่วนตัวที่ไม่สมควรทางเพศของบุคคลอายุไม่เกิน
สิบแปดปี ผู้กระท�ำต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในวรรคแรก
หนึ่งในสาม
ผู้ใดข่มขู่ว่าจะเผยแพร่หรือส่งต่อภาพอนาจารส่วนตัว
ตามวรรคแรกหรือวรรคสองต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง ความผิดตาม
วรรคแรก และวรรคสาม เฉพาะกรณีที่กระท�ำแก่บุคคลอายุเกิน
สิบแปดปี เป็นความผิดอันยอมความได้”
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มาตรา 14 (4) และ (5) ครอบคลุมเฉพาะการกระท�ำผิดที่เป็น
การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวทางระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น
การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวโดยวิธีทางกายภาพ เช่น การส่ง
จดหมาย การบันทึกภาพอนาจารส่วนตัวในแผ่นซีดีหรือดีวีดีแล้ว
เผยแพร่ให้บุคคลอื่น จึงไม่อยู่ในความหมายของการน�ำเข้าสู่ระบบ
หรือการส่งต่อ ตามมาตรา 14 (4) (5) นอกจากนี้ มาตรา 14 (4)
ครอบคลุมเฉพาะการน�ำข้อมูลเข้าสู่ระบบซึ่งประชาชนทั่วไปอาจ
เข้าถึงได้ ส่งผลให้การน�ำเข้าสู่ระบบในครั้งแรก ไม่ได้น�ำเข้าสู่ระบบ
ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ อาจไม่เป็นความผิด และเมื่อไม่มีการ
กระท�ำความผิดตามมาตรา 14 (4) หากมีการส่งต่อภาพอนาจาร
ส่วนตัวดังกล่าวต่อไป ผูก้ ระท�ำก็อาจไม่มคี วามผิดตามมาตรา 14 (5)
เพราะ“ข้ อ มู ล อั น ลามกที่ ถู ก น� ำ เข้ า สู ่ ร ะบบซึ่ ง ประชาชนทั่ ว ไป
อาจเข้าถึงได้” ซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท�ำตามมาตรา 14 (5)
นอกจากนี้ เจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา 14 (4) และ (5) คือ
ป้องกันการกระจายตัวของข้อมูลมีลักษณะอันลามก เพื่อคุ้มครอง
ศีลธรรมโดยรวมของสังคมเท่านัน้ มิได้มงุ่ คุม้ ครองความเป็นส่วนตัว
ในกรณีทขี่ อ้ มูลอันลามกทีถ่ กู น�ำเข้าสูร่ ะบบหรือถูกส่งต่อมีผเู้ สียหาย
แต่ อ ย่ า งใด ดั ง นั้ น ไม่ ว ่ า การเผยแพร่ ภ าพอนาจารส่ ว นตั ว หรื อ
การเผยแพร่สื่อลามกอนาจารทั่วไป ย่อมไม่มีความแตกต่างกัน
ตามบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งที่การกระท�ำทั้งสองมีความร้ายแรงของ
การกระท�ำและผลกระทบต่อผู้เสียหายที่แตกต่างกัน
จากการศึ ก ษากฎหมายในต่ า งประเทศ พบว่ า ได้ มี
การก�ำหนดความรับผิดทางอาญาส�ำหรับการเผยแพร่ภาพอนาจาร
ส่วนตัวไว้โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ
และเวลส์ และประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐนิวเจอร์ซี และมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมุ่งคุ้มครองความไว้เนื้อเชื่อใจ
และความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชนเป็นส�ำคัญ ผู้เขียนจึงเห็นว่า
ประเทศไทยควรมีการบัญญัติกฎหมายก�ำหนดความรับผิดทาง
อาญาของผู้เผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวของผู้อื่นโดยปราศจาก
ความยินยอมเป็นการเฉพาะ โดยอาศัยแนวทางจากบทบัญญัติ
ในต่างประเทศเพื่อก�ำหนดบทบัญญัติที่เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทยและสามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เสียหายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อไป
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์งานวิจัยที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม
ภาคตะวันออกซึ่งเผยแพร่ระหว่างปี 2549 - 2558 และ 2) ประเมินและก�ำหนดแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการอนุรักษ์
และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออก โดยวิธีวิจัยเชิงเอกสารและการสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ผลการวิจัยพบว่า 1) งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออกมี
29 รายการ จากงานวิจัยทั้งหมด 780 รายการ พื้นที่ที่มีการศึกษามากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี รองลงมาคือ จังหวัดระยอง ภาคตะวันออก
โดยรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี และตราด ส่วนจังหวัดที่ไม่ถูกวิจัย คือ นครนายก วัฒนธรรมที่เป็นประเด็น
การวิจยั มากทีส่ ดุ คือ พลังความคิดและภูมปิ ญ
ั ญา รองลงมาคือ วัฒนธรรมกับการพัฒนา และศิลปวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรมด้านอัตลักษณ์
และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ถูกวิจัย ในขณะที่การมีส่วนร่วมที่พบมากที่สุด คือ การให้ความคิดเห็น รองลงมาคือ การติดตาม
การร่วมตัดสินใจ การด�ำเนินการ และการรับข่าวสาร 2) แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ มีความเป็นไปได้สองทาง คือ จากภายในและ
ภายนอก ซึ่งทั้งสองแนวทางประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน องค์กรวิชาการ ภาคีเครือข่าย และการบริหารจัดการที่ต้องก�ำหนด
นโยบายอย่างชัดเจน รับผิดชอบต่อความเจริญและเสื่อมของชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้ ประสานความเข้าใจระหว่างเจ้าของวัฒนธรรม
และคนนอก และเป็นไปอย่างละมุนตามล�ำดับ บนพื้นฐานความตระหนักในความหลากหลายและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
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This research aimed to 1) synthesize the researches on civil participation in cultural conservation and
development of Eastern Thailand between 2006 - 2015, and 2) evaluate and design the guideline enhancing
the civil participation in cultural conservation and development of Eastern Thailand. The research method was
based on the documentary research technique and systematic synthesis.
The research result showed that 1) the researches on civil participation in cultural conservation and
development of Eastern Thailand founded 29 out of 780 titles. The studied areas were respectively Chonburi,
Rayong, the East as a whole, Chachoengsao, Sakaeo, Prachinburi and Trat excluding Nakhonnayok. The studied
culture were respectively power of thought and wisdom, culture and development, and cultural art except
identity and ethnic plurality. The participation levels were respectively giving opinion, following up, mutual
decision making, and receiving information. 2) The guideline enhancing civil participation composed of two
possibilities from both inside and outside which consisted of the governmental agencies, people, academic
organization, networking partner, and management based respectively on precise policies, responsibilities
toward decline and growth of the communities, knowledge development, understanding bridge between the
cultural owners and others, and soft management. These partners should basically work with respect on plurality
and human dignity.
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วม
ของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออก
ซึ่งเผยแพร่ระหว่างปี 2549 - 2558
2. เพื่ อ ประเมิ น และก� ำ หนดแนวทางส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาค
ตะวันออก

ชภัฏ

ภาคตะวันออกประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และ
สระแก้ ว มี ค วามส� ำ คั ญ ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
การปกครอง และความมั่นคง แต่ข้อสนเทศเกี่ยวกับภาคตะวันออก
ยังอยูใ่ นสภาพการส�ำรวจเบือ้ งต้น เนือ้ หากระจัดกระจาย ไม่ตอ่ เนือ่ ง
เชื่อมโยง กล่าวคือขาดยุทธศาสตร์ในการจัดการความรู้ และยัง
ไม่พัฒนาไปถึงวิธีการในการจัดระบบข้อสนเทศให้เป็นองค์ความรู้
ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ภาคตะวั น ออก จึ ง ควรได้ รั บ การยกระดั บ ให้ ส ามารถน� ำ ไปใช้
ประโยชน์ได้ ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนา มาตรฐานการด�ำเนิน
ชีวิตของคนในพื้นที่ และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาทั้งของ
ท้องถิ่นและประเทศ (ภารดี มหาขันธ์, 2554) โดยเฉพาะข้อมูล
ด้านวัฒนธรรมซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่ส่งเสริมให้ภาค
ตะวันออกเป็นภูมิภาคที่โดดเด่น และเป็นทั้งต้นแบบและบทเรียน
ของการพั ฒ นาแบบก้ า วกระโดด (ภารดี มหาขั น ธ์ , 2555)
ในบรรดาวัฒนธรรมทั้งหลายนั้น วัฒนธรรมการวิพากษ์และการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง เป็นสภาวการณ์ทางวัฒนธรรมประการหนึ่ง
ที่น่าเป็นห่วงซึ่งต้องสร้างความตระหนักร่วมทั้งสังคมให้เฝ้าระวัง
และสร้างค่านิยมใหม่ร่วมกัน (สถาบันรามจิตติ, 2553) ซึ่งเป็นสิทธิ
และหน้าที่ของพลเมือง “...(เพราะหาก) พลเมืองดีมีคุณภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพ การพั ฒ นาประเทศก็ ย ่ อ มท� ำ ได้ ส ะดวกราบรื่ น
ได้ผลทีแ่ น่นอนและรวดเร็ว” (ทรงสิริ วิชริ านนท์, 2556) เมือ่ กล่าวถึง
พลเมืองในมิติวัฒนธรรมอาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ พลเมือง
นั ก เสพ และพลเมื อ งนั ก สร้ า ง พลเมื อ งนั ก เสพทางวั ฒ นธรรม
(passive citizen) คือ ผู้ที่มุ่งสนองเฉพาะความต้องการของตนโดย
ไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คม ในขณะที่ พ ลเมื อ งนั ก สร้ า ง
(active citizen) นอกจากจะเสพวัฒนธรรมแล้วยังมีบทบาทใน
การก�ำหนดความเป็นไปของวัฒนธรรมให้เหมาะสมแก่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นด้วย พลเมืองที่แท้จริงต้องเป็นคนที่มี
คุ ณ ภาพ มี ศั ก ดิ์ ศ รี แห่งความเป็น คนอิสระ มีความรู้ มี เ หตุ ผ ล
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวมหรือกระบวนการทางนโยบาย
เพราะหาไม่แล้วท่ามกลางภาวะแห่งกระแสโลกาภิวตั น์อนั เป็นปัจจัย
เสริมทีเ่ ข้มแข็งในการแพร่กระจายของวัฒนธรรมข้ามพรมแดนและ
ระบบเศรษฐกิจกระแสหลักที่มีอ�ำนาจมากในการเปลี่ยนสรรพสิ่ง
ให้กลายเป็นสินค้าเพื่อการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
ภาคตะวันออกซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
เส้นทางสายอาเซียนที่เปิดประตูต้อนรับผู้คนจากทั้งต่างภูมิภาค
ของประเทศและนอกประเทศ จะท�ำให้วัฒนธรรมจ�ำนวนมาก เช่น
ศิลปะ มีแนวโน้มจะกลายเป็นเพียงข้าวของในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้
ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่เคยเห็นมันมาก่อน

มากกว่าจะเพื่อตัวสังคมไทยเองที่ยังมีชีวิตอยู่ แม้แต่สถาบันสงฆ์
ซึ่ ง เป็ น สถาบั น ทางวั ฒ นธรรมที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด และซั บ ซ้ อ นมาก
เมื่อพลเมืองไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก็เสื่อมลงไม่เพียง
แต่ปริมาณแต่ในเชิงคุณภาพด้วย (แอนเดอร์สัน, 2558) พลเมือง
จึงต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมเชิงสาธารณะ
เพื่ อ ความดี ง ามของสั ง คมครอบคลุ ม ทั้ ง ฆราวาสและบรรพชิ ต
จึงในเบื้องต้นจ�ำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และ
ก�ำหนดแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการอนุรักษ์
และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออกให้เป็นระบบอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป

รำไ

บทน�ำ

นิยามศัพท์

1. วัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 5 ด้าน (อมรา พงศาพิชญ์,
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2549) ดังนี้
		 1.1 พลังความคิดและภูมิปัญญา มี 5 ประเด็น
ได้แก่ 1) ความคิดและระบบคิด 2) ปฏิบัติการและการด�ำรงชีพ
ประจ�ำวัน 3) การครอบง�ำทางวัฒนธรรมในแง่ที่เป็นวาทกรรม
4) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 5) ศักยภาพและการสร้างสรรค์
		 1.2 อัตลักษณ์และความหลากหลายทางชาติพันธุ์
มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) กลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไท และ
2) กลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลอื่น
		 1.3 ศิลปวัฒนธรรม มี 7 ประเด็น ได้แก่ 1) ดนตรี
และศิลปะการแสดง 2) จิตรกรรม 3) ประติมากรรม 4) วรรณกรรม
5) หัตถกรรม 6) สถาปัตยกรรม และ 7) อื่นๆ
		 1.4 วัฒนธรรมกับการพัฒนา มี 3 ประเด็น ได้แก่
1) ปั ญ หาและผลกระทบจากการพั ฒ นาที่ ส ร้ า งความขั ด แย้ ง
ทางวัฒนธรรม 2) กระบวนการปรับตัว 3) ความเคลื่อน (ไหว)
และการต่อรอง
2. การมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 5 ระดับ (อรทัย ก๊กผล,
2552; เครย์ตนั , 2551) ได้แก่ 1) การรับข่าวสาร 2) การให้ความเห็น
3) การร่วมตัดสินใจ/ข้อตกลงร่วมกัน 4) การด�ำเนินการ/ปฏิบัติการ
และ 5) การติดตาม/ประเมินผล/ควบคุม

มนตรี วิวาห์สุข, ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์, เทพพร มังธานี, ธนิต โตอดิเทพย์

138 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563
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การรวบรวมข้อมูลผ่านการคัดกรอง 3 ขั้นตอน ได้แก่
1) รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาคตะวันออก 2) คัดเฉพาะงานวิจัย
ที่กล่าวถึงวัฒนธรรม 3) คัดเฉพาะงานวิจัยที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วม
ของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม ขั้นตอนที่ 1
มี 780 รายการ เป็ น บทความ 389 รายการ รายงานวิ จั ย
187 รายการ และวิ ท ยานิ พ นธ์ 204 รายการ ขั้ น ตอนที่ 2
เหลือ 291 รายการ เป็นบทความ 132 รายการ รายงานวิจัย
104 รายการ และวิทยานิพนธ์ 55 รายการ และขั้นตอนที่ 3
เหลือ 29 รายการ เป็นบทความ 23 รายการ เรียงล�ำดับตามอักษร
ชื่อเจ้าของผลงาน ได้แก่ กิจฐเชต ไกรวาส และคณะ (2557)
จักรกฤษณ์ เรืองเวช และศรีวรรณ มีคุณ (2550) ไชยา กุฏาคาร
(2557) ณรงค์ศักดิ์ พิทักษ์ตันสกุล และคณะ (2553) ธนวัฒน์
พิมลจินดา (2556) นิคม โขมะนาม (2558) บุญทัน โพกิลา และ
อภิ ช าต ภั ท รธรรม (2550) ปรี ด า วานิ ช ภู มิ (2557) พรชั ย
กิ จ วิ ม ลตระกู ล และคณะ (2555) พรรณวลั ย คี รี ว งศ์ วั ฒ นา
และสมหมาย แจ่มกระจ่าง (2555) เพ่ง บัวหอม และชัยยนต์
ประดิษฐศิลป์ (2557) ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ และยุวดี รอดจากภัย
(2557) รัตนาพร สุขดี (2556) ลักษณา โรจน์พิทักษ์กุล (2550)
วิเชียร ตันศิริมงคล (2555) วิมล จันทร์ประภาพ และเจริญวิชญ์
สมพงษ์ธรรม (2555) สมหมาย แจ่มกระจ่าง และคณะ (2557)
สุกัญญา บูรณเดชาชัย (2549) อิสราภรณ์ พลนารักษ์ และคณะ
(2556) เอมอร อังสุรัตน์ และคณะ (2551) และพีรชัย กุลชัย และ
สุ ขุ ม าภรณ์ ขั น ธ์ ศ รี (2549) รายงานวิ จั ย 4 รายการ ได้ แ ก่
ยศพล เหลืองโสมนภา, สาคร พร้อมเพราะ และสุกัญญา ขันวิเศษ
(2552) รุ่งอรุณ มูลทิพย์ และคณะ (2550) ศรีสกุล เฉียบแหลม
และคณะ (2551) และ สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ และคณะ (2552)
และวิทยานิพนธ์ 2 รายการ ได้แก่ สุกัญญา เฉียงเอก (2550)
และหาญณรงค์ คะชา (2550) ผลงานเหล่ า นี้ ถู ก สั ง เคราะห์
ดังตารางที่ 1 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้
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1. ขั้นรวบรวมข้อมูล 1) รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออก
โดยสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะจากเว็บไซต์ tdc.
thailis.or.th/tdc/ หรื อ Thai Digital Collection (TDC)
เป็นโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ไทยลิส, ThaiLIS Thai Library Integrated System) ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครอบคลุมแหล่งข้อมูล 171 แห่ง ได้แก่ สถาบัน
ระดับอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน 155 แห่ง และหน่วยงานอื่น
16 แห่ง 2) สืบค้นด้วยค�ำสืบค้นอย่างน้อย 10 ค�ำ คือ “วัฒนธรรม”
“ภาคตะวั น ออก” และ จั ง หวั ด ในภาคตะวั น ออก 8 จั ง หวั ด
แล้ ว คั ด เลื อ กเฉพาะงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออก
ที่เผยแพร่ในระหว่างปี 2549 - 2558 และ 3) ดาวน์โหลดและพิมพ์
หรือส�ำเนางานวิจัยและเอกสารที่พบ
2. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล แยกและจัดกลุ่มตาม 1) ปีที่
ผลิตและเผยแพร่ 2) พื้นที่ 3) วัตถุประสงค์ 4) วิธีวิจัย/ศึกษา
5) ประเภทการผลิตและเผยแพร่ และ 6) หน่วยงานที่ผู้วิจัยสังกัด
จากนั้นวิเคราะห์โครงสร้างและเนื้อหา
3. ขั้นสังเคราะห์ข้อมูล 1) ท�ำบรรณานุกรม/บัญชี
รายชื่ อ และบรรณนิ ทั ศ น์ / ปริ ทั ศ น์ และ 2) เรี ย บเรี ย งข้ อ มู ล ที่
กระจั ด กระจายตามการวิ เ คราะห์ ใ ห้ เข้ า เป็ น เรื่ อ งเดี ย วกั น เพื่ อ
น�ำเสนอเป็นข้อค้นพบ
4. ขั้ น ประเมิ น และก� ำ หนดแนวทางส่ ง เสริ ม การ
มีส่วนร่วมของพลเมือง 1) คัดเลือกข้อมูลที่แสดงการมีส่วนร่วม
ของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออก
ด้านนัน้ ๆ 2) ก�ำหนดแนวทางการมีสว่ นร่วมฯ และ 3) สรุป อภิปราย
และรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัย

รำไ

อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย

มนตรี วิวาห์สุข, ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์, เทพพร มังธานี, ธนิต โตอดิเทพย์

พีรชัย กุลชัย และสุขุมาภรณ ขันธศรี (2549) รายงานวิจัย 4 รายการ ไดแก ยศพล เหลืองโสมนภา, สาคร พรอมเพราะ และ
สุกัญญา ขันวิเศษ (2552) รุงอรุณ มูลทิพย และคณะ (2550) ศรีสกุล เฉียบแหลม และคณะ (2551) และ สุวรรณา จันทร
ประเสริฐ และคณะ (2552) และวิทยานิพนธ 2 รายการ ไดแก สุกัญญา เฉียงเอก (2550) และ หาญณรงค คะชา (2550)
ผลงานเหลานี้ถูกสังเคราะหดังตารางที่ 1วารสารวิ
เพื่อตอบวั
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1. พลังความคิดและภูมิปญ
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หมายเหตุ:		: วิธีเวิขีธยีเนลํ
ดับำดัคืบอ คืลํอาดัล�บำงานวิ
จยั ทีจ่เรีัยยทีงตามบรรณานุ
กรมและบรรณนิ
ทัศนทและอั
กษรยกอษรย่
ระบุอประบุ
ระเภทของ
การ
หมายเหตุ
ขียานล�
ดับงานวิ
่เรียงตามบรรณานุ
กรมและบรรณนิ
ัศน์ และอั
ประเภทของ
เผยแพร 3 อยาการเผยแพร่
ง คือ “บ” หมายถึ
“วิ” หมายถึ
ง “วิจยั ”“วิและ
“วิท”งหมายถึ
“วิทยานิ
” ตัวงอย
		
3 อย่างง“บทความ”
คือ “บ” หมายถึ
ง “บทความ”
” หมายถึ
“วิจัย”ง และ
“วิทพ”นธหมายถึ
“วิาทง ยานิพนธ์”
“01บ” หมายถึตังว“งานวิ
จัยลําดับหมายถึ
ที่ 1 ประเภทบทความ”
		
อย่าง “01บ”
ง “งานวิจัยล�ำดับที่ 1 ประเภทบทความ”
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การมีส่วนร่วมของพลเมืองใน
การอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออกฯ
		 1.1 วัฒนธรรมที่พลเมืองมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และพัฒนา
		 วัฒนธรรมแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) พลังความคิด
และภูมิปัญญา 2) อัตลักษณ์และความหลากหลายทางชาติพันธุ์
3) ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และ 4) วั ฒ นธรรมกั บ การพั ฒ นา (อมรา
พงศาพิชญ์, 2549) ในขณะที่การมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่
1) รับข่าวสาร 2) ให้ความเห็น 3) ร่วมตัดสินใจ/ข้อตกลงร่วมกัน
4) ด�ำเนินการ/ปฏิบัติการ และ 5) ติดตาม/ประเมินผล/ควบคุม
(อรทัย ก๊กผล, 2552; เครย์ตัน, 2551) วัฒนธรรมแต่ละด้าน
มีข้อย่อยหลายด้านซึ่งมีระดับการมีส่วนร่วมดังนี้
		 1) วั ฒ นธรรมด้ า นพลั ง ความคิ ด และภู มิ ป ั ญ ญา
มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความคิดและระบบคิด 2) ปฏิบัติการและ

การด�ำรงชีพประจ�ำวัน 3) การครอบง�ำทางวัฒนธรรมในแง่ที่เป็น
วาทกรรม 4) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา และ 5) ศักยภาพและ
การสร้างสรรค์ ด้านที่พลเมืองมีส่วนร่วมฯ มากที่สุด คือ ด้านที่ 4
มี 9 รายการ รองลงมาคือ ด้านที่ 2 และ 1 มี 5 และ 3 รายการ
ตามล�ำดับ ส่วนที่ด้านที่ 3 และ 5 ไม่ถูกวิจัย การมีส่วนร่วมที่พบ
มากที่สุด คือ ระดับที่ 2 มี 10 รายการ รองลงมาคือ ที่ 3, 4 และ 5
อย่างละ 2 รายการ น้อยที่สุด คือ ระดับที่ 1 มี 1 รายการ เมื่อเรียง
ตามล�ำดับวัฒนธรรมได้ดังนี้ ด้านที่ 1 อยู่ในระดับที่ 2 ด้านที่ 2
ระดับที่ 1, 3 และ 4 อย่างละ 1 รายการ และด้านที่ 4 ระดับที่ 2
มี 5 รายการ ระดับที่ 3 และ 4 อย่างละ 1 รายการ และระดับที่ 5
มี 2 รายการ
		 2) วัฒนธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มี 6 ด้าน ได้แก่
1) ดนตรีและศิลปการแสดง 2) จิตรกรรม 3) ประติมากรรม
4) หัตถกรรม 5) สถาปัตยกรรม และ 6) อื่นๆ ด้านที่พลเมืองมี

มนตรี วิวาห์สุข, ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์, เทพพร มังธานี, ธนิต โตอดิเทพย์
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สมัครฝนหลวง พัฒนาการใช้ประโยชน์จากฝนหลวง 3) การร่วม
ตัดสินใจ/ข้อตกลงร่วมกัน โดย (1) พัฒนาแนวนโยบายสาธารณะ
เพื่อน�ำไปพัฒนาสุขภาวะของเด็กวัยเรียน (2) สร้างแผนแม่บท
ชุมชน (3) ก�ำหนดยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่ง
เรี ย นรู ้ ธ รรมชาติ แ ละการใช้ ป ระโยชน์ ข องชุ ม ชนในพื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ
(4) ก�ำหนดแนวนโยบายสาธารณะเพื่อน�ำไปพัฒนาสุขภาวะของ
เด็กวัยเรียน 4) การด�ำเนินการ/ปฏิบัติการตามข้อตกลงร่วมกัน
โดย (1) ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (2) จัดตั้งกลุ่ม
เกษตรประมงขึ้ น เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ จั ด หาตลาดและแปรรู ป สิ น ค้ า
รวมทั้ ง ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและ
การรักษาระบบนิเวศทางทะเล (3) ปฏิบัติตามแนวทางการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว 5) การติดตาม/ประเมินผล/ควบคุม โดย
(1) ติดตามประเมินผลการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานตามภารกิจ
ของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน (2) ประชุมแต่งตั้งคณะ
กรรมการป่ า ชุ ม ชน ท� ำ ข้ อ ตกลงร่ ว มของชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ การใช้
ประโยชน์ป่าชุมชน และจัดท�ำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนจากองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลและหน่วยงานอืน่ ๆ (3) ตรวจสอบติดตามและประเมินผล
แล้วสรุปให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องปลูกป่าชายเลนเพิ่มและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม (4) ติดตามประเมินผล
ผ่านการด�ำเนินงานร่วมกันหลายด้านตั้งแต่การประชุมภายใน
การประสานกับหน่วยงานภายนอก การรักษาและใช้ประโยชน์
จากป่า การพัฒนาการจัดการป่าอย่างยั่งยืน และการจัดตั้งศูนย์
การเรี ย นรู ้ ภ ายในป่ า ชุ ม ชนขึ้ น (5) ติ ด ตามประเมิ น ผลการมี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (6) วางแผน
ร่วมกันโดยการจัดท�ำฐานข้อมูลและประเมินล�ำดับความส�ำคัญของ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม จากนั้นได้ด�ำเนินการจัดองค์การเพื่อ
ด�ำเนินการอนุรกั ษ์ตามแผน และควบคุมโดยการน�ำเสนอและกระตุน้
ให้สาธารณชนมีส่วนร่วม (7) พัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับการรับรอง
มาตรฐาน (8) สร้างกระบวนการขับเคลื่อนวิถีพุทธโดยเฉพาะ
การสร้ า งกลุ ่ มสั จ จะสะสมทรั พ ย์ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรมครบวงจร
ของชีวิต มีการวางกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถยึดหยุ่นได้ตาม
บริบทของชุมชน และติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานได้
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 แนวทางส่งเสริมการมีสว่ นร่วมฯ
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ มี 2 แนวทาง คือ
จากภายใน หมายถึง กิจกรรมการมีส่วนร่วมที่พลเมืองกลุ่มนั้นๆ
ด� ำ เนิ น การอยู ่ เ ป็ น ปกติ ข องตน โครงการวิ จั ย ต่ า งๆ เป็ น เพี ย ง
การเข้าไปศึกษา และจากภายนอก หมายถึง กิจกรรมการมีสว่ นร่วม
เกิ ด ขึ้ น ได้ เ พราะโครงการวิ จั ย นั้ น ๆ ทั้ ง สองแบบมี แ นวทางใน
การส่ ง เสริ ม โดยภาคส่ ว นต่ า งๆ และระบบการบริ ห ารจั ด การ
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ภาคประชาชน/พลเมือง ภาครัฐ องค์กร
วิชาการ และการบริหารจัดการ ดังแผนภาพที่ 1
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ส่วนร่วมฯ มี 2 รายการ คือ ด้านที่ 2 และ 6 การมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับที่ 2 และ 5 เมื่อเรียงตามล�ำดับวัฒนธรรมได้ดังนี้ ด้านที่ 2
อยู่ในระดับที่ 5 และ ด้านที่ 6 ระดับที่ 1
		 3) วัฒนธรรมด้านวัฒนธรรมกับการพัฒนา มี 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ระบบเศรษฐกิจ 2) ระบบการจัดการทรัพยากร 3) ระบบ
ความมัน่ คงของชีวติ ด้านทีพ่ ลเมืองมีสว่ นร่วมฯ มากทีส่ ดุ คือ ด้านที่
2 มี 7 รายการ รองลงมา คือ ด้านที่ 3 มี 2 รายการ และน้อยที่สุด
คือ ด้านที่ 1 มี 1 รายการ การมีส่วนร่วมมี 4 ระดับ โดยระดับที่มี
ส่วนร่วมมากที่สุด คือ ที่ 5 มี 5 รายการ รองลงมาคือ ที่ 2 และ 3
อย่างละ 2 รายการ และน้อยที่สุด คือ ที่ 4 มี 1 รายการ เมื่อเรียง
ตามล�ำดับวัฒนธรรมได้ดังนี้ ด้านที่ 1 อยู่ในระดับที่ 5 ด้านที่ 2
อยู่ใน 4 ระดับ คือ ที่ 2 มี 1 รายการ ที่ 3 และ 4 อย่างละ 1 รายการ
และที่ 5 มี 3 รายการ และด้านที่ 3 อยู่ใน 2 ระดับ คือ ที่ 3 และ
5 อย่างละ 1 รายการ
		 1.2 พลเมืองและกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ
		 1) พลเมืองทีม่ สี ว่ นร่วมฯ ประกอบด้วย 1) เกษตรกร
2) ประชาชนทั่วไป 3) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4) ผู้พิการ 5) ประชาชน
ผู้ประสบอุทกภัย 6) ผู้น�ำชุมชน 7) ผู้น�ำองค์กรเอกชน 8) เจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 9) เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรม 10) นักวิชาการ 11) นักท่องเที่ยว 12) ชุมชน 13) หัวหน้า
ครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือน 14) คณะกรรมการบริหารโครงการ
หมู ่ บ ้ า นท่ อ งเที่ ย ว 15) เกษตรกรที่ เ ป็ น อาสาสมั ค รฝนหลวง
16) ผู้แทนสถาบันสุขภาพพร้อมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย 17) ผู้บริหาร
โรงเรียน 18) ครู อาจารย์ 19) ผู้ปกครองนักเรียน 20) ภาคีเครือข่าย
21) สมาชิ ก สภาองค์ ก รชุ ม ชนต� ำ บล 22) นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
23) คณะกรรมการชุมชน 24) ผู้รู้ท้องถิ่น 25) ราษฎรที่อาศัยอยู่
ในและรายรอบบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 26) ภาคีสาธารณะ
แบบใหม่ 27) พนักงานปิโตรเคมีในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
28) ผู้อาศัยอยู่ในแหล่งที่มีจิตรกรรม 29) บุคคลในองค์กรเครือข่าย
ในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง และ 30) พระสุบิน ปณีโต
2) กิ จ กรรมการมี ส ่ ว นร่ ว มฯ ประกอบด้ ว ย
1) การรับข่าวสารเกีย่ วกับเกษตรอินทรีย์ 2) การแสดงความต้องการ
ให้ (1) องค์กรพัฒนาเอกชน พัฒนาการสื่อสาร การเดินทาง และ
ความสมดุลระหว่างคนกับงาน (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาความพร้อมด้านงบประมาณและบุคลากร (3) นักการเมือง
อนุรักษ์และพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและนโยบาย
ของชาติ (4) องค์การบริหารส่วนต�ำบล พัฒนาความเป็นอยู่ของ
ผู้พิการ (5) จังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างทั่วถึงและ
ทันท่วงที (6) รัฐ พัฒนาการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา
(7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการอ�ำนวยความสะดวก พัฒนา
ชุมชน และพัฒนางานประชาสัมพันธ์ (8) คณะกรรมการบริหาร
โครงการหมูบ่ า้ นท่องเทีย่ ว และประชาชนหัวหน้าครัวเรือน พัฒนาการ
ปฏิบัติตามแนวทางการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว (11) อาสา
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แผนภาพที่ 1 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออก
1) ภาคประชาชน/พลเมือง เจาของวัฒนธรรมเปนผูมีสวนไดสวนเสียมากที่สุดเพราะไดรับผลกระทบโดยตรง ดังนั้น
ควรสงเสริมใหชาวบานเขามารับผิดชอบในฐานะผูครอบครองสิทธิทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมในชุมชน โดยเครือขาย
ควร 1) จัดประชุ
มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียอนรูง ปเจ้ระสบการณ
ทํางาน แกภูไมขปปิ ญ
หาที่ประสบ และเสนอแนะแนวทางการพั
นาใน
		
1) ภาคประชาชน/พลเมื
าของวัฒนธรรม
ั ญาและเทคโนโลยี
ของท้องถิน่ 11) สนับสนุนฒให้
ประชาชนใน
2) สจั่ดวนเสี
ตั้งกลุยมมากที
ชาวบ่สาุดนให
เปนภาคีรับสําผลกระทบโดยตรง
คัญที่จะตองเชื่อมสายสัชุมมพัชนเข้
นธกันามามี
3) โรงเรี
ยนและวัด ควรเข
นรวฒมในการ
เป็นผูอนาคต
้มีส่วนได้
เพราะได้
บทบาทในการอนุ
รักษ์แามามี
ละพัสฒวนาวั
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ดังนัน้ ควรส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้ามารับผิดชอบในฐานะผูค้ รอบครอง 		 3) องค์กรวิชาการ ได้แก่ สถาบันทางการศึกษา
สิทธิทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมในชุมชน โดยเครือข่ายควร ศูนย์วัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน
1) จัดประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ทำ� งาน แก้ไขปัญหา ภูมิปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช�ำนาญการในท้องถิ่น ควร
ทีป่ ระสบ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในอนาคต 2) จัดตัง้ กลุม่ 1) เป็นแกนน�ำในการท�ำวิจัยองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อเป็น
ชาวบ้านให้เป็นภาคีสำ� คัญทีจ่ ะต้องเชือ่ มสายสัมพันธ์กนั 3) โรงเรียน ฐานความรู้และเผยแพร่สู่ชุมชน โดยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
และวัด ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรม 4) ภาคธุรกิจ และขยายเครือข่ายองค์กรชุมชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เอกชน โดยเฉพาะบริ ษั ท ขนาดใหญ่ ซึ่ ง มี ก ารจั ด ท� ำ ซี เ อสอาร์ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่เด็กและเยาวชน 2) ฟื้นฟูบทบาท
(Corporate Social Responsibility, CSR) อย่างกว้างขวาง ควรเข้ามา ของวัดในการเป็นแหล่งความรู้และศูนย์รวมของวัฒนธรรมชุมชน
มีสว่ นร่วมในการสนับสนุน 5) พลเมืองในชุมชน ควรผนึกผสานและ มาแต่ โ บราณ โดยถ่ า ยทอดความรู ้ ใ ห้ แ ก่ พ ระในวั ด โดยเฉพาะ
ระดมสรรพก�ำลังเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ทุกคนมีส่วนส�ำคัญใน การใช้จิตรกรรมฝาผนังเป็นสื่อในการสั่งสอน และโน้มน้าวจิตใจ
การรับผิดชอบการด�ำเนินงานวัฒนธรรมในทุกระดับ
คนในสังคมให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้ว
		 2) ภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐในระดับนโยบาย ควร ประกอบคุณงามความดี 3) ส่งเสริมการค้นหาองค์ความรู้จากแหล่ง
1) ก�ำหนดนโยบายและแผนพัฒนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพลเมือง ศิลปกรรมในชุมชน เพือ่ จัดท�ำหลักสูตรท้องถิน่ โดยบูรณาการความรู้
ให้มีส่วนร่วมฯ อย่างจริงจัง 2) ให้ความส�ำคัญกับการลงทุนทาง ประวัติศาสตร์ชุมชนกับศาสตร์การเรียนรู้ในสาระต่างๆ เพื่อให้
วัฒนธรรมโดยใช้สอื่ สารมวลชนทีห่ ลากหลายเพือ่ ให้เกิดผลประโยชน์ ประชาชนเข้าใจ รักษา และหวงแหนวัฒนธรรมทีต่ นเองเป็นเจ้าของ
ย้อนกลับสู่ชุมชน 3) ตระหนักว่าชุมชนเป็นเจ้าของวัฒนธรรมที่มี 		 4) การบริ ห ารจั ด การ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ความสามารถ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จึงควรเป็นผู้สนับสนุน เจ้าของวัฒนธรรมและหน่วยงานภาครัฐและ/หรือหน่วยงานอื่นที่
มากกว่าควบคุม 4) ใช้ประโยชน์จากรูปแบบการอนุรักษ์และพัฒนา เกี่ยวข้อง ควรอยู่ในรูปแบบภาคีโดยใช้การจัดการภาคีสาธารณะ
วัฒนธรรมที่ประสบความส�ำเร็จแล้วเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ แบบใหม่หรือแบบเอ็นพีจี (New Public Governance, NPG)
ในชุมชน 5) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ โดยหน่วยงานราชการ 1) ไม่ปล่อยให้พลเมืองด�ำเนินโครงการ
ส่วนเสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันการณ์ 6) สนับสนุนงบ อย่างเป็นอิสระอย่างสิน้ เชิง เพราะขัดแย้งกับนโยบายของราชการไม่ได้
ประมาณในการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอโดยเฉพาะการมีส่วนร่วม และไม่เข้าไปควบคุมโดยตรงเพราะจะก่อให้เกิดการต่อต้านและ
เชิงจิตอาสา 7) ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และ เสียขวัญ 2) ใช้วิธีการก�ำกับดูแลทางอ้อมโดยการจัดการที่เน้นผล
ทันการณ์ 8) ลงมืออนุรกั ษ์และพัฒนาวัฒนธรรมให้เห็นเป็นตัวอย่าง การปฏิบัติงานพร้อมกับสร้างตัวชี้วัดส�ำหรับการวัดผลผลิตและ
9) เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนเพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ มใน ผลลัพธ์แบบง่าย 3) ใช้เครื่องมือแบบละมุน คือ การปรึกษาหารือ
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 10) ศึกษาค้นคว้าความเป็นมา ร่วมอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้เกิดการประสานนโยบายของแต่ละภาคี
ของชุ ม ชนเพื่ อ จั ด ท� ำ บั ญ ชี ม รดกทางวั ฒ นธรรม จั ด ท� ำ เอกสาร เพื่อหลอมรวมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 4) ยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
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ยาวนาน ความหลากหลายเชิ ง พื้ น ที่ อั ต ลั ก ษณ์ แ ละชาติ พั น ธุ ์
ความขั ด แย้ ง และเศรษฐกิ จ โดยภาพรวมที่ ดี ที่ สุ ด ของประเทศ
การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกจะเดินหน้าไปอย่างไรในภาวะที่
ขาดแคลนองค์ความรู้เชิงวัฒนธรรมภาคพลเมือง ซึ่งหมายถึงอดีต
และปัจจุบนั ในฐานะทีส่ ว่ นหนึง่ เป็นมรดกอันเป็นรากฐานของสังคม
และอีกฐานะหนึง่ คือ วิถชี วี ติ ทีก่ ำ� ลังด�ำเนินไป ภาพสะท้อนนีค้ งต้อง
ปล่อยให้เป็นโจทย์วิจัยส�ำหรับผู้สนใจอีกเช่นกัน
3. สถาบั น ที่ ผู ้ วิ จั ย สั ง กั ด ซึ่ ง ผลิ ต และแพร่ ผ ลงาน
มากทีส่ ดุ คือ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำ� นวนมากกว่าครึง่ หนึง่ ของงาน
วิ จั ย ทั้ ง หมด เป็ น ปรากฏการณ์ ที่ น ่ า จะเป็ น อยู ่ แ ล้ ว เพราะเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นภาคตะวั น ออก โดยมี ที่ ตั้ ง อยู ่ ที่ จั ง หวั ด
ชลบุรี และยังมีวิทยาเขตอีกสองแห่งตั้งอยู่ในจังหวัดสระแก้ว และ
จันทบุรี สถาบันที่มีผลงานวิจัยรองลงมา 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ก็มที ตี่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ทีน่ า่ สังเกตคือ
การทีม่ หาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคแห่งหนึง่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนครพนม
มีนักวิจัยศึกษาข้ามภูมิภาค ก�ำลังสะท้อนอะไร นักวิจัยมีเหตุผล
อะไรที่ เข้ า ศึ ก ษาในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ แต่ ก ลั บ ไปสนใจ
ภาคตะวันออก ความคุ้มค่าในการศึกษา และความห่างไกลจะมีผล
อภิปรายผล
1. จ�ำนวนงานวิจยั 3 ชุด คือ 780, 291 และ 29 รายการ ต่อกระบวนการวิจัยและความลึกซึ้งของเนื้อหาหรือไม่ แม้จะเป็น
ซึ่งได้มาจากการคัดงานวิจัยเกี่ยวกับภาคตะวันออก งานวิจัยที่ เรือ่ งทีไ่ ม่นา่ เกิดขึน้ แต่กไ็ ด้เกิดขึน้ แล้วและอาจจะท�ำให้เกิดข้อค้นพบ
เกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉพาะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และจ�ำนวน ใหม่จากสายตาของนักวิจยั นอกพืน้ ทีก่ ไ็ ด้ ซึง่ ถือเป็นความหลากหลาย
สุดท้าย คือ งานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉพาะที่ และความงดงามของแวดวงวิชาการ
4. งานวิจัยที่ใช้จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
พลเมืองมีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนา แสดงให้เห็นถึงความสนใจ
ของนักวิจัยเกี่ยวกับประเด็นวัฒนธรรมว่ามีจ�ำนวนค่อนข้างมาก เป็นขอบเขตในการศึกษามีจ�ำนวนรวมกันประมาณสองในสามของ
แต่งานวิจัยที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการอนุรักษ์และ งานวิจัยทั้งหมด สะท้อนให้เห็นทิศทางการวิจัยค่อนข้างชัดเจน
พัฒนาวัฒนธรรมมีจ�ำนวนค่อนข้างน้อยมาก สะท้อนความเป็นจริง ประการแรก คือ จังหวัดทั้งสามแห่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่รัฐ
อย่างน้อยสองอย่าง คือ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ให้การสนับสนุนให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก นโยบาย
วัฒนธรรม และนักวิจัยไม่สนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พร้อมทั้งงบประมาณที่ถูกจัดสรร
ภาพสะท้อนสองอย่างนี้อาจเป็นจริงทั้งสองหรือไม่จริงเลยก็ได้ ลงมาผนวกกับพื้นที่เองก็มีความหลากหลายอยู่เป็นพื้นฐานท�ำให้
เพราะอาจเป็นไปได้ว่า ประชาชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรม กระตุ้นทั้งการมีส่วนร่วมของพลเมืองและความสนใจของนักวิจัย
แต่ ไ ม่ ถู ก วิ จั ย หรื อ นั ก วิ จั ย สนใจแต่ ป ระชาชนไม่ มี ส ่ ว นร่ ว ม นับเป็นความส�ำเร็จของของหน่วงงานวิจยั แห่งชาติทสี่ ามารถกระตุน้
ความสงสัยข้อนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตโครงการวิจัยนี้ จึงจ�ำต้อง ให้ เ กิ ด งานวิ จั ย สนองนโยบายการพั ฒ นาของประเทศ แต่ ห าก
ปล่อยให้เป็นประเด็นที่ผู้สนใจควรท�ำวิจัยต่อไป โดยเฉพาะประเด็น ความสนใจของนักวิจัยมุ่งตอบสนองนโยบายของส่วนกลางเป็น
วัฒนธรรมด้านอัตลักษณ์และชาติพนั ธุซ์ งึ่ เป็นทัง้ ต้นทางของวัฒนธรรม ส�ำคัญแล้วละเลยบริบทของพืน้ ทีอ่ าจก่อปัญหาความขัดแย้งตามมา
และความหลากหลายแห่งสีสนั การด�ำเนินชีวติ กลับไม่มพี นื้ ทีใ่ นงาน เว้นแต่ความต้องการของรัฐกับความต้องการของประชาชนเป็น
สิง่ เดียวกันซึง่ ถือว่าเป็นประเด็นส�ำคัญทีน่ กั วิจยั และพลเมืองจะช่วย
วิจัยเลย
2. ระยะเวลาในการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยระหว่าง ให้ทั้งรัฐและประชาชนพัฒนาไปพร้อมกัน
5. งานวิจัยประมาณครึ่งหนึ่งใช้วิธีวิจัยแบบผสมทั้ง
ปี 2549 - 2558 จ�ำนวน 29 เล่ม โดยเฉลี่ยคิดเป็นปีละเกือบ 3 เล่ม
หรือ 3 เล่มก็ได้ ซึ่งถือว่ามีจ�ำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจ�ำนวนปี ปริมาณและคุณภาพ ซึ่งน่าจะตอบโจทย์การวิจัยการมีส่วนร่วมได้ดี
ประชากร และพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ที่มีประวัติศาสตร์ กว่างานวิจัยเชิงปริมาณหรือคุณภาพเพียงอย่างเดียว งานวิจัยเชิง
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ภาคีด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ และยึดมั่นในคุณค่าร่วมกันโดยเฉพาะ
การเสียสละเพื่อส่วนร่วม 5) เน้นระบบแบบละมุน ซึ่งวางอยู่บน
ฐานคติที่ว่า ปัญหาต่างๆ ในปัจจุบันมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง และ
สามารถวิเคราะห์ได้หลายแบบ แต่ละแบบมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง ปฏิเสธ
วิธกี ารน�ำแบบจ�ำลองส�ำเร็จรูปอันเฉพาะเจาะจงลงมาสวม พร้อมกับ
เปิดกว้างให้ผทู้ ใี่ กล้ชดิ กับปัญหา (ชาวบ้าน) ได้มสี ว่ นร่วม เอือ้ อ�ำนวย
ให้ชาวบ้านมีพื้นที่ในระบบ และไม่มีค�ำตอบเบ็ดเสร็จจะมีก็แต่
กระบวนการร่วมคิดร่วมท�ำและปรับตัวเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคี
ต่ า งๆ 6) ส่ ง เสริ ม แกนน� ำ ในหมู ่ บ ้ า นและผู ้ อ าวุ โ สในพื้ น ที่ ใ ห้
ความร่ ว มมื อ ซึ่ ง มี พื้ น ฐานของวั ฒ นธรรมพื้ น ที่ ที่ ช าวบ้ า นให้
ความนับถือเชือ่ ฟังและยอมรับพร้อมร่วมมือ 7) พัฒนาผูน้ ำ� สาธารณะ
โดยผู้น�ำจะต้องมีความสามารถในการสร้างความสนใจและจูงใจ
ภาคีอื่นๆ ให้หันมาตระหนักถึงความส�ำคัญและเข้าร่วมในกิจกรรม
สามารถท�ำให้ความคิดและผลประโยชน์แตกต่างกันรวมทั้งกลุ่ม
ที่ขัดแย้งกันหันหน้ามาร่วมมือกัน มีความอดกลั้นและเปิดใจกว้าง
และยอมรับบทบาทของผู้น�ำจากภาคีอื่นพร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิด
ผู้น�ำหลายคนเพื่อให้เกิด “ภาวะผู้น�ำแบบรวมหมู่” อันจะสามารถ
น�ำพาเครือข่ายทั้งองคาพยพไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุด
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การมีส่วนร่วมระดับที่ 2 มีจ�ำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการมี
ส่วนร่วมทั้งหมด ซึ่งยังถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมระดับต้น ยังไม่เข้าสู่
การมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริงเพราะความคิดเห็นทีป่ ระชาชนแสดงออก
มาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบจะไม่มีประโยชน์อันใดหาก
ไม่นำ� ไปพัฒนาต่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ทิ สี่ ามารถด�ำเนินการ
และติดตามประเมินผลได้ อย่างไรก็ตามการรับฟังความเห็นของ
ประชาชนแม้จะไม่น�ำไปสู่การปฏิบัติก็ยังดีกว่าการไม่รับฟังแล้ว
ก�ำหนดนโยบายจากบนลงมาสู่ชุมชนโดยถ่ายเดียวเพราะการได้
แสดงออกซึง่ ความเห็นจะเป็นการเพาะเมล็ดพันธุข์ องการมีสว่ นร่วม
ในระดับสูงต่อไป ในขณะที่หากพิจารณาจากระดับการมีส่วนร่วม
จะเห็นว่า การมีส่วนร่วมระดับที่ 4 และ 5 มี 5 และ 8 ตามล�ำดับ
การจะมีส่วนร่วมในระดับนี้ได้ต้องผ่านการมีส่วนร่วมระดับพื้นฐาน
ก่อน แสดงว่าการรับฟังความเห็นมีอยู่ในงานวิจัยเกือบทั้งหมด
เมือ่ รับฟังความเห็นแล้วความเห็นนัน้ ได้นำ� ไปสูก่ ารก�ำหนดนโยบาย
ลงมือปฏิบัติ และติดตามประเมินผลได้เพียง 8 รายการเท่านั้น
โดยนัยเดียวกันนี้ การมีส่วนร่วมระดับที่หนึ่งซึ่งมีเพียงหนึ่งรายการ
ที่ถูกคัดเลือกมาไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งรายการมีส่วนร่วม เพราะการมี
ส่วนร่วมในระดับสูงต้องผ่านการมีส่วนร่วมระดับพื้นฐานนี้ทั้งสิ้น
แต่ทยี่ กมาเพียงรายการเดียวนีเ้ พราะต้องการชีใ้ ห้เห็นเพียงว่าการมี
ส่วนร่วมในระดับนี้ก็มีอยู่และมีเป็นจ�ำนวนมากที่ประชาชนเป็น
ผู้รับฟังข่าวสารจากทางการและก็ท�ำไปตามที่ทางการต้องการเมื่อ
หมดงบประมาณโครงการนั้นๆ ก็จบไป การมีส่วนร่วมที่แท้จริง
ก็ไม่เกิดขึ้น
8. แนวทางส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของพลเมื อ งใน
การอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออก ที่เป็นผลของการ
สังเคราะห์งานวิจัยระหว่างปี 2549 - 2558 แบ่งออกเป็น 2 แนว
คื อ การมี ส ่ ว นร่ ว มที่ พั ฒ นาขึ้ น จากภายใน และจากภายนอก
กล่าวคือ การมีส่วนร่วมที่ประชาชนและภาคีเครือข่ายด�ำเนินการ
อยู่แล้วถือเป็นการมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้นจากภายใน นักวิจัยเพียง
ไปศึกษาการด�ำเนินการนั้นๆ ในขณะที่หากนักวิจัยศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วมกับประชาชนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมขึ้นถือเป็นการมี
ส่วนร่วมจากภายนอก ผู้ที่ท�ำให้เกิดความต่าง คือ นักวิจัยและวิธี
การที่ใช้ในการวิจัย ดังนั้น นักวิจัยดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในความหวัง
ที่จะสร้างเสริมและขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมจากประชาชนที่เป็น
ฝ่ายรับจากภาครัฐถ่ายเดียวให้กลายเป็นพลเมืองร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาวัฒนธรรม ส่วนแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมนั้นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ รัฐควรตระหนักในความส�ำคัญของการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนและก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจนพร้อมทั้งจัดสรรงบ
ประมาณอย่างเพียงพอ ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมควรได้
รับโอกาส องค์ความรู้ และการพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่องและเพียงพอ องค์กรวิชาการควรช่วยส่งเสริมโดยการเปิด
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายระหว่างรัฐ ประชาชน และภาคี
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ปริมาณเพียงอย่างเดียวอาจศึกษาการมีส่วนร่วมในระดับพื้นฐาน
ขัน้ ที่ 1 และ 2 คือ การรับข้อมูลข่าวสาร และการให้ความเห็นเท่านัน้
แต่ไม่สามารถเข้าถึงและสะท้อนการมีส่วนร่วมในเชิงลึกตั้งแต่
การมีส่วนร่วมระดับที่ 3 - 5 คือ การร่วมตัดสินใจ/ข้อตกลงร่วมกัน
การด�ำเนินการ/ปฏิบัติการ และการติดตาม/ประเมินผล/ควบคุม
อย่างไรก็ตาม วิธีวิจัยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งไม่มี
ข้อจ�ำกัดตายตัว ผู้วิจัยจึงไม่จ�ำเป็นต้องยึดรูปแบบการวิจัยจน
ละเลยสภาพความเป็นจริงที่พบในขณะวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยเชิง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาซึ่งเป็นแนวทางส�ำคัญส�ำหรับศึกษา
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม
6. วัฒนธรรมในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่
พลั ง ความคิ ด และภู มิ ป ั ญ ญา อั ต ลั ก ษณ์ แ ละความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมกับการพัฒนา ทั้งนี้
วั ฒ นธรรมด้ า นอั ต ลั ก ษณ์ แ ละความหลากหลายทางชาติ พั น ธุ ์
ไม่ถูกวิจัย หมายความว่า ไม่มีงานวิจัยใดในระหว่างปี 2549 - 2558
ที่ ศึ ก ษาการมี ส ่ ว นร่ ว มของพลเมื อ งในการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา
อัตลักษณ์และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ภาคตะวันออก ทั้งที่
ในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกมี ค วามหลากหลายทางชาติ พั น ธุ ์ แ ละ
อัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มไม่น้อยไปกว่าภาคอื่นของประเทศ ข้อนี้
แสดงให้เห็นว่านักวิจัยไม่ได้ให้ความสนใจกับรากฐานทางสังคม
ซึ่งน่าจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี เพราะการไม่ศึกษาท�ำให้ขาด
องค์ความรู้เพื่อท�ำความเข้าใจและสื่อสารให้ตรงกันทั้งกับคนที่
เป็นเจ้าของวัฒนธรรมหรือคนท้องถิ่นและคนต่างถิ่นหรือผู้เข้ามา
อาศัยใหม่ทั้งถาวรและชั่วคราวเพื่อการประกอบอาชีพซึ่งถือเป็น
ประชากรแฝงประเภทหนึ่ง ประชากรเหล่านี้กับประชากรเดิม
พร้อมกับนโยบายการพัฒนาของรัฐจะไม่สามารถด�ำเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืนได้เลยหากขาดความเข้าใจความหลากหลาย
ของท้องถิ่น และในที่สุดก็จะเกิดความขัดแย้งตามมาอย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวิจัยการมี
ส่วนร่วมของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมด้าน
อัตลักษณ์และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ภาคตะวันออกให้ทัน
กับความเปลี่ยนแปลงที่ก�ำหนดโดยภาครัฐโดยเฉพาะในขณะนี้ที่
ก�ำลังอยูใ่ นระหว่างการด�ำเนินนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
หรืออีอซี ี (Eastern Economic Corridor, EEC) ซึง่ แม้จะครอบคลุม
พื้นที่เพียงสามจังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง แต่ผล
กระทบน่าจะไม่จำ� กัดอยูเ่ พียงสามจังหวัดนีเ้ ท่านัน้ จังหวัดปริมณฑล
ที่มีอาณาเขตติดต่อกันย่อมมีผลกระทบโดยตรงเพราะเป็นเส้นทาง
ผ่านโดยกายภาพและการเคลือ่ นย้ายแรงงานไม่เพียงแต่จากจังหวัด
ปริมณฑลแต่จากจังหวัดอืน่ ทัว่ ประเทศร่วมทัง้ จากต่างประเทศด้วย
7. การมีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนา 5 ระดับ ได้แก่
การรับข่าวสาร การให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจ/ข้อตกลงร่วมกัน
การด�ำเนินการ/ปฏิบัติการ และการติดตาม/ประเมินผล/ควบคุม
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บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง
“การสังเคราะห์งานวิจัยวัฒนธรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย
ระหว่างปี 2549 - 2558: แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พลเมื อ งในการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาวั ฒ นธรรมภาคตะวั น ออก
ของประเทศไทย” (Research Systhesis on Culture of
Eastern Thailand between 2006 - 2015: Guideline for
Enhancing Civil Contribution in Cultural Conservation
and Development of Eastern Thailand) ได้รับทุนสนับสนุน
จากงบประมาณเงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 จึงขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้
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เครือข่าย สุดท้ายระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์ต้องเป็นไป
อย่างละมุนตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานการปรึกษาหารืออย่างต่อเนือ่ ง ยอมรับ
ในความหลากหลาย และเคารพในศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ แนวทาง
การส่งเสริมดูเหมือนจะธรรมดา ดังนั้นสิ่งที่ขาดหายไปน่าจะไม่ใช่
แนวทางในการส่งเสริม แต่ขาดการลงมืออย่างจริงจังของภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องร่วมทั้งประชาชนเจ้าของวัฒนธรรมเอง เหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะการมีสว่ นร่วมใช้เวลาด�ำเนินการค่อนข้างนานและไม่สามารถ
ก�ำหนดได้ว่าจะส�ำเร็จเมื่อใด ต่างจากการด�ำเนินการที่ภาครัฐเป็นผู้
ก�ำหนด มีระยะเวลาที่ชัดเจน พร้อมทั้งงบประมาณสนับสนุน ทั้งที่
มีหลักฐานประจักษ์ว่าการด�ำเนินงานจากบนลงล่างแบบสวมครอบ
ท�ำให้เกิดการเคลื่อนไหวเพียงระยะแรกและตามก�ำลังเงินเท่านั้น
ท้ายที่สุดโครงการโดยส่วนมากกลับน�ำมาซึ่งปัญหาและความขัด
แย้งที่ต้องแก้ไขไม่รู้จบอันก่อให้เกิดการสูญสิ้นงบประมาณโดยไม่
จ�ำเป็น ดังนั้น นอกจากความพร้อมของภาครัฐ ประชาชน องค์กร
วิชาการ และภาคีเครือข่ายแล้วสิง่ ทีท่ กุ ฝ่ายจะต้องมีรว่ มกันคือความ
อดทนอดกลัน้ และความจริงใจต่อกันโดยมีความผาสุกของชุมชนและ
ประเทศเป็นที่ตั้ง และที่จะขาดเสียไม่ได้ คือ การศึกษาความส�ำเร็จ
จากกรณีตัวอย่างอันจะท�ำให้มั่นใจได้ว่าแนวทางการมีส่วนร่วมเป็น
ไปได้ในชีวิตจริง
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กิจฐเชต ไกรวาส, จันทิมา ดอกไม้ และจิระศักดิ์ สุขแก้ว. (2557).
แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมแก่ ป ระชาชน ชุ ม ชนและองค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในภาคตะวั น ออก. วารสารสุ โขทั ย
ธรรมาธิราช, 25(1): 76-92.
เครย์ตัน, เจมส์ แอล. (2551). คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อเสนอแนะ
การตั ด สิ น ใจที่ ดี ก ว่ า โดยให้ ชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว ม.
1. งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการ
วั น ชั ย วั ฒ นศั พ ท์ , ถวิ ล วดี บุ รี กุ ล และ เมธิ ศ า
อนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมด้านอัตลักษณ์และความหลากหลาย
พงษ์ศักดิ์ศรี, ผู้แปล). ขอนแก่น: ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท.
ทางชาติพันธุ์ยังไม่มี ดังนั้น จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่นักวิจัยและ จักรกฤษณ์ เรืองเวช และศรีวรรณ มีคุณ. (2550). พฤติกรรม
หน่วยงานสนับสนุนควรให้ความสนใจเป็นอันดับแรก และเมือ่ ศึกษา
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
ควรใช้วิธีวิจัยเชิงมานุษยวิทยาซึ่งมีระยะเวลาการฝังตัวเป็นเหมือน
และอนุ รั ก ษ์ ป ่ า ชายเลนเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ
เจ้าของวัฒนธรรมและเก็บข้อมูลที่เพียงพอ แต่ก็ไม่ควรละเลย
(จังหวัดชลบุรี). วารสารการศึกษาและการพัฒนา
ความส�ำคัญของข้อมูลเชิงปริมาณอันจะท�ำให้งานวิจยั มีความน่าเชือ่ ถือ
สังคม, 3(1): 67-80.
มากขึ้น
ไชยา กุฏาคาร. (2557). การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์กร
2. งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการ
ชุมชนต�ำบลจังหวัดสระแก้ว ในการด�ำเนินงานตาม
อนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมโดยภาพรวมยังมีจ�ำนวนน้อยมาก
ภารกิ จ ของพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาองค์ ก รชุ ม ชน
จึงถือว่ามีความจ�ำเป็นเร่งด่วนทีจ่ ะส่งเสริมให้มโี ครงการวิจยั ประเภทนี้
พุทธศักราช 2551. วารสารการเมือง การบริหาร และ
โดยเฉพาะนักวิจัยที่สังกัดสถาบันการศึกษา สามารถส่งเสริมการมี
กฎหมาย, 6(3): 225-246.
ส่วนร่วมของพลเมืองได้โดยการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม แม้จะมีความยาก ณรงค์ศกั ดิ์ พิทกั ษ์ตนั สกุล, วิลาศ ค�ำภาวงษ์ และประสิทธิ์ มัน่ มงคล.
ล�ำบากที่จะต้องประสานกับเจ้าของวัฒนธรรมและภาคีที่เกี่ยวข้อง
(2553). โครงการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม เรือ่ งความหลากหลาย
แต่ก็ถือเป็นภาระหน้าที่ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด�ำเนินการ และ
พรรณพื ช และการใช้ ป ระโยชน์ ด ้ า นพื ช อาหารและ
หากไม่พร้อมในการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม ก็สามารถวิจยั เพือ่ ประเมินการ
พื ช สมุ น ไพรในป่ า ชุ ม ชนเตี ย น อ� ำ เภอสนามชั ย เขต
มีส่วนร่วมที่พลเมืองเจ้าของวัฒนธรรมด�ำเนินการอยู่เพื่อเสริม
จังหวัดฉะเชิงเทรา. Journal of Tropical Plants, 3:
ความเข้มแข็งให้กับการท�ำงาน ไม่ปล่อยให้ประชาชนเผชิญกับ
59-66.
ความท้าทายอย่างโดดเดี่ยว
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บทคัดย่อ
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ชภัฏ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติ ระดับการท�ำลายและกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย”
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความแตกต่างระหว่างการรับรูโ้ อกาสเกิดภาวะวิกฤติกบั การรับรูร้ ะดับการท�ำลายองค์กร และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติ การรับรู้ระดับการท�ำลายองค์กร กลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติและกลยุทธ์การสื่อสาร
ในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณแจกแบบสอบถามแก่ผู้รับผิดชอบการสื่อสารของบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า (1) การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความแตกต่างจากการรับรู้ระดับการท�ำลาย
องค์กรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2) การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติและการรับรู้ระดับการท�ำลายองค์กรไม่มีความสัมพันธ์
กับกลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ (3) การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติและการรับรู้ระดับการท�ำลายองค์กรไม่มีความสัมพันธ์กับ
กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (4) กลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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The study on the awareness of crisis events, damage levels, and crisis communication strategies among
Thai companies aimed to study the differences between the awareness of crisis events and level of an organizational
damage, and the analysis of the correlation between the awareness of crisis events and levels of an organizational
damage, and crisis management strategies and communication strategies among Thai companies. Quantitative
research methodology was applied. Questionnaires were sent to the offices of corporate communication of
large companies registered in the Stock Exchange of Thailand. The study found that (1) the awareness of crisis
events was different from the awareness of the levels of organizational damage with statistically significant level
at 0.001, (2) the awareness of crisis events and levels of an organizational damage had no correlation with
crisis management strategies, (3) the awareness of crisis events and levels of an organizational damage had no
correlation with communication strategies in crisis, and (4) crisis management strategies correlated with
communication strategies in crisis with statistically significant level at 0.01.
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ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร เพราะชื่อเสียงขององค์กร
ตัง้ แต่เหตุการณ์ 9/11 ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา จนมาถึง เกิดจากการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เมื่อความคาดหวังถูกท�ำลาย
เหตุการณ์วิกฤติในไทยทั้งเหตุการณ์น�้ำท่วมปี พ.ศ.2554 น�้ำมันรั่ว กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียย่อมมององค์กรในทางบวกลดลง ซึ่งย่อมมีผล
ของบริษัทพีทีทีกลอบอล ในเครือของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ต่อชื่อเสียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
Coombs (2007: 7 - 11) สรุปว่า การบริหารจัดการ
รัว่ ทีจ่ งั หวัดระยอง เครือ่ งบินของบริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ ไ ถลออกนอกรั น เวย์ ฯลฯ หรื อ หลายๆ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภาวะวิกฤติมีความส�ำคัญกับองค์กรทุกประเภท เพราะ (ก) ชื่อเสียง
ทัง้ การประท้วง โรงงานระเบิด โรงงานนิวเคลียร์รวั่ ไหล ฯลฯ เหตุการณ์ ขององค์ ก รมี ค วามส� ำ คั ญ เพิ่ ม มากขึ้ น (ข) กลุ ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ทีย่ กตัวอย่างมาล้วนเป็นเหตุการณ์วกิ ฤติทงั้ ทีม่ ผี ลกระทบระดับโลก กลุ่มต่างๆ ต่างมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการสะท้อนความคิด มุมมอง
และความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อองค์กร (ค) เทคโนโลยีการสื่อสาร
ผลกระทบระดับชุมชน และผลกระทบในระดับองค์กร
ก่อนทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์วนิ าศกรรม 9/11 ทีผ่ กู้ อ่ การร้าย ที่ท�ำให้เหตุการณ์วิกฤติเป็นที่รับรู้ในวงกว้างภายในระยะเวลาอัน
จี้เครื่องบินและบังคับให้บินพุ่งชนตึก World Trade Center รวดเร็ ว (ง) มุ ม มองด้ า นภาวะวิ ก ฤติ ข องคนกลุ ่ ม ต่ า งๆ ขยาย
ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเมื่ อ วั น ที่ 11 กั น ยายน พ.ศ.2544 ขอบเขตมากขึ้น และตระหนักถึงผลกระทบของภาวะวิกฤติที่จะมี
การรับรู้ถึงโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติขององค์กรนั้นค่อนข้างต�่ำ ผลต่อตน (จ) องค์กรต่างด�ำเนินธุรกิจด้วยความประมาท จึงไม่มี
แต่เมือ่ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว องค์กรต่าง ๆ เปลีย่ นการรับรูว้ า่ ภาวะ การวางแผนในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ
Crandall, Parnell, and Spillan (2010: 239-254)
วิกฤตินั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว และองค์กรตนเองมีโอกาสที่จะประสบ
กล่าวถึงแนวโน้มการบริหารจัดการภาวะวิกฤติว่า ภาวะวิกฤติที่
ภาวะวิกฤติด้วยกันทั้งสิ้น
ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรต่างๆ เกิดวิกฤติและ เกิดขึ้นในองค์กรถือเป็นความล้มเหลวด้านคุณธรรมขององค์กร
ได้รับการน�ำเสนอไปทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร ไม่เว้นแม้แต่ ส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ลายความไว้วางใจทีค่ นในสังคมเคยมีตอ่ องค์กร ซึง่ ถือ
องค์ ก รธุ ร กิ จ ในไทย โลกได้ เ ปลี่ ย นไปแล้ ว ดั ง ค� ำ กล่ า วที่ ว ่ า เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมรูปแบบหนึ่ง ในขณะเดียว
“Bad things can happen, even to good companies” กับเหยื่อของภาวะวิกฤติจะเริ่มมีอ�ำนาจและมีความส�ำคัญมากขึ้น
ปัญหาของสังคมหรือปัญหาของโลกย่อมเป็นปัญหาหรือวิกฤติของ เมื่ อ เกิ ด วิ ก ฤติ ก ลุ ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย จะขยายไปจากในอดี ต มาก
องค์กรธุรกิจเช่นกัน ในขณะเดียวกันปัญหาหรือวิกฤติขององค์กร ประกอบกับสื่อสังคมเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
ธุรกิจก็อาจเป็นปัญหาหรือวิกฤติของทั้งสังคมหรือทั้งโลก ยุคข้อมูล ท�ำให้การบริหารจัดการภาวะวิกฤติมีความซับซ้อนขึ้น
เนื่องจากองค์กรต่างๆ มักจะประสบปัญหาภาวะวิกฤติ
ข่าวสารท�ำให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปทุกหนแห่ง (Albrecht,
1996 : 3) การสื่ อ สารในภาวะวิ ก ฤติ มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ในหลากหลายรู ป แบบ ดั ง นั้ น การเตรี ย มการและความพร้ อ ม
เพราะผู้บริโภคสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารถึงกันโดยตรง ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management) จึงเป็น
สิ่งจ�ำเป็น เพราะการบริหารจัดการภาวะวิกฤติจะแสวงหาแนวทาง
โดยไม่จ�ำเป็นต้องผ่านการสื่อสารจากองค์กร
ค�ำว่า “ภาวะวิกฤติ” มีผู้ให้ค�ำนิยามหลายคน เช่น ในการป้องกันภาวะวิกฤติ ทัง้ การปกป้องทรัพยากรบุคคล ทรัพย์สนิ
Crandall, Parnell, and Spillan (2010: 3-4) กล่าวถึงภาวะ และชื่ อ เสี ย งต่ า งๆ รวมทั้ ง ยั ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความปลอดภั ย ของ
วิกฤติว่า ต้องเป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่มีผลกระทบ ประชาชน ความมั่นคงของสังคมรวมถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ในการท�ำลายองค์กรในระดับสูง ที่ส�ำคัญสาเหตุของการเกิดและ อีกด้วย (Coombs & Halladay, 2012: 21)
การบริหารและการสื่อสารในภาวะวิกฤติต้องมีความรู้
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ไม่มคี วามชัดเจน ในขณะที่ Coombs (2007 : 3)
มองว่า ภาวะวิกฤติเป็นการรับรูข้ องกลุม่ เป้าหมายในการมองเหตุการณ์ และแนวคิดจากหลากหลายสาขาหรือสหวิทยาการ เช่น ความรู้
หรือสถานการณ์ว่าเป็นวิกฤติหรือไม่ ส่วน Regester (1989: 38) เกี่ยวกับการตัดสินใจในกลุ่มขนาดเล็ก, การสร้างความสัมพันธ์กับ
สือ่ , การส�ำรวจสภาพแวดล้อม, การประเมินความเสีย่ ง, การสือ่ สาร
มองว่า ภาวะวิกฤติ คือ จุดเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญขององค์กร
วิกฤติที่เกิดขึ้นมีทั้งความซับซ้อน หลากหลาย มีผล ภาวะวิกฤติ, การพัฒนาแผนส�ำหรับเหตุการณ์วกิ ฤติ, การประเมินผล
กระทบทัง้ วงแคบและวงกว้าง การจัดการรวมทัง้ การสือ่ สารในภาวะ และการบริหารจัดการชื่อเสียง เป็นต้น (Coombs, 2007 : 1-2)
วิกฤติที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อองค์กรธุรกิจ แต่ยังส่ง ส�ำหรับในประเทศไทยมีบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลดีต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
วิกฤติมผี ลกระทบต่อชือ่ เสียง (Reputation) ขององค์กร ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในธุรกิจผ่านการ
เพราะว่าสามารถท�ำลายความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ ถือครองหลักทรัพย์ บริษัทเหล่านี้หากเกิดภาวะวิกฤติย่อมมีผล
องค์กร ท�ำให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียไม่พอใจ จนมีผลต่อความสัมพันธ์ กระทบต่ อ สั ง คมในวงกว้ า งเพราะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
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จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นบริษัท
มหาชน ข้อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์ส�ำหรับองค์กรต่างๆ ในการ
ท�ำความเข้าใจและตระหนักถึงการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติเพือ่
ทีจ่ ะวางแผนในการสร้างระบบและกลไกในองค์กรทีส่ ามารถบริหาร
จั ด การและสื่ อ สารในภาวะวิ ก ฤติ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี ร วมทั้ ง พั ฒ นา
ผู้ปฏิบัติงานที่ท�ำหน้าที่ด้านการสื่อสารให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถปรับประยุกต์ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการและการสือ่ สาร
ในภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นการช่วยป้องกัน
องค์กรจากภาวะวิกฤติหรือแม้นหากเกิดภาวะวิกฤติก็สามารถ
บริหารจัดการจนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

รำไ

1. เพื่อศึกษาการรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติ และการ
รับรู้ระดับการท�ำลายองค์กรจากภาวะวิกฤติของบริษัทไทย
2. เพือ่ ศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติและ
การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการรับรู้
โอกาสเกิดภาวะวิกฤติและการรับรู้ระดับการท�ำลายองค์กรจาก
ภาวะวิกฤติของบริษัทไทย
4. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้โอกาส
เกิดภาวะวิกฤติ การรับรู้ระดับการท�ำลายองค์กรจากภาวะวิกฤติ
กลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ และการสือ่ สารในภาวะวิกฤติ
ของบริษัทไทย
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หลายกลุ่ม แต่หากบริษัทต่างๆ เหล่านั้นมีการบริหารจัดการและ
การสื่ อ สารในภาวะวิ ก ฤติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากจะเป็ น
การป้องกันการเกิดภาวะวิกฤติแล้ว ยังเป็นการลดผลกระทบที่
จะเกิดจากภาวะวิกฤติทั้งที่มีต่อองค์กรกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และ
สาธารณชนอีกด้วย การรับรู้ถึงโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติและ
ระดั บ ความร้ า ยแรงที่ วิ ก ฤติ นั้ น จะมี ผ ลกระทบต่ อ องค์ ก รจะมี
ความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์การสือ่ สาร (Fearn-Banks, 2011: 301-319)
ในขณะทีก่ ารรับรูร้ ะดับการท�ำลายองค์กรมีความส�ำคัญ
เพราะหากไม่มกี ารรับรูถ้ งึ การท�ำลายองค์กรจากภาวะวิกฤติจะท�ำให้
องค์กรไม่จัดท�ำแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ซึ่งจะท�ำให้สูญเสีย
มากกว่าที่ควรจะเป็น ตัวอย่างเช่น การศึกษากลยุทธ์ในการสื่อสาร
ของรัฐบาลในภาวะวิกฤติอุทกภัยปี พ.ศ.2554 ซึ่งพบว่า ด้วยความ
ที่รัฐบาลไม่ได้จัดท�ำแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ จึงท�ำให้เกิด
การสูญเสียมากกว่าทีค่ วรจะเป็น ทัง้ ยังขาดช่องทางทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ซึง่ สามารถทีจ่ ะให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องทีจ่ ะเป็นประโยชน์สำ� หรับประชาชน
เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งยังขาดข้อมูลที่จ�ำเป็น
ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและผู้คนที่อยู่
ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือตนเอง
(ชลทิพย์ พูนศิริวงศ์ และรุ่งนภา พิตรปรีชา, 2556) การขาดการรับรู้
ถึงโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติและการรับรูร้ ะดับการท�ำลายองค์กร
จากภาวะวิกฤตินั้นๆ ไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะแต่ตัวองค์กรเท่านั้น
แต่ยังส่งผลกระทบถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มในวงกว้าง
งานวิจัยที่ศึกษาการบริหารและการสื่อสารในภาวะวิกฤติในต่าง
ประเทศนั้นมีมากพอสมควร ดังที่ Coombs & Halladay (2012)
รวบรวมงานเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในหนังสือ The Handbook
of Crisis Communication ส่วนงานวิจัยที่ศึกษาการบริหารและ
การสื่อสารในภาวะวิกฤติในไทยต้องบอกว่ามีน้อยมาก ตัวอย่าง
งานที่ศึกษา เช่น การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
ของกระทรวงการคลัง (วนิดา ติรภาส, 2552) กลยุทธ์การสื่อสาร
ในภาวะวิกฤติ: กรณีศึกษาองค์กรเภสัชกรรม (คันธรัตน์ มณีโชติ,
2551) การบริหารข้อมูลข่าวสารของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
เป็นต้น ตัวอย่างการศึกษาทีย่ กมาทัง้ หมดเป็นการศึกษาการบริหาร
จัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในองค์กรภาครัฐที่มี
โครงสร้างการบริหารงานแตกต่างจากองค์กรธุรกิจ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการรับรู้ถึงโอกาสในการเกิด
ภาวะวิกฤติและการรับรู้ถึงระดับความร้ายแรงที่วิกฤตินั้นจะมีผล
กระทบต่อองค์กรว่ามีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤติ และกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย
หรือไม่ อย่างไร โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาบริษัทไทยที่เป็นองค์กรธุรกิจ
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สมมติฐานการวิจัย

1. การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความแตกต่างจาก
การรับรู้ระดับการท�ำลายองค์กรของบริษัทไทย
2. การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ์กับ
กลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติของบริษัทไทย
3. การรับรูร้ ะดับการท�ำลายองค์กรมีความสัมพันธ์กบั
กลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติของบริษัทไทย
4. การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ์กับ
กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย
5. การรับรูร้ ะดับการท�ำลายองค์กรมีความสัมพันธ์กบั
กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย
6. กลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติมคี วามสัมพันธ์
กับกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย

5. การรับรูrระดับการทำลายองค.กรมีความสัมพันธ.กับกลยุทธ.การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย
6. กลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ.กับกลยุทธ.การสื่อสารในภาวะวิกฤติของ
บริษัทไทย
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ภาวะวิกฤติ
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การท�
ำลาย การบริ
หารจัดการและกลยุ
ทธ์การสือ่ สารในภาวะวิกฤติ
งานวิ่อสารในภาวะวิ
จัยนี้ใชrแนวคิดกทฤษฎี
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ัย นการวิจัย
ของบริษทั ไทย” เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
การบริหารจัดการภาวะวิกฤติเริ่มตั้งแต่ (1) การส�ำรวจ ที่มุ่งวิเคราะห์การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติ การรับรู้ระดับการ
สภาพแวดล้ อ ม (Landscape Survey) ที่ เ ป็ น การส� ำ รวจทั้ ง ท�ำลายองค์กรจากภาวะวิกฤติ กลยุทธ์การบริหารจัดการ และ
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกองค์กรที่จะก่อให้เกิดภาวะวิกฤติ กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย รายละเอียดดังนี้
(2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ที่มีการตั้ง
ประชากรในการศึ ก ษา คื อ บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบียนใน
คณะท� ำ งาน การสร้ า งสถานการณ์ จ� ำ ลองเหตุ ก ารณ์ ที่ เ ลวร้ า ย ตลาดหลักทรัพย์ จ�ำนวน 494 บริษัท โดยเลือกเฉพาะบริษัท
การจัดท�ำแผนการบริหารจัดการ การฝึกอบรม (3) การบริหาร ขนาดใหญ่ซึ่งมีทุนช�ำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป
จัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management) ได้แก่ การจัดการกับ (http://www.set.or.th/set/marketstatistics.do?language=
ปฏิกริ ยิ าของกลุม่ ผูไ้ ด้เสียต่าง ๆ และการแก้ไขภาวะวิกฤติให้กลับคืน th&country=TH เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล วั น ที่ 10 กั น ยายน 2557)
สู่ภาวะปกติ (4) การเรียนรู้ขององค์กร (Organizaional Learning) โดยผู้วิจัยจะเลือกผู้ให้ข้อมูล ที่เป็นผู้รับผิดชอบการสื่อสารของ
เป็นการประเมินผลจากการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ การด�ำเนินการ องค์กรนั้น
เพือ่ สร้างการเรียนรูใ้ นองค์กรรวมทัง้ การปรับปรุงองค์กร (Crandall,
การก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ จากเกณฑ์การ
Parnell, & Spillan, 2010)
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จ�ำนวนประชากรหลักร้อย สามารถ
ส่วนการสื่อสารในภาวะวิกฤติจะมองในลักษณะที่เป็น ใช้กลุ่มตัวอย่าง 15-30 % (จันทิมา เขียวแก้ว, 2553: 225-226)
กระบวนการสื่อสาร คือ (1) การวางแผนการสื่อสารส�ำหรับภาวะ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่เข้าถึงยากและข้อมูลเป็นเรื่อง
วิกฤติ (2) การสร้างเครือข่ายการสื่อสารทั้งภายในภายนอกองค์กร ละเอียดอ่อน ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเทคนิคก้อนหิมะ
(3) การยอมรับกับสภาพความไม่แน่นอนของข้อมูล (4) การสร้าง (Snow Ball Technique) คือ เลือกกลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามที่
พันธมิตรการสือ่ สาร (5) การรับฟังเสียงของประชาชน (6) การสือ่ สาร ผูว้ จิ ยั ก�ำหนด คือ เป็นผูร้ บั ผิดชอบการสือ่ สารขององค์กรหรือบริษทั
ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาและเปิดเผย (7) การให้ข้อมูลแก่ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีทุนช�ำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่
สื่อมวลชน (8) การสื่อสารที่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ส่งสาร 300 ล้านบาทขึ้นไป โดยหากลุ่มเป้าหมายคนแรกและให้กลุ่ม
(9) การสือ่ สารเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำในการดูแลตนเอง (10) การประเมิน เป้าหมายแนะน�ำบุคคลต่อไปจนได้ครบตามจ�ำนวนทีต่ อ้ งการภายใน
แผนการสื่อสาร (11) การสื่อสารที่เข้าใจเรื่องความแตกต่างทาง ระยะเวลาที่ก�ำหนด คือ ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
วัฒนธรรมของผู้รับสาร (Veil & Husted, 2012)
โดยได้แบบสอบถามกลับคืนมาจ�ำนวน 119 ชุด ซึง่ ถือว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์เรื่องขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
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ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือทีเ่ ป็นแบบสอบถาม ที่กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้วิจัยจะ
โดยขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ ส่งแบบสอบถามไปทางอีเมล์เพื่อให้ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน
ความตรงของเนือ้ หา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษา
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรม
(Wording) ความชัดเจนของค�ำถาม (Clarity) และความสอดคล้อง ส�ำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science)
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การครอบครองกิ
กษ. จการแบบปรปíกษ.
หากเกิดการปรปíกษ.หากเกิดการปรปíกษ.
Pair 6
Pair
ผูrบริ6หารที่ขาดคุณธรรมจริ
ผูrบริหารที
ยธรรม
่ขาดคุณธรรมจริยธรรม
หากเกิดผูrบริหารที่ขหากเกิ
าดคุณดธรรมจริ
ผูrบริหารที
ยธรรม
่ขาดคุณธรรมจริยธรรม
Pair 7
Pair
ภัยธรรมชาติ
7
ภัยธรรมชาติ
หากเกิดภัยธรรมชาติ
หากเกิดภัยธรรมชาติ
Pair 8
Pair
การแพร
8 ระบาดของโรค
การแพรระบาดของโรค
หากเกิดการแพรระบายของโรค
หากเกิดการแพรระบายของโรค
Pair 9
Pair
ความขั
9 ดขrองทางดrาความขั
นเทคนิดคขrองทางดrานเทคนิค
หากเกิดการขัดขrองทางเทคนิ
หากเกิดการขั
ค ดขrองทางเทคนิค
พงศ์
ูลย์10ดพลาดจากสิความผิ
Pair
10 กิตติวิบPair
ความผิ
นคrาและบริ
ดพลาดจากสิ
การ นคrาและบริการ
หากเกิดความผิดพลาดจากสิ
หากเกิดความผิ
นคrาและบริ
ดพลาดจากสิ
การ นคrาและบริการ

มห
าว

Pair 1

สุชาดา

MeanN

1.74
3.52
1.62
3.07
1.54
2.93
1.81
3.23
1.29
2.76
1.76
3.34
2.66
3.59
1.56
3.06
2.20
3.39
2.13
3.42

1.74119
3.52119
1.62119
3.07119
1.54119
2.93119
1.81119
3.23119
1.29119
2.76119
1.76119
3.34119
2.66119
3.59119
1.56119
3.06119
2.20119
3.39119
2.13119
3.42119

NStd. Deviation Std. Deviation
Std. Error Mean Std. Error Mean
119
.719
.719
.066
.066
119
.919
.919
.084
.084
119
.596
.596
.055
.055
119
.989
.989
.091
.091
119
.635
.635
.058
.058
119
.972
.972
.089
.089
119
.704
.704
.065
.065
119
.906
.906
.083
.083
119
.493
.493
.045
.045
119
1.033
1.033
.095
.095
119
.767
.767
.070
.070
119
.969
.969
.089
.089
119
.950
.950
.087
.087
119
.906
.906
.083
.083
119
.659
.659
.060
.060
119
1.011
1.011
.093
.093
119
.944
.944
.087
.087
119
.959
.959
.088
.088
119
.901
.901
.083
.083
119
.961
.961
.088
.088

การครอบครองกิจการแบบปรปíกษ.
1.29
119
.493
.045
หากเกิดการปรปíกษ.
2.76
119
1.033
.095
Pair 6
ผูrบริหารที่ขาดคุณธรรมจริยธรรม
1.76
119
.767
.070
หากเกิดผูrบริหารที่ขาดคุณธรรมจริยธรรม
3.34
119
.969
.089
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี 2.66
ปีที่ 14 ฉบับที119
่ 2 เดือนพฤษภาคม.950- สิงหาคม 2563 153
Pair 7
ภัยธรรมชาติ
.087
หากเกิดภัยธรรมชาติ
3.59
119
.906
.083
Pair 8
การแพรระบาดของโรค
1.56
119
.659
.060
หากเกิดการแพรระบายของโรค
3.06
119
1.011
.093
Pair 9
ความขัดขrองทางดrานเทคนิค
2.20
119
.944
.087
หากเกิดการขัดขrองทางเทคนิค
3.39
119
.959
.088
Pair 10
ความผิดพลาดจากสินคrาและบริการ
2.13
119
.901
.083
หากเกิดความผิดพลาดจากสินคrาและบริการ
3.42
119
.961
.088
Pair 11
เศรษฐกิจตกต่ำ
2.81
119
.826
.076
หากเกิดเศรษฐกิจตกต่ำ
3.54
119
.852
.078
Pair 12
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
2.12
119
.885
.081
Pair 11
เศรษฐกิดการเปลี
จตกต่ำ ่ยนแปลงทางการเมือง
2.81
119
.826
.076
หากเกิ
3.05
119
.964
.088
หากเกิ
ดเศรษฐกิจตกต่ำ
3.54
119
.852
.078
Pair 13
เปลี
่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2.29
119
1.018
.093
Pair 12
การเปลีด่ยการเปลี
นแปลงทางการเมื
อง
2.12
119
.885
.081
หากเกิ
่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3.19
119
1.084
.099
หากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
3.05
119
.964
.088
Pair 13
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2.29
119
1.018
.093
Paired
Samples
Test
หากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3.19
119
1.084
.099
Paired Differences
95% Confidence Interval of
Paired Samples Test
the Difference
Mean Std. Deviation Std.
ErrorDifferences
Mean
Lower
Upper
t
df
Sig. (2-tailed)
Paired
การกอการรrาย - หากเกิดการกอการ -1.782
1.001
.092 95% Confidence
-1.963 Interval
-1.600
-19.408
118
.000
of
รrาย
the Difference
Lower
Upper
t
df 118 Sig. (2-tailed)
การลอบทำลายบริษัท - หากเกิดการ Mean
-1.445 Std. Deviation
1.063 Std. Error Mean
.097
-1.638
-1.252
-14.829
.000
ลอบทำลายบริ
การกอการรrายษ-ัทหากเกิดการกอการ -1.782
1.001
.092
-1.963
-1.600
-19.408
118
.000
รrาย นแรงในที่ทำงาน - หากเกิด
ความรุ
-1.395
1.043
.096
-1.584
-1.206
-14.586
118
.000
ความรุ
นแรงในที่ทำงาน
การลอบทำลายบริ
ษัท - หากเกิดการ -1.445
1.063
.097
-1.638
-1.252
-14.829
118
.000
ลอบทำลายบริ
ษ
ท
ั
ความสัมพันธ.ที่ไมดีระหวางผูrบริหาร
-1.420
1.101
.101
-1.620
-1.220
-14.073
118
.000
กัความรุ
บพนักนงาน
- หากเกิ
ดความสั
มพัดนธ. -1.395
แรงในที
่ทำงาน
- หากเกิ
1.043
.096
-1.584
-1.206
-14.586
118
.000
ไม
ดี นแรงในที่ทำงาน
ความรุ
การครอบครองกิ
-1.462
1.072
.098
-1.657
-1.268
-14.881
118
.000
ความสัมพันธ.ที่ไมจดการแบบปรปí
ีระหวางผูrบริหกษ.าร
-1.420
1.101
.101
-1.620
-1.220
-14.073
-กัหากเกิ
ดการปรปí
กษ.ดความสัมพันธ.
บพนักงาน
- หากเกิ
ผูไมrบดริี หารที่ขาดคุณธรรมจริยธรรม -1.580
1.070
.098
-1.774
-1.386
-16.113
118
.000
หากเกิ
ดผูrบริหารทีจ่ขการแบบปรปí
าดคุณธรรมกษ.
การครอบครองกิ
-1.462
1.072
.098
-1.657
-1.268
-14.881
118
.000
จริ
ยธรรมดการปรปíกษ.
- หากเกิ
ภัผูrบยธรรมชาติ
- หากเกิ
ดภัยยธรรมชาติ
-.924
.885
.081
-1.085
-.764
-11.400
118
.000
ริหารที่ขาดคุ
ณธรรมจริ
ธรรม -1.580
1.070
.098
-1.774
-1.386
-16.113
หากเกิดผูระบาดของโรค
rบริหารที่ขาดคุ-ณหากเกิ
ธรรม ด
การแพร
-1.496
.964
.088
-1.671
-1.321
-16.920
118
.000
จริยธรรมระบายของโรค
การแพร
ภัยธรรมชาติ
- หากเกิ
ดภัยธรรมชาติ
-.924
.885
.081
-1.085
-.764
-11.400
ความขั
ดขrองทางดr
านเทคนิ
ค - หาก
-1.193
1.076
.099
-1.389
-.998
-12.100
118
.000
เกิ
ดการขัรดะบาดของโรค
ขrองทางเทคนิ-คหากเกิด
การแพร
-1.496
.964
.088
-1.671
-1.321
-16.920
118
.000
การแพรดรพลาดจากสิ
ะบายของโรค
ความผิ
นคrาและบริการ -1.286
1.059
.097
-1.478
-1.094
-13.247
118
.000
-ความขั
หากเกิดดขrความผิ
คrา
องทางดrดาพลาดจากสิ
นเทคนิค -นหาก
-1.193
1.076
.099
-1.389
-.998
-12.100
118
.000
และบริ
การดขrองทางเทคนิค
เกิดการขั
เศรษฐกิ
ตกต่ำ - หากเกิ
เศรษฐกิ
-.731
.899
.082
-.894
-.568
-8.870
118
.000
ความผิดจพลาดจากสิ
นคrาดและบริ
การจ
-1.286
1.059
.097
-1.478
-1.094
-13.247
ตกต่
ำ ดความผิดพลาดจากสินคrา
- หากเกิ
และบริก่ยาร
การเปลี
นแปลงทางการเมือง - หาก
-.933
.998
.091
-1.114
-.752
-10.199
118
.000
เกิ
ดการเปลี
่ยนแปลงทางการเมื
อง จ
เศรษฐกิ
จตกต่
ำ - หากเกิดเศรษฐกิ
-.731
.899
.082
-.894
-.568
-8.870
118
.000
ตกต่่ยำนแปลงทางเทคโนโลยี - หาก
เปลี
-.908
1.089
.100
-1.105
-.710
-9.090
118
.000
เกิ
ดการเปลี
่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
การเปลี
่ยนแปลงทางการเมื
อง - หาก
-.933
.998
.091
-1.114
-.752
-10.199
118
.000
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
จากตารางที่ 1 แสดงวา การรับรูrโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติมีความแตกตางจากการรับรูrถึงระดับการทำลายองค.กร
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี - หาก
-.908
1.089
.100
-1.105
-.710
-9.090
118
.000
อยเกิาดการเปลี
งมีนัย่ยสำคั
ญทางสถิติที่ระดับ 0.01
นแปลงทางเทคโนโลยี

Pair 6
Pair 5
Pair 76
Pair 8
Pair 97
Pair 8
Pair 10
Pair 9
Pair 11
10
Pair 12
Pair 11
Pair 13
Pair 12
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Pair 13

ชภัฏ

Pair 54

ลัยร
า

Pair 2
Pair 1
Pair 3
Pair 2
Pair 4
Pair 3

ิทยา

Pair 1

รำไ

พพ
รรณ
ี

Pair 5

จากตารางที
่ 1 แสดงว
า การรั
รูrโอกาสในการเกิ
ดภาวะวิ
กฤติ
ีความแตกตางจากการรั
างจากการรับบรูรู้ถrถึงึงระดั
ระดับบการท�
การทำลายองค.
จากตารางที
่ 1 แสดงว่
า การรั
บรู้โบอกาสในการเกิ
ดภาวะวิ
กฤติ
มีคมวามแตกต่
ำลายองค์กกรร
านข'
2ี่รการรั
อกาสเกิ
อยส�ำาคังมีญฐนทางสถิ
ัยสำคัอทีญต่ ิททางสถิ
ิทรูี่ร'โะดั
บ 0.01ดภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การบริหารจัดการภาวะวิกฤติของบริษัทไทย
อย่างมีนัยสมมติ
ะดับตบ0.01
สมมติฐานข'อที่ 4 การรับรู'โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย
สมมติฐานข'อที่ 2 การรับรู'โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การบริหารจัดการภาวะวิกฤติของบริษัทไทย
ตารางที
่ 2 คอาสหสั
พันธ.บขรูองการรั
บรูดrโอกาสในการเกิ
ภาวะวิมพักฤติ
ารจัดการภาวะวิ
และกลยุ
ทธ.การ
สมมติฐานข'
ที่ 4 มการรั
'โอกาสเกิ
ภาวะวิกฤติมีคดวามสั
นธ;กกับับกลยุ
กลยุททธ.ธ;กการบริ
ารสื่อหสารในภาวะวิ
กฤติกฤติ
ของบริ
ษัทไทย
สื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย
ตารางที่ 2 คาสหสัLandscape
มพันธ.ของการรับรูrโอกาสในการเกิ
กฤติกับกลยุOrganizational
ทธ.การบริหารจัดการภาวะวิ
ธ.การ
Strategic ดภาวะวิCrisis
CMกฤติและกลยุทCrisis
สื่อสารในภาวะวิกฤติsurvey
ของบริษัทไทย planning management
learning
Strategies
สุชาดาcommunication
พงศ์กิตติวิบูลย์
Landscape
Strategic
Crisis
Organizational
CM
Crisis

Pair 13

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี - หาก
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

-.908

1.089

.100

-1.105

-.710

-9.090

118

.000

า การรัปีบทรูี่ rโ14
อกาสในการเกิ
กฤติมีค-วามแตกต
งจากการรับรูrถึงระดับการทำลายองค.กร
154จากตารางที
วารสารวิ่ 1จัยแสดงว
ร�ำไพพรรณี
ฉบับที่ 2 เดืดอภาวะวิ
นพฤษภาคม
สิงหาคมา2563
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

พพ
รรณ
ี

สมมติฐานข้อที่ 2 การรั บ รู ้ โ อกาสเกิ ด ภาวะวิ ก ฤติ
สมมติฐานข้อที่ 4 การรั บ รู ้ โ อกาสเกิ ด ภาวะวิ ก ฤติ
สมมติมฐพัานข'
่ 2 การรั
บรู'โอกาสเกิ
ดภาวะวิกฤติ
วามสัษมัทพันธ;กมีับคกลยุ
ารจัทดธ์การภาวะวิ
กฤติของบริ
ไทย ษัทไทย
มีความสั
นธ์กอับทีกลยุ
ทธ์การบริ
หารจัดการภาวะวิ
กฤติมีขคองบริ
วามสัทมธ;พักนารบริ
ธ์กับหกลยุ
การสื่อสารในภาวะวิ
กฤติษัทของบริ
ไทยสมมติฐานข'อที่ 4 การรับรู'โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ตารางที
คาสหสั
ธ.ของการรั
รูrโอกาสในการเกิ
ดภาวะวิ
ับกลยุ
ธ.การบริ
หารจั
ดการภาวะวิ
ตารางที
่ 2 ่ค่2าสหสั
มพัมนพัธ์ขนองการรั
บรู้โบอกาสในการเกิ
ดภาวะวิ
กฤติกกฤติับกกลยุ
ทธ์กทารบริ
หารจั
ดการภาวะวิ
กฤติกฤติและกลยุทธ.การ
และกลยุกทฤติ
ธ์กขารสื
่อสารในภาวะวิ
สื่อสารในภาวะวิ
องบริ
ษัทไทย กฤติของบริษัทไทย
Landscape
Strategic
Crisis
Organizational
CM
Crisis
การรับรูr
r = -.053
r = -.101
r = -.132
r = -.074
r = -.102 r = -.056
management
Strategies
communication
การรั
บรูr
r (psurvey
==-.053
rplanning
r (p==-.132
r (plearning
==-.074
r(p= -.102
โอกาส
.566)
(p==-.101
.274)
.153)
.424)
= .269) r(p= =-.056
.546)
การรั
บ
รู
r
r
=
-.053
r
=
-.101
r
=
-.132
r
=
-.074
r
=
-.102
r
=
-.056
โอกาส
(p
=
.566)
(p
=
.274)
(p
=
.153)
(p
=
.424)
(p
=
.269)
(p
=
.546)
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
**. Correlation จากตารางที
is significant
at the
levelา(2-tailed).
โอกาส
(p = .566)
(pการรั
= .274)
(p = .153)
= .269)
= .546)
่ 2 0.01
แสดงว
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จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยพบว่ามีประเด็นส�ำคัญหรือ
ข้อค้นพบที่น่าสนใจซึ่งจะน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. การรับรูโ้ อกาสในการเกิดภาวะวิกฤติของบริษทั ไทย
จากการวิจัยพบว่า บริษัทไทยมีการรับรู้โอกาสในการเกิดภาวะ
วิกฤติขององค์กรอยู่ในระดับต�่ำ โดยประเด็นที่บริษัทไทยรับรู้ถึง
โอกาสที่จะเกิดภาวะวิกฤติมากที่สุดมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ตกต�่ำและภัยธรรมชาติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางสังคม
ที่องค์กรธุรกิจมีโอกาสที่จะเกิดภาวะวิกฤติได้ง่ายขึ้น ดังงานของ
An & Cheng (2010) ทีม่ องเห็นปรากฎการณ์ภาวะวิกฤติทมี่ มี ากขึน้
จนองค์กรต้องมีการสือ่ สารในภาวะวิกฤติและน�ำมาสูก่ ารท�ำงานวิจยั
ด้านการสือ่ สารในภาวะวิกฤติทเี่ พิม่ ขึน้ จ�ำนวนมาก การทีอ่ งค์กรรับรู้
โอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติในระดับต�่ำ อาจจะเป็นสภาวะความ
เข้าใจผิดหรือการรับรู้ที่ต�่ำกว่าระดับความเป็นจริง (Misperception)
ทั้งๆ ที่ภาวะวิกฤตินั้นเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะภาวะวิกฤติจาก
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น หากมองตามแนวคิดของ
Ulmer, Sellnow & Seeger (2007: 9-11) ที่กล่าวถึงประเภท
ของภาวะวิกฤติว่าภัยธรรมชาติ และปัจจัยการเมือง เป็นวิกฤติที่
เกิดขึน้ อย่างไม่ตงั้ ใจ เป็นปัจจัยภายนอกทีอ่ งค์กรไม่สามารถควบคุมได้
โดยเฉพาะภาวะวิกฤติจากภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
การรับรู้โอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติจากภัยธรรมชาติ
มากทีส่ ดุ นัน้ สอดคล้องกับรายงานการส�ำรวจสภาพแวดล้อม รายงาน
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และรายงานแนวโน้มของการเกิด
ภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งมาโดย
ตลอด พบว่าแนวโน้มของการเกิดภัยพิบัติจะมีความถี่ยิ่งขึ้นและ
มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุทกภัย
ซึ่งมาจากธรรมชาติเช่น ฝนตกหนัก มีพายุฝนฟ้าคะนองติดต่อกัน
เป็นเวลานาน หรือจากพายุหมุนเขตร้อน ฝนตกหนักบนภูเขา หรือ
นํ้ า ทะเลหนุ น ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ จ ากสภาพภู มิ ศ าสตร์ แ ละระบบ
นิเวศวิทยาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งเกิดจากการด�ำรงชีวิตของ
มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน�้ำหรือการ
ท�ำลายธรรมชาติป่าไม้ และระบบนิเวศวิทยาซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญ
ที่ท�ำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป บรรดา
นักวิทยาศาสตร์และนักวิจยั ทัง้ หลายทัว่ โลกต่างก็ชใี้ ห้เห็นว่าในอนาคต

อีก 20 - 30 ปีข้างหน้านี้ เหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่จะเกิดถี่มากขึ้น
และทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าในอดีตทั้งในเอเชียและทวีปอื่นๆ
ทั่วโลก โลกจะเผชิญกับภาวะวิกฤตโลกร้อนและภาวะผันผวนของ
ภูมิอากาศที่รุนแรงหนักขึ้นกว่าเดิมจนก่อให้เกิดความเสี่ยงจาก
พิบัติภัยธรรมชาติมากขึ้น ทั้งพายุแผ่นดินไหว คลื่นความร้อน
ฝนแล้งและน�้ำท่วมใหญ่ (รุ่งนภา พิตรปรีชา, 2556)
2. กลยุทธ์การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสาร
ในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย จากการศึกษาพบว่า (2.1) กลยุทธ์
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ บริษัทไทยเน้นการบริหารจัดการ
ภายหลังการเกิดภาวะวิกฤติโดยเน้นการให้ความส�ำคัญกับมุมมอง
และความคิดของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับเหตุการณ์วิกฤติ ซึ่งกลยุทธ์
ดังกล่าวอาจจะเป็นกลยุทธ์ในเชิงของการตั้งรับภายหลังจากเกิด
เหตุการณ์วกิ ฤติแล้ว เพราะกลยุทธ์ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ
ที่ดีในทัศนะของ Coombs (2007) คือ การป้องกันไม่ให้ภาวะ
วิกฤติเกิดขึ้น ซึ่งเป็นระยะที่เรียกว่า ระยะก่อนเกิดภาวะวิกฤติ
(Pre - crisis) คือ ระยะของการตรวจจับสัญญาณเตือน การป้องกัน
และการเตรียมการเพือ่ เตรียมความพร้อมหากองค์กรเกิดภาวะวิกฤติ
(2.2) กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารในภาวะวิ ก ฤติ พบว่ า บริ ษั ท ไทยเน้ น
การรับฟังความวิตกกังวล ข้อสงสัยจากประชาชนและกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียรวมทั้งการใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่เปิดเผยตรงไปตรงมา
สอดคล้องกับแนวคิดของ Veil & Husted (2010) ที่เสนอว่า
หากเกิดภาวะวิกฤติ องค์กรควรจะรับฟังในสิง่ ทีป่ ระชาชนวิตกกังวล
หรือให้ความสนใจรวมทั้งต้องสื่อสารกับสาธารณชนด้วยความ
ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาและเปิดเผย แต่ถึงกระนั้น องค์กรก็ควรจะมี
กลยุทธ์ในการสื่อสารอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น การสร้างเครือข่าย
การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสร้างความสัมพันธ์
กับสื่อต่างๆ ที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับประชาชน การสื่อสาร
ที่ค�ำนึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับสาร รวมทั้งการสื่อสารที่ค�ำนึง
ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม เป็นต้น
3. การรับรูโ้ อกาสเกิดภาวะวิกฤติมคี วามแตกต่างจาก
การรับรู้ระดับการท�ำลายองค์กรจากภาวะวิกฤติของบริษัทไทย
จากการศึกษาพบว่า บริษัทไทยมีการรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติ
แตกต่างจากการรับรู้ระดับการท�ำลายองค์กรอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001

รำไ
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ระดับต�ำ่ ในขณะทีม่ กี ารรับรูร้ ะดับการท�ำลายองค์กรในระดับปานกลาง ภาวะวิกฤติ (Crisis Management) และการเรียนรู้ขององค์กร
ของ Hermann (1963 อrางใน Ulmer, Sellnow & Seeger, 2007: 5) วา ภาวะวิกฤติมีลักษณะหนึ่ง คือ การสรrางความ
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริษัทซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจในประเทศไทยยัง (Organization Learning) (Crandall, Parnell, & Spillan, 2010)
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วกิ ฤติกเช่ฤตินเดิมอีก
ีสวบนไดr
เสียเขrามามีสวดนรภาวะวิ
วมในหลากหลายมิ
จึงสกงผลใหr
ยหายที
หากเกิ
ดภาวะวิ
นการที่บริษัทตระหนักถึงระดับการท�ำลายที่สูงกว่า กระบวนการบริหารจัดการภาวะวิกฤตินั้นมีความส�ำคัญกับองค์กร
(Coombs,ส่ว2012)
การรับรู้ถึงโอกาสในการเกิ
ดภาวะวิ
กฤติ อาจเนื
่องจากเทคโนโลยี
ทุกประเภทโดยไม่
เกีย่ วข้มอพังกันบธ;กการรั
บรูทโ้ อกาสในการเกิ
4. การรับรู'โอกาสเกิ
ดภาวะวิ
กฤติและการรั
บรู'ระดับการทำลายองค;
กรมีความสั
ับกลยุ
ธ;การบริหารจัดดภาวะวิ
การ กฤติ
การสื
่อสารที
�ำให้ผษลกระทบจากเหตุ
การณ์กวษาพบว
ิกฤติเป็านการรั
ที่รับบรูรู้ในrโอกาสเกิ
แต่อดย่ภาวะวิ
างใด เพราะ
(ก) ชื่อเสีบรูยrรงขององค์
กรมีความส�กำคัรไมf
ญมากขึ
ภาวะวิ
กฤติข่ทองบริ
ัทไทย แตจากผลการศึ
กฤติและการรั
ะดับการทำลายองค.
มี ้น (ข)
วงกว้
างภายในระยะเวลาอั
รวดเร็หวารจัรวมทั
้งกลุ่มผู้มกีสฤติ
่วนได้ทั้งเสีนีย้อกลุ
่ม ่องจากว
กลุ่มผูา้มการบริ
ีส่วนได้หเารจั
สียกลุ
่มต่างๆ ต่ากงมี
ทบาทเพิ
่มขึ้นในการสะท้อน
ความสั
มพันธ.กับกลยุทธ.กนารบริ
ดการภาวะวิ
าจเนื
ดการภาวะวิ
ฤติบเปê
นกระบวนการและ
ต่ า งๆ ต่ า งก็ เข้ า มี มี ส ่ ว นในการสะท้ อ นความคิ ด มุ ม มองและ ความคิด มุมมองและความรูส้ กึ ทัศนคติทมี่ ตี อ่ องค์กร (ค) เทคโนโลยี
มีขั้นตอนตั้งแต การสำรวจสภาพแวดลrอม (Landscape Survey) การวางแผนเชิงกลยุทธ. (Strategic Planning) การบริหาร
ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อองค์กร การขยายมุมมองและการที่กลุ่ม การสื่อสารท�ำให้ภาวะวิกฤติเป็นที่รับรู้ในวงกว้างภายในระยะเวลา
จัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management) และการเรียนรูrขององค.กร (Organization Learning) (Crandall, Parnell, &
ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในหลากหลายมิติ จึงส่งผลให้องค์กร อันรวดเร็ว (Coombs, 2007: 7-11) ดังนั้น ด้วยความตระหนักถึง
ตระหนักถึงความเสียหายที่องค์กรจะได้รับหากเกิดภาวะวิกฤติ ชื่อเสียงและการให้ความส�ำคัญต่อความคิดของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Coombs, 2012)
ต่อองค์กรจึงอาจเป็นปัจจัยส�ำคัญในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ
4. การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติและการรับรู้ระดับ มากกว่าการรับรู้ถึงโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติ
การท�ำลายองค์กรมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การบริหารจัดการ
5. การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติและการรับรู้ระดับ
ภาวะวิกฤติของบริษัทไทย แต่จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ การท�ำลายองค์กรมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะ
โอกาสเกิดภาวะวิกฤติและการรับรู้ระดับการท�ำลายองค์กรไม่มี วิกฤติ แต่จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติ
ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ ทั้งนี้อาจ และการรับรู้ระดับการท�ำลายองค์กรไม่มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
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ดังนั้น ทุกองค์กรจึงตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการ
บริหารจัดการภาวะวิกฤติและการสือ่ สารว่าจะต้องด�ำเนินการควบคูก่ นั
ดังเช่น การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ กรณีการเกิดอุทกภัยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ท�ำให้เห็นว่าการจัดการภาวะวิกฤติดังกล่าว
ท�ำได้ดี เพราะมีทั้งการบริหารจัดการภาวะวิกฤติที่สะท้อนผ่าน (ก)
การวิเคราะห์ข้อมูล (ข) การก�ำหนดกลยุทธ์ที่มีทั้งเชิงรับ คือ การหา
ข้อมูล การเตรียมข้อมูล และการแจ้งข่าวสารให้กับประชาชน
ส่วนกลยุทธ์เชิงรุก เน้นในการเข้าคลี่คลายสถานการณ์ ปฏิบัติการ
ลงพื้นที่และเชิงยุทธ์ คือ การพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยน�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์และจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน�้ำ
หรือการบริหารจัดการภาวะวิกฤติกรณีเกิดอุทกภัย และส่วนที่
ส�ำคัญ คือ การสื่อสาร ที่จะต้องสื่อสารแผนให้ประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียได้รับรู้ ตระหนักถึงความส�ำคัญและพร้อมปฏิบัติตาม
ไปในทิศทางเดียวกันนั่นเอง (ชลทิพย์ พูนศิริวงศ์ และรุ่งนภา
พิตรปรีชา, 2556)

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการใช้ประโยชน์

1. จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้โอกาสในการเกิด
ภาวะวิกฤติขององค์กรอยู่ในระดับต�่ำทั้งๆ ที่ทุกองค์กรมีแนวโน้ม
ที่จะเกิดวิกฤติ และจากรายงานการวิจัยพบว่า องค์กรมีโอกาส
ประสบภาวะวิกฤติเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การสร้างความตระหนัก
ให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะฝ่ายสื่อสารองค์กรที่
จะต้องรับผิดชอบสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงโอกาส
ในการเกิดภาวะวิกฤติ เพื่อที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการภาวะวิกฤติในลักษณะของการป้องกันซึ่งเป็นกลยุทธ์เชิงรุก
2. กลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติมคี วามสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับสูงกับกลยุทธ์การสือ่ สารในภาวะวิกฤติ หมายความว่า
หากองค์กรเกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของการวางแผนเพื่อ
ป้องกันภาวะวิกฤติ จะส่งผลให้การสือ่ สารในภาวะวิกฤติมปี ระสิทธิภาพ
ดังนั้น กลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติที่ครอบคลุมตั้งแต่
การส�ำรวจสภาพแวดล้อม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการภาวะ
วิกฤติและการเรียนรู้ขององค์กรจะส่งผลท�ำให้การสื่อสารในภาวะ
วิกฤติมีประสิทธิภาพ หมายความว่า ด้วยกระบวนการที่กล่าวมา
จะช่วยป้องกันการเกิดวิกฤติ หรือหากเป็นกรณีที่ยากเกินกว่าที่จะ
ป้องกันได้ กระบวนการที่กล่าวมาก็จะสามารถลดผลกระทบที่
ร้ายแรงต่อองค์กรหรือสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้ ซึ่งเป็นประเด็น
ที่ผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสารองค์กรต้องด�ำเนินการ
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การสื่อสารในภาวะวิกฤติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ Fearn-Banks
(2011: 301-319) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการรับรู้ถึงโอกาส
ในการเกิ ด ภาวะวิ ก ฤติ แ ละระดั บ ความร้ า ยแรงที่ วิ ก ฤติ นั้ น จะมี
ผลกระทบต่อองค์กรจะมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การสื่อสาร
ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากการสือ่ สารในภาวะวิกฤติตามแนวคิด
ของ Veil & Husted (2012: 131-134) มีลักษณะเป็นการบริหาร
จัดการ และมองการสื่อสารในลักษณะกระบวนการที่ต้องเริ่มจาก
การวางแผนการสื่อสารส�ำหรับภาวะวิกฤติ การสร้างเครือข่าย
การรับฟังความกังวลใจของสาธารณชน ดังนั้น การสื่อสารในภาวะ
วิกฤติจึงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาที่พบว่า บริษัทให้ความส�ำคัญกับการรับฟังความวิตก
กังวล ข้อสงสัย จากผู้มีส่วนได้เสีย มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยตรงไป
ตรงมา และมีการประเมินแผนบริหารจัดการภาวะวิกฤติให้ทันต่อ
สถานการณ์เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Coombs (2007)
ที่ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการช่วงก่อนเกิดวิกฤติ (Pre-crisis)
คือ ระยะการตรวจจับสัญญาณเตือน การป้องกันและการเตรียมการ
6. กลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติมคี วามสัมพันธ์
กับกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติ จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์
การบริหารจัดการภาวะวิกฤติมคี วามสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับ
กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 หมายความว่า หากองค์กรมีกลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะ
วิกฤติในระดับมาก ก็จะมีกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติในระดับ
มากด้วย แต่หากองค์กรมีกลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติใน
ระดับน้อย ก็จะมีกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติในระดับน้อยด้วย
เนือ่ งด้วย “วิกฤติ” เป็นสภาวะทีส่ ง่ ผลกระทบต่อองค์กรทีก่ อ่ ให้เกิด
ความเสี ย หาย แต่ ทั้ ง นี้ จ ะเกิ ด ความเสี ย หายมากหรื อ น้ อ ย คื อ
การเตรียมความพร้อม นั่นคือ มีการบริหารจัดการภาวะวิกฤติที่มี
การส�ำรวจสภาพแวดล้อม การวางแผน การบริหารจัดการภาวะ
วิกฤติ และการเรียนรู้ขององค์กร การตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ภาวะวิกฤติและมีการด�ำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม แต่การ
บริหารจัดการภาวะวิกฤติที่มีประสิทธิภาพ สิ่งส�ำคัญประการหนึ่ง
ที่เป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
คือ การสื่อสาร เพราะการสื่อสารเป็น “ตัวกลาง”ในการถ่ายทอด
เรือ่ งราวเพือ่ ก่อให้เกิดการปฏิบตั ติ ามไปในทิศทางเดียวกัน อันจะน�ำ
ไปสูก่ ารบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในแผน หากองค์กรมีแผน
บริหารจัดการภาวะวิกฤติทดี่ ี แต่ไม่มี “การสือ่ สาร” ก็คงไม่สามารถ
ท�ำให้การบริหารจัดการภาวะวิกฤติส�ำเร็จลุล่วงไปได้ (ศุภศิลป์
กุลจิตต์เจือวงศ์, 2556: 107)

สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
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พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูลและถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
(2541). แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์ ประมวลศัพท์วชิ าการ
1. การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นเพียงการส�ำรวจเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
ทฤษฎีส�ำคัญ วิธีศึกษาวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ:
การรับรูโ้ อกาสเกิดภาวะวิกฤติ การรับรูร้ ะดับการท�ำลายองค์กรและ
เยลโล่การพิมพ์.
กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติกับบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียน
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ระดับความคิดเห็นของราษฎร และเปรียบเทียบตัวแปร
ที่ มี ผ ลต่ อ ความคิ ด เห็ น ของราษฎรต่ อ การลดปั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า งคนกั บ ช้ า งป่ า เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า เขาอ่ า งฤๅไน
อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลราษฎรกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 380 ครัวเรือน สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าสูงสุด ค่าต�่ำสุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที t-test และค่าสถิติเอฟ F-test
จากการศึกษาพบว่า ราษฎรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 66.6 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 33.4 ระดับการศึกษา
อยู่ชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 56.6 ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน 31-45 ปี ร้อยละ 41.6 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ร้อยละ 83.7
รายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี ร้อยละ 51.1 ขนาดพื้นที่ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ ร้อยละ 43.7 จ�ำนวนชนิด
พืชเกษตรที่ปลูกน้อยกว่า 3 ชนิด ร้อยละ 71.8 เคยได้รับความเสียหายของพืชเกษตรจากช้างป่า ร้อยละ 68.7 ระยะทางจากที่ท�ำกินถึง
พื้นที่ป่า มากกว่า 4 กิโลเมตร ร้อยละ 80.0 ไม่เคยมีประสบการณ์การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาช้างป่า ร้อยละ 56.3 ไม่รับรู้หรือรับทราบ
แนวเขตแต่อย่างใด ร้อยละ 64.5 ในด้านความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และการป้องกันพืชเกษตรและการขับไล่
ช้างป่า มีความรู้อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 63.9 และ 66.6 ตามล�ำดับ และมีความคิดเห็นต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.11 หมายถึง การด�ำเนินการเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
ในบางประเด็น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากกว่าเดิม โดยความคิดเห็นของราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า
แตกต่างกันตามรายได้ครัวเรือน การรับรู้แนวเขต ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
พืชเกษตรและการขับไล่ช้างป่า
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This research was conducted with the purposes to study of economic circumstances, the society, the
level of public opinion, and compare variables that leads to the human and wild elephant conflicts mitigation,
Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary in Kaeng Hang Maeo District, Chanthaburi Province. The research instruments
were quantitative surveys on 380 samples which are households in the studied area. The statistical methodologies
were frequency, percentage, median, max and min, standard deviation, t-test and F-test, and the statistical
significance (P-Value = 0.05).
According to the results, most of the samples, 66.6%, were men. 33.4% of the samples were 41-51 years
old. 56.6% of the samples were elementary students. 41.6% of samples spent 31-45 years to settle down. 83.7%
of samples do agriculture for their living. 51.1% of samples have less than 100,000 income per year. 43.7% of
samples have claimed their properties less than 10 acres, or equal. 71.8% of the samples cultivate less than
three agricultural crops. 68.7% of the samples had experienced the destruction by wild elephants. 80.0% of
the samples said the distance between their property and the forest were longer than 4 kilometers. 56.3% of
the samples, who had no experience of such destruction, were involving with the resolution towards the issues
of wild elephants. 64.5% of the samples were not aware of the boundary of Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary.
For conservation knowledges about forest and wildlife resources and knowledge about methods for preserving
agricultural crops and techniques for repelling wild elephant, the result were respectively. The level of public
opinion were at intermediate level (overate point 3.11) 63.9% and 66.6%. The human and wild elephant
conflicts mitigation with different were as follows: 1. Households income 2. Awareness of the boundary
3. Conservation knowledge about forest and wildlife resources 4. Knowledges about methods for preserving
agricultural crops and techniques for repelling wild elephants.
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ป่าเขาอ่างฤๅไน อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเป็นปัญหา ที่เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ารุนแรงที่สุดแห่งหนึ่ง
ที่ นั บ วั น จะทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น โดยเฉพาะในบริ เวณพื้ น ที่ ของประเทศ เพื่อประกอบการด�ำเนินงาน และตัดสินใจบนพื้นฐาน
รอบป่าอนุรักษ์ที่มีช้างป่าอาศัยอยู่ สาเหตุส�ำคัญของปัญหาเกิดขึ้น ข้อมูลทางด้านวิชาการ ตลอดจนน�ำไปสู่การก�ำหนดมาตรการใน
เนือ่ งจากการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีเ่ คยเป็นทีอ่ าศัยของ การบริหารจัดการ เพือ่ แก้ไขบรรเทาปัญหาความขัดแย้งระหว่างคน
ช้างป่า และบริเวณรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การปลูกพืชเกษตรที่ช้าง กับช้างป่าให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในพื้นที่นี้ และพื้นที่แห่งอื่นต่อไป
สมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ คือ ความคิดเห็นของ
ป่าชอบกิน ความแห้งแล้งขาดแคลนน�้ำ และอาหารในพื้นที่อาศัย
ทีเ่ หลืออยูน่ อกเหนือจากการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์และถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เขตรักษา
ของสัตว์ปา่ การลักลอบล่าและกิจกรรมอืน่ ในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์เหล่านี้ พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
เป็นมูลเหตุส�ำคัญน�ำไปสู่การออกมานอกพื้นที่ และเผชิญหน้า แตกต่างกัน เมือ่ จ�ำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบ
ก่อปัญหาความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น (ศุภกิจ วินิตพรสวรรค์, 2557) อาชีพหลัก รายได้ครัวเรือน ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน ขนาดพื้นที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน เป็นป่าอนุรักษ์ 1 ใน 27 แห่ง ถือครอง ระยะทางจากที่ท�ำกินถึงป่า การรับรู้แนวเขต จ�ำนวน
ที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างรุนแรงมากที่สุด ชนิดพืชเกษตรที่ปลูก การได้รับความเสียหายของพืชเกษตรที่ปลูก
แห่งหนึง่ ปัญหาดังกล่าวเกิดสะสมเพิม่ พูนขึน้ ตามล�ำดับการใช้พนื้ ที่ จากช้างป่า ประสบการณ์การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาช้างป่า ความรู้
ป่าของมนุษย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประกอบกับสภาพทาง เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ความรู้เกี่ยวกับ
ภู มิ ศ าสตร์ ท่ี เ ป็ น ที่ ร าบต่ อ เนื่ อ งกั น กั บ ป่ า อนุ รั ก ษ์ ที่ เ หลื อ อยู ่ การป้องกันพืชเกษตรและการขับไล่ช้างป่า
การปลูกพืชเกษตรในพื้นที่ที่เดิมเคยเป็นป่าสภาพปัญหาในปัจจุบัน
รุนแรงอยู่ในระดับสูงสุด เมื่อพิจารณาจากความขัดแย้งที่เกิดกับ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และระดั บ
3 ปัจจัย ได้แก่ ทรัพย์สิน ช้างป่า และคน (ไสว วังหงษา และคณะ,
2551) นอกเหนือจากการเพิ่มประชากรช้างป่าในพื้นที่ถึงร้อยละ ความคิดเห็นของราษฎร
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บตั ว แปรที่ มี ผ ลต่ อ ความคิ ด เห็ น
9.83 ต่อปี (ไสว วังหงษา, 2547) ปัจจุบันมีช้างป่าอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ประมาณ 237 ตัว ในขณะที่พื้นที่สามารถรองรับประชากร ของราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า
ได้เพียง 160-170 ตัว (ไสว วังหงษา และคณะ, 2552) โดยพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัด
ที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่ามีเพียง ร้อยละ จันทบุรี
36.61 (ศูนย์วิจัยป่าไม้, 2542) นอกจากนี้ การออกมานอกพื้นที่
ของช้างป่าโดยรอบพืน้ ทีเ่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาอ่างฤๅไนครอบคลุม อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ใช้ แ บบ
พื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว
และ ฉะเชิงเทรา เป็นระยะทางจากแนวเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ออกไป สัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน�ำแบบสัมภาษณ์ที่สร้าง
นั บ ร้ อ ยกิ โ ลเมตร การแก้ ป ั ญ หาช้ า งป่ า ออกนอกพื้ น ที่ ป ั จ จุ บั น ขึ้นไปทดสอบ (pre-test) กับตัวแทนครัวเรือนที่มีกลุ่มตัวอย่างใกล้
ใช้ ก ารขุ ด คู ป ้ อ งกั น ช้ า งป่ า เป็ น หลั ก โดยมี ก ารขุ ด คู กั น ช้ า งป่ า เคียง บริเวณหมู่ที่ 14 บ้านเขากล้วยไม้ ต�ำบลคลองตะเกรา อ�ำเภอ
รอบพื้นที่ไปแล้ว รวมระยะทางยาวประมาณ 400 กิโลเมตร และ ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 40 ชุด เพื่อตรวจสอบ
มีแผนขุดคูกันช้างป่ารอบพื้นที่เป็นระยะทางรวมทั้งหมดประมาณ คุณภาพของเครือ่ งมือด้วยวิธขี อง Cronbach’s alpha เพือ่ เป็นการ
600 กิโลเมตร ตลอดจนมีการปรับปรุงแหล่งน�ำ้ แหล่งโป่งภายในพืน้ ที่ ทดสอบค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของค�ำถามเกี่ยวกับความคิด
แต่พบว่าช้างป่าเข้าใช้ประโยชน์ไม่มากนัก และปัญหาในปัจจุบนั เกิด เห็นของราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า
ขึ้นจากการที่ช้างป่าเดินทางออกไปหากินไกลจากแนวเขตมากขึ้น ได้คา่ Alpha เท่ากับ 0.89 และทดสอบหาค่าความเชือ่ มัน่ ของค�ำถาม
บางครั้งเกิดความเสียหายหรือมีราษฎรได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต เกีย่ วกับความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ ของ
(คณะวนศาสตร์, 2556) แม้ว่าได้มีการด�ำเนินการด้วยวิธีการต่างๆ ราษฎร และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันพืชเกษตรและการขับไล่
เพือ่ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพืน้ ทีเ่ ขตรักษา ช้างป่า โดยใช้วิธีของ Kuder-Richardson ตามสูตร KR-20 ได้ค่า
พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไนอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่มี เท่ากับ 0.75 และ 0.85 ตามล�ำดับ จากนัน้ ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อยุติ โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังขาดผล ทุติยภูมิ จากการตรวจเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลเอกสารทาง
การศึกษาความคิดเห็นของราษฎรทีม่ ตี อ่ การลดปัญหาความขัดแย้ง วิชาการ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีศ่ กึ ษา และท�ำการเก็บรวบรวม
ระหว่างคนกับช้างป่า ดังนั้น การศึกษาความคิดเห็นของราษฎรต่อ ข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กับราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่อาศัย
การลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ อยู่ในพื้นที่ศึกษา
วิภาวี วรรณสถิต, รองลาภ สุขมาสรวง, พสุธา สุนทรห้าว
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ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตัวแทนครัวเรือน
ที่อาศัยอยู่บริเวณต�ำบลพวา ต�ำบลขุนซ่อง ต�ำบลแก่งหางแมว
ต�ำบลเขาวงกต และต�ำบลสามพี่น้อง อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากช้างป่า มีจ�ำนวน 22 หมู่บ้าน
7,741 ครัวเรือน (กรมการปกครอง, 2560) การก�ำหนดขนาด
ตัวอย่างที่เหมาะสมจากจ�ำนวนครัวเรือน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) และใช้สูตรของ
Yamane (1973) ก�ำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ
0.05 ได้ขนาดตัวอย่างทีเ่ หมาะสมจ�ำนวน 380 ครัวเรือน และใช้สตู ร
กระจายตามสัดส่วนของสุบงกช จามีกร (2526) เพื่อให้เกิด
การกระจายของกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บข้อมูลทั้ง 22 หมู่บ้าน คือ
หมูท่ ี่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 ต�ำบลพวา อ�ำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาเท่ากับ 22,
22, 33, 22, 19, 7, 26, 17, 13 และ 17 ตามล�ำดับ หมู่ที่ 8, 9, 12
และ 17 ต� ำ บลขุ น ซ่ อ ง อ� ำ เภอแก่ ง หางแมว จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาเท่ากับ 19, 12, 9 และ 15
ตามล�ำดับ หมู่ที่ 9 และ 12 ต�ำบลแก่งหางแมว อ�ำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาเท่ากับ
10 และ 7 ตามล� ำ ดั บ หมู ่ ที่ 1, 2 และ 3 ต� ำ บลเขาวงกต
อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่าง
ที่ท�ำการศึกษาเท่ากับ 32, 21 และ 14 ตามล�ำดับ หมู่ที่ 6, 7 และ
8 ต�ำบลสามพี่น้อง อ�ำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน
ครัวเรือนตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาเท่ากับ 14, 18 และ 11 ตามล�ำดับ

ส่วนที่ 4		 ข้อมูลความคิดเห็นของราษฎรต่อการลดปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน
อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นคําถามที่มีค�ำตอบให้
เลือกตอบเป็นมาตรวัดแบบ Likert’s Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง โดยให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล�ำดับ จากนั้นจัดแบ่ง
อันตรภาคชัน้ ของคะแนนออกเป็น 5 ชัน้ เพือ่ บ่งบอกระดับความคิดเห็น
ของราษฎรเป็นรายข้อ และระดับความคิดเห็นในภาพรวม โดยน�ำ
ค�ำตอบแต่ละข้อของค�ำถามความคิดเห็นมาหาค่าเฉลี่ยของค�ำตอบ
จากนัน้ จึงน�ำค่าเฉลีย่ ค�ำตอบทุกข้อดังกล่าวมาหาค่าเฉลีย่ อีกครัง้ ได้
ก�ำหนดระดับความคิดเห็นของราษฎรกลุม่ ตัวอย่างต่อการลดปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ
John W. Best (Best, 1981) ได้แก่ ระดับต�่ำ ระดับค่อนข้างต�่ำ
ระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 1.00-1.49, 1.50-2.49, 2.50-3.49, 3.50-4.49 และ
4.50-5.00 ตามล�ำดับ
ส่วนที่ 5		 ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ด� ำ เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การลดปั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า งคนกั บ
ช้างป่าในปัจจุบัน

รำไ

การก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล
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1. น�ำข้อมูลที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์
และความถูกต้อง ท�ำการลงรหัส และป้อนข้อมูล
2. ท� ำ การประมวลผลและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต�่ำสุด
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
3. การทดสอบสมมติ ฐ าน เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ความคิดเห็นของราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ส่วนที่ 1		 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทัว่ ไป
คนกับช้างป่า เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาอ่างฤๅไน อ�ำเภอแก่งหางแมว
ส่วนที่ 2		 ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
จังหวัดจันทบุรี ที่แตกต่างกัน เมื่อจ�ำแนกตามตัวแปรอิสระ โดยใช้
ป่าไม้และสัตว์ป่า โดยสร้างค�ำถามทดสอบความรู้ ตอบถูกได้
1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน น�ำคะแนนเฉลี่ยของราษฎร สถิติที (t-test) กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และใช้
กลุ่มตัวอย่าง มาเป็นเกณฑ์แบ่งระดับความรู้ออกเป็น 2 ระดับ คือ สถิติเอฟ (F-test) กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป
ถ้าคะแนนที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยถือว่ามีความรู้อยู่ ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิตไิ ว้ทรี่ ะดับ 0.05 ทัง้ นี้ ภายหลังการทดสอบ
ในระดั บ สู ง และถ้ า คะแนนที่ ไ ด้ น ้ อ ยกว่ า คะแนนเฉลี่ ย ถื อ ว่ า มี สถิตเิ อฟ (F-test) แล้วพบว่า มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ จึงท�ำการเปรียบเทียบ
พหูคุณ (Multiple Comparisons)
ความรู้อยู่ในระดับต�่ำ
4. การประมวลผลและการตีความหมายของข้อมูล
ส่วนที่ 3		 ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันพืชเกษตร
และการขับไล่ช้างป่า โดยสร้างค�ำถามทดสอบความรู้ ตอบถูกได้
1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน น�ำคะแนนเฉลี่ยของราษฎร
กลุ่มตัวอย่าง มาเป็นเกณฑ์แบ่งระดับความรู้ออกเป็น 2 ระดับ คือ
ถ้าคะแนนที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยถือว่ามีความรู้อยู่
ในระดับสูง และถ้าคะแนนที่ได้น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยถือว่ามีความรู้
อยู่ในระดับต�่ำ
วิภาวี วรรณสถิต, รองลาภ สุขมาสรวง, พสุธา สุนทรห้าว
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ขนาดพื้นที่ถือครอง ของราษฎรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีขนาดพื้นที่ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ ร้อยละ 43.7
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทั่วไป
เพศ ของราษฎรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รองลงมา คือ มีพื้นที่ถือครอง 11-20 ไร่, มากกว่า 30 ไร่ และ
21-30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.6, 15.0 และ 14.7 ตามล�ำดับ
ร้อยละ 66.6 และเพศหญิง ร้อยละ 33.4
ความเพียงพอของที่ดินที่ครอบครอง ส่วนใหญ่ราษฎร
อายุ ส่วนใหญ่ราษฎรกลุ่มตัวอย่างมีอายุ 41-50 ปี
ร้อยละ 33.4 รองลงมามีอายุ 51-60 ปี, 30-40 ปี, มากกว่า 60 ปี กลุ่มตัวอย่างมีความเพียงพอของที่ดินที่ครอบครอง ร้อยละ 68.7
และน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.6, 21.3, 11.8 และ 6.8 และมีที่ดินไม่เพียงพอ ร้อยละ 31.3 โดยส่วนใหญ่ยังต้องการเพิ่ม
0-10 ไร่ ร้อยละ 49.6 รองลงมา คือ ต้องการเพิ่ม 11-20 ไร่,
ตามล�ำดับ
ระดับการศึกษา ของราษฎรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 21-30 ไร่, 31-40 ไร่ และตั้งแต่ 41 ไร่ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.1,
ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 56.6 รองลงมา คือ 8.4, 5.0 และ 0.8 ตามล�ำดับ
ระยะทางจากทีท่ ำ� กินถึงพืน้ ทีป่ า่ ของราษฎรกลุม่ ตัวอย่าง
มัธยมศึกษา/ปวช. ไม่ได้เรียนหนังสือ และอนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป
ส่วนใหญ่มีระยะทางจากที่ท�ำกินถึงพื้นที่ป่าของเขตรักษาพันธ์สัตว์
คิดเป็นร้อยละ 29.2, 9.2 และ 5.0 ตามล�ำดับ
การประกอบอาชีพหลักของครัวเรือน ส่วนใหญ่ราษฎร ป่าเขาอ่างฤๅไนมากกว่า 4 กิโลเมตร ร้อยละ 80.0 รองลงมา คือ
กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ร้อยละ 83.7 มี ร ะยะทางจากที่ ท� ำ กิ น ถึ ง พื้ น ที่ ป ่ า น้ อ ยกว่ า 1 กิ โ ลเมตร,
รองลงมา คือ รับจ้างทัว่ ไป อืน่ ๆ (เลีย้ งสัตว์ อาชีพอิสระ และท�ำงาน 1-2 กิโลเมตร และ 3-4 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 9.2, 5.5 และ
กับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ) และค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล�ำดับ
การรับรู้แนวเขตของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน
9.2, 3.7 และ 3.4 ตามล�ำดับ
การประกอบอาชีพรองของครัวเรือน ส่วนใหญ่ราษฎร ส่วนใหญ่ราษฎรกลุ่มตัวอย่างไม่รับรู้หรือรับทราบแนวเขต ร้อยละ
กลุ่มตัวอย่างไม่มีอาชีพรอง ร้อยละ 70.5 และมีอาชีพรอง ร้อยละ 64.5 รองลงมา คือ รับรู้หรือรับทราบแนวเขตเป็นบางจุด และรับรู้
29.5 โดยประกอบอาชีพรอง คือ รับจ้าง ค้าขาย เกษตรกรรม หรือรับทราบแนวเขตเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 30.0 และ 5.5
เลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 49.1, 31.3, 12.5, 5.4 และ ตามล�ำดับ
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ส�ำหรับปลูกพืชเกษตร ของราษฎร
1.8 ตามล�ำดับ
รายได้ครัวเรือนต่อปี ของราษฎรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มกี ารใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ส�ำหรับปลูกพืชเกษตร
มีรายได้ครัวเรือนต่อปีน้อยกว่า 100,000 บาท ร้อยละ 51.1 ร้อยละ 95.3 และไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินส�ำหรับปลูกพืชเกษตร
รองลงมา คือ มีรายได้ครัวเรือนต่อปี 100,000-200,000 บาท, ร้อยละ 4.7 โดยพืชเกษตรที่ปลูกส่วนใหญ่ คือ ยางพารา ร้อยละ
200,001-300,000 บาท และมากกว่า 300,000 บาท คิดเป็น 79.20 รองลงมา คือ พืชผักสวนครัว ทุเรียน ขนุน มังคุด อื่นๆ
ลองกอง/ลางสาด เงาะ มะละกอ สับปะรด มันส�ำปะหลัง มะม่วง
ร้อยละ 30.8, 12.6 และ 5.5 ตามล�ำดับ
รายจ่ายครัวเรือนต่อปี ของราษฎรกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ มะม่วงหิมพานต์ และอ้อย คิดเป็นร้อยละ 32.40, 15.80, 13.40,
มีรายจ่ายครัวเรือนต่อปีนอ้ ยกว่า 100,000 บาท ร้อยละ 61.1 รองลงมา 11.30, 9.70, 8.70, 8.20, 6.80, 6.30, 6.10, 5.00, 3.90 และ
คือ มีรายจ่ายครัวเรือนต่อปี 100,000-200,000 บาท, 200,001- 1.30 ตามล�ำดับ
จ�ำนวนชนิดพืชเกษตรที่ปลูก ของราษฎรกลุ่มตัวอย่าง
300,000 บาท และมากกว่า 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.8,
ส่วนใหญ่ปลูกพืชเกษตรน้อยกว่า 3 ชนิด ร้อยละ 71.8 รองลงมา
10.0 และ 2.1 ตามล�ำดับ
การตั้งถิ่นฐาน ส่วนใหญ่ราษฎรกลุ่มตัวอย่างอพยพ ปลูกพืชเกษตร จ�ำนวน 3-4 ชนิด และตั้งแต่ 5 ชนิดขึ้นไป คิดเป็น
มาจากที่อื่น ร้อยละ 50.8 และอยู่มาตั้งแต่เกิด ร้อยละ 49.2 ร้อยละ 16.6 และ 11.6 ตามล�ำดับ
การได้รบั ความเสียหายของพืชเกษตรทีป่ ลูกจากช้างป่า
โดยอพยพมาจากจังหวัดระยองมากที่สุด ร้อยละ 40.9 รองลงมา
คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดฉะเชิงเทรา คิดเป็น ส่วนใหญ่ราษฎรกลุ่มตัวอย่างเคยได้รับความเสียหายของพืชเกษตร
ที่ปลูกจากช้างป่า ร้อยละ 68.7 และไม่เคยได้รับความเสียหายของ
ร้อยละ 14.5, 5.2 และ 4.1 ตามล�ำดับ
ระยะเวลาการตั้ ง ถิ่ น ฐาน ของราษฎรกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง พืชเกษตรที่ปลูกจากช้างป่า ร้อยละ 31.3
ปริมาณความเสียหายของพืชเกษตรที่ถูกท�ำลายโดย
ส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาการตัง้ ถิน่ ฐาน 31-45 ปี ร้อยละ 41.6 รองลงมา
คือ มีระยะเวลาการตัง้ ถิน่ ฐาน 16-30 ปี, 46-60 ปี, 1-15 ปี และตัง้ แต่ ช้างป่า ของราษฎรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายจาก
61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27.6, 17.1, 11.1 และ 2.6 ตามล�ำดับ การถูกช้างป่าท�ำลายพืชเกษตรบางส่วน (ไม่เกิน ร้อยละ 30)
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มาแบ่งระดับความรู้ออกเป็น 2 ระดับ พบว่า ราษฎรกลุ่มตัวอย่างมี
ความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ อยูใ่ นระดับสูง
คิดเป็นร้อยละ 63.9 และมีความรูอ้ ยูใ่ นระดับต�ำ่ คิดเป็นร้อยละ 36.1
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันพืชเกษตรและการขับไล่
ช้างป่า
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันพืชเกษตรและการขับไล่
ช้างป่าของราษฎรกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ตอบค�ำถามได้คะแนนต�ำ่ ทีส่ ดุ
4 คะแนน สูงสูด 16 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย 14.31 คะแนน
โดยค�ำถามที่ราษฎรกลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุด คือ การจ่าย
ค่าชดเชยแก่ผไู้ ด้รบั ความเสียหายจากช้างป่า ท�ำให้ราษฎรมีสว่ นร่วม
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าได้มากขึน้ และ
การแก้ปญ
ั หาช้างป่าทีด่ ที สี่ ดุ คือ การก�ำจัดช้างป่าให้หมดไปจากเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน คิดเป็นร้อยละ 93.7 เท่ากัน และ
ค�ำถามทีร่ าษฎรกลุม่ ตัวอย่างตอบถูกน้อยทีส่ ดุ คือ การสร้างเส้นทาง
เดินเชื่อมป่าไม่สามารถช่วยลดปัญหาช้างป่าท�ำลายพืชเกษตรได้
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 75.0 เมื่ อ น� ำ คะแนนเฉลี่ ย ของความรู ้เกี่ยวกับ
การป้องกันพืชเกษตรและการขับไล่ชา้ งป่าของราษฎรกลุม่ ตัวอย่าง
มาแบ่งระดับความรู้ออกเป็น 2 ระดับ พบว่า ราษฎรกลุ่มตัวอย่าง
มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันพืชเกษตรและการขับไล่ช้างป่าอยู่ใน
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 66.6 และมีความรู้อยู่ในระดับต�่ำ คิดเป็น
ร้อยละ 33.4
ความคิดเห็นของราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่า
ความคิดเห็นของราษฎรกลุ่มตัวอย่างต่อการลดปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาอ่างฤๅไน
อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็น
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.11 หมายถึง การด�ำเนินการเพื่อลด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ควรจะต้องมีการปรับปรุง
แก้ ไขในบางประเด็ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเหมาะสมมากกว่ า เดิ ม
เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก เป็นราย
ข้อพบว่า ความคิดเห็นของราษฎรกลุ่มตัวอย่างต่อการแก้ไขปัญหา
ปัจจุบนั ท�ำให้ราษฎรมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิม่ มากขึน้ อยู่
ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.81 รองลงมา คือ การแก้ไขปัญหาปัจจุบัน
สามารถช่วยลดปัญหาช้างป่าบุกรุกท�ำลายพืชเกษตร/ที่ท�ำกินของ
ราษฎรได้อยูใ่ นระดับสูง มีคา่ เฉลีย่ 3.72 และการแก้ไขปัญหาปัจจุบนั
สามารถลดปัญหาความขัดแย้งและความเครียดระหว่างคนกับช้าง
ป่าได้ อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.72 ส�ำหรับระดับความคิดเห็นที่
อยู่ในระดับต�่ำที่สุด พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นของ
ราษฎรกลุ่มตัวอย่างต่อการเคลื่อนย้ายช้างป่าที่ดุร้าย เพื่อลดความ
สูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สนิ อยูใ่ นระดับค่อนข้างต�ำ่ มีคา่ เฉลีย่ 1.68
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ร้อยละ 68.2 รองลงมา คือ ได้รับความเสียหายจากการถูกช้างป่า
ท�ำลายพืชเกษตรปานกลาง (ร้อยละ 30-80) และเกือบทั้งหมด
(ร้อยละ 80-100) คิดเป็นร้อยละ 28.4 และ 3.4 ตามล�ำดับ
ความถี่ที่เคยถูกช้างป่าบุกรุกท�ำลายพืชเกษตรในรอบ
1 ปี ส่วนใหญ่ราษฎรกลุ่มตัวอย่างเคยถูกช้างป่าบุกรุกท�ำลายพืช
เกษตรในรอบ 1 ปี น้อยกว่า 10 ครั้ง ร้อยละ 41.0 รองลงมา คือ
เคยถู ก ช้ า งป่ า บุ ก รุ ก ท� ำ ลายพื ช เกษตร 10-20 ครั้ ง , มากกว่ า
70 ครั้งขึ้นไป, 21-30 ครั้ง, 51-60 ครั้ง, 31-40 ครั้ง, 41-50 ครั้ง
และ 61-70 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.6, 18.4, 7.3, 4.6, 4.2, 1.5
และ 0.4 ตามล�ำดับ
ประสบการณ์การมีสว่ นร่วมแก้ไขปัญหาช้างป่า ส่วนใหญ่
ราษฎรกลุ่มตัวอย่างไม่เคยมีประสบการณ์ร่วมแก้ไขปัญหาช้างป่า
ร้อยละ 56.3 และเคยมีประสบการณ์รว่ มแก้ไขปัญหาช้างป่า ร้อยละ
43.7 โดยมีประสบการณ์ร่วมแก้ไขปัญหาช้างป่า คือ ร่วมประชุม
แก้ปัญหาช้างป่ากับเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 70.5 รองลงมา คือ ร่วมออก
ลาดตระเวนกับเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากับ
เจ้าหน้าที่ และร่วมปลูกพืชอาหารช้างกับเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ
25.9, 2.4 และ 1.2 ตามล�ำดับ
การรับรูถ้ งึ ข่าวสารเกีย่ วกับช้างป่าทีเ่ ข้ามาพืน้ ทีใ่ นชุมชน
ของราษฎรกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รบั ข่าวสารเกีย่ วกับช้างป่าทีเ่ ข้า
มาพื้นที่ในชุมชน ร้อยละ 99.5 และไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับช้างป่า
ที่เข้ามาพื้นที่ในชุมชน ร้อยละ 0.5
ข้อมูลแหล่งข่าวเกี่ยวกับช้างป่า ส่วนใหญ่ราษฎรกลุ่ม
ตั ว อย่ า งได้ รั บ ข้ อ มู ล แหล่ ง ข่ า วเกี่ ย วกั บ ช้ า งป่ า จากผู ้ น� ำ ชุ ม ชน
ร้อยละ 86.1 รองลงมา คือ ได้รับข้อมูลแหล่งข่าวจากญาติพี่น้อง/
เพือ่ นบ้าน เจอด้วยตนเอง เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ องค์การบริหารส่วนท้องถิน่
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ โทรทัศน์/วิทยุ หอกระจายข่าว
องค์กรเอกชน และแหล่งข่าวอืน่ ๆ คิดเป็นร้อยละ 72.1, 71.8, 50.0,
17.4, 13.7, 13.4, 4.2, 2.1 และ 1.6 ตามล�ำดับ
ความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ป่าของราษฎรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ตอบค�ำถามได้คะแนนต�่ำที่สุด
7 คะแนน สูงสูด 20 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย 17.83 คะแนน
โดยค�ำถามที่ราษฎรกลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุด คือ ทรัพยากร
ป่าไม้เป็นแหล่งปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ในการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์และสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 94.5
และค�ำถามที่ราษฎรกลุ่มตัวอย่างตอบถูกน้อยที่สุด คือ ช้างป่าเป็น
สัตว์ป่าสงวนตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 69.5 เมื่อน�ำคะแนนเฉลี่ยของความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของราษฎรกลุ่มตัวอย่าง

วิภาวี วรรณสถิต, รองลาภ สุขมาสรวง, พสุธา สุนทรห้าว

ปญหาปจจุบันสามารถลดปญหาความขัดแยงและความเครียดระหวางคนกับชางปาได อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 3.72 สําหรับ
ระดับความคิดเห็นที่อยูในระดับต่ําที่สุด พิจารณาเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นของราษฎรกลุมตัวอยางตอการเคลื่อนยายชางปา
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ป้องกัน ท�ำรั้วรังผึ้ง รั้วไฟฟ้า ขุดคูกันช้าง คิดเป็นร้อยละ 67.5 รายได้ครัวเรือน การรับรู้แนวเขต ความรู
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ป้องกันการทดสอบสมมติ
ช้างป่า มีหอกระจายเสี
ฐาน ยงแจ้งเตือนในเวลาที่มีช้างป่าบุกรุก พืชเกษตรและการขับไล่ช้างป่า ที่แตกต่างกัน ท�ำให้ความคิดเห็น
และมีการจัดเวรยามเฝ้าระวัง คิดเป็นร้อยละ 14.3 ควรควบคุม ของราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า
ประชากรช้างป่าจากการทดสอบสมมติ
โดยการท�ำหมัน และฉีฐดานพบว
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จั น ทบุ รี แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั
ของราษฎรตอการลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปา เขตรั
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จันทบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว (ตารางที่ 1)
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งหางแมวจัจังงหวั
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ตัวแปรอิสระ
คา t
คา F
ns
1. เพศ
1.15


1.45ns
2. อายุ

1.91ns
3. ระดับการศึกษา
4. ประกอบอาชีพหลัก

0.88ns
5. รายไดครัวเรือน

15.00* 

0.39ns
6. ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน
 7. ขนาดพื้นที่ถือครอง
1.08ns

0.64ns
8. ระยะทางจากที่ทํากินถึงปา
ตัวแปรอิสระ
คา t
คา F*
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9. การรับรูแนวเขต

1.08ns
10. จํานวนชนิดพืชเกษตรที่ปลูก
11. การไดรับความเสียหายของพืชเกษตรที่ปลูกจากชางปา
0.94ns

ns
1.43

12. ประสบการณการมีสวนรวมแกไขปญหาชางปา
3.43*

13. ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา
2.86*

14. ความรูเกี่ยวกับการปองกันพืชเกษตรและการขับไลชางปา
หมายเหตุ *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ครัวเรือน ได้แบ่งรายได้ครัวเรือนของราษฎร 0.05 จ�ำนวน 3 คู่ ได้แก่ รายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 100,000
นั ยสํ าคันญ4ทางสถิ
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Scheffe’ จําแนกตามรายไดครัวเรือนพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 คู ไดแก รายได
100,000 บาท, 100,000-200,000 บาท, 200,001-300,000 บาท น้อยกว่า 100,000 บาท กับรายได้ครัวเรือน 200,001 - 300,000 บาท
ครัวเรือนนอยกวา 100,000 บาท กับรายไดครัวเรือน 100,000200,000 บาท รายไดครัวเรือนนอยกวา 100,000 บาท กับรายได
และมากกว่า 300,000 บาท จากการศึกษาพบว่า ราษฎรกลุ่ม และรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 100,000 บาท กับรายได้ครัวเรือน
ครัวเรือน 200,001 – 300,000 บาท และรายไดครัวเรือนนอยกวา 100,000 บาท กับรายไดครัวเรือนมากกวา 300,000 บาท
ตัวอย่านอกนั
งที่มีร้นายได้
ครัวาเรืงกัอนนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการลดปัญหา มากกว่า 300,000 บาท นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
ไมแตกต
ความขัดแย้งระหว่
บช้างป่ไดาแแตกต่
างกับนรูแนวเขตของราษฎรกลุ
อย่างมีนัยส�ำคัญ มตัวอยางออกเปน 3 กลุม คือ กลุมราษฎรที่รับรูหรือรับทราบ
การรัางคนกั
บรูแนวเขต
บงการรั
แนวเขตเป นอย างดี กลุ มราษฎรที่รั บรู หรื อรั บทราบแนวเขตเป นบางจุ ด และกลุ มราษฎรที่ ไม รั บรู ห รื อรั บทราบแนวเขต
แตอยางใด จากการศึกษาพบวา ราษฎรกลุมตัวอยางที่มีการรับรูแนวเขตตางกันมีความคิดเห็นตอการลดปญหาความขัดแยง
ระหวางคนกับชางปาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทําการทดสอบความคิดเห็นโดยภาพรวมเปนรายคู
ธีการของ
Scheffe’สุขจํมาสรวง,
าแนกตามการรั
วิภาวี โดยวิ
วรรณสถิ
ต, รองลาภ
พสุธา บสุรูนแนวเขตพบว
ทรห้าว า มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน
2 คู ไดแก รับรูหรือรับทราบแนวเขตเปนอยางดี กับไมรับรูหรือรับทราบแนวเขตแตอยางใด และรับรูหรือรับทราบแนวเขต
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ระหว่างคนกับช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน อ�ำเภอ
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.11
หมายถึง การด�ำเนินการเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับ
ช้างป่า ควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในบางประเด็น เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมมากกว่าเดิม
2. ผลการเปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อความคิดเห็น
ของราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี จ�ำแนกรายตัวแปร มีรายละเอียดดังนี้
		 2.1 รายได้ครัวเรือนทีแ่ ตกต่างกันท�ำให้ความคิดเห็น
ต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากราษฎรที่มีรายได้
น้อยกว่า 100,000 บาท ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และเคยได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ช้างป่าต่อพืชเกษตร จึงให้ความส�ำคัญต่อการลดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่ามาก ซึง่ ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เพ็ญศรี พิพัฒน์ (2556) ศึกษาความคิดเห็นของราษฎรต่อกองทุน
ช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย: กรณีศึกษา เขตรักษา
พั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า คลองเครื อ หวายเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
พบว่า รายได้ครัวเรือนของราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความคิดเห็นของราษฎรต่อกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่า
แห่งประเทศไทยด้วย
		
2.2 การรับรูแ้ นวเขตทีแ่ ตกต่างกันท�ำให้ความคิดเห็น
ต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 เนือ่ งจากราษฎรกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่รับรู้หรือรับทราบแนวเขต แม้ว่าจะมีระยะทางจากที่
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ท�ำกินถึงพื้นที่ป่าใกล้หรือไกลเพียงใดก็ตาม อาจเป็นเพราะยังขาด
1. ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และระดับความคิดเห็น การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของราษฎร สรุปได้ว่า ราษฎรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย หรือการแสดงป้ายแนวเขตพื้นที่ป่า เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ร้อยละ 66.6 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 33.4 ระดับการศึกษาอยู่ชั้น แนวเขตพืน้ ทีป่ า่ ของเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาอ่างฤาไนอย่างชัดเจน
ประถมศึกษา ร้อยละ 56.6 ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน 31-45 ปี และทั่ ว ถึ ง นอกจากนี้ ร าษฎรกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ที่ ดิ น
ร้อยละ 41.6 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ร้อยละ 83.7 ท�ำกินเป็นของตัวเอง และประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูก
รายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี ร้อยละ 51.1 ขนาด พืชเกษตร ซึ่งมักจะได้รับความเสียหายของพืชเกษตรจากช้างป่า
พื้นที่ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ ร้อยละ 43.7 จ�ำนวน ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การรับรูแ้ นวเขตพืน้ ทีป่ า่ ของราษฎรทีแ่ ตกต่างกัน
ชนิดพืชเกษตรที่ปลูกน้อยกว่า 3 ชนิด ร้อยละ 71.8 เคยได้รับ จะมีผลต่อการระมัดระวังตนเองและทรัพย์สินจากการเข้าไปใกล้
ความเสียหายของพืชเกษตรจากช้างป่า ร้อยละ 68.7 ระยะทาง บริเวณพื้นที่ที่ช้างป่าบางส่วนอาศัยตามแนวเขตพื้นที่ป่า น�ำไปสู่
จากที่ท�ำกินถึงพื้นที่ป่า มากกว่า 4 กิโลเมตร ร้อยละ 80.0 ไม่เคย การเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากช้างป่าได้มากยิ่งขึ้น จึงให้
มีประสบการณ์การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาช้างป่า ร้อยละ 56.3 ความส�ำคัญต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า
และไม่รับรู้หรือรับทราบแนวเขตแต่อย่างใด ร้อยละ 64.5 มีความรู้ มากขึน้ ซึง่ ในพืน้ ทีเ่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาอ่างฤๅไน พบว่า ประชากร
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ในระดับสูง ช้างป่าบางส่วนมักหากินอยู่ตามแนวเขตรอยต่อระหว่างพื้นที่ป่า
คิดเป็นร้อยละ 63.9 และมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันพืชเกษตร และพื้นที่เกษตรกรรม สร้างความเดือดร้อน และความเสียหายให้
และการขับไล่ช้างป่าอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 66.6 ส�ำหรับ กับเกษตรกรที่มีพื้นที่ท�ำกินอยู่ใกล้ชายป่า (ไสว วังหงษา และคณะ,
ความคิดเห็นของราษฎรกลุม่ ตัวอย่างต่อการลดปัญหาความขัดแย้ง 2552)
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การรับรู้แนวเขต ได้แบ่งการรับรู้แนวเขตของราษฎร
กลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มราษฎรที่รับรู้หรือรับทราบ
แนวเขตเป็นอย่างดี กลุ่มราษฎรที่รับรู้หรือรับทราบแนวเขตเป็น
บางจุดและกลุ่มราษฎรที่ไม่รับรู้หรือรับทราบแนวเขตแต่อย่างใด
จากการศึกษาพบว่า ราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้แนวเขต
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับ
ช้างป่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
ท�ำการทดสอบความคิดเห็นโดยภาพรวมเป็นรายคู่โดยวิธีการของ
Scheffe’ จ�ำแนกตามการรับรู้แนวเขต พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ�ำนวน 2 คู่ ได้แก่ รับรู้หรือ
รับทราบแนวเขตเป็นอย่างดี กับไม่รับรู้หรือรับทราบแนวเขตแต่
อย่างใด และรับรู้หรือรับทราบแนวเขตเป็นบางจุด กับไม่รับรู้หรือ
รับทราบแนวเขตแต่อย่างใด นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ได้แบ่งระดับความรู้ของราษฎรกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่มีความรู้อยู่ในระดับต�่ำ และกลุ่มที่มีความรู้อยู่ในระดับสูง
พบว่า ราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้อยู่ในระดับสูงมีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นสูงกว่าราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้อยู่ในระดับต�่ำ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันพืชเกษตรและการขับไล่ชา้ งป่า
ได้แบ่งระดับความรู้ของราษฎรกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่มีความรู้อยู่ในระดับต�่ำ และกลุ่มที่มีความรู้อยู่ในระดับสูง
พบว่า ราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้อยู่ในระดับสูงมีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นสูงกว่าราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้อยู่ในระดับต�่ำ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

วิภาวี วรรณสถิต, รองลาภ สุขมาสรวง, พสุธา สุนทรห้าว
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ท�ำลาย เพือ่ ให้ชาวบ้านทราบเส้นทางทีช่ า้ งป่าก�ำลังจะออกนอกพืน้ ที่
โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเฝ้าระวังช้างป่ากันเอง
5. ควรท� ำ การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความคิ ดเห็นของ
ราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าแห่งอื่น ซึ่งอยู่โดยรอบเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปา่ เขาอ่างฤๅไน เพือ่ น�ำผลการศึกษาไปประกอบการด�ำเนินงาน
และตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลทางด้านวิชาการ ในการก�ำหนด
มาตรการการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่าในภาพรวมของพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อไป
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		 2.3 ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ปา่ และความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันพืชเกษตรและการขับไล่
ช้างป่าทีแ่ ตกต่างกันท�ำให้ความคิดเห็นต่อการลดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ระดับสูงมีความคิดเห็นต่อ
การลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าสูงกว่าราษฎร
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี วามรูร้ ะดับต�ำ่ เนือ่ งมาจากราษฎรกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ี
ระดับความรู้สูงประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ รวมถึงมีการเรียนรูก้ ระบวนการป้องกัน
ความเสียหายของทรัพย์สินและพืชเกษตรที่เกิดขึ้นจากช้างป่าด้วย
วิธกี ารทีถ่ กู ต้องเหมาะสม จากการสนับสนุนของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จึงเล็งเห็นความส�ำคัญของการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคน
กับช้างป่า ทีจ่ ะสามารถเป็นแนวทางน�ำไปสูก่ ารช่วยลดความรุนแรง
ของปัญหาดังกล่าวภายในพื้นที่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้
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ข้อเสนอแนะ
คณะวนศาสตร์. (2556). แผนการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาช้างใน
1. ราษฎรส่วนใหญ่เคยได้รับความเสียหายของพืช
ประเทศไทย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
เกษตรที่ปลูกจากการถูกช้างป่าบุกรุกท�ำลาย แต่ส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้ เพ็ญศรี พิพัฒน์. (2556). ความคิดเห็นของราษฎรต่อกองทุน
หรือรับทราบแนวเขตของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ทั้งยัง
ช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย: กรณีศกึ ษา
ไม่เคยมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาช้างป่า ดังนั้น หน่วยงาน
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ
ที่เกี่ยวข้อง ควรเข้ามาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัย
ช้างป่า เพื่อให้ราษฎรรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาช้างป่า
เกษตรศาสตร์.
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง อีกทั้งยังท�ำให้ราษฎรรู้จัก ศุภกิจ วินิตพรสวรรค์. (2557). คูกันช้าง. ในผลงานวิจัยและ
ถึงวิธีการป้องกันและวิธีการขับไล่ช้างป่าที่ถูกต้องด้วย
รายงานความก้ า วหน้ า งานวิ จั ย ประจ� ำ ปี 2555.
2. ราษฎรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการที่มีหน่วยงานเข้า
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า ส�ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยาน
มาดูแล และเยียวยาความเสียหาย โดยการจ่ายค่าชดเชยให้แก่
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื . กรุงเทพฯ. หน้า 195-202.
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่า ศูนย์วิจัยป่าไม้. (2542). โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก
การจ่ายค่าชดเชยความเสียหายนั้น ยังเข้าไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ และ
การส�ำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การจ่ายค่าชดเชยยังไม่เหมาะสมกับค่าเสียหายที่ได้รับ ดังนั้น
เพื่อส�ำรวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของการใช้
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง ควรก� ำ หนดให้ มี ม าตรการเยี ย วยา
ประโยชน์ ที่ ดิน ป่ า ไม้ ในเขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สัต ว์ป่า เขา
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากช้างป่าอย่างชัดเจนให้เป็นรูปธรรมมากขึน้
อ่างฤๅไน. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
3. ราษฎรส่วนใหญ่คิดว่าการที่ช้างป่าออกมาหากิน
กรุงเทพฯ.
นอกพื้นที่ป่า และเข้ามาบุกรุกพื้นที่เกษตรของชาวบ้านมีสาเหตุ สุบงกช จามีกร. (2526). สถิติวิเคราะห์ส�ำหรับงานวิจัยทาง
จากแหล่งอาหารของช้างป่ามีไม่เพียงพอ ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สั ง คมศาสตร์ . ภาควิ ช าสถิ ติ คณะวิ ท ยาศาสตร์
ควรมีการเร่งฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
ป่าเขาอ่างฤๅไน ให้มคี ณ
ุ ภาพและพอเพียงกับจ�ำนวนประชากรช้างป่า ไสว วังหงษา. (2547). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากร
และสร้างแหล่งน�้ำ แหล่งอาหาร สร้างแนวป้องกันการเข้ามาบุกรุก
ช้างป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน.
ท�ำลายของช้างป่าให้ได้ผลดีมากกว่านี้
ในผลงานวิ จั ย และรายงานความก้ า วหน้ า งานวิ จั ย
4. ราษฎรส่วนใหญ่ยงั ไม่พงึ พอใจกับการจัดการปัญหา
ประจ�ำปี 2546. กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า ส�ำนักอนุรักษ์
ช้างป่าบุกรุกพืน้ ทีเ่ กษตรจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนัน้ หน่วยงาน
สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรปรั บ ปรุ ง มาตรการเฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามช้ า งป่ า
กรุงเทพฯ. หน้า 35-53.
พร้อมทั้งแจ้งข่าวเพื่อเตือนภัยหากมีช้างป่าก�ำลังจะเข้ามาบุกรุก
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ไสว วังหงษา, ส่องสกณ บุญเกิด และกัลยาณี บุญเกิด. (2551).
เกณฑ์ความรุนแรงปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและ
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และกัลยาณี บุญเกิด. (2552). ประสิทธิภาพของคูกัน
ช้างออกนอกพืน้ ทีเ่ ขตรักษาพันธุ์ สัตว์ปา่ เขาอ่างฤๅไน.
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาก่อน
และหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบเน้นงานปฏิบัติ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบตั ิ กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จ�ำนวน 67 คน ที่เรียนรายวิชาเชื่อมโยงองค์ประกอบในการอ่าน (English 2022105) ในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว (One group pretest-posttest design)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษโดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบเน้นงานปฏิบตั ิ จ�ำนวน 4 แผน ทีม่ โี ครงสร้าง
เนื้อหา 4 ประเภท ได้แก่ การแจกแจงรายละเอียด การล�ำดับเวลาหรือเหตุการณ์ การแสดงเหตุและผล และการเปรียบเทียบ แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจรายบท แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ แบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 60 ข้อ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ใช้เวลาในการทดลอง 36 ชั่วโมง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบ
คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent sample และ
ความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบเน้นงานปฏิบัติ
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.57 และ 44.91 ตามล�ำดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด (X = 4.59)
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The objectives of this research were to compare the students’ reading comprehension ability before
and after learning reading with Task-Based Learning (TBL) and to study the students’ opinions towards learning
reading by using TBL. The sample group consisted of 67 second-year undergraduate students, in Business
English major who enrolled in A Discourse Approach in Reading (English 2022105) at the Faculty of Humanities
and Social Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University in the first semester of the 2018 academic year, who were
selected by purposive sampling. One group pretest-posttest design of experiment research was employed in
this study. The instruments used in this study were four lesson plans of English reading by using TBL, which
consisted of four text structures: listing, time order, cause-effect and comparison/contrast including unit tests
as the formative test scores, the 60-item test used to measure the students’ English reading comprehension ability
as a pretest and posttest and a questionnaire on the students’ opinions towards the use of TBL. The duration
of the experiment covered 36 hours over a 12-week period. The data was statistically analyzed by percentage,
mean scores and standard deviation and t-test (Dependent sample).
The results of the study revealed that:
1) The students’ pretest and posttest reading English ability with TBL average scores were 38.57 and
44.91 respectively. It is evident that the students’ posttest score was higher significantly than the pretest score
at the .05 level.
2) The students’ opinions towards learning by using TBL in English reading lessons, as a whole were at
the highest level (X = 4.59).
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ในปัจจุบันการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี
ระดั บ สู ง มี ค วามสามารถเฉพาะทางหรื อ มี ทั ก ษะหลายด้ า น
(multi-skills) ในตลาดแรงงานสูงขึ้น มีการขับเคลื่อนก�ำลังคน
และแรงงานข้ามชาติ (work force mobility) ที่มีความรู้ ทักษะ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่สูงกว่าจากต่างประเทศ ท�ำให้
มีโอกาสได้รับการพิจารณาเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ไม่ยากซึ่งส่งผล
กระทบต่ อ ภาวการณ์ มี ง านท� ำ ของบั ณ ฑิ ต ไทยที่ จ บการศึ ก ษา
แล้ ว ขาดประสบการณ์ แ ละขาดคุ ณ สมบั ติ ที่ ต ลาดแรงงานหรื อ
ที่สถานประกอบการก�ำหนด ซึ่งมีข้อมูลการท�ำงานของบัณฑิต
บางสาขาที่ จบการศึก ษาจากมหาวิทยาลัยของไทยตกงานเป็ น
จ�ำนวนมาก เนื่องจากมีปริมาณการผลิตบัณฑิตมากแต่มีคุณภาพ
ไม่เพียงพอ อีกทัง้ ไม่ตรงกับความต้องการของต่างประเทศ นอกจากนี้
ยั ง พบว่ า บั ณ ฑิ ต ที่จบการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีแ ต่ ไ ปท� ำ งาน
ในสถานที่ ต ่ า งๆ โดยใช้ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
ซึ่งเป็นการท�ำงานในระดับต�่ำกว่าวุฒิการศึกษาและสะท้อนให้เห็น
ถึงความล้มเหลวของการจัดการศึกษาที่ไม่สามารถผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตอบสนองตลาดแรงงานได้ สาเหตุมาจากคุณภาพชีวิต
ของคนไทยหลายด้ า นต�่ ำ กว่ า เป้ า หมายและไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ ปัญหาการศึกษา
คุณภาพของไทยอยู่ในระดับต�่ำ เด็กวัยเรียนมีปัญหาด้านสติปัญญา
การขาดการฝึกทักษะที่แปลงความรู้สู่ทักษะที่เพียงพอ จึงส่งผล
ให้ ก� ำ ลั ง แรงงานมี ผ ลิ ต ภาพการผลิ ต ต�่ ำ นอกจากนี้ ก ารพั ฒ นา
ความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน จึงเกิดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพแรงงานทักษะ
ต�่ำไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จึงเกิดการสูญเสียความได้
เปรียบทางต้นทุนแรงงานและไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มี
ความก้าวหน้าและความสามารถแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ได้ และเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศที่เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ,
2560: 100) ทั้งนี้ยังมีข้อมูลที่บ่งชัดว่าการจัดการศึกษายังขาด
คุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ ในขณะที่คนไทยได้รับโอกาส
ทางการศึกษาสูงขึน้ ส่วนระดับอุดมศึกษาพบว่า มีการเปิดหลักสูตร
โดยไม่คำ� นึงถึงความต้องการของตลาดงาน บัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษา
บางส่วนยังมีปญ
ั หาคุณภาพ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทยในระดับนานาชาติยงั อยู่
ในล�ำดับทีต่ ำ�่ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีส้ ง่ ผลให้การศึกษาไทยในทุกระดับ
ยังมีปัญหาเชิงคุณภาพที่ต้องเร่งแก้ไข นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่
ยังไม่ให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้แม้ว่าอัตราการใช้อินเทอร์เน็ต
ของคนไทยจะเพิม่ สูงขึน้ แต่สว่ นใหญ่ไม่ได้ใช้อา่ นเพือ่ หาความรูแ้ ละ

อั ต ราการอ่ า นเฉลี่ ย ของคนไทยยั ง อยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ นอกจากนี้
แหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ยังไม่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เป็นเพียงแหล่งให้ความรู้เท่านั้น (คณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�ำนักงาน, 2559: 41-42)
จากสถานการณ์ ดั ง กล่ า วรั ฐ บาลไทยจึ ง มี น โยบาย
ที่ต้องการผลักดันการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ พร้อมก้าว
ออกไปประกอบอาชี พ โดยส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เร่ ง สร้ า ง
มาตรฐานของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะเป็นที่
ยอมรับของตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มการแข่งขันมากขึ้น ก�ำหนด
แนวทางการพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้นให้ยกระดับสมรรถนะของบุคคล
ของประเทศสู่สากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ การด� ำ เนิ น การต่ า งๆ ให้ ขั บ เคลื่ อ นไปได้ ต ้ อ งอาศั ย
ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ฝ่ า ย โดยเฉพาะภาคการศึ ก ษาในระดั บ
อุดมศึกษาต้องสร้างโอกาสให้นักศึกษาเข้าสู่การท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในภาพรวมคนไทยมีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาและมีความเสมอภาคทางการศึกษามากขึ้นแต่ต้องเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 เป็นไปอย่างรวดเร็ว
แบบก้าวกระโดด ซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยากเพราะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและ
ไร้พรมแดน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่าง
รวดเร็วมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่ต้องปรับให้อยู่บนฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล (digital technology) รวมทั้งเอื้อต่อคนทุกกลุ่มให้สามารถ
เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยไม่จ�ำกัดเวลาและ สถานที่
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่
21 เป็นส่งเสริมการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการ
การน� ำ หลั ก การไปประยุ ก ต์ ใช้ แ ละขยายสู ่ ก ารสร้ า งความรู ้
เพื่อพัฒนาตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างประโยชน์ต่อสังคม
การจัดการเรียนการสอนเน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรูแ้ ละ
ใช้ เ ทคโนโลยี ร อบตั ว ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีการร่วมมือ บทบาทของผู้สอนจึงเป็นผู้ฝึก (coach) ที่ต้องท�ำให้
ผู ้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองโดยผ่ า นการปฏิ บั ติ (action
learning) ไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนโดยตรงเหมือน
เช่นเคย เป็นการสอนน้อยลงแต่แนะน�ำมากขึ้น ให้ความส�ำคัญ
กับการเลือกกลยุทธ์การเรียนการสอน และเลือกสื่อที่เหมาะสม
กับเนื้อหา และการใช้การประเมินที่หลากหลาย (Sahin, 2009:
1464-1468) โดยบูรณาการความรู้และทักษะต่างๆ ที่ให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการสร้างการรับรู้และประสบการณ์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูเ้ รียน ค�ำนึงถึงความสนใจ ความรู้ ความสามารถ
ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ทั ศ นคติ และการเลื อ กรู ป แบบ
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ปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task) เป็นขั้นตอนที่เตรียมผู้เรียนให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้โดยผู้สอนจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจประเด็นส�ำคัญใน
การปฏิบัติงานและจุดประสงค์ของการปฏิบัติงาน 2) ขั้นระหว่าง
การปฏิบัติงาน (During-Task) เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
(Task) ที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจเป็นงานคู่หรืองานกลุ่ม วางแผน
(Planning) และรายงาน (Report) ฝึ ก ให้ ผู ้ เรี ย นสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเพื่อนในขณะปฏิบัติงาน เมื่อผลิต
ชิ้ น งานเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ เ พื่ อ นในกลุ ่ ม ตรวจสอบแก้ ไขผลงาน
เขียนรวมกัน วิเคราะห์รูปแบบภาษาที่ผิดพลาดแก้ไขโครงสร้าง
ทางภาษาทีใ่ ช้ในงานปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องโดยมีผสู้ อนเป็นผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำ
ในส่วนที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่จนผู้เรียนเข้าใจอย่างดี และ 3) ขั้นตอน
หลังปฏิบัติงาน (Post-Task) เป็นขั้นการทบทวนหลังจากที่ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ค�ำศัพท์ส�ำนวน วัตถุประสงค์ของการอ่าน และโครงสร้าง
ภาษาที่ วิ เ คราะห์ แ ล้ ว ผู ้ เรี ย นได้ ฝ ึ ก ซ�้ ำ อี ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
คล่องแคล่วและถูกต้อง ซึ่งมีรายงานวิจัยจ�ำนวนมากที่ศึกษาผล
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติในการพัฒนา
ทั ก ษะการอ่ า นภาษาอั ง กฤษของผู ้ เรี ย นในลั ก ษณะคล้ า ยกั น
โดยพบว่าช่วยสร้างเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ
การอ่ า นของผู ้ เรี ย นได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง เช่ น นพมณี
ฤทธิกุลสิทธิชัย (2554: 164) ได้ศึกษาการสอนเนื้อหาร่วมกับการ
ปฏิบัติภาระงาน พบว่า ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ
รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล (2557: 214) ที่ศึกษาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนที่ชื่อว่า”PRAPE Model” ในการสอนวิชาภาษา
อังกฤษเทคนิคด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติและ
โครงงานส�ำหรับนักศึกษา ชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
พบว่า นักศึกษามีพัฒนาการทั้งด้านความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและความคิดริเริม่ สร้างสรรค์สงู ขึน้ อีกทัง้ มีความพึงพอใจ
มากต่ อ รู ป แบบการสอน เช่ น เดี ย วกั บ ทั ศ นี ย ์ จั น ติ ย ะ (2561:
160-173) ที่ศึกษารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ที่มีชื่อว่า
“PPPTE Model” โดยเน้นงานปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษา
อังกฤษเชิงวิชาการและกลยุทธ์การเรียนรู้ส�ำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการอ่าน
เชิงวิชาการสูงขึ้น มีกลยุทธ์ในการเรียนรู้ในระดับมาก และมีความ
คิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติในระดับมาก
เช่นกัน กล่าวโดยสรุปคือ มีผลการวิจัยที่สอดคล้องกันของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเน้นงานปฏิบตั ทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ ส่งผลให้สัมฤทธิ์ทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษสูงขึน้ และท�ำให้มที ศั นคติทดี่ ตี อ่ การเรียนภาษาอังกฤษ
การสอนโดยใช้ รู ป แบบเน้ น งานปฏิ บั ติ จึ ง มี ป ระโยชน์ ม ากและ
เป็นรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการน�ำมาใช้ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
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การเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น ทั ก ษะและความสามารถใน
การด� ำ รงชี วิ ต ในโลกยุ ค ปั จ จุ บั น ผู ้ เรี ย นจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ทั ก ษะ
ความเป็นนานาชาติ (international skills) เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อต่างๆ ที่ทันสมัย ภาษาอังกฤษจึงมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งและมีผู้ใช้เป็นจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก ผู้เรียนจึงควร
ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการสื่อสารที่ได้มาตรฐาน
ด้านความรู้ ความสามารถในใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะจ�ำเป็น
ทักษะหนึ่งในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ
การเข้ า ถึ ง สารสนเทศในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ที่ ต ้ อ งอาศั ย ความรู ้
ความเข้ า ใจ การวิ เ คราะห์ การประเมิ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ว่ า มี
ความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และมีความแตกต่างของข้อมูล
อย่างไร โดยเฉพาะส�ำหรับนักศึกษาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเป็น
เบื้ อ งต้ น ที่ ต ้ อ งเรี ย นรู ้ จ ากกระบวนการที่ ซั บ ซ้ อ นในการท� ำ
ความเข้าใจความหมายของค�ำศัพท์ การล�ำดับความ การจับใจ
ความส�ำคัญ การสังเกตความสัมพันธ์ของข้อความ การจ�ำแนก
ประเภท การสรุปความและ การคาดการณ์ล่วงหน้าได้ (Burton,
2001: 231) สามารถเชื่อมโยง จัดระบบความรู้ ความคิดเข้าด้วยกัน
จึ งจะอ่ านเข้ าใจ (O’Donnell & Margo, 2004: 149-150)
ความสามารถวิเคราะห์ประเด็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาในบทอ่าน
ได้ซึ่งเป็นความสามารถในการอ่านระดับสูงที่ผู้เรียนต้องได้รับ
การฝึกฝนและมีความรู้ความสามารถในระดับต้นๆ เป็นพื้นฐาน
มาก่อน (อัจฉรา วงศ์โสธร, 2544: 154) การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
เท่านั้นที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจ จึงท�ำให้มี
นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิด ทฤษฎีที่สนับสนุนกลยุทธ์
ในการสอนอ่านอย่างหลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวการสอน
ด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-Based
Learning) ของนักวิชาการสองท่านคือ Willis (1966: 130-131)
และ Ellis (2003: 276-278) ที่มีกรอบแนวคิดเน้นบทบาทผู้เรียน
เป็ น ส� ำ คั ญ การใช้ ก ระบวนการคิ ด ความรู ้ ค วามเข้ า ใจ เช่ น
การคัดเลือก การเรียงล�ำดับ การใช้เหตุผล การประเมินข้อมูล
ในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน งานปฏิบัติต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
ภาษาในการสื่ อ สารที่ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ จ ริ ง ก� ำ หนด
จุดประสงค์ของงานปฏิบัติอย่างชัดเจนเพื่อที่จะท�ำให้บรรลุผลตาม
แผนการท�ำงาน ค�ำนึงถึงความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผู้เรียน
ผูเ้ รียนปฏิบตั งิ านจริง น�ำเสนอข้อมูลผ่านกระบวนการคิดของผูเ้ รียน
ปรับตัวเหมาะสมกับบทบาทของการท�ำงานร่วมกันเป็นคู่หรือกลุ่ม
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน
ให้ ผู ้ เรี ย นประเมิ น ผลในการด� ำ เนิ น งานและความก้ า วหน้ า ใน
การปฏิ บั ติ ง าน ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรู ้ ข อง
นักวิชาการทัง้ สองท่านและน�ำมาปรับใช้ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม
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		 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติ
3. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
		 3.1 แผนจั ด การเรี ย นรู ้ ก ารอ่ า นภาษาอั ง กฤษ
มีทั้งหมดจ�ำนวน 4 แผน ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาวิชา กิจกรรม
การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ โดยมีการประเมินความเหมาะสม
และสอดคล้องของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
ด้วยมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 คน
มี ค ่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความเหมาะสมสอดคล้ อ งเท่ า กั บ 3.80 มี ค ่ า
ความเหมาะสมอยู่ในระดับดี
		 3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 60 ข้อ
มีค่าความยากง่ายของข้อสอบอยู่ระหว่าง 0.20-0.73 ค่าจ�ำแนก
อยู่ระหว่าง 0.21-0.79 ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 เท่ากับ
0.86 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 123)
		 3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี อ่
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.67 มีค่าความเหมาะสมซึ่งสามารถน�ำไปใช้ได้
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การด�ำเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นแผนการทดลองแบบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
กลุ่มเดียว (one group pre-test and post-test design)
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษา
ก่อนด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ผู้วิจัย
อังกฤษ เพื่อความเข้าใจของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษา
ท�ำการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อสร้างข้อตกลงและท�ำความเข้าใจ
อังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ และ
ราชภัฏร�ำไพพรรณี ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบ ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
เน้นงานปฏิบัติ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ขั้นตอน
2. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ กิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนประกอบด้วยกระบวนการ
การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 4 แผน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
และแบบทดสอบท้ายบท
		 1.1 ประชากรที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 ด�ำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
วันละ 3 คาบเรียน โดยใช้เวลาบทเรียนละ 9 คาบ รวมทั้งสิ้น
		 1.2 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักศึกษา 36 ชั่วโมง
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน
ขั้นตอนที่ 3 วั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ จ าก
67 คน ที่ เ รี ย นรายวิ ช าเชื่ อ มโยงองค์ ป ระกอบในการอ่ า น ผลสัมฤทธิ์การเรียน โดยการท�ำแบบทดสอบหลังเรียน (post-test)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
แบบเจาะจง (purposive sampling)
ความเข้าใจ
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 ประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของผู ้ เรี ย นต่ อ
		 2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติหลังสิ้นสุดกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามแผน
แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-Based Learning)
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เพือ่ ความเข้าใจ ซึง่ กลยุทธ์ของกิจกรรมการเรียนรูน้ จี้ ะช่วยให้ผเู้ รียน
มีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น น�ำไปสู่การเรียนรู้น�ำตนเอง และ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในการอ่ า นของผู ้ เรี ย นได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สืบเนื่องจากประสบการณ์ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษของผู้วิจัย
เป็นเวลานานหลายปีท�ำให้ทราบว่า อุปสรรคส�ำคัญในการพัฒนา
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษานั้นเกี่ยวข้องกับ
การใช้กลยุทธ์การอ่านที่เหมาะสม ท�ำให้นักศึกษาประสบปัญหา
ความไม่เข้าใจในการอ่าน อีกทั้งมีความรู้ด้านค�ำศัพท์ในวงจ�ำกัด
ขาดความแม่นย�ำในไวยากรณ์และใช้ทกั ษะการอ่านไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรมการอ่าน ไม่สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์และเชื่อมโยง
ความคิดเพื่อหาความสัมพันธ์ของบทอ่านได้ตามจุดมุ่งหมายของ
การอ่าน นักศึกษาจึงไม่ให้ความส�ำคัญกับการอ่านภาษาอังกฤษ
มากนัก ซึ่งในยุคปัจจุบันผู้เรียนจ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในระดับที่สามารถสื่อสารได้จริงตามต้องการ ดังนั้นผู้วิจัย
จึงตระหนักในปัญหาดังกล่าวและมีความสนใจในการศึกษาการใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความเข้าใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 3.50-4.49 หมายถึง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ กิ จ กรรม
		 5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับกิจกรรมการเรียนรู้ 					
การเรียนรูแ้ บบเน้นงานปฏิบตั ิ
ได้แก่ แบบฝึกหัด แบบทดสอบการเรียน ใช้ค่าเฉลี่ย (X) และ 					
อยู่ในระดับมาก
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
		 2.50-3.49 หมายถึง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ กิ จ กรรม
		 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการอ่าน 					
การเรียนรูแ้ บบเน้นงานปฏิบตั ิ
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อน 					
อยู่ในระดับปานกลาง
และหลังเรียน ใช้ค่าสถิติทดสอบที แบบไม่อิสระต่อกัน (t-test 		 1.50-2.49 หมายถึง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ กิ จ กรรม
Dependent) 5.3 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาต
					
การเรี
งานปฏิบตั ิ
อกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิ
บัตยิ นรู
ใชคแ้ บบเน้
าเฉลี่ยนและ
		
5.3 การวิเคราะห์จากระดั
ขอ้ มูลความพึ
งพอใจของนักดศึเห็กษา
อยู่ในระดั
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
บคะแนนความคิ
นของผู					
เรียน แบงออกเปน 5 ระดับตามเกณฑ
แลบวน้นํอายมาแปล
ต่อกิจกรรมการเรี
บบเน้
ัติ ใช้ค่าเฉลี่ยและส่
นเบี่ย&ง Kahn
		
หมายถึง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ กิ จ กรรม
ความหมายยนรู
คา้แระดั
บทีน่ปงานปฏิ
รับปรุงบตามจากเกณฑ
ของ วBest
(1986:181) 1.00-1.49
ดังนี้
เบนมาตรฐาน จากระดั
บคะแนนความคิ
นของผูดเห็
เ้ รียนนตแบ่
น ย					
การเรี่สยุดนรูแ้ บบเน้นงานปฏิบตั ิ
4.505.00
หมายถึง ดมีเห็
ความคิ
อกิงจออกเป็
กรรมการเรี
นรูแบบเนนงานปฏิบัติอยูในระดับมากที
5 ระดับตามเกณฑ์3.504.49
แล้วน�ำมาแปลความหมาย
าระดั
รับปรุง ย					
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
หมายถึง มีความคิดค่เห็
นตอบกิทีจ่ปกรรมการเรี
นรูแบบเนนงานปฏิบัติอยูในระดับมาก
หมายถึ(1986:181)
ง มีความคิดดัเห็งนีน้ ตอกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
ตามจากเกณฑ์ของ2.503.49
Best & Kahn
1.502.49หมายถึ
หมายถึงงมีมีคความคิ
วามคิดเห็
นรูแบบเนจนัยงานปฏิบัติอยูในระดับนอย
		 4.50-5.00
เห็นนตต่ออกิกิจกรรมการเรี
จ กรรม ยผลการวิ
1.001.49 หมายถึงการเรี
มีความคิ
นตอนกิงานปฏิ
จกรรมการเรี
งานปฏิ
ิอยูในระดัเบคราะห์
นอยที่สุดข ้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บ
					
ยนรูดแ้ เห็
บบเน้
บตั ิ ยนรูแบบเนนตอนที
่ 1บัตผลการวิ
					
อยู่ในระดับมากที่สุด
ความสามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจของ
นั ก ศึ ก ษาก่ อ นและหลั ง เรี ย นด้ ว ยกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบเน้ น
ผลการวิจัย
งานปฏิบัติ ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักศึกษา

กอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางทีตารางที
่ 1 การเปรี
ยบเทียยบความสามารถในการอ่
านภาษาอั
งกฤษเพื
่อความเข้
าใจของนั
กศึกษาก่
งเรียน งเรียนดวย
่ 1 การเปรี
บเทียบความสามารถในการอ
านภาษาอั
งกฤษเพื
่อความเข
าใจของนั
กศึอกนและหลั
ษากอนและหลั
ด้วยกิจกรรมการเรี
ยนรูนงานปฏิ
้แบบเน้บนัตงานปฏิ
บัต67
ิ จ�ำนวน
กิจกรรมการเรี
ยนรูแบบเน
ิ จํานวน
คน 67 คน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
S.D.
t
df
d
X
กอนเรียน
60
38.57
3.98
6.34
11.90*
66
หลังเรียน
60
44.91
3.18
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (.05,  66 = 1.671)
จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนทดสอบกอนเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 38.57 คิดเปนรอยละ 64.28 ของคะแนนเต็ม มีสวน
จากตารางที่ 1 พบว่
คะแนนทดสอบก่
อนเรียน มีงคเรี่ายน มีคสาว่ เฉลี
นเบี่ยย่ เทงเบนมาตรฐานเท่
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท
ากับา3.98
และคะแนนทดสอบหลั
ากับ 44.91 คิดาเปกันบร3.18
อยละโดยคะแนนทดสอบหลั
74.85 ของคะแนน งเรียน
เฉลี่ยเท่เต็ากัมบมี38.57
ดเป็นร้อยละ 64.28
ม มีส่วน สูงกว่
อนเรี
างมียนนอย
ัยส�ำาคังมีญนทางสถิ
ี่ระดับ ต.05
สวนเบี่ยคิงเบนมาตรฐานเท
ากับของคะแนนเต็
3.18 โดยคะแนนทดสอบหลั
งเรีายก่นสู
งกวยานอย่
กอนเรี
ยั สําคัตญิททางสถิ
ิที่ระดับ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.98 และคะแนนทดสอบหลังเรียน
ตอนที่ 2 วิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี
.05
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.91 คิดเป็นร้อยละ 74.85 ของคะแนนเต็ม ต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตอนที่ 2 วิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ จํานวน 67 คน
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
ระดับ
ลําดับ
ความ
ที่
มาตรฐาน
ประเด็นการประเมิน
(
)
คิดเห็น
ดานรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบตั ิ
1. สงเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา
4.66
0.54
มากที่สุด
3
2. สงเสริมใหนักศึกษาใชภาษาในการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน
4.69
0.50
มากที่สุด
1
3. สงเสริมใหนักศึกษาใชภาษาในการทํากิจกรรมรวมกับผูส อน
4.67
0.50
มากที่สุด
2
4. สงเสริมใหนักศึกษาผลิตผลงานและวัดไดจริง
4.58
0.50
มากที่สุด
5
5. นักศึกษาไดรับขอมูลการประเมินในการทํากิจกรรมอยางเหมาะสม
4.63
0.52
มากที่สุด
4
คาเฉลี่ยดานรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ
4.64
0.41
มากที่สุด
1
ดานเนื้อหาของกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบตั ิ
6. การกําหนดเนื้อหาในบทเรียนมีความเหมาะสมและมีความตอเนื่องกัน
4.60
0.58
มากที่สุด
1
7. การอธิบายเนื้อหาในบทเรียนมีความชัดเจนและเขาใจงาย
4.40
0.68
มาก
5
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8. การลําดับเนื้อหากิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบตั ิมีความเหมาะสม
4.42
0.65
มาก
4
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติจ�ำนวน 67 คน
ระดับ
ความคิดเห็น

ล�ำดับที่

4.66
4.69
4.67
4.58
4.63
4.64

0.54
0.50
0.50
0.50
0.52
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3
1
2
5
4
1

รำไ

ด้านรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
1. ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาในการท�ำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาในการท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้สอน
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตผลงานและวัดได้จริง
5. นักศึกษาได้รับข้อมูลการประเมินในการท�ำกิจกรรมอย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยด้านรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
ด้านเนื้อหาของกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
6. การก�ำหนดเนือ้ หาในบทเรียนมีความเหมาะสมและมีความต่อเนือ่ งกัน
7. การอธิบายเนื้อหาในบทเรียนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
8. การล�ำดับเนือ้ หากิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเน้นงานปฏิบตั มิ คี วามเหมาะสม
9. จ�ำนวนเนื้อหากิจกรรการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติมีความเหมาะสม
10. เนื้อหาแต่ละกิจกรรมมีความยากง่ายและเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหาของกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
ด้านความพึงพอใจในการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
11. นักศึกษาพึงพอใจกับบทบาทในการท�ำกิจกรรมของตนเอง
12. นักศึกษาพึงพอใจกับบทบาทในการท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
13. นักศึกษาพึงพอใจกับบทบาทในการท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้สอน
14. นักศึกษาพึงพอใจกับการแนะน�ำและความช่วยเหลือจากเพื่อน
ขณะท�ำกิจกรรม
15. นักศึกษาพึงพอใจกับการแนะน�ำและความช่วยเหลือจากผู้สอน
ขณะท�ำกิจกรรม
ค่าเฉลีย่ ด้านความพึงพอใจในการท�ำกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเน้นงานปฏิบตั ิ
ด้านประโยชน์ของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
16. ส่งเสริมให้นักศึกษาท�ำงานเป็นกลุ่ม แสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
17. นักศึกษาสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
18. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
19. ส่งเสริมให้นักศึกษาน�ำวิธีการเรียนนี้ไปพัฒนาตนเองในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจเองได้
20. กิจกรรมของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนส่งเสริม
ให้นักศึกษามีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
ค่าเฉลีย่ ด้านประโยชน์ของการใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบเน้นงานปฏิบตั ิ
รวม

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

พพ
รรณ
ี

ประเด็นการประเมิน

ค่าเฉลี่ย
X

0.58
0.68
0.65
0.58
0.61
0.52

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

1
5
4
2
3
4

4.51
4.60
4.70

0.61
0.58
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5
3
1

4.57

0.58

มากที่สุด

4

4.66

0.54

มากที่สุด

2

4.61

0.45

มากที่สุด

3

4.78

0.42

มากที่สุด

1

4.52
4.63

0.59
0.60

มากที่สุด
มากที่สุด

5
2

4.58

0.61

มากที่สุด

4

4.60

0.58

มากที่สุด

3

4.62
4.59

0.44
0.39

มากที่สุด
มากที่สุด

2

มห
าว
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า
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4.60
4.40
4.42
4.58
4.48
4.50
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ทีอ่ า่ นอย่างเป็นระบบ สามารถแยกแยะส่วนใดคือเนือ้ หาส�ำคัญ และ
เป็นรายละเอียดปลีกย่อย ได้เรียนรู้ว่าจะน�ำกลวิธีการอ่านแบบใด
เมือ่ ไร และน�ำไปประยุกต์ใช้อย่างไรในการอ่านแต่ละครัง้ ให้เหมาะสม
(สมุทร เซ็นเชาวนิช, 2551: 193) และสะท้อนกระบวนการอ่านได้วา่
ผูเ้ รียนสามารถรับรูถ้ งึ โครงสร้างภายในของบทอ่านและการใช้ทกั ษะ
การอ่านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการคิดทีใ่ ช้ในการเชือ่ มโยง และล�ำดับ
ความต่างๆ ในการอ่านเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลส�ำเร็จในการอ่าน (Ellis & Thomlinson, 1980: 132)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mirshahvalad, Mahya Sadat,
Azizmalayeri, Faramarz & Akhondi (2015: 46-48) ที่พบว่า
ผลของการสอนโครงสร้างเนือ้ หาในบทอ่านร่วมกับการสร้างแผนภาพ
ล�ำดับความคิดขณะเรียน ช่วยเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เรียนและ
สามารถใช้ประโยชน์ของค�ำชีแ้ นะต่างๆ (signal words) ในการจับใจ
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ได้ข้อค้นพบที่สามารถน�ำมา ความส�ำคัญและรายงานสรุปสิ่งที่อ่านได้ผลเป็นอย่างดี
อภิปรายได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ข้อ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 		 1.2 การปฏิบัติงาน ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานในการฝึก
ใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ที่ ห ลากหลาย เช่ น
ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษา การรายงานการอ่านหลังปฏิบัติงานเพื่อสรุปใจความส�ำคัญและ
อังกฤษของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงาน วิเคราะห์แสดงการเปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียของการใช้
ปฏิบัติสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ โทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นจากสถานการณ์
เพื่อฝึกการใช้ภาษาและโครงสร้าง ทั้งการพูดแสดงความคิดเห็น
เนื่องมาจาก
		 1.1 การก�ำหนดเนือ้ หา รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ระดมความคิด การวางแผนการท�ำชิ้นงาน การฝึกทักษะการเขียน
แบบเน้นงานปฏิบตั ิ ผูว้ จิ ยั สร้างเนือ้ หา ก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่ อ ผลิ ต ชิ้ น งาน เช่ น การค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง (fact-finding)
เป้าหมายของกิจกรรมและการผลิตชิ้นงานอย่างชัดเจนทุกบทเรียน ผ่านช่องทางการเรียนรู้จากหนังสือและเว็บไซต์เพื่อจัดท�ำโปสเตอร์
ไว้ในแผนกิจกรรมการเรียนรู้ (Nunan, 2004: 4) ทั้งนี้ได้รับความ ในการรณรงค์การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ จึงเป็นการเรียนรู้
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบ ให้ค�ำแนะน�ำด้านเนื้อหา ด้านภาษา ทางภาษาควบคู่กับการใช้ภาษาปฏิสัมพันธ์ในการท�ำกิจกรรมใน
ด้านกิจกรรมและการวัดผลจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ ชั้นเรียน (Nunan, 2004: 20-21) จึงท�ำให้ผู้เรียนตระหนักใน
เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน คุณประโยชน์ของกิจกรรมการปฏิบัติภาระงาน ได้ลงมือปฏิบัติ
ได้ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ด้วยตนเอง และสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ความหลากหลาย
เน้นงานปฏิบัติโดยรวมอยู่ที่ 3.80 ถือว่าอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ผู้วิจัย ของกิจกรรมเป็นสิ่งท้าทายที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
มีการวางแผนเป็นระบบ ได้แก่ การปฏิบตั งิ านของผูเ้ รียน การชีแ้ นะ ในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริม
รูปแบบภาษา และโครงสร้างเนื้อหาบทอ่านเชิงความเรียงแต่ละ การฝึกทักษะภาษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงและเป็นธรรมชาติ
ประเภท ดังนั้นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงมีความเหมาะสม (Ellis, 2003: 9-10)
ในการน�ำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ของ 		 1.3 การประเมินผล ผู้เรียนได้รับการทดสอบท้าย
การวิจยั (Ellis, 2003: 244-246) ผูเ้ รียนได้รบั การฝึกเทคนิคการอ่าน บททั้ง 4 บท และผู้สอนแจ้งผลคะแนนการทดสอบทุกครั้ง ให้ข้อมูล
อย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง อ่านบทอ่านที่มีความหลากหลาย ย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนรับรู้ข้อผิดพลาดและน�ำไปปรับปรุงตาม
เริ่มเรียนจากเนื้อหาง่ายที่สุดไปยากตามโครงสร้างบทอ่านแต่ละ ค�ำแนะน�ำ จึงเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน
ประเภท (Willis, 1996: 195) ได้แก่ บทอ่านประเภทแจกแจง ไปใช้ในการฝึกฝนและกระท�ำจนเกิดความช�ำนาญ ในการท�ำแบบ
รายละเอียด การล�ำดับเวลาหรือเหตุการณ์ การแสดงเหตุแลผล ทดสอบที่ มี ลั ก ษณะโครงสร้ า งของของเนื้ อ ความในบทอ่ า น
และการเปรียบเทียบ ท�ำให้สามารถท�ำความเข้าใจโครงสร้างบทอ่าน รูปแบบภาษา และโครงสร้างประโยคที่คล้ายคลึงกันได้ด้วยตนเอง
แต่ละประเภท เข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของค�ำและ นอกจากนีแ้ บบทดสอบหลังเรียนยังมีเนือ้ หาเหมือนกับแบบทดสอบ
กลุ่มค�ำในประโยค เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของประโยคที่ ก่อนเรียนที่ผู้เรียนได้เคยท�ำไปก่อนการเรียนด้วย รูปแบบการสอน
ซับซ้อนและอนุเฉท เพือ่ น�ำไปจัดระบบความคิดและเรียบเรียงข้อมูล ภาษาอังกฤษแบบเน้นงานปฏิบัติ ดังนั้นการพัฒนาการอ่านโดย
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาเห็นด้วยกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ดุ (X = 4.59) เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษาเห็นด้วย
ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) ด้านรูปแบบของกิจกรรม
การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (X = 4.64) 2) ด้านประโยชน์
ของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (X = 4.62)
3) ด้านความพึงพอใจในการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ (X = 4.61) และพบว่ามี 1 ด้าน ที่นักศึกษาเห็นด้วยในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านเนื้อหาของกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
(X = 4.50)
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ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามผู้เรียนบางคนมีความเห็นว่ายังประสบ
ปัญหาในการเรียนรู้อยู่บ้าง กล่าวคือ มีข้อจ�ำกัดในการใช้ภาษา
และเวลาในการท�ำงานปฏิบัติไม่เพียงพอ ซึ่ง Lap and Trang
(2017: 134) มีผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการอ่านและความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของกลุ่มทดลองที่เป็น
นักเรียนระดับเกรด 10 ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ในประเทศเวียดนาม ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเน้นงาน
ปฏิบัติสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติ โดยนักเรียนกลุ่มทดลองแสดงความคิดเห็น
ว่ า การจั ด กิ จ กรรมดั ง กล่ า วมี ป ระโยชน์ แ ละมี ค วามท้ า ทายใน
การเรียนการอ่านเพื่อความเข้าใจส่วนงานวิจัยของTang, Chiou
และ Jarsaillon (2015: 168) พบว่า ความสามารถของกลุ่ม
นั ก ศึ ก ษาจี น ในระดั บ กลางในไต้ ห วั น ซึ่ ง เรี ย นภาษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ (EFL) ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติมีพัฒนาการทักษะการอ่านสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาจีนที่ไม่ได้
รับการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติอย่างมีนัยส�ำคัญ
โดยการเปรียบเทียบการน�ำเสนอข้อมูลจากการอ่านหนังสือต่างๆ
ของนักศึกษาหลังสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 15 สัปดาห์ โดย
ผูว้ จิ ยั เรือ่ งนีพ้ บว่า การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นงานปฏิบตั ชิ ว่ ยส่งเสริม
ประสิ ท ธิ ภ าพความคล่ อ งแคล่ ว ในการใช้ ภ าษา ค� ำ ศั พ ท์ และ
ไวยากรณ์ แต่ยังขาดความแม่นถูกต้องในการใช้ภาษา เช่นเดียวกับ
ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ ร ะบุ ว ่ า การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ดั ง กล่ า วช่ ว ยพั ฒ นาตนเองในด้ า นค� ำ ศั พ ท์ และการออกเสี ย ง
นอกจากนีก้ ารมีบรรยากาศแบบผ่อนคลาย ผูเ้ รียนจึงกล้าแสดงออก
ถึงศักยภาพของตนเอง เป็นที่ยอมรับของเพื่อน มีสัมพันธภาพและ
ทัศนคติท่ีดีต่อกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจช่วยผลักดันให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันอย่างตั้งใจและ
ส่งผลต่อการปฏิบัติภาระงานประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมายซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Abedin, (2007: 55-56) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้โครงงานเป็น
งานปฏิบัติกับนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่ Centre of Language and
Translation ของ University Sains Malaysia โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการปฏิบัติงาน การน�ำเสนอ
ข้ อ สรุ ป ผลงาน และสิ่ ง ที่ ค ้ น พบได้ จ ากการปฏิ บั ติ ง าน พบว่ า
การปฏิบัติงานมีความตื่นเต้น สนุกสนาน และท้าทาย เพราะผู้เรียน
ต้องเรียนรู้เองในงานที่รับผิดชอบและภาษาที่ใช้ในการสื่อสารใน
การปฏิ บั ติ ง าน นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า นั ก ศึ ก ษารู ้ สึ ก เป็ น อิ ส ระ
ในการใช้ภาษาซึ่งไม่ถูกควบคุมให้สื่อสารเฉพาะในบทเรียน

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

การกระตุน้ ความรูท้ มี่ อี ยูก่ อ่ นและเสริมกลวิธกี ารอ่านเป็นการเน้นย�ำ้
ข้อมูลทางความคิดในระหว่างกระบวนการการอ่านท�ำให้ผู้เรียน
ระลึกความจ�ำได้ดียิ่งขึ้นและสามารถน�ำมาใช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของวิสาข์ จัติวัตร์ (2543: 267-269) ที่ให้ความเห็นว่า ผู้ที่มี
โครงสร้ า งความรู ้ เ ดิ ม ด้ า นโครงสร้ า งเรื่ อ งเนื้ อ หาและรู ป แบบมี
ความส�ำคัญต่อประสิทธิภาพในการอ่าน ท�ำให้อ่านได้ง่ายกว่า
เรื่องที่ไม่คุ้นเคยทั้งเนื้อหาและรูปแบบ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็น
ว่ า กระบวนการเรี ย นการสอนภาษาและการวั ด ผลทางภาษามี
ความสัมพันธ์โดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Panahi
(2012: 148-152) ที่พบว่า ผลการทดสอบ ITELS สอบคะแนน
ของกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการฝึกงานปฏิบัติและฝึกตามทฤษฎีและ
ค�ำแนะน�ำ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าผลการทดสอบ TOEFL
ของกลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกท�ำงานปฏิบัติ
2. ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่
ในระดับมากที่สุด (X = 4.59) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเน้นงานปฏิบตั มิ คี วามคิดเห็น
มากที่สุด (X = 4.64) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมเน้นงานปฏิบัติ
ในลักษณะของการร่วมงาน มีการเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษา
เป้าหมาย นักศึกษามีโอกาสท�ำงานทัง้ งานคูแ่ ละงานกลุม่ ซึง่ สมาชิก
แต่ละคนมีความสามารถหลากหลาย กล่าวคือ เป็นการเรียนรู้
แบบร่วมงาน ผู้เรียนได้ท�ำงานกับคนอื่นที่มีความแตกต่างโดย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้รับการชี้แนะจากผู้ที่มีความช�ำนาญ
มากกว่าซึ่งอาจเป็นทั้งผู้สอนหรือเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของตน และ
มีผู้สอนอ�ำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบ ทั้งนี้
การสอนเน้นงานปฏิบัติเน้นการสื่อสารภาษามากกว่าตัวภาษา
กล่าวคือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความคล่องแคล่วในการใช้
ภาษาของผู้เรียนเป็นหลัก โดยไม่เน้นความถูกต้องของการใช้ภาษา
มากนัก จึงท�ำให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจ มีทัศนคติที่ดี มองเห็น
คุณประโยชน์ และเต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามที่ได้
รับมอบหมาย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของปาริฉตั ร ใสยอด (2552:
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องผลของการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบ
เน้นงานปฏิบัติที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยพบว่าความสามารถในการอ่านของ
นักเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้
รับและอุปสรรคในการเรียนการอ่านแบบเน้นงานปฏิบัติ ดังนี้
ประโยชน์ที่ได้รับ คือ การได้รับโอกาสในการท�ำกิจกรรมที่หลากหลาย
การสร้างปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นระหว่างการท�ำงาน และเพิม่ พูนความรู้
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน รวมทั้งความรู้ด้านค�ำศัพท์และไวยากรณ์
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รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล. (2557). การพัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงาน
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจยั ไปใช้ในการเรียนการสอน
และโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
1. ควรเตรี ย มหาสื่ อ ที่ พ บเห็ น ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น
ความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ ส�ำหรับนักศึกษา
(authentic material) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาของบทเรี ย น
ปริ ญ ญาตรี . ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ป รั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
ในแต่ละบท ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีแรงกระตุ้นในการด�ำเนินกิจกรรม
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร.
การเรียนการสอน
2. ควรศึกษาและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิสาข์ จัติวัตร์. (2543). การสอนอ่านภาษาอังกฤษ. พิมพ์ครั้งที่ 2.
คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อย่างชัดเจนทุกขั้นตอน
3. ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนและศึกษา สมุทร เซ็นเชาวนิช. (2551). เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ค้นคว้าด้วยตนเอง
ธรรมศาสตร์.
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษา ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังค
อังกฤษเชิงธุรกิจที่เน้นงานปฏิบัติ
แห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564. [ออนไลน์].
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย การอ่ า นภาษาอั ง กฤษเชิ ง
เข้าถึงได้จาก : https://www.opsmoac.go.th/
วิ ช าการแบบเน้ น งานปฏิ บั ติ ใ นรู ป แบบบทเรี ย นออนไลน์ เ พื่ อ
strategic-files-391191791820. 2562.
ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2560).
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพฯ:
เอกสารอ้างอิง
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ทัศนีย์ จันติยะ. (2561). การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษา
อังกฤษที่เน้นภาระงานและแนวทางการเรียนรู้ภาษา อัจฉรา วงศ์โสธร. (2544). การทดสอบและการประเมินการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
เพื่อความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมทักษะ
ส�ำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
การอ่านเชิงวิชาการและกลยุทธ์การเรียนรูส้ ำ� หรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย. Abedin, Zain Al. (2007). Task-Based Learning to Project
Works. Malaysian Online Journal, 3(1): 55-56.
10 (1): 60-173.
นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย. (2554). การพัฒนารูปแบบการเรียน Best, J.W, &thKahn, J. V. (1986). Research for education.
6 ed. N.J.: Prentice-Hall.
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเน้นเนื้อหา
และการปฏิบตั ภิ าระงานเพือ่ เสริมสร้างความสามารถ Burton, W. H., (2001). Reading in child development.
New York: Bopp-Merrill.
ในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจและ
การปฏิบัติภาระงานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์. Ellis, R. (2003). Task-based language and teaching.
Oxford: Oxford University Press.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
Ellis, R. & Thomlinson, B. (1980). Teaching secondary
และการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
English: A guide to teaching of English as a
ปาริฉัตร ใสยอด. (2552). ผลของการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
second language. Hong Kong: Longman.
แบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อความสามารถในการอ่าน
เพื่ อ ความเข้ า ใจของนั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา. Lap, Trinh Quoc & Trang, Ha Diem and Trang. (2017).
The Effects of Task-Based Learning on EF
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
Students’ Learning Reading: A Case Study in the
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
Mekong Delta of Vietnam. Studies in English
มหาวิทยาลัย.
Language Teaching. 5(1):134.
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ข้อเสนอแนะ

เกศินี กูลพฤกษี

180 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

พพ
รรณ
ี

Panahi, Ali. (2012). “Binding Task-Based Language Teaching
and Task-Based Language Testing: A Survey into
EFL Teachers and Learners’ Views of Task-Based
Approach.” English Language Teaching. 2, 5
(February): 148-152.
Sahin, M.C. (2009). Instructional design principles for 21st
century learning skills. Procedia-Social and
Behavioral Sciences, 1(1), pp.1464-1468.
Tang, Hersong, Chiou, Jer-Shiou, & Jarsaillon, Oliver. (2015).
Efficacy of task-based learning in a Chinese EFL
classroom: A case study. English Language
Teaching. 8(5): 168.
Willis, J. (1996). A framework for task-based learning.
Edinburgh: Longman.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

Mirshahvalad, Mahya Sadat, Azizmalayeri, Faramarz &
Akhondi, Masoumeh. (2015).The Effect of
Expository Text Structure Training and Using
Graphic Organizers on Iranian Intermediate
Students’ Reading Comprehension
Performance. International Journal of
Educational Investigations. 2 (9): 46-48.
Nunan, D. (2004). Task-based language teaching.
Cambridge: Cambridge University Press.
O’Donnell, M. P. & Margo, W. (2004). Becoming a reader:
a development approach to reading instruction.
3rd ed. Boston: Allyn and Bacon.

เกศินี กูลพฤกษี

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 181

พพ
รรณ
ี

การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA
และการจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC
A Comparison of English Reading Comprehension
and Analytical Thinking of Prathomsuksa 6 Students Between Using
the MIA and CIRC Learning Methods

รำไ

พัชรี ชวนฤทัย*, ปวริศา จรดล, วิวัฒน์ เพชรศรี
Patcharee Chuanrutai, Pawarisa Jaradon, Wiwat Petsri
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 22000
Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi 22000 Thailand
*Corresponding author E-mail: p4611531019@gmail.com
(Received: September 10 2019.; Revised : October 19 2019.; Accepted : October 22 2019)

บทคัดย่อ

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA 2) เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC 3) เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC 4) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่
ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หลังจากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
โดยการจับสลากอีกครั้ง เพื่อเลือกห้องเรียนเข้ากลุ่มทดลอง 1 และกลุ่มทดลอง 2 ซึ่งก�ำหนดให้กลุ่มทดลอง 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยวิธี MIA และกลุ่มทดลอง 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธี
MIA แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยวิธี CIRC แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA มีความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยวิธี CIRC มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียน แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์หลังเรียน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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The purposes of this research were 1) to compare the English reading comprehension of Prathomsuksa 6
students before and after using the MIA learning method 2) to compare the English reading comprehension of
Prathomsuksa 6 students before and after using the CIRC learning method 3) to compare the English reading
comprehension of Prathomsuksa 6 Students between the experimental groups using the MIA learning method and
CIRC learning method 4) to compare the analytical thinking of Prathomsuksa 6 students between the experimental
groups using the MIA learning method and CIRC learning method. The samples were selected by purposive sampling
who studied Prathomsuksa 6 in the second semester of the academic year 2018 at Khlung Town Municipal School 1
(Buravityakan), Chanthaburi Province. They were divided into two groups. The first experimental group learned through
the MIA learning method and the second experimental group learned through the CIRC learning method. The research
instruments were the lesson plans based on the MIA learning method, the lesson plans based on the CIRC learning
method, the English reading comprehension test and the analytical thinking test. The data were analyzed by mean,
standard deviation and t-test. The results of this research were as follows: 1) The Prathomsuksa 6 students who
learned through the MIA learning method showed that their English reading comprehension was significantly higher
than before the experiment at .05 level. 2) The Prathomsuksa 6 students who learned through the CIRC learning
method showed their English reading comprehension was significantly higher than before the experiment at .05 level.
3) The Prathomsuksa 6 students between using the MIA and CIRC Learning method showed their English
reading comprehension were different with no statistical significance. 4) The Prathomsuksa 6 students between
using the MIA and CIRC Learning method showed that their analytical thinking were different with no statistical
significance.
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ชภัฏ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่อการด�ำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน ที่เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ การติดต่อสื่อสาร
ที่ ทั น สมั ย และการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งที่น�ำมาใช้เป็นเครื่อง
มือที่ส�ำคัญในการติดต่อสื่อสาร ศึกษาหาข้อมูลความรู้ แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ตลอดจนใช้สื่อสารในการประกอบอาชีพในยุคโลก
ไร้พรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ที่ประชาชนในแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
จะต้องติดต่อสื่อสารกันในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
การท่องเที่ยว และอื่นๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลาง
ดังกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ที่บัญญัติว่า “The Working language
of ASEAN shall be English” ซึ่งหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการ
ท�ำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ นั่นหมายความกว้างไกล
ไปถึงประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียน และทุกส่วน
ของประชาคมอาเซียน จะต้องใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น (นพพร
สโรบล, 2557)
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและ
ความจ� ำ เป็ น ในการเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษ จึ ง ก� ำ หนดให้ วิ ช า
ภาษาอังกฤษเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งก�ำหนดให้เรียนตลอด
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2551
มุ่งหวังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้
ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้
ความเข้าใจในเรือ่ งราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก
และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้
อย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทักษะส�ำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ ทักษะ
การอ่าน เพราะเป็นทักษะพื้นฐานที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน โดยเฉพาะในการศึกษาหาความรู้
การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ล้วนแต่มีภาษาอังกฤษ
เข้ามาเกีย่ วข้องทัง้ สิน้ การอ่านเป็นเครือ่ งมือในการรับข้อมูลข่าวสาร
ครูผู้สอนจึงจ�ำเป็นต้องวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนเป็นนักอ่านที่ดี โดยเฉพาะส�ำหรับสังคมไทย เมื่อออกจาก
โรงเรียนไปทักษะการอ่านเป็นทักษะที่จะต้องใช้มากที่สุดในชีวิต
ประจ�ำวัน เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่น�ำไปสู่การแสวงหา
ความรู้ทั้งปวง ท�ำให้ได้รับรู้ข่าวสารช่วยเสริมสร้างความคิดและ
ประสบการณ์ (ดุษฎี นาหาร, 2553: 3) การอ่านที่ดีมีประสิทธิภาพ
นัน้ มิใช่แต่เพียงผูอ้ า่ นสามารถอ่านออกเสียงได้ถกู ต้อง รวดเร็ว เท่านัน้

สิ่งส�ำคัญอยู่ที่ผู้อ่านจะต้องมี “ความเข้าใจ” (Comprehension)
ในเรื่องราวหรือสาระส�ำคัญของเนื้อหาที่อ่านด้วย เมื่อผู้อ่านเกิด
ความเข้าใจในสิง่ ทีอ่ า่ นแล้ว ก็สามารถน�ำสิง่ ทีต่ นอ่านจนเกิดความเข้าใจ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของตนเองได้
ความเข้าใจเนือ้ หาสาระทีอ่ า่ นจึงเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ ผูอ้ า่ นต้องใช้
ความคิดเพื่อสร้างความหมาย โดยน�ำเอาความรู้ประสบการณ์เดิม
ทีม่ อี ยูเ่ กีย่ วกับ เรือ่ งทีอ่ า่ นออกมาช่วยสร้างความเข้าใจเรือ่ งราวทีอ่ า่ น
และความเข้าใจทีถ่ กู ต้องจะเกิดขึน้ จากการทีผ่ อู้ า่ นสามารถเชือ่ มโยง
พืน้ ฐานความรูเ้ ดิมให้สอดคล้องกับข้อมูลทีอ่ า่ นได้ (วันเพ็ญ วัฒฐานะ,
2557: 43) ความสามารถในการคิดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยใน
การอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เนื่องจากผู้อ่านต้องใช้ความคิด
แก้ปัญหาหรือให้เหตุผลโดยใช้การวิเคราะห์ จ�ำแนกตัดสิน ประเมิน
และสังเคราะห์สิ่งที่อ่านให้เกิดความเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ และ
การอ่านเป็นความสามารถในการจ�ำแนก แยกแยะข้อมูลที่สมบูรณ์
ออกเป็นส่วนย่อยๆ เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน
ท�ำให้ทราบถึงความส�ำคัญและความสัมพันธ์ของส่วนย่อยๆ ที่
จ�ำแนกหาสาเหตุ หาผล และความส�ำคัญทั้งปวงของเรื่องนั้นๆ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อประโยชน์อย่างมากในระดับ
ปัจเจกบุคคล ระดับองค์กร ระดับประเทศ ซึ่งแทบทุกวิชาจ�ำเป็น
ต้องใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นเครื่องมือในการศึกษา
หาความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น จะน�ำไปสู่การตัดสินใจ และ
การแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ความสามารถในการคิดเป็นสมรรถนะ
ที่ ส� ำ คั ญ ของผู ้ เรี ย นด้ า นหนึ่ ง ที่ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�ำหนดไว้ในสมรรถนะส�ำคัญของ
ผู้เรียน ซึ่งความสามารถในการคิดที่หลักสูตรก�ำหนด ประกอบด้วย
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ
เพื่อน�ำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ.
2551: 3 - 4)
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นทักษะที่สามารถ
พัฒนาได้ และยังเป็นพื้นฐานให้กับการคิดในมิติอ่ืนๆ เช่น ช่วยใน
การคิดแก้ปัญหา ช่วยในการประเมินและการตัดสินใจ ช่วยให้
ความคิดสร้างสรรค์สมเหตุสมผล และช่วยในการท�ำความเข้าใจ
แต่ต้องมีการพัฒนากระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง เพราะการพัฒนา
การคิดต้องมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันตลอดเวลา (เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์, 2548: 1) การคิดเป็นกระบวนการทางสมองใน
การจัด กระท�ำ ข้อมูล หรือสิ่งเร้าที่รับเข้ามาการคิดเป็นกระบวนการ
ทางสติ ป ั ญ ญาของบุ ค คล (Cognitive Process) ที่ บุ ค คลใช้
สร้างความหมาย ความเข้าใจในสรรพสิ่งต่างๆ ที่บุคคลได้รับจาก
ประสบการณ์ การคิดมีลกั ษณะเป็นกระบวนการ หรือวิธกี ารพัฒนา
ฝึกฝนได้ ท�ำแทนกันไม่ได้ สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ มีอิทธิพล
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กระบวนการจัดการเรียนรูท้ จี่ ะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
และยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ได้นั้นขึ้นอยู่กับวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ เพราะ
การเรียนการสอนจะสาํ เร็จหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั การจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนเป็นสําคัญ ครูผู้สอนควรมีความรู้ในด้านวิธีสอนและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วยเสริมสร้าง ความรู้
ความเข้าใจในการเรียนของผู้เรียน จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนอ่านแบบต่างๆ ที่สามารถใช้
แก้ปัญหาในการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษได้นั้น ผู้วิจัย
พบว่า วิธีสอนการอ่านที่เหมาะสม และสามารถนํามาแก้ปัญหา
ข้างต้นได้คือ วิธีสอนการอ่านแบบ MIA (Murdorch Integrated
Approach) เพราะเป็ น วิ ธี ส อน ที่ มุ ่ ง เน้ น การเรี ย นโดยผ่ า น
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และด�ำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง
ตามขั้นตอนที่ครูผู้สอนได้เตรียมไว้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ ซึ่ ง ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ของการสอนโดยวิ ธี นี้ คื อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในแต่ละชั่วโมงให้อยู่ในรูปแบบ
บูรณาการทักษะทางภาษาทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน แต่จะมีทักษะการอ่านที่เป็นจุดเน้นในการสอน
ส่วนทักษะอื่น แม้ว่าจะไม่ได้เป็นจุดเน้น ก็จะได้รับการพัฒนาไป
พร้อมกัน (Murdorch, 1986 : 10) การสอนอ่านโดยวิธี MIA นี้
เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ทั่ ว ไปว่ า ท� ำ ให้ ค วามสามารถในการอ่ า นของ
นักเรียนสูงขึ้น โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน 7 ขั้นตอน
คื อ 1) ขั้ น ถามน� ำ ก่ อ นการอ่ า น (Priming Questions)
2) ขั้นการท�ำความเข้าใจค�ำศัพท์ (Understanding Vocabulary)
3) ขั้นการอ่านเนื้อเรื่อง (Reading the Text) 4) ขั้นท�ำความเข้าใจ
เนื้อเรื่อง (Understanding the Text) 5) ขั้นการถ่ายโอนข้อมูล
ในรูปแบบอื่น (Transferring Information) 6) ขั้นการท�ำแบบ
ฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและเรียงโครงสร้างของอนุเฉท (Jigsaw
Exercise and Paragraph Structure) และ 7) ขั้นการประเมิน
และการแก้ไข (Evaluation and Correcting)
นอกจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี MIA แล้ว ผู้วิจัย
พบว่ า ยั ง มี วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ CIRC ซึ่ ง มาจากคํ า เต็ ม ว่ า
Cooperative Integrated Reading and Composition เป็นวิธี
การเรี ย นการสอนแบบร่ ว มมื อ ที่ ใช้ ใ นการสอนอ่ า นและเขี ย น
โดยเฉพาะ (Slavin, 1995 : 321 - 351) วิธีการสอนนี้ประกอบด้วย
ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการอ่าน คือ การแจ้งจุดประสงค์
การเรียนบทบาทของนักเรียน และจัดกลุ่มนักเรียน 2) ขั้นสอนอ่าน
คือ การน�ำเข้าสู่บทเรียน กระตุ้นให้นักเรียนใช้ความรู้ ประสบการณ์
เดิมที่มี และมอบหมายงานกลุ่ม 3) ขั้นท�ำกิจกรรมกลุ่มโดยเริ่ม
ขั้นตอน C (Cooperative) คือ นักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
โดยให้จับคู่กันอ่าน และช่วยกันแก้ไข จากนั้นเข้ากลุ่มใหญ่และ
ช่วยกันสรุปอีกครั้ง จากนั้นเริ่มขั้นตอน IR (Integrated Reading)
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ท�ำให้เกิดการคิด การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะทางระบบการคิดทีส่ ำ� คัญ
ส�ำหรับผูเ้ รียนทีจ่ ะพิจารณาสิง่ เร้า หรือสารจากการฟัง หรือการอ่าน
เพือ่ ประเมินค่าแล้ว สรุปเลือกน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะท�ำให้ผเู้ รียนมีความรู้
ความสามารถ และถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ
อย่างไรก็ตามแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งเน้นให้มี
การจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษอย่างหลากหลายและ
มีนโยบายเร่งพัฒนาคุณภาพในวิชาภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานาน
แต่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ใ นภาพรวมของประเทศไทยยั ง อยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในระดั บ ประเทศ
ประจ�ำปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 พบว่า มีค่าเฉลี่ย
40.31 และ 34.59 ตามล�ำดับ ซึ่งอยู่ในระดับต�่ำ และจากรายงาน
ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ของระดั บ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดจันทบุรี พบว่า มีค่าเฉลี่ยใน
ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 อยู่ที่ 44.07 และ 36.74
ตามล�ำดับ ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับที่ต�่ำเช่นกัน และจากรายงาน
ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ของระดั บ
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ย นเทศบาลเมื อ งขลุ ง 1
(บุรวิทยาคาร) ประจ�ำปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559
พบว่า มีค่าเฉลี่ย 42.35 และ 37.41 ตามล�ำดับ จากผลรายงาน
ดังกล่าวพบว่า ผลการทดสอบของวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับ
ประเทศ ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ โรงเรี ย น มี ค ่ า เฉลี่ ย ที่ ไ ม่ ผ ่ า น
เกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้จากรายงานการประเมินดังกล่าวยัง
พบว่า วิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยร้อยละต�่ำกว่าในทุกวิชาอีกด้วย
(สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน),
2559, 2560: 3) จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของแบบทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐานวิชาภาษาอังกฤษ ให้ความส�ำคัญ
ไปที่ ส าระที่ 1 คื อ ภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร ซึ่ ง เน้ น การใช้ ภ าษา
ต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน และเขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น�ำเสนอข้อมูล
ความคิ ด รวบยอด และความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งต่ า งๆ และสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทั ก ษะทั้ ง 4 คื อ ทั ก ษะการฟั ง การพู ด
การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในการอ่าน
และความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ จะเห็ น ได้ ว ่ า ผู ้ เรี ย นจะ
ไม่สามารถท�ำแบบทดสอบได้เลยหากผู้เรียนไม่มีความเข้าใจใน
การอ่านและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นจากรายงาน
การประเมินและปัญหาดังกล่าว ครูผสู้ อนจะต้องเร่งพัฒนาการเรียน
การสอน โดยเฉพาะความเข้าใจในการอ่านควบคูไ่ ปกับความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่ก�ำลัง
ศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1
(บุรวิทยาคาร) อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 จ�ำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนจ�ำนวน 62 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หลังจากนั้นใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลากอีกครั้ง เพื่อเลือกห้องเรียนเข้ากลุ่ม
ทดลอง 1 และกลุ่มทดลอง 2 ซึ่งก�ำหนดให้กลุ่มทดลอง 1 ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ โดยวิธี MIA และกลุ่มทดลอง 2 ได้รับการจัด
การเรียนรู้โดยวิธี CIRC โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ�ำนวน
31 คน เป็นกลุ่มทดลอง 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จ�ำนวน 31 คน เป็นกลุ่มทดลอง 2
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA จ�ำนวน 10 แผน
ใช้เวลา 20 ชั่วโมง
2. แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยวิธี CIRC จ�ำนวน 10 แผน
ใช้เวลา 20 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ
4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้
โดยวิ ธี MIA และการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยวิ ธี CIRC และการวั ด
ผลประเมินผลการเรียนรู้ เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถปฏิบตั ติ นได้ถกู ต้อง
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท�ำวิจัยในครั้งนี้
2. ด�ำเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยการน�ำ
แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 30 ข้อ
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จ�ำนวน 30 ข้อ
ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม และบันทึกคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบครั้งนี้ เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
3. ด�ำเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง
สองกลุ่ม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แต่ละกลุ่มใช้เวลา
ในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 10 แผน
ใช้เวลา 20 ชั่วโมง โดยใช้เวลาเรียนปกติ
4. ด�ำเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ (Post
test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
จ�ำนวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
จ�ำนวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน และ
บันทึกผล
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คือ บูรณการสอนการอ่าน โดยนักเรียนช่วยกันอ่าน แปลความหมาย
ตีความ เรียงล�ำดับเหตุการณ์ คิดวิเคราะห์ และจับใจความส�ำคัญ
ของเรือ่ ง สุดท้ายขัน้ ตอน C (Composition) คือ การเขียนสรุป และ
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 4) ขั้นตรวจสอบผลงานและ
ทดสอบ โดยทดสอบและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
เป็นทีม 5) ขั้นสรุปบทเรียนและประกาศผลการท�ำงานกลุ่ม
จากสภาพปัญหาและความส�ำคัญดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ในฐานะ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และ
การจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC เพื่อพัฒนาความเข้าใจ การอ่าน
ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยน�ำผล
การวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ให้มปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ให้สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรต่อไป

ิทยา
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า

1. เพือ่ เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยวิธี MIA
2. เพือ่ เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัด การเรียนรู้
โดยวิธี CIRC
3. เพือ่ เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัด
การเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC
4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัด
การเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC

วิธีด�ำเนินการวิจัย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ นักเรียนทีก่ ำ� ลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 5 โรงเรียน มีนกั เรียนจ�ำนวนทัง้ สิน้ 516 คน

พัชรี ชวนฤทัย, ปวริศา จรดล, วิวัฒน์ เพชรศรี
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ความเข้าใจในการอ่าน คะแนน และผลการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
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กเรียกนชั
้นประถมศึ
ระหว่
างก่อนและหลั
ยนรู
ดยวิธี CIRC
MIA
ระหวÄางกÄ
อนและหลั
งการเรียงการเรี
นรู~โดยวิ
ธี ้โCIRC
S.D. การทดลองSD
N SD2
S.D. p
t
p
SD
SD2
X
X t
2.68
2.89 กÄอนเรียน
31
11.32
2.85
240
1966
22.73*
.000
292
2826
33.05*
.000
0.42
3.89 หลังเรียน
31
20.74
3.57
* p < .05
* p < .05
จากตาราง
2 แสดงให~
า ความเข~
าใจในการอÄ
ของนักเรียยนชั
ษาปÑ ท่ี 6านภาษาอั
ที่ ไ ด~ รั บงกฤษ
จากตาราง
2 แสดงให้
เห็นเว่ห็านวÄความเข้
าใจในการอ่
าน านภาษาอั
คะแนนงกฤษ
และผลการเปรี
บเที้ นยประถมศึ
บความเข้ากใจในการอ่
การจั
ด การเรี
ดยวิ
ธี CIRCกษาปี
กÄ อ นเรี
่ ย เทÄ
11.32 คะแนน
30า นัคะแนน
ภาษาอั
งกฤษ
ของนัยกนรู
เรีย~ โนชั
้นประถมศึ
ที่ 6ย นมี
ที่ได้ครÄ าับเฉลี
การจั
ด า กัก่บอนและหลั
งการเรียนรูจากคะแนนเต็
โ้ ดยใช้วธิ ี CIRC มพบว่
กเรียนมีคและ
วามเข้าใจ
หลั
ง
เรี
ย
นมี
ค
Ä
า
เฉลี
่
ย
เทÄ
า
กั
บ
20.74
คะแนน
และผลการเปรี
ย
บเที
ย
บความเข~
า
ใจในการอÄ
า
นภาษาอั
ง
กฤษ
กÄ
อ
นและหลั
ง
การเรียนรู้โดยวิธี CIRC ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.32 คะแนน ในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีการ
นยั ส�ำคัญ
เรียนรู~โดยใช~
ี CIRC พบวÄ
า นังกเรีเรียยนมี
นมีคค่าวามเข~
จากคะแนนเต็
ม 30วิธคะแนน
และหลั
เฉลี่ยเท่าาใจในการอÄ
กับ 20.74านภาษาอั
ทางสถิงกฤษหลั
ติที่ระดับงเรี.05ยนสูงกวÄากÄอนเรียน อยÄางมีนัยสำคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05
3. ตารางแสดงการเปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปÑที่ 6 หลังการ
จัดการเรียนรูโ~ ดยวิธี MIA และวิธี CIRC
กลุÄมทดลอง

N

กÄอนเรียน
พัชรี กลุชวนฤทั
ย, ปวริ
Äมทดลอง
1 ศา จรดล, วิวัฒน์ เพชรศรี
ได~รับการจัดการเรียนรู~
31
12.68

X

หลังเรียน
20.42

SD

SD2

240

1966

S.D.
3.89

t

p

หลั ง เรี ย นมี คÄ า เฉลี่ ย เทÄ า กั บ 20.74 คะแนน และผลการเปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ กÄอนและหลังการ
เรียนรู~โดยใช~วิธี CIRC พบวÄา นักเรียนมีความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวÄากÄอนเรียน อยÄางมีนัยสำคัญ ทาง
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สถิติที่ระดับ .05
3. ตารางแสดงการเปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปÑที่ 6 หลังการ
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จัดการเรียนรูโ~ ดยวิธี MIA และวิธี CIRC
หลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC
N

กÄอนเรียน

X

SD

หลังเรียน

SD2

พพ
รรณ
ี

กลุÄมทดลอง

S.D.

t

p

รำไ

กลุÄมทดลอง 1
ได~รับการจัดการเรียนรู~
31
12.68
20.42
240
1966
3.89
โดยวิธี MIA
0.34
0.367
กลุÄมทดลอง 2
ได~รับการจัดการเรียนรู~
31
11.32
20.74
292
2826
3.57
โดยวิธี CIRC
จากตารางที
เห็ นวÄาาใจในการอ่
ความเข~ าาใจในการอÄ
งกฤษยนรู
ของนั
นชั้นประถมศึ
ที่ 6 คะแนน
กลุÄมที่
จากตารางที
่ 3 แสดงให้่ 3เห็แสดงให~
นว่า ความเข้
น ที่ได้ราับนภาษาอั
การจัดการเรี
้โดยวิกธเรีี ยCIRC
มีค่าเท่ากักบษาปÑ
20.74
ได~รับของนั
การจัดกการเรี
~โดยวิธี กMIA
และกลุยบเที
Ä มที่ไยด~บความเข้
รับการจัดาการเรี
ยนรู~าโดยวิ
ธี CIRC
มี คÄาเทÄงเรีากัยบน
ภาษาอังกฤษ
เรียนชัย้นนรูประถมศึ
ษาปีมีทคี่ Äา6เทÄากลุกับ่มที20.42
่ได้รับ คะแนน
ผลการเปรี
ใจในการอ่
นภาษาอั
งกฤษหลั
20.74
ผลการเปรี
ย บความเข~
ใจในการอÄ
า นภาษาอั
ง กฤษหลั
ย นของทั
้ ง สองกลุ
Ä ม ทดลอง
การจัดการเรี
ยนรูคะแนน
้โดยวิธี MIA
มีค่าเท่ากัยบบเที
20.42
คะแนนาและกลุ
่ม ของทั
้งสองกลุ
่มทดลองง เรีพบว่
า แตกต่
างกันอย่
างไม่มีนัยพบวÄ
ส�ำคัญา
ทางสถิติ
แตกตÄ างกั นอยÄ างไมÄ มี นัย สำคั ญ ทางสถิ ติ
8

กลุÄมทดลอง

N

ชภัฏ

4. ตารางแสดงการเปรี
ยบเทียบความสามารถในการคิ
ดวิกเเรีคราะห/
องนักเรียกนชั
้นประถมศึ
ตารางที่ 4 แสดงการเปรี
ยบเทียบความสามารถในการคิ
ดวิเคราะห์ของนั
ยนชั้นขประถมศึ
ษาปี
ที่ 6 กษาปÑที่ 6 หลังการจัดการ
้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC
เรียนรู~โหลั
ดยวิงการจั
ธี MIAดการเรี
และวิยธีนรู
CIRC
กÄอนเรียน

X

หลังเรียน

SD

SD2

S.D.

t

p

ิทยา

ลัยร
า

กลุÄมทดลอง 1
ได~รับการจัดการเรียนรู~
31
10.68
19.00
258
2232
3.43
โดยวิธี MIA
0.99
0.163
กลุÄมทดลอง 2
ได~รับการจัดการเรียนรู~
31
10.65
19.81
284
2692
2.98
โดยวิธี CIRC
จากตารางที่ 4 แสดงวÄา ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห/ข องนั กเรียนชั้นประถมศึ กษาปÑที่ 6 กลุÄม ที่ได~รั บการ
จากตารางที่ 4 แสดงว่ า ความสามารถในการคิ ด
1. นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
จัดการเรียนรู~โดยวิธี MIA มีคÄาเทÄากับ 19.00 คะแนน และกลุÄมที่ได~รับการจัดการเรียนรู~โดยวิธี CIRC มีคÄาเทÄากับ 19.81 ผล
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการจัด การเรียนรู้โดยวิธี MIA มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ยบเทีธี ยMIA
บความความสามารถในการคิ
ด วิ เและกลุ
คราะห/่มหทีลั่ ง เรีหลั
ย นของทั
ม ทดลอง
า งกั นตอยÄิที่ราะดั
งไมÄบม.05
ี
การเรีการเปรี
ยนรู้โดยวิ
มีค่าเท่ากับ 19.00 คะแนน
งเรียนสู้ งงสองกลุ
กว่าก่อÄนเรี
ยน อย่าพบวÄ
งมีนาัยส�แตกตÄ
ำคัญทางสถิ
สำคั ญด การเรี
ทางสถิยตนรู
ิ ้ โ ดยวิ ธี CIRC มี ค ่ า เท่ า กั บ 19.81
ได้ รั บนั ยการจั
เนื่ อ งมาจากการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ วิ ธี MIA หรื อ

มห
าว

ผลการเปรียบเทียบความความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอก์ (MIA) เป็นการ
ของทัสรุ
้งสองกลุ
่มทดลองปรายผล
พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทาง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญและเน้นการสร้าง
ปผลและอภิ
สถิติ
ประสบการณ์
ยนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยครูเป็นเพี
ว้ างแผนจัด
จากการวิ จัย เรื่ อง การเปรี ย บเที ย บความเข~ าใจในการอÄ
านภาษาอัใงนการเรี
กฤษและความสามารถในการคิ
ด วิยเงผู
คราะห/
กิจกรรมและคอยชี
แ้ นะให้
ำ� ปรึธกี ษาเมื
นักเรียนมีปปญ
ั รายผลได~
หา นอกจากนี้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปÑที่ 6 ที่ได~รับการจัดการเรียนรู~โดยวิธี MIA
และการจัดการเรี
ยนรูค~โดยวิ
CIRCอ่ สามารถอภิ
การจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA ยังมีล�ำดับขั้นตอนการสอนอ่านจาก
สรุปดัผลและอภิ
ปรายผล
งนี้
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง การเปรี ย บเที ย บความเข้ า ใจใน ง่ายไปหายาก ท�ำให้นักเรียนที่เรียนอ่อนสามารถค่อยๆ พัฒนา
1. นักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปÑ ที่ 6 ที่ ได~ รับ การจั ด การเรี ยนรู~ โดยวิธี MIA มี ความเข~ าใจในการอÄ านภาษาอั งกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ ตนเองได้ตามล�ำดับ จากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม
หลังเรียนสูงกวÄากÄอนเรียน อยÄางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยวิธี MIA ระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อน เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ดการเรียนรูป~โรายผลได้
ดยใช~วิธี MIA
บบบูดรณาการของเมอร/
อก/ (MIA)
เปãนการจัด าน
ยน อียกนรูทัง้ ~แการจั
การเรียนรูโ้ ดยวิธดี MIA
มีขนั้ ตอนการสอนอ่
และการจัดการเรียเนืนรู่อ้โงมาจากการจั
ดยวิธี CIRC สามารถอภิ
ดังนี้ หรือการจันักดเรีการเรี
กิจกรรมการเรียนรู~ท่ีเน~นผู~เรียนเปãนสำคัญและเน~นการสร~างประสบการณ/ในการเรียนรู~ด~วยตนเอง โดยครูเปãนเพียงผู~วางแผน
จัด กิจกรรมและคอยชี้แ นะให~ ค ำปรึกษาเมื่ อนั กเรีย นมีปò ญ หา นอกจากนี้ การจั ดการเรี ย นรู~ โดยวิธี MIA ยัง มีล ำดั บ ขั้นตอน
การสอนอÄานจากงÄายไปหายาก ทำให~ นักเรี ยนที่ เรี ย นอÄอนสามารถคÄ อย ๆ พั ฒ นาตนเองได~ ต ามลำดั บ จากการชÄวยเหลื อ
พัชารีงนัชวนฤทั
ศา ดจรดล,
วัฒ~โน์ดยวิเพชรศรี
ซึ่งกันและกันภายในกลุÄมระหวÄางเด็กเกÄงและเด็กอÄอน เกิดการมีปฏิสัมพันธ/ที่ดีระหวÄ
กเรียน อียก, ทัปวริ
้งการจั
การเรียวินรู
ธี
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รำไ

พพ
รรณ
ี

ถูกต้อง และให้ได้ใจความสมบูรณ์ ซึ่งในการท�ำกิจกรรมนี้ช่วย
ส่ ง เสริ ม การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนั ก เรี ย น มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น และช่ ว ยกั น แก้ ป ั ญ หา ซึ่ ง นั ก เรี ย น
ส่วนใหญ่ท�ำได้ดี และขั้นที่เจ็ด ขั้นประเมินผลและแก้ไข ผู้วิจัยให้
นักเรียนท�ำแบบทดสอบย่อย จากนั้นร่วมกันเฉลยและสรุปแก้ไข
จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยวิธี MIA มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจิตตภัสร์ ทับสิงห์ (2554: 110) ได้ศึกษาผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธี KWL Plus และวิธี MIA ที่มีต่อ
ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 - 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธี KWL Plus และวิธี MIA
มีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่า
ก่ อ นการทดลอง อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของถนอมเพ็ญ ชูบัว (2554: 33) ได้ศึกษา
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยวิธี
สอนอ่านแบบบรูณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ผลการวิจัยพบว่า
วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิผลในการพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนที่ไม่สามารถ
อ่านและสรุปใจความสําคัญในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้
ในระดับที่น่าพอใจ นักเรียนสามารถตอบค�ำถาม แปลความ ตีความ
และขยายความเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้นและมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
2. นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
การเรียนรู้โดยวิธี CIRC มีความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC เป็นวิธี
การสอนอ่านที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาความเข้าใจในการอ่าน
ควบคู ่ กั บ การท� ำ งานเป็ น กลุ ่ ม เน้ น ให้ นั ก เรี ย นได้ ช ่ ว ยเหลื อ
ซึ่งกันและกันและได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่นักเรียน
จับคู่กันอ่าน ช่วยกันท�ำนายเรื่องที่อ่าน สรุปเรื่องให้ในกลุ่มฟัง
เขียนตอบค�ำถามจากเรื่อง ฝึกสะกดค�ำศัพท์ ถอดรหัสค�ำศัพท์
ซึง่ นักเรียนได้ทำ� งานร่วมกันเป็นกลุม่ สมาชิกในกลุม่ มีการช่วยเหลือ
ซึ่ ง กั น และกั น นั ก เรี ย นเก่ ง สามารถช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นอ่ อ น
ในการท�ำงาน โดยมีเป้าหมายในการท�ำงานร่วมกัน เพือ่ ความส�ำเร็จ
ของกลุม่ จนเกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน และนักเรียนเก่ง มีความภาคภูมใิ จ
ในความสามารถของตนเองที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มได้
ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ CIRC เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่หนึ่ง
ขัน้ เตรียมการอ่าน ซึง่ ครูจดั นักเรียนเข้ากลุม่ แบบคละความสามารถกัน
คือ มีทั้งเด็กอ่อน เด็กปานกลาง และเด็กเก่ง และชี้แจงจุดประสงค์
ขัน้ ทีส่ อง คือ ขัน้ สอนอ่าน ครูกระตุน้ ให้นกั เรียนใช้ความรูป้ ระสบการณ์
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ที่เป็นล�ำดับขั้นตอนชัดเจน และแต่ละขั้นตอนมีการส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งมีขั้นตอน 7 ขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นที่หนึ่ง ขั้นถามค�ำถามน�ำก่อนการอ่าน ผู้วิจัยตั้งค�ำถาม
เกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ า่ น เพือ่ กระตุน้ ให้นกั เรียนคาดเดาเนือ้ เรือ่ งทีจ่ ะอ่าน
ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ท�ำให้นักเรียนเกิดแรงกระตุ้นในการตอบ
ค�ำถามและคาดเดาเนื้อเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของกูดแมน
และไนลส์ (Goodman and Niles, 1973 : 13) กล่าวว่า การอ่าน
เป็นเกมการเดาชนิดหนึ่ง โดยผู้อ่านเดาว่าสิ่งที่อ่านนั้นตรงกับ
ความคิดของตนที่คาดหวังไว้หรือไม่ ขั้นที่สอง ขั้นท�ำความเข้าใจ
ค�ำศัพท์ ผู้วิจัยได้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถ
ซึ่งจากการสังเกตพบว่า นักเรียนมีความพยายามในการค้นหา
ความหมายของค�ำศัพท์ มีการแบ่งหน้าที่ช่วยเหลือกันในกลุ่ม
มีบรรยากาศที่เป็นกันเอง ขั้นที่สาม ขั้นการอ่านเนื้อเรื่อง ผู้วิจัยให้
นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องและกระตุ้นให้นักเรียนวิเคราะห์เนื้อหาควบคู่
กั น ไปด้ ว ย โดยให้ นั ก เรี ย นตอบค� ำ ถามย่ อ ยที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์กันในเนื้อเรื่อง ผู้วิจัยสอนให้นักเรียนรู้จักการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำ โดยการสังเกตบริบทของค�ำหรือประโยค
รอบข้าง นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้มีความอยากรู้อยากเห็นและ
อยากท�ำความเข้าใจเนื้อเรื่อง ขั้นที่สี่ ขั้นท�ำความเข้าใจเนื้อเรื่อง
ผู้วิจัยให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดก่อนและท�ำใบงานแบบเติม
ข้อความจากประโยคเพื่อวัดความเข้าใจในการอ่าน แต่มีนักเรียน
บางส่วนไม่สามารถตอบค�ำถามเป็นภาษาอังกฤษได้ ทั้งที่เข้าใจ
ค�ำถาม ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนไม่รู้ค�ำศัพท์ หรือสะกดค�ำไม่ถูกและ
ไม่สามารถเรียบเรียงโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษได้ ผู้วิจัย
ก็จะให้นักเรียนตอบเป็นภาษาไทยก่อนแล้วจึงช่วยเรียบเรียงเป็น
ภาษาอังกฤษ จากการทีน่ กั เรียนได้คดิ เองก่อนถึงแม้จะเป็นภาษาไทย
ก็จัดได้ว่าใช้ความคิดของตนเองในการหาค�ำตอบ และจากการหา
ค�ำตอบได้นี้ก็จัดอยู่ในระดับความเข้าใจตามตัวอักษรที่ปรากฏ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของไรเดอร์ และเกรฟ (Ryder and Grave,
1994: 16-19) กล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบ ในการอ่ า นว่ า ผู ้ เรี ย น
ควรตระหนักในการใช้ กลวิธีการอ่านที่ช่วยในการท�ำความเข้าใจใน
เรื่องที่อ่าน ซึ่งจะเกิดก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ใช้ความคิดของตนเองและรู้
จักกระบวนการรวบรวม เลือก จัดระบบ เก็บ แก้ไข และเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ขั้นที่ห้า ขั้นถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบอื่น
ผู้วิจัยออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนน�ำความรู้ ที่ได้จากการอ่านมา
เสนอใหม่ในรูปแบบตาราง แผนภูมิ รูปวาด ตามความเหมาะสมของ
เนื้อเรื่อง นอกจากนี้นักเรียนในแต่ละกลุ่ม ยังสามารถช่วยกันใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแผนภาพ แผนผังหรือรูปวาด
ของกลุ่มได้ตามใจชอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจใน
การอ่านได้เป็นอย่างดี ขัน้ ทีห่ ก ขัน้ ท�ำแบบฝึกหัดต่อชิน้ ส่วนประโยค
และเรียงโครงสร้างอนุเฉท นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องต่อชิ้นส่วน
ประโยคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่อ่านให้อยู่ในรูปของอนุเฉทที่
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การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคผสมผสาน (CIRC) มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 นักเรียนที่เรียนโดยใช้
การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคผสมผสาน (CIRC) มีอัตราพัฒนาการ
ด้านการอ่านและการเขียนเพิม่ ขึน้ 0.81 คะแนนต่อครัง้ จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน และพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
ผสมผสาน (CIRC) มีพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่มอยู่ในระดับมากที่สุด
3. นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
การเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC มีความเข้าใจในการอ่านภาษา
อังกฤษ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส�ำคัญ มีขั้นตอนการจัด
การเรี ย นรู ้ ที่ ชั ด เจนและเป็ น ระบบ สามารถสอดแทรกเทคนิ ค
การเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมทักษะและกระบวนการต่าง ๆ ให้กบั นักเรียน
ได้อย่างหลากหลาย โดยแผนการจัดการเรียนรูท้ งั้ สองวิธี ได้กำ� หนด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้
และทักษะกระบวนการต่างๆ ได้ ได้แก่ การบูรณาการทางภาษา
ทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกิดทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการท�ำงานกลุ่ม และ
ทักษะกระบวนการคิด ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และ
การจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC มีจุดเด่นอยู่ที่การเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการท�ำความเข้าใจ ในการอ่าน โดยผ่าน
กระบวนการกลุม่ และมีการจัดการเรียนรูจ้ ากสิง่ ทีง่ า่ ยไปหาสิง่ ทีย่ าก
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทั้งสองวิธีเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อ
ความจากบริบททางภาษา ท�ำให้นกั เรียนมีโอกาสเรียนรูจ้ ากกิจกรรม
การอ่าน เช่น เรียนรู้ค�ำศัพท์ เรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจ พร้อม
ทั้งมีการฝึกปฏิบัติที่เพียงพอ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ สามารถใช้ความคิดอย่างเป็นอิสระ และสร้างผลงานของ
ตนเองตามความถนัดและความสนใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับแฮร์ริส
และซิ เ พย์ (Harris and Sipay, 1979: 27) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า
องค์ประกอบที่จะก่อให้เกิดความสามารถในการอ่าน เพื่อความ
เข้าใจ คือ การมีความรู้ในค�ำศัพท์ ความสามารถในการใช้ทักษะ
การถอดรหัสภาษาออกเป็นความหมายโดยใช้ตัวชี้แนะในบริบท
(Context Cue) หรือบริบททางภาษา ผู้อ่านที่มีความสามารถจะ
ท�ำความเข้าใจข้อความทีละหน่วยความหมายจากง่ายไปหายากได้
		 ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมกัน
ภายในกลุ่ม ซึ่งจากการสังเกตพบว่า การแบ่งกลุ่มนั้นก่อให้เกิดผลดี
คือ ท�ำให้นักเรียนที่เรียนอ่อนสามารถค่อยๆ พัฒนาตนเองได้ตาม
ล�ำดับ จากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มระหว่างเด็กเก่ง
และเด็กอ่อน เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ท�ำให้
ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น และนักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะ
การใช้ ภ าษาอย่ า งแท้ จ ริ ง นอกจากนี้ ก ารได้ ร ่ ว มกั น ตรวจสอบ
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เดิมที่มีของแต่ละคนมาช่วยในการอ่านเนื้อเรื่องและตอบค�ำถาม
ขั้นที่สาม ขั้นท�ำกิจกรรมกลุ่มซึ่งมีสามขั้นตอนย่อย คือ ขั้นตอน C
(Cooperative) นักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดยนักเรียน
เข้ากลุ่มตามที่ครูจัดไว้ ให้นักเรียนจับคู่กันอ่านก่อน และช่วยกัน
แก้ไข โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์เดิมของตนเองแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน และครูคอยสังเกตช่วยเหลือนักเรียนอยู่ใกล้ๆ
จากนัน้ นักเรียนเข้ากลุม่ ใหญ่และช่วยกันสรุปการอ่านทีไ่ ด้ของแต่ละ
คนอีกครั้ง ขั้นตอน IR (Integrated Reading) นักเรียนช่วยกัน
อ่าน แปลความหมาย ตีความ เรียงล�ำดับเหตุการณ์ คิดวิเคราะห์
และจับใจความส�ำคัญของเรื่อง ในขั้นตอนนี้ นักเรียนแต่ละกลุ่มมี
ความกระตือรือร้นในการปฏิบตั กิ จิ กรรม อาจเป็นเพราะมีการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม ช่วยกันแก้ปัญหา แบ่งปันความรู้เดิม
ของตนทีม่ อี ยูร่ ว่ มกันในกลุม่ ก่อให้เกิดบรรยากาศทีด่ รี ะหว่างปฏิบตั ิ
กิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนมีความตั้งใจมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
วันเพ็ญ วัฒฐานะ (2557: 43) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่จะก่อ
ให้เกิดความเข้าใจในการอ่านนั้น ผู้อ่านจะต้องมีความสามารถใน
การคิด มีสติปัญญาในการแก้ไข โดยการใช้วิจารณญาณ อาศัย
ความรู ้ ท างภาษาจากประสบการณ์ เ ดิ ม มาเชื่ อ มโยงความรู ้
ตลอดจนสภาพจิตใจและอารมณ์ของผูอ้ า่ น เทคนิคและกลวิธที ผี่ อู้ า่ น
ใช้ในการอ่าน จะท�ำให้การอ่านมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ขัน้ ตอน C
(Composition) นักเรียนจะต้องใช้ทกั ษะการเขียน ในการเขียนสรุป
เรื่อง หรือเรียงล�ำดับเหตุการณ์ ซึ่งจากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า
มีนักเรียนบางส่วนไม่สามารถเขียนประโยคขึ้นมาเองได้ ทั้งที่เข้าใจ
ค�ำถามและรู้ค�ำตอบ ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนยังสะกดค�ำไม่ถูกและ
ไม่สามารถเรียบเรียงโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษได้ ผู้วิจัย
ก็จะให้นักเรียนตอบเป็นภาษาไทยก่อนแล้วจึงช่วยเรียบเรียงเป็น
ภาษาอังกฤษ จากการทีน่ กั เรียนได้คดิ เองก่อนถึงแม้จะเป็นภาษาไทย
ก็จัดได้ว่าใช้ความคิดของตนเองในการหาค�ำตอบ และจากการหา
ค�ำตอบได้นี้ก็จัดอยู่ในระดับความเข้าใจตามตัวอักษรที่ปรากฏ
ขัน้ ทีส่ ี่ ขัน้ ตรวจสอบผลงานและทดสอบโดยทดสอบและประเมินผล
นักเรียนเป็นรายบุคคล ขั้นที่ห้า ขั้นสรุปบทเรียนและประกาศผล
การท� ำ งานกลุ ่ ม เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ มี ส ่ ว นช่ ว ยกระตุ ้ น นั ก เรี ย นใน
การปฏิบตั กิ จิ กรรมกลุม่ นัน่ คือการมีเป้าหมายร่วมกันเพือ่ จะได้เป็น
ซุปเปอร์ทีม
จากเหตุผลดังกล่าวนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยวิธี CIRC จึงมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของศิริวรรณ ไชยชนะ (2554 : 96) ได้ศึกษาการพัฒนา
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทีเ่ รียนโดยใช้การเรียนแบบ
ร่วมมือส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนสวี
จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบว่า ทักษะด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้
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คิดทีส่ ามารถจ�ำแนกแยกแยะข้อมูลหรือเรือ่ งราว เหตุการณ์ออกเป็น
ส่วนย่อยตามหลักการหรือเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด เพือ่ ค้นหาความจริงหรือ
ความส�ำคัญทีแ่ ฝงอยูจ่ นได้ความคิดทีจ่ ะน�ำไปสูข่ อ้ สรุปและการน�ำไป
ประยุกต์ใช้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ส่งผล
ให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ

รำไ

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้ทั้งสองวิธี เช่น ทักษะการเขียน เจตคติ ต่อการเรียนรู้
พฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ เป็นต้น
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้การอ่าน
กับนักเรียนชั้นอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจ ในการอ่านภาษา
อังกฤษโดยใช้วิธี MIA และวิธี CIRC ในระดับต่างๆ
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ความถูกต้อง ร่วมกันแก้ไขกับครูและเพื่อน ช่วยให้นักเรียนเกิด
ความสนุกสนานและมีความเข้าใจในบทอ่านยิ่งขึ้น นับได้ว่าเป็น
การพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตถึงคะแนนรวมผลต่าง
ของทั้งสองกลุ่มว่ามีความแตกต่างกัน คือ กลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธี CIRC มีคะแนนผลรวมสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ โดยวิธี MIA ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้
โดยวิธี CIRC มีการกระตุน้ ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ มีความกระตือรือร้น
ในการปฏิบตั กิ จิ กรรม มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันภายในกลุม่
ช่วยกันแก้ปัญหา แบ่งปันความรู้เดิมของตนที่มีอยู่ร่วมกันในกลุ่ม
ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีระหว่างปฏิบัติกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนมี
ความตั้งใจมากขึ้น และเหตุผลหนึ่งที่มีส่วนช่วยกระตุ้นนักเรียนใน
การปฏิบตั กิ จิ กรรมกลุม่ นัน่ คือการมีเป้าหมายร่วมกันเพือ่ จะได้เป็น
ซุปเปอร์ทมี ซึง่ การจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ส่งผล
ให้นกั เรียนทัง้ สองกลุม่ มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธี MIA และการจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC มีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการสอนอ่านควบคู่
กับการส่งเสริมความคิดเป็นล�ำดับขัน้ ตอน ช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้
ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจและได้ฝึกทักษะการคิด เนื่องจาก
มีกรอบและแนวทางให้นกั เรียนฝึกคิดเป็นล�ำดับขัน้ ตอน โดยครูคอย
ดูแลการฝึกของนักเรียนและคอยกระตุ้น ให้นักเรียนตั้งค�ำถาม
เพื่อแสวงหาค�ำตอบจากเรื่องที่อ่าน นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึก
การจัดระบบข้อมูล ความรู้และความคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลที่ได้จากการอ่านและถ่ายโอนข้อมูลไปสู่รูปแบบของตาราง
แผนภูมิ กราฟ แผนที่ หรือน�ำเสนอในรูปของการเขียนอย่างอื่น
ที่เหมาะสมกับนักเรียนได้
การจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และการจัดการเรียนรู้
โดยวิธี CIRC มีจุดเด่นอยู่ที่การเปิดโอกาสให้นักเรียน มีส่วนร่วม
ในการคิดโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ซึ่งในกิจกรรมขั้นตอนของ
การจัดการเรียนรู้มีการเน้นทักษะการคิด การกระตุ้นให้เกิดการ
คิดวิเคราะห์ ดังเช่น ในขั้นถ่ายโอนข้อมูลของการจัดการเรียนรู้
โดยวิธี MIA และขั้นกิจกรรมกลุ่ม ขั้นตอน C (Composition)
ของการจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ฝึกให้
นักเรียนถ่ายทอดความรู้ความคิดจาก การอ่านมาจ�ำแนก แยกแยะ
ข้อมูล จัดหมวดหมู่ เรียงล�ำดับเหตุการณ์ หาความสัมพันธ์ของเรื่อง
ออกมาเป็นตารางหรือแผนผังได้ ซึง่ สอดคล้องกับสุคนธ์ สินธพานนท์
(2552: 13) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นการ
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วณัฐฐา หงษ์อินทร์. (2555). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำบดในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิต
อัตราการเลี้ยงรอด ต้นทุน และผลตอบแทนของไก่พื้นเมืองลูกผสม โดยสุ่มลูกไก่พื้นเมืองลูกผสมคละเพศ อายุ 21 วัน จ�ำนวน 240 ตัว
เข้าทดลองตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด แบ่งลูกไก่ทดลองออกเป็น 6 กลุ่ม ตามระดับการใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำบด
ในสูตรอาหาร ไก่แต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น 4 ซ�้ำ แต่ละซ�้ำใช้ไก่ จ�ำนวน 10 ตัว อาหารทดลองมี 6 สูตร คือ อาหารที่ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอม
แม่พญาทองด�ำบดอยูใ่ นระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอร์เซ็นต์ ไก่ทดลองทุกตัวได้รบั อาหารและน�ำ้ แบบเต็มที่ ใช้ระยะเวลาการทดลอง
16 สัปดาห์ ผลการทดลอง พบว่า ไก่พื้นเมืองลูกผสมที่ได้รับอาหารทดลองทุกสูตรมีน�้ำหนักสิ้นสุดการทดลอง น�้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน และอัตราการเปลี่ยนอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P> 0.05) อัตราการเลี้ยงรอดของ
ไก่พื้นเมืองลูกผสมตลอดการทดลอง เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ในทุกกลุ่มการทดลอง การใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำบดผสม
ในอาหารระดับที่สูงขึ้นท�ำให้มีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำบดผสมในอาหารระดับ
15 เปอร์เซ็นต์ท�ำให้ได้ก�ำไรมากที่สุด ดังนั้น สามารถใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำบดผสมในอาหารไก่พื้นเมืองลูกผสมได้ถึง
25 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการผลิต แต่อาจจะท�ำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้น และก�ำไรลดลง
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The objectives of this study were to determine the effects of the use of ground Khaohom Mae Phaya
Tongdam paddy rice in diets on productive performance, survival rate, cost and profit of native crossbred chickens.
Two hundred and forty 21-day-old native crossbred chickens of mixed sex were randomly allotted into a completely
randomized design. All chickens were divided into 6 groups according to the level of ground Khaohom Mae Phaya
Tongdam paddy rice in diets. Each group consisted of 4 replications with 10-chicken per replication. There were 6
formulated diets with containing 0, 5, 10, 15, 20, and 25 percent of ground Khaohom Mae Phaya Tongdam
paddy rice. Feed and water were provided ad libitum. The experiment lasted for 16 weeks. The results showed
that the native crossbred chickens with the use of ground Khaohom Mae Phaya Tongdam paddy rice in diets
groups had no significant differences (P>0.05) in final body weight, weight gain, average daily gain, feed intake,
and feed conversion ratio. The survival rate of all groups was 100 percent throughout the experimental period.
The higher ground Khaohom Mae Phaya Tongdam paddy rice in diets was used, the cost of production increased.
However, the use of 15 percent ground Khaohom Mae Phaya Tongdam paddy rice in diets gave the highest profit.
Hence, it can be used 25 percent of ground Khaohom Mae Phaya Tongdam paddy rice in native crossbred chicken
diet without any effects on productive performance of native crossbred chickens. But it will make the higher cost
of production and the lower profit.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

Keywords : Khaohom Mae Phaya Tongdam rice, Native crossbred chickens, Productive performance

ถาวร ฉิมเลี้ยง, พรชัย เหลืองวารี

194 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

บทน�ำ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

จักรพรรดิ์ และข้าวหอมแม่พญาทองด�ำ มีสารแอนโทไซยานินทั้ง
ข้าวหอมแม่พญาทองด�ำเป็นข้าวไร่พนื้ เมืองของจันทบุรี หมดมีปริมาณอยู่ในช่วง 2-3.419 มิลลิกรัมต่อกรัมน�้ำหนักแห้ง
และเป็นข้าวเจ้าสีด�ำ เดิมชาวบ้านเรียก “ข้าวญา” พบมีการปลูกใน นอกจากนี้ ใ นร� ำ ข้ า วจะมี ปริ มาณสารต้ า นอนุ มูล อิ ส ระอื่นๆ อีก
พืน้ ทีต่ ำ� บลวังแซ้ม อ�ำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มากว่า 40 ปีมาแล้ว เช่ น กรดฟี น อลิ ก มี อ ยู ่ ใ นร� ำ ข้ า วมากกว่ า ข้ า วกล้ อ ง (ธรรณพ
เนื่องจากมีสรรพคุณทางยา สามารถใช้เป็นยาระบายได้ ให้ผลผลิต เหล่ากุลดิลก, 2553) และจากการศึกษาของพัชราภรณ์ สมเทศ
500-700 กิโลกรัมต่อไร่ โดยชาวชอง ซึง่ เป็นชนพืน้ เมืองของจันทบุรี และคณะ (2558) พบว่า สารสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวเมล็ด
เป็นผู้ริเริ่มปลูกก่อนและเก็บรักษาพันธุ์ข้าวหอมแม่พญาทองด�ำไว้ สีม่วงมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคเรียงล�ำดับ
จึงปลูกเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อปี 2551 จึงได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดี จากมากไปหาน้อย คือ Bacillus cereus, Escherichia coli,
แข็งแรง และขยายพื้นที่ปลูกเพื่อเพิ่มจ�ำนวนผลผลิตแล้วจ�ำหน่าย Staphylococcus aureus, Salmonella enteritis, Enterobacter
เป็นสินค้าประจ�ำท้องถิ่น (เฉลิมชล ช่างถม, 2557) โดยตั้งชื่อพันธุ์ aeogenes และ Pseudomonas aeruginosa ปัจจุบนั ในการสีขา้ ว
ว่า “ข้าวหอมแม่พญาทองด�ำ” กรมวิชาการเกษตร (2554) กล่าวว่า จะได้ร�ำข้าวน้อย ดังนั้นทางเลือกอีกวิธีหนึ่งคือการน�ำข้าวเปลือก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวพันธุน์ ี้ เป็นข้าวทีม่ ตี น้ สูงประมาณ ของข้าวที่มีสีด�ำมาบดใช้ในการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะข้าวหอมแม่
130-150 เซนติเมตร ทรงกอตัง้ ตรง ล�ำต้นแข็งแรง ล�ำต้นสีมว่ งอมด�ำ พญาทองด�ำ นอกจากเป็นแหล่งพลังงานแล้วยังมีสารแอนโทไซยานิน
ข้อปล้องสีเขียวขอบม่วง ปล้องสีเขียวเส้นม่วง ใบสีเขียวเข้มขอบม่วง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านเชื้อรา สารต้านเชื้อแบคทีเรีย และยังมี
ใบธง 45 องศา ข้อต่อใบสีม่วงด�ำ มีขนบ้าง กาบใบสีเขียวขอบม่วง สารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดอยู่สูง (นวลพรรณ นงค์เยาว์ และ
ปลายใบห้อยลง ลิ้นใบสีม่วงด�ำ 2 แฉก หูใบสีม่วงด�ำ ยอดเกสรเพศ คณะ, 2557 ; ธรรณพ เหล่ากุลดิลก, 2553) จึงเป็นการเพิ่มการ
เมี ย สี ข าว ปลายยอดดอกสี ม ่ ว ง กลี บ รองดอกสี เขี ย วขอบม่ ว ง ใช้ประโยชน์ของข้าวหอมแม่พญาทองด�ำให้มากขึ้น เนื่องจาก
ปลายดอกสีม่วงเข้ม เมล็ดข้าวเปลือกสีฟางปลายเมล็ดข้าวเปลือก การปลูกข้าวพันธุน์ ใี้ นจังหวัดจันทบุรจี ะเป็นการปลูกข้าวแบบอินทรีย์
มีจุดสีด�ำ เยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงอมด�ำ ระยะฟักตัว ของเมล็ดประมาณ ลดการใช้สารเคมีทเี่ ป็นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค และเกษตรกรในจังหวัด
8 สัปดาห์ หางข้าวไม่มี ปลูกได้ทั้งในสภาพนาและสภาพไร่ โดยปลูก จั น ทบุ รี ยั ง มี ก ารเลี้ ย งไก่ พื้ น เมื อ งอยู ่ ม าก แม้ ว ่ า ไก่ ช นิ ด นี้ จ ะมี
ในสภาพไร่เมล็ดจะป้อม มีกลิ่นแรงและสีเข้มกว่า แต่ผลผลิตของ การเจริญเติบโตช้ากว่าไก่ลูกผสมพันธุ์ต่างประเทศ แต่คุณภาพ
ข้าวทีป่ ลูกในสภาพนาจะได้ปริมาณมากกว่า ข้าวหอมแม่พญาทองด�ำ ของเนื้อไก่พ้ืนเมืองยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาก และไก่พื้นเมือง
ยั ง ได้ รั บ การรั บ รองผลการวิ เ คราะห์ ท ดสอบคุ ณ ค่ า สารอาหาร สามารถทนต่อโรคและเลี้ยงง่ายอีกด้วย โดยเฉพาะไก่พื้นเมือง
จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัย ลูกผสมที่ได้รับความสนใจและพัฒนาเพื่อให้สามารถผลิตไก่ที่มี
เกษตรศาสตร์ ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งในรูปลักษณ์ของเมล็ด คุณภาพสู่ผู้บริโภคและสามารถปล่อยเลี้ยงในสภาพท้องถิ่นทั่วๆ ไป
สีสนั สวยงามแปลกตาของเปลือกหุม้ เมล็ดทีเ่ ปลีย่ นไปตามอายุ และ เช่นเดียวกับการเลีย้ งไก่บา้ น โดยมุง่ หวังให้ไก่มคี วามทนทาน แข็งแรง
เพียบพร้อมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สูง ควรค่ายิ่งแก่การอนุรักษ์ มีขนาดตัวโต มีการเจริญเติบโตเร็ว มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เพื่อใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมี เนื้อดี เนื้อมีรสชาติอร่อย และมีไข่ดกในระดับที่น่าพอใจ ดังนั้น
มาตรฐานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รัก ในการวิ จั ย นี้ จึ ง เป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ไ ด้ น� ำ ข้ า วเปลื อ กข้ า วหอม
แม่พญาทองด�ำบดมาใช้ผสมในอาหารไก่พื้นเมืองลูกผสม เพื่อ
สุขภาพ
อย่างไรก็ตามข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวสามารถน�ำมา เป็นการผลิตไก่เนื้อที่มีคุณภาพ โดยงดการใช้สารเคมี ให้ได้เนื้อไก่
ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ข้าวเปลือก ปลายข้าว ร�ำละเอียด ที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภค นอกจากนี้ข้าวหอมแม่พญาทองด�ำ
สามารถน�ำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น สุกรและสัตว์ปีกได้ โดยเฉพาะ ยังเป็นพันธุ์ข้าวที่ยังมีการใช้ประโยชน์น้อย แต่มีคุณสมบัติที่ดี
ข้ า วที่ มี สี ด� ำ ม่ ว งและแดง จะมี ส ารประกอบแอนโทไซยานิ น จึงน�ำมาใช้ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม ข้าวหอมแม่พญาทองด�ำ
(Anthocyanin) อยู่สูง ซึ่งสารแอนโทไซยานินจะอยู่ในส่วนของ ยังเป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่ายิ่ง เหมาะแก่การอนุรักษ์เพื่อใช้ประโยชน์
เนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดที่มีสีเป็นส่วนมาก นวลพรรณ นงค์เยาว์ และคณะ และสร้างมูลค่าเพิม่ เป็นการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติ และความเป็นอยู่
(2557) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของสารแอนโทไซยานินในร�ำข้าวสี ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ดีขึ้นอีกด้วย
พบว่า ร�ำข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวด�ำสุโขทัย ข้าวหอมนิล
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อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

1. สัตว์ทดลอง
ไก่พนื้ เมืองลูกผสมประดูห่ างด�ำคละเพศของกรมปศุสตั ว์
อายุ 3 สัปดาห์ จ�ำนวน 240 ตัว
2. วัสดุและอุปกรณ์
- เครื่องชั่งน�้ำหนักแบบสปริงขนาด 60 กิโลกรัม และ
ขนาด 15 กิโลกรัม เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง
(Dener instrument TB-2002, USA)
- เครื่องผสมอาหาร
- เครื่องบดอาหารแบบ Hammer Mill ใช้ตะแกรง
ขนาด 2 มิลลิเมตร
- ถังบรรจุอาหาร จ�ำนวน 6 ใบ ส�ำหรับใส่อาหารที่ใช้
ทดลอง
- หลอดไฟฟ้าส�ำหรับกกลูกไก่ขนาด 60 วัตต์ จ�ำนวน
2 หลอด
- ถังน�้ำ จ�ำนวน 24 ใบ
- ถังอาหาร จ�ำนวน 24 ใบ
- คอกขนาด 1.5 x 2 เมตร จ�ำนวน 24 คอก
- วัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมแม่พญา
ทองด�ำ ข้าวโพดป่น ร�ำละเอียด กากถั่วเหลืองสกัดน�้ำมัน ปลาป่น
ใบกระถินป่น น�้ำมันพืช เปลือกหอยป่น ไดแคลเซียมฟอสเฟต
เกลือ และแร่ธาตุวิตามินรวม
- วั ส ดุ ร องพื้ น คอก (แกลบ) วั ค ซี น นิ ว คาสเซิ ล และ
หลอดลมอักเสบ
3. วิธีด�ำเนินการวิจัย
		 3.1 แผนการทดลอง
		 ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely
Randomized Design ; CRD) โดยใช้ลูกไก่พื้นเมืองลูกผสม
คละเพศอายุ 3 สัปดาห์ จ�ำนวน 240 ตัว เพื่อเปรียบเทียบอาหาร
ทดลอง 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น 4 ซ�้ำ แต่ละซ�้ำจะใช้ลูกไก่
พื้นเมืองลูกผสม จ�ำนวน 10 ตัว ท�ำการสุ่มอาหารทดลองให้แก่ไก่
แต่ละกลุ่ม เพื่อให้ไก่ทดลองได้รับอาหารทดลอง ดังนี้

พพ
รรณ
ี

เพื่อศึกษาการใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำ
บดผสมในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต อัตราการเลี้ยงรอด ต้นทุน
และผลตอบแทนของไก่พื้นเมืองลูกผสม

		 กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม (Control Group) ไม่ใช้
ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำบดผสมในสูตรอาหาร
		 กลุ่มที่ 2 ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำ
บดผสมในสูตรอาหารในระดับความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์
		 กลุ่มที่ 3 ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำ
บดผสมในสูตรอาหารในระดับความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์
		 กลุ่มที่ 4 ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำ
บดผสมในสูตรอาหารในระดับความเข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์
		 กลุ่มที่ 5 ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำ
บดผสมในสูตรอาหารในระดับความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์
		 กลุ่มที่ 6 ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำ
บดผสมในสูตรอาหารในระดับความเข้มข้น 25 เปอร์เซ็นต์
		 3.2 การเตรียมข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำ
บด
		 น�ำข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำที่ซื้อจาก
เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ไปบดด้วยเครื่องบด Hammer Mill
ใช้ตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร โดยบดให้ละเอียด จากนั้นท�ำการ
บรรจุใส่ถุงพลาสติกพร้อมระบุวันที่ผลิต น�ำไปเก็บรักษาไว้จนกว่า
จะน�ำมาใช้ผสมในอาหารให้ไก่กิน
		 3.3 อาหารสัตว์ที่ใช้ทดลอง
		 ใช้สตู รอาหารทีค่ ำ� นวณความต้องการอาหารของไก่
พื้นเมืองลูกผสม ตามค�ำแนะน�ำของกรมปศุสัตว์ (2551) จ�ำนวน
2 สูตร คือ อาหารสูตรไก่พื้นเมืองลูกผสม อายุ 3-10 สัปดาห์
มีโปรตีนประมาณ 18-20% พลังงานใช้ประโยชน์ได้ 2,900-3,000
กิโลแคลอรี/กิโลกรัมและสูตรอาหารส�ำหรับไก่พื้นเมืองลูกผสม
อายุ 10 สัปดาห์ขนึ้ ไป มีโปรตีนประมาณ 16 % พลังงานใช้ประโยชน์
ได้ 2,900-3,000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม (ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2)

รำไ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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รำไ
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ตารางที่ ่11แสดงส~
แสดงส่ววนประกอบสู
นประกอบสูตตรอาหารไก~
รอาหารไก่พพื้นื้นเมืเมือองลูงลูกกผสม
ผสม(อายุ
(อายุ3-10
3-10สัสัปปดาหu
ดาห์))
ตารางที
สูตรที่
วัตถุดิบ (กิโลกรัม)
1
2
3
4
ข{าวเปลือกหอมแม~พญาทองดำบด
0.00
5.0
10.0
15.0
ข{าวโพดป¢น
60.70
55.00
50.00
50.00
รำละเอียด
10.00
10.00
9.70
4.00
กากถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน
18.30
18.30
18.00
19.00
ปลาป¢น
6.00
6.00
6.30
6.30
ใบกระถินป¢น
3.00
3.00
3.00
2.70
น้ำมันพืช
0.70
1.00
1.00
เปลือกหอยป¢น
0.60
0.60
0.60
0.60
ไดแคลเซียมฟอสเฟต
0.80
0.80
0.80
0.80
เกลือ
0.35
0.35
0.35
0.35
แร~ธาตุวิตามินรวม
0.25
0.25
0.25
0.25
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
โภชนะจากการคำนวณ
โปรตีน (%)
18.00
17.80
17.80
17.80
พลังงานใช{ประโยชนuได{
2937.70 2946.20 2933.60 2932.20
(กิโลแคลอรี/กก.)
เยื่อใย (%)
4.50
4.75
5.07
4.91
เถ{า (%)
6.55
6.70
6.87
6.50
ไขมัน (%)
4.40
4.93
5.06
4.44
คารuโบไฮเดรตที่ยอ~ ยง~าย (%)
54.85
54.36
53.94
55.20
วัตถุแห{ง (%)
88.30
88.54
88.74
88.85
แคลเซียม (%)
0.95
0.95
0.98
0.98
ฟอสฟอรัส (%)
0.52
0.52
0.53
0.51
ราคา (บาท/กก)
10.30
10.84
11.34
11.89
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รำไ

พพ
รรณ
ี

ตารางที่ 2่ 2แสดงส~
แสดงส่
วนประกอบสู
ตรอาหารไก่
กผสม(อายุ
(อายุ1010สัปสัดาหu
ปดาห์
ึ้นไป)
ตารางที
วนประกอบสู
ตรอาหารไก~
พื้นพเมืื้นอเมืงลูอกงลูผสม
ขึ้นขไป)
สูตรที่
วัตถุดิบ (กิโลกรัม)
1
2
3
4
ข{าวเปลือกหอมแม~พญาทองดำบด
0.00
5.00
10.00
15.00
ข{าวโพดป¢น
61.30
56.00
51.00
50.00
รำละเอียด
15.00
15.00
14.00
9.30
กากถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน
13.60
13.60
13.60
14.30
ปลาป¢น
5.00
5.00
5.30
5.30
ใบกระถินป¢น
3.00
3.00
3.00
3.00
น้ำมันพืช
0.30
1.00
1.00
เปลือกหอยป¢น
0.60
0.60
0.60
0.60
ไดแคลเซียมฟอสเฟต
0.90
0.90
0.90
0.90
เกลือ
0.35
0.35
0.35
0.35
แร~ธาตุวิตามินรวม
0.25
0.25
0.25
0.25
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
โภชนะจากการคำนวณ
โปรตีน (%)
16.00
15.90
15.90
15.80
พลังงานใช{ประโยชนuได{
2956.80 2941.10 2956.00 2945.30
(กิโลแคลอรี/กก.)
เยื่อใย (%)
4.72
5.04
5.25
5.21
เถ{า (%)
6.64
6.79
6.92
6.66
ไขมัน (%)
4.88
5.03
5.49
4.95
คารuโบไฮเดรตที่ยอ~ ยง~าย (%)
55.94
55.60
55.05
56.12
วัตถุแห{ง (%)
88.18
88.36
88.61
88.74
แคลเซียม (%)
0.89
0.89
0.91
0.91
ฟอสฟอรัส (%)
0.52
0.52
0.53
0.51
ราคา (บาท/กก)
9.76
10.22
10.83
11.34

มห
าว

		 3.4 3.4
วิธีกวิารเลี
้ยงไก่้ยทงไก2
ดลอง
และอายุ 16 สัปดาห์ บันทึกปริมาณอาหารที่ให้กิน ปริมาณอาหาร
ธีการเลี
ทดลอง
		 ใช้ลูกไก่พื้นเมืองลูกผสมคละเพศ อายุ 3 สัปดาห์ ที่เหลือในแต่ละกลุ่มการทดลอง โดยบันทึกผลการทดลองแบ่ง
ใช{ ลูกไก~ พื้ นเมืองลูกผสมคละเพศ อายุ 3 สั ปดาหu จำนวน 240 ตัว โดยใช{ลู กไก~จำนวน 10 ตัวต~อคอก ภายใน
จ�ำนวน 240 ตัว โดยใช้ลูกไก่ จ�ำนวน 10 ตัวต่อคอก ภายใน ออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ ช่วงที่ไก่อายุ 3-10 สัปดาห์ และ ช่วงอายุ
โรงเรือนเปßด และเลี้ยงไก~ด{วยอาหารทดลองตามระยะการเจริญเติบโต ใช{แกลบเปÉนวัสดุรองพื้นคอกหนา 2–3 นิ้ว โดยให{น้ำ
โรงเรือนเปิด และเลีย้ งไก่ดว้ ยอาหารทดลองตามระยะการเจริญเติบโต 10-16 สัปดาห์ ตามล�ำดับ แล้วน�ำข้อมูลต่างๆ ทีบ่ นั ทึกได้มาค�ำนวณ
สะอาดและอาหารกิ
นอย~างเต็2-3
มที่ นิ(ad
libitum)
ตลอดการทดลองเปÉ
ระยะเวลา
ใช้แกลบเป็
นวัสดุรองพื้นคอกหนา
้ว โดยให้
นำ�้ สะอาดและ
หาน�้ำนหนั
กตัวที่เพิ่ม16ขึ้นสัปอัตดาหu
ราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน
4.
การเก็
บ
ข(
อ
มู
ล
ผลการทดลอง
อาหารกินอย่างเต็มที่ (ad libitum) ตลอดการทดลองเป็นระยะ อัตราการเปลี่ยนอาหาร (Feed Conversion Ratio)
เวลา 16 สัปดาห์ 4.1 การบันทึกข(อมูลด(านสมรรถนะการผลิต 		 4.2 บันทึกการตายตลอดการทดลอง
4. การเก็บข้อมูลผลการทดลอง
		 บันทึกจ�ำนวนไก่ตายในแต่ละซ�ำ้ ของการทดลองเป็น
		 4.1 การบันทึกข้อมูลด้านสมรรถนะการผลิต
รายวัน เพื่อน�ำมาค�ำนวณหาอัตราการเลี้ยงรอดเป็นร้อยละ และ
บันทึกน�้ำหนักไก่ทดลองในแต่ละซ�้ำ โดยชั่งน�้ำหนักตัว บันทึกไก่ป่วยหรือมีอาการผิดปกติ
เริม่ ต้น ชัง่ น�ำ้ หนักทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะน�ำ้ หนักไก่ทอี่ ายุ 10 สัปดาห์
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25 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ มีนำ้� หนักตัวทีอ่ ายุ 10 สัปดาห์ เฉลีย่ เท่ากับ
500.00, 517.50, 512.50, 487.50, 515.00, และ 515.00
กรัมต่อตัว ในกลุ่มที่ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำบดผสม
ในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอร์เซ็นต์
ตามล�ำดับ มีนำ�้ หนักตัวเมือ่ สิน้ สุดการทดลองเฉลีย่ เท่ากับ 1,659.00,
1,579.78, 1,699.08, 1,807.28, 1,637.95, และ 1,556.98
กรัมต่อตัว ในกลุ่มที่ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำบดผสม
ในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอร์เซ็นต์
ตามล�ำดับ มีน�้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นตลอดการทดลองเฉลี่ยเท่ากับ
1,514.00, 1,434.78, 1,551.58, 1,659.78, 1,492.95, และ
1,411.98 กรัมต่อตัว ในกลุม่ ทีใ่ ช้ขา้ วเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำ
บดผสมในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอร์เซ็นต์
ตามล�ำดับ มีอัตราการเจริญเติบโตตลอดการทดลองเฉลี่ยเท่ากับ
16.64, 15.77, 17.05, 18.24, 16.41, และ 15.52 กรัมต่อตัวต่อวัน
ในกลุม่ ทีใ่ ช้ขา้ วเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำบดผสมในสูตรอาหาร
ผลการวิจัย
ระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ (ตารางที่ 3)
1. สมรรถนะการผลิตของไก่พื้นเมืองลูกผสม
ผลการใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำบดผสม แต่ปริมาณอาหารที่กินในช่วงอายุ 3-10 สัปดาห์ มีความแตกต่างกัน
ในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของไก่พื้นเมืองลูกผสมในด้าน ทางสถิติ (P<0.05) โดยการใช้ขา้ วเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำบด
การเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน และอัตราการเปลี่ยนอาหาร ผสมในสูตรอาหารระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ จะท�ำให้ไก่พื้นเมืองลูกผสม
ของไก่พื้นเมืองลูกผสม ในแต่ละช่วงอายุ พบว่า น�้ำหนักตัวของไก่ กินอาหารได้น้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ (3362.25 กรัมต่อตัว) ส่วนปริมาณ
พื้นเมืองลูกผสมที่เริ่มทดลอง (อายุ 3 สัปดาห์) น�้ำหนักตัวที่อายุ อาหารที่กินตลอดการทดลองเฉลี่ยเท่ากับ 6,533.50, 6,307.75,
10 สั ป ดาห์ น�้ ำ หนั ก สิ้ น สุ ด การทดลอง (อายุ 16 สั ป ดาห์ ) 6,543.75, 6,502.25, 6,704.50, และ 6,457.25 กรัมต่อตัว
น�ำ้ หนักตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารทีก่ นิ ตลอด ในกลุม่ ทีใ่ ช้ขา้ วเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำบดผสมในสูตรอาหาร
การทดลอง และอัตราการเปลี่ยนอาหารตลอดการทดลองไม่มี ระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ มีอัตรา
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P> 0.05) โดยไก่พนื้ เมืองลูกผสมในแต่ละ การเปลี่ยนอาหารเป็นน�้ำหนักตัวตลอดการทดลองเท่ากับ 4.37,
กลุม่ มีนำ�้ หนักตัวเริม่ ทดลองเฉลีย่ เท่ากับ 145.00, 145.00, 147.50, 4.44, 4.27, 3.92, 4.50, และ 4.57 ในกลุ่มที่ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอม
147.50 และ 145.00 กรัมต่อตัว ในกลุ่มที่ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอม แม่พญาทองด�ำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ
แม่พญาทองด�ำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ (ตารางที่ 3)

มห
าว

ิทยา
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ชภัฏ

		 4.3 การบันทึกข้อมูลด้านต้นทุนและผลตอบแทน
ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม
บันทึกราคาค่าตัวลูกไก่พื้นเมืองลูกผสม ราคาวัตถุดิบ
แต่ ล ะชนิ ด ที่ ใช้ ใ นสู ต รอาหาร โดยต้ น ทุ น การผลิ ต ค� ำ นวณจาก
ค่าอาหารและต้นทุนค่าตัวลูกไก่ ส่วนผลตอบแทนจะค�ำนวณจาก
ราคาไก่มีชีวิตที่ขายได้ต่อตัว
5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
น� ำ ข้ อ มู ล สมรรถภาพการผลิ ต และข้ อ มู ล อั ต ราการ
เลี้ยงรอดที่ค�ำนวณไว้ได้เฉลี่ยเป็นช่วงอายุ (3-10, 10-16 และ
3-16 สัปดาห์) มาวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มการทดลองด้วยวิธี
Duncan’s New Multiple Range Test เมื่อพบความแตกต่างกัน
ทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ 0.95 ตามหลักของ Steel and Torrie
(1980)

ถาวร ฉิมเลี้ยง, พรชัย เหลืองวารี

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 199

340.00 370.00 370.00
1,319.78 1,122.95 1,041.98
1,659.78 1,492.95 1,411.98

รำไ

อัตราการเจริญเติบโต (กรัมต2อตัวต2อวัน)
อายุ 3-10 สัปดาหu
7.24
อายุ 10-16 สัปดาหu
27.59
อายุ 3-16 สัปดาหu
16.64

372.50
365.00
1,062.28 1,186.58
1,434.78 1,551.58

ชภัฏ

น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (กรัมต2อตัว)
อายุ 3-10 สัปดาหu
355.00
อายุ 10-16 สัปดาหu
1,159.00
อายุ 3-16 สัปดาหu
1,514.00
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ตารางที
ำบดผสมในสูตรอาหารต่
ตารางที่ 33 ผลของการใช้
ผลของการใช{ข้า{ วเปลือกข้
กข{าวหอมแม่
วหอมแม~พญาทองด�
ญาทองดำบดผสมในสู
รอาหารต~อสมรรถนะการผลิต
ของไก่พพื้นื้นเมืเมือองลูงลูกกผสม
ผสมด้ด{าานน้
นน�ำ้ำหนั
หนักกตัตัววเฉลี
เฉลี่ย่ย น้น�ำ้ำหนั
หนักกตัตัววทีที่เ่เพิพิ่ม่มขึขึ้น้น และอั
และอัตตราการเจริ
ราการเจริญญเติเติบบโตในแต~
โตในแต่ลละช~
ะช่ววงอายุ
งอายุ
ของไก~
ปริมาณข(าวเปลือกข(าวหอมแม2พญาทองดำบด (%)
ลักษณะที่ศึกษา
0
5
10
15
20
25
P-value
น้ำหนักตัว (กรัมต2อตัว)
เริ่มทดลอง (อายุ 3
145.00
145.00
147.50
147.50 145.00 145.00
0.950
สัปดาหu)
อายุ 10 สัปดาหu
500.00
517.50
512.50
487.50 515.00 515.00
0.743
อายุ 16 สัปดาหu
1,659.00 1,579.78 1,699.08 1,807.28 1,637.95 1,556.98 0.195

7.60
25.29
15.77

7.45
28.25
17.05

6.94
31.42
18.24

7.55
26.74
16.41

7.55
24.81
15.52

ลัยร
า

ปริมาณอาหารที
่กิน (กรัมข{าต2วเปลื
อตัว)อกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารต~อสมรรถนะการผลิต
ตารางที
่ 4 ผลของการใช{
ab 3,495.25a 3,518.75a 3,519.75a 3,479.50a 3,362.25b
อายุ 3-10ของไก~
สัปดาหu
3,421.00
พื้นเมืองลูกผสม
ด{านปริมาณอาหารที
่กินและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร ในแต~ละช~วงอายุ
อายุ 10-16 สัปดาหu
3,112.50 2,812.50
2,982.50พญาทองดำบด
3,225.00 (%)
3,095.00
ปริมาณข(3,025.00
าวเปลือกข(าวหอมแม2
3-16่ศสัึกปษา
ดาหu
6,533.50
6,307.75
6,543.75
6,502.25
6,704.50
6,457.25
ลัอายุ
กษณะที
0
5
10
15
20
25
9.92
2.75
4.37

9.39
2.68
4.44

ิทยา

อัตราการเปลี่ยนอาหาร
อายุ 3-10 สัปดาหu
อายุ 10-16 สัปดาหu
อายุ 3-16 สัปดาหu

9.74
2.60
4.27

10.39
2.27
3.92

9.42
2.89
4.50

9.15
2.97
4.57

0.606
0.097
0.202

0.610
0.097
0.203

0.048
0.190
0.311
P-value
0.484
0.207
0.426

มห
าว

อัตราการเลี้ยงรอด (%)
อายุ 3-10 สัปดาหu
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
อายุ 10-16 สัปดาหu
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
อายุ 3-16 สัปดาหu
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
a,b a,b
หมายเหตุ :		: ตัวตัอัวกอัษรที
่แตกต~
างกัางกั
นในแนวนอนมี
ความแตกต~
างกัางกั
นทางสถิ
ติ ต(P<0.05)
หมายเหตุ
กษรที
่แตกต่
นในแนวนอนมี
ความแตกต่
นทางสถิ
ิ (P<0.05)
ไม~
ไ
ด{
ว
เ
ิ
คราะหu
ท
างสถิ
ต
ิ
เนื
อ
่
งจากไม~
ม
ไ
ี
ก~
ต
าย
		 - ไม่ได้วิเคราะห์ทางสถิติ เนื่องจากไม่มีไก่ตาย
2. อัตราการเลี้ยงรอดของไก2พื้นเมืองลูกผสม
การศึกษาอัตราการเลี้ยงรอดของไก~พื้นเมืองลูกผสมที่ใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหาร
พบว~า อัตราการเลี้ยงรอดของไก~พื้นเมืองลู กผสมตลอดการทดลองไม~มีค วามแตกต~ างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีอัตราการ
เลี้ยงรอดทุกช~วงอายุตลอดการทดลอง เท~ากับ 100 เปอรuเซ็นตuในทุกกลุ~มการทดลอง (ตารางที่ 4) ไม~พบการตายของไก~ตลอด
การทดลอง
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2. อัตราการเลี้ยงรอดของไก2พื้นเมืองลูกผสม
การศึกษาอัตราการเลี้ยงรอดของไก~พื้นเมืองลูกผสมที่ใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหาร
พบว~200
า อัตราการเลี
องลูฉบั
กผสมตลอดการทดลองไม~
างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีอัตราการ
วารสารวิ้จยัยงรอดของไก~
ร�ำไพพรรณีพปีื้นทเมืี่ 14
บที่ 2 เดือนพฤษภาคม -มสิีคงวามแตกต~
หาคม 2563
เลี้ยงรอดทุกช~วงอายุตลอดการทดลอง เท~ากับ 100 เปอรuเซ็นตuในทุกกลุ~มการทดลอง (ตารางที่ 4) ไม~พบการตายของไก~ตลอด
การทดลอง
2. อัตราการเลี้ยงรอดของไก่พื้นเมืองลูกผสม
อาหาร ดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่า การใช้ข้าวเปลือกข้าวหอม
การศึกษาอัตราการเลี้ยงรอดของไก่พื้นเมืองลูกผสม แม่พญาทองด�ำบดผสมในสูตรอาหารไก่พื้นเมืองลูกผสมตลอด
ที่ ใช้ ข ้ า วเปลื อ กข้3.า วหอมแม่
พ ญาทองด� ำ บดผสมในสู
ระยะในการเลี้ยง 16 สัปดาห์ มีต้นทุนการผลิต (ค่าตัวลูกไก่รวม
ต(นทุนและผลตอบแทนการเลี
้ยงไก2ตพรอาหาร
ื้นเมืองลูกผสม
พบว่า อัตราการเลีการศึ
้ยงรอดของไก่
้ืนเมืองลูกผสมตลอดการทดลอง
บ 85.62,
86.63, 92.66,
95.67, 101.69,ตและ
กษาต{นทุนพและผลตอบแทนการเลี
้ยงไก~พื้นเมือค่งลูาอาหาร)
กผสมที่ใเท่
ช{ขา{ากัวเปลื
อกข{าวหอมแม~
พญาทองดำบดผสมในสู
ร
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีอัตราการเลี้ยงรอด 102.58 บาทต่อตัว ในกลุ่มที่ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำ
อาหาร ดังแสดงในตารางที่ 5 พบว~า การใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารไก~พื้นเมืองลูกผสมตลอด
ทุกช่วงอายุตลอดการทดลอง เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ในทุกกลุ่ม บดผสมในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอร์เซ็นต์
ระยะในการเลี
สัปดาหu มีต{นทุตนลอดการทดลอง
การผลิ ต (ค~ าตัวลูกไก~ รตามล�
วมค~ าำอาหาร)
เท~ากับ 85.62,
95.67,
101.69,
การทดลอง
(ตารางที่ 3)้ยงไม่16พบการตายของไก่
ดับ มีก�ำไรจากการเลี
้ยงไก่86.63,
เท่ากั92.66,
บ 41.10,
39.75,
43.27,
และ3.102.58
บาทต~
อ
ตั
ว
ในกลุ
~
ม
ที
่
ใ
ช{
ข
า
{
วเปลื
อ
กข{
า
วหอมแม~
พ
ญาทองดำบดผสมในสู
ต
รอาหารระดั
บ
0,
5,
10,
15,
20,
และ
ต้นทุนและผลตอบแทนการเลีย้ งไก่พนื้ เมืองลูกผสม 48.21, 29.35, และ 21.98 บาทต่อตัว ในกลุ่มที่ใช้ข้าวเปลือกข้าว
25 เปอรu
นตu ตามลำดั
บ มีกำไรจากการเลี้ย้ยงไก่
งไก~พเท~
39.75,
43.27,ำบดผสมในสู
48.21, 29.35,
และ 21.98
อตั15,
ว ใน20,
การศึเกซ็ษาต้
นทุนและผลตอบแทนการเลี
ื้นเมืากัอบง 41.10,
หอมแม่
พญาทองด�
ตรอาหารระดั
บ 0,บาทต~
5, 10,
ลูกผสมที
อกข้
าวหอมแม่
ำบดผสมในสูตตรอาหารระดั
ร และ 25บ เปอร์
นต์15,
ตามล�
บ 25 เปอรuเซ็นตu ตามลำดับ
กลุ่ใ~มช้ทีข่ใ้าช{วเปลื
ข{าวเปลื
อกข{
าวหอมแม~พพญาทองด�
ญาทองดำบดผสมในสู
0, 5,เซ็10,
20,ำดัและ

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ตารางทีตารางที
่ 4 แสดงต้
ทุนและผลตอบแทนในการเลี
้ยงไก่พื้นยเมื
ข้าวเปลื
าวหอม
่ 5 นแสดงต{
นทุนและผลตอบแทนในการเลี
งไก~อพงลูื้นกเมืผสมที
องลูก่ใช้ผสมที
่ใช{ขอ{ากข้
วเปลื
อกข{าวหอมแม~พญา
แม่พญาทองด�
ำบดผสมในสู
ตรอาหาร(บาท/ตั
(บาท/ตั
ทองดำบดผสมในสู
ตรอาหาร
ว) ว)
ปริมาณข(าวเปลือกข(าวหอมแม2พญาทองดำบด (%)
ลักษณะที่ศึกษา
0
5
10
15
20
25
ค~าตัวลูกไก~
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
ค~าอาหารช~วง 3-10 สัปดาหu
35.24
37.89
39.90
41.85
43.28
43.74
ค~าอาหารช~วง 10-16 สัปดาหu
30.38
28.74
32.76
33.82
38.41
38.84
รวมต{นทุนการผลิต
85.62
86.63
92.66
95.67
101.69 102.58
ราคาไก~ที่ขายได{
132.72 126.38 135.93 144.58 131.04 124.56
กำไร
47.10
39.75
43.27
48.91
29.35
21.98
หมายเหตุ : ราคาไก~มีชีวิตขายส~งกิโลกรัมละ 80 บาท
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ใช้ข้าวเปลือกบดผสมในสูตรอาหารไก่เนื้อนั้นมีข้อจ�ำกัดในการใช้
วรใช้เกินอ20
เปอร์เซ็นต์ในสูตตรอาหาร
คันโธ, 2529
ผลการใช้
ข้าวเปลื
กข้าอวหอมแม่
พญาทองด�
ำบดผสม โดยไม่ตครอาหารต~
ผลการใช{
ข{าอวเปลื
กข{าวหอมแม~
พญาทองดำบดผสมในสู
สมรรถนะการผลิ
ไก~พื้นเมือ(อุงลูทัยกผสมในด{
าน ;
2559) โดยเฉพาะข้าวเปลือกบดเมื่อแยกเอาเปลือกออกจะมีแกลบ
ในสู ต รอาหารต่
ต ไก่พ่กื้ินน เมืและอั
องลูตกราการเปลี
ผสมในด้ า่ยนนอาหารของไก~
การเจริญอเติสมรรถนะการผลิ
บโต ปริมาณอาหารที
พื้นเมืองลูกผสม ในแต~ละช~วงอายุ พบว~า ไก~พื้นเมือง
การเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน และอัตราการเปลี่ยนอาหาร ประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์ มีสารซิลิกา (Silica) สูง ท�ำให้ย่อยยาก
ลูกผสมมีน้ำหนักตัวสิ้นสุดการทดลอง (อายุ 16 สัปดาหu) น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน และ
ของไก่พื้นเมืองลูกผสม ในแต่ละช่วงอายุ พบว่า ไก่พื้นเมืองลูกผสม และพลังงานใช้ประโยชน์ลดลง (ถาวร ฉิมเลี้ยง, 2537) ซึ่งส่วนที่
อัตราการเปลี่ยนอาหารตลอดการทดลองไม~แตกต~างกันทางสถิติ (P>0.05) อย~างไรก็ตามในการใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญา
มีน�้ำหนักตัวสิ้นสุดการทดลอง (อายุ 16 สัปดาห์) น�้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น เป็ น แกลบจะมี เ ยื่ อ ใยสู ง ถึ ง 40 เปอร์ เซ็ น ต์ และสารซิ ลิ ก า
ทองดำบดผสมในสู
รอาหารระดั่กินบ และอั
15 เปอรu
เซ็นตu ทำให{
เมืองลูเปอร์
กผสมมี
กสิ้นสุอ่ ดใยนี
การทดลอง
น้ำหนั
ที่เพิ่มขึ้ น
เซ็นต์น้ำส่หนั
วนของเยื
จ้ ะมีสารไฟติ
นอยูกส่ ตังู วจะไปรบกวน
อัตราการเจริ
ญเติบโต ปริมตาณอาหารที
ตราการเปลี
่ยนไก~พื้น11-19
อัตราการเจริญเติบแโตตกต่และอั
ราการเปลี
่ยนอาหารดี
ี่สุด แม{การย่
ว~าจะไม~
แตกต~
างจากกลุ
~มควบคุรวมทั
มและกลุ
~มทดลองอืด่ซึนมๆแร่ก็ธตาตุามดว้ ย
อยได้
ของโปรตี
นในอาหาร
ง้ รบกวนการดู
อาหารตลอดการทดลองไม่
างกันตทางสถิ
ติ (P>0.05)
อย่ทางไร
และเมื่อขใช{้าวเปลื
ข{าวเปลื
าวหอมแม~
พญาทองดำบดผสมในสู
เซ็นตu มีแนวโน{
ไก~พอื้นกบดยั
เมืองลูงกมีผสมมี
ท�ำให้สัตว์บปีก25ย่อเปอรu
ยแกลบแทบไม่
ได้เลยมทำให{
ข้าวเปลื
ลักษณะ
ก็ตามในการใช้
อกข้อกข{
าวหอมแม่
พญาทองด�
ำบดผสมในสูตรตรอาหารระดั
นฝุอน่ ยกว~
มากาท�กลุ
ำให้~ มสอืตั ่ นว์กๆนิ อาหารได้
ลดลง
(อุทยั คันโธ, 2559 ;
น้ ำหนั
้ นสุ ดเซ็การทดลอง
กตักวผสมมี
ที่ เ พิ่ มนขึำ�้ ้หนั
น อักตสิราการเจริ
เติ บ โตด{
ทั้ ง นี้ อ าจเปÉ
นเพราะในการใช{
อาหารระดั
บ 15กสิเปอร์
นต์ ท�ำให้ไก่พน้นื้ ำเมืหนัองลู
น้ สุด ฟ่าญมและเป็
เจริญเกิและเยาวมาลย์
, 2560) และอาจเป็
การทดลอง
น�้ำหนั
กตัวที่เพิ่มขึ้นต รอาหารไก~
อัตราการเจริ
รา สาโรช
ข{าวเปลื
อกบดผสมในสู
เนืญ้อนัเติ้นบมีโตข{อและอั
จำกัดตในการใช{
โดยไม~ค้คาวรใช{
น 20 เปอรuเซ็นค้ตuาใเจริ
นสูญตรอาหาร
(อุทัย คันโธ,นผล
ท�ำให้ไก่แพกลบประมาณ
ื้นเมืองลูกผสมในช่
วงอายุ
้าวเปลือก
การเปลี2529
่ยนอาหารดี
ที่สุดโดยเฉพาะข{
แม้ว่าจะไม่าแวเปลื
ตกต่อากบดเมื
งจากกลุ่อ่มแยกเอาเปลื
ควบคุมและอกออกจะมี
; 2559)
20-25
เปอรu3-10
เซ็นตuสัมีปสดาห์
ารซิลทีิก่ใช้าข(Silica)
เปอร์
กลุ่มทดลองอื
่นๆย~อก็ยยากและพลั
ตาม และเมื่องใช้
ข้าวเปลื
อกข้าลวหอมแม่
พญาฉิมเลีข้้ยาง,วหอมแม่
สูง ทำให{
งานใช{
ประโยชนu
ดลง (ถาวร
2537) พซึญาทองด�
่งส~วนที่เปÉำนบดผสมในสู
แกลบจะมีตเยืรอาหารระดั
่อใยสูงถึง 40บ 25
เปอรu
เซ็นเซ็ตuนต์
มีปนริอยู
มาณอาหารที
่กินได้น้อยกว่
ากลุของโปรตี
่มอื่นๆ แม้
ว่าข้าวหอมแม่
ทองด�ำบดผสมในสู
บ 25
นต์ มีแนวโน้
และสารซิลติกรอาหารระดั
า 11-19 เปอรu
เซ็นเปอร์
ตu ส~วเซ็นของเยื
่อใยนีม้จท�ะมีำให้
สารไฟติ
~สูงจะไปรบกวนการย~
อยได{
นในอาหาร
รวมทัพ้งญา
ำบดคุณสมบัติที่ดีมีสารแอนโทไซยานิน สารประกอบฟีนอลิก
ไก่พื้นเมืรบกวนการดู
องลูกผสมมีนด�้ำซึหนั
ตัวที่เพิ่มขึ้น ได{ทองด�
มแร~กสิธ้นาตุสุดด{วการทดลอง
ย ทำให{สัตวuน�ป้ำíกหนั
ย~อกยแกลบแทบไม~
เลย ข{าวเปลือกบดยังมีลักษณะฟ¢ามและเปÉนฝุ¢นมาก ทำให{สัตวu
อัตราการเจริญเติบโตด้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ ซึ่งมีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูล
กินอาหารได{ลดลง (อุ ทัย คันโธ, 2559 ; สาโรช ค{าเจริญ และเยาวมาลยu ค{าเจริญ, 2560) และอาจเปÉ นผลทำให{ ไก~พื้ นเมือง
ลูกผสมในช~วงอายุ 3-10 สัปดาหuที่ใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 25 เปอรuเซ็นตu มีปริมาณ
อาหารที่กินได{น{อยกว~ากลุ~มอื่น ๆ แม{ว~าข{าวหอมแม~พญาทองดำบดคุณสมบัติที่ดีมีสารแอนโทไซยานิน สารประกอบฟíนอลิก
และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่น ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติต~อต{านอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก~อโรคหลาย
ถาวร ฉิชนิ
มเลีด้ย(พั
ง, ชพรชั
ย เหลืสมเทศ
องวารี และคณะ, 2558 ; Chen et al., 2012) นอกจากนี้การใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบด
ราภรณu
ผสมในสูตรอาหารระดับมากกว~า 20 เปอรuเซ็นตu จึงมีผลต~อการใช{ประโยชนuได{ของพลังงาน โปรตีนและการดูดซึมแร~ธาตุลดลง
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สบายและไม่มีความเครียด จึงมีผลท�ำให้ไก่เนื้อทุกกลุ่มการทดลอง
มีอัตราการเลี้ยงรอดไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับเกรียงไกร
โชประการ และคณะ (2541) ที่กล่าวว่าไก่พื้นเมืองลูกผสมที่เลี้ยง
ในสภาพการจัดการที่ดี คือ เลี้ยงแบบขัง ได้รับวัคซีนป้องกันโรค
และพยาธิครบตามก�ำหนด อาหารและน�้ำเพียงพอทั้งปริมาณและ
คุณภาพ ท�ำให้สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองดีกว่า
ไก่พื้นเมืองแท้ ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของวรกร มีปาน และ
คณะ (2555) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการใช้ขา้ วเปลือกร่วมกับหนอนแมลงวันสด
เป็นอาหารไก่พนื้ เมืองระยะเล็กไก่ ไก่สามารถเจริญเติบโตได้ในระดับ
ปกติ และที่ส�ำคัญไก่ทดลองมีสุขภาพเป็นปกติและมีอัตราการเลี้ยง
รอดเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการตาย ในการทดลองครั้งนี้จึงมี
อัตราการเลี้ยงรอดดีกว่าที่อ�ำนวย เลี้ยวธารากุล และคณะ (2555)
ที่รายงานว่าอัตราการตายของไก่ประดู่หางด�ำพันธุ์แท้และลูกผสม
ในช่วงอายุ 0-16 สัปดาห์เท่ากับ 2.00 และ 1.00 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ เกณฑ์
โดยปกติทั่วไปของการเลี้ยงไก่เนื้อในช่วงอายุ 3 สัปดาห์แรกไก่จะมี
อัตราการตายประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ หลังจากอายุ 3 สัปดาห์จะมี
อัตราการตายประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ (Ensminger, 1992)
ในการใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำบดผสมใน
สูตรอาหารไก่พื้นเมืองลูกผสมตลอดระยะในการเลี้ยง 16 สัปดาห์
ท�ำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเมื่อใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญา
ทองด�ำบดผสมในสูตรอาหารในปริมาณที่สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากใน
ช่วงทีท่ ำ� การทดลองนัน้ ราคาข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำบด
แพงกว่าข้าวโพดบดถึงสองเท่า จึงท�ำให้ต้นทุนการผลิตนั้นสูงตาม
ส่วนด้านก�ำไรนั้นจะเห็นได้ว่าในการใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญา
ทองด�ำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ จะมีก�ำไรจาก
การเลี้ยงสูงที่สุด เท่ากับ 48.91 บาทต่อตัว ทั้งนี้เนื่องจากไก่มีตัว
น�้ำหนักตัวเมื่อสิ้นสุดการทดลองมากที่สุด (1,807.28 กิโลกรัมต่อ
ตัว) จึงท�ำให้ขายได้ราคาสูงที่สุด ซึ่งไก่ขนาดนี้เป็นขนาดใหญ่เหมาะ
ส�ำหรับตลาด ในช่วงตรุษจีนที่ต้องการไก่ไหว้เจ้าขนาดตัวใหญ่ หรือ
ไก่ส�ำหรับการท�ำข้าวมันไก่ แต่เมื่อใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญา
ทองด�ำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ จะท�ำให้มีก�ำไร
จากการเลีย้ งต�ำ่ ทีส่ ดุ ผลการทดลองครัง้ นีส้ อดคล้องกับรายงานของ
อ�ำนวย เลีย้ วธารากุล และคณะ (2555) ทีพ่ บว่า เมือ่ เลีย้ งไก่ลกู ผสม
ประดู่หางด�ำเชียงใหม่เพื่อขุนขาย ไก่ลูกผสมจะให้ผลตอบแทนสูง
กว่าไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้โดยให้ก�ำไรสูงสุด เมื่อจ�ำหน่ายที่อายุ 16
สัปดาห์จะให้ก�ำไรถึงตัวละ 39.39 บาท
สรุป สามารถใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำบด
ผสมในอาหารไก่พื้นเมืองลูกผสมได้ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผล
กระทบต่อสมรรถนะการผลิต แต่การใช้มากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์จะ
ท�ำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้น และก�ำไรลดลง
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อิสระและมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคหลายชนิด
(พัชราภรณ์ สมเทศ และคณะ, 2558 ; Chen et al., 2012) นอกจากนี้
การใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำบดผสมในสูตรอาหาร
ระดับมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ จึงมีผลต่อการใช้ประโยชน์ได้ของ
พลังงาน โปรตีนและการดูดซึมแร่ธาตุลดลง ท�ำให้น�้ำหนักสิ้นสุด
การทดลอง น�้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตของไก่
พื้นเมืองลูกผสมมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามในการทดลองครั้งนี้
ไก่พนื้ เมืองลูกผสมมีนำ�้ หนักตัว และอัตราการเจริญเติบโต ใกล้เคียง
กับงานวิจัยของมนต์ชัย ดวงจินดา และคณะ (2550) ที่รายงานว่า
ไก่ลูกผสมประดู่หางด�ำมีน�้ำหนักตัว, อัตราการเจริญเติบโตของไก่
เพศผูแ้ ละเพศเมียเท่ากับ 1,558.00 และ 1,224.00 กรัม, 18.50 และ
14.10 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล�ำดับ และใกล้เคียงกับการทดลองของ
ไพโชค ปัญจะ (2543) ที่รายงานว่าไก่พื้นเมือง ไก่พื้นเมืองลูกผสม
ของชัยอารีย์ ไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี และไก่พื้นเมืองลูกผสม
ของกรมปศุสัตว์อายุตั้งแต่ 0-16 สัปดาห์ มีอัตราการเจริญเติบโต
เท่ากับ 13.43, 19.78, 19.76 และ 16.19 กรัมต่อตัวต่อวัน
ตามล�ำดับ แต่ประสิทธิภาพการเปลีย่ นอาหารของการทดลองครัง้ นี้
ด้อยกว่าการทดลองของสมโภชน์ ทับเจริญ และคณะ (2549)
ที่รายงานว่าไก่ลูกผสมพื้นเมือง (ไก่ตะนาวศรี) มีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนอาหาร ในช่วง 0-18 สัปดาห์ อยู่ในช่วง 3.32-3.43
และยังด้อยกว่าการทดลองของไพโชค ปัญจะ (2543) ที่รายงาน
ว่าไก่พื้นเมือง ไก่พื้นเมืองลูกผสมของชัยอารีย์ ไก่พื้นเมืองลูกผสม
ตะนาวศรี และไก่ พื้ น เมื อ งลู ก ผสมของกรมปศุ สั ต ว์ อ ายุ ตั้ ง แต่
0-16 สัปดาห์ มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร เท่ากับ 3.78,
2.77, 2.69 และ 3.11 ตามล� ำ ดั บ และรายงานของอ� ำ นวย
เลี้ยวธารากุล และคณะ (2542) ที่ทดลองเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง
ด้วยอาหารไก่ไข่ พบว่า ไก่ลูกผสมพื้นเมืองที่อายุ 12 สัปดาห์
ไก่มปี ระสิทธิภาพการเปลีย่ นอาหารเท่ากับ 3.02 รวมทัง้ การทดลอง
ของภูรี วีระสมิทธิ์ และคณะ (2554) ที่รายงานว่าไก่ลูกผสม
ประดู่หางด�ำ ไก่ลูกผสมเหลืองหางขาว ไก่ลูกผสมแดง และไก่
ลูกผสมชี มีประสิทธิภาพการเปลีย่ นอาหารทีช่ ว่ งอายุ 0-12 สัปดาห์
เท่ากับ 3.15, 3.16, 3.28 และ 3.32 ตามล�ำดับ
ส่ ว นอั ต ราการเลี้ ย งรอดของไก่ พื้ น เมื อ งลู ก ผสมใน
ทุ ก ช่ ว งอายุ ไ ม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ (P>0.05) ในการ
ทดลองนี้มีอัตราการเลี้ยงรอดในทุกช่วงอายุเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์
ในทุกกลุ่มการทดลอง อาจเนื่องจากไก่พื้นเมืองลูกผสมที่น�ำมาใช้
ในการทดลองครั้งนี้มีอายุ 21 วัน ได้คัดเลือกตัวที่มีขนาดใกล้เคียง
สม�ำ่ เสมอกัน มีความแข็งแรง และมีการจัดการด้านอาหาร การดูแล
ด้านความสะอาดของคอก และการเอาใจใส่ดูแลอย่างสม�่ำเสมอ
เหมือนกันทุกกลุม่ การทดลอง จึงท�ำให้ไก่เนือ้ ทุกกลุม่ มีความเป็นอยู่

ถาวร ฉิมเลี้ยง, พรชัย เหลืองวารี

202 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563
ธรรณพ เหล่ากุลดิลก. (2553). องค์ประกอบของสารต้านอนุมลู อิสระ
กิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ และเสถียรภาพ
การใช้ขา้ วเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำบดผสมในสูตร
ระหว่างการเก็บรักษาของร�ำจากข้าวสี และการประยุกต์
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ได้กำ� ไรน้อยลง ในขณะทดลองนีข้ า้ วเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�ำ
ดุษฏีบัณฑิต (วท.ด.) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มีราคาค่อนข้างแพง แต่การสีขา้ วมีผลพลอยได้คอื ร�ำ ซึง่ นอกจากราคา
มหาวิทยาลัย.
จะไม่แพงมาก ในร�ำข้าวหอมแม่พญาทองด�ำจะมีสารแอนโทไซยานิน
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(ฉบับพิเศษ): 649-660.
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ชภัฏ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงอรรถาธิบาย โดยใช้วิธีการส�ำรวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา และการอบรมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง
กับการจัดการความขัดแย้ง วิเคราะห์รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง วัดบุคลิกภาพตามทฤษฏีบุคลิกภาพ 5 มิติ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลิกภาพ 5 มิติ และการจัดการความขัดแย้ง และวิเคราะห์ความสามารถในการอธิบายความผันแปรระหว่างบุคลิกภาพ 5 มิติ
และการจัดการความขัดแย้ง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ระหว่างชั้นปีที่ 1-4 โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน แบบสุ่มอย่างง่ายและไม่แทนที่ โดยใช้ตารางเลขสุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 396 คน ใช้แบบสอบถาม
ในการวิจัยและได้แบบสอบถามคืนมาจ�ำนวนทั้งสิ้น 386 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ยสถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั สถิตไิ คสแควร์ และวิเคราะห์ความสามารถในการอธิบายความผันแปร
ด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า อายุ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการจัดการความขัดแย้ง ส่วนเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
บิดา-มารดา และการอบรมเกี่ยวกับการจัดการความชัดแย้ง ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความขัดแย้ง นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้
การจัดการความขัดแย้งแบบการประนีประนอม และมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส�ำนึกมากที่สุด บุคลิกภาพทั้ง 5 มิติ ของนักศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการความขัดแย้งแบบการปรองดอง และแบบการประนีประนอม และไม่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
การจัดการความขัดแย้งแบบการร่วมมือและแบบการแข่งขัน นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวสามารถอธิบายความผันแปรต่อ
การจัดการความขัดแย้งได้ร้อยละ 5.20 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรมีศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพของนักศึกษาให้ชัดเจน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตในการเรียน
การสอนในการชีวิตในระดับอุดมศึกษาต่อไป
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This research was an explanatory research with cross-sectional survey methodology. The objective was to
study the relationship between personal factors such as gender, age, education level, marital status and training on
conflict management with conflict management style. An analyzing student conflict consisted of management
styles, measure the personality of students according to the five dimensional personality theory, analyzing the
relationship between five dimensional personality and conflict management and analyzing the ability to explain
the variation between five dimensional personality and conflict management style. The samples were students
studying during years 1-4 by the researcher selecting the samples by proportional sampling without replacement
method. A random number table people of 396 samples were used by the research questionnaire and 386 copies
were returned. Data were analyzed using Pearson’s product moment correlation co-efficient, chi-square, and
multiple regression analysis.
The result was age was negatively related to conflict management but gender, educational level, marital
status and training on contrast management showed no relationship with conflict management. Most students
used a compromise style of conflict management and had a concientiousness personality. There was personality
of student showed no positive relationship with accommodating conflict management and a compromise.
And there is no negative relationship with collaborating and competition conflict management. Students with
a neuroticism personality can explain 5.20 percent of variation in conflict management. In this research, there is a
suggestion executives management or related personnel should have clear information about the personality of
the student to study the behavior of conflict management. Which results in students having a happier quality of life.
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แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยเฉพาะของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถ
ในปัจจุบนั ความขัดแย้งเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ในชีวติ ประจ�ำวัน สังเกตได้จากลักษณะภายนอก เช่น การแต่งตัว ลักษณะท่าทาง
ของบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างใน การพูด และลักษณะภายในเช่น ความคิด สติปัญญา ความนึกคิด
การรับรู้ และความคิดของแต่ละบุคคล ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ความสามารถ การปรับตัวเข้ากับสังคม McCrae and Costa
มักจะน�ำไปสู่ความรุนแรงได้ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทั้งด้าน ได้แบ่งกลุ่มบุคลิกภาพออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1. บุคลิกภาพแบบการเข้าใจผู้อื่น (Agreeableness)
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว อื่นๆ ความขัดแย้งเป็นสิ่ง
ที่ท�ำให้เกิดผลเสียในด้านต่างๆ ทั้งต่อตัวบุคคล และต่อองค์การ หมายถึง การไว้วางใจผู้อื่น (Trust) ตรงไปตรงมา (Straight
โดยแนวคิดที่ใช้ในแก้ปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบันมักจะมุ่งท�ำให้ forwardness) เอื้ อ เฟื ้ อ (Altruism) การยอมตามผู ้ อื่ น
บุคลากรปรับเปลี่ยนแนวความคิด และพฤติกรรมจากเรื่องส่วนตัว (Compliance) สุ ภ าพ (Modesty) และมี จิ ต ใจอ่ อ นโยน
มาเป็นผลประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยการให้ค�ำนึงถึงผลกระทบ (Tender- mindedness)
2. บุคลิกภาพแบบมีจิตส�ำนึก (Concientiousness)
และความส�ำเร็จต่อองค์กรเป็นหลักส�ำคัญ โดยอาจมีการใช้เทคนิค
ต่างๆ เช่น การเจรจาต่อรอง การร่วมกันแก้ปัญหา โดยท�ำให้เกิด หมายถึง การมีความสามารถ (Compretence) เป็นระเบียบ
ความพึงพอใจต่อบุคคลทั้ง 2 ฝ่ายให้มากที่สุด Thomas and (Order) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ (Dutifulness) ความต้องการ
สั ม ฤทธิ์ ผ ล (Achievement striving) มี วิ นั ย ต่ อ ตนเอง
Killman ได้เสนอวิธีการจัดการความขัดแย้งไว้ 5 วิธี ได้แก่
1. การปรองดอง (Accommodating) หมายถึ ง (Self-discipline) และแนวคิดที่ใช้ปฏิบัติงาน (Deliberation)
3. บุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extraversion) หมายถึง
การมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกในระดับต�่ำ และแสดงพฤติกรรม
ร่วมมือในระดับสูง เป็นพฤติกรรมที่ขาดการยืนยันความต้องการ การเป็นผู้มีความอบอุ่น (Warmth) ความชอบอยู่ร่วมกับผู้อื่น
เป้าหมาย และความสนใจของตนเอง พยายามจะท�ำให้อีกฝ่าย (Gregariousness) การแสดงออกแบบตรงไปตรงมา (Assertiveness)
การชอบมีกจิ กรรม (Activity) ชอบแสวงหาความตืน่ เต้น (Excitement
พึงพอใจ
2. การหลีกเลีย่ ง (Avoiding) หมายถึง การมีพฤติกรรม seeking) การมีอารมณ์ด้านบวก (Positive emotions)
4. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) หมายถึง
กล้าแสดงออกในระดับต�่ำ และแสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดับ
ต�่ำด้วย เป็นการไม่ต่อสู้ปัญหา และไม่ร่วมมือในการแก้ปัญหา การเป็นผู้ที่มีความวิตกกังวล (Anxiety) โกรธง่าย (Anger) ท้อแท้
(Discouragement) การค�ำนึงถึงแต่ตนเอง (Self conciousness)
ไม่สนใจในความต้องการของตนเอง และความสนใจของผู้อื่น
3. การร่วมมือ (Collaborating) หมายถึง การมี มีความกระตุ้นรุนแรง (Impulsiveness) และอารมณ์เปราะบาง
พฤติกรรมกล้าแสดงออกในระดับสูง และพฤติกรรมร่วมมือในระดับ (Vulnerability)
5. บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness
สูงด้วย เป็นการที่จะมุ่งเอาชนะ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ใน
to experience) หมายถึ ง การเป็ น คนช่ า งฝั น (Fantacy)
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
4. การแข่งขัน (Competing) หมายถึง การมีพฤติกรรม มีความสุนทรี (Aesthetics) ชอบเปิดเผยความรู้สึก (Feelings)
กล้าแสดงออกในระดับสูง และพฤติกรรมร่วมมือในระดับต�่ำเป็น ชอบการปฏิบัติ (Actions) การมีความคิดสร้างสรรค์ (Ideas)
พฤติกรรมทีเ่ น้นการเอาใจตนเอง มุง่ ชัยชนะของตนเองเป็นประการ การยอมรับค่านิยม (Values)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพทั้ง
ส�ำคัญโดยไม่ค�ำนึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผู้อื่น
5. การประนีประนอม (Compromising) หมายถึง 5 มิติ ทีม่ ผี ลต่อการจัดการความขัดแย้งของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
การมีพฤติกรรมกล้าแสดงออก และพฤติกรรมร่วมมือในระดับ ราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องจากบุคลิกภาพท�ำให้บุคคลมีพฤติกรรม
ปานกลาง เป็นการเจรจาต่อรองที่มุ่งจะให้ทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้ง การเลือกรูปแบบการจัดการความขัดแย้งหลายรูปแบบแตกต่างกัน
และการทีน่ กั ศึกษามีบคุ ลิกภาพทีม่ กี ารเลือกการจัดการความขัดแย้ง
มีความพอใจ
นักศึกษาทีศ่ กึ ษาในระดับอุดมศึกษานัน้ มาจากหลากหลาย ที่ไม่เหมาะสมในการแก้ปัญหา อาจส่งผลเสียต่อเพื่อนนักศึกษา
การเลี้ยงดู วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ความคิดที่แตกต่าง พฤติกรรม ในห้อง การเรียน ตลอดจนไม่สามารถปรับตัวให้การเรียนส�ำเร็จได้
ที่แสดงออกย่อมแตกต่างกัน พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง และอาจส่งผลเสียต่อสถาบันการศึกษานั้นๆ ได้ ผลการศึกษาใน
ที่เกิดขึ้นของนักศึกษานั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบุคลิกภาพ โดย ครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บุ ค ลิ ก ภาพเป็ น ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ แ สดงออกมาแตกต่ า งกั น ที่น�ำผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ออกไป ทั้งในสิ่งที่มองเห็นได้และสิ่งที่มองไม่เห็น ซึ่งจะท�ำให้ผู้อื่น ของนักศึกษา ให้สามารถจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เข้ า ใจ และสามารถแยกได้ ว ่ า บุ ค คลนั้ น แตกต่ า งจากคนทั่ ว ไป มีประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้าน
บุคลิกภาพคือ ผลรวมของพฤติกรรมต่างๆ ของแต่ละบุคคลที่ นักศึกษา เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรต่อไป
จตุพร อุ่นประเสริฐสุข
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

พพ
รรณ
ี

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงอรรถาธิบาย (Explanatory
research) โดยการใช้การส�ำรวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional
survey) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา และ
การอบรมเกีย่ วกับการจัดการความขัดแย้ง กับการจัดการความขัดแย้ง
วิเคราะห์รปู แบบการจัดการความขัดแย้งของนักศึกษา วัดบุคลิกภาพ
ของนักศึกษา ตามทฤษฏีบุคลิกภาพ 5 มิติ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลิกภาพ 5 มิติ และการจัดการความขัดแย้ง วิเคราะห์
ความสามารถในการอธิบายความผันแปรระหว่างบุคลิกภาพ 5 มิติ
และการจัดการความขัดแย้ง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การจัดการความขัดแย้ง
บุคลิกภาพ 5 มิติ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การ คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาอยู ่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
ชั้นปีศึกษา สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา และการอบรมเกี่ยว ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จ�ำนวน 827 คน กลุม่ ตัวอย่าง
กับการจัดการความขัดแย้งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการ คือนักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การ
ศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งศึกษาในสาขาวิชา 5 สาขาวิชา ดังนี้
ความขัดแย้ง
2. บุคลิกภาพ 5 มิติ มีความสัมพันธ์กับการจัดการ คือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จ�ำนวน 3 แขนง ได้แก่ ความงาม การดูแลเด็ก และการดูแลผูส้ งู อายุ
ความขัดแย้ง ดังนี้
		 2.1 บุคลิกภาพแบบการเข้าใจผู้อื่นมีความสัมพันธ์ สาขาการแพทย์แผนจีน สาขาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
ทางบวกกับการจัดการความขัดแย้งแบบการปรองดอง การหลีกเลีย่ ง และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยด�ำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยด�ำเนินงานเป็นขั้นตอนดังนี้
การร่วมมือ การแข่งขัน และการประนีประนอม
1. ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการส่งเอกสารเพือ่ ขอรับการพิจารณา
		 2.2 บุคลิกภาพแบบมีจิตส�ำนึกมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับการจัดการความขัดแย้งแบบการปรองดอง การหลีกเลี่ยง จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
และการร่วมมือ
2. เมื่อได้รับอนุมัติให้ท�ำการศึกษาแล้วผู้วิจัยส่งหนังสือ
		 2.3 บุคลิก ภาพแบบเปิด เผยมีความสัม พั น ธ์ ท าง
บวกกับการจัดการความขัดแย้งแบบการหลีกเลี่ยง การร่วมมือ ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ดิ งั กล่าวถึงคณบดีวทิ ยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือใน
การแข่งขัน และการประนีประนอม
		 2.4 บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวมีความสัมพันธ์ทางบวก การส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
3. หลังได้รบั อนุญาตจากคณบดีวทิ ยาลัยสหเวชศาสตร์
กับรูปแบบการจัดการความขัดแย้งแบบการปรองดอง การหลีกเลีย่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ทั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ก� ำ หนดเวลารั บ
และการแข่งขัน
		 2.5 บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์มีความ แบบสอบถามคืนภายหลังจากแจกแบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์
สัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความขัดแย้งแบบการหลีกเลีย่ ง และ ทั้งนี้ผู้วิจัยอ�ำนวยความสะดวกให้กลุ่มตัวอย่างส่งแบบสอบถาม
ในซองที่ก�ำหนด ปิดผนึก และให้ส่งแบบสอบถามคืนฝ่ายกิจการ
การร่วมมือ
3. บุคลิกภาพ 5 มิติ สามารถอธิบายความผันแปรต่อ นักศึกษา เพื่อไม่ให้เป็นการเกิดความ Bias ของนักศึกษา
4. น� ำ แบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ คื น มาตรวจสอบความ
การจัดการความขัดแย้งได้
ถูกต้องสมบูรณ์ว่าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมานั้นมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนและเพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล

มห
าว
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า

ชภัฏ

รำไ

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา
และการอบรมเกี่ ย วกั บ การจั ด การความขั ด แย้ ง กั บ การจั ด การ
ความขัดแย้ง
2. วิเคราะห์รปู แบบการจัดการความขัดแย้งของนักศึกษา
3. วัดบุคลิกภาพของนักศึกษา ตามทฤษฏีบุคลิกภาพ
5 มิติ
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 มิติ
และการจัดการความขัดแย้ง
5. วิเคราะห์ความสามารถในการอธิบายความผันแปร
ระหว่างบุคลิกภาพ 5 มิติ และการจัดการความขัดแย้ง

วิธีด�ำเนินการวิจัย

จตุพร อุ่นประเสริฐสุข

208 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย

รำไ

พพ
รรณ
ี

1. สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics)
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นนักศึกษา มหาวิท6ยาลัย
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ราชภัฎราชภัฏสวนสุนันทา จ�ำนวน 386 คน จากการวิเคราะห์
วิเคราะห0
ความสามารถในการอธิ
บายความผั
นแปรระหวÑ
คลิากภาพ
5 มิตเป็ิ นและการจั
ดแย~74.90
งโดยใช~มีอายุ
(Frequency) 3.ร้อยละ
(Percentage)
ค่าเฉลีย่ (Mean)
ส่วนเบีย่ งเบน
ข้อมูาลงบุ
พบว่
ส่วนใหญ่
เพศหญิง ดคิการความขั
ดเป็นร้อยละ
มาตรฐาน
เฉลี่ย 19.25 ปี ส่วนใหญ่อยู่ชั้นปีการศึกษาที่ 2 คิดเป็นร้อยละ
สถิติก(Standard
ารวิเคราะห0Deviation)
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์ 34.20 สถานภาพสมรสบิดา-มารดา คืออยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ
ผลการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ ระดับชัน้ ปีการศึกษา 77.50 และส่วนใหญ่ไม่เคยอบรมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง
กลุÑ มตั(Chi-square)
วอยÑ างในการวิและศึ
จัย ครักษาความสั
้งนี้ เปw นนั กมศึพักนษา
มหาวิ
ฎ ราชภั
ฏ สวนสุ
ันทา รจำนวน
386 คน
ด้วยสถิติไค-สแควร์
ธ์ระหว่
าง ท ยาลั
คิดยเป็ราชภั
นร้อยละ
87.60
ผู้ทนี่เคยได้
ับการอบรมเกี
่ยวกัจากการ
บการจัดการ
ข~อมูลพบวÑ
า สÑวนใหญÑ
เปwนเพศหญิ
ดเปwน5ร~อมิยละ
ายุงเฉลี
่ย 19.25
สÑวนใหญÑออ่ ยูงÑชการบริ
ั้นปãการศึ
กษาที่ 2ดแย้ง
ปั จ จั ยวิส่เคราะห0
ว นบุ ค คลในด้
า นอายุ
เปรี ย บเที
ย บบุ ค ลิงกคิภาพ
ติ 74.90
ความขัมีดอแย้
ส่วนใหญ่
ได้รบั ปãการอบรมเรื
หารความขั
กับการจั
แย้ง ด้วยสถิ
ติสัมประสิทธิ์สดหสั
มพันธ์แบบ
ศึกนษาเลื
กใช้นวร~ธิ อกี ยละ
ารจัด77.50
การความขั
ดแย้วงนใหญÑ
แบบการประนี
ประนอม
คิดดเปwการความขั
นร~อยละ ด34.20
สถานภาพสมรสบิ
า-มารดา
คื ออยูÑดนั~วกยกั
คิดอเปw
และสÑ
ไมÑเคยอบรม
เพี ย ร์เกี
สั น่ยวกั(Pearson’s
product
correlation
มากทีรับ่ สการอบรมเกี
ุ ด (จ� ำ นวน ่ย180
คน ดร้การความขั
อ ยละ 46.63)
บการจัดการความขั
ดแย~งmoment
คิดเปwนร~อยละ
87.60 ผู~ที่เคยได~
วกับการจั
ดแย~ง สÑรองลงมาคื
วนใหญÑ อ
coefficient)
วมมืดอแย~การหลี
กเลี่ยง และการแข่
งขันน้่อสุยที
ได~รับการอบรมเรื่อง การบริหารความขัดแย~ง นักศึกษาเลือกใช~การปรองดองการร่
วิธีการจัดการความขั
งแบบการประนี
ประนอมมากที
ด ่สุด
3. 180
วิเคราะห์
บายความผั
นแปร และนัวกมมื
ศึกอษาส่
วนใหญ่
กภาพหลักงแบบมี
ิตส�่ สำุดนึกมากที
(จำนวน
คน ร~คอวามสามารถในการอธิ
ยละ 46.63) รองลงมาคื
อ การปรองดองการรÑ
การหลี
กเลีม่ ยีบงุคลิและการแขÑ
ขั นน~อจยที
และ ่สุด
ระหว่านังบุ
กภาพ
5 มิมตีบิ และการจั
ดการความขั
แย้งกโดยใช้
(M = 3.48)
รองลงมาคื
อ แบบเปิ
เผย แบบเปิ
ดรับประสบการณ์
กศึคกลิษาสÑ
วนใหญÑ
ุคลิกภาพหลั
กแบบมีจิตดสำนึ
มากทีส่สถิุดติ (M=3.48)
รองลงมาคื
อ แบบเป•
ดเผยดแบบเป•
ดรับประสบการณ0
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
แบบการเข้าใจผู้อื่น และแบบหวั่นไหว (M = 3.33, 3.07, 2.91 และ
แบบการเข~าใจผู~อื่น และแบบหวั่นไหว (M=3.33, 3.07, 2.91 และ 2.64 ตามลำดับ)
2.64 ตามล�ำดับ)

ชภัฏ

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ0ระหวÑางปÖจจัยสÑวนบุคคล ได~แกÑ อายุ กับการจัดการความขัดแย~งของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตารางที
่ 1 นความสั
สวนสุ
ันทา มพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ กับการจัดการความขัดแย้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตัวแปร
การจัดการความขัดแย7ง
p-value
อายุ (ปã)

-0.104

0.041*

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ0ปÖจจัยสÑวนบุคคล คือ อายุมีความสัมพันธ0เชิงลบในระดับต่ำกับการจัดการ
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ลดลง และ เพศ ระดับชัน้ ปีการศึกษา สถานภาพ
ีผลตÑอดการเลื
อกใช~รดูปแย้
แบบการจั
ดการความขั
ดแย~ง และการอบรมเกี
โดยนักศึกษาที่มย่ วกั
ีอายุบทการจั
ี่เพิ่มดขึการความขั
้นจะมีสÑวนดแย้ง
อายุมีความขั
ความสัดมแย~
พันงธ์เหมายความวÑ
ชิงลบในระดัาบต�อายุ
่ำกับมการจั
การความขั
ง สมรสของบิ
ดา-มารดา
เพศ ระดับไม่
ชั้นมปãผี กลต่
ารศึ
กษา อสถานภาพสมรสของบิ
ดา-มารดาดแย้และการ
รÑวมในการจั
ดการความขั
ดแย~องทีกใช้
่เกิดรขึูป้นแบบการจั
ลดลง และ
หมายความว่
า อายุ
มีผลต่อการเลื
ดการความ
อการเลื
กใช้รปู แบบการจัดการความขั
งของนักศึกษา
อบรมเกี
ย
่
วกั
บ
การจั
ด
การความขั
ด
แย~
ง
ไมÑ
ม
ผ
ี
ลตÑ
อ
การเลื
อ
กใช~
ร
ป
ู
แบบการจั
ด
การความขั
ด
แย~
ง
ของนั
ก
ศึ
ก
ษา
ผลที
ไ
่
ด~
ไ
มÑ
ขัดแย้ง โดยนักศึกษาที่มีอายุที่เพิ่มขึ้นจะมีส่วนร่วมในการจัดการ ผลที่ได้ไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ 1
สนับสนุนสมมติฐานที่ 1
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มห
าว
0.31*

0.49*

0.29*

0.64*

0.75*

0.60*

-0.05

0.55

0.61

0.43

2.21
1.81

2.64

3.07

6.20

5.80

5.17

หวั่นไหว

เปXดประสบการณ0

การปรองดอง

การหลีกเลี่ยง

การร7วมมือ

การแข7งขัน

ประนีประนอม
การจัดการความขัดแย;ง

-0.26*
0.29*

-0.06
0.08
-0.13*
0.21*
-0.09
0.02

-0.02
-0.02

-0.19*
0.10

-0.15*
0.13*

1.67

7.54

-0.40*

-0.03
-0.05

0.13*

0.21*

0.14*

0.10*

2.09

5.28

-0.42*
0.04

0.02

0.10

0.13*

0.07

1.59

-0.07

0.12*

-0.20* -0.10*

0.08

0.02

-0.16*

0.02

0.01

-0.09

-0.14*

0.11*

0.36*

0.23*

0.28*

1

1

0.24*

0.33*
0.03

การหลีกเลี่ยง

1

-0.04

-0.08
-0.20*

-0.24*

-0.36*

0.19*
0.00

1

-0.29* 1
-0.07 -0.10*

1

ประนีประนอม

1

พพ
รรณ
ี

รำไ

แบบเปFดรับประสบการณM
1

การปรองดอง

ชภัฏ

แบบเปFดเผย
1

การจัดการความขัดแย;ง

จากตารางที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 มิติ และการจัดการความขัดแย้ง พบว่า บุคลิกภาพไม่มีผลทางบวกต่อการเลือกใช้การจัดการความขัดแย้งแบบ
การปรองดอง และการประนีประนอม และไม่มีผลทางลบต่อการเลือกใช้การจัดการความขัดแย้งแบบการร่วมมือและการประนีประนอม ผลที่ได้ไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ 2.1-2.5

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

แบบจิตสำนึก
1

แบบหวั่นไหว

0.46*

เปXดเผย

3.33

2.91
3.48

การเขDาใจผูDอื่น
มีจิตสำนึก

1
0.32*

1

บุคลิกภาพ

0.73*
0.66*

SD

ลัยร
า

ิทยา

M

แบบเข;าใจผู;อื่น

0.53
0.53

บุคลิกภาพ

ตัวแปร
การรNวมมือ

ตารางที่ 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ0แบบเพียร0สันระหว7างบุคลิกภาพ 5 มิติ และการจัดการความขัดแยDงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (n=386)
ตารางที่ 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างบุคลิกภาพ 5 มิติ และการจัดการความขัดแย้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (n = 386)

การแขNงขัน

7

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 209

จตุพร อุ่นประเสริฐสุข

9

210 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563
ตารางที่ 3 ค$ าสั ม ประสิ ท ธิ์ แ ละค$ าสถิ ติ ท ดสอบของบุ ค ลิ ก ภาพ 5 มิ ติ ที่ มี ผ ลต$ อการจั ด การความขั ด แยD ง ของนั ก ศึ ก ษา
ยราชภั
สวนสุาสถิ
นันตทา
ดDวยวิธีการของสมการถดถอยพหุ
(n=386)
ตารางทีมหาวิ
่ 3 ค่าทสัยาลั
มประสิ
ทธิ์แฏละค่
ิทดสอบของบุ
คลิกภาพ 5 มิติ ที่มีผลต่คูณอการจั
ดการความขัดแย้งของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยวิธีการของสมการถดถอยพหุคูณ (n = 386)
Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

พพ
รรณ
ี

ตัวแปร

t

p-value
.000
.861

Std.Error

Beta

ค$าคงที่
1. แบบการเขDาใจผูDอื่น

5.851
.004

.098
.021

.010

59.879
.176

2. แบบมีจิตสำนึก

-.047

.027

-.102

-1.734

.084

3. แบบเปiดเผย

.000

.022

-.022

-.037

.970

4. แบบหวั่นไหว

.070

.019

.227

3.759

.000*

5. แบบเปiดรับประสบการณl

.012

.025

.027

.483

.629

รำไ

B

p-value<0.05, R2=0.052, Adjusted R2 = 0.040, F=4.176

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

จากตารางที่ 4.3 วิเคราะหl ความสามารถในการอธิบ ายความผันแปรของบุคลิ กภาพ 5 มิติต$ อการจัดการความ
จากตารางที่ 3 วิเคราะห์ความสามารถในการอธิบาย การอบรบเกี่ยวกับความขัดแย้ง ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ดแยD งพบว$คลิากบุภาพ
คลิก5ภาพแบบหวั
ายความผั
นแปรการจั
การความขั
แยDงไดDรDสิองยละ
5.20
หมายความว$
ความผันขัแปรของบุ
มิติ ต่อการจั่นดไหวสามารถอธิ
การความขัดแย้บง พบว่
า ความขั
ดแย้งดและงานวิ
จัยดของมะลิ
ห์เสนา
และประจั
กร บัวาผัน
นักศึกษา ที่น่มไหวสามารถอธิ
ีบุคลิกภาพแบบหวั
่นไหวมีผนลต$
อการเลืดอการ
กใชDวิธีก(2012)
ารจัดการความขั
งของนักศึกษาผลที
ดDสนับกสนุ
สมมติฐาน
บุคลิกภาพแบบหวั
บายความผั
แปรการจั
พบว่า เพศดแยD
สถานภาพสมรส
ระดับ่ไการศึ
ษา นและการอบรม
ความขัดทีแย้่ 3งได้รอ้ ยละ 5.20 หมายความว่า นักศึกษาทีม่ บี คุ ลิกภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความขัดแย้ง
แบบหวั่นไหวมีผลต่อการเลือกใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งของ
สมมติฐานที่ 2 บุคลิกภาพ 5 มิติ มีความสัมพันธ์กับ
สรุ
ป
และอภิ
ป
รายผล
นักศึกษาผลที่ได้สนับสนุนสมมติฐานที่ 3
การจัดการความขัดแย้ง ซึ่งมีทั้งหมด 5 สมมติฐานย่อย บุคลิกภาพ
ผลการวิจัย พบว$า ปyจจัยที่มีความสัมพันธlต$อการจัดการความขั
แยDงคือมพัปyนจธ์จัทยางบวกกั
ทางดDานดD
านอายุดการความขั
นักศึกษาส$ดวแย้
นใหญ$
5 มิติ มีคดวามสั
บการจั
งแบบ
เลือกใชD
รู ป แบบการจัด การความขั ด แยD งแบบการประนี ป ระนอมมากที
่ สุ ด และการประนี
รองลงมาคื อ การปรองดอง
การร$มีควมมื
อ การ
สรุปและอภิ
ปรายผล
การปรองดอง
ประนอม และไม่
วามสั
มพันธ์
จยั พบว่า ปังจขัจันยทีนัม่ กคี ศึวามสั
มพับนุ คธ์ลิตกอ่ ภาพ
การจั5ดการ
ทางลบกั
บการจั
ดการความขั
ดแย้งแบบการร่
หลีกผลการวิ
เลี่ยง และการแข$
กษามี
มิ ติ แบบมี
จิตสำนึ
กมากที
่ สุด รองลงมาคื
อ แบบเปiวดมมื
เผยอ และการแข่
แบบเปiดรังบขัน
ความขัดประสบการณl
แย้ง คือ ปัจจัยแบบการเขD
ทางด้านด้าานอายุ
ศึกษาส่วนใหญ่
ใจผูDอื่นนักและแบบหวั
่นไหวเลือกใช้ ผลการวิจัยจึงไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ 2.1-2.5 ซึ่งไม่สอดคล้อง
รูปแบบการจัดการความขั
ดแย้งแบบการประนี
ประนอมมากที่สุด กับงานวิจัยของ Syed Shameem Ejaz (2012) พบว่า บุคลิกภาพ
การทดสอบสมมติ
ฐาน
รองลงมาคือ การปรองดอง การร่วมมือ การหลีกเลีย่ ง และการแข่งขัน ความเข้าใจผูอ้ นื่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความขัดแย้ง
ฐ านที
ม พั นธlอร ะหว$แบบการเต็
างปy จจั ย ส$มวใจที
นบุจ่ คะช่คลไดD
แ ก$อ เพศ
บ ชั้ นป|จกยั ารศึ
ษา
นักศึกษามีบุคลิกภาพ 5สมมติ
มิติ แบบมี
จิต่ ส�1ำนึวิ เกคราะหl
มากที่สคุดวามสั
รองลงมาคื
วยเหลื
(การร่วอายุ
มมือระดั
) และงานวิ
ของกDavid
ดา-มารดา แบบการเข้
และการอบรมเกี
บการจัดAntonioni
การความขัด(2008)
แยDง ผลการวิ
อายุมีความสัาใจผู
มพัน้อธlื่นเชิเลืงลบ
แบบเปิดสถานภาพสมรสของบิ
เผย แบบเปิดรับประสบการณ์
าใจผู้อ่ยื่นวกัและ
พบว่จาัยบุพบว$
คลิากภาพการเข้
อกใช้
ในระดั
บ
ต่
ำ
กั
บ
การจั
ด
การความขั
ด
แยD
ง
เพศ
ระดั
บ
ชั
น
้
ป|
ก
ารศึ
ก
ษา
สถานภาพสมรสของบิ
ด
า-มารดา
และการอบรมเกี
ย
่
วกั
บ
แบบหวั่นไหว
รูปแบบการเต็มใจที่จะช่วยเหลือ (การร่วมมือ) และการมีอ�ำนาจ
การจัการทดสอบสมมติ
ดการความขัดแยDฐงาน
ไม$มีความสัมพันธlกับการจัดการความขัเหนื
ดแยDอกว่
ง าผลการวิ
(การแข่จงัยขัจึนง)ไม$สนับสนุนสมมติฐานที่ 1 ไม$สอดคลDอง
สมมติจัยฐของ
านที่ งานวิ
1 วิเคราะห์
วามสัมพันธ์ระหว่างปั
จจัย (2007) พบว$าสมมติ
่ 3 มบุพัคนลิธlกกภาพ
5 ดมิการความขั
ติ สามารถอธิ
กับงานวิ
จัย ของคRashedShebeeb
AlAjmi
อายุไม$ฐมานที
ี ความสั
ับ การจั
ดแยDบงาย
ส่วนบุคคล
ได้แก่องกั
เพศบ งานวิ
อายุ จระดั
บชั้นพรนพ
ปีการศึกพุษา
สถานภาพสมรส
แปรต่กอษาการจั
ดการความขัด่ ยแย้
ผลการวิ
พบว่
สอดคลD
ัย ของ
กกะพั
นธl (2555) พบว$ความผั
า ระดั บนการศึ
และการอบรบเกี
วกังบได้ความขั
ด แยDจงัยไม$
มี า
ของบิดา-มารดา
่ยวกับการจัด ดแยDการความขั
ดแย้จัยง ของมี เมะลิ
ฉพาะบุ
ภาพแบบหวั
บ ายความผั
น แปร
ความสั ม พัและการอบรมเกี
นธl กับ การจั ด การความขั
ง และงานวิ
สิ งคหlลิเกสนา
และประจั่ น ไหวสามารถอธิ
ก ร บั วผั น (2012)
พบว$ า เพศ
ผลการวิสถานภาพสมรส
จั ย พบว่ า อายุระดั
มี ค วามสั
เชิ ง ลบในระดั บมต�ีค่ ำวามสั
กั บ มพัการจั
การความขั
ดแย้งได้ดแยD
ร้องยละ 5.20 ผลการวิจัยจึงไม่สนับสนุน
บการศึมกพัษาน ธ์และการอบรมไม$
นธlกับดการจั
ดการความขั
การจัดการความขัดแย้ง เพศ ระดับชัน้ ปีการศึกษา สถานภาพสมรส สมมติฐานที่ 3 เนื่องจากนักศึกษาที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบ
ของบิดา-มารดา และการอบรมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง หวั่นไหวจะมีลักษณะ ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ มักมีความวิตก
ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การจั ด การความขั ด แย้ ง ผลการวิ จั ย จึ ง กังวล โกรธง่าย ท้อแท้ การค�ำนึงถึงแต่ตนเอง มีความกระตุ้นรุนแรง
ไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ 1 ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ งานวิจัย และอารมณ์เปราะบาง รู้สึกไร้คุณค่าอย่างแท้จริง รู้สึกอับอายมาก
ของ RashedShebeeb AlAjmi (2007) พบว่ า อายุ ไ ม่ มี จนอยากหลบหน้าผู้คน เมื่อเกิดความเครียดรู้สึกเหมือนตนเอง
ความสัมพันธ์กับการจัดการความขัดแย้ง สอดคล้องกับงานวิจัย ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆ และไม่เคยมีความรู้สึกเศร้าโศกหรือซึมเศร้า
ของพรนพ พุกกะพันธ์ (2555) พบว่า ระดับการศึกษา และ ดั ง นั้ น ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพแบบหวั่ น ไหวจึ ง ไม่ มี ค วามมั่ น คงทาง
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อารมณ์ ส่งผลให้มีการเลือกใช้รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง
ที่ ห ลากหลายมากที่ สุ ด ดั ง นั้ น บุ ค ลิ ก ภาพแบบหวั่ น ไหวจึ ง เป็ น
บุ ค ลิ ก ภาพที่ ส� ำ คั ญ ในการจั ด การความขั ด แย้ ง ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งนี้
จากการอภิปรายและสรุปผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
ที่มีอายุที่เพิ่มขึ้นจะเลือกใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งในการแก้
ปัญหาลดลง และเพศ ระดับชั้นปีการศึกษา สถานภาพสมรสของ
บิดา-มารดา และการอบรมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง ไม่มี
ผลต่อการเลือกใช้รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของนักศึกษา
บุคลิกภาพของนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเลือกใช้
การจัดการความขัดแย้งแบบการปรองดอง การประนีประนอม
และบุคลิกภาพแบบการเปิดรับประสบการณ์ไม่มีความสัมพันธ์
เชิงลบกับการเลือกใช้การจัดการความขัดแย้งในทุกรูปแบบ แต่มี
ความสัมพันธ์กันกับการเลือกใช้การจัดการความขัดแย้งแบบการ
หลีกเลีย่ ง บุคลิกภาพแบบมีจติ ส�ำนึกมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต�ำ่
กับการเลือกใช้การจัดการความขัดแย้งแบบการแข่งขัน และมีความ
สัมพันธ์เชิงลบระดับต�ำ่ กับการเลือกใช้การจัดการความขัดแย้งแบบ
การหลีกเลี่ยงมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับบุคลิกภาพแบบอื่น
แสดงว่า นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบจิตส�ำนึกเพิ่มขึ้นจะเลือกใช้วิธี
การจัดการความขัดแย้งแบบการแข่งขันมากขึ้น แต่จะเลือกใช้
การจัดการความขัดแย้งแบบการหลีกเลี่ยงมากขึ้นถ้าบุคลิกภาพ
แบบมีจิตส�ำนึกลดลง และคลิกภาพแบบหวั่นไหวสามารถอธิบาย
ความผันแปรการจัดการความขัดแย้งได้

เอกสารอ้างอิง

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

พรนพ พุกกะพันธ์. (2542). การบริหารความขัดแย้ง. กรุงเทพฯ:
พิมลักษณ์การพิมพ์
มะลิ สิงห์เสนา และประจักร บัวผัน. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการ
จัดการความขัดแย้งของผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลจังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์
หลั ก สู ต รการบริ ห ารสาธารณสุ ข คณะสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
David Antonioni. (2008). Relationship between the
Big Five Personality Factors and Conflict
Management Styles. The International Journal
of Conflict Management. pp. 4-9.
McCrae, R.R., Costa, P.T. Revise. (1992). NEO Personality
Inventory and NEO Five-Factor Inventory
Professional Manual. Odessa FL: Phychological
Assessment Resources :81-90.
Rashed Shebeeb Al-Ajmi. (2008). The effect of personal
characteristics on conflict management
Style A study among public sector employees
in Kuwait. An International Business Journal.
17:181-192.
Syed Shameem Ejaz, Farah Iqbal and Anjum Ara. (2012).
Relationship among Personality Traits and
Conflict Handling Styles of Call Center
ข้อเสนอแนะ
Representatives and Appraisal of Existing
1. งานวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงอรรถาธิบาย ด้วยการ
Service Model. International Journal of
ส�ำรวจภาคตัดขวาง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพียง
Psychological Studies. 4-31.
อย่ า งเดี ย ว ในการวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปน่ า จะท� ำ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ Thomas, K.W., Kilmann, R.H. (1976). Thomas-Kilmann
ร่วมด้วย ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการสัมภาษณ์ การสังเกต
Conflict Mode Instrument. Texedo Park. New
พฤติกรรมของนักศึกษาควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลมาอธิบาย
York:Xicom Inc: 249-251.
ที่ในเชิงลึก
Thomas, K.W. (1978). Conflict and conflict management.
2. การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ใ นภาพรวมของ
In M. Dunnette Handbook of industrial and
กลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปน่าจะมีการตรวจสอบว่า
organizational psychology. Chicago Rand Mc
นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะบุ ค คลมี บุ ค ลิ ก ภาพ และมี แ นวโน้ ม การจั ด การ
Nally: 491-800.
ความขัดแย้งแบบต่างๆ เนื่องจากสาเหตุใดบ้าง
3. ศึ ก ษาปั จ จั ย อื่ น ที่ ส ามารถอธิ บ ายความผั น แปร
ของการจัดการความขัดแย้ง เช่น วัฒนธรรมองค์กร ความพึงพอใจ
ความขัดแย้งในบทบาท ความฉลาดทางอารมณ์ การเผชิญกับ
ความเครียด เป็นต้น

จตุพร อุ่นประเสริฐสุข

212 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

พพ
รรณ
ี

การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Development of a Reading Activity package using Brain Based Learning
for Spelling of Thai Words, Learning Area of Thai Language for Prathomsuksa 1

รำไ

จารุณี โพธิ์อ่อง*, สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร, ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
Jarunee Pho-ong, Sawatchai Sripanomtanakorn, Chuanpob Iaosanuruk
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 22000
Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabaht University, Chanthaburi 22000 Thailand
*Corresponding auhor E-mail : jaruneerayong@gmail.com
(Received : 3 October 2019; Revised : 2 January 2020; Accepted : 2 January 2020)

บทคัดย่อ

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและตรวจสอบความเหมาะสม 2) หาประสิทธิภาพ 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนด้านการอ่าน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอารีย์วัฒนา จังหวัดระยอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม 3 คน
(2) กลุ่ม 9 คน (3) กลุ่ม 30 คน และ (4) กลุ่ม 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงและการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความเหมาะสม 2) แบบสังเกตพฤติกรรม 3) แบบสัมภาษณ์ 4) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านการอ่าน มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่น 0.92 ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดกิจกรรม
การอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ (1) คู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้
โครงสร้างของชุดกิจกรรมการอ่าน (2) ค�ำสั่งหรือค�ำชี้แจง (3) เนื้อหาสาระและสื่อ (4) แบบวัดและประเมินผล จัดแบ่งเป็น 8 หน่วย
การเรียนรู้ จ�ำแนกตามมาตราตัวสะกด ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมงต่อหน่วยการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
2) ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 82.21/82.44 เป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านการอ่านของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน (t-test for Dependent Samples) และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนด้วยการหาค่าเฉลี่ย (X) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น�ำค่าเฉลี่ยก�ำหนดความหมายตามเกณฑ์
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The purposes of this research were: to construct and examine the suitability of the development of
reading activity package, to explore the efficiency of the reading activity package, to study student’s learning
achievement of reading using the package to reading, and to study the students’ satisfaction on Thai word spelling
of reading activity package. The samples were the students from Prathomsuksa1 at Areewattana school in the
second semester of academic year 2018 using simple random sampling. They divided into four groups: Each
group consisted of three students, nine students, thirty students, and thirty students accordingly. The research
instruments were: suitability questionnaire observation for min formal interview questions achievement test with
reliability of 0.95, and students’ satisfaction questionnaire with reliability of 0.92. According to the reading
activity package, it comprised four components as follows: Teachers’ manual, lesson plans which had the
structure of reading activity package, Instructions Content and learning materials and Measurement and
evaluation form which divided into 8 learning unit sand classified by section spelling. Each unit took 2 hours
for learning. The results of this research were as follows: Overall the appropriate level of this reading activity
package was at the highest level. The efficiency of reading activity package had the efficiency (E1/E2) at
82.21/82.44 which follow the standard criterion 80/80. The students’ learning achievement using brain based
learning via reading activity package after learning achievement had higher than before learning at the statistical
significant .01, and Overall the students’ satisfaction via reading activity package using brain based learning was
at high level. The data were analyzed by using the reading achievement of students before and after By using the
means And standard deviation. T-test for Dependent Samples and analyze student satisfaction levels by means
(X) and standard deviation (SD). Mean values are defined according to criterion.
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ภาษาไทยเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชาติ เป็ น สมบั ติ ท าง
วัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
และสร้ า งสรรค์ ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนน�ำไปใช้ใน
การพัฒนาอาชีพการงาน ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร, 2551: 1-3) ดั ง นั้ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ จึงได้ก�ำหนด
ให้ภาษาไทย เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้
ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ทีส่ ถานศึกษาทุกแห่งต้องใช้เป็นแม่บทในการจัดการศึกษาในปัจจุบนั นี้
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีประชากรอายุ
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ที่ไม่อ่านหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 20.90 (ส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2558: 3) และ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่ยังอ่านไม่ออก คิดเป็นร้อยละ 20.33 และเขียนไม่ได้ คิดเป็น
ร้อยละ 14.12 (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2558: 17) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในสังคมปัจจุบันของประเทศไทย
ยังมีปัญหาเรื่องการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และการไม่อ่านหนังสือ
ปรากฏอยู่ จึงถือเป็นหน้าทีข่ องสังคมทีจ่ ะต้องพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านและเขียนของเด็กไทยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และ
ถือเป็นบทบาทส�ำคัญของสถานศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
การพัฒนาทักษะด้านการอ่านของนักเรียน เนื่องจากการอ่าน
ถือเป็นความสามารถในการรับสารจากสื่อต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจ
และตีความได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นการอ่านจึงมีความส�ำคัญต่อ
การด�ำรงชีวติ มนุษย์อย่างมาก (ฉวีวรรณ คูหาภินนั ท์, 2542 : 21-22 )
จากสภาพปัญหาตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท�ำให้ผู้วิจัย
สนใจทีจ่ ะพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของเด็กไทยในวัยเริม่ เรียนรู้
ซึ่งก็คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ที่จะเอื้อประโยชน์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
การจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ถือเป็นแนวคิดในการจัดการ
เรียนรู้แนวคิดใหม่ ที่เหมาะสมกับการน�ำมาใช้ในการพัฒนาทักษะ
หรือผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของผู้เรียน โดยมุ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
ใช้ศักยภาพของสมองทั้ง 2 ซีก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการเรียนรู้ ทั้งนี้ทิศนา แขมมณี (2554: 313-314) ได้ชี้ให้
เห็นว่า การจัดการเรียนรูใ้ นกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ควรต้อง
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยสมอง ด้วยกายและด้วยใจ เพื่อให้

ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง อันเป็น
หลักการของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และสอดคล้อง
กั บ โกวิ ท ประวาลพฤกษ์ (2549: 10-16) ซึ่ ง ได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการท�ำงานของสมอง โดยเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลาย และต้องสอนย�้ำซ�้ำทวนเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิม
แล้วเชื่อมโยงไปหาองค์ความรู้ใหม่ ด้วยกระบวนการปฏิบัติจริง
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความส�ำคัญ
เพราะเป็นการเริ่มฝึกทักษะการอ่านในระดับประถมต้นที่จะน�ำไป
สู่การเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่นๆ ในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นครูผู้สอน
จึงต้องจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้หลากหลายแปลกใหม่และ
น่าสนใจ นักวิจัยหลายคนชี้ให้เห็นตรงกันว่า ชุดกิจกรรมการอ่าน
เป็นสื่อการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้
เพราะชุดกิจกรรมการอ่านเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลาย อาทิ กิจกรรมเกมการแข่งขัน กิจกรรมปริศนาค�ำทาย
กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมท�ำงานกลุ่ม และกิจกรรมบริหารสมอง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในเนื้อหาเดิมซ�้ำๆ เป็น
การทบทวนเนื้อหาเดิมจึงส่งผลต่อสมองของผู้เรียนจดจ�ำเนื้อหา
ได้งา่ ย ซึง่ มีงานวิจยั ก่อนหน้าแสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมการอ่านเพิม่
ทั ก ษะการอ่ า นได้ (นั น ทา กุ ม ภา, 2553: 99) ; (ศิ ริ วั ล ย์
ไผ่เฟื้อย, 2552: บทคัดย่อ)
จากที่กล่าวมาทั้งหมดในเบื้องต้นนี้ ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่
จะพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ผลสัมฤทธิด์ า้ นการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 ทีส่ อดคล้องกับการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญในยุค
แห่งศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ทุกคน

รำไ

บทน�ำ

จารุณี โพธิ์อ่อง, สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร, ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของชุด
กิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ตามเกณฑ์ 80/80
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของ
นักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
กิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 215

มห
าว

ิทยา

พพ
รรณ
ี

ลัยร
า

ชภัฏ

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบความเหมาะสม
ของชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
โดยมีแหล่งข้อมูล ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการอ่านด้วย
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐาน และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมชุดกิจกรรม
การอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยมีขั้นตอน
การด�ำเนินงาน ดังนี้
การด�ำเนินงาน
1. ขั้นเตรียมการสร้างชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอ่าน จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 โดยมุ่งเน้นไปที่มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระ
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีการสอน
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
และศึกษาแนวทางการสร้างชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก�ำหนดแนวทางการสร้างชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
2. ขั้นลงมือสร้างชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยก�ำหนดองค์ประกอบหลักของ
ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านคู่มือครู 2) ด้านค�ำสั่งหรือค�ำชี้แจง
3) ด้านเนื้อหาสาระและสื่อ และ 4) ด้านแบบวัดและประเมินผล
(บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2545)
3. ขั้นประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการอ่าน
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยเริ่มด้วยน�ำร่าง
ชุดกิจกรรมการอ่าน เสนอต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ส�ำนวนภาษา แล้วน�ำมา
ปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำท�ำการประเมินความเหมาะสมของ
ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการอ่านทีผ่ วู้ จิ ยั
ได้สร้างขึน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญท�ำการประเมิน แล้วท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และน�ำเสนอผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการอ่าน
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องค� ำ ตอบและตรวจ
ให้คะแนน โดยก�ำหนดการตรวจให้คะแนนในแต่ละข้อรายการ
ประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
2. ท�ำการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนในแต่ละข้อรายการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ
ของความเหมาะสม และในภาพรวมของความเหมาะสมของ
ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
จากนั้น ท�ำการแปลผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรม
การอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยน�ำคะแนน
เฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์การประเมินความเหมาะสม
ขั้ น ตอนที่ 2 การหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรม
การอ่านด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐาน โดยมีแหล่งข้อมูล
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนอารีย์วัฒนา จังหวัดระยอง ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย
ซึ่งมีจ�ำนวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรียน จ�ำนวน 30 คน
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา คือ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านตามเกณฑ์
80/80 และเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ มี 3 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ มีคา่ ความยากง่ายของข้อสอบ
อยู่ระหว่าง 0.69 - 0.75 และมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของข้อสอบ
อยู่ระหว่าง 0.50 - 0.63 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
เท่ากับ 0.95 โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
การด�ำเนินงาน
1. ปฐมนิเทศนักเรียน เพือ่ ชีแ้ จง และท�ำความเข้าใจกับ
นักเรียนเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียน จุดประสงค์
การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2. ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อนเรียน
(Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนด้านการอ่าน
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 3 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ
3. ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง ได้ใช้ชดุ กิจกรรม
การอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยผู้วิจัยท�ำหน้าที่เป็นครูผู้สอน
4. ระหว่ า งเรี ย นด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมการอ่ า นด้ ว ยการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐาน ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรียนท�ำบัตรกิจกรรม
ประจ�ำหน่วยของทุกหน่วย เพือ่ น�ำผลคะแนนมาหาค่าประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1)
5. เมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียนทุกหน่วยการเรียน ซึ่งมี
ทั้งหมด 8 หน่วยการเรียนแล้ว ให้นักเรียนท�ำแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน (Posttest) โดยใช้ฉบับเดียวกับ
ฉบับก่อนเรียน เพือ่ น�ำผลคะแนนมาหาค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)

รำไ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

จารุณี โพธิ์อ่อง, สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร, ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
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ด้านการอ่าน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม
1. หาผลรวมคะแนนของกระบวนการเรี ย นรู ้ การอ่าน โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ชุด ได้แก่
จากบัตรกิจกรรมประจ�ำหน่วยทั้ง 8 หน่วย แล้วน�ำผลคะแนน 1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนด้านการอ่านทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
มาหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และตรวจให้คะแนน โดยใช้ฉบับเดียวกับขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ 2) แบบประเมิน
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า นการอ่ า นโดยให้ ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการ
1 คะแนนเมื่อตอบถูก และให้ 0 เมื่อตอบผิด เพื่อน�ำผลคะแนน เรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐานเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องโดย
มาหาค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 คน ด้วยแบบประเมินความสอดคล้องของ
ที่นักเรียนท�ำได้จากบัตรกิจกรรมประจ�ำหน่วย และหาค่าเฉลี่ย ข้อรายการกับนิยามศัพท์เฉพาะความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
ร้อยละของคะแนนที่นักเรียนท�ำได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชุดกิจกรรมการอ่านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยข้อรายการประเมินทุกข้อ
ทางการเรียนด้านการอ่านหลังเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุด มีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ และมีคา่ อ�ำนาจจ�ำแนก
กิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานตาม อยู่ระหว่าง 0.50 - 0.82 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92 และ
3) แบบประเมินความสอดคล้องของข้อรายการกับนิยามศัพท์เฉพาะ
เกณฑ์ 80/80 ด้วยสูตร E1/E2
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน ของความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน
การด�ำเนินงาน
การอ่านและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่าน 5
การด� ำ เนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ แ บบแผนการทดลอง
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน แหล่งข้อมูลที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นัการดํ
กเรียนชั
าเนิ้นนประถมศึ
งาน กษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The One Group
Pretestง่ กลุ- มPosttest
Design)
ปีการศึกษา 2561การดํ
โรงเรีายเนินอารี
ย์วจัฒัยนา
ระยอง ได้มาโดย แบบหนึ
นการวิ
ครั้งจันีง้ หวั
ใชแดบบแผนการทดลอง
สอบกอนเรี
ยนและหลังเรียน (The One
การสุ่มอย่Group
างง่ายPretest
ตัวแปรที ่ศPosttest
ึกษา ได้แDesign)
ก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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า

ตาราง 1 แบบแผนการวิจยั
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย
ทดสอบกอนเรียน
ทดลอง
ทดสอบหลังเรียน
T1
X
T2
ความหมายของสั
ความหมายของสัญญลักลัษณ
กษณ์
X
หมายถึ
การเรี
ยนโดยใช
กิจกรรมการอ
X หมายถึงง การเรี
ยนโดยใช้
ชุดกิชจุดกรรมการอ่
าน าน
การทดสอบก
อนการเรี
น (Pretest)
TT11 หมายถึ
หมายถึงง การทดสอบก่
อนการเรี
ยนย(Pretest)
T หมายถึง
การทดสอบหลังการเรียน (Posttest)
T22 หมายถึง การทดสอบหลังการเรียน (Posttest)
โดยแจกแจงการดําเนินการออกเปนขั้นตอน ดังนี้
1. ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อความเขาใจเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู
2. ดําเนินการทดสอบก
อนเรี
(pretest)
มฤทธิย นในชั
์ทางการเรี
ยนดยานภาษาไทย
นการ
โดยแจกแจงการด�
ำเนินการออกเป็
นขัย้นนตอน
ดังนี้ กับกลุมท�ทดลองด
ำ หน้ า ทีว่ เยแบบทดสอบวั
ป็ น ครู ผู ้ ส อน ดใช้ผลสั
เวลาเรี
่ ว โมงเรี
อาน1. โดยใช
ปฐมนิเวลา
เทศนั45กเรีนาที
ยน เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด หน่วยการเรียนรู้ละ 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยใช้เวลา
3. ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียทันรู้งหมด
 โดยใช
จกรรมการอ
านด
วยการจัดการเรี
ยนรูโดยใช
การเรียนรู้
16ชุดชั่วกิโมง
ซึ่งไม่รวมกั
บการทดสอบก่
อนและหลั
งเรียน
สมองเป
ที่ผูวิจัยสรางขึอ้นนเรี
จํายนวน
8 หนวยการเรี
กง 2)ยนด้
มาตราแม
3) มาตราานด้วย
2. ด�นำฐาน
เนินการทดสอบก่
น (pretest)
กับกลุยนรู
่ม  ตามลําดับ ดัง4.นี้ 1)เมืมาตราแม
่อสิ้นสุดการเรี
วยชุดกิเจกยกรรมการอ่
กม 4) มาตราแม
เกอวมฤทธิ
5) มาตราแม
6) ามาตราแม
แมกดดการเรี
และย8)นรูแม
กบ สโดยผู
วิจนัยฐาน
ทําหน8 าหน่
ที่เวปยการเรี
นครูผูสยอน
ทดลองด้แม
วยแบบทดสอบวั
ดผลสั
์ทางการเรีกนยนด้
นการอ่านกก 7)การจั
้โดยใช้
มองเป็
นรู้ ใช
ผู้วิจัยให้
เวลาเรี
ย
นในชั
ว
่
โมงเรี
ย
นภาษาไทย
หน
ว
ยการเรี
ย
นรู
ล

ะ
2
ชั
ว
่
โมง
รวมระยะเวลา
4
สั
ป
ดาห
โดยใช
เ
วลาทั
ง
้
หมด
16
ชั
ว
่
โมง
โดยใช้เวลา 45 นาที
นักเรียนทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ซึ่งไม
ร
วมกั
บ
การทดสอบก
อ
นและหลั
ง
เรี
ย
น
3. ด�ำเนินการจัดการเรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรู้ ทางการเรียนด้านการอ่านใช้ฉบับเดียวกับฉบับก่อนเรียน
4. เมื่อสิ้นสุดการเรียนดวยชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 8 หนวยการเรียนรู
โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
5. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนด้วยแบบประเมิน
ผูวิจัยใหนักเรียนทดสอบหลังเรียน (Posttest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานใชฉบับเดียวกับ
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จ�ำนวน 8 หน่วยการเรียนรู้ ตามล�ำดับ ดังนี้ 1) มาตรา ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการ
ฉบับกอนเรียน
แม่กง 2) มาตราแม่
กย 3)นความพึ
มาตราแม่
กม 4) มาตราแม่
เกอว เรียนรู
้โดยใช้สงมองเป็
นฐานกเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการอาน
5. เประเมิ
งพอใจของนั
กเรียนดวยแบบประเมิ
นความพึ
พอใจของนั
5) มาตราแม่
กน 6)ดมาตราแม่
7) แม่สกมองเป
ด และนฐาน
8) แม่กบ โดยผู้วิจัย
ดวยการจั
การเรียนรูกกโดยใช
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการอาน
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบสมมุติฐานการ
วิจัย ดวยการทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (ttest for Dependent Samples) และ วิเคราะหระดับความพึง
จารุณี โพธิ์อ่อง, สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร, ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
พอใจของนักเรียนที่มีตอการใชชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยนําคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมาหาคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําคาเฉลี่ยกําหนดความหมาย
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ประกอบด้วย ค�ำชี้แจงบัตรเนื้อหา ค�ำชี้แจงบัตรค�ำ และค�ำชี้แจง
วิ เ คราะห์ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่ า นของ บัตรกิจกรรมประจ�ำหน่วย โดยอธิบายถึงวิธีการใช้บัตรต่างๆ เพื่อ
นักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการ ใช้ชี้แจงนักเรียนในการท�ำกิจกรรมต่างๆ 3) ด้านเนื้อหาสาระและ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐาน โดยใช้คา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน สื่อประกอบด้วย บัตรเนื้อหาโดยแสดงข้อมูลด้านเนื้อหาที่นักเรียน
มาตรฐาน และท�ำการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ด้วยการทดสอบ ต้องเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และบัตรค�ำโดยแสดงรูปภาพ
ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for Dependent Samples) และค�ำศัพท์ เพื่อให้นักเรียนใช้ฝึกทักษะการอ่านตามจุดประสงค์
และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุด การเรียนรู้ และ 4) ด้านแบบวัดและประเมินผล ประกอบด้วย
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ก่อนเรียใชนอย่
า
งมี
น
ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สมองเปนัยส�ฐาน

ชภัฏ

รำไ

4 แสดงค
่ย ่ยสงเบนมาตรฐาน
วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และแปลผลความพึ
งพอใจของนั
่มีตอยนด้
การเรี
ยชุดกิจกรรม
ตารางทีตาราง
่ 4 แสดงค่
าเฉลี่ย าส่เฉลี
วนเบี
และแปลผลความพึ
งพอใจของนั
กเรียนทีก่มเรีีตย่อนที
การเรี
วยชุยดนดกิจวกรรมการอ่
าน
การอ
า
นด
ว
ยการจั
ด
การเรี
ย
นรู
โ

ดยใช
ส
มองเป
น
ฐาน
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
n = 30
รายขอของการประเมินความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล
x
1. นักเรียนชอบที่ครูสอนโดยใชชุดกิจกรรมการอาน
4.47
0.51
มาก
7
2. นักเรียนชอบการแบงกลุมโดยครูเปนผูคัดเลือก
4.00
0.64
มาก
3. ครูไดเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ
4.30
0.65
มาก
S.D.
แปลผล
x
4. นักเรียนชอบสีรายข
สันในชุอของการประเมิ
ดกิจกรรมการอนานความพึงพอใจ
4.47
0.63
มาก
5. นักเรียนชอบรูปภาพในชุดกิจกรรมการอาน
4.43
0.73
มาก
6. นักเรียนสามารถอานตัวอักษรในชุดกิจกรรมการอานไดอยางชัดเจน
4.40
0.50
มาก
7. นักเรียนสามารถเขาใจคําชี้แจงในชุดกิจกรรมการอาน
4.43
0.57
มาก
8. นักเรียนรูสึกสนุกสนานในการทํากิจกรรม
4.43
0.68
มาก
9. นักเรียนรูสึกวาเวลาเพียงพอในการทํากิจกรรมใหเสร็จ
4.20
0.61
มาก
10. นักเรียนรูสึกวาการจัดกิจกรรมไมมากหรือนอยจนเกินไป
4.03
0.62
มาก
เฉลี่ยรวม
4.32
0.61
มาก
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า

จากตาราง
พบว่าพบว
นักาเรีนัยนชั
กษาชัก้นษาชั
ปีที่ ้น1ปที่ 1 ที่เปนกลุม2.ตัวอย
ผลการหาประสิ
ธิภาพของชุ
ดกิจยกรรมการอ่
จากตาราง
กเรี้นยประถมศึ
นชั้นประถมศึ
าง มีความพึทงพอใจต
อการเรี
นดวยชุด านด้วย
ที่เป็นกลุกิจ่มกรรมการอ
ตัวอย่าง มีาคนด
วามพึ
งพอใจต่
อการเรี
นด้วยชุ
ดกิจกรรม
การจัดการเรียในระดั
นรู้โดยใช้
สมองเป็
ฐาน พบว่า ชุดกิจกรรมการอ่าน
วยการจั
ดการเรี
ยนรูโยดยใช
สมองเป
นฐาน โดยภาพรวมอยู
บมาก
(x =น4.32)
การอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยภาพรวม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีค่าประสิทธิภาพตาม
อยู่ในระดั
(X = 4.32)
เกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 82.21/82.44 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด 80/80
สรุบปมาก
ผลและอภิ
ปรายผล
3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน
สรุปผลการวิจัย
ของนั
เรี ย น ก่ อ นและหลั
ง เรี ยดนด้
ว ยชุยดนรู
กิ จโกรรมการอ่
สรุปผลและอภิป1.รายผล
ผลการสรางและตรวจสอบความเหมาะสมของชุ
ดกิจกกรรมการอ
านดวยการจั
การเรี
ดยใชสมองา นด้ ว ย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า นักเรียนชั้นประถม
สรุปผลการวิจัย
เปนฐาน
ศึกดษาปี
ที่ 1ยมีนรูผลสั
มฤทธิสมองเป
์ทางการเรี
ยนด้พบว
านการอ่
านหลังเรียวนสู
1.1 างและตรวจสอบความเหมาะสมของชุ
ผลการสรางชุ ดกิจ กรรมการอ านด วดยการจั
การเรี
 โดยใช
นฐาน
า ประกอบด
ย งกว่า
1. ผลการสร้
19.67 และ X่อหลัและแบบวั
งเรียน = ด24.83)
องคประกอบ
4 ดดาการเรี
น ไดยแนรู
ก ้โคูดยใช้
มือและแผนการจั
คํายสัน่ง หรื(Xอคํก่าอชีนเรี
้แจงยนเนื=้อหาสาระและสื
กิจกรรมการอ่
านด้วยการจั
สมองเป็นฐาน ดการเรียนรูก่อ นเรี
งมีจนําัยแนกตามมาตราตั
ส�ำคัญทางสถิติที่รวะดั
บ .018 มาตรา ใชเวลาในการ
ประเมิน1.1
ผล โดยชุ
ดกิจกรรมการอ
านแบงออกเป
8 หนวยการเรี
สะกด
		
ผลการสร้
างชุดกิจกรรมการอ่
านด้นวยการจั
ด อย่ยานรู
เรีย้โนหน
2 นชั่วฐาน
โมง พบว่
รวมเวลาที
่ใชในการจั
ดการเรี
ยนรู ทั้งหมด 16 ชั่วโมง
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
การเรียนรู
ดยใช้วสยละ
มองเป็
า ประกอบด้
วยองค์
ประกอบ
1.2
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของชุ
ด
กิ
จ
กรรมการอ
การเรียยนรู
นรู้โโดยใช้
ดยใชสสมองเป็
มองเปนนฐาน
ฐานพบว่า
นด้วยการจัดการเรี
4 ด้าน ได้แก่ คู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้ ค�ำสั่งหรือค�ำชี้แจง กิจกรรมการอ่านด
พบวา โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู
่สุด (x =นั4.55)
กเรียนชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง มีความพึงพอใจ
เนื้ อ หาสาระและสื
่ อ และแบบวั
ด ประเมิ น ผลในระดั
โดยชุบดมากที
กิ จ กรรม
ทธิ้ จ�ภำาพของชุ
ดกิจกรรมการอ
ยนรู
สมองเปานนด้
ฐานวยการจั
พบวาดการเรียนรู้โดยใช้
การเรีดยการเรี
นด้วยชุ
ดกิโดยใช
จกรรมการอ่
การอ่านแบ่งออกเป็2.น 8ผลการหาประสิ
หน่วยการเรียนรู
แนกตามมาตราตั
วสะกดานดต่วอยการจั
/E2 เทบามาก
กับ 82.21/82.44
ชุดกิใช้จเกรรมการอ
วยการจั
นรูโดยใช
สมองเป
มีคา ประสิ
ทธิภโดยภาพรวมอยู
าพตามเกณฑ E่ใ1นระดั
นฐาน
(X = 4.32)
8 มาตรา
วลาในการเรีานด
ยนหน่
วยละดการเรี
2 ชั่วยโมง
รวมเวลาที
่ใช้ในนฐาน สมองเป็
สูงกวยาเกณฑ
ี่กําหนด
การจัดการเรี
นรู้ ทั้งทหมด
16 ชั80/80
่วโมง
3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการอาน
		 1.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอาน
การอ่านด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า โดยภาพรวม
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน (x กอนเรียน = 19.67 และ x หลังเรียน = 24.83) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มีความเหมาะสมอยู
บมากที
่สุด (X =งพอใจของนั
4.55) กเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปน
4. ่ในระดั
ผลการศึ
กษาความพึ

ฐาน พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เปนกลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการอาน
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก (x = 4.32)

อภิปรายผล
1. สผลการสร
จารุณี โพธิ์อ่อง, สวั
ดิ์ชัย ศรีพางและตรวจสอบความเหมาะสมของชุ
นมธนากร, ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์ ดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปน
ฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
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ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

และการเขียนค�ำยากส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
1. ผลการสร้ า งและตรวจสอบความเหมาะสมของ แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน
ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรม ตามแนวคิดโดยใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด ส�ำหรับชั้น สมองเป็นฐานมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.82/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
80/80 นอกจากนี้งานวิจัยของญาณิศา สุ่มงาม (2557: บทคัดย่อ)
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของชุ ด กิ จ กรรม เรือ่ ง การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย ส�ำหรับนักเรียน
การอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย
ทั้งหมด 8 หน่วยการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน พบว่า มีประสิทธิภาพ 81.82/84.23 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของนักเรียน
ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
มีความเหมาะสมในองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.55) ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยสร้างชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้ เป็นฐาน กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยเรือ่ งมาตราตัวสะกด ส�ำหรับ
โดยใช้สมองเป็นฐานขึ้นโดยก�ำหนดขอบเขตและขั้นตอนการสร้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน
ทีช่ ดั เจนตามล�ำดับขัน้ ตอนการสร้างชุดกิจกรรมของชัยยงค์ พรหมวงษ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ทีเ่ รียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่าน
(2556: 7-19) ดังนี้ 1) ก�ำหนดหมวดหมู่เนื้อหาวิชา 2) ก�ำหนด ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
หน่วยการสอนโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยการเรียน 3) ก�ำหนด นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการอ่านด้วย
หัวเรื่องในการสอนแต่ละหน่วยการเรียน 4) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถ
ที่ส�ำคัญให้สอดคล้องกับหน่วยการสอน 5) ก�ำหนดจุดประสงค์ให้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของนักเรียนให้สูงขึ้นได้
สอดคล้องกับหัวเรื่องที่สอน 6) ก�ำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน เนือ่ งจากชุดกิจกรรมการอ่าน มีสสี นั แปลกตาดึงดูดความสนใจนักเรียน
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 7) ก�ำหนดแบบประเมินผล ทั้งมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญตามหลักการ
ให้ตรงกับจุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม 8) เลือกและผลิตสื่อการสอน ของสมองกับการเรียนรู้ บนความคิดพืน้ ฐาน 3 ด้าน คือ ด้านอารมณ์
และน�ำไปทดลองหาประสิทธิภาพ 9) หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม ด้านการฝึกปฏิบัติจริง และด้านความคิด ช่วยให้นักเรียนจดจ�ำ
10) การใช้ชุดกิจกรรมที่ได้ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เนื้อหาได้ดีขึ้น อีกทั้งในชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ที่ตั้งไว้
2. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านด้วย นั ก เรี ย นได้ เ คลื่ อ นไหวที่ ช ่ ว ยกระตุ ้ น สมองให้ อ ยากเรี ยนรู้ เช่น
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐานกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย การบริหารสมอง (Brain Gym) ช่วยให้นักเรียนมีความสุขและ
เรื่อง มาตราตัวสะกด ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลการ สนุกสนานกับการเรียนรู้ นอกจากนี้ในการจัดกระบวนการจัดการ
ทดสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้ เรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐานเป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนได้เรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่านการเล่น (Play and Learn) ช่วยกระตุ้นสมองผู้เรียนให้มี
ของโรงเรียนอารีย์วัฒนา จ�ำนวน 1 ห้องเรียน จ�ำนวน 30 คน ความกระตือรือร้นมีสมาธิจดจ่อ และช่วยฝึกสมองได้ครบถ้วนทั้ง
มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.21/82.44 สูงกว่าเกณฑ์ทตี่ งั้ 80/80 5 ส่วน คือ ฝึกสมองส่วนหน้าในด้านความคิด การจดจ�ำ และ
เนื่องจากชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง การแก้ปัญหาด้วยบัตรกิจกรรมประจ�ำหน่วย รวมทั้งฝึกสมอง
เป็นฐาน มีความแตกต่างจากหนังสือเรียนปกติทั่วไป โดยเฉพาะ ส่วนรับภาพจากบัตรค�ำ ฝึกสมองส่วนรับเสียงจากการอ่านออกเสียง
มีสีสันสวยงาม และรูปภาพเหมาะกับวัยผู้เรียนกระตุ้นสมองให้ ตามอั ก ขระที่ ถู ก ต้ อ ง อี ก ทั้ ง ฝึ ก สมองในส่ ว นการรั บ สั ม ผั ส ด้ ว ย
นักเรียนเกิดความสนใจ และมีความกระตือรือร้น ส่งผลให้นักเรียน การปฏิ บั ติ จ ริ ง ในกิ จ กรรมกลุ ่ ม และฝึ ก สมองเพื่ อ ควบคุ ม การ
อยากเรียนรูแ้ ละมีสมาธิกบั การเรียนมากขึน้ รวมทัง้ การจัดกิจกรรม เคลื่อนไหวในกิจกรรมบริหารสมอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
การเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเอื้อต่อความต้องการทางพหุปัญญา ปิ ย าวรรณ์ สั ต ตาคม (2555: 60-79) ได้ ศึ ก ษา เรื่ อ งการ
ของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของโชคชัย ขาวทุ่ง (2556: 67) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานกลุ่มสาระ
เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องความสามารถด้านการอ่านค�ำตรงตาม
โดยใช้การบริหารสมองส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลการเรียนของ
ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการอ่ า นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
79.26/78/35 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 75/75 และสอดคล้อง มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
กั บ งานวิ จั ย ของณี ร นุ ช เบ้ า วั น ดี (2552: 85) เรื่ อ ง การอ่ า น ของล�ำไย ศรีนุกูล (2550: 55 - 77) ศึกษาการเรียนรู้ภาษาไทย
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1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 การสร้ า งชุ ด กิ จ กรรมการอ่ า นด้ ว ยการจั ด
การเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐาน ต้องใช้สำ� นวนภาษา เนือ้ หา รูปภาพ
และสี สั น ที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ ชั้ น ของผู ้ เรี ย น เพื่ อ ช่ ว ยดึ ง ดู ด
ความสนใจของนักเรียน
		 1.2 ก่ อ นน� ำ ชุ ด กิ จ กรรมการอ่ า นด้ ว ยการจั ด
การเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐานไปใช้ ครูผสู้ อนควรศึกษารายละเอียด
และขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากคูม่ อื ให้เข้าใจโดยละเอียด
เพือ่ ช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ำ� เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
		 1.3 การน�ำชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐานไปใช้ ครูผสู้ อนควรค�ำนึงถึงสภาพพืน้ ฐาน
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ซึ่งครูผู้สอนควรปรับบริบทของ
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชดุ กิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐาน
กับกลุ่มสาระอื่นๆ และในระดับชั้นอื่น เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
		 2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และการจัดการเรียนรู้
แบบอื่นๆ
		 2.3 ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่าน
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในรูปแบบของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีเสียงการอ่านประกอบ เพื่อเพิ่มความสนใจให้
กับผู้เรียนมากขึ้น
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ด้านการอ่านด้วยการจัดกิจกรรมทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญตามแนวคิด
โดยใช้สมองเป็นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 และจากการศึ ก ษางานวิ จั ย ของศิ ริ พั น ธ์
เวชตง (2561: 56-60) เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย น
การสอนโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียน
สะกดค�ำภาษาไทย ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า
ทักษะการอ่านและการเขียนค�ำภาษาไทยของนักเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต ่ อ
ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง เป็นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด ส�ำหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐานอยูใ่ น
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน มีรูปแบบสวยงามสะดุดตา รูปภาพชัดเจน
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จึงสร้างความแปลกใหม่ให้กับนักเรียน
กระตุ้นให้นักเรียนรู้สึกพึงพอใจชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐาน รวมถึงกิจกรรมการเรียนรูเ้ อือ้ ต่อผูเ้ รียน
ที่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดช่องว่างระหว่างนักเรียนที่เรียนเก่ง
กับเรียนอ่อน ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพ
และบริบทของผูเ้ รียน โดยจัดการเรียนจากง่ายไปสูย่ ากและครูผสู้ อน
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยน�ำ
จิตวิทยาการจัดการเรียนการสอนด้วยการเสริมแรงทางบวกเมื่อ
นักเรียนแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยกระบวนการจัด
กิจกรรมให้มกี ารแข่งขันเป็นกลุม่ ช่วยให้นกั เรียนเกิดการตืน่ ตัวสนใจ
ใฝ่เรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาคม ทองเกษม
(2547: บทคั ด ย่ อ ) เรื่ อ งการพั ฒ นาชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า น
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้
จากการศึกษางานวิจัยของจารีย์ ขุนช�ำนาญ (2557: บทคัดย่อ)
เรื่ องการพั ฒ นารู ป แบบการจัด การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็ น ฐาน
เพื่อพัฒนาการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�ำหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
ด้ ว ยรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ส มองเป็ น ฐานเพื่ อ พั ฒ นา
การอ่าน ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจระดับมาก
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รำไ

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

ค�ำแนะน�ำการเตรียมต้นฉบับ

ชภัฏ

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

ระเบียบการตีพิมพ์

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

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

ข้อก�ำหนดในการเตรียมต้นฉบับ

ขนาดกระดาษ A4
n ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นื้ว
n ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า (Single Space)
n ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ตามที่ก�ำหนดดังนี้
		 o ชื่อเรื่อง (Title)
			 - ภาษาไทย ขนาด 18 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา
			 - ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา
		 o ชื่อผูเขียน (ทุกคน)
			 - ชื่อผูเขียน ภาษาไทย - อังกฤษ ขนาด 14 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา
			 - ที่อยู่ผู้เขียน ภาษาไทย - อังกฤษ ขนาด 14 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
			 - อีเมลล์ผู้เขียนหลัก วันที่ส่ง วันที่แก้ไขล่าสุด และวันตอบรับบทความ
				 *Corresponding author E-mail: (Received; Revised ; Accepted)
		 o บทคัดยอ
			 - ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
			 - เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทย ขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
o ค�ำส�ำคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ ควรเลือกค�ำส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 4-5 ค�ำ ใช้ตัวอักษร
			 ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point
			 - เนื้อหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดขอบ , ตัวหนา
			 - ยอหนา 0.5 นิ้ว
		 o Keyword ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract ควรเลือกค�ำส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point
		 o รายละเอียดบทความ (Body)
			 - ค�ำหลักบทขนาด 16 point , ก�ำหนดชิดซาย , ตัวหนา
			 - หัวขอยอยขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดซาย , ตัวหนา
			 - ตัวอักษรขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
			 - ยอหนา 0.5 นิ้ว
		
รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทน�ำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย อุปกรณ์และวิธีด�ำเนิน การวิจัย ผลการวิจัย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
n ค�ำศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
n รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค�ำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และ
จัดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และค�ำบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
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รำไ

n
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n

รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

1. อ้างอิงจากหนังสือ
รูปแบบ :
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จ�ำนวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�ำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง :
สุชาติ ประสิทธิร์ ฐั สินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. (2547). วิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงคุณภาพ: การวิจยั ปัญหาปัจจุบนั และการวิจยั อนาคตกาล.
กรุงเทพมหานคร: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.
Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history of the future. New York: Pocket Books.
2. อ้างอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.
ครั้งที่พิมพ์.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�ำนักพิมพ์.//หน้า.
ตัวอย่าง :
ปกรณ์ ปรียากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการพัฒนาชนบท. หน่วยที่ 1.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 33-34.
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. (1991). Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence from West Germany.
In Innovation and Technological Change: An International Comparizon. Zottan J. Aes and David
B. Audretsh, eds. New York: Harester Wheatsheaf. pp. 152-159.

ลัยร
า

3. อ้างอิงจากบทความในวารสาร
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่ (เดือน):/เลขหน้า.
ตัวอย่าง :
สุรัชช์ ฟุ้งเกียรติ. (2547). นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีระดับไมโคร. ผู้ส่งออก. 17 (ปักษ์แรก เมษายน): 19-22.
Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. 1996. Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.
Policy Studies Journal. 24 (Autumn): 420-434.
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4. อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน. //(ปี). //ชื่อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.//ระดับปริญญา/ มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง :
ธีรวัฒน์ พันธุ์สุผล. (2547). การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจ�ำการเพื่อการพัฒนาประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารต่อสู้
อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.
ปิโย เล็กก�ำแหง. (2547). พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มในร้านกาแฟขนาดเล็กของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย:
กรณีศกึ ษานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ภาคนิพนธ์โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.
Thawilwadee Bureekul. (1998). Major Factors Affecting Industrial Hazardous Waste Policy Implementation
in Central Thailand. Doctoral dissertation, National Institute of Development Administration.
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5. อ้างอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอต่อหน่วยงานต่างๆ
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน. //(ปี). //ชื่อเอกสาร. //รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย หน่วยงาน.
ตัวอย่าง :
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. (2538). จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
6. อ้างอิงจากสิ่งพิมพ์กฎหมาย
รูปแบบ :
ชื่อกฎหมาย.//ชื่อวารสาร.//ฉบับ/เล่มที่,/ตอนที่/(วัน เดือน):/เลขหน้า.
ตัวอย่าง :
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไปเป็นของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2509. ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับกฤษฎีกา 83, 29 ฉบับพิเศษ (31 มีนาคม): 23-36.
The Act on Revenue Code Amendment (No.35) B.E. 2544. Royal Thai Government Gazette. 118, 85A
(27 September 2001): 1-4.

ลัยร
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ชภัฏ

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

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

ผู้เขียนศึกษาและ
จัดท�ำบทความตาม
รูปแบบที่ก�ำหนด

แก้ไข

รำไ

ส่งต้นฉบับบทความ
- ส่งผ่านระบบออนไลน์

ชภัฏ

รับบทความต้นฉบับ
แจ้งผู้เขียน

กองบรรณาธิการตรวจ
รูปแบบตามที่ก�ำหนด

ไม่ผ่าน

ลัยร
า

ผ่าน

กองบรรณาธิการส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิแยกตามสาขา

ไม่ผ่าน

ิทยา

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ตามแบบประเมิน

มห
าว

แจ้งผู้เขียน

แก้ไข
ผ่าน

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจก่อนส่งโรงพิมพ์

จัดพิมพ์เผยแพร่

ไม่ต้องแก้ไข

แจ้งผู้เขียน
แก้ไข

จบ
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ใบสมัครขอส่งบทความลงตีพิมพ์
(การกรอกใบสมัครโปรดใช้วิธีการพิมพ์)

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

เรียน		 ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ข้าพเจ้า		 r นาย r นาง r นางสาว r อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………….….......……….…………….….……..…
ชื่อ - สกุล ..........................................................................................................................................................................................
ต�ำแหนงทางวิชาการ (โปรดระบุ).......................................................................................................................................................
สังกัดมหาวิทยาลัย ............................................................................................................................................................................
สถานที่ท�ำงาน....................................................................................................................................................................................
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ท�ำงาน...........................................................โทรศัพทมือถือ.............................................................................................
โทรสาร......................................................................................E-mail.............................................................................................
มีความประสงค์ขอส่งบทความ เรื่อง :
ชื่อบทความ (ภาษาไทย).....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ISSN 1906-372X
r สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
r สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องช�ำระค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการตีพิมพ์ของวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี จ�ำนวน 2,500 บาท โดยผู้วิจัยสามารถ
ช�ำระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้
				● โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ประเภทบัญชี
					 ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสี่แยกเขาไร่ยา) เมื่ อโอนเงิ น เข้ า บั ญชี แ ล้ ว กรุ ณา SCAN
				
ใบสมัครและหลักฐานการช�ำระเงินส่งมาที่ E-mail : research_rbru2010@hotmail.com หรือ
					 สมั ค รส่ ง บทความวิ จั ย ออนไลน์ พร้ อ มส่ ง หลั ก ฐานการช� ำ ระเงิ น เข้ า ระบบส่ ง บทความวิ จั ย ออนไลน์
					 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณีได้ที่ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
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กองบรรณาธิการสามารถติดตอข้าพเจ้า ได้ที่ r สถานที่ท�ำงานที่ระบุข้างต้น r ที่อยู่ดังต่อไปนี้
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
โทรศัพทท ที่ ำ� งาน..................................................................โทรศัพทม อื ถือ...........................................................................
โทรสาร.................................................................................E-mail.......................................................................................
และในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ชื่อ - สกุล................................................................................................................................................................................
โทรศัพท. .................................................................................................................................................................................
โทรสาร................................................................................E-mail........................................................................................
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..............................................................
(...............................................................)
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เจ้าของผลงาน

กรุณาส่งใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน ไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5) อาคาร 36
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แบบประเมินบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
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ชื่อบทความวิจัย
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ชือ่ ผูป้ ระเมิน................................................................................................ส่งคืนภายในวันที.่ ............................................................
1. ความเป็นมา / ความส�ำคัญของปัญหาวิจัย
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
2. การประมวลเอกสาร (กรอบแนวคิด / คุณภาพการประมวลเอกสาร / ความเป็นวิชาการ /
		 ความเกี่ยวข้องกับสมมติฐาน ฯลฯ)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
3. วิธีการวิจัย (กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ม / ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ / ข้อมูล ฯลฯ)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
4. ผลการวิจัย (ใช้สถิติครบถ้วนเหมาะสม / ความถูกต้องของการรายงาน ฯลฯ)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
5. การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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6. อื่น ๆ (เช่น การใช้ภาพ / การจัดระเบียบบทความ / การอ้างอิง / ความถูกต้องเชิงวิชาการ ฯลฯ)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
โดยภาพรวมท่านประเมินว่าบทความวิจัยนี้มีคุณภาพระดับใด (กรุณาท�ำเครื่องหมาย P)
1) ควรตีพิมพ์ โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย (เช่น ค�ำผิด)
2) ควรตีพิมพ์ โดยอาจแก้ตามค�ำแนะน�ำของผู้ประเมิน หรือไม่ก็ได้
3) ควรตีพิมพ์ แต่ต้องแก้ไขปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของผู้ประเมินก่อน โดย
■ ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง
			■ ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง
■ 4) อาจตีพิมพ์ได้ โดยผู้เขียนต้องทบทวนและปรับปรุงบทความใหม่ และผ่านการประเมินใหม่อีกครั้ง โดย
			■ ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง
			■ ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง
■ 5) ไม่ควรตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
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7.
■
■
■

ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
(................................................................)
วันที่
......................................................

ลัยร
า

					

หมายเหตุ		 1. ถ้าเนื้อที่กระดาษไม่พอ ท่านสามารถเขียนค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมได้
			 2. กองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยแบบประเมินนี้แก่ผู้เขียนบทความ แต่จะรวบรวมส่งข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
ให้แก่ผู้เขียน โดยพิจารณาตามแต่กรณี
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5) อาคาร 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ต�ำบลท่าช้าง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ตอ 10802 โทรสาร 0-3947-1056
มือถือ 086-4402639
อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com
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