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 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่บทความวิจัยของนักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ เป็นวารสารราย 4 เดือน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่  

ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) แต่ละฉบับมีจ�านวน  

20 บทความ โดยวารสารฉบับนี้ถือเป็นปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจ�าปี 2563 (พฤษภาคม-สิงหาคม) ซึ่งบทความวิจัย 

ที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  

2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review วารสารวิจัยร�าไพพรรณีได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI  

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 และได้มีการพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด กองบรรณาธิการวารสารได้ด�าเนินการเผยแพร่ 

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นประจ�าทุก  

4 เดือน ปัจจุบันวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ได้ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI  

รอบที่ 4 ในวารสารกลุ่ม 2 (พ.ศ.2563-2567) และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการวารสารและ 

เป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัยสหวิทยาการ 

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

สังคมและชุมชน เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้

  กองบรรณาธกิารขอขอบคณุผูเ้ขียนทุกทา่นทีส่ง่บทความวิจยัมาให้พจิารณาตพิีมพ ์ขอขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุ ิ

ในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่างๆ ให้มี 

ความถูกต้อง และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการจัดท�าวารสารวิจัยร�าไพพรรณีฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจ�าปี 2563 (พฤษภาคม-สิงหาคม) จะสามารถตอบสนอง 

ความสนใจของผูอ้า่นทกุทา่นไดเ้ปน็อยา่งด ีทัง้นีส้ามารถติดตามรายละเอยีดและดาวนโ์หลดแบบฟอร์มต่างๆ หรือสมคัรสง่ 

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  ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารจะด�าเนินการ 

รวบรวม คัดกรองบทความวิจัยเพื่อน�าไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  รุจิรานุกูล
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คุณภาพชีวิตในการท�างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานฝ่ายผลิต

ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในภาคตะวันออกของไทย

Quality of Work life Affecting Job Efficiency of Operational Employees in 

Auto Part  Manufacturers in Eastern Thailand

อนุรักษ์  เรืองรอบ*

Anurug  Ruangrob

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

School of Management, Sripatum University Chonburi Campus, Chonburi 20000 Thailand

*Corresponding author E-mail: anurug@yahoo.com

(Received: June 20 2019.; Revised : August  6 2019.; Accepted : August 20 2019)

บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้คือ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานฝ่ายผลิตของโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์  

2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานฝ่ายผลิตของโรงงานช้ินส่วนยานยนต์ และ 3) เพ่ือทดสอบระดับอิทธิพลของ 

คุณภาพชีวิตการท�างานที่มีต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานฝ่ายผลิตของโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้  

ได้แก่ กลุ่มพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในภาคตะวันออกของไทย จ�านวน 259 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม 

แบบมาตราส่วน 5 ระดับ ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการเส้นถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับค่าเฉลี่ยของตัวแปรด้านคุณภาพชีวิตโดยรวมของพนักงานฝ่ายผลิตอยู่ในระดับมาก 2) ตัวแปร 

ด้านประสิทธิภาพการท�างาน พบว่า ประสิทธิภาพด้านเวลาอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านคุณภาพ และด้านปริมาณ ตามล�าดับ  

และ 3) คุณภาพชีวิตในการท�างานทั้ง 5 ด้าน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานฝ่ายผลิตทั้ง 3 ด้าน 

ค�าส�าคัญ : คุณภาพชีวิตในการท�างาน, ประสิทธิภาพการท�างาน, ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Abstract
 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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บทน�า
 ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยมีอัตราการ 

เติบโตอย่างต่อเนื่องตามตลาดการผลิตรถยนต์ที่ เ พ่ิมขึ้นโดย 

ในปี 2561 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภายใต้สังกัดกระทรวง 

อุตสาหกรรมคาดว่าปริมาณการผลิตรถยนต์ 2,100,000 คัน 

เมื่อเทียบกับช ่วงเดียวกันของป ีก ่อน ซึ่ งมีปริมาณการผลิต  

 การขยายตัวทางธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทนี้ท�าให ้

เกิดอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้นตามตัวและมีผลท�าให้ธุรกิจต้องมี 

การปรับตวัและพฒันาความสามารถในการแข่งขันเพือ่ความอยู่รอด 

ของธรุกจิ โดยธรุกจินีย้งัต้องพึง่พาอาศยัแรงงานจากทรพัยากรมนษุย์ 

ซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าต่อการสร้างความแข็งแกร่งและ 

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่ม ี

กระบวนการผลิตสินค้าที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีและมี 

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรฝ่ายผลิต 

จึงเป็นสิ่งที่ผู ้บริหารควรให้ความส�าคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

การท�างานของพนกังานทีบ่รรลุเป้าหมาย ซึง่ประสทิธภิาพการท�างาน 

น่ันหมายถึง การเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์โดยท�าให ้

เกิดของเสียจากกระบวนการผลิตน้อยที่สุด (Ghemawat and  

Ricart, 1993)  

 คุณภาพชีวิตในการท�างานเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างย่ิง 

ต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานในองค์การ โดยที่ปัจจัยนี้ 

จะครอบคลุมต้ังแต่สถานที่ท�างานทางกายภาพไปจนถึงปัจจัยทาง 

ด้านจิตวิทยาที่สร้างแรงจูงใจในการท�างาน ซึ่งธุรกิจผลิตชิ้นส่วน 

ยานยนต์นั้นต้องอาศัยปัจจัยดังกล่าวในการสร้างขวัญก�าลังใจให้กับ 

ภาพที่ 1 มูลค่าการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์

พนักงานฝ่ายผลิตท่ีใช้แรงงานในการท�างานในกระบวนการผลิต 

นั่นคือเม่ือพนักงานฝ่ายผลิตท�างานในองค์การท่ีมีคุณภาพชีวิตใน 

การท�างานทีเ่หมาะสม กจ็ะเกดิแรงจูงใจในการท�างานให้มีประสิทธภิาพ 

สูงสุดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 งานวจิยัท่ีผ่านมาได้แสดงถงึความส�าคญัของคณุภาพชวีติ 

ในการท�างานในบริบทต่างๆ ได้แก่ คุณภาพชีวิตของข้าราชการ 

ต�ารวจไทย (ศิริพร ลือวิภาสกุล และชวนชม ชินะตังกูร, 2553) 

สถาบันการศึกษา (ปิยานันท์ นิ่มวุ ่น และคณะ, 2561; ธิปัตย์  

โสตถิวรรณ์, 2561) และพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม (ศิริพร  

ลือวิภาสกุล และชวนชม ชินะตังกูร, 2553)  เป็นต้น นอกจากนี้  

ยังมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�างานของ 

พนักงานในด้านต่างๆ เช่น บรรยากาศองค์การ (สุดปราโมทย์  

วัฒนรัตน ์ , 2561) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ (ทศวรรณ  

เอ่ียมวิมังสา และเกียรติชัย เวษฎาพันธุ์, 2558) และการพัฒนา 

องค์การสุขภาวะ (วรรณภา ลือกิตินันท์, 2560) เป็นต้น 

 งานวิจัยท่ีผ่านมาในประเทศไทยได้ศึกษาการเพ่ิม 

คุณภาพชีวิตในการท�างานให้กับพนักงานในองค์การประเภทต่างๆ  

ได้แก่ ความผูกพันของก�าลังพลทหาร (จิตติ กิตติเลิศไพศาล  

1,988,823 คัน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.59 โดยแบ่งเป็นการผลติรถยนต์น่ัง  

ร้อยละ 42 รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ์ ร้อยละ 56 และรถยนต์เพื่อ 

การพาณิชย์อื่นๆ ร้อยละ 2 (ส�านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2562)  

ส่วนมูลค่าตลาดการอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์จะเพ่ิมขึน้ทัง้ตลาด 

ภายในและภายนอกประเทศ โดยสถิติแสดงมูลค่าการส่งออก 

ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังแสดง 

ในภาพที่ 1
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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 
 
บทนํา 
ธุรกิจผลิตช้ินสวนยานยนตในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอยางตอเน่ืองตามตลาดการผลิตรถยนตที่เพิ่มขึ้น
โดยในป 2561 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภายใตสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมคาดวาปริมาณการผลิต
รถยนต 2,100,000 คัน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีปริมาณการผลิต 1,988,823 คัน เพิ่มข้ึนรอย
ละ 5.59 โดยแบงเปนการผลิตรถยนตน่ัง รอยละ 42 รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ รอยละ 56 และรถยนตเพื่อ
การพาณิชยอื่นๆ รอยละ 2 (สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2562) สวนมูลคาตลาดการอุตสาหกรรมช้ินสวนยาน
ยนตจะเพิ่มข้ึนท้ังตลาดภายในและภายนอกประเทศ โดยสถิติแสดงมูลคาการสงออกสวนประกอบและอุปกรณ
รถยนตเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 มูลคาการสงออกสวนประกอบและอุปกรณรถยนต 

มูลคาการสงออก (ลานเหรียญสหรัฐ) 

ป (พ.ศ.) 

7,358.31 
7,849.24 

8,006.05 8,233.54 
9,032.27 

9,900 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐ)

ปี (พ.ศ.)
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และคณะ, 2561) ความผูกพันของพนักงานโรงแรม (ลิขิตา 

เฉลิมพลโยธิน และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2561) และ ความผูกพัน 

ของบุคลากรสถาบันการศึกษา (ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, 2560) เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้จะมุ่งขยายงานวิจัยโดยมุ่งศึกษาผลของ 

คณุภาพชวีติในการท�างานทีต่่อประสทิธภิาพการท�างานของพนกังาน 

ฝายผลติในโรงงานชิน้ส่วนยานยนต์ซึง่ถอืว่าเป็นธรุกจิทีมี่ความส�าคัญ 

ต่ออุตสาหกรรมหนักของประเทศ โดยมีค�าถามในการวิจัยดังนี้

 1. พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์

มีระดับคุณภาพชีวิตอย่างไร

 2. พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์

มีระดับประสิทธิภาพการท�างานอย่างไร

 3. ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงาน 

มีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานอย่างไร

 ผู ้วิจัยจึงท�าการทดสอบอิทธิพลของคุณภาพชีวิตใน 

การท�างานในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ค่าตอบแทน การพัฒนา 

ศักยภาพ การพัฒนาความรู ้และโอกาสความก้าวหน้าทีม่ต่ีอผลลพัธ์ 

จากการท�างานของพนักงานฝ่ายผลิต ได้แก่ คุณภาพ ปริมาณ และ 

เวลา เพ่ือน�าผลวิจัยมาน�าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาระดบัคณุภาพชวีติการท�างานของพนักงาน 

ฝ่ายผลิตของโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์

 2. เพือ่ศกึษาระดบัประสทิธภิาพการท�างานของพนักงาน 

ฝ่ายผลิตของโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์

 3. เพื่อทดสอบระดับอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการ

ท�างานที่มีต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานฝ่ายผลิตของ

โรงงานชิ้นส่วนยานยนต์


 

ผูวิจัยจึงทําการทดสอบอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทํางานในดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
คาตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาความรู และโอกาสความกาวหนาที่มีตอผลลัพธจากการทํางานของ
พนักงานฝายผลิต ไดแก คุณภาพ ปริมาณ และเวลา เพื่อนําผลวิจัยมานําเสนอตอผูบริหารเพื่อขีดความสามารถ
ในการแขงขันทางธุรกิจตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานฝายผลิตของโรงงานช้ินสวนยานยนต 
 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานฝายผลิตของโรงงานช้ินสวนยานยนต 
 เพื่อทดสอบระดับอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน

ฝายผลิตของโรงงานช้ินสวนยานยนต 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ระดับอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
ฝายผลิตของโรงงานช้ินสวนยานยนตดานคุณภาพ ปริมาณ และเวลา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก พนักงานฝายผลิตในโรงงานผลิตช้ินสวนยานยนต โดยท่ีผูวิจัยไดวางแผน
เก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือจากพนักงานบริษัทผูผลิตในนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยผูวิจัยไดกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางดวยสูตรยามานา (Yamane, 1973) ท่ีระดับความเช่ือมั่นที่ 95 หรือระดับนัยสําคัญท่ี 
.05 โดยสามารถคํานวนจํานวนกลุมตัวอยางที่ 300 และใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sample) โดยคัดเลือกพนักงานฝายผลิตในโรงงานผลิตช้ินสวนยานยนตในเขตภาคตะวันออกท่ีมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. เปนพนักงานที่ทํางานในโรงงานผลิตช้ินสวนยานยนตมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ประสิทธิภาพการทํางาน 
 ดานคุณภาพ 
 ดานปริมาณ 
 ดานเวลา 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
 คาตอบแทน 
 การพัฒนาศักยภาพ 
 การพัฒนาความรู 
 โอกาสความกาวหนา 


 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย
 ระดับอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการท�างานท่ีอิทธิพล 

ทางตรงต่อประสทิธภิาพการท�างานของพนกังานฝ่ายผลติของโรงงาน 

ชิ้นส่วนยานยนต์ด้านคุณภาพ ปริมาณ และเวลา

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิต 

ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยท่ีผู้วิจัยได้วางแผนเก็บรวบรวม 

ข้อมูลโดยขอความร่วมมือจากพนักงานบริษัทผู ้ผลิตในนิคม 

อุตสาหกรรมต่างๆ โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ด้วยสูตรยามาน่า (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 หรือ 

ระดบันยัส�าคัญที ่.05 โดยสามารถค�านวนจ�านวนกลุม่ตวัอย่างที ่300  

และใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample)  

โดยคัดเลือกพนกังานฝ่ายผลติในโรงงานผลติชิน้ส่วนยานยนต์ในเขต 

ภาคตะวันออกที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นพนกังานทีท่�างานในโรงงานผลติชิน้ส่วนยานยนต์

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 2. มีหน้าที่รับผิดชอบในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของ

กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น การควบคุมเครื่องจักร  

การตรวจคุณภาพ การจัดเก็บสินค้าคงคลัง เป็นต้น

 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามจ�านวน ไปยังกลุ่มโรงงานใน 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ในภาคตะวันออก โดยเริ่มแจก 

แบบสอบถามตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมจนถงึเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2561  

เมือ่ได้รบัคนืแล้วได้ท�าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

ที่สามารถน�ามาใช้ในการประมวลผลต่อไป  

 เครื่องมือการเก็บข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของงานวิจัยนี้ ได้แก่  

แบบสอบถาม โดยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการดัดแปลงตัววัดท่ีได้มา 

จากการงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

อนุรักษ์  เรืองรอบ

คุณภาพชีวิตในการท�างาน

1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

2. ค่าตอบแทน

3. การพัฒนาศักยภาพ

4. การพัฒนาความรู้

5. โอกาสความก้าวหน้า

ประสิทธิภาพการท�างาน

1. ด้านคุณภาพ

2. ด้านปริมาณ

3. ด้านเวลา
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จ�านวน (คน) ร้อยละ

1. เพศ   

  ชาย

  หญิง 

176

83

68.0

33.0

2. อายุ

  20 - 30  ปี

 31 - 40  ปี

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

รวม 259 100.0

 ส่วนที่ 1  เป ็นแบบสอบถามข ้อมูลส ่ วนตั วของ 

ผู ้แบบสอบถามเพื่อให้นักวิจัยสามารถคัดเลือกผู ้ที่มีคุณสมบัต ิ

เหมาะสมในการตอบค�าถามครั้งนี้ โดยมีค�าถามจ�านวน 4 ข้อ ได้แก่  

เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ 

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามในประเด็นด้านคุณภาพ 

ชีวิตการท�างาน โดยใช้ Likert scale ซึ่งมี 5 ระดับที่แสดงระดับ 

ความคิดเห็น โดยที่ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ 5  

หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยข้อค�าถามดัดแปลงจากงานวิจัย 

ของ Farid et al. (2015) 

 ส่วนที่ 3  เป็นแบบสอบถามในประเด็นด้านประสทิธภิาพ 

การท�างานของพนักงานฝ่ายผลิต โดยใช้ Likert Scale ซึ่งมี 5 ระดับ  

โดยที่ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ 5 หมายถึง เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง โดยข้อค�าถามดัดแปลงจากงานวิจัยของ Gambi, Boer,  

Gerolamo, Jorgensen & Carpinetti (2015) 

 ผู้วิจัยได้ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  

Validity) โดยผูเ้ชีย่วชาญด้านการวิจัยจ�านวน 5 ท่าน เพือ่ตรวจสอบ 

หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective  

Congruence: IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 สะท้อนถึง 

คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ์ ท่ีก�าหนด  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของ 

ข้อค�าถามในแต่ละด้านพบว่า ค่าครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s  

Alpha) ของทุกด้านค�าท่ีสูงกว่าระดับที่ยอมรับได้ทางสถิติที่ 0.7  

(Nunnally, 1994)

 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  

Statistics) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่ม 

ตวัอย่างซึง่เป็นข้อมลูบางส่วนของประชากรทีต้่องการศึกษาทัง้หมด  

แล้วน�าข้อสรุปที่ได้ไปคาดคะเนหรือน�าไปอ้างอิงถึงลักษณะของ 

ประชากรทัง้หมด ซึง่งานวจิยันีไ้ด้ใช้การวเิคราะห์สถิตถิดถอยพหคุณุ  

(Multiple Regression Analysis) เพ่ือใช้ในการทดสอบระดับ 

อทิธิพลของตัวแปรด้านคณุภาพชวีติของพนกังานทีม่ต่ีอประสทิธภิาพ

การท�างาน ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณภาพ เวลา และปริมาณ

ผลการวิจัย
 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากรจ�านวน 

ท้ังส้ิน 300 ชุด ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามท่ีใช้ได้กลับมาเพื่อใช้ใน 

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ�านวนทั้งสิ้น 259 คน ซึ่งสามารถคิดอัตราการตอบกลับเป็นร้อยละ 

86.33 โดยผลการวิจัยสามารถแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 จากการวเิคราะห์ข้อมลูของบรษิทัและข้อมลูส่วนบคุคล

ของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวเิคราะห์สามารถแสดงดงัตารางที ่1

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

อนุรักษ์  เรืองรอบ
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คุณภาพชีวิตในการท�างาน
คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์

ปริมาณของ

ผลิตภัณฑ์
เวลาในการผลิต

Beta t-value Beta t-value Beta t-value

1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 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

R
2

0.959 0.953 0.961

 จากตารางที่ 1 ผู ้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.0 มีอายุอยู่ในช่วง 20 - 30 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 54.1 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีรายได ้

ต่อเดือนที่ 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.0

 สถิติเชิงพรรณนา

 จากการประมวลผลทางสถิติเพื่อหาระดับของตัวแปร 

ในงานวิจัย พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยของตัวแปรด้านคุณภาพชีวิต 

โดยรวมของพนักงานฝ่ายผลิตอยู่ในระดับมาก (X = 3.919,  

SD = 0.389) เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ สามารถเรียงล�าดับจาก 

มากไปน้อย ดังนี้ ด้านค่าตอบแทน (X = 4.192, SD = 0.496)  

ด้านการพัฒนาความรู้ (X = 3.979, SD = 0.610) ด้านสิ่งแวดล้อม 

ทางกายภาพ (X = 3.969, SD = 1.13) ด้านโอกาสความก้าวหน้า  

(X = 3.951, SD = 1.067) และด้านการพัฒนาศักยภาพ  

(X = 3.463, SD = 0.579) ตามล�าดับ 

 กลุ ่มตัวแปรด้านประสิทธิภาพการท�างาน พบว่า

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�าดับ

 สถิติเชิงอนุมาน

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของคุณภาพ 

การท�างานที่มีต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานฝ่ายผลิต  

แสดงดังตารางต่อไปนี้

 จากตารางข้างต้น พบว่า คุณภาพชีวิตในการท�างาน 

มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานฝ่ายผลิต 

ทั้ง 3 ด้าน โดยสามารถเรียงตามล�าดับอิทธิพล ได้ดังนี้ 

 คุณภาพชีวิตที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้แก่  

การพฒันาความรู้ (B = 0.652) รองลงมา คือ สิง่แวดล้อมทางกายภาพ  

(B = 0.351) การพัฒนาศักยภาพ (B = 0.320) และโอกาส 

ความก้าวหน้า (B = 0.031) ตามล�าดับ

 คุณภาพชีวิตที่มีผลต่อปริมาณของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

โอกาสความก้าวหน้า (B = 0.814) รองลงมา คอื การพฒันาศกัยภาพ 

(B = 0.239) การพฒันาความรู ้(B = 0.158) และการพฒันาศักยภาพ 

(B = 0.047) ตามล�าดับ

 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�าดับ

ตารางที่ 2 ระดับอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการท�างานที่มีต่อประสิทธิภาพการท�างาน

อภิปรายผล
 1. ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท�างานด้านสิ่งแวดล้อม 

ทางกายภาพมีผลต่อการประสิทธิภาพการท�างานของพนักงาน 

ฝ่ายผลิตท้ังในด้านคุณภาพและระยะเวลาในการผลิต นั่นคือ 

เมื่อพนักงานท�างานในส่ิงแวดล้อม ได้แก่ แสงสว่าง อุปกรณ์  

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุณภูมิที่เหมาะสมต่อการปฎิบัติงานแล้ว  

พวกเขาจะสามารถท�างานได้อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งจะม ี

ตัวช่วยในการช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยนี ้

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Low & Show (2008) ที่ได้ศึกษากับ 

พนกังานฝ่ายผลติในโรงงานประเทศสงิค์โปร์ และพบว่าการออกแบบ 

ผงัโรงงานและการใช้แสงสว่างทีเ่พียงพอจจะช่วยให้พนกังานท�างาน 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพโดยผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จะมคุีณภาพทีด่ขีึน้และยงั 

ช่วยลดระยะเวลาในการท�างาน

อนุรักษ์  เรืองรอบ
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 2. ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท�างานด้านค่าตอบแทน 

มีผลต่อการปฎิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตทั้งในด้านปริมาณและ

ระยะเวลาในการผลติ นัน่คอื เม่ือพนกังานฝ่ายผลติได้รบัค่าตอบแทน 

ที่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตและเท่าเทียมกับองค์การอื่นๆ พวกเขา 

จะมีแรงจูงใจในการเพิ่มผลผลิตและท�างานได้อย่างรวดเร็วภายใน 

ระยะในเวลาที่ก�าหนด ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Chiu, Luk & Tang (2002) ที่ได้ศึกษาพนักงานในบริษัทผู้ผลิต 

ของจีนต้องการค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา 

และโบนัสเป็นปัจจัยที่ท�างานพนักงานเกิดแรงจูงใจในการท�างาน 

ให้มีประสิทธิภาพ

 3. ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท�างานด้านการพัฒนา 

ศักยภาพมีผลต่อการปฎิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตท้ังใน 

ด้านคุณภาพ ปรมิาณ และระยะเวลาในการผลติ นัน่คอื เมือ่พนกังาน 

ฝ่ายผลิตได้รบัการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพหรอืทักษะท่ีใช้ในงาน 

ทั้งในช่วงก่อนหรือระหว่างการท�างาน พวกเขาจะมีความสามารถ 

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ Acton & Golden (2003) ที่ได้ศึกษาพนักงาน 

จ�านวน 200 คน ของบริษัททผลิตซอฟท์แวร์ในประเทศไอร์แลนด์  

และพบว่าการฝึกอบรมพนกังานจะช่วยให้พนกังานเกดิความพงึพอใจ 

และศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งน�าไปสู่ความแข็งแกร่งให้กับองค์การ

 4. ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท�างานด้านการพัฒนา 

ความรู ้มีผลต่อการปฎิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตท้ังในด้าน 

คุณภาพ ปริมาณ และระยะเวลาในการผลิต นั่นคือ เม่ือพนักงาน 

ฝ่ายผลิตได้รับการสนับสนุนให้เข้าอบรมเพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ๆ และ 

เกดิความรู้ทีส่ามารถน�าไปใช้ในงานของตนเองได้ พวกเขาจะสามารถ 

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ Prieto & Revilla (2006) ที่ได้ศึกษาพนักงาน 

ระดับปฎิบัติในบริษัทผู ้ผลิตในประเทศสเปนจ�านวน 111 แห่ง  

และพบว่าพนักงานที่มีศักยภาพในการเรียนรู้จะสามารถเพ่ิมผล 

ประกอบการทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ เช่น ส่วนแบ่งตลาด เป็นต้น

 5. ป ัจจัยคุณภาพชี วิตในการท�างานด ้านโอกาส 

ความก้าวหน้ามีผลต่อการปฎิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตทั้ง 

ในด้านคุณภาพ ปริมาณ และระยะเวลาในการผลิต นั่นคือ ซึ่งผล 

การวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kooij, Guest, Clinton,  

Knight, Jansen & Dikkers (2013) ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูล 

จากพนักงานในต�าแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกร ขนส่งโลจิสติกส์ และ 

บริการสารธนสุขขององค์การในภาครัฐ และพบว่าการพัฒนา 

โครงสร้างความก้าวหน้าในงานจะท�าให้พนกังานแต่ละคนมีเป้าหมาย 

ในสายอาชีพของตนเองและมุ่งม่ันพัฒนางานให้มีประสิทธิผลตาม 

เป้าหมายที่วางไว้ 

ข้อเสนอแนะ
 พนักงานฝ่ายผลิตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส�าคัญ 

อย่างมากต่อบรษิทัผูผ้ลติสนิค้าทกุประเภท โดยเฉพาะในอตุสาหกรรม 

ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็น 

อุตสาหกรรมส�าคัญส�าหรับประเทศไทยในการขับเคลื่อนระบบ 

เศรษฐกิจโดยรวม โดยผู้วิจัยได้น�าผลการวิจัยท่ีได้จากการวิเคราะห ์

อิทธิพลทางตรงของตัวแปรด้านคุณภาพชีวิตในการท�างานทั้ง 5 มิติ  

ที่ล้วนแต่มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท�างานใน 3 ด้าน ได้แก่  

ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ และด้านเวลา 

 การเพ่ิมคุณภาพชวีติในการท�างานของพนกังานฝ่ายผลติ 

ในแต่ละด้านสามารถกระท�าได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ผู ้บริหารควรให ้

ความส�าคัญในการจัดวางผังโรงงานเพื่อให้เกิดความสะดวกใน 

การเคลื่อนไหวร่างกาย อุณหภูมิที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก  

อุปกรณ์เครื่องมือที่ปลอดภัยและทันสมัย 

 2. ด้านค่าตอบแทน ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ควรพิจารณาความเหมาะของค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่  

เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และเงินรางวัล รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ  

ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย ค่าที่พักอาศัย ค่าเดินทาง เป็นต้น  

โดยเปรียบเทียบกับโรงงานผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเดียวกับเพ่ือรักษา

ขวัญและก�าลังใจให้กับพนักงานเพื่อลดอัตราการลาออกจากงาน

 3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากร 

มนุษย์ควรด�าเนินงานโครงการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ทั้งในและนอกสถานที่ท�างานเพ่ือให้พนักงานได้เพ่ิมพูนทักษะ 

ทางเทคนคิในการท�างานให้ถกูต้อง นอกจากนี ้องค์การควรพิจารณา 

รางวัลส�าหรับพนักงานตัวอย่างเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงาน 

ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

 4. ด้านการพัฒนาความรู้ ผูบ้รหิารฝ่ายทรพัยากรมนษุย์ 

ควรสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  

เช่น การสนับสนุนการเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ รวมท้ังการเปิด 

โอกาสให้พนักงานสามารถน�าเสนอความรู้ของตนเองเพ่ือพัฒนา 

กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 5. ด้านโอกาสความก้าวหน้า ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากร 

มนุษย์ดควรพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Path) ในแต่ละ 

ต�าแหน่งงานที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจใน

การท�างาน เพื่อให้ได้มาซึ่งต�าแหน่งที่สูงขึ้น

อนุรักษ์  เรืองรอบ
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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

ซึ่งผู ้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นผู้สูงอายุ (61 ปีข้ึนไป) ใน 3 จังหวัดเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา จ�านวน 400 ชุด ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบ Independent  

sample t-test และ One -way ANOVA F-test เพ่ือทดสอบระดับความต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และ 3 กลุ่ม  

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 หรือที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ตามล�าดับ

 ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.74)  

เช่นเดียวกับระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจก็อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.54) ในขณะที่ระดับคุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

และด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับน้อย (X = 2.27) และ (X = 2.34) ตามล�าดับ เช่นเดียวกับระดับคุณภาพชีวิตด้านสิทธิเสรีภาพที่อยู่ใน 

ระดับน้อย (X = 2.43) เช่นเดียวกัน ในส่วนผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

จากการศึกษาพบว่า เพศต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจต่างกัน ในขณะที่อายุต่างกันจะมีระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย  

ด้านจิตใจ และด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ในส่วนของระดับการศึกษา จ�านวนบุตร-ธิดา ประเภทที่พักอาศัย อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

และที่มาของรายได้ จะมีระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสิทธิเสรีภาพ  

แตกต่างกัน ในขณะที่สุขภาพ จะมีระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านสัมพันธภาพทางสังคมแตกต่างกัน 

ค�าส�าคัญ : ความสัมพันธ์, คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ, เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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Abstract
 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.

Keywords : Correlation, Quality of life, Elderly, Eastern Economic Corridor
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บทน�า
 ปัจจุบันท่ัวโลกต้องเผชิญกับปัญหาประชากรสูงอายุที ่

เพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว (OECD, 2006) อนัเป็นผลมาจากความก้าวหน้า 

ทางการแพทย์และเทคโนโลยีสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2560 พบว่า  

ประชากรสูงอายุทั่วโลกมีจ�านวนมากกว่า 900 ล้านคน (United  

Nations, 2018) โดย 2 ใน 3 ของประชากรสูงอายุทั่วโลกอาศัยอยู ่

ในประเทศที่ก�าลังพัฒนา (WHO, 2005) ซึ่งวัยสูงอายุเป็นวัยที่มี 

การเปล่ียนแปลงทางสรีระของร่างกาย การท�าหน้าท่ีของร่างกาย 

ลดลงท�าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหา 

ทางสุขภาพที่ส�าคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งส�าหรับประเทศไทย ปัจจุบัน 

จ�านวนผูส้งูอายไุด้เพิม่ข้ึนอย่างรวดเร็ว มีประชากรท่ีมีอาย ุ60 ปี ขึน้ไป  

มากกว่า ร้อยละ10 ของประชากรท้ังหมด ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า 

จ�านวนผู้สูงอายุของไทยอยู่ในระดับมาก จากข้อมูลในอดีตพบว่า  

ในช่วงปี พ.ศ.2548-2553 อายุเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของผู้ชายไทย  

68.5 ปี ผู้หญิงไทย 75 ปี และคาดว่า ในปี พ.ศ.2568-2573  

จะเพิ่มขึ้นถึง 73.6 ปี ในผู้ชาย และ 79.1 ปี ในผู้หญิง (United  

Nations, 2005) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย 

ก�าลงัเข้าสูภ่าวะประชากรสงูอาย ุดงันัน้การตระหนกัถึงคณุภาพชวีติ 

ของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ที่จะส่งผลให้ภาครัฐก�าหนดมาตรการ 

เตรียมการรองรับให้การดูแลผู้สูงอายุเหล่าน้ัน ซ่ึงในปัจจุบัน 

การเตรียมความพร้อม สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ ได้ถูกก�าหนดเป็น 

หนึง่ในยทุธศาสตร์หลกัของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 เพื่อก�าหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการ 

ต่าง ๆ  ทีใ่ช้ด�าเนนิการด้านผูส้งูอายใุห้ชดัเจน (วพิรรณ ประจวบเหมาะ 

และคณะ, 2553) ซึ่งจะต้องมีการรับรู้ถึงข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการ 

วางแผนและด�าเนนิการบนฐานของการลงทนุและใช้จ่ายอย่างคุม้ค่า 

จากภาครัฐ (Dijksterhuis, 2011) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผล 

ให้เกดิปัญหาต่าง ๆ  มากมายให้กบัภาครฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ในการดแูลผูส้งูอายไุด้ ซึง่จากการศกึษาของ ป่ินนเรศ กาศอดุม และ 

คณะ (2550) พบว่า ผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออก มีโรคประจ�าตัว  

3 อนัดบัแรก คอื ความดนัโลหติสงู โรคเก่ียวกบักล้ามเนือ้และกระดกู  

และโรคเบาหวาน โดยร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้นมี

โรคเรื้อรังหลายโรค ในขณะที่ อุทัย สุดสุข และคณะ (2552) พบว่า  

ระดับสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบกับอายุ กล่าวคือ เมื่อผู้สูงอาย ุ

มีอายุมากมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพแย่ลง สอดคล้องกับน�้าฝน  

กองอรินทร์, ชลธิชา เรือนค�า และโรชินี อุปรา (2552) ท่ีพบว่า  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต ่อภาวะสุขภาพของผู ้สูงอายุ ได้แก่  

การรับประทานอาหาร การออกก�าลังกาย การพักผ่อนนอนหลับ  

ระดับการศึกษาการประกอบอาชีพ การคมนาคม บทบาทและ 

สัมพันธภาพ และปัจจัยท�านายที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของ 

ผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัจจัยด้านการดูแลสุขภาพ ด้านการรับประทานอาหาร  

การออกก�าลงักาย และการพกัผ่อนนอนหลบั และปัจจยัด้านโครงสร้าง 

ทางสังคม ด้านระดับการศึกษาการที่ระดับภาวะสุขภาพที่แตกต่างกัน 

อาจท�าให้คุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุแตกต่างกันได้ ซึ่งพื้นท่ีท้ัง 

3 จังหวัด ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ก็เป็นอีกหนึ่ง 

พื้นที่ที่ก�าลังเผชิญกับปัญหาด้านผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน และเพื่อ 

เป็นการเตรียมความพร้อมและหาแนวทางไปสู่การแก้ปัญหา 

ผู้สูงอายทุีย่ัง่ยนืในอนาคต ผู้วจิยัจงึได้ท�าการศกึษาถงึระดบัคณุภาพ 

ชีวิตของผู ้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในปัจจุบัน  

โดยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของคนสูงอายุในด้านต่างๆ ที่ได้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย ประกอบด้วย เพศ อายุ  

การศึกษา จ�านวนบุตร-ธิดา การประกอบอาชีพ ที่พักอาศัย รายได ้

เฉลี่ยต่อเดือน ที่มาของรายได้และสุขภาพ เพื่อค้นหาแนวทางใน 

การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
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อิทธิพลตâอภาวะสุขภาพของผูÅสูงอายุ ไดÅแกâ ปôจจัยดÅานการดูแลสุขภาพ ดÅานการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย 

และการพักผâอนนอนหลับ และปôจจัยดÅานโครงสรÅางทางสังคม ดÅานระดับการศึกษาการที่ระดับภาวะสุขภาพที่แตกตâางกัน

อาจทำใหÅคุณภาพชีวิตของผูÅสูงอายุแตกตâางกันไดÅ ซ่ึงพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ก็เปöน

อีกหน่ึงพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับปôญหาดÅานผูÅสูงอายุดÅวยเชâนกัน และเพื่อเปöนการเตรียมความพรÅอมและหาแนวทางไปสูâการ

แกÅปôญหาผูÅสูงอายุที่ยั้งยืนในอนาคต ผูÅวิจัยจึงไดÅทำการศึกษาถึงระดับคุณภาพชีวิตของผูÅสูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออกในปôจจุบัน โดยมุâงเนÅนศึกษาปôจจัยสâวนบุคคลของคนสูงอายุในดÅานตâาง ๆ ที่ไดÅจากการทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัย ประกอบดÅวย เพศ อายุ การศึกษา จำนวนบุตร-ธิดา การประกอบอาชีพ ที่พักอาศัย รายไดÅเฉล่ียตâอเดือน ที่มา

ของรายไดÅและสุขภาพ เพื่อคÅนหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูÅสูงอายุในโอกาสตâอไป 

 

วัตถุประสงค[ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูÅสูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผูÅสูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

 งานวิจัยน้ี ผูÅวิจัยใชÅรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บขÅอมูลผูÅสูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 

จังหวัด โดยใชÅเครื่องมือวิจัยเปöนแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ Rating scale 5 ระดับ ที่ผâานการตรวจสอบคุณภาพทั้ง

ดÅานความครอบคลุมของเน้ือหา (Structural Content) จากผูÅเช่ียวชาญ จำนวน 5 ทâาน โดยใชÅการวิเคราะห) IOC (Item-

Objective Congruence Index) ซ่ึงเกณฑ)ประเมินจะตÅองเทâากับหรือมากกวâา 0.60 ขึ้นไป และใชÅการวิเคราะห)ความ

ตรงของเน้ือหา (Content validity) โดยการทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) เพื่อวัดความสอดคลÅองภายใน (Internal 

คุณภาพชีวิตของผู8สูงอายุ  

1. ดÅานรâางกาย 

2. ดÅานจิตใจ 

3. ดÅานสัมพนัธภาพทางสังคม 

4. ดÅานสิ่งแวดลÅอม 

5. ดÅานสิทธิเสรีภาพ 

(Lawton, 1985; Beadle-Brown et al., 

2008)  

อายุ 
- 60– 69 ปá     
- 70 – 79 ปá    
- 80 – 89 ปá 
- 90 ปáขึ้นไป 

เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

จำนวนบุตร-ธิดา 

- ไมâมี      

- 1 -2 คน      

- 3-4 คน  

- 5-6 คน      

- มากกวâา 6 คนขึน้ไป 

การศึกษา 
- ไมâไดÅศึกษา 
- ประถมศึกษา     
- มัธยมศึกษาตอนตÅน    
- มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช     
- อนุปรญิญา/ 
- ปริญญาตรีขึ้นไป 

สุขภาพ 
- สุขภาพแข็งแรงไมâมี

โรคประจำตัว    
- มีโรคประจำตัว 1 โรค    
- มีโรคประจำตัว

มากกวâา 1 โรคขึน้ไป    

ท่ีพักอาศัย 
- ของตน      
- บุตร-ธิดา     
- ญาติพี่นÅอง  
- สถานสงเคราะห)คนชรา    
- อ่ืนๆ  

ท่ีมาของรายได8 
- การประกอบอาชีพ    
- บุตร-ธิดา/ ลูกหลาน    
- บำนาญ    
- เงินสงเคราะห)คนชรา    
- อ่ืนๆ 

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 

การประกอบอาชีพ 
- พนักงาน            - บริษัทเอกชน      
- รับราชการ        - รัฐวิสาหกิจ        
- เจÅาของกิจการ     - รับจÅางท่ัวไป 
- เกษตรกรรม        - คÅาขาย              
- อ่ืนๆ        

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
-  

วิธีด�าเนินการวิจัย
 งานวิ จัย น้ีผู ้ วิ จัยใช ้ รูปแบบการวิ จัยเชิ งปริมาณ  

โดยเก็บข้อมูลผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด  

โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ Rating  

scale 5 ระดบั ทีผ่่านการตรวจสอบคณุภาพทัง้ด้านความครอบคลมุ 

ของเนื้อหา (Structural Content) จากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน  

โดยใช้การวิเคราะห์ IOC (Item-Objective Congruence Index)  

ซึ่งเกณฑ์ประเมินจะต้องเท่ากับหรือมากกว่า 0.60 ขึ้นไป และ 

ใช้การวิเคราะห์ความตรงของเน้ือหา (Content validity) โดย 

การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) เพื่อวัดความสอดคล้อง 

ภายใน (Internal consistency) แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยก�าหนดให ้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงกว่า 0.70 หลังจากนั้นผู้วิจัย 

จึงน�าแบบสอบถามไปใช้จริงในการเก็บข้อมูลภาคสนามกับกลุ่ม 

ตวัอย่างทีเ่ป็นผูส้งูอาย ุ(61 ปีข้ึนไป) ใน 3 จงัหวดัในเขตพฒันาพิเศษ 

ภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา จ�านวน  

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

400 ชุด จากประชากรทั้งหมด 401,263 คน ซึ่งใช้สูตรการค�านวณ 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1967) และใช้เทคนิคการเลือก 

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ จะต้องเป็น 

ผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านในในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดในเขตพัฒนา 

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เท่านั้น จากนั้นใช้การเลือกตัวอย่าง 

โดยวิธีการสุ ่มตัวอย่างโดยใช้แบบโควตา (Quota sampling)  

แบ่งตามจ�านวนผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

แบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในการลง 

พื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูล หลังจากนั้น ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 

ทางสถิติโดยใช้สถิติ Independent sample t-test ส�าหรับ 

คุณลักษณะของประชากรที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม และ One - way  

ANOVA F-test ส�าหรับคุณลักษณะของประชากรที่แบ่งออกเป็น 

ตั้งแต่ 3 กลุ ่มขึ้นไป ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 หรือที ่

ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากการ 

เกบ็แบบสอบถาม และน�าไปสู่การสรปุผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

ต่างๆ ในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป

ธันยนันท์  สมบูรณ์รัตนโชค,  วิสันต์  ลมไธสง
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ผลการวิจัย
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 64.8 อายุระหว่าง 61-65 ปี คิดเป็นร้อยละ 

53.5 มีระดับการศึกษาในชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.3  

มีบุตร-ธิดา 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 พักอาศัยในบ้านของตน  

คิดเป็นร้อยละ 57.8 ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 56  

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 3,001-6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  

23.8 และมากกว่า 12,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27.3  

โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากลูกหลาน คิดเป็นร้อยละ 59.5 และ 

ส่วนใหญ่มโีรคประจ�าตวัอย่างน้อยคนละ 1 โรค คดิเป็นร้อยละ 55.3

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของ 

ผูส้งูอายใุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) โดยผูว้จิยัใช้เกณฑ์

การแบ่งช่วงค่าเฉลี่ยระดับของคุณภาพชีวิต ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แทนระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

   น้อยที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แทนระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

   น้อย

 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แทนระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

   ปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แทนระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

   มาก

 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แทนระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

   มากที่สุด

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง 

อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.74) โดยที่บุคคลที่ดูแลเป็นปัจจัย 

ที่ท�าให้ระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกายของผู ้สูงอายุมากที่สุด  

รองลงมา ได้แก่ การด�ารงชีวิตต้องอาศัยคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 

ทีด่ ีและผูส้งูอายยุอมรบัว่าคณุภาพชวีติด้านร่างกายมคีวามสมัพนัธ์ 

กับคุณภาพชีวิตโดยรวม ในขณะเดียวกันปัญหาด้านสุขภาพมีผล 

ต่อคุณภาพชีวิตด้านร่างกายด้วยเช่นกัน

 2. ระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจของกลุ ่มตัวอย่าง  

อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.54) โดยที่บุคคลที่ดูแลเป็นปัจจัย 

ทีท่�าให้ระดบัคณุภาพชวีติด้านจิตใจของผูส้งูอายมุากทีส่ดุ รองลงมา 

ได้แก่ การด�ารงชีวิตต้องอาศัยคุณภาพชีวิตด้านจิตใจที่ดี และ  

ผูส้งูอายยุอมรบัว่าคณุภาพชวีติด้านจติใจมคีวามสมัพนัธ์กบัคณุภาพ 

ชีวิตโดยรวม ในขณะเดียวกัน ปัญหาด้านสุขภาพมีผลต่อคุณภาพ 

ชีวิตด้านจิตใจด้วยเช่นกัน

 3. ระดับคุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคมของ

กลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับน้อย (X = 2.27) โดยที่บุคคลที่ดูแลเป็น

ปัจจัยที่ท�าให้ระดับคุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคมของ 

ผู ้ สูงอายุมากที่ สุด และผู ้สูงอายุยอมรับว่าคุณภาพชีวิตด้าน

สัมพันธภาพทางสังคมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตโดยรวมและ 

มีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต ในขณะเดียวกัน ปัญหาด้านสุขภาพ 

มีผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม ในขณะเดียวกัน  

ความช่วยเหลือต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐมีผลต่อคุณภาพชีวิต 

ด้านสัมพันธภาพทางสังคมด้วยเช่นกัน

 4. ระดบัคณุภาพชวีติด้านสิง่แวดล้อมของกลุม่ตวัอย่าง  

อยู่ในระดับน้อย (X = 2.34) โดยที่บุคคลที่ดูแลเป็นปัจจัยที่ท�าให้ 

ระดบัคุณภาพชวีติด้านส่ิงแวดล้อมของผู้สูงอายมุากทีสุ่ด ซ่ึงคณุภาพ 

ชีวติด้านส่ิงแวดล้อมมคีวามจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวติ รองลงมา ได้แก่  

ผู้สูงอายุยอมรับว่าคุณภาพชีวิตด้านส่ิงแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับ 

คณุภาพชวีติโดยรวม มากกว่านัน้ ปัญหาด้านสขุภาพมผีลต่อคณุภาพ 

ชวีติด้านสิง่แวดล้อม ในขณะทีค่วามช่วยเหลอืต่าง ๆ  จากหน่วยงาน 

ภาครัฐมีผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน 

 5. ระดบัคณุภาพชวีติด้านสทิธเิสรภีาพของกลุม่ตัวอย่าง  

อยู่ในระดับน้อย (X = 2.43) โดยที่คุณภาพชีวิตด้านสิทธิเสรีภาพ 

มีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุมากที่สุด รองลงมา คือ  

คุณภาพชีวิตด้านสิทธิเสรีภาพมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต 

โดยรวม ตามมาด้วย บคุคลทีด่แูลสามารถช่วยให้ท่านมคีณุภาพชวิีต 

ด้านสิทธิเสรีภาพได้ ในขณะที่ปัญหาด้านสุขภาพมีผลต่อคุณภาพ 

ชีวิตด้านสิทธิเสรีภาพอยู่ในระดับน้อย

 วตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัคณุภาพชีวติ

ของผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผลการศึกษา

สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 1.659 0.192 

ระดับการศึกษา ดÅานรâางกาย  25.885 0.000* 

ดÅานจิตใจ  21.934 0.000* 

ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม  23.168 0.000* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 55.637 0.000* 

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 34.326 0.000* 

รายไดÅเฉล่ียตâอเดือน ดÅานรâางกาย  13.440 0.000* 

ดÅานจิตใจ  20.833 0.000* 

ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม  14.539 0.000* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 25.435 0.000* 

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 33.326 0.000* 

ปuจจัยสdวนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิต t / F P-value 

สุขภาพ ดÅานรâางกาย  2.143 0.119 

ดÅานจิตใจ 3.823 0.023* 

ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม 3.950 0.020* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 0.615 0.541 

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 0.046 0.955 

ธันยนันท์  สมบูรณ์รัตนโชค,  วิสันต์  ลมไธสง
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน

2. ระดับคุณภาพชีวิตดÅานจิตใจของกลุâมตัวอยâาง อยูâในระดับปานกลาง (  = 2.54) โดยที่บุคคลที่ดูแลเปöน

ปôจจัยที่ทำใหÅระดับคุณภาพชีวิตดÅานจิตใจของผูÅสูงอายุมากที่สุด รองลงมาไดÅแกâ การดำรงชีวิตตÅองอาศัยคุณภาพชีวิตดÅาน

จิตใจที่ดี และ ผูÅสูงอายุยอมรับวâาคุณภาพชีวิตดÅานจิตใจมีความสัมพันธ)กับคุณภาพชีวิตโดยรวม ในขณะเดียวกัน ปôญหา

ดÅานสุขภาพมีผลตâอคุณภาพชีวิตดÅานจิตใจดÅวยเชâนกัน 

3. ระดับคุณภาพชีวิตดÅานสัมพันธภาพทางสังคมของกลุâมตัวอยâาง อยูâในระดับนÅอย ( = 2.27) โดยที่บุคคลที่

ดูแลเปöนปôจจัยที่ทำใหÅระดับคุณภาพชีวิตดÅานสัมพันธภาพทางสังคมของผูÅสูงอายุมากที่สุด และผูÅสูงอายุยอมรับวâาคุณภาพ

ชีวิตดÅานสัมพันธภาพทางสังคมมีความสัมพันธ)กับคุณภาพชีวิตโดยรวมและมีความจำเปöนตâอการดำรงชีวิต ใน

ขณะเดียวกัน ปôญหาดÅานสุขภาพมีผลตâอคุณภาพชีวิตดÅานสัมพันธภาพทางสังคม ในขณะเดียวกัน ความชâวยเหลือตâางๆ

จากหนâวยงานภาครัฐมีผลตâอคุณภาพชีวิตดÅานสัมพันธภาพทางสังคมดÅวยเชâนกัน 

4. ระดับคุณภาพชีวิตดÅานส่ิงแวดลÅอมของกลุâมตัวอยâาง อยูâในระดับนÅอย ( = 2.34) โดยที่บุคคลที่ดูแลเปöน

ปôจจัยที่ทำใหÅระดับคุณภาพชีวิตดÅานส่ิงแวดลÅอมของผูÅสูงอายุมากที่สุด ซ่ึงคุณภาพชีวิตดÅานส่ิงแวดลÅอมมีความจำเปöนตâอ

การดำรงชีวิต รองลงมาไดÅแกâ ผูÅสูงอายุยอมรับวâาคุณภาพชีวิตดÅานส่ิงแวดลÅอมมีความสัมพันธ)กับคุณภาพชีวิตโดยรวม 

มากกวâาน้ัน ปôญหาดÅานสุขภาพมีผลตâอคุณภาพชีวิตดÅานส่ิงแวดลÅอม ในขณะที่ความชâวยเหลือตâางๆจากหนâวยงานภาครัฐ

มีผลตâอคุณภาพชีวิตดÅานส่ิงแวดลÅอมดÅวยเชâนกัน  

5. ระดับคุณภาพชีวิตดÅานสิทธิเสรีภาพของกลุâมตัวอยâาง อยูâในระดับนÅอย ( = 2.43) โดยที่คุณภาพชีวิตดÅาน

สิทธิเสรีภาพมีความจำเปöนตâอการดำรงชีวิตของผูÅสูงอายุมากที่ สุด รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตดÅานสิทธิเสรีภาพมี

ความสัมพันธ)กับคุณภาพชีวิตโดยรวม ตามมาดÅวย บุคคลที่ดูแลสามารถชâวยใหÅทâานมีคุณภาพชีวิตดÅานสิทธิเสรีภาพไดÅ 

ในขณะที่ ปôญหาดÅานสุขภาพมีผลตâอคุณภาพชีวิตดÅานสิทธิเสรีภาพอยูâในระดับนÅอย 

วัตถุประสงค)ขÅอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผูÅสูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ผลการศึกษาสามารถสรุปไดÅดังตารางที่ 1  

 

 

 

 

 

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 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 5.828 0.003* 

X

X

X

X

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 1.659 0.192 

ระดับการศึกษา ดÅานรâางกาย  25.885 0.000* 

ดÅานจิตใจ  21.934 0.000* 

ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม  23.168 0.000* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 55.637 0.000* 

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 34.326 0.000* 

รายไดÅเฉล่ียตâอเดือน ดÅานรâางกาย  13.440 0.000* 

ดÅานจิตใจ  20.833 0.000* 

ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม  14.539 0.000* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 25.435 0.000* 

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 33.326 0.000* 

ปuจจัยสdวนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิต t / F P-value 

สุขภาพ ดÅานรâางกาย  2.143 0.119 

ดÅานจิตใจ 3.823 0.023* 

ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม 3.950 0.020* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 0.615 0.541 

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 0.046 0.955 

ธันยนันท์  สมบูรณ์รัตนโชค,  วิสันต์  ลมไธสง
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ดÅานสิทธิเสรีภาพ 1.659 0.192 

ระดับการศึกษา ดÅานรâางกาย  25.885 0.000* 

ดÅานจิตใจ  21.934 0.000* 

ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม  23.168 0.000* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 55.637 0.000* 

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 34.326 0.000* 

รายไดÅเฉล่ียตâอเดือน ดÅานรâางกาย  13.440 0.000* 

ดÅานจิตใจ  20.833 0.000* 

ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม  14.539 0.000* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 25.435 0.000* 

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 33.326 0.000* 

ปuจจัยสdวนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิต t / F P-value 

สุขภาพ ดÅานรâางกาย  2.143 0.119 

ดÅานจิตใจ 3.823 0.023* 

ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม 3.950 0.020* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 0.615 0.541 

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 0.046 0.955 

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 1.659 0.192 

ระดับการศึกษา ดÅานรâางกาย  25.885 0.000* 

ดÅานจิตใจ  21.934 0.000* 

ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม  23.168 0.000* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 55.637 0.000* 

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 34.326 0.000* 

รายไดÅเฉล่ียตâอเดือน ดÅานรâางกาย  13.440 0.000* 

ดÅานจิตใจ  20.833 0.000* 

ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม  14.539 0.000* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 25.435 0.000* 

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 33.326 0.000* 

ปuจจัยสdวนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิต t / F P-value 

สุขภาพ ดÅานรâางกาย  2.143 0.119 

ดÅานจิตใจ 3.823 0.023* 

ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม 3.950 0.020* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 0.615 0.541 

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 0.046 0.955 

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 1.659 0.192 

ระดับการศึกษา ดÅานรâางกาย  25.885 0.000* 

ดÅานจิตใจ  21.934 0.000* 

ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม  23.168 0.000* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 55.637 0.000* 

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 34.326 0.000* 

รายไดÅเฉล่ียตâอเดือน ดÅานรâางกาย  13.440 0.000* 

ดÅานจิตใจ  20.833 0.000* 

ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม  14.539 0.000* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 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* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 25.435 0.000* 

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 33.326 0.000* 

ปuจจัยสdวนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิต t / F P-value 

สุขภาพ ดÅานรâางกาย  2.143 0.119 

ดÅานจิตใจ 3.823 0.023* 

ดÅานสัมพันธภาพทางสังคม 3.950 0.020* 

ดÅานส่ิงแวดลÅอม 0.615 0.541 

ดÅานสิทธิเสรีภาพ 0.046 0.955 

 จากผลการทดสอบสสมตฐิานในตารางที ่1 สามารถสรปุ 

ได้ว่า

 1. เพศแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ 

แตกต่างกัน 

 2. อายุแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย  

ระดบัคณุภาพชวีติด้านจติใจ และระดับคณุภาพชวีติด้านสิง่แวดล้อม  

แตกต่างกัน

 3. ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต 

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

และด้านสิทธิเสรีภาพ แตกต่างกัน

 4. จ�านวนบุตร-ธิดาแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต 

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

และด้านสิทธิเสรีภาพ แตกต่างกัน

 5. ประเภททีพ่กัอาศยัแตกต่างกนั มรีะดบัคณุภาพชีวิต 

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

และด้านสิทธิเสรีภาพ แตกต่างกัน

 6. ประเภททีพ่กัอาศยัแตกต่างกนั มรีะดบัคณุภาพชีวิต 

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

และด้านสิทธิเสรีภาพ แตกต่างกัน

 7. อาชีพแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย  

ด้านจติใจ ด้านสมัพนัธภาพทางสงัคม ด้านสิง่แวดล้อมและด้านสทิธ ิ

เสรีภาพ แตกต่างกัน

 8. รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มรีะดบัคณุภาพชวีติ 

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

และด้านสิทธิเสรีภาพ แตกต่างกัน

 9. ทีม่าของรายได้แตกต่างกนั มรีะดบัคณุภาพชวีติด้าน 

ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและ 

ด้านสิทธิเสรีภาพ แตกต่างกัน 

 10.  สุขภาพแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ

และระดับคุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม แตกต่างกัน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผล 

ได้ดังนี้

 1. ระดับคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ 

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พบว่า อยู ่ในระดับ 

ปานกลาง และปัจจัยด้านความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา  

จ�านวนบุตร-ธิดา ประเภทที่พักอาศัย เคยประกอบอาชีพหรือ 

ก�าลังประกอบอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มาของรายได้ และ 

สุขภาพ ล้วนแต่มีระดับคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายของผู้สูงอาย ุ 

แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของมยุรี พงษ์นาค (2555) 

ที่พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัย 

ด้านสังคม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อระดับ 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนมากไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่อง 

การดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตามค�าแนะน�าของบุคลากรทาง 

การแพทย์ โดยมีความเชื่อทางไสยศาสตร์มากกว่า เช่นเดียวกับ 

วิราภรณ์ โพธิศิริ และคณะ (2555) ที่กล่าวว่า ภาวะทางอารมณ์ 

มีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขของของผู้สูงอายุ ซ่ึงสอดคล้องกับ  

วิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ (2552) ที่กล่าวไว้ว่า การระมัดระวัง 

ภาวะอารมณ์ได้ก็จะมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับสุทธิชัย จิตะพันธุ์  

และคณะ (2543) พบว่า ปัญหาในด้านร่างกายของผูส้งูอายท่ีุเกดิจาก 

ความผิดปกติของร่างกายนั้นสืบเนื่องจากเมื่อมีอายุมากขึ้นและ 

ขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพจนกลายเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดโรค 

เรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ 

นอกจากน้ีโรคเร้ือรังต่างๆ คือ โรคเบาหวาน โรคสมองเสื่อมเป็น 

โรคที่เป็นปัญหาส�าคัญในผู้สูงอายุไทย โดยพบว่าเป็นปัญหาใน 

ธันยนันท์  สมบูรณ์รัตนโชค,  วิสันต์  ลมไธสง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563  19

เขตเมืองมากกว่าเขตชนบทโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัญหาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ การหกล้ม และโรคซึมเศร้า เป็น 

ปัญหาที่พบบ่อยและมีความส�าคัญเช่นเดียวกันทั้งต่อสุขภาพกาย 

และสุขภาพจิตผู้สูงอายุ มีโรคหรือปัญหาสุขภาพมากกว่า 2 ชนิด 

ขึ้นไป มีโรคที่ท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจที่เคยและควรจะท�าได้และ 

ต้องพ่ึงพาผูอ้ืน่ในการดแูลกจิส่วนตน เช่น การอาบน�า้ การสวมเสือ้ผ้า 

หรือการรับประทานอาการ ซึ่งนับได้ว่าเป็นโรคที่เป็นปัญหาส�าคัญ 

ในผู ้สู งอายุ ไทย ซ่ึงสอดคล ้องกับงานวิจัยของวิทธิลักษณ์ 

จันทร์ธนสมบัติ (2552) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การระมัดระวังภาวะอารมณ์  

เช่น หงุดหงิด ฉุนเฉียว น้อยใจ ท�าใจให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง  

เมื่อเข้าสู่วัยสู ่อายุ โดยถ้าท�า สอดคล้องกับ Layard (2005)  

ที่กล่าวไว้ว่า ความรู้สึกในเชิงบวก หรือการมีภาวะทางอารมณ์ที่ดี  

จะท�าให้มีความสุขเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

โดยรวม

 2. ระดบัคณุภาพชวีติทางด้านจติใจของผูสู้งอายใุนเขต 

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  

ปัจจัยด้านความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา จ�านวนบุตร-ธิดา  

ประเภทที่พักอาศัย เคยประกอบอาชีพหรือก�าลังประกอบอาชีพ  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มาของรายได้และสุขภาพ ล้วนแต่มีระดับ 

คุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุแตกต่างกัน สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของจิราพร เกศพิชญวัฒนา และคณะ (2543)  

ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีการเย่ียมเยียนจากบุตร จะท�าให้รู้สึกสบายใจ  

เกิดความสุขทางใจ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะการได้พบปะติดต่อกับบุตร  

เป็นลักษณะของการมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวอย่างหนึ่ง  

และท�าให้ผู ้สูงอายุรู ้สึกว ่าตนเองไม่ถูกทอดทิ้ง เช ่นเดียวกับ  

บังอร ธรรมศิริ (2549) ท่ีกล่าวว่า ผู้สูงอายุยังมีความต้องการ 

ทางด้านจิตใจและสังคม ต้องการความรัก การเอาใจใส่พูดคุย 

อย่างสม�่าเสมอจากครอบครัว ซ่ึงเป็นการดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือช่วยให้ผู ้สูงอายุมีความสุขและมีกาลังใจในการด�าเนินชีวิต 

อย่างมีคุณค่าต่อไป ดังน้ันแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้สูงอายุควรเน้นการสร้างความ 

เข้าใจให้ลูกหลาน และสมาชิกในครอบครัวเข้าใจธรรมชาติและ 

การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในความดูแล การท�าความเข้าใจ 

เกี่ยวกับความสูงวัย จะท�าให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ 

ได้อย่างเหมาะสม น�ามาซึ่งความสุขของผู้สูงอายุและสมาชิกใน

ครอบครัว

 3. ระดับคุณภาพชีวิตทางด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

ของผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พบว่า อยู่ใน 

ระดับน้อย ปัจจยัด้านความแตกต่างทางเพศ อาย ุการศกึษา จ�านวน 

บตุร-ธดิา ประเภททีพ่กัอาศยั เคยประกอบอาชพีหรอืก�าลงัประกอบ 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มาของรายได้ และสุขภาพ ล้วนแต่ม ี

ระดับคุณภาพชีวิตทางด้านสัมพันธภาพทางสังคมของผู้สูงอายุ  

แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรักษพล สนิทยา และ 

วิราภรณ์ โพธิศิริ (2554) ที่พบว่า การปฏิบัติภารกิจทางสังคมและ 

ศาสนามีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระดับความสุขของ 

ผู้สูงอายุ มีการท�ากิจกรรมมากก็จะมีความสุขมาก เช่นเดียวกับ  

Markides and Martin (1979) ที่พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรม 

ต่างๆ ในการด�าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะสุขภาพ  

นอกจากนี้ผู ้สูงอายุที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมมากจะมี 

ความพึงพอใจในชีวิตสูง และมีความซึมเศร้าน้อยหรือมีภาวะทาง 

อารมณ์ทีดี่ ซึง่สอดคล้องกับ มนพทัธ์ อารมัภ์วิโรจน์ และคณะ (2554)  

ที่ว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและศาสนามีความสัมพันธ ์

เชิงบวกกบัความสุข เช่นเดยีวกบั วทิธลัิกษณ์ จนัทร์ธนสมบตั ิ(2552)  

ที่กล่าวว่า การท�ากิจกรรมทางสังคม เป็นการช่วยพัฒนาส่วนต่างๆ  

ของร่างกาย เป็นการออกก�าลงักาย ซึง่ภาวะสขุภาพกายด ีย่อมท�าให้ 

จิตใจดี สอดคล้องกับงานวิจัยของชินัณ บุญเรืองรัตน์ (2551) 

ที่พบว่าผู้สูงอายุมีการเน้นหนักในเรื่องการท�าจิตใจให้สงบมากกว่า 

เรื่องอื่นๆ และให้ความส�าคัญกับการลดละความโลภ โกรธ หลง  

และกิจกรรมที่ท�าส่วนใหญ่ก็เป็นด้านศาสนา เช่น สวดมนต์ หรือ 

ท�าบุญ ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ปฏิบัติตามค�าสอน 

ทางพระพุทธศาสนา ยึดหลักศาสนาในการดาเนินชีวิต รวมถึง 

การพูดคุยกันหรือปรับทุกข์กัน การร่วมกิจกรรมกับเพื่อนรุ่นราว 

คราวเดียวกัน จะช่วยให้ภาวะสุขภาพจิตใจดี มีความสุข โดยถ้าเป็น 

การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 

ที่ได้ท�าสิ่งต่างๆ ได้ตามศักยภาพ สอดคล้องกับ Jett (2008) 

ที่อธิบายว่า บุคคลจะอยู่ในสังคม เพ่ือเป็นการรักษาความสมดุล 

ทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอาย ุ

ได้แสดงบทบาทในสังคมมากขึ้น 

 4. ระดบัคุณภาพชวิีตทางด้านส่ิงแวดล้อมของผูส้งูอายุ 

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พบว่า อยู่ในระดับน้อย  

ซึ่งปัจจัยด้านความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา จ�านวน 

บุตร-ธิดา ประเภทที่พักอาศัย เคยประกอบอาชีพหรือก�าลัง 

ประกอบอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มาของรายได้ และสุขภาพ  

ล้วนแต่มีระดับคุณภาพชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อมของผู ้สูงอายุ  

แตกต่างกนั ผู้สูงอายสุ่วนใหญ่ยงัมคีวามต้องการประกอบอาชพีเสรมิ 

เพื่อสร้างรายได้ เพ่ือไม่ต้องพึ่งพิงจากลูกหลาน สามารถใช้จ่ายใน 

เร่ืองต่างๆ ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้จากการศึกษาในเรื่องสภาพ 

สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ พบว่า ผู้สูงอายุยังคงวิตกกังวลใน 

เรื่องอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมในบ้าน ดังนั้นแนวทางการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตด้านสภาพความเป็นอยู ่ที่ดีของผู ้สูงอายุควรเน้น 

การจดักลุม่อาชพีโดยการส่งเสรมิการประกอบอาชพี เช่น อาชีพหลัก  

และ/หรืออาชีพเสริมท่ีเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของ 

ผู้สูงอายุเพ่ือสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ท�าให้ผู้สูงอายุไม่ต้องพึ่งพา 

หรือเบียดเบียนจากบุตรหลาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ธันยนันท์  สมบูรณ์รัตนโชค,  วิสันต์  ลมไธสง
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พจนา ศรีเจริญ (2544) ที่พบว่า ควรให้ความส�าคัญในการจัดหา 
รายได้กับผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เหมาะสม  
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี นอกจากน้ีควรเน้นให้ผู้สูงอาย ุ
หรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุแบ่งเวลา หรือใช้เวลาว่างในการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ให้ปลอดภัย เช่นเดียวกับความเห็นของ  
บังอร ธรรมศิริ (2549) ที่กล่าวว่า ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเกิด 
อบุตัเิหต ุอาจท�าให้พกิารหรอืเสยีชวีติได้ ดังนัน้การดแูลสิง่แวดล้อม 
ในที่พักและรอบๆ ให้ดีและมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตจะช่วย 
ลดปัญหาเหล่านี้ลงได้ 
 5. ระดบัคณุภาพชวีติทางด้านสทิธเิสรภีาพของผู้สูงอาย ุ
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พบว่า อยู่ในระดับน้อย  
ซึง่ปัจจยัด้านความแตกต่างทางเพศ อาย ุการศกึษา จ�านวนบตุร-ธดิา  
ประเภทที่พักอาศัย เคยประกอบอาชีพหรือก�าลังประกอบอาชีพ  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีมาของรายได้ และสุขภาพ ล้วนแต่มีระดับ 
คณุภาพชวีติทางด้านสทิธเิสรภีาพของผูส้งูอายแุตกต่างกนั ผู้สูงอาย ุ
ส่วนใหญ่มีสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยและมีภาวะหลงลืมร่วมด้วย 
ในบางครัง้ ท�าให้ลกูหลานและผูเ้ลีย้งดมูคีวามกงัวลเก่ียวกบัการออก 
นอกบ้านและการท�ากิจกรรมทางสังคม มันจึงเปรียบเสมือนเป็น 
การริดรอนและจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของผู้สูงอายุในทางอ้อม ซ่ึง  
สนุทรี พวัเวส (2553) กล่าวว่า องค์การสหประชาชาตไิด้ก�าหนดสทิธิ
ของผูส้งูอายไุว้ว่า ผูสู้งอายมุอีสิระภาพในการพึง่ตนเองและพงึมสีทิธิ 
ที่จะได้รับอาหาร น�้า ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และการดูแลสุขภาพ 
อย่างเพียงพอ มีโอกาสท่ีจะสร้างรายได้ มีส่วนร่วมในการก�าหนด 
การเกษียณอาย ุการฝึกอบรมและโครงการด้านการศกึษา อาศยัอยู ่
ในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย และสามารถท่ีจะปรับให้เข้ากับ 
ความพงึพอใจส่วนบคุคลและความสามารถทีเ่ปลีย่นไป มากกว่านัน้  
ยังมีสิทธิ์โดยชอบธรรมท่ีจะด�ารงชีวิตอยู ่อย่างมีศักดิ์ศรี และม ี
ความมั่นคงปลอดภัยปราศจากการถูกแสวงหาผลประโยชน  ์
ตลอดจนการปฏิบัติอย่างทารุณ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และ 
ผู ้สูงอายุพึงได ้รับการปฏิบัติอย ่างเป ็นธรรมโดยไม ่ค�านึงถึง 
ความแตกต่างทางวัย เชื้อชาติ เผ ่าพันธุ ์  ภู มิหลัง ศาสนา  
ความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสถานภาพอื่นใด สอดคล้อง 
กับ Beadle-Brown et al. (2008) ท่ีกล่าวว่า คุณภาพชีวิต 
ด้านสิทธิเสรีภาพ (Rights) เป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการเคารพ 
ในสิทธิส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน สิทธิในความเป็นพลเมือง  
ความรับผิดชอบในฐานะความเป็นพลเมืองและกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง 
เกี่ยวข ้องกับชุมชนหรือรัฐบาล ในขณะท่ี Schalock and  
Verdugo (2002) กล่าวว่า ปัจจัยหลักของคุณภาพชีวิตพิจารณา 
จาก 8 ปัจจัย คือ สภาพอารมณ์ที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
สภาพความเป็นอยู่ที่ดี การพัฒนาตนเอง สภาพทางร่างกายที่ดี  
การตัดสินใจด้วยตนเอง การรวมกลุ่มทางสังคม และสิทธิตาม 
กฎหมาย ซึ่งการตัดสินใจด้วยตนเองและสิทธิตามกฎหมาย 
เป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตที่ส�าคัญของผู้สูงอายุด้วย

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู ้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) มีระดับคุณภาพชีวิตใน 3 ด้านนี้อยู ่ใน 
ระดบัน้อย ได้แก่ ระดบัคณุภาพชวีติทางด้านสมัพนัธภาพทางสงัคม  
ระดับคุณภาพชีวิตทางด้านส่ิงแวดล้อม และระดับคุณภาพชีวิต 
ทางด้านสิทธิเสรีภาพของ ดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 
ภาครัฐ เอกชนและชุมชนต่างๆ ควรที่จะให้ความส�าคัญและ 
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
 1. คุณภาพชีวิตทางด้านสัมพันธภาพทางสังคม ควรม ี
การจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมของสังคมในการท�ากิจกรรม 
ต่างๆ และพบปะในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน เช่น กิจกรรมวันผู้สูงอายุ  
กิจกรรมรดน�้าขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันปีใหม่ไทย และกิจกรรม 
ในวันส�าคัญต่างๆ ทางศาสนาเพื่อไม่ให้ผู ้สูงอายุมีความรู ้สึก 
โดดเดี่ยว จะได้มีเพื่อนพูดคุยและท�ากิจกรรมร่วมกัน ไปพบปะญาต ิ
หรือนัดญาติให้มาหาที่บ้าน มีการพูดคุย สื่อสาร และแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับเพื่อนบ้านและเครือญาติ รวมถึงการเดินทางไปรับ 
อากาศบริสุทธิ์ในสถานที่พักผ่อนต่างๆ ได้เอง ซึ่งจะเป็นการสร้าง 
ความสุขให้กับผู้สูงอายุได้ในระดับหนึ่ง และควรสร้างเสริมให้ผู ้
สูงอายุมีพลังความเชื่อในความสามารถตนเองด้วย
 2. คุณภาพชีวิตทางด้านส่ิงแวดล้อม ควรมีการให ้
ความส�าคัญและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มากขึ้น  
ควรมีการรณรงค์ให้มีการจัดสวนหย่อม หรือปลูกต้นไม้ เพื่อสร้าง 
ความร่มรื่นให้แก่คนในชุมชนได้มีไว้พักผ่อน ออกก�าลังกาย หรือ 
ท�ากิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนในเวลา 
ทีว่่างจากการท�างาน ทัง้นีใ้นจดุประสงค์ระยะยาว คอื เป็นการสร้าง
สุขภาพที่ดีที่หาซ้ือไม่ได้ แต่จะท�าได้เม่ือบุคคลหลายๆ ฝ่ายหันมา 
ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพที่ดีจากการสร้างส่ิงแวดล้อมที่ดีไว้ในชุมชน 
ของตนเอง
 3. คณุภาพชวีติทางด้านสทิธเิสรภีาพ ควรมกีารส่งเสรมิ 
ให้ผู้สูงอายไุด้มสิีทธเิสรภีาพทัง้ด้านความคิดและร่างกาย ส่งเสรมิให้ 
ผู้สูงอายุได้แสดงออกทางสังคมและใช้สิทธิของตนในการมีส่วนร่วม 
กับชุมชนในการบริหารจัดการในชุมชนทั้ง 3 จังหวัดในเขต EEC  
ได้แก่ ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ควรจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้สูงอาย ุ
สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ 
เกีย่วกบัชมุชนอย่างเสรแีละเปิดผย แสดงผูส้งูอายไุด้เหน็คุณค่าและ 
ความส�าคัญของตนต่อสังคมและชุมชน พร้อมทั้งน�าแนวทางและ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นของผู้สูงอาย ุ
ไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่มีประโยชน์ต่อชุมชน 
ไปปฏิบัติต่อไป

ธันยนันท์  สมบูรณ์รัตนโชค,  วิสันต์  ลมไธสง
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 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
 ควรศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุหรือ 

ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในด้านอื่นๆ  

เช่น ความสมัพันธ์ระหว่างระดบัคณุภาพชีวติตามสทิธิข์องประชาชน 

กับการรับบริการของหน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐหรือเอกชน 

ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านสาธารณสุข บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  

หรือบริการด้านที่เกี่ยวข้องกับราชการ เป็นต้น รวมไปถึงควรมี 

การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

อื่นๆ ในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่าง 

ของระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและประชากรในแต่ละพื้นที่  

ตามบริบททางสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพสังคมเศรษฐกิจ  

และน�าผลการวิจัยท่ีได้ไปท�าการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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มากที่สุด
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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อ 

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ  

ซึ่งศึกษาเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ จิตวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา  

4 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ฯ และขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง 1 ห้อง และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง ได้มาด้วยวิธีการสุ่ม 

แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบด้วย ชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้ 

แนวคดิสะเตม็ศกึษา เพือ่พฒันาความคดิสร้างสรรค์และจติวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ฯ  

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์

ข้อมูล ได้แก่ t-test Dependent sample และ t-test Independent sample ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ 

จติวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ประกอบด้วย 4 กจิกรรมย่อย ได้แก่ พลงังานรอบตวั สถานการณ์พลงังาน พลงังานทดแทน  

และการอนุรักษ์พลังงาน โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ มีความเหมาะสมตามการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าระหว่าง 4.50 - 4.80 ซึ่งอยู ่

ในระดับดีมาก 

 2. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความคิด 

สร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 

  2.1 ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุด 

กิจกรรมการเรียนรู้ฯ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 7.421)

  2.2 ค่าเฉลีย่ความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรยีนกลุ่มทดลองหลังเรยีนด้วยชดุกจิกรรมการเรยีนรู้ฯ สูงกว่านกัเรยีนกลุ่มควบคมุ 

หลังเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.840)

  2.3 ค่าเฉลีย่จติวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนกลุ่มทดลองหลังเรยีนด้วยชุดกจิกรรมการเรยีนรูฯ้ สูงกว่าก่อนเรยีนด้วยชุดกจิกรรม 

การเรียนรู้ฯ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 8.800)

  2.4 ค่าเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ไม่แตกต่างกับค่าเฉลี่ย 

จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มควบคุมหลังเรียนด้วยการสอนแบบปกติ (t = .580)

  2.5 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ  

สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 15.696)
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  2.6 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ  

สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมหลังเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.420)

ค�าส�าคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา, ความคิดสร้างสรรค์, จิตวิทยาศาสตร์

Abstract
 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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บทน�า
 คริสต์ศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคท่ีเทคโนโลยีมีการเจริญ 

เติบโตและพัฒนาอย่างก้าวกระโดดส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าถึง 

ข้อมลู ข่าวสารและความรูต่้าง ๆ  ได้อย่างรวดเรว็จงึท�าให้พฤตกิรรม 

และความสนใจในการเรียนของนักเรียนในยุคนี้เปลี่ยนไป ดังน้ัน 

การจดัการเรยีนรูใ้นครสิต์ศตวรรษที ่21 จงึมุง่เน้นการพฒันาทกัษะ 

และความสามารถในการรวบรวม วเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูเพือ่ 

ให้สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  

และผลจากการประชุมนักวิชาการในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลง 

ข้อสรปุว่า ความคดิสร้างสรรค์จดัเป็นทักษะหน่ึงในทกัษะการเรยีนรู ้

และนวัตกรรมที่ส�าคัญในศตวรรษที่  21 (กวิน เชื่อมกลาง,  

2559 : 7) ทางด้าน Anderson and Krathnwohl กล่าวว่า  

ความคิดสร้างสรรค์เป็นระดบัความสามารถทางด้านการคิดระดบัสงู  

( พิศิษฐ ์  ตัณฑวณิช, 2558: 13) ซ่ึงความคิดสร ้างสรรค ์ 

จัดเป็นคุณลักษณะท่ีมีอยู่ในตัวคนทุกคนและเราสามารถพัฒนา 

คุณลักษณะนี้ให้สูงขึ้นได้ (Miles, 1999 : 12) ด้วยการสอน  

การฝึกฝน และการฝึกปฏิบัติที่ถูกวิธี (Torrance, 1965 : 8)  

จากรายงานผลการวิจัยด้านไอคิวและอีคิวของเด็กไทยของเด็กไทย 

ในกลุ่มอายุ 3-11 ปี พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์มีลดลง 

และควรมีการพัฒนาให้มากขึ้น (กรมสุขภาพจิต, 2551: 1)  

นอกจากนีย้งัพบรายงานการวจิยัของทอร์แรนซ์ ซ่ึงพบว่า เดก็ในช่วง 

อายุ 4 - 6 ปี เริ่มมีการคิดเชิงจินตนาการเริ่มลดต�่าลงจากเด็กในช่วง 

อาย ุ1 - 3 ปีแรก และหากน�าข้อมลูมาเปรยีบเทยีบกับการพัฒนาการ 

ทางความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล พบว่า เมื่อเด็กอายุมากขึ้นจะมี 

ความคิดสร้างสรรค์ที่ลดน้อยลง จากข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับ 

กลุ่มประชากรของงานวิจัยน้ีซ่ึงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

เนือ่งจากเป็นช่วงอาย ุ13 - 15 ปี ซึง่เป็นช่วงวยัสดุท้ายทีส่มองยงัคง 

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์จึงเหมาะสมท่ีจะมีการกระตุ้นให้เกิด 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

 การศึกษาวิทยาศาสตร์สามารถช่วยพัฒนาความคิด 

สร้างสรรค์ได้อย่างดียิ่งหากจัดการเรียนรู ้ให้มีความเข้าใจถึง 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบัติด้าน 

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์จะช่วยพฒันาไปสูก่ารพัฒนาความคดิ 

สร้างสรรค์และยังส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย ซ่ึงอาจกล่าว 

ได้ว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์มีความส�าคัญอย่างมากในการช่วย 

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะอื่นๆ ในศตวรรษท่ี 21  

อีกด้วย (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2556: 11) และจากการศึกษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

สาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ พบว่า สาระที่ 6 กระบวนการ 

เปลี่ยนแปลงของโลก มาตรฐาน ว 6.1 ตัวชี้ วัด ม.2/6  

ได้กล่าวถึง การสืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิดลักษณะและ 

สมบัติของปิโตรเลียม ถ่ายหิน หินน�้ามัน และการน�าไปใช้ประโยชน์  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 81) ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ ์

ปัจจุบันมนุษย์ที่น�าพลังงานเชื้อเพลิงจากธรรมชาติมาใช้ในกิจกรรม 

ต่างๆ เพื่อการด�ารงชีวิต เมื่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

สูงขึ้นส่งผลให้การใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการใช้พลังงานเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมและ 

การขนส่งซึง่มกีารใช้พลงังานเชือ้เพลงิมากทีส่ดุ (กระทรวงพลงังาน,  

2558 : 1)

 สะเต็มศึกษาเป ็นแนวทางการจัดการเรียนรู ้ ท่ีม ี

การบรูณาการ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรม และคณติศาสตร์  

โดยกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการสืบเสาะหาความรู้ การส�ารวจ 

ตรวจสอบ การคิดอย่างมีเหตุมีผล รวมถึงทักษะการเรียนรู้หรือ 

การท�างานแบบร่วมมือ (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2557: 4)  

การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษานับได้ว่ามีการผสมผสาน 

การเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ โดยผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมใน 

การลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู ้ด ้วยตนเอง นอกจากนี้ 

จุดเด่นของสะเต็มศึกษา คือ การเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียน 

น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน รวมทั้งช่วยให้ผู ้เรียนเกิด 

ความคิดสร้างสรรค์และการคิดซับซ้อนอื่นๆ ขึ้น (สมเกียรติ  

พรพิสุทธิมาศ, 2556: 57) นอกจากการจัดการเรียนรู้ท่ีดีแล้ว 

สื่อการสอนถือได้ว่ามีความส�าคัญ โดยในปัจจุบันสื่อการสอนมี 

หลากหลายขึ้นอยู่กับเนื้อหา ความต้องการของผู้สอน จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ เป็นต้น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ถือว่าเป็นสื่อท่ีสร้างขึ้น 

มาเพื่อใช้ประกอบกับการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ให ้

ผู ้เรียนได้พัฒนาทางด้านการเรียนให้บรรลุตามที่คาดหวังไว ้  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู ้

ด้วยตนเอง (ธงไชย ต้นทัพไทย, 2548 : 12)

 จากสภาพดังกล่าวผู ้วิจัยมีความสนใจการพัฒนา 

ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

โดยผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา  

เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ย่อมเกิดการพัฒนาของจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของ 

บุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

นอกนีผ้ลจากการวเิคราะห์ตวัช้ีวดัและสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

พบว่า มาตรฐาน ว 6.1 ตัวชี้วัด ม.2/6 ตรงกับสถานการณ์การใช ้

พลังงานเชื้อเพลิงในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงสนใจน�าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ 

พลังงานเชื้อเพลิงมาพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  

โดยการประยุกต์ใช ้แนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความคิด 

สร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

ขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาที่ดีมากขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  

โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความคิด 

สร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 2. เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้วิชา 

วิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนา 

ความคดิสร้างสรรค์และจติวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา 

ปีที่ 2 ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยน้ีใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย  

4 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดการวิจัยและขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลพื้นฐาน

 ขัน้ตอนนีเ้ป็นการศกึษาข้อมลูพืน้ฐานส�าหรบัการพฒันา 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แล้วท�าการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถสรุป ได้ดังนี้ 

 1. แนวคดิและรปูแบบการพัฒนาชดุกจิกรรมการเรยีนรู้ฯ 

จากการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ สื่อประสมที่ใช ้

ประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ผู้เรียนศึกษาและใช้สื่อ 

ต่างๆ ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู ้สอนสร้างและประกอบด้วย 

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์ เนื้อหา แนวการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ระยะเวลา และการประเมินผล

 2. แนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา จากการศึกษาพบว่า การจัดกระบวน 

การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น�า 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์  

น�ามาตอบสนองความต้องการหรอืแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ�าวนั  

ซึ่งงานวิจัยนี้ได้น�าการจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการ 

ความรูใ้นสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลย ีและแนวคดิ

การออกแบบเชงิวศิวกรรม โดยผู้เรียนน�าความรูท้ีก่ล่าวข้างต้นใช้ใน 

การแก้ปัญหา การค้นคว้าและการพัฒนาสิ่งต่างๆ

 3. แนวคิดและแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  

จากการศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะการคิด 

นอกกรอบ โดยมีกระบวนการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 

ให้เกิดความสะดวกสบาย โดยบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้อง

ได้รับการฝึกฝนและหาความรู้ตลอดเวลา ซึ่งความคิดสร้างสรรค์

ประกอบไปด้วย 4 ชนิด ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง  

ความคิดยืดหยุ ่น และความคิดละเอียดลออ งานวิจัยนี้แบ่ง 

กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น 5 ขั้นตอน โดยใช ้

ฐานความคิดตามทฤษฎีความคิดสร ้างสรรค์ของทอร์แรนซ์  

(Torrance) ได้แก่ ข้ันแสวงหาความจริง ขั้นท�าความเข้าใจปัญหา 

ขัน้ตัง้สมมตฐิาน ข้ันค้นพบค�าตอบ และขัน้ยอมรบัผลจากการค้นพบ

 4. แนวคิดและแนวทางการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์  
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อย่างสร้างสรรค์

 5. จากการศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาระที่ 6 มาตรฐาน ว6.1 ตัวชี้วัด ม.2.6  

กล่าวว่า พลังงานเชื้อเพลิง ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน�้ามัน  
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เป็นเวลา 8 สัปดาห์

 ผูว้จิยัน�าข้อมลูดงักล่าวมาเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการสร้าง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 
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พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยน�า 
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กิจกรรมการเรียนรู้ฯ จากข้อมูลพื้นฐานท่ีได้ศึกษามา ผู้วิจัยได้ 

ก�าหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ  

ดังนี้

  1.1 วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ คือ  

เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จิตวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนในระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้สูงขึ้น

ศาณิตา  ต่ายเมือง, ปริญญา  ทองสอน, เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
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  1.2 กรอบแนวคดิของชดุกจิกรรมการเรยีนรูฯ้ ดงันี้

 2. ก�าหนดองค์ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ฯ  

จากข้อมูลพื้นฐานที่ได้ศึกษามา ผู้วิจัยได้ก�าหนดองค์ประกอบของ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ได้แก่ ช่ือกิจกรรมการเรียนรู้ ค�าชี้แจง 

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์ เนื้อหา แนวการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ระยะเวลา และการประเมินผล

 3. สร้างและหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ  

ซึ่งผลการหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ พบว่า ความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยท้ัง 4 กิจกรรมอยู่ระหว่าง  

4.50 - 4.80 
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  1.2 กรอบแนวคิดของชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ ดังน้ี 

 
 2. กําหนดองคประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ จากขอมูลพ้ืนฐานท่ีไดศึกษามา ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบ
ของชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ไดแก ช่ือกิจกรรมการเรียนรู คําช้ีแจงการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู จดุประสงค เน้ือหา แนว
การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู ระยะเวลา และการประเมนิผล 
  3. สรางและหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ ซึ่งผลการหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ พบวาความ
เหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยท้ัง 4 กิจกรรมอยูระหวาง 4.50 – 4.80  
ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชชุดกจิกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยการประยุกตใชแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือ
พัฒนาความคิดสรางสรรคและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2 
 การดําเนินการในข้ันตอนน้ีเปนการนําชุดกิจกรรมฯ ท่ีไดปรับปรุงจากข้ันตอนท่ี 2 แลวไปทดลองกับกลุม
ตัวอยาง โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง มีรายละเอียดดังน้ี 
1. แบบแผนการวิจัย 
  แบบแผนการวิจยัใชแบบแผนการทดลองการศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมวัดกอนหลังการทดลอง  
(Non – equivalent control group pretest – posttest design) (ไพศาล วรคํา, 2552, หนา 136) รายละเอียด ดังน้ี 
ตารางท่ี 1 แบบแผนการทดลอง แบบ Non – equivalent control group pretest – posttest design 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E O1 X1 O2 
C O1 X2 O2 

 สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการทดลอง 
   E แทน กลุมทดลอง 
   C แทน กลุมควบคุม 
   O1 แทน การทดสอบกอนเรียน 
   O2 แทน การทดสอบหลังเรยีน 
   X1 แทน การจัดการเรยีนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  
     โดยการประยุกตใชแนวคิดสะเตม็ศึกษา เพ่ือพัฒนาความคิด 
      สรางสรรคและจติวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
   X2 แทน การจัดการเรยีนรูแบบปกต ิ
 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนท่ี 
2/2561 จํานวน 7 หอง 191 คน แตละหองเรียนมีการจัดแบบคละความสามารถ สภาพหองเรียน สื่อการเรยีนการสอน
ภายในหองเรียนคลายคลึงกัน 
 กลุมตัวอยาง คือ นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา จํานวน 2 
กลุม ไดแก กลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 32 คน กลุมควบคุม 1 หอง จํานวน 28 คน ไดมาดวยวิธีการสุมแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling) 

 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อ 

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 การด�าเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการน�าชุดกิจกรรมฯ 

ที่ได้ปรับปรุงจากขั้นตอนที่ 2 แล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช ้

กระบวนการวิจัยเชิงทดลอง มีรายละเอียดดังนี้

 1. แบบแผนการวิจัย

 แบบแผนการวิจัยใช้แบบแผนการทดลองการศึกษา 

กลุ ่ มทดลองและกลุ ่ มควบคุ มวั ดก ่ อน -หลั งการทดลอง 

(Non - equivalent control group pretest - posttest design)  

(ไพศาล วรค�า, 2552 : 136) รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง แบบ Non - equivalent control group pretest - posttest design
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 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง

   E แทน กลุ่มทดลอง

   C แทน กลุ่มควบคุม

   O1 แทน การทดสอบก่อนเรียน

   O2 แทน การทดสอบหลังเรียน

   X1 แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

     โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

     และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

   X2 แทน การจัดการเรียนรู้แบบปกติ

ศาณิตา  ต่ายเมือง, ปริญญา  ทองสอน, เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
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 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร คือ  นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป ีที่  2  

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่  

2/2561 จ�านวน 7 ห้อง 191 คน แต่ละห้องเรียนมีการจัดแบบคละ 

ความสามารถ สภาพห้องเรยีน สือ่การเรยีนการสอนภายในห้องเรยีน 

คล้ายคลึงกัน

 กลุ ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 2 กลุ่ม  

ได้แก่ กลุ่มทดลอง 1 ห้อง จ�านวน 32 คน กลุ่มควบคุม 1 ห้อง  

จ�านวน 28 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random  

Sampling)

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

  3.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ (สร้างในขั้นตอนที ่

2 แล้ว) ผลการหาคุณภาพ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ 

มากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยของกิจกรรมย่อยทั้ง 4 กิจกรรมอยู่ระหว่าง  

4.50 - 4.80 

  3.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ผลการหา 

คณุภาพ พบว่า มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด โดยมค่ีาเฉลีย่

อยู่ระหว่าง 4.50 - 4.80

  3.3 แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ เป็นเครือ่งมอื 

ที่ใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ท่ีสร้างขึ้นตามแนวคิดของทอแรนซ์  

โดยเป็นแบบทดสอบแบบเขียนตอบ ประกอบด้วย ใบงานจ�านวน  

4 ใบงาน ซึ่งผลการหาคุณภาพ พบว่า มีความเหมาะสมมาก โดยม ี

ค่าเฉลี่ยทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 4.06

  3.4 แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ เป็นแบบประเมิน 

ลักษณะนิสัยของผู ้เรียน ตามวิธีการวัดของลิเคอร์ท (Likert)  

ค�าถามที่มีลักษณะการตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  

scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย ค�าถามเชิงนิมา จ�านวน 6 ข้อ  

และค�าถามเชิงนิเสธ จ�านวน 6 ข้อ ผลการหาคุณภาพ พบว่า  

แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 โดยค�านวณ 

จากวิธีหาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α Coefficient) 

  3.5 แบบทดสอบผล สัมฤทธิ์ ท า งการ เรี ยน

วิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือใช้วัดระดับความสามารถทางการเรียน 

วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง พลังงานเชื้อเพลิง 

ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�านวน 40 ข้อ ซึ่งผลการหา 

คุณภาพ พบว ่า ข ้อค�าถามท่ี มีค ่าความยากง ่ายระหว ่าง  

0.30 - 0.80 ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.70 และ 

ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.80

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

  4.1 ท� า 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�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ด ้วยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ฯ กับกลุ่มทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์

  4.3 ด�าเนนิการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยการสอน

แบบปกติกับกลุ่มควบคุม เป็นเวลา 8 สัปดาห์

  4.4 เม่ือส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุด 

กิจกรรมการเรียนรู ้ฯ และการจัดการเรียนรู ้แบบปกติแล้วท�า 

การทดสอบความคิดสร้างสรรค์ จิตวิทยาศาสตร์ และทดสอบ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน การทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ (t - test 

for dependent sample) และการทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่าง 

อิสระ (t - test for independent sample)

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อ 

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  การประเมินผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ผู้วิจัยใช้ 

เกณฑ์ในการประเมินผลตามสมมติฐานงานวิจัย ดังนี้

 1. ความคดิสร้างสรรค์หลังได้รบัการจดัการเรยีนรูด้้วย 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย 

กิจกรรมการเรียนรู้ฯ

  2. ความคดิสร้างสรรค์หลังได้รบัการจดัการเรียนรูด้้วย 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่าหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย 

การสอนแบบปกติ

  3. จิตวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด

กจิกรรมการเรยีนรูฯ้ สูงกว่าก่อนได้รบัการจดัการเรยีนรูด้้วยกจิกรรม

การเรียนรู้ฯ

  4. จิตวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด

กจิกรรมการเรยีนรู้ฯ สูงกว่าหลังได้รบัการจดัการเรยีนรูด้้วยการสอน

แบบปกติ

  5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังได้รับ

การจดัการเรยีนรู้ฯ สงูกว่าก่อนได้รบัการจดัการเรยีนรูด้้วยกจิกรรม

การเรียนรู้ฯ 

 6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังได้รับ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่าหลังได้รับการ 

จัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบปกติ

ศาณิตา  ต่ายเมือง, ปริญญา  ทองสอน, เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
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ผลการวิจัย
 ตอนที่ 1 ผลการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู ้วิชา 

วิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อ 

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู ้วิจัยได้สร้างชุด 

กิจกรรมการเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 

 1. พลังงานรอบตัว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน

ได้เรียนรู้เก่ียวกับความหมาย ประเภทและแหล่งพลังงานเช้ือเพลิง

และให้นักเรียนออกแบบการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับให้กับบุคคล 

ใกล้ตัวผ่านการท�าโปสเตอร์หรือแผ่นพับ 

 2. สถานการณ์พลังงาน เป็นกิจกรรมให้นักเรียนทราบ 

ถึงประโยชน์จากพลังงานเชื้อเพลิงและสถานการณ์พลังงาน 

เชือ้เพลงิในปัจจบุนั แล้วน�าความรูท้ีไ่ด้รบัแก้ไขสถานการณ์พลังงาน 

ที่ก�าหนดให้ 

 3. พลังงานทดแทน เป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

ความหมาย แหล่งพลงังานทดแทนและการใช้ประโยชน์จากพลังงาน 

ทดแทน และออกแบบของเล่นที่ใช้พลังงานทดแทนแทนพลังงาน 

เชื้อเพลิง  

 4. การอนุรักษ์พลังงาน เป็นกิจกรรมให้นักเรียนทราบ 

ถึงประโยชน์และความส�าคัญของการอนุรักษ์พลังงาน แล้วน�า 

ความรูม้าประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จ�าลอง ท้ังน้ี 

ได้น�าชดุกจิกรรมการเรยีนรู้ฯ โดยการน�าเสนอผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ด้าน  

เพื่อประเมินความเหมาะสม 

 จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 

ของกิจกรรมย่อยทั้ง 4 กิจกรรมอยู่ระหว่าง 4.50 - 4.80 

 ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา  

เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 1. ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและ 

หลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ด้วยการทดสอบค่า t  

แบบ t - test for dependent sample ได้ผลดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ

7 
 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยการประยุกตใชแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความคิดสรางสรรคและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 2 
 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมลูผูวิจัยไดสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย ไดแก  
 1. พลังงานรอบตัว เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดเรยีนรูเก่ียวกับความหมาย ประเภทและแหลงพลังงาน
เช้ือเพลิงและใหนักเรียนออกแบบการเผยแพรความรูท่ีไดรับใหกับบุคคลใกลตัวผานการทําโปสเตอรหรือแผนพับ  
 2. สถานการณพลังงาน เปนกิจกรรมใหนักเรยีนทราบถึงประโยชนจากพลังงานเช้ือเพลิงและสถานการณ
พลังงานเช้ือเพลิงในปจจุบัน แลวนําความรูท่ีไดรับแกไขสถานการณพลังงานท่ีกําหนดให  
 3. พลังงานทดแทน เปนกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูความหมาย แหลงพลังงานทดแทนและการใชประโยชน
จากพลังงานทดแทน และออกแบบของเลนท่ีใชพลังงานทดแทนแทนพลังานเช้ือเพลิง   
 4. การอนุรักษพลังงาน เปนกิจกรรมใหนักเรยีนทราบถึงประโยชนและความสําคัญของการอนุรักษพลงังาน 
แลวนําความรูมาประยุกตใชในการแกไขปญหาจากสถานการณจําลอง ท้ังน้ีไดนําชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ โดยการนําเสนอ
ผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ดาน เพ่ือประเมนิความเหมาะสม  
 จากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ พบวา ชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสดุ โดยมี
คาเฉลี่ยของกิจกรรมยอยท้ัง 4 กิจกรรมอยูระหวาง 4.50 – 4.80  
ขั้นตอนท่ี 2 ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยการประยุกตใชแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือ
พัฒนาความคิดสรางสรรคและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2 
 1. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคกอนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ดวยการทดสอบ
คา t แบบ t – test for dependent sample ไดผลดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทียบความคิดสรางสรรคกอนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ 

กลุมตัวอยาง N X  ..DS  t 
กอนเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ (กลุมทดลอง) 32 9.82 2.40 7.421 .000 หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ (กลุมทดลอง) 32 10.93 1.94 
 จากตารางท่ี 2 พบวาคาเฉลีย่ของความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรยีนดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรูฯ สูงกวาคาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองกอนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ และหลงัไดรับการเรียน
ดวยการสอนแบบปกติดวยการทดสอบคา t แบบ t – test for independent sample ไดผลดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรยีบเทียบความคิดสรางสรรคหลังไดรับการเรยีนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯและการสอนแบบปกต ิ

กลุมตัวอยาง N X  ..DS  t 
หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ )กลุมทดลอง(  
 

32 10.93 1.94 
2.84 .0035 

หลังเรียนแบบปกต ิ )กลุมควบคุม(  28 9.80 1.09 
 จากตารางท่ี 3 พบวาคาเฉลีย่ความคิดสรางสรรคของนักเรยีนกลุมทดลองหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ 
สูงกวาคาเฉลีย่ความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมควบคุมหลังเรียนดวยการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
   3. ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรกอนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ดวยการทดสอบคา t 
แบบ t – test for dependent sample ไดผลดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 ผลการเปรยีบเทียบจติวิทยาศาสตรกอนและหลังไดรับการใชชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ 

กลุมตัวอยาง N X  ..DS  t 
กอนเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ(กลุมทดลอง) 32 3.31 .469 8.800 .000 หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ(กลุมทดลอง) 32 3.80 .456 
   

7 
 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยการประยุกตใชแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความคิดสรางสรรคและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 2 
 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมลูผูวิจัยไดสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย ไดแก  
 1. พลังงานรอบตัว เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดเรยีนรูเก่ียวกับความหมาย ประเภทและแหลงพลังงาน
เช้ือเพลิงและใหนักเรียนออกแบบการเผยแพรความรูท่ีไดรับใหกับบุคคลใกลตัวผานการทําโปสเตอรหรือแผนพับ  
 2. สถานการณพลังงาน เปนกิจกรรมใหนักเรยีนทราบถึงประโยชนจากพลังงานเช้ือเพลิงและสถานการณ
พลังงานเช้ือเพลิงในปจจุบัน แลวนําความรูท่ีไดรับแกไขสถานการณพลังงานท่ีกําหนดให  
 3. พลังงานทดแทน เปนกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูความหมาย แหลงพลังงานทดแทนและการใชประโยชน
จากพลังงานทดแทน และออกแบบของเลนท่ีใชพลังงานทดแทนแทนพลังานเช้ือเพลิง   
 4. การอนุรักษพลังงาน เปนกิจกรรมใหนักเรยีนทราบถึงประโยชนและความสําคัญของการอนุรักษพลงังาน 
แลวนําความรูมาประยุกตใชในการแกไขปญหาจากสถานการณจําลอง ท้ังน้ีไดนําชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ โดยการนําเสนอ
ผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ดาน เพ่ือประเมนิความเหมาะสม  
 จากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ พบวา ชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสดุ โดยมี
คาเฉลี่ยของกิจกรรมยอยท้ัง 4 กิจกรรมอยูระหวาง 4.50 – 4.80  
ขั้นตอนท่ี 2 ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยการประยุกตใชแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือ
พัฒนาความคิดสรางสรรคและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2 
 1. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคกอนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ดวยการทดสอบ
คา t แบบ t – test for dependent sample ไดผลดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทียบความคิดสรางสรรคกอนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ 

กลุมตัวอยาง N X  ..DS  t 
กอนเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ (กลุมทดลอง) 32 9.82 2.40 7.421 .000 หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ (กลุมทดลอง) 32 10.93 1.94 
 จากตารางท่ี 2 พบวาคาเฉลีย่ของความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรยีนดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรูฯ สูงกวาคาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองกอนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ และหลังไดรับการเรียน
ดวยการสอนแบบปกติดวยการทดสอบคา t แบบ t – test for independent sample ไดผลดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรยีบเทียบความคิดสรางสรรคหลังไดรับการเรยีนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯและการสอนแบบปกต ิ

กลุมตัวอยาง N X  ..DS  t 
หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ )กลุมทดลอง(  
 

32 10.93 1.94 
2.84 .0035 

หลังเรียนแบบปกต ิ )กลุมควบคุม(  28 9.80 1.09 
 จากตารางท่ี 3 พบวาคาเฉลีย่ความคิดสรางสรรคของนักเรยีนกลุมทดลองหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ 
สูงกวาคาเฉลีย่ความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมควบคุมหลังเรียนดวยการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
   3. ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรกอนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ดวยการทดสอบคา t 
แบบ t – test for dependent sample ไดผลดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 ผลการเปรยีบเทียบจติวิทยาศาสตรกอนและหลังไดรับการใชชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ 

กลุมตัวอยาง N X  ..DS  t 
กอนเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ(กลุมทดลอง) 32 3.31 .469 8.800 .000 หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ(กลุมทดลอง) 32 3.80 .456 
   

 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์

ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ฯ 

สงูกว่าค่าเฉลีย่ความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรยีนกลุม่ทดลองก่อนเรยีน

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ผลการเปรยีบเทยีบความคดิสร้างสรรค์หลงัการเรยีน

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ และหลังได้รับการเรียนด้วยการสอน

แบบปกติด้วยการทดสอบค่า t แบบ t – test for independent 

sample ได้ผลดังตารางที่ 3

 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของ 

นักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่า 

ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนกลุ่มควบคุมหลังเรียน 

ด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์หลังได้รับการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ และการสอนแบบปกติ

 3. ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ก่อนและหลัง 

การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ฯ ด้วยการทดสอบค่า t  

แบบ t - test for dependent sample ได้ผลดังตารางที่ 4

ศาณิตา  ต่ายเมือง, ปริญญา  ทองสอน, เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตร์ของ 

นักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่า 

ค่าเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียนด้วยชุด 

กิจกรรมการเรียนรู้ฯ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ
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ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยการประยุกตใชแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความคิดสรางสรรคและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 2 
 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมลูผูวิจัยไดสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย ไดแก  
 1. พลังงานรอบตัว เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดเรยีนรูเก่ียวกับความหมาย ประเภทและแหลงพลังงาน
เช้ือเพลิงและใหนักเรียนออกแบบการเผยแพรความรูท่ีไดรับใหกับบุคคลใกลตัวผานการทําโปสเตอรหรือแผนพับ  
 2. สถานการณพลังงาน เปนกิจกรรมใหนักเรยีนทราบถึงประโยชนจากพลังงานเช้ือเพลิงและสถานการณ
พลังงานเช้ือเพลิงในปจจุบัน แลวนําความรูท่ีไดรับแกไขสถานการณพลังงานท่ีกําหนดให  
 3. พลังงานทดแทน เปนกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูความหมาย แหลงพลังงานทดแทนและการใชประโยชน
จากพลังงานทดแทน และออกแบบของเลนท่ีใชพลังงานทดแทนแทนพลังานเช้ือเพลิง   
 4. การอนุรักษพลังงาน เปนกิจกรรมใหนักเรยีนทราบถึงประโยชนและความสําคัญของการอนุรักษพลงังาน 
แลวนําความรูมาประยุกตใชในการแกไขปญหาจากสถานการณจําลอง ท้ังน้ีไดนําชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ โดยการนําเสนอ
ผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ดาน เพ่ือประเมนิความเหมาะสม  
 จากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ พบวา ชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสดุ โดยมี
คาเฉลี่ยของกิจกรรมยอยท้ัง 4 กิจกรรมอยูระหวาง 4.50 – 4.80  
ขั้นตอนท่ี 2 ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยการประยุกตใชแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือ
พัฒนาความคิดสรางสรรคและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2 
 1. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคกอนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ดวยการทดสอบ
คา t แบบ t – test for dependent sample ไดผลดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทียบความคิดสรางสรรคกอนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ 

กลุมตัวอยาง N X  ..DS  t 
กอนเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ (กลุมทดลอง) 32 9.82 2.40 7.421 .000 หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ (กลุมทดลอง) 32 10.93 1.94 
 จากตารางท่ี 2 พบวาคาเฉลีย่ของความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรยีนดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรูฯ สูงกวาคาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองกอนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ และหลงัไดรับการเรียน
ดวยการสอนแบบปกติดวยการทดสอบคา t แบบ t – test for independent sample ไดผลดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรยีบเทียบความคิดสรางสรรคหลังไดรับการเรยีนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯและการสอนแบบปกต ิ

กลุมตัวอยาง N X  ..DS  t 
หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ )กลุมทดลอง(  
 

32 10.93 1.94 
2.84 .0035 

หลังเรียนแบบปกต ิ )กลุมควบคุม(  28 9.80 1.09 
 จากตารางท่ี 3 พบวาคาเฉลีย่ความคิดสรางสรรคของนักเรยีนกลุมทดลองหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ 
สูงกวาคาเฉลีย่ความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมควบคุมหลังเรียนดวยการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
   3. ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรกอนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ดวยการทดสอบคา t 
แบบ t – test for dependent sample ไดผลดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 ผลการเปรยีบเทียบจติวิทยาศาสตรกอนและหลังไดรับการใชชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ 

กลุมตัวอยาง N X  ..DS  t 
กอนเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ(กลุมทดลอง) 32 3.31 .469 8.800 .000 หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ(กลุมทดลอง) 32 3.80 .456 
    4. ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์หลังการเรียน 

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ และหลังได้รับการสอนแบบปกติด้วย 

การทดสอบค่า t แบบ t - test for independent sample 

ได้ผลดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์หลังได้รับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ และการสอนแบบปกติ
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 จากตารางท่ี 4 พบวาคาเฉลีย่จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ  
สูงกวาคาเฉลีย่จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองกอนเรยีนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  
 4. ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ และหลังไดรับการสอนแบบ
ปกติดวยการทดสอบคา t แบบ t – test for independent sample ไดผลดังตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5 ผลการเปรยีบเทียบจติวิทยาศาสตรหลังไดรับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูฯและการสอนแบบปกต ิ

กลุมตัวอยาง N X  ..DS  t 
หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ )กลุมทดลอง(  32 3.80 .456 .580 .564 หลังเรียนแบบปกติ )กลุมควบคุม(  28 3.72 .530 
  จากตารางท่ี 5 พบวาคาเฉลีย่จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ  
ไมแตกตางกับคาเฉลี่ยของจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมควบคุมหลังเรียนดวยการสอนแบบปกต ิ
 5. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ดวยการ
ทดสอบคา t แบบ t – test for dependent sample ไดผลดังตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 6 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนและหลังการเรยีนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ 

กลุมตัวอยาง N X  ..DS  t 
กอนเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ(กลุมทดลอง) 32 18.50 6.18 15.696 .000 หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ(กลุมทดลอง) 32 29.78 6.22 
  จากตารางท่ี 6 พบวาคาเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนกลุมทดลองหลังเรยีนดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรูฯ สูงกวาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนกลุมทดลองกอนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 6. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ และหลังไดรบัการสอน
แบบปกติดวยการทดสอบคา t แบบ t – test for independent sample ไดผลดังตารางท่ี 7 
ตารางท่ี 7 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังไดรบัการใชชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯและการสอนแบบปกต ิ

กลุมตัวอยาง N X  ..DS  t 
หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ )กลุมทดลอง(  32 29.78 6.22 2.420 .019 หลังเรียนแบบปกติ )กลุมควบคุม(  28 26.07 5.56 
 จากตารางท่ี  7 พบวาคาเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนกลุมทดลองหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม 
การเรยีนรูฯ สูงกวาคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนกลุมควบคุมหลังเรียนดวยการสอนแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สรุปและอภิปรายผล 
 1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยการประยุกตใชแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความคิด
สรางสรรคและจติวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย โดยชุดกิจกรรมการเรียน 
รูฯ มีความเหมาะสมตามการประเมินจากผูเช่ียวชาญมีคาระหวาง 4.50 – 4.80 ซึ่งอยูในระดับดีมาก 
 2. ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยการประยุกตใชแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความคิดสรางสรรคและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา  
  2.1 คาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ สูงกวา
กอนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 7.421) 
  2.2 คาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ  
สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมหลังเรยีนดวยการสอนแบบปกติ อยางมนัียสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 2.840) 
  2.3 คาเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรยีนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ สูงกวา
กอนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 8.800) 
  2.4 คาเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรยีนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ไม
แตกตางกับนักเรยีนกลุมควบคุมหลังเรียนดวยการสอนแบบปกต ิ(t = .580) 
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 จากตารางท่ี 4 พบวาคาเฉลีย่จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ  
สูงกวาคาเฉลีย่จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองกอนเรยีนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  
 4. ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ และหลังไดรับการสอนแบบ
ปกติดวยการทดสอบคา t แบบ t – test for independent sample ไดผลดังตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5 ผลการเปรยีบเทียบจติวิทยาศาสตรหลังไดรับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูฯและการสอนแบบปกต ิ

กลุมตัวอยาง N X  ..DS  t 
หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ )กลุมทดลอง(  32 3.80 .456 .580 .564 หลังเรียนแบบปกติ )กลุมควบคุม(  28 3.72 .530 
  จากตารางท่ี 5 พบวาคาเฉลีย่จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ  
ไมแตกตางกับคาเฉลี่ยของจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมควบคุมหลังเรียนดวยการสอนแบบปกต ิ
 5. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ดวยการ
ทดสอบคา t แบบ t – test for dependent sample ไดผลดังตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 6 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนและหลังการเรยีนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ 

กลุมตัวอยาง N X  ..DS  t 
กอนเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ(กลุมทดลอง) 32 18.50 6.18 15.696 .000 หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ(กลุมทดลอง) 32 29.78 6.22 
  จากตารางท่ี 6 พบวาคาเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนกลุมทดลองหลังเรยีนดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรูฯ สูงกวาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนกลุมทดลองกอนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 6. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ และหลังไดรบัการสอน
แบบปกติดวยการทดสอบคา t แบบ t – test for independent sample ไดผลดังตารางท่ี 7 
ตารางท่ี 7 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังไดรบัการใชชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯและการสอนแบบปกต ิ

กลุมตัวอยาง N X  ..DS  t 
หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ )กลุมทดลอง(  32 29.78 6.22 2.420 .019 หลังเรียนแบบปกติ )กลุมควบคุม(  28 26.07 5.56 
 จากตารางท่ี  7 พบวาคาเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนกลุมทดลองหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม 
การเรยีนรูฯ สูงกวาคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนกลุมควบคุมหลังเรียนดวยการสอนแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สรุปและอภิปรายผล 
 1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยการประยุกตใชแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความคิด
สรางสรรคและจติวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย โดยชุดกิจกรรมการเรียน 
รูฯ มีความเหมาะสมตามการประเมินจากผูเช่ียวชาญมีคาระหวาง 4.50 – 4.80 ซึ่งอยูในระดับดีมาก 
 2. ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยการประยุกตใชแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความคิดสรางสรรคและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา  
  2.1 คาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ สูงกวา
กอนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 7.421) 
  2.2 คาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ  
สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมหลังเรยีนดวยการสอนแบบปกติ อยางมนัียสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 2.840) 
  2.3 คาเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรยีนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ สูงกวา
กอนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 8.800) 
  2.4 คาเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรยีนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ไม
แตกตางกับนักเรยีนกลุมควบคุมหลังเรียนดวยการสอนแบบปกต ิ(t = .580) 
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 จากตารางท่ี 4 พบวาคาเฉลีย่จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ  
สูงกวาคาเฉลีย่จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองกอนเรยีนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  
 4. ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ และหลังไดรับการสอนแบบ
ปกติดวยการทดสอบคา t แบบ t – test for independent sample ไดผลดังตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5 ผลการเปรยีบเทียบจติวิทยาศาสตรหลังไดรับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูฯและการสอนแบบปกต ิ

กลุมตัวอยาง N X  ..DS  t 
หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ )กลุมทดลอง(  32 3.80 .456 .580 .564 หลังเรียนแบบปกติ )กลุมควบคุม(  28 3.72 .530 
  จากตารางท่ี 5 พบวาคาเฉลีย่จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯ  
ไมแตกตางกับคาเฉลี่ยของจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมควบคุมหลังเรียนดวยการสอนแบบปกต ิ
 5. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ดวยการ
ทดสอบคา t แบบ t – test for dependent sample ไดผลดังตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 6 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนและหลังการเรยีนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ 

กลุมตัวอยาง N X  ..DS  t 
กอนเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ(กลุมทดลอง) 32 18.50 6.18 15.696 .000 หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ(กลุมทดลอง) 32 29.78 6.22 
  จากตารางท่ี 6 พบวาคาเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนกลุมทดลองหลังเรยีนดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรูฯ สูงกวาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนกลุมทดลองกอนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 6. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ และหลังไดรบัการสอน
แบบปกติดวยการทดสอบคา t แบบ t – test for independent sample ไดผลดังตารางท่ี 7 
ตารางท่ี 7 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังไดรบัการใชชุดกิจกรรมการเรยีนรูฯและการสอนแบบปกต ิ

กลุมตัวอยาง N X  ..DS  t 
หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมฯ )กลุมทดลอง(  32 29.78 6.22 2.420 .019 หลังเรียนแบบปกติ )กลุมควบคุม(  28 26.07 5.56 
 จากตารางท่ี  7 พบวาคาเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนกลุมทดลองหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม 
การเรยีนรูฯ สูงกวาคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนกลุมควบคุมหลังเรียนดวยการสอนแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สรุปและอภิปรายผล 
 1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยการประยุกตใชแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความคิด
สรางสรรคและจติวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย โดยชุดกิจกรรมการเรียน 
รูฯ มีความเหมาะสมตามการประเมินจากผูเช่ียวชาญมีคาระหวาง 4.50 – 4.80 ซึ่งอยูในระดับดีมาก 
 2. ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยการประยุกตใชแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความคิดสรางสรรคและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา  
  2.1 คาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ สูงกวา
กอนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 7.421) 
  2.2 คาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ  
สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมหลังเรยีนดวยการสอนแบบปกติ อยางมนัียสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 2.840) 
  2.3 คาเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรยีนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ สูงกวา
กอนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 8.800) 
  2.4 คาเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรยีนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูฯ ไม
แตกตางกับนักเรยีนกลุมควบคุมหลังเรียนดวยการสอนแบบปกต ิ(t = .580) 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตร์ของ 

นักเรียนกลุ ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ฯ  

ไม่แตกต่างกบัค่าเฉลีย่ของจติวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนกลุม่ควบคมุ 

หลังเรียนด้วยการสอนแบบปกติ

 5. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน 

และหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ด้วยการทดสอบค่า 

t แบบ t - test for dependent sample ได้ผลดังตารางที่ 6

 จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ฯ 

สงูกว่าค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนกลุม่ทดลองก่อน

เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ

ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ และการสอนแบบปกติ

 6. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการ

เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ และหลังได้รับการสอนแบบปกติ

ด้วยการทดสอบค่า t แบบ t – test for independent sample 

ได้ผลดังตารางที่ 7

 จากตารางที่ 7 พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักเรียนกลุ ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม 

การเรียนรูฯ้ สงูกว่าค่าเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 

กลุ่มควบคุมหลังเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 

ศาณิตา  ต่ายเมือง, ปริญญา  ทองสอน, เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์

ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ (กลุ่มทดลอง)
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ (กลุ่มทดลอง)

ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ (กลุ่มทดลอง)
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ (กลุ่มทดลอง)

ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ (กลุ่มทดลอง)
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ (กลุ่มทดลอง)

ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ (กลุ่มทดลอง)
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ (กลุ่มทดลอง)
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สรุปและอภิปรายผล
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการ

ประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

และจติวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ประกอบด้วย  

4 กิจกรรมย่อย โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ มีความเหมาะสม 

ตามการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าระหว่าง 4.50 - 4.80 ซึ่งอยู ่

ในระดับดีมาก

 2. ผลการทดลองใช ้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ วิชา 

วิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนา 

ความคดิสร้างสรรค์และจติวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา 

ปีที่ 2 พบว่า 

  2.1 ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 

กลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่าก่อนเรียน 

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

(t = 7.421)

  2.2 ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 

กลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่านักเรียน 

กลุ่มควบคุมหลังเรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05 (t = 2.840)

  2.3 ค่าเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ ่ม 

ทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่าก่อนเรียน 

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

(t = 8.800)

  2.4 ค่าเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ ่ม

ทดลองหลงัเรยีนด้วยชดุกจิกรรมการเรยีนรูฯ้ ไม่แตกต่างกบันกัเรยีน

กลุ่มควบคุมหลังเรียนด้วยการสอนแบบปกติ (t = .580)

  2.5 ค ่ า เ ฉลี่ ย ผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เรี ยนวิ ช า 

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ฯ สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 15.696)

  2.6 ค ่ า เ ฉลี่ ย ผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เรี ยนวิ ช า 

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ฯ สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมหลังเรียนด้วยการสอน 

แบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.420)

อภิปรายผล
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ โดย 

การประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์

และจติวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ประกอบด้วย  

4 กจิกรรมย่อย ได้แก่ พลงังานรอบตวั สถานการณ์พลงังาน พลงังาน 

ทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ  

การประเมินจากผู้เช่ียวชาญ มีค่าระหว่าง 4.50 - 4.80 ซึ่งจัดอยู ่

เกณฑ์ดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้วิจัยมีกระบวนการสร้างชุด 

กิจกรรมการเรียนรู้ฯ อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัยและ 

พัฒนา 4 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน การสร้างชุด 

กิจกรรมการเรียนรู้ฯ การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ และ 

การประเมนิผลชดุกิจกรรมการเรยีนรูฯ้ โดยในช่วงแรกของการวจิยั 

และพฒันาชดุกจิกรรมการเรียนรูฯ้ นัน้เป็นการด�าเนนิการในขัน้ตอน 

การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ  

ซึ่งผู้วิจัยเริ่มต้ังแต่การศึกษาข้อมูลพื้นฐานอย่างรอบด้าน ได้แก่   

แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ แนวคิด 

และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  

แนวคิดและแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดและ 

แนวทางการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ และสาระ มาตรฐานการเรียนรู้  

ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากนั้น 

น�าข้อมลูพืน้ฐานดงักล่าวมาท�าการวเิคราะห์เพือ่สังเคราะห์แนวทาง 

ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยการประยกุต์ใช้แนวคดิสะเตม็ศกึษา  

ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร ์

ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการสร้างชุดกิจกรรม เมื่อได้แนวทางใน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยด�าเนินการวางแผน  

ออกแบบ และสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ ประกอบด้วย 4  

กิจกรรมย่อย ได้แก่ พลังงานรอบตัว สถานการณ์พลังงาน  

พลงังานทดแทน และการอนรุกัษ์พลังงาน หลงัจากนัน้ให้ผู้เชีย่วชาญ 

ประเมนิเพือ่ให้ได้ชดุกจิกรรมทีม่ลี�าดบัเนือ้หาและกิจกรรมท่ีเหมาะสม  

ร่วมถงึสอดคล้องกับธรรมชาตขิองรายวชิาวทิยาศาสตร์  พฒันาการ 

ทางสติปัญญาและวุฒิภาวะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

จากการด�าเนินข้างต้นจึงส่งผลให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ มีค่า 

ความเหมาะสมระหว่าง 4.50 - 4.80 ซึ่งอยู ่ในระดับดีมาก 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของบัวพิศ ภักดีวุฒิ (2558) ได้ศึกษา 

แนวทางการพัฒนาความคิดสร ้างสรรค ์ของนักเรียนระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกทักษะพื้นฐานและชุดกิจกรรม 

การเรียนรู ้ตามวงจรการปฏิบัติการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

มีกระบวนการในการพัฒนา 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  

ขั้นที่ 2 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Plsek  ขั้นที่ 3  

การหาคุณภาพและปรับปรุง พบว่า ผลการประเมินชุดกิจกรรม 

มีค่าความเหมาะสมเท่ากับ 4.60 - 5.00 ถือว่าชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้มีความเหมาะสมมากที่สุด

 2. ผลการทดลองใช ้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้วิชา 

วิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา 

ความคดิสร้างสรรค์และจติวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา 

ปีที่ 2 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ฯ มีค ่าเฉลี่ยคะแนน 

ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ และ 

ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ศาณิตา  ต่ายเมือง, ปริญญา  ทองสอน, เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
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หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ฯ สูงกว่าค่าเฉล่ียคะแนน 

ความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย 

การเรียนแบบปกติ ท่ีมีผลการทดลองดังกล่าวอาจเป็นเพราะ 

ชดุกจิกรรมการเรียนรูฯ้ ถกูพฒันาขึน้ตามแนวทางในการจดักจิกรรม 

การเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาที่ช่วยส่งเสริม 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ ซ่ึงแนวทางใน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์และ 

สังเคราะห์จากแนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา แนวคิดและแนวทางการพัฒนาความคิด 

สร้างสรรค์ แนวคิดและแนวทางการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ และ 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู ้ ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์  

ประกอบด้วย 6 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นระบุปัญหา เป็นขั้นการรับรู้ว่าม ี

ปัญหาเกิดข้ึนและสามารถบอกได้ว่าปัญหาคืออะไร อาจจะมาจาก 

การวิเคราะห์จากการอ่านบทความ ข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือ 

โทรทัศน์ สถานการณ์รอบตัวในชีวิตประจ�าวัน เป็นต้น 2) ขั้นท�า 

ความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นท่ีสามารถบอกถึงสาเหตุของปัญหา 

สามารถรวบรวมข้อมูลและเหตุผลของการเกิดปัญหาได้ 3) ขั้นตั้ง 

สมมติฐาน เป็นการน�าข้อมูลที่ได้จากขั้นท�าความเข้าใจปัญหา 

มาต้ังสมมติฐานการแก้ไขปัญหาและรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุน 

และทดสอบสมมตฐิาน 4) ขัน้การวางแผน เป็นการน�าข้อมลูทีไ่ด้จาก 

การค้นคว้าสาเหตขุองปัญหาและข้อมลูทีส่นบัสนนุการตัง้สมมตฐิาน  

เพื่อก�าหนดเป้าหมาย ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและระยะเวลาใน 

การแก้ไขปัญหา 5) ข้ันค้นพบค�าตอบ เป็นการด�าเนินการแก้ไข 

ปัญหาตามขัน้การวางแผนและน�าผลลพัธ์ทีไ่ด้มาทดสอบสมมตฐิาน 

ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งประเมินผลโดยผลท่ีได้อาจจะน�าไปปรับปรุงแก้ไข 

ให้เหมะสมกับการแก้ไขปัญหามากทีส่ดุ และ 6) ขัน้น�าเสนอผลลพัธ์  

เป็นการน�าผลลัพธ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมแล้ว 

น�าเสนอให้เข้าใจง่ายและมคีวามน่าสนใจ รวมถงึก่อนน�าชดุกจิกรรม 

การเรียนรู้ฯ ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษา 

ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมของกจิกรรม เวลาในการจัดกจิกรรม 

และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ชุดกิจกรรมที่พร้อมจะน�าไปใช้กับ 

การทดลองต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดารารัตน์ ชัยพิลา 

(2558) ศึกษาผลกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงานตามแนวคิด 

สะเต็มศึกษาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที ่2 พบว่า นกัเรยีนมคีวามสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีและมีความสามารถในการแก้ปัญหา 

อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  

และงานวิจัยของนัสรินทร์ บือซา (2557) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู ้

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา  

ความสามารถในการแก้ปัญหาและความพงึพอใจต่อการจัดการเรยีนรู ้

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการ 

เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีคะแนนพัฒนาการอยู่ในระดับ 

สูงมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา ความสามารถ 

ในการแก้ป ัญหาหลังเรียนสูงกว ่าก ่อนเรียน และนักเรียนม ี

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  

(STEM Education) อยู่ระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นชุด 

ที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จึงสามารถน�าไปใช้กับ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ เนื่องจากมีพัฒนาการทาง 

สติปัญญาและวุฒิภาวะใกล้เคียงกัน

 2. ผูส้อนควรค�านงึถงึความเหมาะสมของเวลาในแต่ละ 

ช่วงของกิจกรรม เน่ืองจากนักเรียนควรมีเวลาในการพัฒนา 

ความคิดสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเองอย่างเพียงพอ

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรท�าการวจัิยเพือ่พฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่ 

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

และรายวิชาอื่นๆ ที่มีเนื้อหาที่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาได้

 2. ควรท�าการวิจัยเพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์โดย 

ใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อยืนยันผลของความคิดสร้างสรรค ์

ที่เกิดขึ้น
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การกระท�าโดยงดเว้น: ศึกษาเฉพาะขอบเขตการก�าหนดความรับผิดจากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตน
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บทคัดย่อ
 หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัความรบัผดิของการกระท�าโดยงดเว้นตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย ยงัมคีวามไม่ชดัเจนหลายประการ  

ทั้งในเรื่องการกระท�าที่ก่อให้เกิดหน้าท่ี และเงื่อนไขในการป้องกันผล โดยเฉพาะหน้าท่ีอันเกิดจากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตน  

ทีจ่ะก่อให้เกดิหน้าทีแ่ก่ผูก้ระท�าควรมลีกัษณะแบบใด และปัจจยัทีใ่ช้ในการป้องกนัควรพจิารณาจากอะไรบ้าง จากการศกึษาทัง้ในประเทศ 

ระบบ Common Law และ Civil Law พบว่า หน้าที่เกิดขึ้นจากการกระท�าครั้งก่อนที่เป็นการสร้างสถานการณ์อันตราย (Creation  

Dangerous Situation) และนอกจากนี้ในประเทศระบบ Common Law ได้มีหลักเกณฑ์เพิ่มโดยพิจารณาถึงเงื่อนไขในการป้องกัน  

ในเรื่องการรู้ถึงข้อเท็จจริง และความสามารถของผู้ป้องกันอีกด้วย ดังนั้น ขอบเขตความรับผิดการกระท�าโดยงดเว้นหน้าที่อันเกิดจาก 

การกระท�าครัง้ก่อน ๆ  ของตน ควรพจิารณาจากพฤตกิารณ์ทีก่่อหน้าที ่ความรูข้้อเทจ็จรงิของการมหีน้าที ่และความเป็นไปได้ในการป้องกัน 

ผลนั้น ตามล�าดับ 

ค�าส�าคัญ : ขอบเขตความรบัผดิจากการกระท�าโดยงดเว้น, หน้าทีอ่นัเกดิจากการกระท�าครัง้ก่อนๆ ของตน, การสร้างสถานการณ์อนัตราย,  

 การป้องกันผลร้าย, เงื่อนไขในการป้องกันผล

Abstract
 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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บทน�า
 ความรับผิดทางอาญาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการ 

เคลือ่นไหวร่างกายภายใต้จติส�านกึ แต่กย็งัมคีวามรบัผดิบางประเภท 

ที่กฎหมายก�าหนดให้มีความรับผิดโดยไม่เคล่ือนไหว ในทางทฤษฎี 

เรียกว่า การกระท�าโดยละเว้น  และการกระท�าโดยงดเว้น  ในส่วนนี ้

จะกล่าวเฉพาะการกระท�าโดยงดเว้น การกระท�าโดยงดเว้นเป็น 

ข้อยกเว้นของการกระท�าโดยท่ัวไป การใช้จึงควรใช้อย่างจ�ากัด 

แต่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 โดยวางหลักว ่า  

“การกระท�า ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใด 

ขึ้นโดยงดเว้นการท่ีจักต้องกระท�าเพื่อป้องกันผลน้ันด้วย” ซึ่งม ี

ลักษณะค่อนข้างกว้างเพราะไม่ได้มีการระบุรายละเอียดว่า  

กรณีอย่างใดบ้างผู้กระท�าจักต้องกระท�าเพื่อป้องกันผล แม้ทาง 

ต�ารากฎหมายในประเทศไทยมนี�าทฤษฎหีน้าทีท่ีจ่ะต้องกระท�าเพือ่ 

ป้องกันผลมาพิจารณาวางกรอบตัวบุคคลที่เข้าไปมีส่วนสัมพันธ์ 

โดยเฉพาะเจาะจงกับพฤติการณ์ท่ีคาดหวังให้ต้องกระท�า ซึ่งมีอยู ่

4 หน้าที่ด้วยกัน กล่าวคือ 1) หน้าท่ีตามกฎหมาย 2) หน้าที่ตาม 

สัญญา 3) หน้าที่อันเกิดจากความสัมพันธ์พิเศษ 4) หน้าที่อันเกิด 

จากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตน ซ่ึงหน้าที่ 3 กรณีแรกได้มี 

การศึกษาไปก่อนหน้านี้แล้ว ในส่วนนี้จะท�าการศึกษาการกระท�า 

โดยงดเว้นในหน้าที่อันเกิดจากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตนว่า  

ขอบเขตความรับผิดหน้าท่ีอันเกิดจากการกระท�าครั้งก ่อนๆ  

ของตน ควรจ�ากัดอย่างไร โดยพิจารณาถึงพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิด 

หน้าที่ กล่าวคือ การกระท�าครั้งก่อนๆ ของผู้กระท�าต้องถึงขั้น 

ผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายก็สามารถก่อให้เกิดหน้าที่ได้ และ 

การกระท�าครั้งก่อนต้องเป็นลักษณะใด นอกจากนี้ยังต้องพิจารณา 

ปัจจัยที่ใช้ในการป้องกันผล เนื่องจากการกระท�าโดยงดเว้นเป็น 

กรณีที่บังคับให้บุคคลกระท�า อันเป็นการกระท�าต่อเสรีภาพจึงควร 

ที่จะพิจารณาข้อยกเว้นในบางกรณีท่ีผู ้กระท�าไม่สามารถท�า 

การป้องกันได้ เช่น การรับรู้ข้อเท็จจริงของผู้ต้องท�าการป้องกัน  

ความสามารถของผู ้ท�าการป้องกัน เป็นต้น เพื่อเป็นกรอบใน 

การก�าหนดความรับผิดการกระท�าโดยงดเว้นหน้าที่อันเกิดจาก 

การกระท�าครั้งก่อนๆ ของตน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ให้ทราบถงึทีม่าและทฤษฎกีารกระท�าโดยงดเว้น 

ทั้งในระบบ Civil Law และ Common Law

 2. เพื่อให้ทราบขอบเขตความรับผิดการกระท�าโดย 

งดเว้นหน้าที่จากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตนมาบังคับใช้

 3. เพือ่ให้ทราบหน้าทีท่ีต้่องกระท�าในระบบ Civil Law  

และ Common Law ที่มีความใกล้เคียงกับหน้าที่ต้องกระท�า 

อันเกิดจากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตน

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

โดยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต�ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ 

บทความ รายงานการวจิยั หรอืสิง่ตพีมิพ์ต่างๆ ตลอดจนค�าพพิากษา

ของศาล จากระบบห้องสมุดและระบบฐานข้อมูลในเว็บไซต์บน 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ขอบเขตของการศึกษา
 ศึกษาเฉพาะการกระท�าโดยงดเว้นอันเกิดจากการ 

กระท�าครั้งก่อนๆ ของตนในระบบกฎหมาย Common Law และ 

Civil Law 

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย แบ่งผลการวิจัยเป็น 4 กรณี  

ดังนี้

 1. หลักการกระท�าโดยงดเว้น (Omission of act)  

อันเกิดจากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตน 

 การกระท�าโดยการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย แยกออกได ้

เป็น 2 ประเภท คือ การกระท�าโดยละเว้นและการกระท�าโดยงดเว้น 

ซึ่งการกระท�าโดยละเว้นเป็นหน้าที่โดยท่ัวไปที่จะต้องกระท�า  

ส่วนการกระท�าโดยงดเว้นเป็นหน้าที่โดยเฉพาะที่ต้องกระท�าเพื่อ 

ป้องกันผล (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , 2551: 103 - 104) 

ในกรณขีองการกระท�าโดยงดเว้นมนีกันติศิาสตร์ให้ ความหมายของ 

การกระท�าตามประมวลกฎหมายอาญา หมายถึง การเคลื่อนไหว 

ของร่างกายหรอืกล้ามเนือ้ภายใต้จติใจบงัคบั (Willed movement)  

“จิตใจบังคับ” นี้ไม่ถึงขั้นเจตนาเพียงแต่ผู้กระท�าได้กระท�าโดย 

รู้สึกว่าก�าลังท�าอะไรอยู่ก็เพียงพอแล้ว การเคลื่อนไหวโดยรู้สึกตัวนี้  

ได้แก่ การคิด ตกลงใจ และเคล่ือนไหวร่างกายตามที่ตกลงใจ 

(ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2553: 44) และด้วยเหตุ ท่ีว ่าการ 

ไม่กระท�าการบางกรณีก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงไม่น้อย 

ไปกว่าการกระท�า จึงมีแนวคิดว่าการไม่กระท�าก็เป็นความผิดได ้

เหมือนกัน โดยเงื่อนไขที่ว่าผู้กระท�าจะต้องมีหน้าที่ (Concept of  

duties to act) (ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, 2555: 173) ซึ่งประมวล 

กฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคท้าย ได้บัญญัติว่า “การกระท�า 

ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้น 

การที่จักต้องกระท�าเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย” ดังนั้น การกระท�า 

จึงรวมถึงการไม่เคล่ือนไหวร่างกายเม่ือมีหน้าที่ต้องเคล่ือนไหวด้วย  

(ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2553: 18) เม่ือพิจารณาตามมาตรา  

59 วรรคห้า พบว่า การกระท�าโดยงดเว้นผูก้ระท�าต้องเป็นผู้มหีน้าท่ี 

โดยเฉพาะที่จักต้องกระท�าเพื่อป้องกันผลมิให้เกิดขึ้น ซึ่งหน้าที่ต้อง 

กระท�าเพื่อป้องกันผลเกิดได้จาก 4 กรณี อันได้แก่ 1. หน้าที่ตามที ่

กฎหมายบัญญัติ 2. หน้าที่ตามสัญญาซึ่งมีความชัดเจนอยู่แล้ว 

ชัยวัฒน์  อนุกูลวุฒิพงศ์
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3. หน้าที่อันเกิดจากความสัมพันธ์พิเศษเฉพาะเร่ือง ซ่ึงหลักเกณฑ ์

และเงื่อนไขในการบังคับหลักงดเว้นที่ 3 นี้ มีผู ้ท�าการศึกษาไว ้

ค่อนข้างชัดเจนแล้ว ในส่วนของกรณีที่ 4. การกระท�าโดยงดเว้น 

อันเกิดจากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตนยังไม่มีความชัดเจน 

เพียงพอ หลักการกระท�าโดยงดเว้น (Omission of act) อันเกิด 

จากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตน ในประเทศมีนักนิติศาสตร ์

อธิบายไว้ในทางต�าราว่า หน้าท่ีอันเกิดจากการกระท�าคร้ังก่อนๆ 

ของตน หมายความว่า หากการกระท�าของผูก้ระท�าน่าจะก่ออนัตราย  

หรือผู้กระท�าที่เป็นต้นเหตุแห่งภยันตรายไม่ว่าโดยเจตนา รู้เท่า 

ไม่ถึงการณ์ หรอืประมาท ผูก้ระท�าต้องมหีน้าทีต้่องป้องกนัอนัตราย  

ในส่วนของศาลยังมีค�าพิพากษาของศาลฎีกาตัดสินคดีเกี่ยวกับ 

การกระท�าโดยงดเว้นที่ที่เห็นเด่นชัดไว้ประมาณ 4 คดี ดังนี้

 ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 16412/2555 วันเวลา 

เกิดเหตุจ�าเลยพาผู้เสียหายที่ 2 ซ่ึงเป็นหญิงคนรักน่ังซ้อนท้าย 

รถจักรยานยนต์ ระหว่างทางได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต ์

ที่จ�าเลยขับล้มลงท�าให้ผู้เสียหายที่ 2 ตกจากรถจักรยานยนต์ได้รับ

อันตรายสาหัสนอนหมดสติในพงหญ้าข้างทาง แล้วจ�าเลยหลบหน ี

ไม่ให้ความช่วยเหลือ ทิ้งให้ผู้เสียหายที่ 2 นอนหมดสติในที่เกิดเหตุ  

เป็นเวลานานถึง 8 วัน และไม่แจ้งให้ผู ้เสียหายที่ 1 ซ่ึงเป็น 

มารดาทราบ จนมีผู้ไปพบผู้เสียหายที่ 2 จ�าเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่า  

การงดเว้นไม่ให้ความช่วยเหลอื ผูเ้สยีหายที ่2 อาจถึงแก่ความตายได้ 

เมื่อผู ้เสียหายที่ 2 ไม่ถึงแก่ความตาย จ�าเลยจึงมีความผิดฐาน 

พยายามฆ่าผูอ้ืน่ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 288 ประกอบ 

มาตรา 80 และมาตรา 59 วรรคท้าย

 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1909/2516 จ�าเลยขับรถยนต์ 

บรรทกุเสาไฟฟ้าโดยใช้ล้อพ่วง เมือ่ล้อรถพ่วงหลดุท�าให้เสาตกลงมา 

ขวางถนน จนกระทั่งค�่าแล้วจ�าเลยก็ไม่ได้จัดให้มีโคมไฟหรือ 

เครื่องสัญญาณอย่างอื่น เพื่อให้ผู้ใช้ถนนเห็นเสาที่ขวางถนนอยู่น้ัน  

เป็นเหตุให้รถที่แล่นมาชนเสา มีคนตายและบาดเจ็บ ถือได้ว่า 

จ�าเลยกระท�าโดยประมาท และผลเสียหายเกิดขึ้นจากการที่จ�าเลย 

งดเว้นการที่จักต้องกระท�าเพื่อป้องกันผลนั้นแต่ได้หากระท�าไม่  

จ�าเลยจึงมีความผิด

 ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2210/2544 แม้ข้อเท็จจริง 

จะฟังได้ว่าจุดที่จ�าเลยจอดรถและเกิดเหตุชนกันอยู่ในไหล่ทางด้าน 

ซ้ายของถนนในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจรแล้วก็ตาม แต่การ 

ที่จ�าเลยจอดรถในเวลามืดค�่าโดยไม่ได้เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตาม 

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวงเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู ้ขับขี่มองเห็นรถ 

ที่จอดอยู่ จนเป็นเหตุให้ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนท้ายรถ 

คันที่จ�าเลยจอดท�าให้ผู ้ตายถึงแก่ความตาย อันเป็นผลจาก 

ความประมาทของจ�าเลยไม่ว ่าจะฟังว่าผู ้ตายมีส่วนประมาท 

อยู่ด้วยก็ตามก็ต้องถือว่าเหตุที่ผู ้ตายถึงแก่ความตายเกิดเพราะ 

ความประมาทของจ�าเลยด ้วยจึงเป ็นผลโดยตรงท่ีเกิดจาก 

ความประมาทของจ�าเลยที่งดเว้นการที่จักต้องกระท�าเพื่อป้องกัน 

ผลนั้น หาใช่ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการขับรถของจ�าเลยไม่ จ�าเลย 

จึงไม่มีความผิดฐานขับรถโดยประมาทตามพระราชบัญญัติจราจร 

ทางบกฯ มาตรา 43 (4),157 คงผดิฐานกระท�าโดยประมาทเป็นเหตุ 

ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291

 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 12114/2556 การที่จ�าเลย 

น�ารถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุไปซ่อมรอยรั่วซึมของถังน�้ามัน 

โดยจ�าเลยไม่ได้แจ้งให้นายจ้างทราบก่อน กลับแจ้งผู้ตายโดยตรง 

ให้ซ่อมถังน�้ามันของรถยนต์บรรทุกน�้ามัน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดในการท�างานที่มีขึ้นเพื่อความปลอดภัย และจ�าเลย 

ไม่ได้บอกผู้ตายว่ารถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุบรรทุกน�้ามันเบนซิน 

มาด้วย ท�าให้ผู้ตายไม่ทราบข้อเท็จจริงจึงไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน 

ในการท�างาน เป็นเหตุให้รถยนต์บรรทุกน�้ามันเกิดระเบิดขึ้นและ 

ผู้ตายถึงแก่ความตาย นับเป็นผลโดยตรงจากความประมาทของ 

จ�าเลยฝ่ายเดียวที่งดเว้นการที่จักต้องกระท�าเพื่อป้องกันผลนั้น 

หาได้เกิดจากความประมาทของผู้ตายด้วยไม่ จ�าเลยจึงมีความผิด 

ฐานกระท�าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

 ประเทศไทยมีการน�าหลักเรื่องการกระท�าโดยงดเว้น 

มาใช้น้อยมาก ดังจะเห็นได้จากค�าอธิบายและค�าพิพากษาในเร่ือง 

ดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่าอาจเป็นเพราะหลักการกระท�าโดยงดเว้น 

ยังไม่ความชัดเจนแน่นอน จึงท�าให้การบังคับใช้เกิดน้อย ซ่ึงต่อไป 

จะท�าการศึกษาการกระท�าโดยงดเว้นหน้าที่อันเกิดจากการกระท�า 

ครั้งก่อนๆ ของตนในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Common Law  

และ Civil Law เพื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยและน�ามาใช้เพื่อ 

ก�าหนดขอบเขตความรับผิดการกระท�าโดยงดเว้นในหน้าที่อันเกิด 

จากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตน

 2. การกระท�าโดยงดเว้นหน้าที่อันเกิดจากการกระท�า 

ครั้งก่อนๆ ของตนในระบบ Common Law และ Civil Law 

 การกระท�างดเว ้นในประเทศที่ใช ้ระบบกฎหมาย  

Common law และ Civil Law มีลักษณะที่คล้ายกัน โดยทฤษฎ ี

หน้าที่ต้องกระท�าเพื่อป้องกันผล นั้นผู้เขียนเห็นว่ามีต้นก�าเนิด 

มาจากประเทศอังกฤษ ซ่ึงเป็นประเทศที่ใช ้ระบบกฎหมาย  

Common Law มีการพัฒนาทฤษฎีหน้าที่ต้องกระท�าในรูปแบบ 

ของค�าพิพากษาของศาล แต่ในส่วนของประเทศเยอรมนีซึ่งเป็น 

ประเทศใช้กฎหมายแบบ Civil law จะมีการบัญญัติไว้เป็น 

ลายลักษณ์แต่ก็ไม่ชัดเจนถึงขนาดก�าหนดหน้าท่ีซึ่งมีลักษณะ 

คล้ายกับประเทศไทย โดยท�าการศึกษาแบ่งประเทศที่ใช้ระบบ 

กฎหมาย Common law และ Civil Law ดังนี้

  2.1 กลุม่ประเทศทีใ่ช้ระบบกฎหมาย Common Law

   (1) ประเทศอังกฤษ (Ormerod David,  

2011: 65 - 82) มีการอธิบายหน้าที่ การสร้างสถานการณ์ที่ 

เป็นอันตรายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ (Creating a  

ชัยวัฒน์  อนุกูลวุฒิพงศ์
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dangerous situation or supervening fault) เช่น กรณีที่ ก. 

ได้กระท�าการใดๆ ให้เกิดภยันตรายแก่ร่างกาย ทรัพย์ เสรีภาพ 

หรือ ผลประโยชน์ที่ได้รับการป้องกันโดยกฎหมายอาญาของ 

บุคคลอื่น และบุคคลนั้นรู้ถึงการก่อให้เกิดภยันตรายนั้น ก. มีหน้าที ่

กระท�าการตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการป้องกันอันตราย  

การกระท�านี้อาจกระท�าโดยไม่เป็นความผิด แต่ถ้า ก. ไม่กระท�า 

การแทรกแซงจึงไม่น่าสงสัยเลยว่าการกระท�าของเขาเป็นสาเหต ุ

ให้เกิดอันตราย หลักการนี้เกิดขึ้นในคดี R v Miller (1983) 2 AC  

161 จ�าเลยได้จุดบุหรี่และเผลอหลับบนเตียงก่อนที่จะดับบุหรี่และ 

บุหรี่ได้ตกลงบนเตียง จ�าเลยตื่นขึ้นมาหลังจากที่มีควันขึ้น และก็ 

ไม่ได้กระท�าใดเพื่อดับไฟ เพียงแต่ย้ายไปอยู่อีกห้องหน่ึง ซึ่งท�าให้ 

ไฟไหม้บ้านเสยีหาย จ�าเลยถกูตัดสนิให้มคีวามผดิฐานลอบวางเพลงิ  

ตามมาตรา 1 (1) และ (3) ของพระราชบัญญัติการกระท�าอันตราย 

ในทางอาญา ค.ศ. 1971 ศาล The House of Lords พิพากษาว่า  

เมื่อจ�าเลยตื่นขึ้นมาย่อมอยู่ภายใต้หน้าท่ีท่ีจักต้องกระท�าเพื่อดับไฟ  

โดย Lord Diplock กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่เห็นเหตุอันใดที่จะยกเว้น 

การกระท�าที่สามารถท�าให้เกิดความผิดทางอาญา ในกรณีของ 

ไม่กระท�าการซึ่งอยู ่ในอ�านาจหน้าท่ีของตนในการป้องกันหรือ 

จัดการกับภัยที่ตนเองก ่อนขึ้น หากขณะน้ันมีภาวะจิตใจ  

(เจตนา,ประมาท) ก็จะเป็นองค์ประกอบของความผิด” และศาล 

อุทธรณ์ได้พิพากษายืน

 และศาลได้ยืนยันหลักน้ีอีกครั้งในคดี นอกจากนี้  

ศาลได้ยืนยันหลักนี้ไว้ในคดี DPP v Santana-Bermudez (2003)  

EWHC 2908 (Admin)  ซึ่งศาลยืนยันความถูกต้องคดี Miller กรณ ี

ที่จ�าเลยสร้างสถานการณ์ท่ีอันตรายและไม่ยอมหลีกเล่ียงผลที่จะ 

ตามมาจากการกระท�าของเขา ซ่ึงก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจจะท�า 

การค้น จ�าเลยถูกถามว่า มีเข็มหรือของมีคมใดๆ อยู ่ในความ 

ครอบครองของจ�าเลยหรือไม่ จ�าเลยตอบในทางปฏิเสธ โดยรู้ว่า 

จริงๆ แล้วจ�าเลยมีเข็มอยู่ในกระเป๋า เจ้าหน้าที่ต�ารวจถูกแทงด้วย 

เขม็ในกระเป๋าของจ�าเลยและได้รบับาดเจบ็ ศาลพจิารณาแล้วเหน็ว่า 

จ�าเลยท�าให้เจ้าพนักงานต�ารวจตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตราย  

โดยให้การเทจ็กบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจซึง่ท�าให้มคีวามเสีย่งในการได้รบั 

บาดเจ็บที่จ�าเลยคาดการณ์ได้ ดังนั้นการเพิกเฉยของจ�าเลยใน 

การแก้ไขค�าให้การของเขาและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ที่เป็น 

อันตรายสามารถท�าให้เกิดการบาดเจ็บได้ 

   (2) ประสหรัฐอเมริกา (LaFave Wayne R,  

2010: 329 - 341) อธิบายหน้าที่ที่เกิดจากการก่อให้เกิดซ่ึง 

ภยันตราย (Duty Based Upon Creation of the Peril)  

หากบุคคลใดบุคคลหน่ึงท�าให้บุคคลอีกคนหน่ึงตกอยู่ในต�าแหน่ง 

หรือสถานการณ์ที่อันตราย ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  

หรือปราศจากความผิด เขาจะมีหน้าที่เชิงบวก (affirmative duty)  

ในการที่จะป้องกันบุคคลอื่นจากอันตรายนั้นหรือไม่ กรณีที่ชัดเจน 

ที่สุดของหน้าที่นั้นคือกรณีที่จ�าเลยท�าให้ตกอยู่ภายใต้อันตรายโดย 

ความผิดของตัวของเขาเอง ดังนี้   

 ในคดี United States v. Hatatley 130 F.3d 1399 

(10 th Cir.1997) ศาลตัดสินว่า จ�าเลยมีความผิด หลังจากที่ร่วมกับ 

ผู้อื่นท�าร้ายผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัส จ�าเลยและพวกได้ท้ิง 

ผูเ้สยีหายทีอ่่อนแรงและไม่ได้ใส่เสือ้ผ้าไว้กลางทะเลทรายทีห่นาวเยน็  

เม่ือบุคคลหน่ึงได้ท�าให้ผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายบุคคลน้ันได้ก่อหน้าท่ี 

โดยตนเองในการป้องกนัหรอืช่วยเหลอืบคุคลอืน่ให้พ้นจากอนัตราย

 คดี People v. Fowler 178 Cal. 657, 174 P. 892  

(1918) จ�าเลยได้ท�าร้ายเหยื่อและจากไปโดยไม่สนใจปล่อยให ้

เหยื่อนอนไม่ได้สติข้างถนน เขาจึงถูกรถชนและตาย ศาลพิพากษา 

ว่าจ�าเลยมีความผิดฆ่าคนตายโดยเจตนา (Murder)

 คดี Jones v. State 220 Ind. 384, 43 N.E.2d 1017  

(1942) จ�าเลยข่มขืนเด็กผู้หญิงเป็นสาเหตุให้เด็กผู้หญิงคนนั้นเกิด 

ความทุกข์และหลังจากน้ันเด็กผู้หญิงดังกล่าวได้ตัดสินใจเดินลงไป 

ในล�าธารเพื่อฆ่าตัวตาย จ�าเลยเห็นเหตุการณ์และย่อมเป็นท่ีเข้าใจ 

ได้ว่า เดก็ผู้หญงิดงักล่าวจะฆ่าตวัตาย แต่จ�าเลยกลับตัง้ใจทีจ่ะไม่เข้า 

ช่วยเหลือ จนท�าให้เด็กผู้หญิงคนนั้นจมน�้าและถึงแก่ความตาย  

ศาลพิพากษาว่า จ�าเลยมีความผิดฐานฆ่าคนตาย (murder)

 แต่บางกรณีก็อาจจะมีหน้าท่ีที่จะต้องกระท�าการแม้ว่า 

จ�าเลยจะสร้างสถานการณ์อันตรายนั้นขึ้นโดยไม่ได้เป็นความผิด 

ของเขา (Innocently) เช่น กรณีที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงจงใจจุดไฟ 

ในอาคาร และละเลยในการทีจ่กัด�าเนนิการในการทีจ่ะเข้าช่วยเหลือ 

บุคคลอีกคนหนึ่งที่ติดอยู่ข้างใน (อาคารดังกล่าว) ซึ่งมีค�าพิพากษา 

ตัดสินไว้ดังนี้ 

 คดี Commonwealth v. Cali 247 Mass. 20, 141  

N.E. 510 (1923) จ�าเลยท�าให้เกิดเพลิงไหม้บ้านโดยอุบัติเหตุ  

หลังจากน้ันจ�าเลยตั้งใจปล่อยให้บ้านไฟไหม้เพื่อหวังเงินประกันภัย  

ศาลตัดสินว่าจ�าเลยมีความผิดฐานวางเพลิง

 คดี Van Buskirk v. State Court of Criminal  

Appeals of Oklahoma 1980 (611 P.2d 271) ชายหญิงคู่รัก 

ขับรถไปด้วยกันระหว่างทางได้มีปากเสียง ชายหนุ่มได้ตบหน้า 

หญิงสาวจนท�าให้แว่นสายตาที่สวมอยู่หลุด หญิงสาวหยุดรถและ 

ไล่ให้ชายหนุ่มลงจากรถ ขณะที่หญิงค้นหาแว่นตาที่หลุด เท้าของ 

เธอได้เหยียบคันเร่งรถยนต์โดยบังเอิญท�าให้รถพุ่งชนชายหนุ่มที่ 

ยืนอยู่หน้ารถ ท�าให้ชายหนุ่มหมดสติอยู่ข้างทาง หญิงสาวตกใจกับ 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงขับรถออกไปจากบริเวณนั้นทันที ต่อมามีรถ 

อีกคันหนึ่งขับมาชนชายดังกล่าวถึงแก่ความตาย ศาลตัดสินว่า  

หญิงสาวมีความผิดฐานท�าให้คนตายโดยประมาท โดยความผิด 

เกิดขึ้นขณะที่หญิงสาวทิ้งชายหนุ่มให้อยู่ในสภาพที่เป็นอันตราย  

โดยหญิงสาวย่อมคาดหมายได้ว่า อาจมีรถยนต์คันอื่นขับมาชน 

ชายหนุ่มในขณะที่ชายหนุ่มนอนหมดสติอยู่ในช่องทางเดินรถ 

ชัยวัฒน์  อนุกูลวุฒิพงศ์
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 และในคดี Green v. Cross 103 L.T.R.(N.S.) 279  

(K.B.1910) จ�าเลยได้พบสุนัขติดกับดักหนูที่เขาวางไว้อย่างถูก 

กฎหมาย แต่จ�าเลยใช้เวลานานถึง 2 ชั่งโมงในการปล่อยสุนัข  

ศาลตัดสินว่า มีการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติกระท�า 

ทารุณต่อสัตว์ คดีนี้การกระท�าของจ�าเลยเริ่มแรก คือ การวางกับ 

ดกัหนไูว้โดยไม่ผดิกฎหมาย แต่การวางกบัดกัหนถืูอว่าเป็นการสร้าง 

สถานการณ์ที่เป็นอันตรายท�าให้จ�าเลยมีหน้าที่ 

 หากพจิารณามุมมองในเร่ืองของการป้องกนัผลโดยชอบ 

ด้วยกฎหมายในคดี Kuntz v. Montana Thirteenth Judicial  

District Court 298 Mont. 146, 995 P.2d 951 (2000) ว่า  

ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตนเองหรืออุบัติเหตุ ก็เป็นบาดแผลที่ท�าให ้

เลือดออกอย่างไม่ต้องสงสัยที่ท�าให้บุคคลตกอยู่ในจุดอันตราย และ 

ก่อให้เกิดหน้าที่ตามกฎหมายดังนี้ กล่าวคือ การท�าอย่างมีเหตุผล 

ที่จะช่วยเหลือ หรือร้องขอความช่วยเหลือ แต่บุคคลที่ท�าให้ผู้อื่น 

บาดเจ็บเพราะท�าการป้องกันตนเอง ไม่มีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ก่อภัย 

ไม่ว่ารูปแบบใด ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือ 

ตายต่อตัวผู้ป้องกันเองหรือต่อบุคคลอื่นๆ ดังน้ัน บุคคลที่กระท�า 

การป้องกันตนเอง หน้าท่ีของเขามีเพียงหน้าท่ีเดียวหลังจาก 

การปัดป้อง คือ ไปให้พ้นจากสถานที่ที่เกิดอันตรายนั้นเพื่อค้นหา 

ความปลอดภัยและหลังจากนั้นอาจมีหน้าที่ในขอความช่วยเหลือ 

 ทัง้สองประเทศทีก่ล่าวเป็นไปในเป็นประเทศทีใ่ช้ระบบ 

กฎหมาย Common law เหมือนกัน มีการอธิบายการเกิดหน้าที ่

อันเกิดจากการกระท�าคร้ังก่อนๆ ของตน ในลักษณะคล้ายๆ กัน  

โดยจุดเร่ิมต้นของหน้าท่ีเป็นกรณีที่ผู้กระท�าได้สร้างสถานการณ ์

ที่เป็นอันตรายบางอย่างขึ้นมา และเขามีความรับผิดชอบที่จะต้อง 

แก้ไขสถานการณ์โดยการกระท�าการป้องกันเพื่อให้เกิดผลขึ้น  

ซึ่งค�าพิพากษาส่วนใหญ่ได้ใช้ในกรณีผลร้ายแรง เช่น กรณีผลของ 

การไฟไหม้ หรือผลต่อชีวิต และการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตน  

จะเกิดโดยผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมาย หรือมีกฎหมายได้รับ 

ยกเว้นความผิด ก็ก่อให้เกิดหน้าที่เช่นกัน ดังนั้นหากก่อให้เกิด 

หน้าที่แล้วไม่ท�าการป้องกัน บุคคลน้ันก็อาจมีความรับผิดจาการ 

กระท�าโดยการงดเว้นได้เช่นกัน

  2.2 กลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมาย Civil Law  

ในการศึกษากฎหมายในระบบกฎหมายแบบ Civil Law เป็นไป 

ไม่ได้ทีจ่ะไม่กล่าวถงึสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีเพราะเป็นต้นแบบ 

แห่งระบบกฎหมาย Civil Law ซ่ึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

อ้างอิงค�าพิพากษาในคดี R v Miller 2 AC 161 (1983) คดีเกิด 

ภายใต้กฎหมายอังกฤษ มาวินิจฉัยภายใต้กฎหมายเยอรมันโดยใช้ 

หลักการณ์ “หน้าที่อันเกิดจากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตน” ทั้งนี้  

ผู้เขียนได้ศึกษาจากคดี BGH NJW 1989 2480 ดังนี้ (Bohlander  

Michael, 2009: 40 - 44) ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า ในเวลากลางคืน D ได้อาศัยอยู่ในห้องใต้หลังคา 

ซึ่งเป็นสถานที่เก็บหญ้าแห้งในโรงนาของนาง V เช้าวันรุ่งขึ้น D  

ได้จุดไฟเพื่อดูนาฬิกา แต่ปรากฏว่ากลับท�าให้หญ้าแห้งที่อยู่ในห้อง 

ใต้หลังคาติดไฟ และตัวนาย D ถูกไฟไหม้ ขณะที่นาย D กระโดด 

ลงมาจากห้องใต้หลังคาออกไปข้างนอกเพื่อดับไฟ นาย D ได้พบ 

กับนาง V ซึ่งก�าลังตกใจเมื่อเห็นนาย D ก�าลังถูกไฟเผา ด้วย

สัญชาตญาณของเธอได้ใช้คราดต่อสู้ นาย D จึงได้คว้าคอนาง V  

ซึ่งท�าให้เธอเป็นลม แต่นาย D กลับทิ้งเธอไว้และวิ่งออกมาที่บ่อน�้า 

เพื่อดับไฟ โดยมิได้บอกให้บุคคลอื่นเข้าไปช่วยนาง V แต่อย่างใด  

จากน้ันพบศพของนาง V ซึ่งถูกไฟไหม้เกรียม การชันสูตรพบว่า  

เธอเสียชีวิตก่อนได้สูดดมควันหรือเสียชีวิตเพราะเหตุไฟไหม  ้

เพราะไม่พบควันหรือเขม่าในระบบทางเดินหายใจส่วนบนของเธอ  

ศาลพิจารณาตดัสินลงโทษให้นาย D มีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุ 

ให้เกิดเพลิงไหม้ และไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่า 

 เมื่อมีผู ้กระท�าให้เกิดจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงหรือ 

อันตราย ผู้กระท�านั้นจะต้องกระท�าการอันจ�าเป็นเพื่อป้องกันไม่ให ้

อันตรายนั้นเกิดขึ้น การกระท�าที่ก่อให้เกิดความเส่ียงภัยอาจส่งผล 

ให้เป็นการงดเว้นอันเกิดจากการละเลยหน้าที่ที่ต ้องกระท�า 

หากจะกล่าวถงึลกัษณะและธรรมชาตขิองการกระท�าทีเ่ป็นอันตราย

นั้นว่าคืออะไร ก็อาจกล่าวได้ว่ายังไม่สามารถให้ค�าจ�ากัดความ 

ได้ชัดเจน แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์ที่อันตรายนั้นไม่จ�าเป็น 

ต้องเป็นการกระท�าผิดกฎหมาย อย่างไรกต็ามการกระท�านัน้จะต้อง 

มีความเป็นอนัตรายในมุมมองของกฎหมายซ่ึงเกิดจากการกระท�านัน้ 

และสถานการณ์ที่อันตรายนั้นมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่  

ซ่ึงหมายความว่า การกระท�าโดยปกตแิล้วไม่สามารถเกดิความรบัผดิ 

โดยการงดเว้นได้ แต่หลักดังกล่าวมียกเว้นของเรื่องนี้ คือ กรณีเมื่อ 

แหล่งที่มาของการก่ออันตรายได้หมดลง ในกรณีเช่นนี้ ก. มีหน้าที ่

จะต้องมมีาตรการให้เรว็ทีส่ดุเมือ่เหตทุีก่่อให้เกดิอนัตรายได้หมดลง  

อีกตัวอย่างหน่ึงก็คือ ก. ถูกต�ารวจจับกุมตัวไว้เพราะความเมาและ 

ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น นาย ก. จะต้องได้รับการปล่อยตัว 

ทันทีที่หายเมาแล้ว หรือถนนถูกกีดขวางด้วยอิฐบล็อกเพราะมี 

น�้าท่วม เมื่อน�้าลดลงแล้วก็จะต้องเอาอิฐบล็อกนั้นออกไปทันที

 ในเรื่องของสถานการณ์ที่ก่ออันตราย ผู้เขียนเห็นว่า  

กฎหมายเยอรมันได้วางหลักของหน้าที่อันเกิดจากการกระท�าครั้ง 

ก่อนๆ ของตน ในหลักการในมุมมองว่า การก่อสถานการณ์ที่เป็น 

อนัตรายนัน้ไม่จ�าต้องเป็นการกระท�าความผดิทางอาญา (การกระท�า 

ที่ผิดกฎหมายอาญา) แต่สถานการณ์อันเกิดจากการกระท�านั้นจะ 

ต้องเป็นอันตรายในมุมมองของกฎหมายอาญา (เป็นอันตรายแต ่

ไม่ถึงขั้นมีความผิดทางอาญา) เม่ือมีสถานการณ์อันตรายเกิดขึ้น 

แล้วผู้ก่อสถานการณ์อันตรายจึงมีหน้าที่ป้องกันผลนั้น และจะต้อง 

กระท�าในทันทีในขณะที่สถานการณ์อันตรายได้เกิดข้ึนและหน้าที่ 

นั้นยังอยู่จนกว่าภยันตรายจะหมดไป

ชัยวัฒน์  อนุกูลวุฒิพงศ์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563  39

 3. เงื่อนไขที่ใช้ในการยกเว้นความรับผิดการกระท�า 

โดยงดเว้น ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลักเกณฑ์ในเร่ืองการถึง 

ข้อเท็จจริงอันก่อให้เกิดหน้าที่ (Knowledge of Facts Giving  

Rise to Duty) และความเป็นไปได้ในการกระท�า (Possibility of  

Performing Act) ในการกระท�าเข้ามาพิจารณาเพ่ือยกเว้น 

ความรับผิดของผู้ที่มีหน้าที่ต้องกระท�า ดังนี้ (LaFave Wayne R,  

2010 : 335 - 338)

 การที่เขางดเว้นกระท�านั้นจึงท�าให้มีความรับผิดทาง 

อาญา แต่โดยท่ัวไปเขาอาจไม่มีความรับผิดทางอาญาถ้าเขาไม่รู ้

ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด ซึ่งศาลในคดี Dailey  

v. State 65 P.3d 891 (Alaska App.2003) ตัดสินไว้ว่า ตัดสินว่า  

Dailey เป็นผู้คุ้มครองแต่ละเลยที่จะกระท�าการ และรัฐต้องพิสูจน ์

ว่า Dailey รับรู้ถึงสถานการณ์หน้าที่ต้องกระท�าด้วยคดีนี้ศาล 

ได้ให้เหตุผลว่า แม้ Daliley จะมีหน้าท่ีคุ้มครองและไม่ได้กระท�า 

ตามหน้าที่ก็ตาม แต่การที่ Daliley จะมีความผิดได้ จะต้องพิสูจน ์

ว่า Daliley รู้ถึงหน้าที่ที่จักต้องกระท�าด้วย ดังนั้น หากไม่รู้ก็ย่อม 

ไม่ควรมีความรับผิดจากการกระท�าโดยงดเว้น

 โดยท่ัวไปบิดามารดามีหน้าที่ต้องช่วยชีวิตบุตรผู้เยาว์ 

ของตนจากการจมน�้า แต่หากไม่รู้ว่าบุตรก�าลังจะจมน�้า การไม่รู ้

ของเขาจึงท�าให้เขาไม่ต้องรับผิดจากความตายของบุตรซึ่งได้ม ี

ค�าพิพากษาตัดสินไว้ในคดี Westrup v. Commonwealth 123  

Ky. 95, 93 S.W. 646, 6 L.R.A (n. s.) 685 (1906) จะถือว่าบุคคล 

ใดประมาท หรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าทีม่ไิด้ เว้นแต่บคุคลนัน้จะรูถ้งึ 

สภาวะของเรือ่งว่าเขามีหน้าทีต้่องกระท�าการ เช่น สามทีีล่ะเลยทีจ่ะ 

ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ในขณะที่ภริยาก�าลังจะคลอด  

หรือในคดี State v. Williquette 129 Wis.2d 239, 385 N.W.2d  

145 (1986) แม่มีความผิดฐานทารุณกรรมเด็กโดยการยอมให้เด็ก 

อยู่กับผู้ที่ทารุณเด็กโดยรู้ถึงการกระท�าไม่เหมาะสม

 และในกรณีที่บิดามารดามีหน้าอุปการะเลี้ยงดูบุตร 

ผู้เยาว์หน้าที่นั้น หมายถึง การรักษาพยาบาลบุตรผู้เยาว์ที่ก�าลังป่วย 

หนักด้วย หากบิดามารดาไม่รู ้ว่าบุตรของตนเจ็บป่วยก็เป็นการ 

ปลดเปลือ้งความรบัผดิต่อความตายของบตุรเช่นกนั ซึง่เปรยีบเทยีบ 

กับคดี Fabritz v. Traurig 583 F.2d 697 (4th Cir.1978)  

การกล่าวหาทารุณกรรมเด็กตกเป็นโมฆะ เนื่องจากไม่มีหลักฐาน 

ว่าแม่รู้ว่าลูกของเธอเจ็บป่วยอย่างร้ายแรง ซึ่งเธอไม่พาไปหาหมอ

 นอกจากผู้กระท�าได้รูข้้อเทจ็จรงิของการเกดิหน้าทีแ่ล้ว 

การที่จะต้องท�าการป้องกันผลนั้นเป็นเรื่องที่บังคับให้บุคคลนั้นต้อง 

กระท�าการป้องกันซ่ึงในบางครั้งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยหรือ 

อันตราย และในบางครั้งผู ้กระท�าอยู ่ในวิสัยท่ีไม่อาจกระท�าได้  

ซึ่งในเรื่องดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้พิจารณาหลักในเรื่อง 

ความเป็นไปได้ในการกระท�า (Possibility of Performing Act)  

ดังนี้

 บุคคลไม่มีความรับผิดทางอาญาเนือ่งจากการเคลือ่นไหว 

ร่างกายที่เกิดขึ้นโดยไม่สมัครใจ ดังนั้น บุคคลจึงไม่มีความรับผิด 

จากการละเลยที่จะกระท�า เมื่อไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติได้  

การที่บิดาว่ายน�้าไม่เป็นก็ไม่มีความจ�าเป็นที่จะด�าน�้า ช่วยบุตรของ 

ตนเองที่ก�าลังจะจมน�้า และในกรณีการไม่กระท�าตามหน้าที่จะต้อง 

หมายถึงการที่เป็นไม่ได้เลยด้วย ดังนั้นการที่บิดามารดายากจน 

อย่างมาก ก็อาจจะไม่ต้องรับผิดทางอาญาในการท�าให้บุตรตาย 

อันเน่ืองมาจากการไม่สามารถจัดอาหารและที่อยู ่อาศัยให้ได้  

ถ้าหากว่าการจัดอาหารและที่อยู่อาศัยไม่สามารถเป็นไปได้ส�าหรับ 

บิดามารดาเช่นกัน เปรียบคดี State v. Valley 153 Vt. 380, 571  

A.2d 579 (1989) ความผิดฆ่าคนตายเกิดโดยการที่แม่ละเลยที่จะ 

ขอความช่วยทางการแพทย์แก่ลูก และพิสูจน์ได้ว ่าจ�าเลยม ี

ความสามารถที่จะท�าให้ได้รับการรักษา

 ในเร่ืองของความเ ส่ียงนั้นก็ต ้องเป ็นเงื่อนไขใน 

การพิจารณาด้วยเช่นกัน การที่ผู ้ช่วยชีวิตต้องประสบกับความ 

ไม่สะดวกสบาย ค่าใช้จ่ายและภาวะความเส่ียงมากมาย เพื่อท่ีจะ 

กระท�าหน้าที่ให้ส�าเร็จก็เป็นปัญหาส�าคัญเช่นกัน ในเรื่องของภาวะ 

ความเส่ียงน้ันจึงขึ้นอยู่กับขอบเขตของสถานการณ์ข้อเท็จจริงซึ่ง 

ก่อให้เกิดหน้าที่เป็นเรื่องๆ ไป เช่น การที่บิดามารดามีหน้าที ่

ช่วยเหลือผู้เยาว์ อาจต้องรับความเส่ียงอันตรายในการท�าหน้าที่ 

เพื่อช่วยบุตรของตนมากกว่าบุคคลที่ต้องกระท�าเพื่อช่วยเหลือ 

บุคคลอื่น เนื่องจากการขับขี่จักรยานยนต์ชนบุคคลอื่น เช่น ในคดี  

State v. Walden 306 N.C.466,293 S.E.2d 780 (1982)

 หากในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตของบุคคลที่สาม เช่น  

กัปตันเรือควรจะท�าให้ชีวิตของลูกเรือหรือผู้โดยสารท้ังหมดได้รับ 

อันตรายเพื่อช่วยเหลือลูกเรือหรือผู้โดยสารที่ตกจากเรือหรือไม่  

ในสถานการณ์ทีต้่องเลอืกเช่นนี ้ได้มีคด ีUnited States v. Knowles  

26 F.Cas. 800 (N.D.Cal.1864) การไม่กระท�านั้นไม่ผิดกฎหมาย 

เพราะว่ามีบุคคลที่สามเข้ามาเสี่ยงอันตรายด้วย 

 4. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอบเขตความรับผิด 

การกระท�าโดยงดเว้นหน้าทีอ่นัเกดิจากการกระท�าครัง้ก่อนๆ ของตน 

การก�าหนดขอบเขตความรับผิดเกี่ยวกับหน้าที่ป้องกันผลอันเกิด 

จากการกระท�าคร้ังก่อนๆ ของตน นั้นต้องเข้าใจก่อนว่าหน้าที่นั้น  

หมายถึง กิจที่จะต้องท�าด้วยความรับผิดชอบและในทางกฎหมาย  

หน้าที่อันเกิดจาการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตน มีนัยความหมายว่า  

การกระท�าครัง้ก่อนของผูก้ระท�าได้สร้างสถานการณ์อนัตรายก่อให้ 

ผูก้ระท�ามคีวามรบัผดิชอบต่อการกระท�าดงักล่าว  ผูก้ระท�าจงึมหีน้าที่ 

ต้องป้องกันอันตรายน้ัน หากเป็นกรณีที่ผู ้กระท�าจงใจละเมิด 

ความรับผิดชอบมาตั้งแต่ต้น ก็ไม่มีหน้าที่ซ่ึงจะไม่สามารถน�าเรื่อง 

การกระท�าโดยงดเว้นมาปรบัใช้ได้ เช่น  ก. ต้องการฆ่า ข. จงึใช้ปืนยงิ  

ข. แต่ ข. ไม่ตาย ก. จึงปล่อยให้ ข. เลือดไหลจนตาย จะเห็นว่า  

ก. ไม่มีหน้าที่ แม้ ข. จะอยู่ในสภาพท่ีเป็นอันตราย เนื่องจาก  

ชัยวัฒน์  อนุกูลวุฒิพงศ์
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ก. ต้องการให้ ข. ตายตั้งแต่แรกหรือประสงค์จะให้ผลเกิดแต่แรก  

จึงเป็นการที่ ก. จงใจละเมิดความรับผิดชอบมาตั้งแต่ต้นแล้ว ก.  

จึงไม่มีหน้าที่ 

 และในส่วนของการป้องกันผล หมายถึง ผู ้กระท�า 

มหีน้าทีต้่องท�าการป้องผล กล่าวคอื ต้องมเีหตกุารณ์ให้ต้องป้องกนัผล  

ผลในที่นี้คือ ผลที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง แต่ส่วนใหญ่ในเรื่อง 

การกระท�าโดยงดเว้นจะเป็นผลที่ร้ายแรง เช่น เพลิงไหม้ ชีวิตหรือ 

ร่างกาย เป็นต้น ซ่ึงหากไม่มีผลให้ผู ้กระท�าต้องป้องกันหรือ 

การป้องกันนั้นเป็นพ้นวิสัยท่ีจะป้องกันได้ เช่น การกระท�าของ 

ผู้กระท�า ท�าให้เกิดผลขึ้นในทันที หรือมีเหตุการณ์ที่ท�าให้ผู้กระท�า 

ต้องท�าการป้องกันผลได้หมดลงไปแล้ว ก็ไม่สามารถท่ีจะน�าหลัก 

เรื่องการกระท�าโดยงดเว้นมาพิจารณาได้เพราะผลที่ต ้องท�า 

การป้องกันเป็นพ้นวิสัยเสียแล้ว เมื่อได้เข้าใจค�าว่าหน้าที่และ 

การป้องกันผลเป็นอย่างดีแล้วก็จะไม่ท�าให้เกิดความสับสนใน 

ข้อเท็จจริงในกรณีที่ควรน�าเรื่องการกระท�าโดยงดเว้นไปปรับใช้  

เช่น ก. ใช้ปืนยิง ข. ข.บาดเจ็บสาหัสและสลบอยู่ ก. ต้องการให ้ 

ข. ตาย จงึปล่อยทิง้ให้  ข. ตาย กรณดีงักล่าว ก. ไม่มหีน้าทีเ่นือ่งจาก 

ก. จงใจให้ผลเกดิตัง้แต่แรกอยูแ่ล้ว จงึไม่ใช่เรือ่งการกระท�าโดยงดเว้น  

หรอื กรณทีี ่ก. ขบัรถโดยประมาทท�าให้ ข. รบับาดเจบ็และสลบและ 

ได้มีคนน�า ข. ส่งโรงพยาบาล หมอรักษาบาดแผลไม่ได้ท�าให้ ข. ตาย  

กรณีดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องกระท�าโดยงดเว้นเช่นกันเพราะเน่ืองจาก 

ไม่มีผลให้ ก. ต้องท�าการป้องกัน ท้ังสองกรณีจึงควรพิจารณา 

แบบการกระท�าโดยการเคลื่อนไหวมากกว่า โดยพิจารณาว่า 

ความตายนั้นเป็นผลโดยตรงจากใช้ปืนยิง หรือ ขับรถโดยประมาท 

เพื่อก�าหนดเป็นความรับผิดแก่ ก. 

 แต่หากข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปเป็นว่า ก. ขับรถโดย

ประมาทท�าให้ ข. บาดเจ็บเล็กน้อยและสลบอยู่ข้างทาง ก. ไม่ช่วย  

ข. ปล่อยให้ถึงแก่ความตาย จะเห็นว่ากรณีดังกล่าว ก. มีหน้าท่ี 

เนื่องจากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตน ก. จึงมีหน้าที่ป้องกันผล  

และยังมีผลให้ ก. ท�าการป้องกันได้เพราะ ข. ยังสลบอยู่ซึ่งอยู่ใน 

สถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อ ข. ดังนั้นเมื่อ ก. มีหน้าที่และไม่ท�า 

การป้องกันผล ก. ก็อาจจะมีความรับผิดอันเกิดจากการกระท�า 

โดยงดเว้นได้ เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งข้ึนจึงควรศึกษาการ 

กระท�าโดยงดเว้นหน้าที่อันเกิดจากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของ  

ทั้งในระบบกฎหมาย Common Law และ Civil Law สามารถ 

วางหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขอบเขตความรับผิดการกระท�า 

โดยงดเว้นหน้าที่อันเกิดจากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตน ได้  

โดยพิจารณาเป็นล�าดับ ดังนี้

  4.1 การเกิดหน้าทีอ่นัเกดิจากการกระท�าครัง้ก่อนๆ 

ของตน การกระท�าครัง้ก่อน ๆ  ของตนทีก่่อให้เกดิหน้าทีน่ัน้ สามารถ 

เกิดขึ้นได้โดยทั้งกรณีท่ีผิดกฎหมายและไม่ผิดกฎหมาย กล่าวคือ  

การกระท�าครั้งก่อนอาจเกิดขึ้นโดยเจตนา ประมาท หรือไม่เจตนา 

หรือประมาทก็ได้ แต่การกระท�านั้นต้องเป็นอันตรายในมุมของ 

กฎหมาย ดังน้ัน การกระท�าอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ที ่

เป็นอันตรายในมุมของกฎหมาย เป็นการสร้างหน้าที่ให้แก่บุคคล 

ต้องท�าการป้องกัน

 ค�าพพิากษาทีต่ดัสนิบทหลกัการกระท�าโดยงดเว้นหน้าท่ี 

จากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตนที่ผิดกฎหมายได้มีค�าพิพากษา 

ทัง้ศาลไทยและศาลต่างประเทศตดัสนิว่าผูก้ระท�ามหีน้าต้องป้องกนั 

ผลตามที่ได้ศึกษาไปข้างต้น ข้อเท็จจริงในกลุ่มคดีดังกล่าวผู้เขียน 

เหน็ว่าการกระท�าครัง้ก่อนของผู้กระท�านัน้ได้สร้างสถานการณ์ทีเ่ป็น 

อันตรายโดยเริ่มจากท�าร้าย ข่มขืน หรือประมาท และเป็นผลให ้

ผู้ถูกกระท�าได้รับอันตราย หรือโดนข่มขืน ซึ่งเป็นความผิดส�าเร็จ 

ไปแล้วฐานความผิดหนึ่ง และบางกรณียังเป็นผลให้ผู้ถูกกระท�า 

ตกอยู่ในสถานการณ์เป็นอันตรายอีกด้วย เช่น สลบ บาดเจ็บ และ 

อ่อนแรง ได้รับการกระท�าทางจิตใจอย่างแรง เป็นต้น สถานการณ ์

ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้กระท�าในตอนแรกให้ต้องท�าการ 

แก้ไขหรอืป้องกนัอนัตรายแก่ผู้ถกูกระท�าทีจ่ะมต่ีอมาซึง่เป็นอนัตราย 

มากกว่า ซึ่งการก่อให้เกิดหน้าที่จักต้องกระท�าเพื่อป้องกันผลที่จะม ี

ต่อมา หากผู้กระท�าไม่กระท�าตามหน้าที่จึงมีความผิดได้ ซ่ึงเป็น 

ความผิดคนละกรรมกับความผิดที่ได้กระท�าในครั้งก่อนซึ่งเป็น 

ความผิดที่แสดงออกในลักษณะเคลื่อนไหว

 ค�าพพิากษาทีต่ดัสนิบทหลกัการกระท�าโดยงดเว้นหน้าท่ี 

จากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตน ที่ขึ้นเกิดโดยไม่ผิดกฎหมาย  

ส่วนใหญ่เป็นการกระท�าครั้งก่อนๆ เกิดขึ้นโดยไม่เจตนาและ 

ไม่ประมาท แต่การกระท�านั้นเป็นอันตรายในมุมมองของกฎหมาย  

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทฤษฎีหน้าท่ีเพราะเนื่องจากว่าการกระท�าที่ 

ไม่ผิดกฎหมายนั้น กฎหมายไม่สามารถลงโทษผู้กระท�าได้ แต่ก็ได ้

เล็งเห็นว่าการกระท�าเช่นนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายดังเช่นการ 

กระท�าหากไม่กระท�าการแก้ไขหรือป้องกันตั้งแต่ต ้น ดังน้ัน  

การกระท�าครั้งก่อนๆ ที่เกิดข้ึนโดยไม่ผิดกฎหมาย หากเป็นการ 

ก่ออันตรายหรือสร้างสถานการณ์ที่เป็นอันตรายขึ้น ผู้กระท�าจึง 

มีหน้าที่ป้องกันผล

 ดังนั้น ความรับผิดการกระท�าโดยงดเว้นหน้าที่อันเกิด 

จากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตน ผู้เขียนเห็นว่าจุดเริ่มต้นของ 

หน้าทีน่ัน้คือ การกระท�าทีก่่อให้เกดิสถานการณ์อนัตรายข้ึนในทนัที  

โดยไม่ต้องพิจารณาว่าการกระท�าครั้งก่อนๆ ของผู้กระท�าเป็นเรื่อง 

ผิดกฎหมาย เพราะเนื่องจากว่าการกระท�าโดยงดเว้นน�ามาใช้เป็น 

ข้อยกเว้นของหลักการกระท�าโดยทั่วไป เพื่อมาลงโทษกรณีที่การ 

กระท�าครั้งก่อนนั้นยังไม่ถึงขั้นผิดกฎหมาย แต่กฎหมายเห็นว่า 

การกระท�าครั้งก่อนเป็นอันตรายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 

ต่อไปได้กฎหมายจึงเข้ามาควบคุมโดยน�าหลักทฤษฎีเรื่องหน้าที ่

เข้ามาพิจารณาเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น

ชัยวัฒน์  อนุกูลวุฒิพงศ์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563  41

 ในกรณีที่อธิบายว่าการกระท�าครั้งก่อนผิดกฎหมาย  

หรือไม่ผิดกฎหมาย ผู้เขียนเห็นว่าไม่ใช่เรื่องผิดแต่เพื่อไม่ให้เกิด 

ความสับสนควรดูที่ลักษณะการกระท�ามากกว่า เพราะหากการ 

กระท�าครั้งก่อนท่ีผิดกฎหมายเป็นความผิดส�าเร็จและขาดตอน 

ไปแล้ว แต่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายนั้นยังมีอยู่จากการกระท�านั้น  

ผู้กระท�าจึงมีหน้าที่ป้องกันผล 

  4.2 เงื่อนไขประกอบการพิจารณาการกระท�าตาม 

หน้าที่ 

   (1) การรู้ถึงหน้าที่ตามข้อเท็จจริงอันก่อให ้

เกดิหน้าที ่โดยทัว่ไปความรบัผดิทางอาญาจะต้องผ่านองค์ประกอบ 

ภายนอก คือการกระท�าท่ีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด จึงจะ 

พจิารณาองค์ประกอบภายใน ซึง่การรบัรูข้้อเทจ็จริงเป็นปัญหาอยูใ่น 

องค์ประกอบภายใน โดยพจิารณาว่าสิง่ทีต่นท�าอยูน่ัน้เป็นกระท�าต่อ 

บุคคลหรือทรัพย์สินท่ีกฎหมายประสงค์จะให้ความคุ้มครอง เช่น  

ก. รู้ว่าสิ่งที่ตนใช้มีดแทงไปนั้นคือคน ถือว่า ก. ได้รู้ข้อเท็จจริงแล้ว  

ส่วนความประสงค์ของ ก. จะเป็นเจตนา หรือประมาท นั้นเป็นอีก 

เรือ่งหนึง่ ในเรือ่งของการกระท�าโดยงดเว้นจงึได้น�าหลกัการดงักล่าว 

มาพิจารณาเช่นกัน เพื่อเป็นขอบเขตในการพิจารณาว่าผู้กระท�า 

ควรมีความรับผิดจากการกระท�าโดยงดเว้นหรือไม่ ซึ่งเป็นการ 

พิจารณาว่าการที่ผู้กระท�าไม่กระท�าตามหน้าท่ีน้ัน ผู้กระท�ารับรู ้

ถึงข้อเท็จจริงที่ก่อให้เกิดหน้าท่ีหรือไม่ หากผู้กระท�าไม่รู้ข้อเท็จ 

จริงว่าตนเองมีหน้าที่ก็ไม่ควรมีความรับผิด เช่น บิดาไม่รู้ว่าบุตร 

ตนเองก�าลังจะจมน�้า หรือบิดามารดาไม่รู ้ว ่าบุตรของตนเอง 

ก�าลังป่วย เป็นต้น 

 แต่หากบุคคลท่ีมีหน้าท่ีรู ้หรือควรจะรู้ว่าตนมีหน้าที่ 

และไม่กระท�าการป้องกันบุคคลนั้นก็อาจจะมีความรับผิดได้ เช่น  

แม่รูว่้าถงึการทารณุกรรมแต่ยงัยอมให้เดก็อยูกั่บผู้ทารณุกรรม หรอื  

พ่อรู้ว่าแม่กระท�าไม่เหมาะสมต่อเด็กแต่ยังปล่อยให้อยู่กับแม่

 ดังนั้นหาก ผู ้กระท�าการงดเว้นจะต้องทราบหรือ 

ตระหนักถึงเงื่อนไขและพฤติการณ์ ซ่ึงต้องการกระท�าของผู้งดเว้น 

ซึง่เป็นเง่ือนไขส�าคญัในการก�าหนดในการก�าหนดความรบัผดิ บคุคล 

ผู้มีหน้าที่อันเกิดจากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตนไม่รู้ข้อเท็จจริง 

ว่าตนเองมีหน้าที่ก็อาจปลดเปลื้องความรับผิดของตนได้ หากไม่ได้ 

เกิดจากความประมาท เช่นเดียวกับการกระท�าโดยการเคลื่อนไหว 

   (2) ความเป็นไปได้ในการกระท�าการป้องกัน  

(Possibility of Performing Act) นอกจากผู้กระท�าได้รู้ข้อเท็จจริง 

ของการเกิดหน้าท่ีแล้ว การท่ีจะต้องท�าการป้องกันผลน้ันเป็นเรื่อง 

ที่บังคับให้บุคคลนั้นต้องกระท�าการป้องกันซึ่งในบางครั้งอาจก่อให้ 

เกิดความเสี่ยงภัยหรืออันตราย และในบางคร้ังผู้กระท�าอยู่ในวิสัย 

ที่ไม่อาจกระท�าได้ ดังนั้นการบังคับให้บุคคลท�าในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 

จึงไม่ยุติธรรมต่อบุคคลนั้น ส่ิงที่เป็นไปไม่ได้นี้อาจจะเป็นเพราะ 

ความสามารถของผู้กระท�าที่ไม่สามารถกระท�าได้ เช่น บิดาว่ายน�้า 

ไม่เป็นจึงไม่สามารถช่วยเหลือบุตรที่จมน�้าได้ เป็นต้น แต่การ 

ไม่กระท�าตามหน้าที่จะต้องหมายถึงการที่เป็นไม่ได้เลยด้วย 

 หรือความเป็นไปไม ่ได ้ในการกระท�าเกิดขึ้นจาก 

ความเส่ียงภัย บุคคลผู้มีหน้าที่ก็อาจจะต้องพบกับความเสี่ยงใน 

การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ความเป็นไปไม่ได้การกระท�าในภาวะ 

ความเสี่ยงน้ันจึงขึ้นอยู ่กับขอบเขตของสถานการณ์ข้อเท็จจริง 

ซึ่งก่อให้เกิดหน้าที่เป็นเรื่องๆ ไป แม้ว่าประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 374 วางหลักว่า “อาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตราย 

แก่ตนเอง” ซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน แต่เป็น 

เรื่องของศีลธรรม ดังนั้น หากว่าบุคคลที่จะเข้าช่วยเหลือต้องพบกับ 

ความเส่ียงกฎหมายก็ยกเว้นโทษให้ ซ่ึงต่างจากหน้าที่อันเกิดจาก 

การกระท�าครัง้ก่อนๆ ของตน ผูก้ระท�าเป็นต้นเหตุให้เกิดอนัตรายขึน้ 

ดงันัน้เขาควรมคีวามรบัผิดชอบโดยอาจยอมเสีย่งภยัมากกว่าบคุคล 

ที่พบเจอผู้อื่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตราย

 และหากการป้องกันน้ันต้องเส่ียงแก่บุคคลอื่นอาจจะ 

ต้องพิจารณาคุณธรรมทางกฎหมายที่สูงกว่า เช่น กัปตันเรือควรจะ 

ท�าให้ชีวิตของลูกเรือหรือผู ้โดยสารท้ังหมดได้รับอันตรายเพื่อ 

ช่วยเหลือลูกเรือหรือผู้โดยสารที่ตกจากเรือหรือไม่ ในสถานการณ ์

ที่ต้องเลือกเช่นนี้ ได้มีคดี United States v. Knowles 26 

F. Cas.800 (N.D.Cal.1864) การไม่กระท�านั้นไม่ผิดกฎหมาย 

เพราะว่ามีบุคคลที่สามเข้ามาเสี่ยงอันตรายด้วย

สรุปและอภิปรายผล
 การกระท�าความผิดตามกฎหมายอาญาควรมีการ

ก�าหนดขอบเขตความรับผิดในแต่ละเร่ืองให้ชัดเจน โดยเฉพาะการ 

กระท�าโดยงดเว้นมีความไม่ชัดเจนทั้งในเนื้อหาของบทบัญญัติและ

ทางทฤษฎี ซึ่งในเร่ืองดังกล่าวประเทศไทยมีการอธิบายลักษณะ

ของการเกิดหน้าที่ไว้ในทางต�ารา 4 ประการ กล่าวคือ หน้าที่ตาม

กฎหมาย หน้าที่ตามสัญญา หน้าที่อันเกิดความสัมพันธ์พิเศษ 

และหน้าที่อันเกิดจากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตน ซึ่งหน้าที่

ตามกฎหมายและหน้าที่สัญญาน้ันมีความชัดเจนเพียงพอที่ท�าให้

เกิดหน้าที่ของผู้กระท�าอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีหน้าที่บางประเภทที่ยังม ี

ความไม่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร หน้าที่ที่ยังมีความไม่ชัดเจน 

ในประเทศไทยในความเห็นของผู้เขียนคือ หน้าที่อันเกิดจากความ

สัมพันธ์พิเศษซึ่งได้มีผู้ท�าการศึกษาเอาไว้แล้ว แต่ในส่วนของหน้าที่

อันจากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของตนนั้น จากการศึกษาหลักเกณฑ์

การกระท�าโดยงดเว้นหน้าที่อันเกิดจากการกระท�าครั้งก่อนๆ ของ

ตน ในต่างประเทศ สามารถน�ามาใช้เป็นหลกัเกณฑ์พจิารณาก�าหนด

ขอบเขตความรับผิดของการกระท�าโดยงดเว้นหน้าที่อันเกิดจาก

การกระท�าครั้งก่อนๆ ของตนในประเทศไทย โดยพิจารณาดังนี้ 

ชัยวัฒน์  อนุกูลวุฒิพงศ์
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 1. การกระท�าครั้งก่อนจะไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็น 

ความผิดหรือการกระท�าครั้งก่อนๆ ท่ีเป็นความผิดแต่ขาดตอน 

และยังมีสถานการณ์ท่ีเป็นอันตรายจากผลของการกระท�าครั้งก่อนอยู่  

เป็นการก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้กระท�าทั้งสิ้น ซึ่งสาระส�าคัญอยู่ที่ว่า  

การกระท�านั้นก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างสถานการณ์อันตรายต่อ 

บุคคลอื่น

 2. การกระท�านัน้ต้องเป็นกรณทีีผู่ก้ระท�าได้ก่ออนัตราย 

หรือสร้างสถานการณ์ที่เป็นอันตรายขึ้น ไม่ว่าโดยการกระท�าหรือ 

ค�าพูด หากก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างสถานการณ์อันตรายขึ้น 

ผู้กระท�าย่อมต้องมีหน้าที่ที่จักต้องกระท�าเพื่อป้องกันอันตรายนั้น

 3. จะต้องพิจารณาว่าบุคคลผู้มีหน้าท่ีดังกล่าวอยู่ใน 

ภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่อาจป้องกันได้ด้วยหรือไม่ หากการ 

ไม่กระท�าตามหน้าที่เป็นเพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าตนมีหน้าที่ หรือ 

ไม่มีความสามารถในการกระท�าตามหน้าท่ี หรือการกระท�าตาม 

หน้าที่นั้นอาจมีความเสี่ยงภัยต่อตนเองหรือผู้อื่น บุคคลผู้มีหน้าที ่

นั้นย่อมไม่ควรที่จะมีความรับผิดจากการกระท�าโดยงดเว้นหน้าที ่

ที่จักต้องกระท�าเพื่อป้องกันผล
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บทคัดย่อ
 ในการท�าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  

และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท�างานปั๊มลมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในแต่ละช่วงเวลา 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�านวน 1 แผง ผ่านตู้ควบคุมภายในติดต้ังฟิวส์ไฟฟ้ากระแสตรง  

เซอร์กิตเบรกเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางไฟฟ้า (Surge Protector) มอนิเตอร์แสดงค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ 

ก�าลังไฟฟ้า สวิตช์แบบปรับหมุน ไฟโชว์สถานะในต�าแหน่งปิด และต�าแหน่งเปิดของระบบ พบว่า หลังติดตั้งระบบปั๊มลมพลังงาน 

แสงอาทิตย์ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ทดสอบการท�างานในช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. โดยเฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ชั่วโมง วัดปริมาณ 

ความเข้มแสง ปริมาณแรงดันไฟฟ้า ปริมาณกระแสไฟฟ้า ก�าลังไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ และปริมาณความเร็วรอบของมอเตอร์  

โดยช่วงเวลาการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ช่วงเวลา 13.00 น. ใช้ระยะเวลาการบรรจุลมลงในภาชนะขนาด 36 ลิตรด้วยเวลา  

7.42 นาที ด้วยแรงดัน 36.85 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 7.23 แอมแปร์ ก�าลังไฟฟ้า 259.26 วัตต์ และความเร็วรอบ 426.80 รอบต่อนาที

ค�าส�าคัญ : ปั๊มลม, พลังงานแสงอาทิตย์, อุตสาหกรรมขนาดเล็ก

Abstract
 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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บทน�า 
 เครือ่งอดัอากาศหรอืป๊ัมลมแบบลกูสบู (Reciprocating  
Compressors) เครื่องอัดอากาศประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก 
ใช้ต้นก�าลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ขนาดเล็ก โดยม ี
สายพานเป็นอุปกรณ์ถ่ายทอดก�าลังงานไปสู่เครื่องอัดเพื่อให้ลูกสูบ 
เคลื่อนที่อัดอากาศให้มีปริมาตรเล็กลง และความดันของอากาศ 
สูงขึ้น อากาศอัดจะถูกส่งไปเก็บไว้ในภาชนะบรรจุลมก่อนที่จะน�า 
ไปใช้งานต่อไป โดยเครื่องอัดอากาศประเภทนี้ส่วนใหญ่ จะระบาย 
ความร้อนด้วยอากาศ ดังนั้นบริเวณรอบ ๆ เสื้อสูบของเครื่องอัดจึง 
ท�าเป็นแผ่นครีบ (Vane) เพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการระบายความร้อนให้ 
มากยิ่งขึ้น การเคลื่อนที่ของลูกสูบในจังหวะอัดแต่ละคร้ังจะท�าให ้
อากาศหรือแก๊สเกิดการอัดตัวข้ึน เม่ืออากาศถูกอัดตัว โมเลกุล 
ของอากาศจะเกิดการเสียดสีกันท�าให้อากาศที่ถูกอัดมีความร้อน 
สูงขึ้น ดังนั้นอากาศท่ีถูกอัดก่อนท่ีจะถูกน�าไปยังภาชนะอัดอากาศ 
จึงต้องมีการระบายความร้อนออกก่อน เพื่อป้องกันอันตราย 
จากความร้อนซ่ึงจะท�าให้ชิ้นส่วนภายในเครื่องอัดอากาศได้รับ 
ความเสียหาย อากาศอัดดังกล่าวเมื่อถูกน�าไปเก็บในภาชนะ 
อัดอากาศจะยังมีความร้อนเหลืออยู่ เม่ืออากาศอัดภายในภาชนะ 
บรรจุลมอากาศเย็นตัวลง ก็จะท�าให้ไอน�้ากลั่นตัวเป็นหยดน�้าอยู่ใน 
ภาชนะเก็บอัดอากาศ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ในขณะที่น�า 
อากาศไปใช้งาน จึงต้องมกีารระบายน�า้ส่วนนีอ้อกไปจากภาชนะเกบ็ 
อดัอากาศ ก่อนทีจ่ะมกีารใช้งานอยูเ่สมอ (ไอ เอน็เนอร์ยี ่กรรู,ู 2558)
 ผู ้วิจัยได้ศึกษาการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์  
เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม  
โดยปัจจุบันระบบปั๊มลมนั้นได้มีการน�ามาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย 
ทั้งในระดับครัวเรือน และระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาทิเช่น  
ใช้ส�าหรับเป่ากรองอากาศรถยนต์ เพิ่มระดับแรงดันของล้อยาง 
รถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ และน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมประกอบ 
อาหาร เป็นต้น ทางคณะผู ้วิจัยมีแนวคิดที่จะน�าพลังงานจาก 
แสงอาทิตย์มาเชื่อมต่อ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ 
ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) ทดแทนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  
(AC Motor) เนื่องจากมอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการเหน่ียว 
น�ามอเตอร์จึงจะท�างาน ซ่ึงจะต้องใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณสูงใน 
การท�างาน ด้วยการน�าปั๊มลม จ�านวน 1 ลูกสูบ ขนาดภาชนะ 
บรรจุลม ขนาด 36 ลิตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด  
¼ แรงม้า ตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ 
ขนาด 325 วัตต์ จ�านวน 1 แผง มอเตอร์ไม่มีชุดแปลงถ่าน  
(มอเตอร์บัสเลส) ขนาด 24 โวลต์ 350 วัตต์ เพื่อทดแทนระบบเดิม  
ซึง่ระบบจะท�างานโดยใช้กระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ และอาศัย 
ความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ไปขับมอเตอร์ให้ปั๊มลมท�างานน�าลม 
ที่ได้บรรจุลงในภาชนะเก็บ ตลอดระยะเวลาในช่วงเวลากลางวัน  
ซึ่งจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง และเกิดการพึ่งพาตนเอง 
ในการด�าเนินงาน 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พิจารณาที่จะศึกษาการพัฒนาระบบ 

ปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อ 

เป็นเครื่องมือต้นแบบในการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในภาค 

อตุสาหกรรม เกดิการอนรุกัษ์ และสามารถลดปรมิาณการใช้พลงังาน 

ไฟฟ้าจากภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้เป็น 

อย่างดี

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบปั ๊มลมพลังงานแสง

อาทิตย์ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างระบบ

ปั๊มลมมอเตอร์กระแสสลับกับมอเตอร์กระแสตรง

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย 

 งานวจิยันีท้�าการศึกษาและพฒันาระบบป๊ัมลมพลงังาน

แสงอาทิตย์ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อเป็นแนวทางใน 

การประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสะอาด โดยน�าพลังงานจากแสง 

อาทิตย์มาขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 350 วัตต์ บรรจุลม 

ลงในภาชนะบรรจุลม ขนาด 36 ลิตร โดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัย  

และระยะเวลาเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน 

แบ่งวิธีการด�าเนินการวิจัย 4 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ศึกษาข้อมูลอุปกรณ์การจัดสร้างระบบปั๊ม

ลมพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

 ศึกษาข้อมูลและอุปกรณ์ในการจัดสร้างระบบปั๊มลม 

พลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยศึกษา 

ลักษณะของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ส�าคัญ เช่น รูปแบบของปั๊มลมที ่

น�ามาใช้กับงานวิจัย โดยเลือกใช้ปั๊มลมขนาด ¼ แรงม้าภาชนะ 

บรรจุลม ขนาด 36 ลิตร ยี่ห้อ PUMA รุ่น PP1-PM แรงดัน 

ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ขนาด 1 ลูกสูบ ร่วมกับแผง 

โซล่าเซลล์ขนาด 325 วัตต์ จ�านวน 1 แผง และมอเตอร์ไฟฟ้า 

กระแสตรง (Brushless DC Motor) ขนาด 350 วัตต์ ชุดแท่น 

ส�าหรับยึดตู้ควบคุม วัตต์มิเตอร์ เพื่อแสดงค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า  

กระแสไฟฟ้า ก�าลังไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ 

ประกอบอื่นๆ ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องที่สามารถ 

ใช้เป็นแนวทางในการจัดสร้างระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ 

ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1.1 การศึกษาปั๊มลมที่ใช้ส�าหรับโครงการวิจัย

   ปั ๊มลมที่น�ามาใช้ในโครงการวิจัยเป็นปั ๊มลม 

ขนาด ¼ แรงม้า ภาชนะบรรจุลม ขนาด 36 ลิตร ยี่ห้อ PUMA  

รุ่น PP1-PM แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ รายละเอียดดังภาพที่ 1  

โดยมีอุปกรณ์ควบคุมการท�างานผ ่านสวิตช ์ควบคุมแรงดัน 

(Pressure Switch) ขนาดแรงดัน 220 โวลต์ สามารถปรับแรง

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์  ชื่นอัศดงคต 
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ดันภายในภาชนะบรรจุลมได้ตามต้องการที่ระดับ 5-7 กิโลกรัม 

ต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2) (1) มอเตอร์ขนาด ¼ แรงม้า  

(0.25 กิโลวัตต์) ขนาดแรงดัน 220 โวลต์ จ�านวนขั้ว ขนาด 4 ขั้ว  

(Pole) ความถี่ 50/60 เฮิรตซ์ ความเร็วรอบ 1,440 รอบ/นาท ี

(2) ขนาดสายพานเบอร์ 26 น้ิว ขับด้วยมู่เล่ ขนาด 3 นิ้ว ไปยัง 

ปั๊มลูกสูบขนาดมู่เล่ตัวตาม 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ชุดป้องกันการหมุน 

ของสายพาน (3) ท่อลมขนาดเชื่อมต่อระหว่างชุดปั๊มลูกสูบแรงดัน 

ลมกับภาชนะพกัส�าหรบับรรจลุม (4) วาล์วส�าหรบัให้แรงดันลมไหล 

ผ่าน ด้วยแรงดันลม ขนาด 1 ลูกสูบ ขนาดลูกสูบ 51 มิลลิเมตร และ 

ขนาดช่วงชัก 38 มิลลิเมตร ปริมาณลม 58.80 ลิตรต่อนาที แรงที ่

กระท�าต่อวัตถุหรือสสารต่อพื้นที่ขนาด Single Stage ขนาด 7-10  

กโิลกรมั/ตารางเซนตเิมตร (kg/cm2) ความเรว็รอบ 650 รอบ/นาที  

(5) ช่องลมเข้าภายในมอุีปกรณ์กรองสิง่สกปรก (6) เกจวดัแรงดนัลม 

ภายในภาชนะพักลมขนาด ¼ นิ้ว ขนาดแรงดัน 7 กิโลกรัม/ 

ตารางเซนติเมตร (kg/cm2) หรือ 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi)  

(7) วาล์วส�าหรับจ่ายแรงดันลมผ่านท่อสายลมพียูหรือสายลม 

โพลียูรีเทนขนาด 8*5 มิลลิเมตร (8) ภาชนะบรรจุลมขนาด  

260*700 มิลลิเมตร สามารถบรรจุลมได้ปริมาณ 36 ลิตร  

รับแรงดันได้ 20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และผ่านการทดสอบ 

ที่ระดับแรงดันสูงสุดที่ระดับ 30 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  

(9) ล้อส�าหรับเคลื่อนย้ายจ�านวน 4 ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  

3 ½ นิ้ว  (10) วาล์วส�าหรับระบายน�้าหรือความชื้นที่อยู่ภายใน 

ภาชนะบรรจุลม เพื่อป้องกันการกัดกร่อน (11) และหูลากภาชนะ 

บรรจลุม ส�าหรับเคลือ่นย้าย (12) ซึง่ป๊ัมลมดงักล่าวเป็นขนาดเล็กสดุ  

เหมาะส�าหรับน�าไปใช้ในครัวเรือนหรือร้านให้บริการเติมลมส�าหรับ 

รถจักรยานหรือมอเตอร์ไซด์ขนาดเล็ก สะดวกต่อการบ�ารุงรักษา

            

 ลกัษณะการใช้งาน พบว่า ป๊ัมลมท�างานได้โดยใช้มอเตอร์ 

ขนาด ¼ แรงม้า (0.25 กิโลวัตต์) เป็นตัวขับผ่านมู่เล่ ขนาดเส้นผ่าน 

ศูนย์กลาง 3 น้ิว ไปยังมู่เล่ของปั๊มลม ขนาด 6 น้ิว โดยใช้ไฟฟ้า 

กระแสสลับ ขนาด 220 โวลต์ 1 เฟส ก่อนการใช้งานให้ดึงวาล์ว 

ส�าหรับปิดกั้นทางลมขึ้นก่อนทุกครั้ง โดยเมื่อปั๊มลมเริ่มท�างานจะ 

ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 4.77 นาที ในการบรรจุลมลงในภาชนะ เมื่อ 

ถึงระดับแรงดันลมที่ระดับ 4.8 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

(kg/cm2) อุปกรณ์ตรวจเช็คระดับแรงดัน จะตัดการท�างานทันที  

และเมื่อระดับแรงดันลมภายในถึงถูกระบายออกไปที่ระดับ 

3 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ปั๊มลมจะกลับมาท�างานอีกครั้ง  

โดยใช้ระยะเวลา 2 นาที ซึ่งหลังการใช้งานควรหมั่นถ่ายน�้าภายใน 

ภาชนะบรรจุลมอย่างสม�่าเสมอก่อนใช้งานเป็นประจ�า และควร 

ตรวจสอบระดับน�้ามันของปั๊มลมให้อยู่ในระดับพอดีกับจุดสังเกต 

ของป๊ัมลม เนือ่งจากป๊ัมลมเป็นระบบลกูสบู ท�าให้ต้องหมัน่ตรวจเช็ค 

ให้ปั๊มลมท�างานได้เป็นอย่างดี 

  1.2 การศึกษาชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

   มอเตอร ์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor)  

เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงบัสเลส (Brushless DC Motor)  

ดังภาพที่ 2 ซึ่งเป็นมอเตอร์ไม่มีชุดแปลงถ่าน ขนาด 24 โวลต์ 

350 วัตต์ จ�านวน 1 ตัว อัตราทด 6:1 จ�านวน 3,000 รอบต่อนาที  

มอเตอร์แบบนี้จะถูกติดตั้งแทนที่มอเตอร์เดิมของระบบไฟฟ้า 

กระแสสลับ โดยต่อผ่านชุดกล่องควบคุมการท�างานของมอเตอร์  

ส่วนบนของมอเตอร์จะมีชุดเกียร์ โดยสามารถน�ามาประยุกต์ใช้งาน 

ได้หลากหลาย เช่น ใช้ในงานระบบสูบน�า้ รถไฟฟ้าหรอืงานทีต้่องการ 

ใช้ทดแทนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นต้น

             ศึกษาขอมูลและอุปกรณในการจัดสรางระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
โดยศึกษาลักษณะของอุปกรณตาง ๆท่ีสําคัญ เชน รูปแบบของปมลมท่ีนํามาใชกับงานวิจัย โดยเลือกใชปมลมขนาด ¼ 
แรงมาภาชนะบรรจุลมขนาด 36 ลิตร ยี่หอ PUMA รุน PP1PM แรงดันไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต ขนาด 1 ลูกสูบ 
รวมกับแผงโซลาเซลลขนาด 325 วัตต จํานวน 1 แผง และมอเตอรไฟฟากระแสตรง (Brushless DC Motor) ขนาด 350 
วัตต ชุดแทนสําหรับยึดตูควบคุม วัตตมิเตอร เพ่ือแสงคาพิกัดแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา กําลังไฟฟาท่ีไดจากแผงโซลา
เซลล และอุปกรณประกอบอ่ืนๆ ตลอดจนทฤษฎีตางๆท่ีมีความเก่ียวของท่ีสามารถใชเปนแนวทางในการจัดสรางระบบปม
ลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กได ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.1 การศึกษาปมลมท่ีใชสําหรับโครงการวิจัย 
               ปมลมท่ีนํามาใชในโครงการวิจัยเปนปมลมขนาด ¼ แรงมา ภาชนะบรรจุลมขนาด 36 ลิตร ยี่หอ 
PUMA รุน PP1PM แรงดันไฟฟา 220 โวลต รายละเอียดดังภาพท่ี 1 โดยมีอุปกรณควบคุมการทํางานผานสวิตชควบคุม
แรงดัน (Pressure Switch) ขนาดแรงดัน 220 โวลต สามารถปรับแรงดันภายในภาชนะบรรจุลมไดตามตองการท่ีระดับ 
57 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (kg/cm2) (1) มอเตอรขนาด ¼ แรงมา (0.25 กิโลวัตต) ขนาดแรงดัน 220 โวลต 
จํานวนข้ัวขนาด 4 ข้ัว (Pole) ความถ่ี 50/60 เฮิรตซ ความเร็วรอบ 1,440 รอบ/นาที (2) ขนาดสายพานเบอร 26 น้ิว ขับ
ดวยมูเลขนาด 3 น้ิว ไปยังปมลูกสูบขนาดมูเลตัวตาม 6 น้ิว พรอมอุปกรณชุดปองกันการหมุนของสายพาน (3) ทอลม
ขนาดเช่ือมตอระหวางชุดปมลูกสูบแรงดันลมกับภาชนะพักสําหรับบรรจุลม (4) วาลวสําหรับใหแรงดันลมไหลผาน ดวย
แรงดันลมขนาด 1 ลูกสูบ ขนาดลูกสูบ 51 มิลลิเมตร และขนาดชวงชัก 38 มิลลิเมตร ปริมาณลม 58.80 ลิตรตอนาที แรง
ท่ีกระทําตอวัตถุหรือสสารตอพ้ืนท่ีขนาด Single Stage ขนาด 710 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (kg/cm2) ความเร็วรอบ 
650 รอบ/นาที (5) ชองลมเขาภายในมีอุปกรณกรองสิ่งสกปรก (6) เกจวัดแรงดันลมภายในภาชนะพักลมขนาด ¼ น้ิว 
ขนาดแรงดัน 7 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (kg/cm2) หรือ 100 ปอนดตอตารางน้ิว (psi) (7) วาลวสําหรับจายแรงดันลม
ผานทอสายลมพียูหรือสายลมโพลียูรีเทนขนาด 8*5 มิลลิเมตร (8) ภาชนะบรรจุลมขนาด 260*700 มิลลิเมตร สามารถ
บรรจุลมไดปริมาณ 36 ลิตร รับแรงดันได 20 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และผานการทดสอบท่ีระดับแรงดันสูงสุดท่ี
ระดับ 30 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (9) ลอสําหรับเคลื่อนยายจํานวน 4 ลอ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 ½ น้ิว  (10) 
วาลวสําหรับระบายนํ้าหรือความช้ืนท่ีอยูภายในภาชนะบรรจุลม เพ่ือปองกันการกัดกรอน (11) และหูลากภาชนะบรรจุ
ลม สําหรับเคลื่อนยาย (12) ซึ่งปมลมดังกลาวเปนขนาดเล็กสุด เหมาะสําหรับนําไปใชในครัวเรือนหรือรานใหบริการเติม
ลมสําหรับรถจักรยานหรือมอเตอรไซดขนาดเล็ก สะดวกตอการบํารุงรักษา 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  ปมลมขนาด ¼ แรงมา 1 สูบ ภาชนะบรรจุลมขนาด 36 ลติร 
 
         ลักษณะการใชงาน พบวา ปมลมทํางานไดโดยใชมอเตอรขนาด ¼ แรงมา (0.25 กิโลวัตต) เปน
ตัวขับผานมูเลขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 น้ิว ไปยังมูเลของปมลมขนาด 6 น้ิว โดยใชไฟฟากระแสสลับขนาด 220 โวลต 1 
เฟส กอนการใชงานใหดึงวาลวสําหรับปดก้ันทางลมข้ึนกอนทุกครั้ง โดยเมื่อปมลมเริ่มทํางานจะใชระยะเวลาเฉลี่ย 4.77 
นาที ในการบรรจุลมลงในภาชนะ เมื่อถึงระดับแรงดันลมท่ีระดับ 4.8 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (kg/cm2) อุปกรณ
ตรวจเช็คระดับแรงดัน จะตดัการทํางานทันที และเมื่อระดับแรงดันลมภายในถึงถูกระบายออกไปท่ีระดับ 3 กิโลกรัมตอ

ภาพที่ 1 ปั๊มลมขนาด ¼ แรงม้า 1 สูบ

   ภาชนะบรรจุลมขนาด 36 ลิตร

ภาพที่ 2 ชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Brushless DC Motor)

ตารางเซนติเมตร ปมลมจะกลับมาทํางานอีกครั้ง โดยใชระยะเวลา 2 นาที ซ่ึงหลังการใชงานควรหมั่นถายนํ้าภายใน
ภาชนะบรรจุลมอยางสม่ําเสมอกอนใชงานเปนประจํา และควรตรวจสอบระดับนํ้ามันของปมลมใหอยูในระดับพอดีกับจุด
สังเกตของปมลม เน่ืองจากปมลมเปนระบบลูกสูบ ทําใหตองหมั่นตรวจเช็คใหปมลมทํางานไดเปนอยางดี  

     1.2 การศึกษาชุดมอเตอรไฟฟากระแสตรง  
         มอเตอรไฟฟากระแสตรง (DC Motor) เปนมอเตอรไฟฟากระแสตรงบัสเลส (Brushless DC 
Motor) ดังภาพท่ี 2 ซ่ึงเปนมอเตอรไมมีชุดแปลงถาน ขนาด 24 โวลต 350 วัตต จํานวน 1 ตัว อัตราทด 6:1 จํานวน 
3,000 รอบตอนาที มอเตอรแบบน้ีจะถูกติดตั้งแทนท่ีมอเตอรเด ิมของระบบไฟฟากระแสสลับ โดยตอผานชุดกลองควบคุม
การทํางานของมอเตอร สวนบนของมอเตอรจะมีชุดเกียร โดยสามารถนํามาประยุกตใชงานไดหลากหลาย เชน ใชในงาน
ระบบสูบนํ้า รถไฟฟาหรืองานท่ีตองการใชทดแทนมอเตอรไฟฟากระแสสลับ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ชุดมอเตอรไฟฟากระแสตรง (Brushless DC Motor) 
   
         ลักษณะการใชงาน พบวา เมื่อตองการนําบัสเลสมอเตอรไปใชงาน โดยท่ัวไปน้ันมีอยูดวยกัน 2 
แบบ คือ แบบท่ีมีวงจรควบคุม (Driver) ภายในกับภายนอก ซ่ึงหากมีวงจรควบคุมภายในมาแลวก็เพียงตอแหลงจาย
ไฟฟากระแสตรงใหถูกข้ัว (ข้ัวบวก + และข้ัวลบ ) แตถาหากไมมีวงจรควบคุมมา จําเปนอยางยิ่งจะตองตอมอเตอร  
บัสเลสผานกลองวงจรควบคุมการทํางาน โดยในปจจุบันมีระดับแรงดันท่ีใชงานตั้งแต 24 โวลตข้ึนไป และกําลังมอเตอร
ตั้งแตขนาด 350 500 และ 750 วัตต ข้ึนไป ซ่ึงการใชงานสามารถตอไดโดยตรงกับแหลงจายพลังงาน เชน แหลงจาย
ไฟฟากระแสตรง แบตเตอรี่ หรือพลังงานสะอาด เชน พลังงานไฟฟาจากโซลาเซลล พลังงานลม เปนตน 

     1.3 การศึกษาชุดระบบพลังงานแสงอาทิตย 
         แผงโซลาเซลลท่ีนํามาใชเปนแบบผลึกรวม (Poly Crystalline) มีขนาดความกวาง 992 
มิลลิเมตร ยาว 1960 มิลลิเมตร และสูง 40 มิลลิเมตร ขนาดกําลังวัตตสูงสุดท่ีผลิตได 325 วัตต วัตต ยี่หอ Suntech รุน 
STP32524/vfw จํานวน 1 แผง สําหรับติดตั้งดานบนหลังคา เพ่ือใชในการรับพลังงานจากแสงอาทิตย เปนระบบเซลล
แสงอาทิตยแบบอิสระ (Stand Alone System) หรือระบบออฟกริด (Off Grid) ซ่ึงระบบเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระคือ 
ระบบท่ีผลิตไฟฟาจากโซลาเซลลโดยท่ีไมตองเช่ือมตอระบบไฟฟาจากระบบไฟฟาฝายจําหนาย ขอดีของระบบคือ ไมยุง
เก่ียวกับระบบของการไฟฟา ทําใหเมื่อไฟฟาจากการไฟฟาดับ ระบบเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ ยังคงมีไฟฟาใชงานได 
ขอเสียของระบบดังกลาวคือตองใชแบตเตอรี่เพ่ือสํารองพลังงานในการใชงานตอนกลางคืน (นครินทร รินผล, 2559) 

1.4 การศึกษาชุดอุปกรณปองกันไฟกระโชกทางสายไฟฟา  
         การปองกันอันตรายจากฟาผาโดยการติดตั้งระบบเสาลอฟาและสายดิน จะสามารถปองกันไดใน
ระดับหน่ึงเทาน้ัน เน่ืองจากความตานทานดินท่ีเกิดข้ึนตอนปกแทงกราวดลงในดินอาจระบายศักยไฟฟาปริมาณมหาศาล
ไมทัน ทําใหมีแรงดันสวนหน่ึงไหลยอนเขาไปในระบบและทําความเสียหายกับอุปกรณไฟฟาได จึงตองติดตั้งอุปกรณ
ปองกันไฟกระโชกเพ่ิมเขาไปในระบบ ซึ่งนอกจากสามารถปองกันไฟกระโชกจากฟาผาไดมากข้ึนแลวยังปองกันไฟกระโชก
อ่ืนๆ ได เชน ไฟกระโชกจากการปลดสับ Capacitor Bank สามารถปองกันความเสียหายท่ีเกิดจากแรงดันไฟฟากระโชก 
แรงดันไฟฟาเกินช่ัวขณะ แรงดันไฟฟาเหน่ียวนําท่ีเกิดจากฟาผาหรือฟาแลบ แรงดันไฟฟาสูงฉับพลันท่ีเกิดจากการปด
เปด อุปกรณไฟฟากําลังขนาดใหญ และแรงดันไฟฟาสูงฉับพลันท่ีเกิดจากการตัดตอ หรือการลัดวงจรในระบบสายสง
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 ลกัษณะการใช้งาน พบว่า เมือ่ต้องการน�าบสัเลสมอเตอร์ 

ไปใช้งาน โดยทัว่ไปนัน้มอียู่ด้วยกนั 2 แบบ คอื แบบทีม่วีงจรควบคมุ  

(Driver) ภายในกับภายนอก ซึ่งหากมีวงจรควบคุมภายในมาแล้วก ็

เพียงต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้ถูกขั้ว (ข้ัวบวก + และ 

ขั้วลบ -) แต่ถ้าหากไม่มีวงจรควบคุมมา จ�าเป็นอย่างย่ิงจะต้องต่อ 

มอเตอร์  บัสเลสผ่านกล่องวงจรควบคุมการท�างาน โดยในปัจจุบัน 

มีระดับแรงดันที่ใช้งานตั้งแต่ 24 โวลต์ข้ึนไป และก�าลังมอเตอร์ 

ตั้งแต่ขนาด 350 500 และ 750 วัตต์ ขึ้นไป ซึ่งการใช้งานสามารถ 

ต่อได้โดยตรงกบัแหล่งจ่ายพลงังาน เช่น แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง  

แบตเตอรี่ หรือพลังงานสะอาด เช่น พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์  

พลังงานลม เป็นต้น

  1.3 การศึกษาชุดระบบพลังงานแสงอาทิตย์

   แผงโซล่าเซลล์ท่ีน�ามาใช้เป็นแบบผลึกรวม  

(Poly Crystalline) มีขนาดความกว้าง 992 มิลลิเมตร ยาว  

1960 มิลลิเมตร และสูง 40 มิลลิเมตร ขนาดก�าลังวัตต์สูงสุด 

ที่ผลิตได้ 325 วัตต์ ยี่ห้อ Suntech รุ ่น STP325-24/vfw  

จ�านวน 1 แผง ส�าหรบัตดิตัง้ด้านบนหลงัคา เพือ่ใช้ในการรบัพลงังาน 

จากแสงอาทิตย ์  เป ็นระบบเซลล ์แสงอาทิตย ์แบบอิสระ 

(Stand Alone System) หรือระบบออฟกริด (Off Grid)  

ซึ่งระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ คือ ระบบท่ีผลิตไฟฟ้าจาก 

โซล่าเซลล์โดยท่ีไม่ต้องเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าฝ่าย 

จ�าหน่าย ข้อดีของระบบ คือ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับระบบของการไฟฟ้า  

ท�าให้เมื่อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ  

ยงัคงมไีฟฟ้าใช้งานได้ ข้อเสยีของระบบดงักล่าวคอื ต้องใช้แบตเตอรี ่

เพื่อส�ารองพลังงานในการใช้งานตอนกลางคืน (นครินทร์ รินผล,  

2559)

  1.4 การศึกษาชุดอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทาง 

สายไฟฟ้า 

   การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าโดยการติดตั้ง 

ระบบเสาล่อฟ้าและสายดิน จะสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่ง 

เท่านั้น เนื่องจากความต้านทานดินท่ีเกิดข้ึนตอนปักแท่งกราวด ์

ลงในดินอาจระบายศักย์ไฟฟ้าปริมาณมหาศาลไม่ทัน ท�าให้มี 

แรงดันส่วนหนึ่งไหลย้อนเข้าไปในระบบและท�าความเสียหายกับ 

อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ จึงต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกเพิ่มเข้าไป 

ในระบบ ซ่ึงนอกจากสามารถป้องกันไฟกระโชกจากฟ้าผ่าได้มาก 

ขึ้นแล้วยังป้องกันไฟกระโชกอื่นๆ ได้ เช่น ไฟกระโชกจากการ 

ปลดสับ Capacitor Bank สามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจาก 

แรงดันไฟฟ้ากระโชก แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะ แรงดันไฟฟ้า 

เหนีย่วน�าทีเ่กดิจากฟ้าผ่าหรอืฟ้าแลบ แรงดนัไฟฟ้าสงูฉบัพลันทีเ่กดิ 

จากการปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าก�าลังขนาดใหญ่ และแรงดันไฟฟ้า 

สูงฉับพลันที่เกิดจากการตัด-ต่อ หรือการลัดวงจรในระบบสายส่ง 

ไฟฟ้าเป็นต้น โดยจะป้องกนัไฟกระโชกได้ 2 ลกัษณะ คือ ไฟกระโชก 

แบบช่วงสั้นหรือ Transient (บางครั้งเรียกว่า Surge) เช่น รูปคลื่น 

มาตรฐาน 8/20 ไมโครวินาที ไฟกระโชกแบบช่วงยาวหรือ Swell  

(Surge) ที่เกิดตามธรรมชาติและในระบบไฟฟ้า 50 เฮิรตซ์  

ความสามารถในการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน�าส่วนที่ 

เกินข้ึนไปให้มีค่าคงที่ โดยดูดกลืนพลังงานเหนี่ยวน�า ที่เข้ามาทาง 

ระบบไฟฟ้าเข้าไว้ภายในตัวเองส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งส่งถ่าย 

พลังงานเหน่ียวน�าไปลงที่ระบบดิน จนท�าให้เกิดความปลอดภัย  

(เน็คเทค เว็ป เบส เลิอร์นนิ่ง, 2561)

  1.5 การศึกษาชุดฟิวส์ส�าหรับโซล่าเซลล์ 

   ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ป้องกันโดยท�าหน้าที่เหมือน

ตัวน�าตัวหนึ่งในวงจรไฟฟ้า เมื่อเกิดกระแสเกินพิกัด (Overload 

Current) หรือกระแสลัดวงจร (Short Circuit Current) มีค่า

มากกว่ากระแสที่ฟิวส์ทนได้ (Fuse’s Current Rating) จะท�าให้

ฟิวส์ขาด (Blown Fuse) ท�าให้วงจรขาดและกระแสไม่ไหลอีกต่อ

ไป เพือ่ป้องกนัความเสียหายทีจ่ะเกดิขึน้กบัอปุกรณ์และผู้ใช้อปุกรณ์ 

ฟิวส์แตกต่างจากเบรกเกอร์ตรงที่ ฟิวส์เมื่อท�าการตัดวงจรออกแล้ว

จะใช้งานต่อไปไม่ได้ ต้องท�าการเปลีย่นฟิวส์ใหม่ ส่วนเบรกเกอร์เมือ่

ตัดวงจรแล้ว สามารถรีเซตค่าแล้วใช้งานได้ต่อไปอีก อย่างไรก็ตาม 

ฟิวส์มีราคาถูกกว่าและให้ความเสถียรภาพและรวดเร็วในการตัด

วงจรได้ดีกว่าเบรกเกอร์ นอกจากน้ีฟิวส์ทุกชนิดสามารถป้องกัน 

ทั้งกระแสเกินพิกัด (Overload Current) และกระแสลัดวงจร  

(Short Circuit Current) แต่เบรกเกอร์นัน้โดยส่วนใหญ่จะออกแบบ

มาเพื่อป้องกันกระแสเกินพิกัด (Overload Current) อย่างเดียว 

เท่านัน้ ไม่สามารถจะป้องกนักระแสทีอ่นัตรายอย่างกระแสลดัวงจร 

(Short Circuit Current) ได้ (โซล่าร์เจน, 2558)

  1.6 การศึกษาชุดเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

(DC Breaker)

   ชุดเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Breaker) 

เป็นอปุกรณ์ป้องกนัระบบไฟฟ้ากระแสตรงทีส่�าคัญอย่างหนึง่ส�าหรบั 

ระบบวงจรโซล่าเซลล์ ซึ่งเบรกเกอร์จะท�าหน้าที่ควบคุมการไหล

ผ่านของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งการเลือกใช้งานเบรกเกอร์นั้น จะขึ้นอยู ่

กับวงจรที่ต้องการใช้งานเป็นหลัก ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่า 

จะเป็นระบบแรงดันสูง หรือระบบที่จะต้องเน้นการไหลผ่านของ 

กระแส เป็นต้น การเชื่อมต่อสายไฟของเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

มีลักษณะการต่อที่ส�าคัญ คือ ต้องต่อสายไฟขั้วบวกที่ด้านซ้ายของ  

DC Breaker และขั้วลบที่ด้านขวาของ DC Breaker ห้ามต่อ 

สลับขั้วเพราะจะท�าให้ DC Breaker ไหม้ และให้ต่อสายไฟจาก 

บนลงล่าง เพราะด้านบนของ DC Breaker เป็นทางไฟเข้า  

ส่วนด้านล่างเป็นทางไฟออก

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์  ชื่นอัศดงคต 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563  47

   ส่วนท่ี 2 ศึกษาออกแบบชุดควบคุมระบบปั๊มลม

พลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

  2.1 ศึกษาและออกแบบขนาดมู่เล่ สายพาน และ 

แผงโซล่าเซลล์ ระบบป๊ัมลมพลงังานแสงอาทติย์ส�าหรบัอตุสาหกรรม 

ขนาดเล็ก เช่น วิเคราะห์โครงสร้างของปั๊มลมเพื่อหาขนาดมู่เล ่

ต้นก�าลัง ขนาดความยาวสายพาน และขนาดแผงโซล่าเซลล์ที่จะน�า 

มาจัดสร้าง โดยขนาดความเร็วรอบของมอเตอร์บัสเลส 24 โวลต์  

350 วัตต์ มีขนาดความเร็วรอบ 500 รอบต่อนาที มีขนาดมู่เล่ของ 

ปั ๊มลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6 นิ้ว สามารถน�ามา 

ติดตั้งทดแทนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในต�าแหน่งเดิมได้ทันที  

โดยสามารถค�านวณหารายละเอียดของอุปกรณ์ได้ดังต่อไปนี้  

(ทีเอ็นกรุ๊ป, 2560)

  1. ขนาดของมู่เล่ปั๊มลม 

  MP*MR = LP*LR   (1)

  เมื่อ

   MP คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมู่เล่

     ของต้นก�าลัง (มอเตอร์)

   MR คือ ความเรว็รอบของต้นก�าลงั (มอเตอร์)

   LP คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมู่เล่

     ของโหลด (ปั๊มลม)

   LR คือ ความเร็วรอบของโหลด (ปั๊มลม)

 เมื่อต้องการหาขนาดมู่เล่ต้นก�าลัง (มอเตอร์บัสเลส) 

โดยน�าขนาดมู่เล่ป๊ัมลมมาค�านวณ จะสามารถน�าสมการที ่1 ค�านวณ 

หาได้ดังนี้

   MP = (LP*LR)/MR

   MR = (6*250)/500

   LP = 3 นิ้ว

 ดังนั้น ขนาดของมู่เล่ต้นก�าลัง (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�าลัง (มอเตอร์)    

   MR คือ ความเรว็รอบของต้นก�าลงั (มอเตอร์)

   LP คือ ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางมูเ่ล่ของโหลด 

     (ปั๊มลม)

   LR คือ ความเร็วรอบของโหลด (ปั๊มลม)

 เมือ่ต้องการหาขนาดความยาวของสายพานจะสามารถ

น�าสมการที่ 2 ค�านวณหาได้ดังนี้

   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

 ดังนั้น ขนาดของสายพานมีค่าเท่ากับ 35.26 นิ้ว 

แต่เนือ่งจากขนาดสายพานดงักล่าวไม่มจี�าหน่าย จงึต้องใช้สายพาน

ขนาด 36 นิ้ว 

  3. ขนาดของแผงโซล่าเซลล์

   เนื่องจากความต้องการของมอเตอร์บัสเลส 

มีขนาดแรงดัน 24 โวลต์ 350 วัตต์ ดังนั้นแผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม 

ต่อการใช้งาน คือ ค่าแรงดันของแผงโซล่าเซลล์มีขนาดเป็น 1.5 

เท่าของระบบ

   ขนาดแรงดันแผงโซล่าเซลล์ 24*1.5 หรือ 

เท่ากับ 36 โวลต์ 

   ดังนั้น ขนาดของแรงดันแผงโซล่าเซลล์ที่ 

เหมาะสมต่อการใช้งานมีค่าเท่ากับ 36 โวลต์ ขึ้นไป โดยสังเกตที่ค่า  

VOC (Open-Circuit Voltage) ของแผงโซล่าเซลล์ 

   เม่ือท�าการค�านวณหาคุณลักษณะอุปกรณ์ท่ี 

น�ามาต่อเป็นชุดระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า อุปกรณ์

ทั้งหมดของระบบมีรายละเอียดประกอบด้วย โซล่าเซลล์ขนาด  

325 วัตต์ จ�านวน 1 แผง มู่เล่ตัวขับ (มอเตอร์บัสเลส) ขนาด 3 นิ้ว  

1 ตัว และสายพานขนาดความยาว 36 นิ้ว จ�านวน 1 เส้น โดยจะ 

สามารถท�างานได้เต็มประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่แผงโซล่าเซลล ์

มีระดับความเข้มแสงสูงสุดด้วยระยะเวลาเฉลี่ย 4-5 ชั่วโมงต่อวัน

  2.2 ศึกษาและออกแบบชุดควบคุมกระแสไฟฟ้า 

ระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  

เช่น วิเคราะห์หลักการท�างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน 

กล่องควบคุม ขนาดของแผงโซล่าเซลล์ท่ีเหมาะสมเพื่อน�ากระแส 

ไฟฟ้าที่ได ้มาขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Brushless DC  

Motor) วิธีการประกอบติดตั้งชิ้นส่วนของมอเตอร์ และให้ระบบฯ 

สามารถแสดงผลค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก�าลังไฟฟ้า  

เพื่อทราบการท�างานของระบบฯ ได้ โดยมีกล่องควบคุมที่น�ามาใช ้

เก็บอุปกรณ์เป็นโลหะกันน�้ามีขนาดความกว้าง 25 เซนติเมตร  

ยาว 35 เซนติเมตร และลึก 15 เซนติเมตร ดังภาพที่ 3 ภายใน 

ตู้ออกแบบส�าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1  

ท�าการติดตั้งฟิวส์ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน 

พิกัด เซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ส�าหรับตัดต่อวงจรไฟฟ้า 

ระบบการท�างาน และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางไฟฟ้า  

(Surge Protector) เพื่อป้องกันในกรณีที่เกิดไฟกระโชกรุนแรง (1)    

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์  ชื่นอัศดงคต 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

48   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 2 ติดตั้งชุดควบคุมการท�างานของมอเตอร์บัสเลส ขนาด  

24 โวลต์ 350 วัตต์ (2) ส่วนที่ 3 เป็นชุดเทอร์มินอล ส�าหรับเชื่อม 

ต่อสายไฟฟ้า (3) อีกท้ังยังมีส่วนสนับสนุนการท�างานของระบบ 

ได้แก่ มอนเิตอร์แสดงค่าแรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก�าลงัไฟฟ้า  

(4) เพื่อให้ทราบสถานการณ์ท�างาน สวิตช์แบบปรับหมุน (5)  

ไฟโชว์สถานะในต�าแหน่งปิด และต�าแหน่งเปิดของระบบ (6)  

เพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกและเข้าใจการท�างานอย่างง่าย

 ส่วนที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบปั๊มลม

พลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

 หลงัจากด�าเนนิการติดตัง้ระบบป๊ัมลมพลงังานแสงอาทติย์ 

ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กแล้ว เพื่อให้การวิจัยมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น จึงท�าการวิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยหลักทางเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม ด�าเนินการทดสอบประสิทธิภาพของการใช้งานและ 

การรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก 

พลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยวัดค่า 

ความเข้มแสง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ก�าลังไฟฟ้า และความเร็ว 

รอบของมอเตอร์ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา โดยเฉล่ีย 6 ครั้งใน 

1 ช่ัวโมง ประเมินประสิทธิภาพในด้านพลังงาน ประสิทธิภาพ 

ระบบปั๊มลม การใช้งานระบบปั๊มลม ต้นทุนที่ใช้สร้างระบบปั๊มลม 

และสมรรถนะการใช้งาน 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการจดัสร้าง และศกึษาการใช้งานระบบป๊ัมลม

พลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

  1.1 ผลการการจัดสร ้างระบบปั ๊มลมพลังงาน 

แสงอาทิตย์ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

  ผลการจัดสร ้างระบบควบคุมปั ๊มลมพลังงาน 

แสงอาทิตย์ พบว่า อุปกรณ์ที่ควบคุมระบบการท�างานจะถูก 

ติดตั้งลงในกล่องโลหะกันน�้าพร้อมช่องระบายความร้อนขนาด 

ความกว้าง 25 เซนตเิมตร ยาว 35 เซนตเิมตร และลึก 15 เซนตเิมตร  

ดังภาพที่  5 โดยท�าการติดต้ังฟ ิวส ์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด  

32 แอมแปร์ 100 โวลต์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

ขนาด 32 แอมแปร์ 120-500 โวลต์ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก 

ทางไฟฟ้า (Surge Protector) ขนาด 20 กิโลแอมแปร์ 1000 โวลต์  

ชดุควบคมุการท�างานของมอเตอร์บสัเลส ขนาด 24 โวลต์ 350 วตัต์  

ชุดเทอร์มินอลขนาด 25 แอมแปร์ 600 โวลต์ มอนิเตอร์แสดง 

ค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก�าลังไฟฟ้าขนาด 100 แอมแปร์  

100 โวลต์ สวิตช์แบบปรับหมุนขนาด 6 แอมแปร์ 250 โวลต์  

และไฟโชว ์สถานะในต�าแหน่งป ิด และต�าแหน่งเป ิดขนาด  

27 มิลลิแอมแปร์ 24 โวลต์ ซึ่งภายในถูกเชื่อมต่อด้วยสายไฟ 

ขนาด 1*2.5 ตารางมิลลิเมตร

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แบบจําลองตูควบคุมระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสวนภายใน และภายนอก 
 
 สวนท่ี 3 การจัดสรางระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
     การจัดสรางระบบปมลมพรอมมอเตอรไฟฟากระแสตรง จํานวน 1 ชุด ตามรูปแบบท่ีกําหนด       
ดังภาพท่ี 4 โดยติดตั้งชุดอุปกรณหลักมอเตอรไฟฟากระแสตรงทดแทนในตําแหนงมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ใหสามารถ
ทํางานได โดยใชพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดตั้งอยูบนหลังคา หันแผงโซลาเซลลไปทางทิศใต มุมลาดเอียง 1517 องศา 
ถายภาพลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานและจดบันทึกขอมูลท่ีสําคัญ นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหแนวทางแกไขในเบ้ืองตน ตาม
รูปแบบของการติดตั้งระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพ่ือใหระบบทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 แบบจําลองระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
 
             สวนท่ี 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
   หลังจากดําเนินการติดตั้งระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กแลว เพ่ือให
การวิจัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงทําการวิเคราะหผลการวิจัยดวยหลักทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดําเนินการทดสอบ
ประสิทธิภาพของการใชงานและการรวบรวมขอมูล โดยการเก็บขอมูลกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจากพลังงานแสงอาทิตยตัง้แต
เวลา 08.00 น.17.00 น. โดยวัดคาความเขมแสง แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา กําลังไฟฟา และความเร็วรอบของมอเตอร
ไฟฟาในแตละชวงเวลา โดยเฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ช่ัวโมง ประเมินประสิทธิภาพในดานพลังงาน ประสิทธิภาพระบบปมลม 
การใชงานระบบปมลม ตนทุนท่ีใชสรางระบบปมลม และสมรรถนะการใชงาน  
 
ผลการวิจัย  
 
 1. ผลการจัดสราง และศึกษาการใชงานระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
               1.1 ผลการการจัดสรางระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
                    ผลการจัดสรางระบบควบคุมปมลมพลังงานแสงอาทิตย พบวา อุปกรณท่ีควบคุมระบบการทํางานจะถูก
ติดตั้งลงในกลองโลหะกันนํ้าพรอมชองระบายความรอนขนาดความกวาง 25 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร และลึก 15 
เซนติเมตร ดังภาพท่ี 5 โดยทําการติดตั้งฟวสไฟฟากระแสตรงขนาด 32 แอมแปร 100 โวลต เซอรกิตเบรกเกอรไฟฟา

แผงโซลาเซลลขนาด 325 วัตต 

ปมลมขนาด 36 ลิตร  ตูควบคุมปมลมพลังงานแสงอาทิตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แบบจําลองตูควบคุมระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสวนภายใน และภายนอก 
 
 สวนท่ี 3 การจัดสรางระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
     การจัดสรางระบบปมลมพรอมมอเตอรไฟฟากระแสตรง จํานวน 1 ชุด ตามรูปแบบท่ีกําหนด       
ดังภาพท่ี 4 โดยติดตั้งชุดอุปกรณหลักมอเตอรไฟฟากระแสตรงทดแทนในตําแหนงมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ใหสามารถ
ทํางานได โดยใชพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดตั้งอยูบนหลังคา หันแผงโซลาเซลลไปทางทิศใต มุมลาดเอียง 1517 องศา 
ถายภาพลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานและจดบันทึกขอมูลท่ีสําคัญ นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหแนวทางแกไขในเบ้ืองตน ตาม
รูปแบบของการติดตั้งระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพ่ือใหระบบทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 แบบจําลองระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
 
             สวนท่ี 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
   หลังจากดําเนินการติดตั้งระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กแลว เพ่ือให
การวิจัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงทําการวิเคราะหผลการวิจัยดวยหลักทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดําเนินการทดสอบ
ประสิทธิภาพของการใชงานและการรวบรวมขอมูล โดยการเก็บขอมูลกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจากพลังงานแสงอาทิตยตัง้แต
เวลา 08.00 น.17.00 น. โดยวัดคาความเขมแสง แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา กําลังไฟฟา และความเร็วรอบของมอเตอร
ไฟฟาในแตละชวงเวลา โดยเฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ช่ัวโมง ประเมินประสิทธิภาพในดานพลังงาน ประสิทธิภาพระบบปมลม 
การใชงานระบบปมลม ตนทุนท่ีใชสรางระบบปมลม และสมรรถนะการใชงาน  
 
ผลการวิจัย  
 
 1. ผลการจัดสราง และศึกษาการใชงานระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
               1.1 ผลการการจัดสรางระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
                    ผลการจัดสรางระบบควบคุมปมลมพลังงานแสงอาทิตย พบวา อุปกรณท่ีควบคุมระบบการทํางานจะถูก
ติดตั้งลงในกลองโลหะกันนํ้าพรอมชองระบายความรอนขนาดความกวาง 25 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร และลึก 15 
เซนติเมตร ดังภาพท่ี 5 โดยทําการติดตั้งฟวสไฟฟากระแสตรงขนาด 32 แอมแปร 100 โวลต เซอรกิตเบรกเกอรไฟฟา

แผงโซลาเซลลขนาด 325 วัตต 

ปมลมขนาด 36 ลิตร  ตูควบคุมปมลมพลังงานแสงอาทิตย 

ภาพที่ 3 แบบจ�าลองตู้ควบคุมระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์

 ส่วนภายใน และภายนอก

 ส่วนที ่3 การจัดสร้างระบบป๊ัมลมพลงังานแสงอาทติย์

ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

 การจดัสร้างระบบป๊ัมลมพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  

จ�านวน 1 ชุด ตามรูปแบบที่ก�าหนดดังภาพที่ 4 โดยติดตั้งชุด 

อุปกรณ์หลักมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทดแทนในต�าแหน่งมอเตอร์ 

ไฟฟ้ากระแสสลับ ให้สามารถท�างานได้ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย ์

ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคา หันแผงโซล่าเซลล์ไปทางทิศใต้ มุมลาดเอียง  

15-17 องศา ถ่ายภาพล�าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานและจดบันทึก 

ข้อมูลที่ส�าคัญ น�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขในเบื้องต้น  

ตามรูปแบบของการติดตั้งระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับ 

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อให้ระบบท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สูงสุด

ภาพที่ 4 แบบจ�าลองระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์

ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์  ชื่นอัศดงคต 
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563  49

 การติดตั้งระบบควบคุมการท�างานของระบบปั๊มลม

พลังงานแสงอาทติย์เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ 

เป็นหลัก โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 325 วัตต์ จ�านวน 1 แผง  

ขับมอเตอร์บัสเลส ขนาด 350 วัตต์ 24 โวลต์ โดยเมื่อแผงโซล่าเซลล ์

รับพลังงานจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า แรงดันและ

กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านสายไฟ (PV1-F) ขนาด 1*4 ตาราง

มิลลิเมตร เข้ามายังตู้ควบคุมผ่านหัวต่อ (MC4) ขั้วบวก (+) และ

ขัว้ลบ (-) ทีอ่ยูด้่านล่างตวัตู ้แล้วเข้าไปทีฟิ่วส์ เซอร์กติเบรกเกอร์ และ

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางไฟฟ้า (Surge Protector) หลังจาก

นัน้ ตูค้วบคมุจะท�างานได้โดยสวติช์ปิด-เปิดด้านหน้าพร้อมไฟแสดง

สถานะ โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากตู้ควบคุมไปยังกล่องควบคุม

แรงดนัลมทีต่วัภาชนะบรรจลุม ซึง่มอีปุกรณ์ควบคมุการท�างานของ

มอเตอร์บัสเลสขับให้มอเตอร์หมุนตามค่าแรงดัน และกระแสไฟฟ้า

ที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์

กระแสตรงขนาด 32 แอมแปร 120500 โวลต อุปกรณปองกันไฟกระโชกทางไฟฟา (Surge Protector) ขนาด 20 กิโล
แอมแปร 1000 โวลต ชุดควบคุมการทํางานของมอเตอรบัสเลส ขนาด 24 โวลต 350 วัตต ชุดเทอรมินอลขนาด 25 
แอมแปร 600 โวลต มอนิเตอรแสดงคาแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟาขนาด 100 แอมแปร 100 โวลต สวิตช
แบบปรับหมุนขนาด 6 แอมแปร 250 โวลต และไฟโชวสถานะในตําแหนงปด และตําแหนงเปดขนาด 27 มิลลิแอมแปร 
24 โวลต ซึ่งภายในถูกเช่ือมตอดวยสายไฟขนาด 1*2.5 ตารางมิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 ตูควบคุมระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยภายใน และภายนอก 
 
 การติดตั้งระบบควบคุมการทํางานของระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยเปนการใชกระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยเปนหลัก โดยใชแผงโซลาเซลลขนาด 325 วัตต จํานวน 1 แผง ขับมอเตอรบัสเลสขนาด 350 วัตต 24 
โวลต โดยเมื่อแผงโซลาเซลลรับพลังงานจากแสงอาทิตยเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา แรงดันและกระแสไฟฟาจะถูกสงผาน
สายไฟ (PV1F) ขนาด 1*4 ตารางมิลลิเมตร เขามายังตูควบคุมผานหัวตอ (MC4) ข้ัวบวก (+) และข้ัวลบ () ท่ีอยู
ดานลางตัวตู แลวเขาไปท่ีฟวส เซอรกิตเบรกเกอร และอุปกรณปองกันไฟกระโชกทางไฟฟา (Surge Protector) หลังจาก
น้ัน ตูควบคุมจะทํางานไดโดยสวิตชปดเปดดานหนาพรอมไฟแสดงสถานะ โดยจายกระแสไฟฟาออกจากตูควบคุมไปยัง
กลองควบคุมแรงดันลมท่ีตัวภาชนะบรรจุลม ซึ่งมีอุปกรณควบคุมการทํางานของมอเตอรบัสเลสขับใหมอเตอรหมุนตามคา
แรงดัน และกระแสไฟฟาท่ีไดจากแผงโซลาเซลล 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 มอเตอรบัสเลสปมลมพลังงานแสงอาทิตย 
 
 ผลการติดตั้งมอเตอรบัสเลสปมลมพลังงานแสงอาทิตยดังภาพท่ี 6 พบวา ตําแหนงจุดติดตั้งมอเตอร
บัสเลสสามารถติดตั้งทดแทนมอเตอรเดิมท่ีมาจากโรงงาน โดยการขันนอตยึดมอเตอรยังตําแหนงฐานยึดท้ัง 4 ดานให
แนนหนา ไมใหตัวมอเตอรบัสเลสขยับไปมาไดขณะทํางาน ซ่ึงสายพานท่ีใชมีขนาด 36 น้ิว ขนาดมูเลปมลม (ตัวตาม) 
ขนาด 6 น้ิว และมูเลมอเตอรบัสเลส (ตัวขับ) ขนาด 3 น้ิว หมุนไปตามดานขวาของปมลมตามคาแรงดันและกระแสไฟฟา
ท่ีไดจากพลังงานแสงอาทิตย 
 ผลการติดตั้งแผงโซลาเซลลเพ่ือรับพลังงานแสงอาทิตยระบบปมลม พบวา ตําแหนงติดตั้งของแผงโซลา
เซลลขนาด 325 วัตต ท่ีเหมาะสม คือ หลังคาของอาคารจอดรถคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 8) ซ่ึงเปนหลังคา
เมทัลชีต โครงสรางหลังคาหันไปทางใต และมีความลาดเอียงประมาณ 1520 องศา ดังภาพท่ี 7 ซึ่งเปนระดับท่ีเหมาะสม
ตอการติดตั้งแผงโซลาเซลลเปนอยางมาก ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้ง วสท. 02201359 เรื่อง มาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดตั้งบนหลังคาดานมุมองศาระหวาง    

กระแสตรงขนาด 32 แอมแปร 120500 โวลต อุปกรณปองกันไฟกระโชกทางไฟฟา (Surge Protector) ขนาด 20 กิโล
แอมแปร 1000 โวลต ชุดควบคุมการทํางานของมอเตอรบัสเลส ขนาด 24 โวลต 350 วัตต ชุดเทอรมินอลขนาด 25 
แอมแปร 600 โวลต มอนิเตอรแสดงคาแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟาขนาด 100 แอมแปร 100 โวลต สวิตช
แบบปรับหมุนขนาด 6 แอมแปร 250 โวลต และไฟโชวสถานะในตําแหนงปด และตําแหนงเปดขนาด 27 มิลลิแอมแปร 
24 โวลต ซึ่งภายในถูกเช่ือมตอดวยสายไฟขนาด 1*2.5 ตารางมิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 ตูควบคุมระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยภายใน และภายนอก 
 
 การติดตั้งระบบควบคุมการทํางานของระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยเปนการใชกระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยเปนหลัก โดยใชแผงโซลาเซลลขนาด 325 วัตต จํานวน 1 แผง ขับมอเตอรบัสเลสขนาด 350 วัตต 24 
โวลต โดยเมื่อแผงโซลาเซลลรับพลังงานจากแสงอาทิตยเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา แรงดันและกระแสไฟฟาจะถูกสงผาน
สายไฟ (PV1F) ขนาด 1*4 ตารางมิลลิเมตร เขามายังตูควบคุมผานหัวตอ (MC4) ข้ัวบวก (+) และข้ัวลบ () ท่ีอยู
ดานลางตัวตู แลวเขาไปท่ีฟวส เซอรกิตเบรกเกอร และอุปกรณปองกันไฟกระโชกทางไฟฟา (Surge Protector) หลังจาก
น้ัน ตูควบคุมจะทํางานไดโดยสวิตชปดเปดดานหนาพรอมไฟแสดงสถานะ โดยจายกระแสไฟฟาออกจากตูควบคุมไปยัง
กลองควบคุมแรงดันลมท่ีตัวภาชนะบรรจุลม ซึ่งมีอุปกรณควบคุมการทํางานของมอเตอรบัสเลสขับใหมอเตอรหมุนตามคา
แรงดัน และกระแสไฟฟาท่ีไดจากแผงโซลาเซลล 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 มอเตอรบัสเลสปมลมพลังงานแสงอาทิตย 
 
 ผลการติดตั้งมอเตอรบัสเลสปมลมพลังงานแสงอาทิตยดังภาพท่ี 6 พบวา ตําแหนงจุดติดตั้งมอเตอร
บัสเลสสามารถติดตั้งทดแทนมอเตอรเดิมท่ีมาจากโรงงาน โดยการขันนอตยึดมอเตอรยังตําแหนงฐานยึดท้ัง 4 ดานให
แนนหนา ไมใหตัวมอเตอรบัสเลสขยับไปมาไดขณะทํางาน ซ่ึงสายพานท่ีใชมีขนาด 36 น้ิว ขนาดมูเลปมลม (ตัวตาม) 
ขนาด 6 น้ิว และมูเลมอเตอรบัสเลส (ตัวขับ) ขนาด 3 น้ิว หมุนไปตามดานขวาของปมลมตามคาแรงดันและกระแสไฟฟา
ท่ีไดจากพลังงานแสงอาทิตย 
 ผลการติดตั้งแผงโซลาเซลลเพ่ือรับพลังงานแสงอาทิตยระบบปมลม พบวา ตําแหนงติดตั้งของแผงโซลา
เซลลขนาด 325 วัตต ท่ีเหมาะสม คือ หลังคาของอาคารจอดรถคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 8) ซ่ึงเปนหลังคา
เมทัลชีต โครงสรางหลังคาหันไปทางใต และมีความลาดเอียงประมาณ 1520 องศา ดังภาพท่ี 7 ซึ่งเปนระดับท่ีเหมาะสม
ตอการติดตั้งแผงโซลาเซลลเปนอยางมาก ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้ง วสท. 02201359 เรื่อง มาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดตั้งบนหลังคาดานมุมองศาระหวาง    

กระแสตรงขนาด 32 แอมแปร 120500 โวลต อุปกรณปองกันไฟกระโชกทางไฟฟา (Surge Protector) ขนาด 20 กิโล
แอมแปร 1000 โวลต ชุดควบคุมการทํางานของมอเตอรบัสเลส ขนาด 24 โวลต 350 วัตต ชุดเทอรมินอลขนาด 25 
แอมแปร 600 โวลต มอนิเตอรแสดงคาแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟาขนาด 100 แอมแปร 100 โวลต สวิตช
แบบปรับหมุนขนาด 6 แอมแปร 250 โวลต และไฟโชวสถานะในตําแหนงปด และตําแหนงเปดขนาด 27 มิลลิแอมแปร 
24 โวลต ซึ่งภายในถูกเช่ือมตอดวยสายไฟขนาด 1*2.5 ตารางมิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 ตูควบคุมระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยภายใน และภายนอก 
 
 การติดตั้งระบบควบคุมการทํางานของระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยเปนการใชกระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยเปนหลัก โดยใชแผงโซลาเซลลขนาด 325 วัตต จํานวน 1 แผง ขับมอเตอรบัสเลสขนาด 350 วัตต 24 
โวลต โดยเมื่อแผงโซลาเซลลรับพลังงานจากแสงอาทิตยเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา แรงดันและกระแสไฟฟาจะถูกสงผาน
สายไฟ (PV1F) ขนาด 1*4 ตารางมิลลิเมตร เขามายังตูควบคุมผานหัวตอ (MC4) ข้ัวบวก (+) และข้ัวลบ () ท่ีอยู
ดานลางตัวตู แลวเขาไปท่ีฟวส เซอรกิตเบรกเกอร และอุปกรณปองกันไฟกระโชกทางไฟฟา (Surge Protector) หลังจาก
น้ัน ตูควบคุมจะทํางานไดโดยสวิตชปดเปดดานหนาพรอมไฟแสดงสถานะ โดยจายกระแสไฟฟาออกจากตูควบคุมไปยัง
กลองควบคุมแรงดันลมท่ีตัวภาชนะบรรจุลม ซึ่งมีอุปกรณควบคุมการทํางานของมอเตอรบัสเลสขับใหมอเตอรหมุนตามคา
แรงดัน และกระแสไฟฟาท่ีไดจากแผงโซลาเซลล 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 มอเตอรบัสเลสปมลมพลังงานแสงอาทิตย 
 
 ผลการติดตั้งมอเตอรบัสเลสปมลมพลังงานแสงอาทิตยดังภาพท่ี 6 พบวา ตําแหนงจุดติดตั้งมอเตอร
บัสเลสสามารถติดตั้งทดแทนมอเตอรเดิมท่ีมาจากโรงงาน โดยการขันนอตยึดมอเตอรยังตําแหนงฐานยึดท้ัง 4 ดานให
แนนหนา ไมใหตัวมอเตอรบัสเลสขยับไปมาไดขณะทํางาน ซ่ึงสายพานท่ีใชมีขนาด 36 น้ิว ขนาดมูเลปมลม (ตัวตาม) 
ขนาด 6 น้ิว และมูเลมอเตอรบัสเลส (ตัวขับ) ขนาด 3 น้ิว หมุนไปตามดานขวาของปมลมตามคาแรงดันและกระแสไฟฟา
ท่ีไดจากพลังงานแสงอาทิตย 
 ผลการติดตั้งแผงโซลาเซลลเพ่ือรับพลังงานแสงอาทิตยระบบปมลม พบวา ตําแหนงติดตั้งของแผงโซลา
เซลลขนาด 325 วัตต ท่ีเหมาะสม คือ หลังคาของอาคารจอดรถคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 8) ซ่ึงเปนหลังคา
เมทัลชีต โครงสรางหลังคาหันไปทางใต และมีความลาดเอียงประมาณ 1520 องศา ดังภาพท่ี 7 ซึ่งเปนระดับท่ีเหมาะสม
ตอการติดตั้งแผงโซลาเซลลเปนอยางมาก ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้ง วสท. 02201359 เรื่อง มาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดตั้งบนหลังคาดานมุมองศาระหวาง    

ภาพที่ 5 ตู้ควบคุมระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์

   ภายใน และภายนอก

 ผลการติดต้ังมอเตอร์บัสเลสปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์

ดังภาพที่ 6 พบว่า ต�าแหน่งจุดติดตั้งมอเตอร์บัสเลสสามารถติดตั้ง 

ทดแทนมอเตอร์เดิมที่มาจากโรงงาน โดยการขันน๊อตยึดมอเตอร์ 

ยังต�าแหน่งฐานยึดทั้ง 4 ด้านให้แน่นหนา ไม่ให้ตัวมอเตอร์บัสเลส 

ขยับไปมาได้ขณะท�างาน ซึ่งสายพานที่ใช้มีขนาด 36 นิ้ว ขนาดมู่เล ่

ปั๊มลม (ตัวตาม) ขนาด 6 นิ้ว และมู่เล่มอเตอร์บัสเลส (ตัวขับ) ขนาด  

3 นิว้ หมนุไปตามด้านขวาของป๊ัมลมตามค่าแรงดนัและกระแสไฟฟ้า 

ที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์

 ผลการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย ์

ระบบปั ๊มลม พบว่า ต�าแหน่งติดตั้งของแผงโซล่าเซลล์ขนาด  

325 วัตต์ ที่เหมาะสม คือ หลังคาของอาคารจอดรถคณะเทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม (อาคาร 8) ซึ่งเป็นหลังคาเมทัลชีต โครงสร้างหลังคา 

หันไปทางใต้ และมีความลาดเอียงประมาณ 15-20 องศา  

ดังภาพที่ 7 ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมต่อการติดต้ังแผงโซล่าเซลล ์

เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง วสท. 022013-59 

เรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย : ระบบ 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาด้าน 

มุมองศาระหว่าง 15-20 องศา ส�าหรับติดตั้งเมื่อเทียบกับทิศใต้ 

(True South) ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของระบบ (วิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์, 2561) และเป็นจดุท่ี

เหมาะสมส�าหรับน�าปริมาณลมที่ได้ไปใช้งาน เช่น เติมลมส�าหรับรถ

มอเตอร์ไซด์ รถยนต์ หรือการเป่าฝุ่นในกรองอากาศรถยนต์ เป็นต้น 

ภาพที่ 6 มอเตอร์บัสเลสปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์

 การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เริ่มต้นจากน�าขายึดหลังคา 

เมทัลชีตแบบยิงสกูร (Metal sheet roof, Bolt system) วางบน 

สันนูนของแผ่นเมทัลชีต ด้วยการเจาะสกรูลงไปให้ยึดกับคาน 

ของอาคาร น�ารางอะลูมิเนียม (Aluminum Rail) วางบนขายึด 

หลังคาเพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไปตามแนวยาว หลังจากนั้น 

น�าอุปกรณ์จับยึดด้านข้างแผงโซล่าเซลล์ (End Clamp Solar  

Module) ให้แน่นไม่สามารถขยับตัวได้ และยังเป็นการป้องกัน 

กระแสลมพัดพาแผงโซล่าเซลล์ให้ตกหล่นไปยังด้านล่างอีกด้วย

1520 องศา สําหรับติดตั้งเมื่อเทียบกับทิศใต (True South) สงผลกระทบตอสมรรถนะของระบบ (วิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, 2561) และเปนจุดท่ีเหมาะสมสําหรับนําปริมาณลมท่ีไดไปใชงาน เชน เติมลมสําหรับ
รถมอเตอรไซด รถยนต หรือการเปาฝุนในกรองอากาศรถยนต เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 จุดติดตั้งแผงโซลาเซลลหลังคาของอาคารจอดรถคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 การติดตั้งแผงโซลาเซลลเริ่มตนจากนําขายึดหลังคาเมทัลชีตแบบยิงสกูร (Metal sheet roof, Bolt 
system) วางบนสันนูนของแผนเมทัลชีต ดวยการเจาะสกรูลงไปใหยึดกับคานของอาคาร นํารางอะลูมิเนียม (Aluminum 
Rail) วางบนขายึดหลังคาเพ่ือติดตั้งแผงโซลาเซลลไปตามแนวยาว หลังจากน้ันนําอุปกรณจับยึดดานขางแผงโซลาเซลล 
(End Clamp Solar Module) ใหแนนไมสามารถขยับตัวได และยังเปนการปองกันกระแสลมพัดพาแผงโซลาเซลลใหตก
หลนไปยังดานลางอีกดวย 
               1.2 ผลการศึกษาการใชงานระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
 หลังติดตั้งระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตย พบวา มีข้ันตอนการใชงาน ดังภาพท่ี 8 ซ่ึงเริ่มตนจากการ
ตรวจสอบความเรียบรอยของสายไฟ และจุดเช่ือมตอของอุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงานโดยสามารถเริ่มดําเนินงาน
ในชวงเวลา 08.00 เปนตนไป จนถึงชวงเวลา 17.00 น. เน่ืองจากปมลมจะรับพลังงาแสงอาทิตยโดยตรง เพ่ือขับปมให
ทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 ระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
 
 การใชงานเริ่มตนโดยทําการเปดสวิตชควบคุมการทํางานท่ีกลองควบคุมระบบปมลมพลังงาน
แสงอาทิตยไปท่ีตําแหนง “On” เพ่ือเปดระบบใหอุปกรณภายในกลองควบคุมทํางาน สังเกตสถานะไฟแสดงการทํางาน
จะเปลี่ยนจากตําแหนงสีแดง มาอยูในตําแหนงสีเขียว มอนิเตอรแสดงผลในสวนแสดงคาแรงดัน คากระแสไฟฟา และ
กําลังไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงโซลาเซลล ปมลมขนาดมอเตอรบัสเลสขนาด 350 วัตต จะเริ่มทํางานเมื่อมีแรงดันตั้งแต 24 
โวลต เปนตนไป ซึ่งข้ึนอยูกับปริมาณความเขมแสงท่ีตกกระทบแผงโซลาเซลล โดยจะมีความเร็วรอบท่ีแตกตางกันและแต
ละชวงเวลา ความเร็วสูงสุดท่ี 3,000 รอบตอนาที ดวยอัตราทด 6:1 (500 รอบตอนาที) เมื่อปมลมทํางานลมท่ีไดจะถูก
นําไปเก็บลงในภาชนะบรรจุลมขนาด 36 ลิตร โดยจะหยุดการทํางานอัตโนมัติท่ีระดับแรงดันลม 4.8 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร ดวยอุปกรณเช็คระดับแรงดันลมภายในภาชนะบรรจุลม โดยท่ีขณะปมลมทํางานหากมีเงาบังแผงโซลาเซลล ก็
จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของระบบดวย 
 

1520 องศา สําหรับติดตั้งเมื่อเทียบกับทิศใต (True South) สงผลกระทบตอสมรรถนะของระบบ (วิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, 2561) และเปนจุดท่ีเหมาะสมสําหรับนําปริมาณลมท่ีไดไปใชงาน เชน เติมลมสําหรับ
รถมอเตอรไซด รถยนต หรือการเปาฝุนในกรองอากาศรถยนต เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 จุดติดตั้งแผงโซลาเซลลหลังคาของอาคารจอดรถคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 การติดตั้งแผงโซลาเซลลเริ่มตนจากนําขายึดหลังคาเมทัลชีตแบบยิงสกูร (Metal sheet roof, Bolt 
system) วางบนสันนูนของแผนเมทัลชีต ดวยการเจาะสกรูลงไปใหยึดกับคานของอาคาร นํารางอะลูมิเนียม (Aluminum 
Rail) วางบนขายึดหลังคาเพ่ือติดตั้งแผงโซลาเซลลไปตามแนวยาว หลังจากน้ันนําอุปกรณจับยึดดานขางแผงโซลาเซลล 
(End Clamp Solar Module) ใหแนนไมสามารถขยับตัวได และยังเปนการปองกันกระแสลมพัดพาแผงโซลาเซลลใหตก
หลนไปยังดานลางอีกดวย 
               1.2 ผลการศึกษาการใชงานระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
 หลังติดตั้งระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตย พบวา มีข้ันตอนการใชงาน ดังภาพท่ี 8 ซ่ึงเริ่มตนจากการ
ตรวจสอบความเรียบรอยของสายไฟ และจุดเช่ือมตอของอุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงานโดยสามารถเริ่มดําเนินงาน
ในชวงเวลา 08.00 เปนตนไป จนถึงชวงเวลา 17.00 น. เน่ืองจากปมลมจะรับพลังงาแสงอาทิตยโดยตรง เพ่ือขับปมให
ทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 ระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
 
 การใชงานเริ่มตนโดยทําการเปดสวิตชควบคุมการทํางานท่ีกลองควบคุมระบบปมลมพลังงาน
แสงอาทิตยไปท่ีตําแหนง “On” เพ่ือเปดระบบใหอุปกรณภายในกลองควบคุมทํางาน สังเกตสถานะไฟแสดงการทํางาน
จะเปลี่ยนจากตําแหนงสีแดง มาอยูในตําแหนงสีเขียว มอนิเตอรแสดงผลในสวนแสดงคาแรงดัน คากระแสไฟฟา และ
กําลังไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงโซลาเซลล ปมลมขนาดมอเตอรบัสเลสขนาด 350 วัตต จะเริ่มทํางานเมื่อมีแรงดันตั้งแต 24 
โวลต เปนตนไป ซึ่งข้ึนอยูกับปริมาณความเขมแสงท่ีตกกระทบแผงโซลาเซลล โดยจะมีความเร็วรอบท่ีแตกตางกันและแต
ละชวงเวลา ความเร็วสูงสุดท่ี 3,000 รอบตอนาที ดวยอัตราทด 6:1 (500 รอบตอนาที) เมื่อปมลมทํางานลมท่ีไดจะถูก
นําไปเก็บลงในภาชนะบรรจุลมขนาด 36 ลิตร โดยจะหยุดการทํางานอัตโนมัติท่ีระดับแรงดันลม 4.8 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร ดวยอุปกรณเช็คระดับแรงดันลมภายในภาชนะบรรจุลม โดยท่ีขณะปมลมทํางานหากมีเงาบังแผงโซลาเซลล ก็
จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของระบบดวย 
 

ภาพที่ 7 จุดติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หลังคาของอาคารจอดรถ

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์  ชื่นอัศดงคต 
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50   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

  1.2 ผลการศึกษาการใช้งานระบบปั๊มลมพลังงาน 

แสงอาทิตย์ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

 หลังติดตั้งระบบปั ๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า 

มีขั้นตอนการใช้งาน ดังภาพท่ี 8 ซ่ึงเริ่มต้นจากการตรวจสอบ 

ความเรียบร้อยของสายไฟ และจุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์ให้อยู่ใน 

สภาพพร้อมใช้งานโดยสามารถเริ่มด�าเนินงานในช่วงเวลา 08.00  

เป็นต้นไป จนถึงช่วงเวลา 17.00 น. เนื่องจากปั๊มลมจะรับพลังงาน 

แสงอาทิตย์โดยตรง เพื่อขับปั๊มให้ท�างาน

 การใช้งานเริ่มต้นโดยท�าการเปิดสวิตช์ควบคุมการ

ท�างานทีก่ล่องควบคมุระบบป๊ัมลมพลงังานแสงอาทติย์ไปทีต่�าแหน่ง 

“On” เพื่อเปิดระบบให้อุปกรณ์ภายในกล่องควบคุมท�างาน สังเกต

1520 องศา สําหรับติดตั้งเมื่อเทียบกับทิศใต (True South) สงผลกระทบตอสมรรถนะของระบบ (วิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, 2561) และเปนจุดท่ีเหมาะสมสําหรับนําปริมาณลมท่ีไดไปใชงาน เชน เติมลมสําหรับ
รถมอเตอรไซด รถยนต หรือการเปาฝุนในกรองอากาศรถยนต เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 จุดติดตั้งแผงโซลาเซลลหลังคาของอาคารจอดรถคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 การติดตั้งแผงโซลาเซลลเริ่มตนจากนําขายึดหลังคาเมทัลชีตแบบยิงสกูร (Metal sheet roof, Bolt 
system) วางบนสันนูนของแผนเมทัลชีต ดวยการเจาะสกรูลงไปใหยึดกับคานของอาคาร นํารางอะลูมิเนียม (Aluminum 
Rail) วางบนขายึดหลังคาเพ่ือติดตั้งแผงโซลาเซลลไปตามแนวยาว หลังจากน้ันนําอุปกรณจับยึดดานขางแผงโซลาเซลล 
(End Clamp Solar Module) ใหแนนไมสามารถขยับตัวได และยังเปนการปองกันกระแสลมพัดพาแผงโซลาเซลลใหตก
หลนไปยังดานลางอีกดวย 
               1.2 ผลการศึกษาการใชงานระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
 หลังติดตั้งระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตย พบวา มีข้ันตอนการใชงาน ดังภาพท่ี 8 ซ่ึงเริ่มตนจากการ
ตรวจสอบความเรียบรอยของสายไฟ และจุดเช่ือมตอของอุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงานโดยสามารถเริ่มดําเนินงาน
ในชวงเวลา 08.00 เปนตนไป จนถึงชวงเวลา 17.00 น. เน่ืองจากปมลมจะรับพลังงาแสงอาทิตยโดยตรง เพ่ือขับปมให
ทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 ระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
 
 การใชงานเริ่มตนโดยทําการเปดสวิตชควบคุมการทํางานท่ีกลองควบคุมระบบปมลมพลังงาน
แสงอาทิตยไปท่ีตําแหนง “On” เพ่ือเปดระบบใหอุปกรณภายในกลองควบคุมทํางาน สังเกตสถานะไฟแสดงการทํางาน
จะเปลี่ยนจากตําแหนงสีแดง มาอยูในตําแหนงสีเขียว มอนิเตอรแสดงผลในสวนแสดงคาแรงดัน คากระแสไฟฟา และ
กําลังไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงโซลาเซลล ปมลมขนาดมอเตอรบัสเลสขนาด 350 วัตต จะเริ่มทํางานเมื่อมีแรงดันตั้งแต 24 
โวลต เปนตนไป ซึ่งข้ึนอยูกับปริมาณความเขมแสงท่ีตกกระทบแผงโซลาเซลล โดยจะมีความเร็วรอบท่ีแตกตางกันและแต
ละชวงเวลา ความเร็วสูงสุดท่ี 3,000 รอบตอนาที ดวยอัตราทด 6:1 (500 รอบตอนาที) เมื่อปมลมทํางานลมท่ีไดจะถูก
นําไปเก็บลงในภาชนะบรรจุลมขนาด 36 ลิตร โดยจะหยุดการทํางานอัตโนมัติท่ีระดับแรงดันลม 4.8 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร ดวยอุปกรณเช็คระดับแรงดันลมภายในภาชนะบรรจุลม โดยท่ีขณะปมลมทํางานหากมีเงาบังแผงโซลาเซลล ก็
จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของระบบดวย 
 

ภาพที่ 8 ระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์

   ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

สถานะไฟแสดงการท�างานจะเปลี่ยนจากต�าแหน่งสีแดง มาอยู่ใน

ต�าแหน่งสีเขยีว มอนเิตอร์แสดงผลในส่วนแสดงค่าแรงดนั ค่ากระแส

ไฟฟ้า และก�าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ ปั๊มลมขนาดมอ

เตอร์บัสเลสขนาด 350 วัตต์ จะเริ่มท�างานเม่ือมีแรงดันตั้งแต่ 24 

โวลต์ เป็นต้นไป ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มแสงที่ตกกระทบแผง

โซล่าเซลล์ โดยจะมีความเร็วรอบที่แตกต่างกันและแต่ละช่วงเวลา 

ความเร็วสูงสุดที่ 3,000 รอบต่อนาที ด้วยอัตราทด 6:1 (500 รอบ

ต่อนาท)ี เมือ่ป๊ัมลมท�างานลมทีไ่ด้จะถกูน�าไปเก็บลงในภาชนะบรรจุ

ลมขนาด 36 ลติร โดยจะหยดุการท�างานอตัโนมตัทิีร่ะดบัแรงดนัลม 

4.8 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ด้วยอุปกรณ์เช็คระดับแรงดันลม

ภายในภาชนะบรรจุลม โดยที่ขณะปั๊มลมท�างานหากมีเงาบังแผง 

โซล่าเซลล์ ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของระบบด้วย

  1.3 ผลการทดสอบระบบป๊ัมลมพลังงานแสงอาทติย์

ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

 ผลการทดสอบระบบป๊ัมลมพลงังานแสงอาทติย์ส�าหรบั

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก พบว่า การทดสอบโดยท�าการเก็บข้อมูลใน

ช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. เฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ชั่วโมง อุณหภูม ิ

โดยเฉลี่ย 32-35 องศาเซลเซียส วัดปริมาณความเข้มแสง ปริมาณ 

แรงดันไฟฟ้า ปริมาณกระแสไฟฟ้า ก�าลังไฟฟ้าที่ได้จากแผง 

โซล่าเซลล์ และปริมาณความเร็วรอบของมอเตอร์บัสเลสได้ผล 

ดังตารางที่ 1

  

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

 
               1.3 ผลการทดสอบระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
 ผลการทดสอบระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก พบวา การทดสอบโดย
ทําการเก็บขอมูลในชวงเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. เฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ช่ัวโมง อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 3235 องศาเซลเซียส 
วัดปริมาณความเขมแสง ปริมาณแรงดันไฟฟา ปริมาณกระแสไฟฟา กําลังไฟฟาท่ีไดจากแผงโซลาเซลล และปริมาณ
ความเร็วรอบของมอเตอรบัสเลสไดผลดังตารางท่ี 1 
   
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ความเขมแสง 
(ลักซ) 

คาแรงดัน 
(โวลต) 

คากระแส 
(แอมแปร) 

กําลังไฟฟา 
(วัตต) 

ความเร็วรอบ 
(รอบ/นาที) 

08.00 น. 13,548 17.93 1.63 29.23 159.60 
09.00 น. 30,573 28.50 4.16 132.11 310.63 
10.00 น. 45,678 35.79 6.36 227.68 406.71 
11.00 น. 46,127 35.86 6.49 230.46 417.53 
12.00 น. 54,257 36.38 6.81 243.15 422.35 
13.00 น. 57,479 36.85 7.23 259.26 426.80 
14.00 น. 55,625 34.95 6.26 231.65 422.95 
15.00 น. 52,928 33.40 5.99 199.71 382.80 
16.00 น. 50,234 32.05 4.04 162.93 352.88 
17.00 น. 31,393 19.76 2.89 58.14 189.07 

 
 ผลการวิเคราะหคาความเขมแสง พบวา คาปริมาณความเขมแสงจะมีคาเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาท่ีผานไป โดย
การวัดดวยเครื่องมือทดสอบความเขมแสง (Light Intensity Meter) ยี่หอ Pro’s Kit รุน MT4017 ซึ่งเมื่อเริ่มตน
ระยะเวลา 08.00 น. ความเขมแสงจากดวงอาทิตยจะยังมีปริมาณนอย โดยเฉลี่ยเทากับ 13,548 ลักซ เมื่อระยะเวลาเพ่ิมข้ึน จะมี
แนวโนมความเขมแสงเพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจากการโคจรของดวงอาทิตยท่ีเคลื่อนจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก โดยสามารถวัดคา
ปริมาณความเขมแสงไดสูงสุดในเวลาชวง 13.00 น. โดยเฉลี่ยมีคาเทากับ 57,479 ลักซ และจะมีคาเฉลี่ยแนวโนมลดลงเมื่อ
ระยะเวลาหลังจาก 14.00 น. ท่ีระดับความเขมแสง 31,393 ลักซ ระยะเวลา 17.00 น. ความสัมพันธของระยะเวลาและปริมาณ
ความเขมแสงดังภาพท่ี 9 จะสังเกตไดวา กราฟจะมีลักษณะเปนรูปพาลาโบลา ซ่ึงคาปริมาณความเขมแสงจะพบมากสุดใน
ชวงเวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. โดยหากปริมาณความเขมแสงมาก แผงโซลาเซลลก็จะผลิตกระแสไฟฟาออกมาปริมาณมาก
เชนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 ความสัมพันธของระยะเวลา กับปริมาณความเขมแสง   ภาพท่ี 10 ความสัมพันธของระยะเวลา กับปริมาณแรงดนัไฟฟา 
 
 ผลการวิเคราะหคาแรงดันไฟฟา พบวา คาแรงดันไฟฟาจะมีคาเพ่ิมตามระยะเวลาการโคจรของดวงอาทิตย โดย
เมื่อเริ่มทําการเก็บขอมูลในระยะเริ่มตนจะมีแรงดันโดยเฉลี่ย 17.93 โวลต ในชวงเวลา 08.00 น. และระดับแรงดันไฟฟาจะมี
คาสูงสุดท่ีเวลา 13.00 น. โดยเฉลี่ยเทากับ 36.85 โวลต และจะมีลักษณะกราฟเปนลักษณะรูปพาลาโบลา ท้ังน้ีในบางชวงเวลา
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 ผลการวิเคราะห์ค่าความเข้มแสง พบว่า ค่าปริมาณ 

ความเข้มแสงจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไป โดยการวัด 

ด้วยเครื่องมือทดสอบความเข้มแสง (Light Intensity Meter)  

ยี่ห้อ Pro’s Kit รุ่น MT-4017 ซึ่งเมื่อเริ่มต้นระยะเวลา 08.00 น.  

ความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์จะยังมีปริมาณน้อย โดยเฉล่ียเท่ากับ  

13,548 ลักซ์ เมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น จะมีแนวโน้มความเข้มแสง 

เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการโคจรของดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนจากทิศ 

ตะวนัออกไปยงัทิศตะวนัตก โดยสามารถวดัค่าปรมิาณความเข้มแสง 

ได้สูงสุดในเวลาช่วง 13.00 น. โดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 57,479 ลักซ์  

และจะมีค่าเฉลี่ยแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาหลังจาก 14.00 น.  

ที่ระดับความเข้มแสง 31,393 ลักซ์ ระยะเวลา 17.00 น.  

ความสัมพันธ์ของระยะเวลาและปริมาณความเข้มแสงดังภาพที่ 9  

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์  ชื่นอัศดงคต 

 
               1.3 ผลการทดสอบระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
 ผลการทดสอบระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก พบวา การทดสอบโดย
ทําการเก็บขอมูลในชวงเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. เฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ช่ัวโมง อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 3235 องศาเซลเซียส 
วัดปริมาณความเขมแสง ปริมาณแรงดันไฟฟา ปริมาณกระแสไฟฟา กําลังไฟฟาท่ีไดจากแผงโซลาเซลล และปริมาณ
ความเร็วรอบของมอเตอรบัสเลสไดผลดังตารางท่ี 1 
   
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ความเขมแสง 
(ลักซ) 

คาแรงดัน 
(โวลต) 

คากระแส 
(แอมแปร) 

กําลังไฟฟา 
(วัตต) 

ความเร็วรอบ 
(รอบ/นาที) 

08.00 น. 13,548 17.93 1.63 29.23 159.60 
09.00 น. 30,573 28.50 4.16 132.11 310.63 
10.00 น. 45,678 35.79 6.36 227.68 406.71 
11.00 น. 46,127 35.86 6.49 230.46 417.53 
12.00 น. 54,257 36.38 6.81 243.15 422.35 
13.00 น. 57,479 36.85 7.23 259.26 426.80 
14.00 น. 55,625 34.95 6.26 231.65 422.95 
15.00 น. 52,928 33.40 5.99 199.71 382.80 
16.00 น. 50,234 32.05 4.04 162.93 352.88 
17.00 น. 31,393 19.76 2.89 58.14 189.07 

 
 ผลการวิเคราะหคาความเขมแสง พบวา คาปริมาณความเขมแสงจะมีคาเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาท่ีผานไป โดย
การวัดดวยเครื่องมือทดสอบความเขมแสง (Light Intensity Meter) ยี่หอ Pro’s Kit รุน MT4017 ซึ่งเมื่อเริ่มตน
ระยะเวลา 08.00 น. ความเขมแสงจากดวงอาทิตยจะยังมีปริมาณนอย โดยเฉลี่ยเทากับ 13,548 ลักซ เมื่อระยะเวลาเพ่ิมข้ึน จะมี
แนวโนมความเขมแสงเพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจากการโคจรของดวงอาทิตยท่ีเคลื่อนจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก โดยสามารถวัดคา
ปริมาณความเขมแสงไดสูงสุดในเวลาชวง 13.00 น. โดยเฉลี่ยมีคาเทากับ 57,479 ลักซ และจะมีคาเฉลี่ยแนวโนมลดลงเมื่อ
ระยะเวลาหลังจาก 14.00 น. ท่ีระดับความเขมแสง 31,393 ลักซ ระยะเวลา 17.00 น. ความสัมพันธของระยะเวลาและปริมาณ
ความเขมแสงดังภาพท่ี 9 จะสังเกตไดวา กราฟจะมีลักษณะเปนรูปพาลาโบลา ซ่ึงคาปริมาณความเขมแสงจะพบมากสุดใน
ชวงเวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. โดยหากปริมาณความเขมแสงมาก แผงโซลาเซลลก็จะผลิตกระแสไฟฟาออกมาปริมาณมาก
เชนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 ความสัมพันธของระยะเวลา กับปริมาณความเขมแสง   ภาพท่ี 10 ความสัมพันธของระยะเวลา กับปริมาณแรงดนัไฟฟา 
 
 ผลการวิเคราะหคาแรงดันไฟฟา พบวา คาแรงดันไฟฟาจะมีคาเพ่ิมตามระยะเวลาการโคจรของดวงอาทิตย โดย
เมื่อเริ่มทําการเก็บขอมูลในระยะเริ่มตนจะมีแรงดันโดยเฉลี่ย 17.93 โวลต ในชวงเวลา 08.00 น. และระดับแรงดันไฟฟาจะมี
คาสูงสุดท่ีเวลา 13.00 น. โดยเฉลี่ยเทากับ 36.85 โวลต และจะมีลักษณะกราฟเปนลักษณะรูปพาลาโบลา ท้ังน้ีในบางชวงเวลา
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จะสังเกตได้ว่า กราฟจะมีลักษณะเป็นรูปพาลาโบล่า ซึ่งค่าปริมาณ 

ความเข้มแสงจะพบมากสุดในช่วงเวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น.  

โดยหากปริมาณความเข้มแสงมาก แผงโซล่าเซลล์ก็จะผลิตกระแส 

ไฟฟ้าออกมาปริมาณมากเช่นกัน

 
               1.3 ผลการทดสอบระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
 ผลการทดสอบระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก พบวา การทดสอบโดย
ทําการเก็บขอมูลในชวงเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. เฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ช่ัวโมง อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 3235 องศาเซลเซียส 
วัดปริมาณความเขมแสง ปริมาณแรงดันไฟฟา ปริมาณกระแสไฟฟา กําลังไฟฟาท่ีไดจากแผงโซลาเซลล และปริมาณ
ความเร็วรอบของมอเตอรบัสเลสไดผลดังตารางท่ี 1 
   
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ความเขมแสง 
(ลักซ) 

คาแรงดัน 
(โวลต) 

คากระแส 
(แอมแปร) 

กําลังไฟฟา 
(วัตต) 

ความเร็วรอบ 
(รอบ/นาที) 

08.00 น. 13,548 17.93 1.63 29.23 159.60 
09.00 น. 30,573 28.50 4.16 132.11 310.63 
10.00 น. 45,678 35.79 6.36 227.68 406.71 
11.00 น. 46,127 35.86 6.49 230.46 417.53 
12.00 น. 54,257 36.38 6.81 243.15 422.35 
13.00 น. 57,479 36.85 7.23 259.26 426.80 
14.00 น. 55,625 34.95 6.26 231.65 422.95 
15.00 น. 52,928 33.40 5.99 199.71 382.80 
16.00 น. 50,234 32.05 4.04 162.93 352.88 
17.00 น. 31,393 19.76 2.89 58.14 189.07 

 
 ผลการวิเคราะหคาความเขมแสง พบวา คาปริมาณความเขมแสงจะมีคาเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาท่ีผานไป โดย
การวัดดวยเครื่องมือทดสอบความเขมแสง (Light Intensity Meter) ยี่หอ Pro’s Kit รุน MT4017 ซึ่งเมื่อเริ่มตน
ระยะเวลา 08.00 น. ความเขมแสงจากดวงอาทิตยจะยังมีปริมาณนอย โดยเฉลี่ยเทากับ 13,548 ลักซ เมื่อระยะเวลาเพ่ิมข้ึน จะมี
แนวโนมความเขมแสงเพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจากการโคจรของดวงอาทิตยท่ีเคลื่อนจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก โดยสามารถวัดคา
ปริมาณความเขมแสงไดสูงสุดในเวลาชวง 13.00 น. โดยเฉลี่ยมีคาเทากับ 57,479 ลักซ และจะมีคาเฉลี่ยแนวโนมลดลงเมื่อ
ระยะเวลาหลังจาก 14.00 น. ท่ีระดับความเขมแสง 31,393 ลักซ ระยะเวลา 17.00 น. ความสัมพันธของระยะเวลาและปริมาณ
ความเขมแสงดังภาพท่ี 9 จะสังเกตไดวา กราฟจะมีลักษณะเปนรูปพาลาโบลา ซ่ึงคาปริมาณความเขมแสงจะพบมากสุดใน
ชวงเวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. โดยหากปริมาณความเขมแสงมาก แผงโซลาเซลลก็จะผลิตกระแสไฟฟาออกมาปริมาณมาก
เชนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 ความสัมพันธของระยะเวลา กับปริมาณความเขมแสง   ภาพท่ี 10 ความสัมพันธของระยะเวลา กับปริมาณแรงดนัไฟฟา 
 
 ผลการวิเคราะหคาแรงดันไฟฟา พบวา คาแรงดันไฟฟาจะมีคาเพ่ิมตามระยะเวลาการโคจรของดวงอาทิตย โดย
เมื่อเริ่มทําการเก็บขอมูลในระยะเริ่มตนจะมีแรงดันโดยเฉลี่ย 17.93 โวลต ในชวงเวลา 08.00 น. และระดับแรงดันไฟฟาจะมี
คาสูงสุดท่ีเวลา 13.00 น. โดยเฉลี่ยเทากับ 36.85 โวลต และจะมีลักษณะกราฟเปนลักษณะรูปพาลาโบลา ท้ังน้ีในบางชวงเวลา
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 ผลการวิเคราะห์ค่าแรงดันไฟฟ้า พบว่า ค่าแรงดันไฟฟ้า

จะมีค่าเพิ่มตามระยะเวลาการโคจรของดวงอาทิตย์ โดยเมื่อเริ่ม

ท�าการเก็บข้อมูลในระยะเริ่มต้นจะมีแรงดันโดยเฉลี่ย 17.93 โวลต์ 

ในช่วงเวลา 08.00 น. และระดับแรงดันไฟฟ้าจะมีค่าสูงสุดที่เวลา 

13.00 น. โดยเฉลี่ยเท่ากับ 36.85 โวลต์ และจะมีลักษณะกราฟเป็น

ลกัษณะรปูพาลาโบล่า ทัง้นีใ้นบางช่วงเวลาอาจจะมเีงาเมฆเลือ่นเข้า

มาบงัแผงโซล่าเซลล์ ส่งผลให้ปรมิาณแรงดนัไฟฟ้าตกลง และจะมค่ีา

เฉลีย่แนวโน้มลดลงเมือ่ระยะเวลาหลงัจาก 14.00 น. ทีร่ะดบัแรงดนั

ไฟฟ้า 19.76 โวลต์ ระยะเวลา 17.00 น. ซึง่จะสอดคล้องกบัปรมิาณ

ความเข้มแสง หากปริมาณความเข้มแสงมาก ก็จะมีค่าแรงดันไฟฟ้า

สูงขึ้นเช่นกัน ดังภาพที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ของระยะเวลา และ

ปริมาณแรงดันไฟฟ้า

ภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ของระยะเวลา กับปริมาณความเข้มแสง  ภาพที่ 10 ความสัมพันธ์ของระยะเวลา กับปริมาณแรงดันไฟฟ้า

 ผลการวิเคราะห์ค่ากระแสไฟฟ้า พบว่า ค่ากระแส

ไฟฟ้าจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณความเข้มแสง โดยเมื่อมีปริมาณ

ความเข้มแสงมากค่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ก็จะ

มีปริมาณมากเช่นกัน โดยในระยะเริมต้นที่ 08.00 น. สามารถวัด

ค่ากระแสไฟฟ้าได้ปริมาณ 1.63 แอมแปร์ เมื่อระยะเวลาผ่านไป 

ปริมาณความเข้มแสงเพิ่มสูงขึ้นค่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็จะเพิ่ม

สูงตามกัน โดยสามารถวัดได้ที่ 7.23 แอมแปร์ ท่ีเวลา 13.00 น.  

ดงัภาพที ่11 แสดงความสมัพนัธ์ของระยะเวลา และปริมาณกระแส

ไฟฟ้า ดงันัน้ลักษณะของกราฟทีไ่ด้จงึมคีวามสอดคล้องกบักราฟของ

ปริมาณความเข้มแสง

 ผลการวิเคราะห์ค่าก�าลังไฟฟ้า พบว่า ค่าก�าลังไฟฟ้า 

เกิดจากค่าแรงดันไฟฟ้าคูณกับค่ากระแสไฟฟ้า โดยหากค่าทั้ง 2  

มีค ่าปริมาณเพิ่มขึ้นปริมาณก�าลังไฟฟ้าท่ีได ้ ก็จะสูงข้ึนตาม 

โดยเมื่อท�าการเก็บข้อมูลในระยะเริ่มต้นจะมีก�าลังไฟฟ้าโดยเฉล่ีย  

29.23 วัตต์ ในช่วงเวลา 08.00 น. และระดับก�าลังไฟฟ้าจะมีค่า 

สูงสุดที่เวลา 13.00 น. โดยเฉลี่ยเท่ากับ 259.26 วัตต์ ซึ่งเป็นผลให ้

อาจจะมีเงาเมฆเลื่อนเขามาบังแผงโซลาเซลล สงผลใหปริมาณแรงดันไฟฟาตกลง และจะมีคาเฉลี่ยแนวโนมลดลงเมื่อระยะเวลา
หลงัจาก 14.00 น. ท่ีระดับแรงดันไฟฟา 19.76 โวลต ระยะเวลา 17.00 น. ซ่ึงจะสอดคลองกับปริมาณความเขมแสง หากปริมาณ
ความเขมแสงมาก ก็จะมีคาแรงดันไฟฟาสูงข้ึนเชนกัน ดังภาพท่ี 10 แสดงความสัมพันธของระยะเวลา และปริมาณแรงดันไฟฟา 
 ผลการวิเคราะหคากระแสไฟฟา พบวา คากระแสไฟฟาจะมีความสัมพันธกับปริมาณความเขมแสง โดยเมื่อมี
ปริมาณความเขมแสงมากคากระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงโซลาเซลลก็จะมีปริมาณมากเชนกัน โดยในระยะเริมตนท่ี 08.00 น. 
สามารถวัดคากระแสไฟฟาไดปริมาณ 1.63 แอมแปร เมื่อระยะเวลาผานไป ปริมาณความเขมแสงเพ่ิมสูงข้ึนคากระแสไฟฟาท่ีผลิต
ไดก็จะเพ่ิมสูงตามกัน โดยสามารถวัดไดท่ี 7.23 แอมแปร ท่ีเวลา 13.00 น. ดังภาพท่ี 11 แสดงความสัมพันธของระยะเวลา และ
ปริมาณกระแสไฟฟา ดังน้ันลักษณะของกราฟท่ีไดจึงมีความสอดคลองกับกราฟของปริมาณความเขมแสง 
 
 
 
   
  
 
 
 
ภาพท่ี 11 ความสัมพันธของระยะเวลา กับปริมาณกระแสไฟฟา   ภาพท่ี 12 ความสมัพันธของระยะเวลา กับปริมาณกําลังไฟฟา 
 
 ผลการวิเคราะหคากําลังไฟฟา พบวา คากําลังไฟฟาเกิดจากคาแรงดันไฟฟาคูณกับคากระแสไฟฟา โดยหากคา
ท้ัง 2 มีคาปริมาณเพ่ิมข้ึนปริมาณกําลังไฟฟาท่ีไดก็จะสูงข้ึนตาม โดยเมื่อทําการเก็บขอมูลในระยะเริ่มตนจะมีกําลงัไฟฟาโดยเฉลีย่ 
29.23 วัตต ในชวงเวลา 08.00 น. และระดับกําลังไฟฟาจะมีคาสูงสุดท่ีเวลา 13.00 น. โดยเฉลี่ยเทากับ 259.26 วัตต ซึ่งเปนผลให
บัสเลสมอเตอรมีประสิทธิภาพการทํางานใกลเคียงกับคุณลักษณะของมอเตอรคือ 350 วัตต ท้ังน้ีในบางชวงเวลาอาจจะมีเงาเมฆ
เลื่อนเขามาบังแผงโซลาเซลล สงผลใหปริมาณกําลังไฟฟาลดลง ดังภาพท่ี 12 แสดงความสัมพันธของระยะเวลา และปริมาณ
กําลังไฟฟา 
 ผลการวิเคราะหคาความเร็วรอบของมอเตอรบัสเลส พบวา คาความเร็วรอบของมอเตอรบัสเลสดวยเครื่องวัด
ความเร็วรอบยี่หอ Peak Meter รุน PM6208A ซึ่งจะข้ึนอยูกับคาแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา ของแผงโซลาเซลล เพ่ือจายใหกับ
มอเตอรบัสเลสทํางาน โดยเมื่อทําการเก็บขอมูลในระยะเริ่มตนจะมีความเร็วรอบโดยเฉลี่ย 159.60 รอบตอนาที (RPM) ในชวง
เวลา 08.00 น. และระดับความเร็วรอบสูงสุดท่ีเวลา 13.00 น. โดยเฉลี่ยเทากับ 426.80 รอบตอนาที และจะมีลักษณะกราฟเปน
รูปพาลาโบลา ท้ังน้ีในบางชวงเวลาอาจจะมีเงาเมฆเลื่อนเขามาบังแผงโซลาเซลล สงผลใหปริมาณความเร็วรอบลดลง ดังภาพท่ี 13 
แสดงความสัมพันธของระยะเวลา และปริมาณแรงดันไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13 ความสัมพันธของระยะเวลา กับปริมาณความเร็วรอบมอเตอรบัสเลส    
 
 ผลการวิเคราะหทดสอบระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตย พบวา ในชวงเริ่มตนคาปริมาณความเขมแสงจะสงผลตอ
ความเร็วรอบในการบรรจุลมลงภาชนะขนาด 36 ลิตร สงผลใหระยะเวลาในการบรรจุลมในแตละชวงเวลามีปริมาณแตกตางกัน 
คือ ในชวงเวลา 08.0009.00 น. ความเร็วรอบของมอเตอรหมุนดวยความเร็วรอบ 310.63 รอบตอนาที จะใชเวลาในการบรรจุลม
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ภาพที่ 11 ความสัมพันธ์ของระยะเวลา กับปริมาณกระแสไฟฟ้า  ภาพที่ 12 ความสัมพันธ์ของระยะเวลา กับปริมาณก�าลังไฟฟ้า

บัสเลสมอเตอร์มีประสิทธิภาพการท�างานใกล้เคียงกับคุณลักษณะ 

ของมอเตอร์ คือ 350 วัตต์ ทั้งนี้ในบางช่วงเวลาอาจจะมีเงาเมฆ 

เลื่อนเข้ามาบังแผงโซล่าเซลล์ ส่งผลให้ปริมาณก�าลังไฟฟ้าลดลง  

ดังภาพที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ของระยะเวลา และปริมาณ 

ก�าลังไฟฟ้า

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์  ชื่นอัศดงคต 
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52   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

 ผลการวิเคราะห์ค่าความเร็วรอบของมอเตอร์บัสเลส 

พบว่า ค่าความเร็วรอบของมอเตอร์บัสเลสด้วยเครื่องวัดความเร็ว 

รอบยี่ห้อ Peak Meter รุ่น PM6208A ซึ่งจะขึ้นอยู่กับค่าแรงดัน 

ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ของแผงโซล่าเซลล์ เพื่อจ่ายให้กับมอเตอร ์

บสัเลสท�างาน โดยเมือ่ท�าการเก็บข้อมลูในระยะเริม่ต้นจะมคีวามเรว็ 

รอบโดยเฉลี่ย 159.60 รอบต่อนาที (RPM) ในช่วงเวลา 08.00 น.  

และระดับความเร็วรอบสูงสุดท่ีเวลา 13.00 น. โดยเฉลี่ยเท่ากับ  

426.80 รอบต่อนาท ีและจะมลัีกษณะกราฟเป็นรปูพาลาโบล่า ทัง้นี้ 

ในบางช่วงเวลาอาจจะมีเงาเมฆเลื่อนเข้ามาบังแผงโซล่าเซลล์ ส่งผล 

ให้ปรมิาณความเรว็รอบลดลง ดงัภาพที ่13 แสดงความสมัพนัธ์ของ 

ระยะเวลา และปริมาณแรงดันไฟฟ้า

ต่อนาที จะใช้เวลาในการบรรจุลมลงในภาชนะเฉลี่ย 7.42 นาที  

ช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ความเร็วรอบของมอเตอร์หมุนด้วย 

ความเร็วรอบ 422.95 รอบต่อนาที จะใช้เวลาในการบรรจุลมลง 

ในภาชนะเฉลี่ย 8.43 นาที ช่วงเวลา 14.00-15.00 น. ความเร็วรอบ 

ของมอเตอร์หมนุด้วยความเรว็รอบ 382.80 รอบต่อนาท ีจะใช้เวลา 

ในการบรรจุลมลงในภาชนะเฉล่ีย 11.55 นาที ช ่วงเวลา  

15.00-16.00 น. ความเร็วรอบของมอเตอร์หมุนด้วยความเร็วรอบ  

352.88 รอบต่อนาที จะใช้เวลาในการบรรจุลมลงในภาชนะเฉลี่ย  

16.33 นาที และช่วงเวลา 16.00-17.00 น. ความเร็วรอบของ 

มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วรอบ 189.07 รอบต่อนาที จะใช้เวลาใน 

การบรรจุลมลงในภาชนะเฉลี่ย 60 นาที ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธ์ิ, คมสัน มุ่ยสี  

และนิกร ผงทอง (2562) ได้ศึกษาระบบสูบน�้าบาดาลพลังงาน 

แสงอาทิตย์ พบว่า ในช่วงเริ่มต้นค่าปริมาณความเข้มแสงมี 

ปริมาณน้อยระบบสูบน�้าบาดาล จะท�าการดึงกระแสไฟฟ้าจาก 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาชดเชย ส่งผลให้ระบบต้องพึง่พากระแส 

ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า และจะค่อยๆ ลดการพึ่งพาลงในช่วงเวลาท่ี 

ระบบโซล่าเซลล์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงขึ้น จนระบบฯ 

สามารถท�างานได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล ์

ได้ร้อยละ 100 ในช่วงเวลาที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เท่ากับขนาด 

ความต้องการแสไฟฟ้าของเคร่ืองสบูน�า้บาดาล เช่น ในตอนเช้าเวลา  

08.00 น. ระบบต้องการกระแสไฟฟ้าที่ระดับ 5.9 แอมแปร์ ในช่วง 

เวลาดังกล่าวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่ระดับ 1.11 แอมแปร์  

ดังนั้นจึงต้องพ่ึงพากระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีก  

4.79 แอมแปร์ เปรียบเทียบกับช่วงเวลา 12.00 น. แผงโซล่าเซลล ์

สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 5.94 แอมแปร์ ซึ่งเป็นเวลาที่

แสงจากดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับแผงโซล่าเซลล์ท�าให้ระบบฯ ไม่ต้อง 

ดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบปั๊มลม

พลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

 เมื่อด�าเนินการพัฒนาสร้างระบบปั ๊มลมพลังงาน 

แสงอาทิตย์ และท�าการทดสอบสมรรถนะด้วยการใช้งาน เพื่อ 

ดูประสิทธิภาพการท�างานด้วยการบรรจุลมลงในภาชนะขนาด  

36 ลิตร ด้วยมอเตอร์บัสเลสขนาด 350 วัตต์ เพื่อให้การวิจัย 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงท�าการวิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยหลักทาง 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

การท�างานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) กับมอเตอร ์

ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ดังแสดงผลในตารางที่ 2

อาจจะมีเงาเมฆเลื่อนเขามาบังแผงโซลาเซลล สงผลใหปริมาณแรงดันไฟฟาตกลง และจะมีคาเฉลี่ยแนวโนมลดลงเมื่อระยะเวลา
หลงัจาก 14.00 น. ท่ีระดับแรงดันไฟฟา 19.76 โวลต ระยะเวลา 17.00 น. ซ่ึงจะสอดคลองกับปริมาณความเขมแสง หากปริมาณ
ความเขมแสงมาก ก็จะมีคาแรงดันไฟฟาสูงข้ึนเชนกัน ดังภาพท่ี 10 แสดงความสัมพันธของระยะเวลา และปริมาณแรงดันไฟฟา 
 ผลการวิเคราะหคากระแสไฟฟา พบวา คากระแสไฟฟาจะมีความสัมพันธกับปริมาณความเขมแสง โดยเมื่อมี
ปริมาณความเขมแสงมากคากระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงโซลาเซลลก็จะมีปริมาณมากเชนกัน โดยในระยะเริมตนท่ี 08.00 น. 
สามารถวัดคากระแสไฟฟาไดปริมาณ 1.63 แอมแปร เมื่อระยะเวลาผานไป ปริมาณความเขมแสงเพ่ิมสูงข้ึนคากระแสไฟฟาท่ีผลิต
ไดก็จะเพ่ิมสูงตามกัน โดยสามารถวัดไดท่ี 7.23 แอมแปร ท่ีเวลา 13.00 น. ดังภาพท่ี 11 แสดงความสัมพันธของระยะเวลา และ
ปริมาณกระแสไฟฟา ดังน้ันลักษณะของกราฟท่ีไดจึงมีความสอดคลองกับกราฟของปริมาณความเขมแสง 
 
 
 
   
  
 
 
 
ภาพท่ี 11 ความสัมพันธของระยะเวลา กับปริมาณกระแสไฟฟา   ภาพท่ี 12 ความสมัพันธของระยะเวลา กับปริมาณกําลังไฟฟา 
 
 ผลการวิเคราะหคากําลังไฟฟา พบวา คากําลังไฟฟาเกิดจากคาแรงดันไฟฟาคูณกับคากระแสไฟฟา โดยหากคา
ท้ัง 2 มีคาปริมาณเพ่ิมข้ึนปริมาณกําลังไฟฟาท่ีไดก็จะสูงข้ึนตาม โดยเมื่อทําการเก็บขอมูลในระยะเริ่มตนจะมีกําลงัไฟฟาโดยเฉลีย่ 
29.23 วัตต ในชวงเวลา 08.00 น. และระดับกําลังไฟฟาจะมีคาสูงสุดท่ีเวลา 13.00 น. โดยเฉลี่ยเทากับ 259.26 วัตต ซึ่งเปนผลให
บัสเลสมอเตอรมีประสิทธิภาพการทํางานใกลเคียงกับคุณลักษณะของมอเตอรคือ 350 วัตต ท้ังน้ีในบางชวงเวลาอาจจะมีเงาเมฆ
เลื่อนเขามาบังแผงโซลาเซลล สงผลใหปริมาณกําลังไฟฟาลดลง ดังภาพท่ี 12 แสดงความสัมพันธของระยะเวลา และปริมาณ
กําลังไฟฟา 
 ผลการวิเคราะหคาความเร็วรอบของมอเตอรบัสเลส พบวา คาความเร็วรอบของมอเตอรบัสเลสดวยเครื่องวัด
ความเร็วรอบยี่หอ Peak Meter รุน PM6208A ซึ่งจะข้ึนอยูกับคาแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา ของแผงโซลาเซลล เพ่ือจายใหกับ
มอเตอรบัสเลสทํางาน โดยเมื่อทําการเก็บขอมูลในระยะเริ่มตนจะมีความเร็วรอบโดยเฉลี่ย 159.60 รอบตอนาที (RPM) ในชวง
เวลา 08.00 น. และระดับความเร็วรอบสูงสุดท่ีเวลา 13.00 น. โดยเฉลี่ยเทากับ 426.80 รอบตอนาที และจะมีลักษณะกราฟเปน
รูปพาลาโบลา ท้ังน้ีในบางชวงเวลาอาจจะมีเงาเมฆเลื่อนเขามาบังแผงโซลาเซลล สงผลใหปริมาณความเร็วรอบลดลง ดังภาพท่ี 13 
แสดงความสัมพันธของระยะเวลา และปริมาณแรงดันไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13 ความสัมพันธของระยะเวลา กับปริมาณความเร็วรอบมอเตอรบัสเลส    
 
 ผลการวิเคราะหทดสอบระบบปมลมพลังงานแสงอาทิตย พบวา ในชวงเริ่มตนคาปริมาณความเขมแสงจะสงผลตอ
ความเร็วรอบในการบรรจุลมลงภาชนะขนาด 36 ลิตร สงผลใหระยะเวลาในการบรรจุลมในแตละชวงเวลามีปริมาณแตกตางกัน 
คือ ในชวงเวลา 08.0009.00 น. ความเร็วรอบของมอเตอรหมุนดวยความเร็วรอบ 310.63 รอบตอนาที จะใชเวลาในการบรรจุลม
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ภาพที่ 13 ความสัมพันธ์ของระยะเวลากับ

   ปริมาณความเร็วรอบมอเตอร์บัสเลส   

 ผลการวเิคราะห์ทดสอบระบบป๊ัมลมพลงังานแสงอาทติย์  

พบว่า ในช ่วงเริ่มต ้นค ่าปริมาณความเข ้มแสงจะส ่งผลต ่อ 

ความเร็วรอบในการบรรจุลมลงภาชนะขนาด 36 ลิตร ส่งผลให ้

ระยะเวลาในการบรรจุลมในแต่ละช่วงเวลามีปริมาณแตกต่างกัน  

คือ ในช่วงเวลา 08.00-09.00 น. ความเร็วรอบของมอเตอร์หมุน 

ด้วยความเร็วรอบ 310.63 รอบต่อนาที จะใช้เวลาในการบรรจุลม 

ลงในภาชนะเฉลีย่ 18.00 นาท ีตดัการท�างานแรงดนัลม 4.8 กโิลกรัม 

ต่อตารางเซนติเมตร ช่วงเวลา 09.00-10.00 น. ความเร็วรอบของ 

มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วรอบ 406.71 รอบต่อนาที จะใช้เวลา 

ในการบรรจุลมลงในภาชนะเฉลี่ย 10.40 นาที ช ่วงเวลา  

10.00-11.00 น. ความเร็วรอบของมอเตอร์หมุนด้วยความเร็วรอบ  

417.53 รอบต่อนาที จะใช้เวลาในการบรรจุลมลงในภาชนะเฉลี่ย  

9.35 นาที ช่วงเวลา 11.00-12.00 น. ความเร็วรอบของมอเตอร์ 

หมุนด้วยความเร็วรอบ 422.35 รอบต่อนาที จะใช้เวลาในการ 

บรรจุลมลงในภาชนะเฉลี่ย 8.25 นาที ช่วงเวลา 12.00-13.00 น.  

ความเร็วรอบของมอเตอร์หมุนด้วยความเร็วรอบ 426.80 รอบ 

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์  ชื่นอัศดงคต 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563  53

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบปั๊มลมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย ์

ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 350 วัตต์ แผงโซล่าเซลล ์

ขนาด 325 วัตต์ จ�านวน 1 แผง มีประสิทธิภาพสมรรถนะ 

การท�างานเท่ากันกับการใช้มอเตอร์กระแสสลับ โดยการใช้งาน 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีข้อได้เปรียบด้านของแหล่งพลังงาน 

มาจากธรรมชาติ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน อีกทั้งระบบฯ 

ยังเหมาะสมกับการน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช ่น  

อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมซ่อมสีตัวถังรถยนต์ ระบบเติมลม 

ร้านซ่อมหรือจ�าหน่ายมอเตอร์ไซด์ อีกท้ังยังเป็นการประยุกต์ใช ้

พลงังานไฟฟ้าทีม่าธรรมชาต ิไม่ก่อให้เกดิมลพษิในสิง่แวดล้อม และ 

ยังลดค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้อง 

กับงานวิจัยด้านลดการใช้พลังงานของวีระศักดิ์ สมัครการ, เอราวัต 

ล่าเต๊ะ และวันเฉลิม บุราณเดช (2554) ได้ศึกษาการปรับปรุง 

เครื่องอัดอากาศใช้งานระบบอัตโนมัติ เพื่อลดต้นทุนในระบบ  

โดยการปรับปรุงระบบควบคุมการท�างานเป็นแบบอัตโนมัติ  

ซึ่งท�าการติดตั้งชุดควบคุมเคร่ืองอัดอากาศแบบอัตโนมัติ ในระบบ 

ควบคุมการท�างาน หลังจากติดตั้งส่งผลให้ช่ัวโมงการท�างาน 

เครื่องอัดอากาศแต่ละเครื่อง มีค่าชั่วโมงการท�างานลดลงและ 

ใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งควบคุมการท�างานเครื่องอัดอากาศจ�านวน  

5 เครื่องให้ท�างานสอดคล้องกับปริมาณแรงดันที่ใช้ในระบบ 

การผลิตให้เหมาะสม และยังส่งผลถึงการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

ที่สูญเสียจากชั่วโมงการท�างานที่ลดลงของเครื่องอัดอากาศจาก 

การใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง จากผลการปรับปรุงสรุปได้ว่า สามารถ 

ลดชั่วโมงการท�างานโดยเฉลี่ย 918.82 ชั่วโมง/เคร่ือง และยังลด 

การใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 129,709.95 บาท/เดือน

สรุปและอภิปรายผล
 1. ปั๊มลมที่น�ามาใช้ในโครงการวิจัยเป็นปั๊มลม 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/นาท ี

ภาชนะบรรจุลมขนาด 260*700 มิลลิเมตร สามารถบรรจุลมได ้

ปริมาณ 36 ลิตร รับแรงดันได้ 20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

มีล้อส�าหรับเคลื่อนย้ายจ�านวน 4 ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3  

½ นิ้ว ก่อนใช้งานควรระบายน�้าหรือความชื้นที่อยู่ภายในภาชนะ 

บรรจลุม เพือ่ป้องกนัการกดักร่อน เหมาะส�าหรบัน�าไปใช้ในครวัเรอืน 

หรือร้านให้บริการเติมลมส�าหรับรถจักรยานหรือมอเตอร์ไซด์ 

ขนาดเล็ก สะดวกต่อการบ�ารุงรักษา 

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์  ชื่นอัศดงคต 

ปัจจัยที่ใช้ในการเปรียบเทียบ มอเตอร์กระแสสลับ (AC) มอเตอร์กระแสตรง (DC)

1. ด้านพลังงาน
 1.1 ก�าลังงานไฟฟ้ารวม (วัตต์)
 1.2 ค่าแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)
 1.3 ค่ากระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)

¼ Hp หรือ 250 
220
2.7

350
24
4-7

2. ด้านประสิทธิภาพระบบปั๊มลม
 2.1 เวลาบรรจุลมที่ระดับ 4.8 กิโลกรัม/
  ตารางเซนติเมตร (นาที)
 2.2 ความเร็วรอบมอเตอร์ (RPM)
 2.3 ช่วงเวลาท�างานของปั๊มลม

4.77

1440
ทุกช่วงเวลา

สูงสุด 7.42

500
08.00-16.30 น.

3. ลักษณะการใช้งานระบบปั๊มลม
 3.1 แหล่งก�าเนิดพลังงาน
 3.2 ลักษณะการใช้งาน
 3.3 การควบคุมการท�างาน
 3.4 มอนิเตอร์แสดงผล
 3.5 ค่ากระแสไฟฟ้า/การบรรจุลม

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ต่อกับปลั๊กไฟ

Pressure Switch
วัตต์มิเตอร์

5-8 บาท/วัน

แผงโซล่าเซลล์
แสงแดด

กล่องควบคุม+Pressure Switch
วัตต์มิเตอร์

ไม่มี

4. ต้นทุนที่ใช้สร้างระบบปั๊มลม 
 (ส่วนมอเตอร์) 2,000-3,000 บาท 2,790 บาท พร้อมกล่องควบคุม

5. สมรรถนะการใช้งาน เท่ากัน เท่ากัน
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 2. อปุกรณ์ระบบป๊ัมลมพลงังานแสงอาทติย์ ประกอบด้วย  

โซล่าเซลล์ ขนาด 325 วตัต์ จ�านวน 1 แผง มอเตอร์ ไม่มชีดุแปลงถ่าน  

ขนาด 24 โวลต์ 350 วัตต์ ขนาด 500 รอบ จ�านวน 1 ตัว (อัตราทด  

6:1 จ�านวนรอบสูงสุดที่ 3,000 รอบต่อนาที) มู่เล่ตัวขับ (มอเตอร ์

บัสเลส) ขนาด 3 นิ้ว 1 ตัว และสายพานขนาดความยาว 36 นิ้ว  

จ�านวน 1 เส้น ตู้ควบคุมท่ีน�ามาใช้เก็บอุปกรณ์เป็นเหล็กกันน�้า 

มีขนาดความกว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร และลึก  

15 เซนติเมตร ภายในตูอ้อกแบบส�าหรบัตดิตัง้ฟิวส์ไฟฟ้ากระแสตรง  

เพือ่ป้องกนักระแสไฟฟ้าเกนิพกัิด เซอร์กติเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  

ส�าหรับตัดต่อวงจรไฟฟ้าระบบการท�างาน และอุปกรณ์ป้องกันไฟ 

กระโชกทางไฟฟ้า (Surge Protector) เพื่อป้องกันในกรณีที่เกิด 

ไฟกระโชกรุนแรง ติดตั้งมอนิเตอร์แสดงค่าแรงดันไฟฟ้า กระแส 

ไฟฟ้า และก�าลังไฟฟ้า เพื่อให้ทราบสถานการณ์ท�างาน สวิตช ์

แบบปรับหมุน ไฟโชว์สถานะในต�าแหน่งปิด และต�าแหน่งเปิด 

ของระบบ ต�าแหน่งติดตั้งของแผงโซล่าเซลล์ถูกวางบนหลังคา 

ของอาคารจอดรถคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 8) ซึ่งเป็น 

หลงัคาเมทลัชตี โครงสร้างหลงัคาหนัไปทางใต้ และมคีวามลาดเอยีง 

ประมาณ 15-20 องศา เป็นจุดท่ีเหมาะสมส�าหรับน�าลมที่ได้ไป 

ใช้งาน เช่น เติมลมส�าหรับรถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์ หรือการเป่าฝุ่น

ในกรองอากาศรถยนต์

 3. ผลการทดสอบระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ 

ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กโดยท�าการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา  

08.00 น. ถึง 17.00 น. เฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ชั่วโมง อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  

32-35 องศาเซลเซียส วัดปริมาณความเข้มแสง ปริมาณแรงดัน 

ไฟฟ้า ปริมาณกระแสไฟฟา้ ก�าลงัไฟฟ้าทีไ่ด้จากแผงโซล่าเซลล์ และ 

ปริมาณความเร็วรอบของมอเตอร์บัสเลส โดยช่วงเวลาการท�างาน 

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ช่วงเวลา 13.00 น. ใช้ระยะเวลาใน 

การเก็บลงลงในภาชนะขนาด 36 ลิตร ด้วยเวลา 7.42 นาที

 4. ประสิทธิภาพระบบปั๊มลมเม่ือเปรียบเทียบระหว่าง 

มอเตอร์กระแสสลับ (AC) กับมอเตอร์กระแสตรง (DC) พบว่า  

ประสิทธิภาพในการท�างานใกล้เคียงกัน ซึ่งข้อได้เปรียบขอมอเตอร ์

กระแสตรงคอื ไม่มค่ีาใช้จ่ายในส่วนค่ากระแสไฟฟ้า อีกทัง้ระบบกย็งั 

ดูแลรักษาง่าย ช่วยส่งเสริมการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศลง  

เป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ลมในปริมาณไม่มาก และยัง 

เป็นการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรเพิ่มแผงโซล่าเซลล์ขนาดเดียวในลักษณะวงจร

ขนานเพื่อให้มีก�าลังไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

 2. ควรมีการศึกษาเพิ่มแบตเตอรี่ส�าหรับเก็บกระแส

ไฟฟ้า และส�ารองในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดด

 3. ควรติดตั้งในที่ไม่มีเงาบังต้นไม้ ส่ิงกีดขวางใดๆ

เนื่องจากจะท�าให้ประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลง 
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัญหาการบงัคบัใช้ประกาศก�าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร: ปลาร้า ผลกระทบต่อผูผ้ลติ 

และผู้จ�าหน่ายปลาร้า และแนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อการบังคับใช้ประกาศฉบับนี้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ 

ผู้ผลิตปลาร้า ผู้จ�าหน่ายปลาร้าพนักงานเจ้าหน้าที่ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual interviews) ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัญหาการบังคับใช้ผู้ผลิตและ 

จ�าหน่ายไม่ทราบเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเปล่ียนแปลงสูตรปลาร้าดั้งเดิมและลด 

ความหลากหลายของปลาร้า (2) ผลกระทบต่อผู้ผลิตปลาร้า มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เปลี่ยนแปลงสูตรการผลิตปลาร้า การพัฒนาการผลิต 

ถูกควบคุมโดยกฎหมาย (3)  ผลกระทบต่อผู้จ�าหน่ายปลาร้า ราคาจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นท�าให้ผู้ซื้อลดลง การตรวจสอบคุณภาพปลาร้าไม่ทั่วถึง  

(4) แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้านผู้ผลิตควรเพิ่มต้นทุนอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานสูงกว่า มุ่งเน้นการรักษาสูตร 

ดั้งเดิมเอาไว้และปรับปรุงการผลิตเท่าที่จ�าเป็น ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซ้ือเข้าใจเหตุผลของการเปล่ียนแปลงการผลิต ด้านผู้จ�าหน่ายไม่ควร 

เพิ่มราคาขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้องรับซื้อปลาร้าที่ถูกต้องตามกฎหมายมาจ�าหน่าย ด้านภาครัฐควรทบทวนประกาศฉบับนี้ให้สอดคล้องกับ 

สังคมท้องถิ่น เอื้ออ�านวยต่อการขออนุญาตรับรองมาตรฐาน ควรแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 236 เพิ่มโทษปรับกรณีน�าสิ่งปลอม 

ปนในปลาร้า จากเดิมปรับไม่เกินหกหมื่นบาทควรเพิ่มโทษปรับเป็นปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ค�าส�าคัญ : การบังคับใช้กฎหมาย, ประกาศก�าหนดมาตรฐานปลาร้า, ผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายรายย่อย
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Abstract
 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.

Keywords : The enforcement of the law, The declaration of the determination of the standardof the pickled fish, 

  The manufacturer and the retailer
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บทน�า
 เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตราประกาศ 

ก�าหนดมาตรฐานปลาร้าในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง “ก�าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร:  

ปลาร้า” โดยนิยามปลาร้าว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักปลา 

กับเกลือ แล้วเติมร�าข้าว และ/หรือร�าข้าวคั่ว และ/หรือข้าวค่ัว 

มีลักษณะเป็นตัวหรือช้ิน เน้ือปลานุ่ม มีสีตามลักษณะปกติของ 

ผลิตภัณฑ์ มีกลิ่นรสที่ดีตามลักษณะเฉพาะ (Characteristic) ของ 

ปลาร้า และอยูใ่นภาชนะบรรจทุีส่ามารถป้องกนัการปนเป้ือน มกีล่ิน 

หอมตามลักษณะเฉพาะของปลาร้า ไม่มีกลิ่นอื่นท่ีไม่พึงประสงค ์

มปีรมิาณเกลอื (โซเดยีมคลอไรด์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 โดยน�า้หนกั 

โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 15 และมาตรา  

16 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551  

ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรในการประชุม  

ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2561 รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงตราประกาศก�าหนดมาตรฐาน 

สินค้าเกษตร: ปลาร้า มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7023 - 2561 

(ข่าวประชาไท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศก�าหนด 

มาตรฐานปลาร้า, 2561) และเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2560  

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  

เผยว่า ปลาร้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองที่มีการขยายตัวของ 

การผลิตอย่างต่อเนื่อง จากระดับครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็ก 

ไปเป็นขนาดกลางและใหญ่ที่ระดับการผลิตสูงถึง 40,000 ตันต่อปี  

และเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ส�าคัญ มีมูลค่าตลาดในประเทศ 

กว่า 800 ล้านบาท ส่วนการส่งออกไปยังต่างประเทศ มีตลาดใหญ ่

อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม กัมพูชา และทวีปอื่นๆ  

ที่มีคนไทยอาศัยอยู่ รวมมูลค่าปีละกว่า 20 ล้านบาท จึงเห็นควรให ้

มกีารก�าหนดมาตรฐานทัว่ไปขึน้มาใช้ก�ากบัและควบคมุดแูลคณุภาพ  

เพื่อขยายตลาดปลาร้าไปยังภูมิภาคอื่นๆ (VoiceTV. ประกาศแล้ว  

มาตรฐานปลาร้า คุณภาพส่งออก, 2018)

 ค�าว่า “ปลาแดก” ในภาษาอสีาน ตรงกบัค�าว่า “ปลาร้า”  

ในภาษาไทยกลาง(ไทอีสานมักม่วน, 2018) นับว่าเป็นอาหาร 

พืน้บ้านของคนไทยมาแต่ดัง้เดมิ ซึง่การผลติปลาร้าในแต่ละท้องถิน่ 

จะมกีรรมวธิทีีแ่ตกต่างกัน เช่น ภาคอสีานกรรมวธิใีนการผลติปลาร้า 

จะมีรสเค็มมากกว่าภาคอื่นๆ ใส่ข้าวคั่วน้อย ปลาร้าจะมีสีด�า  

กลิน่จะออกเคม็ผสมปลา ส่วนปลาเขตภาคเหนอื กรรมวิธใีนการผลติ 

ปลาร้าจะใส่เกลอืน้อย ใส่ข้าวคัว่น้อย เน้ือปลาร้าจะออกสขีาวปนด�า  

กลิ่นปลาร้าจะน้อยกว่ากลิ่นปลาภาคอีสาน (กรุง ณ ฉัตร, 2560) 

ส่วนปลาร้าเขตภาคตะวนัออกเฉยีงใต้ จะคล้ายกับปลาร้าภาคเหนอื 

แต่ใส่เกลือเยอะกว่า ใส่ข้าวคั่วน้อย จะมีกลิ่นปลาร้าแรงกว่าปลาร้า 

ภาคเหนอื และปลาร้าบางชนดิอาจท�ามาจากปลาทะเล ส่วนปลาร้า 

ภาคใต้ (อนุชิตา มุ่งงาม, 2561) จะเป็นปลาร้าที่ผสมผสานมาจาก 

หลายภาค แต่ปลาร้าในส่วนภาคใต้โดยตรงจะเป็นปลาร้าคล้ายกับ 

ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนมากท�ามาจากปลาทะเล 

 แสดงให้เห็นว่า ปลาร้าบางภาคซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ไม่ได้มีกรรมวิธีตามที่ประกาศก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร  

ซ่ึงการประกาศก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ก�าหนดกรรมวิธ ี

ในการผลติปลาร้าน้อยลง ความหลากหลายของปลาร้าจงึอาจน้อยลง  

ชนดิของปลาร้าบางประเภท รสชาตขิองปลาร้าบางภาคกจ็ะหายไป 

เหลือไว้เพียงปลาร้าที่เป็นไปตามประกาศก�าหนดมาตรฐานสินค้า 

เกษตรเท่านั้น ซึ่งหลังจากที่ประกาศก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร 

ประกาศบังคับใช้ อาจท�าให้ในอนาคตจะเหลือเพียงปลาร้าโรงงาน  

จึงมีลักษณะเป็นการท�าลายกรรมวิธีผลิตปลาร้าของชาวท้องถิ่น  

ท�าให้ประชาชนท้องถิน่ผลิตปลาร้ายากล�าบากมากขึน้และจะค่อยๆ  

หายไป

 ปัญหาของผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายปลาร้า ถ้าเป็นการผลิต 

และจ�าหน่ายจากโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถควบคุมได้และเป็น 

ประโยชน์ต่อผู ้บริโภค หากเป็นการผลิตและจ�าหน่ายปลาร้า 

รายย่อยที่ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีผลกระทบเป็นวงกว้าง  

การที่จะผลิตและจ�าหน่ายปลาร้าโดยต้องผ่านมาตรฐานตาม 

ประกาศก�าหนดมาตรฐานปลาร้าก่อน ซึง่ชาวบ้านท้องถิน่จะปฏิบตัิ 

ได้ยากล�าบากจนอาจมีความรู้สึกต้องการล้มเลิกต่อการผลิตและ 

จ�าหน่าย เนื่องจากทุนทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการหาวัสดุและอุปกรณ ์

ต่างๆ ตามที่ประกาศก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ดังนั้นแสดง 

ให้เห็นว่าการประกาศก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรฉบับนี้เป็น 

การสนับสนุนให้มีการผลิตและจ�าหน่ายปลาร้าในรูปแบบโรงงาน 

อุตสาหกรรมเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามก็เป็นการจ�ากัดการผลิต 

และจ�าหน่ายปลาร้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไปในเวลาเดียวกัน

 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า  

เพ่ือทราบปัญหาการบังคับใช้ เพื่อทราบผลกระทบต่อผู้ผลิตเพื่อ 

ศึกษาผลกระทบต่อผู้จ�าหน่าย และเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา 

และพัฒนาประกาศก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า จึงม ี

ความจ�าเป็นต้องท�าการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท�า 

วิจัยเรื่อง “การบังคับใช้ประกาศก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:  

ปลาร้า: ศึกษากรณีผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายรายย่อยในเขตจังหวัด 

นครสวรรค์” ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการบังคับใช้ประกาศก�าหนด

มาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า ต่อผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายรายย่อย 

ในเขตจังหวัดนครสวรรค์

 2. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อผู้ผลิตรายย่อยที่เกิดจาก 

ประกาศก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า ในเขตจังหวัด 

นครสวรรค์
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 3. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อผู้จ�าหน่ายรายย่อยที่เกิด
จากประกาศก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์
 4. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่าง 
เป็นรปูธรรมต่อการบงัคบัใช้ประกาศก�าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร: 
ปลาร้า

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบังคับใช้ประกาศก�าหนด 
มาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า: ศึกษากรณีผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย 
รายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยม ี
วิธีด�าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลดังนี้
 1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary study)  
ศึกษาจากทฤษฎีแนวคิด เอกสาร ต�ารา หนังสือ ผลงานวิจัย ผลงาน 
วิชาการ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าส่ังต่าง ๆ  
เกี่ยวกับประกาศก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า และ 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. การศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยการใช้ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพ่ือได้ทราบ 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายปลาร้ารายย่อยในเขตจังหวัด 
นครสวรรค์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
  2.1 ก�าหนดประชากรและพ้ืนท่ีวิจัย ได้แก่ ผู้ผลิต 
และผู้จ�าหน่ายปลาร้าในเขตจังหวัดนครสวรรค์เน่ืองจากสภาพ 
ภูมิประเทศของจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในดินแดนของลุ่มน�้า เป็นต้น 
ก�าเนิดของแม่น�้าเจ ้าพระยาไหลบรรจบของแม่น�้าสี่สายจาก 
ภาคเหนอื คอื ปิง วงั ยม น่าน จงึเป็นจังหวดัทีม่ปีลาเป็นจ�านวนมาก  
ท�าให้มีสูตรการผลิตของผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายปลาร้าหลากหลาย  
จึงเหมาะสมแก่การศึกษาค้นคว้าวิจัยนี้
  2.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
  2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์จากเอกสาร เพ่ือก�าหนด 
ขอบเขตและเนือ้หาของแบบทดสอบ จะได้มคีวามชดัเจนตามความ
มุ่งหมายการวิจัยยิ่งขึ้น
  2.4 น�าแบบสัมภาษณ์ ทดสอบความตรงเชิงลึก  
จากผูเ้ชีย่วชาญได้พจิารณาตรวจสอบและขอค�าแนะน�าในการแก้ไข  
ปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความ 
มุ่งหมายของการวิจัย
  2.5 น�าแบบสัมภาษณ์ท่ีแก้ไขตามค�าแนะน�าแล้ว  
น�าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
 3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ที่ใช้ในการสัมภาษณ์การวิจัยครั้งนี ้
มีจ�านวน 21 คน ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และผ่านการให้ค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ  
ฝ่ายผลิตปลาร้า และฝ่ายจ�าหน่ายปลาร้า ทั้งนี้กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ

  3.1 ผูผ้ลติปลาร้ารายย่อยในเขตจงัหวดันครสวรรค์  
โดยการสัมภาษณ์ผู้ผลิตปลาร้ารายย่อย ในเขตอ�าเภอ ๆ ละ 1 ท่าน  
มีทั้งหมด 10 อ�าเภอ รวมเป็น 10 ท่าน
  3.2 ผู ้จ�าหน ่ายปลาร ้ารายย ่อยในเขตจังหวัด 
นครสวรรค์ โดยการสัมภาษณ์ผู้จ�าหน่ายรายย่อยในเขตอ�าเภอ ๆ  ละ 
1 ท่าน มีทั้งหมด 10 อ�าเภอ รวมเป็น 10 ท่าน
  3.3 พนักงานเจ้าหน้าที่ ส�านักงานเกษตรและ 
สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จ�านวน 1 ท่าน 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ 
รายบุคคล (Individual interviews) สัมภาษณ์แบบเชิงลึก  
(in-depth interviews) และการบันทึกภาคสนาม โดยมีกลุ่ม 
ผู้ให้ข้อมลูเป็นผู้ผลติ ผู้จ�าหน่ายรายย่อย และผู้อ�านวยการส�านกังาน 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งหมดจ�านวน 21 ท่าน  
แบบสัมภาษณ์ เป็นค�าถามเกี่ยวกับการบังคับใช้ประกาศก�าหนด 
มาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า กรณีผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายรายย่อย  
แบ่งออก 6 ส่วน คือ
  ส่วนที่ 1 ค�าถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจท่ัวไป
ด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกาศก�าหนดมาตรฐานสินค้า 
เกษตร: ปลาร้า
  ส่วนที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับปัญหาของการประกาศ 
ก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า
  ส่วนที ่3 ค�าถามเกีย่วกบัผลกระทบต่อผูผ้ลติปลาร้า 
ที่เกิดจากประกาศก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า
  ส่วนที่ 4 ค�าถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้จ�าหน่าย 
ปลาร้าที่เกิดจากประกาศก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า
  ส่วนที่ 5 ค�าถามเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไข 
เพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับประกาศก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:  
ปลาร้า
  ส่วนที่ 6 ค�าถามเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและ 
กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับประกาศก�าหนด 
มาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า
 5. กรอบความคิดในการด�า เนินการวิจัย  คือ  
แนวความคิดเก่ียวกับกระบวนการในการตราประกาศก�าหนด 
มาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า โดยอาศัยอ�านาจตามความใน 
มาตรา 5 มาตรา 15 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน 
สินค้าเกษตร พ.ศ.2551 และศึกษาจากสภาพการบังคับใช้ของ 
ประกาศก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้ากับผู้ผลิตและ 
ผู้จ�าหน่ายรายย่อย โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส�าคัญดังนี้ 
  5.1 การบังคับใช้กฎหมายกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ในสังคมท้องถิ่น

  5.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการผลิตและจ�าหน่าย 

ปลาร้ารายย่อยกับกฎหมายต่างๆ
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  5.3 การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าท่ีภาครัฐตาม 

มาตรฐานทั่วไปกับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ

  5.4 สภาพการผลติและการจ�าหน่ายปลาร้ารายย่อย

ของประชาชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์

 6. ระยะเวลาในการด�าเนินการวิจัย มีระยะเวลา 

8 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน พ.ศ.2561

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 

5 กรณีดังนี้ 

 1. ความรู้ท่ัวไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล สรุปตามล�าดับ

ดังนี้

  1.1 การรับรู ้เกี่ยวกับข่าวสารของปลาร้าที่ไม่ได้

คุณภาพ พบว่า ทราบข่าวเก่ียวกับปลาร้าที่ไม่ได้คุณภาพ ซ่ึงมีหนู 

งู หรือสิ่งปลอมปนอื่นในปลาร้า จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 

โทรทัศน์ ข่าวหนังสือพิมพ์ เพื่อนแม่ค้าด้วยกัน พนักงานเจ้าหน้าที่  

และให้ข้อมูลว่าสาเหตุเกิดจากหลายกรณี คือ (1) ผู ้ผลิตใช้ 

วัสดุหรือภาชนะในการเก็บรักษาหรือหมักปลาร้าท่ีไม่แข็งแรง  

(2) ผูผ้ลติไม่รกัษาความสะอาดในแต่ละขัน้ตอนของการผลติปลาร้า 

(3) ผูจ้�าหน่ายใช้วสัดหุรือภาชนะในการเกบ็รกัษาหรอืฝาปิดภาชนะ 

ใส่ปลาร้าที่ไม่แข็งแรง (4) ผู้จ�าหน่ายไม่เอาใจใส่ป้องกันและรักษา 

ความสะอาด (5) ผู้จ�าหน่ายไม่ตรวจสอบก่อนน�าสินค้าจ�าหน่าย 

ให้กับลูกค้า (6) เกิดจากการกลั่นแกล้งของลูกจ้างหรือร้านคู่แข่ง  

(7) ไม่สามารถตรวจสอบผู้ผลิตหรือผู้จ�าหน่ายรายย่อยบางรายได้  

เนื่องจากมีแหล่งผลิตหรือแหล่งจ�าหน่ายไม่แน่นอน

  1.2 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัประกาศก�าหนดมาตรฐาน 

สนิค้าเกษตร: ปลาร้า พบว่า ได้รบัความรูจ้ากหลายแหล่งข้อมลูต่างๆ 

คือ (1) จากการอบรมของหน่วยงานภาครัฐ (2) จากพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าตรวจคุณภาพสินค้า (3) จากแผ่นพับของ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐที่น�ามาแจกจ่าย (4) จากรายการวิทย ุ

โทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ (5) จากการสนทนาของ 

กลุ่มแม่ค้า

 2. ปัญหาการบังคับใช้ประกาศก�าหนดมาตรฐาน 

สินค้าเกษตร: ปลาร้า ต่อผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายรายย่อยในเขต 

จังหวัดนครสวรรค์ สรุปตามล�าดับดังนี้

  2.1 กรณีผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายรายย่อย ไม่ทราบ 

เกี่ยวกับประกาศฉบับนี ้พบว่า ผู้ผลิตหรือผู้จ�าหน่ายเข้าใจว่าไม่ผิด 

กฎหมาย ปลาร้าเป็นภมูปัิญญาของชาวบ้านไม่น่าจะมกีฎหมายห้าม 

ลกัษณะนี ้เป็นผูผ้ลติท่ีสงูอาย ุและเป็นผูจ้�าหน่ายเลือ่นลอย พนกังาน 

เจ้าหน้าทีต่รวจไม่ทัว่ถงึ เช่น แม่ค้าตามตลาดนดั แม่ค้าใส่รถเขน็หรอื 

รถกระบะขาย เมื่อทราบว่ามีประกาศฉบับนี้ ผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย 

มคีวามรูส้กึต่อต้าน เนือ่งจากมภีาระในการผลติและจ�าหน่ายเพิม่ขึน้ 

  2.2 กรณผีูผ้ลติและผูจ้�าหน่ายรายย่อย ทราบเกีย่วกบั 

ประกาศฉบับนี้ แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได ้พบว่า ผู้ผลิต 

หรือผู้จ�าหน่าย ส่วนมากผลิตหรือจ�าหน่ายในครัวเรือน ส่วนหนึ่ง 

เอาไว้รบัประทานเอง ส่วนทีเ่หลอืเอาไว้จ�าหน่าย จงึไม่สามารถปฏิบตั ิ

ตามกฎหมายได้ เช่น การจดทะเบียนขออนุญาต การจัดท�าโรงเก็บ 

หรือโรงหมัก การตรวจวัดค่าต่างๆ ของปลาร้าให้เป็นไปตามเกณฑ์

  2.3 กรณผีูผ้ลติและผูจ้�าหน่ายรายย่อย ทราบเกีย่วกบั 

ประกาศฉบบัน้ี สามารถปฏบิตัติามกฎหมายได้ พบว่า ม ี3 กรณดีงันี้

   2.3.1 มีภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนเพิ่มขึ้น

พบว่า การด�าเนินการปรับปรุงการผลิตและจ�าหน่ายตามเงื่อนไข 

ที่กฎหมายก�าหนดตามประกาศฉบับนี้ มีผลท�าให้ผู ้ผลิตและ 

ผู้จ�าหน่ายจะต้องมีต้นทุนเพิ่มข้ึน ซึ่งผู้ผลิตต้องเพิ่มทุนมากกว่า 

ผู้จ�าหน่ายเนื่องจากผู้ผลิตจะต้องปรับปรุงขั้นตอนการผลิต 

   2.3.2 เกดิผลกระทบต่อลกูค้า พบว่า เนือ่งจาก 

รฐัออกกฎหมายก�าหนดมาตรฐานการผลติปลาร้า จงึต้องด�าเนนิการ 

ปรับปรุงขั้นตอนและกรรมวิธีในการผลิตปลาร้า มีผลท�าให  ้

คุณลักษณะเฉพาะของปลาร้าเปลี่ยนแปลงไป อันมีผลกระทบ 

ต่อรสชาติของปลาร ้า ท�าให ้ปลาร ้าแต ่ละท้องถ่ินมีรสชาต ิ

เปล่ียนแปลงไปด้วย ลูกค้าที่ยังติดใจในรสชาติเดิมอาจเปลี่ยนใจ 

เลือกซื้อร้านอื่นได้

   2.3.3 เกิดผลกระทบต่อสูตรปลาร้าดั้งเดิม 

และความหลากหลายของปลาร้า พบว่า ผลิตและผู้จ�าหน่ายจะต้อง 

เรยีนรู้เก่ียวกบัข้ันตอน กรรมวธีิ การผลติปลาร้าใหม่ตามทีก่ฎหมาย 

ก�าหนด เป็นปัญหาท�าให้ผู้ผลิตก็จะต้องมีการทดลองผลิตปลาร้า 

หลายครั้งจนกว่าจะได้ปลาร้าที่อร่อยและถูกต้องตามกฎหมาย  

เป็นปัญหาท�าให้สูตรปลาร้าดั้งเดิมส้ินไป และมีปัญหาต่อความ 

หลากหลายของปลาร้าในแต่ละภาค แต่ละจังหวัด แต่ละรายด้วย

 3. ผลกระทบต่อผู้ผลิตรายย่อยที่เกิดจากประกาศ

ก�าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร: ปลาร้า ในเขตจงัหวดันครสวรรค์ 

สรุปตามล�าดับดังนี้

  3.1 ผลกระทบด้านต้นทุนการผลิตของผู ้ผลิต 

รายย่อย พบว่า มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เน่ืองจากการท่ีจะต้องม ี

การปรบัปรงุการผลิตปลาร้าให้เป็นไปตามมาตรฐานตามทีก่ฎหมาย 

ก�าหนดน้ัน จะต้องปรบัปรงุหลายประการด้วยกนั ได้แก่ ภาชนะท่ีใช้ 

ในการหมัก ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุ สถานที่ผลิต การคัดเลือกปลา  

การศึกษาเรียนรู ้ในการผลิตปลาร้าใหม่ตามที่กฎหมายก�าหนด  

การขอใบอนุญาต เป็นต้น ผู้ผลิตรายย่อยส่วนมาก เป็นการผลิต 

แบบครัวเรือน ท�าปลาร้าในบริเวณบ้านหรือที่อยู่อาศัยของตนเอง  

ไม่มีสภาพเป็นโรงงาน ซึ่งตามสภาพของพระราชบัญญัติฉบับนี ้

ได้บัญญัติก�าหนดมาตรฐานตามสภาพมาตรฐานโรงงาน จึงม ี

ผลกระทบด้านต้นทุนการผลิตต่อผู้ผลิตรายย่อยโดยตรง

ปองปรีดา  ทองมาดี, สายสิริ  ศิริวิริยะกุล, ฉัตรชัย  ทศสอาด, ศรีประไพ  ม่วงพุ่ม
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  3.2 ผลกระทบด ้านสูตรการผลิตของผู ้ ผลิต 

รายย่อย พบว่า สูตรการท�าปลาร้ามีหลากหลายตามลักษณะของ 

ภูมิภาค แต่ละจังหวัด แต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน เช่น ปลาร้า 

ภาคเหนือ ปลาร้าภาคอีสาน ปลาร้าภาคใต้ สูตรปลาร้าลุ่มน�้าชี 

จะมีรสชาติ กลิ่น สี ต่างกัน สูตรปลาร้าใส่เกลือมากใส่เกลือน้อย  

ใส่ข้าวคั่วมากใส่ข้าวคั่วน้อย บางสูตรไม่ใส่ข้าวคั่วเลยก็มี บางสูตร 

ใส่ข้าวสุก บางสูตรเป็นปลาร้ามีน�้า บางสูตรเป็นปลาร้าไม่มีน�้า  

ซึ่งละสูตรเป็นความลับของแต่ละแห่ง บางแห่งปิดเป็นความลับ  

บางแห่งก็เผยบ้างเล็กน้อย ดังน้ันการท่ีพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

ก�าหนดสูตรท�าปลาแบบเดียว ท�าให้สูตรปลาร้าอื่นๆ ที่ไม่เป็นไป 

ตามกฎหมาย กลายเป็นสูตรปลาร้าท่ีผิดกฎหมาย จึงมีลักษณะ 

ปิดกั้นภูมิปัญญาของบ้าน หรืออาจเป็นการท�าลายสูตรปลาร้า 

แบบดั้งเดิมให้หมดสิ้นไป

  3.3 ผลกระทบด ้านลูกค ้าประจ�าและรายได  ้

ของผู้ผลิตรายย่อย พบว่า เมื่อกฎหมายเข้ามาควบคุมการผลิต 

ปลาร้าให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด มีข้ันตอนและกรรมวิธีใน 

การผลิตปลาร้ามลีกัษณะเปลีย่นแปลงไป อนัมผีลกระทบต่อรสชาต ิ

ของปลาร้า ท�าให้ปลาร้าแต่ละท้องถิน่มรีสชาติเปลีย่นแปลงไป ลกูค้า 

ประจ�าอาจยังติดใจในรสชาติเดิม จึงมีผลกระทบต่อลูกค้าประจ�า  

ท�าให้ลูกค้าประจ�าเปลี่ยนใจเลือกซื้อร้านอื่นได้ 

  3.4 ผลกระทบด้านพัฒนาการผลิตของผู ้ผลิต 

รายย่อย พบว่า การผลิตปลาร้าตามที่กฎหมายก�าหนดนั้นเป็น 

สูตรส�าเร็จ ถ้าหากผู้ผลิตต้องการดัดแปลงการผลิตหรือมีกรรมวิธี 

การผลิตเป็นอย่างอ่ืน อาจท�าการผลิตน้ันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  

ท�าให้การพัฒนาด้านการผลิตปลาร้าเป็นไปได้ยาก ปัจจุบันจะเห็น 

ได้ว่าการพัฒนาปลาร้า จะพัฒนาเฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือรูปแบบ 

เท่านั้น เช่น ปลาร้าก้อน น�้าปลาร้า ปลาร้าผง เป็นต้น ท�าให้มีผล 

กระทบที่ไม่อาจพัฒนาการผลิตหรือมีกรรมวิธีการผลิตได้ เพราะ 

การผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตกฎหมายได้ก�าหนดไว้ชัดเจนแล้ว

 4. ผลกระทบต่อผูจ้�าหน่ายรายย่อยทีเ่กดิจากประกาศ

ก�าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร: ปลาร้า ในเขตจงัหวดันครสวรรค์ 

สรุปตามล�าดับดังนี้

  4.1 ผลกระทบด้านราคาสินค้าของผู ้จ�าหน่าย 

รายย่อย พบว่า เนื่องจากผู้ผลิตมีขั้นตอนและปรับปรุงการผลิต 

เพิ่มขึ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงมีต้นทุนสูงขึ้น ท�าให้มีผลกระทบ 

ต่อราคาปลาร้าในตลาด เม่ือผู้ผลิตขยับราคาสูงขึ้น ผู ้จ�าหน่าย 

รายย่อยก็ต้องเพิ่มราคาตามโดยเฉลี่ยจากปกติราคากิโลกรัมละ  

25-30 บาท ขึ้นราคาเป็นกิโลกรัมละ 40-45 บาท แต่ก�าลังทรัพย ์

ของผู้ซื้อที่จะซื้อปลาร้าไปรับประทานมีน้อย และปลาร้าเป็นสินค้า 

ที่ผู้ซื้อสามารถผลิตรับประทานเองได้ในครัวเรือน หากผู้จ�าหน่าย 

ขยับราคาเพิ่มขึ้นสูงเกินไป อาจท�าให้ผู ้ซ้ือไม่ยอมซ้ือแต่จะผลิต 

ปลาร้ารับประทานเอง ดังนั้นการเพิ่มราคาของปลาร้าสูงขึ้น อาจม ี

ผลกระทบหลายประการ เช่น ผู้ซื้อลดลง ผู้จ�าหน่ายจ�าเป็นต้องเพิ่ม 

ราคา ซึ่งอาจจะมีผู ้จ�าหน่ายบางรายที่ผลิตปลาร้าจ�าหน่ายเอง 

ก็สามารถอยู่ได้ในราคาที่ไม่ต้องเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นแต่ไม่มาก

  4.2 ผลกระทบด้านลกูค้าและรายได้ของผูจ้�าหน่าย

รายย่อย พบว่า เป็นผลสืบเนื่องมาจากหัวข้อที่ 4.1 การที่กฎหมาย 

ก�าหนดมาตรฐานการผลิต ท�าให้มต้ีนทนุการผลิตสูงขึน้  มผีลกระทบ 

ต่อลูกค้าอาจเกิดการเปรียบเทียบราคา และหันไปเลือกซ้ือปลาร้า 

ทีม่รีาคาถกูกว่า เช่น ปลาร้าจากชาวบ้านในครวัเรอืน หรอืผูจ้�าหน่าย 

ปลาร้าแบบเคลื่อนที่ ตามตลาดนัดหรือขายเร่ ซึ่งจะมีราคาถูกกว่า 

ซ้ือในตลาดสด เนือ่งจากไม่มีค่าเช่าทีห่รืออาจผลติปลาร้าจ�าหน่ายเอง  

ประกอบกบัผูจ้�าหน่ายตามตลาดนดัหรอืขายเร่ไม่ถกูตรวจสอบหรือ 

ไม่ต้องเสยีภาษ ีจงึจ�าหน่ายได้ในราคาทีถู่กกว่าดงันัน้จงึมผีลกระทบ 

ผู้จ�าหน่ายรายย่อย ท�าให้จ�าหน่ายได้น้อยลงและรายได้ลดน้อยลง

  4.3 ผลกระทบจากการตรวจคุณภาพปลาร้าของ 

ผู้จ�าหน่ายรายย่อย พบว่า ผู้จ�าหน่ายรายย่อยจะจ�าหน่ายในบริเวณ 

ตลาดสดหรือตลาดทั่วไป จะถูกพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ 

บ่อยๆ เนื่องจากจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน เช่น  

สาธารณสุข องค์การบรหิารส่วนต�าบลและจงัหวดั ส�านกังานเกษตร 

และสหกรณ์ ตรวจราคาสินค้าที่จ�าหน่าย ตรวจลิขสิทธิ์ แต่ใน 

ความเป็นจริงผู้จ�าหน่ายรายย่อยไม่ใช่ผู ้ผลิต จึงไม่อาจทราบใน 

รายละเอียดได้ว่าสินค้ามีคุณภาพตามที่กฎหมายก�าหนดหรือไม่  

และไม่อาจควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดได้  

กรณีปลาร้าผู้จ�าหน่ายรายย่อยเพียงไปรับมาจากโรงงาน แล้วน�ามา 

แบ่งขายให้กบัลูกค้ารายย่อยอกีทอดหนึง่ แต่เวลาพนกังานเจ้าหน้าที่ 

มาตรวจพบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพตามที่กฎหมายก�าหนด ผู้จ�าหน่าย 

รายย่อยอาจต้องเสียค่าปรับหรือถูกลงโทษตามกฎหมาย

 5. แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็น 

รูปธรรมต่อการบังคับใช้ประกาศก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:  

ปลาร้า สรุปตามล�าดับดังนี้

  5.1 แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็น 

รูปธรรมต่อผู้ผลิตรายย่อย พบว่า มี 4 วิธี คือ (1) ด้านต้นทุน 

การผลิต กรณีต้นทุนอุปกรณ์การผลิต ผู้ผลิตต้องยอมลงทุนหรือ 

ทยอยซื้อ เนื่องจากมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน หรือรวมตัวกันของ 

ความช่วยเหลอืจากหน่วยงานรฐั หรอืเพิม่ราคาขายส่งให้สอดคล้อง 

กับต้นทุน กรณีต้นทุนต่อหน่วยการผลิต ควรคัดเลือกปลาจาก 

ตลาดสดที่จ�าหน่ายไม่หมดและราคาถูก และต้องมีระยะเวลา 

การตายใกล้เคียงกัน หรือเลือกซื้อปลาที่ท�าแล้ว เพื่อรักษาคุณภาพ 

ไว้ได้โดยมีต้นทุนเท่าเดิม (2) ด้านสูตรการผลิต ควรแก้ไขเพิ่มเติม 

กฎหมายไม่ให้มีลักษณะเป็นสูตรส�าเร็จ จนถึงขนาดท�าให้ผู้ผลิต 

ไม่อาจรักษาสูตรการผลิตดั้งเดิมอันเป็นภูมิปัญญาของผู้ผลิตแต่ละ 

รายไว้ได้ และผูผ้ลติควรรกัษาสตูรการผลติดัง้เดมิอนัเป็นภมูปัิญญา 

ของผู้ผลิตแต่ละรายเอาไว้ โดยการปรับปรุงเท่าที่ไม่กระทบต่อสูตร 
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การผลิตดั้งเดิม (3) ด้านลูกค้าประจ�าและรายได้ ประชาสัมพันธ ์

ให้ลูกค้าประจ�าเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของรสชาติปลาร้า  

อันจ�าเป็นจะต้องปรับปรุงการผลิตปลาร้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

และให้ดขีึน้ หรอือาจปรบัวกิฤตให้เป็นโอกาสโดยการประชาสมัพนัธ์ 

ให้รู้กันทัว่ไปว่า ปลาร้าทีไ่ด้ปรบัปรงุให้ถกูต้องและดขีึน้ตามกฎหมาย 

แล้ว เพือ่เป็นการน�าหลกักฎหมายมาเป็นหลกัประกันคณุภาพปลาร้า  

และปรับปรุงการผลิตเท่าที่จ�าเป็นโดยค�านึงถึงสูตรดั้งเดิม เพื่อ 

ไม่ให้มีผลกระทบต่อลูกค้าประจ�าและรายได้ (4) ด้านพัฒนาการ 

ผลิตปลาร้า ควรผลิตโดยมุ่งท่ีเจตนารมณ์ของกฎหมายมากกว่า 

ลายลักษณ์อักษร และเมื่อผลิตแล้วควรน�าไปจดทะเบียนการผลิต  

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐตรวจสอบความถูกต้อง 

หรือแก้ไขให้ถูกต้อง หรือพัฒนาปลาร้าน้ันให้เป็นอาหารชนิดอื่น 

เพยีงแต่มส่ีวนผสมของปลาร้า เพือ่เป็นการผลติปลาร้าทีไ่ม่อยู่ภายใต้ 

บังคับของพระราชบัญญัตินี้

  5.2 แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็น 

รูปธรรมต่อผู้จ�าหน่ายรายย่อย พบว่า มี 3 วิธี คือ (1) ด้านราคา 

สินค้า ผู้จ�าหน่ายรายย่อยไม่ควรเพิ่มราคาอย่างรวดเร็วหรือเพ่ิม 

ราคาสูงเกินไป จนถึงขนาดมีผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้า 

หากจ�าเป็นต้องเพิ่มราคาสูงควรขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

(2) ด้านลูกค้าและรายได้ ควรประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้าใจถึง 

การเพิ่มราคาปลาร้าในตลาด อันจ�าเป็นจะต้องปรับปรุงการผลิต 

ปลาร้าให้ถูกต้องตามกฎหมายและให้ดีข้ึน หรืออาจพลิกวิกฤตให ้

เป็นโอกาสด้วยการประชาสมัพนัธ์ให้รูก้นัทัว่ไปว่า ปลาร้าได้ปรบัปรงุ 

ให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เป็นการประกันคุณภาพปลาร้าด้วย 

หลักกฎหมาย (3) เป็นหน้าที่ผู้จ�าหน่ายรายย่อยจ�าเป็นต้องคัดเลือก 

ปลาร้าที่มีคุณภาพมาจ�าหน่ายเท่าน้ัน หากไม่มีคุณภาพผู้จ�าหน่าย 

รายย่อยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย และเป็นหน้าท่ีของผู้จ�าหน่าย 

รายย่อยต้องตรวจตราปลาร้าที่จ�าหน่ายตลอดเวลา เพื่อป้องกัน 

สิ่งปลอมปนเข้าไปในปลาร้า และควรตรวจสอบก่อนส่งมอบปลาร้า 

ให้กับผู้ซื้อ

  5.3 แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็น 

รูปธรรมต่อหน่วยงานภาครัฐ พบว่า มี 3 วิธี คือ (1) ด้านนโยบาย 

ของรัฐ ควรทบทวนประกาศฉบับน้ีให้ละเอียดถี่ถ ้วนและให้ 

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นและภูมิปัญญาของ 

ท้องถ่ิน และควรมีนโยบายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้มีผลลงโทษ 

ผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย ผู้ส่งออก และผู้น�าเข้า ปลาร้าท่ีมีสิ่งปลอมปน 

อื่น ๆ ให้หนักขึ้น ควรแก้ไขยกเลิกในส่วนของกระบวนการขั้นตอน 

การผลิตและส่วนผสมในการผลิตปลาร้า เนื่องจากขบวนขั้นตอน 

การผลิตและส่วนผสมในการผลิตปลาร้าเป็นสูตรเฉพาะอันเป็น 

ภูมิปัญญาของผู้ผลิตแต่ละราย (2) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย  

ควรมีการตรวจสอบมาตรฐานบริเวณท้องที่ ท่ีมีการผลิตหรือ 

จ�าหน่ายปลาร้า เพื่อยกระดับมาตรฐานปลาร้าให้ได้ผลจริง และ 

ได้ทราบปัญหาและข้อมูลเก่ียวกับการผลิตและจ�าหน่ายปลาร้า 

ของประชาชน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการผลิตและจ�าหน่าย 

ปลาร้าของประชาชนท้องถิ่นได้ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการของ 

มาตรฐานของผู้ผลิตปลาร้ารายย่อยและมาตรฐานการผลิตปลาร้า 

เป็นมาตรฐานทั่วไปเพื่อยกระดับคุณภาพของปลาร้าซึ่งการบังคับ 

ใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรบังคับใช้อย่างมาตรฐานบังคับ 

ซึ่งมีความแตกต่างกัน (3) ด้านการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ควรม ี

การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  

ก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า ในส่วนที่เป็นจุลินทรีย์ 

ในปลาร้า ควรมีพนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้บริการเก่ียวกับ 

การตรวจวัดจุลินทรีย์และส่วนที่เกี่ยวกับฉลากส�าหรับปลาร้า 

ขายปลีก ฉลากส�าหรับปลาร้าขายส่ง และเครื่องหมายรับรอง 

มาตรฐานสินค้า ควรส่งเสริมให้ความรู้กับชาวบ้านท้องถิ่นหรือ 

ประชาชนทั่วไปที่มีการผลิตปลาร้าไว้จ�าหน่าย ที่ยังไม่ด�าเนินการ 

จดทะเบียนสินค้า และไม่มีฉลากส�าหรับปลาร้าขายปลีกขายส่ง  

และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า เพื่อด�าเนินการให้ถูกต้อง 

ตามกฎหมายและควรแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา เกีย่วกบั 

การปลอมปนอาหาร มาตรา 236 จากเดิมต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ” 

ควรเพิ่มโทษปรับจากเดิม “ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท” เพิ่มโทษเป็น  

“ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” สาเหตุของการเพิ่มโทษเนื่องจาก 

มีส่ิงปลอมปนในปลาร้า ท�าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ  

ธุรกิจด้านอาหาร และเสียหายต่อผู ้ผลิตและผู้จ�าหน่ายปลาร้า 

เป็นจ�านวนมาก

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 การสรุปและอภิปรายผลของการวิจัยน้ีผู้วิจัยจะได้สรุป

และอภปิรายผลแบบรวม ในเรือ่งปัญหาการบงัคบัใช้ประกาศก�าหนด

มาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า ผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย

ปลาร้ารายย่อย และแนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็น 

รูปธรรม โดยแบ่งการสรุปและอภิปรายผลออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

 1. ปัญหาการบังคับใช้ประกาศก�าหนดมาตรฐาน 

สินค้าเกษตร: ปลาร้า ต่อผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายรายย่อยในเขต 

จังหวัดนครสวรรค์ สรุปและอภิปรายผลดังนี้

  1.1 กรณีผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายรายย่อย ไม่ทราบ 

เกีย่วกบัประกาศฉบบันี ้พบว่า ผูผ้ลิตและผู้จ�าหน่ายทีค่ดิว่าการผลติ 

ปลาร้าอันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน จึงไม่ควรมีกฎหมายลักษณะ 

ห้ามแบบนี้ ที่พบจะเป็นผู้ผลิตสูงอายุหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไป 

ตรวจไม่ทั่วถึงเนื่องจากเป็นผู ้จ�าหน่ายเลื่อนลอย ไม่มีความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้
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  1.2 กรณีผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายรายย่อย ทราบเกี่ยวกับ 
ประกาศฉบับนี้ แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ พบว่า 
ผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย ส่วนมากเป็นการผลิตหรือจ�าหน่ายแบบท�าใน 
ครัวเรือน ส่วนหนึ่งเอาไว้รับประทานเอง อีกส่วนหนึ่งที่เหลือเอาไว ้
จ�าหน่าย จึงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ เช่น การจดทะเบียน 
ขออนุญาต การจัดท�าโรงเก็บหรือโรงหมัก การตรวจวัดค่าต่างๆ  
ของปลาร้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด
  1.3 กรณผีูผ้ลติและผูจ้�าหน่ายรายย่อย ทราบเกีย่วกบั 
ประกาศฉบับนี้ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ พบ 3 กรณีดังนี้
   1.3.1 มีภาระค่าใช้จ ่ายและต้นทุนเพิ่มข้ึน 
พบว่า การปรับปรุงการผลิตและจ�าหน่ายตามที่กฎหมายก�าหนดนั้น  
มีผลท�าให้ผู ้ผลิตและผู ้จ�าหน่ายต้องใช้ทุนเพิ่มขึ้นผู ้ผลิตจะต้อง 
ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต ภาชนะ โรงเก็บ การตรวจวัดค่าต่างๆ  
และต้องจดทะเบียนขออนุญาต ผู ้จ�าหน่ายต้องซ้ือภาชนะใน 
การเก็บรักษาที่มีสภาพแข็งแรง มีฝาปิดมิดชิดแบบเกลียวหรือ 
ฝาล๊อคที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้ เป็นปัญหาที่สอดคล้อง 
กับผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต 
ปลาแปรรูปบ้านน�้าพ่น ต�าบลน�้าพ่น อ�าเภอหนองวัวซอ จังหวัด 
อดุรธาน”ี พบว่า ต้นทนุรวมวตัถุดบิค่าใช้จ่ายในการผลติรวมเท่ากบั  
11,436.70 บาท โดยจ�านวนท่ีผลิตได้เฉลี่ยต่อปีก�าไรสุทธิต่อป ี
เท่ากับ 38,484.30 บาทและมีอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อยอดขาย 
เท่ากับ 21.39% (จินตหรา แสนสามารถ, 2561: บทคัดย่อ)  
งานวจัิยเรือ่งนีแ้สดงให้เห็นว่าการผลิตปลาร้าไม่ได้ก�าไรมากเท่าไรนกั  
แต่เป็นก�าไรที่ผู ้ผลิตพอท่ีจะปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายได้  
ซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อผู้ผลิตพอสมควร
   1.3.2 เกิ ดผลกระทบต ่ อลู กค ้ า  พบว ่ า  
การปรับปรุงขั้นตอนและกรรมวิธีในการผลิตปลาร้า มีผลท�าให้ 
คุณลักษณะเฉพาะของปลาร้าเปลี่ยนแปลงไป อันมีผลกระทบต่อ 
รสชาติของปลาร้า ลูกค้าที่ยังพอใจในรสชาติเดิมอาจเปลี่ยนใจ 
เลือกซื้อร้านอื่นได้เป็นปัญหาท่ีสอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง  
“ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 
สนิค้าปลาร้าบองท่าตมู (OTOP) ของผูบ้รโิภคในอ�าเภอเมอืงจงัหวดั 
อุดรธานี” พบว่า การผลิตเป็นองค์ประกอบที่มีความแข็งแกร่งของ 
ผลกระทบสูงสุด (อาภร สุนทรชัย และคณะ, 2558: บทคัดย่อ)  
งานวิจัยเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า การผลิตปลาร้าเป็นองค์ประกอบ 
ที่ส�าคัญต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า     
   1.3.3 เกิดผลกระทบต่อสูตรปลาร้าดั้งเดิม 
และความหลากหลายของปลาร้า พบว่า ผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายจะ 
ต้องเรยีนรูเ้ก่ียวกับขัน้ตอน กรรมวธิ ีการผลติปลาร้าตามทีก่ฎหมาย 
ก�าหนด อาจท�าให้เป็นปัญหาต่อสูตรปลาร้าดั้งเดิม และมีปัญหา 
ต่อความหลากหลายของปลาร้าเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลงาน 
วจิยัเรือ่ง “องค์ประกอบทางเคมแีละคณุสมบตักิารต้านออกซเิดชนั 
ของปลาร้า” พบว่า ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีปลาร้าทั้ง  
2 ชนิด ได้แก่ ปลาร้าต่วง (typeA) และปลาร้าแกง (type B)  

มปีรมิาณโปรตนี ไขมนั และเถ้า ร้อยละ 17.17 - 22.59 3.5 - 12.68 
และ 59.29 - 69.11 ของน�้าหนักตัวอย่างแห้ง (ปัญจภรณ์  
ทัดพิชญางกูร หรหมโชติ, 2560: บทคัดย่อ) งานวิจัยเรื่องนี้ 
แสดงให้เห็นว่า การผลิตปลาร้าท�าได้หลายชนิดหลายสูตร แล้วแต่
ความสามารถของผู้ผลิต 
 2. ผลกระทบต่อผู้ผลิตรายย่อยที่เกิดจากประกาศ
ก�าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร: ปลาร้า ในเขตจงัหวดันครสวรรค์ 
สรุปและอภิปรายผลดังนี้
  2.1 ผลกระทบด้านต้นทุนการผลิตของผู ้ผลิต 
รายย่อย พบว่า กรณีต้องปรับปรุงการผลิตปลาร้าให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนดน้ัน ท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  
เป็นต้น เป็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษา 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปลาแปรรูปบ้านน�้าพ่น ต�าบลน�้าพ่น 
อ�าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี” พบว่า ต้นทนุรวมวตัถุดิบค่าใช้จ่าย 
ในการผลิตรวมเท่ากับ 11,436.70 บาทโดยจ�านวนที่ผลิตได้เฉลี่ย 
ต่อปีก�าไรสุทธิต่อปีเท่ากับ 38,484.30 บาทและมีอัตราผลตอบแทน 
สุทธิต่อยอดขายเท่ากับ 21.39% (จินตหรา แสนสามารถ, 2561: 
บทคัดย่อ) งานวิจัยเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการผลิตปลาร้าไม่ได้ก�าไร 
มากเท่าไรนัก แต่เป็นก�าไรที่ผู้ผลิตพอที่จะปรับปรุงให้ถูกต้องตาม 
กฎหมายได้ ซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อผู้ผลิตพอสมควร 
  2.2 ผลกระทบด้านสตูรการผลิตของผูผ้ลติรายยอ่ย 
พบว่า การผลิตปลาร้ามีหลากหลายตามลักษณะของภูมิภาค  
แต่ละจังหวัด แต่ละท้องถิ่น ประกาศฉบับนี้ได้ก�าหนดกรรมวิธีการ 
ผลิตปลาร้าไว้ จึงมีลักษณะปิดกั้นภูมิปัญญาของบ้านหรือจ�ากัด 
สูตรปลาร้าแบบดั้งเดิมเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง  
“ปลาร้าเสริมไอโอดีน : ทางเลือกใหม่ในการป้องกันโรคขาด 
สารไอโอดีน”พบว่า ปลาร ้าที่หมักด ้วยเกลือเสริมไอโอดีน  
เม่ือเริม่ต้นทดลองจะมปีริมาณไอโอดนีในน�า้ปลาร้ามากกว่าเนือ้ปลาร้า 
ชุมชนยินดีที่จะใช้เกลือเสริมไอโอดีนหมักปลาร้าแทนเกลือธรรมดา  
(สมบูรณ์  ชินบุตร และคณะ, 2551: บทคัดย่อ) งานวิจัยเรื่องนี ้
แสดงให้เห็นว่า การผลิตปลาร้าสามารถท�าได้หลายสูตร ตามความ 
สามารถของผู้ผลิต
  2.3 ผลกระทบด้านลูกค้าประจ�าและรายได้ของ 
ผู้ผลิตรายย่อย พบว่า กรณีกฎหมายเข้ามาควบคุมการผลิตปลาร้า  
ท�าให้รสชาติและลักษณะของปลาร้าเปลี่ยนไป ผู้ซื้อที่ยังชอบใน 
รสชาติเดิมอาจเปลี่ยนใจได้เป็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลงานวิจัย 
เรือ่ง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสินใจซือ้ 
สินค้าปลาร้าบองท่าตมู (OTOP) ของผู้บรโิภคในอ�าเภอเมอืงจงัหวดั 
อุดรธานี” พบว่า การผลิตเป็นองค์ประกอบที่มีความแข็งแกร่งของ 
ผลกระทบสงูสดุองค์ประกอบทีมี่ผลกระทบ รองลงมาคอื ส่วนประสม 
ทางการตลาดด้านสถานที่จ�าหน่าย (อาภร สุนทรชัย และคณะ,  
2558 : บทคัดย่อ) งานวิจัยเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า การผลิตปลาร้า 
เป็นองค์ประกอบที่แข็งแกร่งที่สุดและเป็นจุดขายของแต่ละแห่ง 
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  2.4 ผลกระทบด้านพัฒนาการผลิตของผู ้ผลิต 
รายย่อย พบว่า การท่ีกฎหมายก�าหนดการผลิตปลาร้าแบบสูตร 
ส�าเร็จ ท�าให้การผลิตปลาร้ารูปแบบอื่นอาจไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
เป็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าปลาร้าบอง 
ท่าตูม (OTOP) ของผู ้บริโภคในอ�าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี”  
พบว่าผลติภณัฑ์เป็นองค์ประกอบทีม่คีวามแขง็แกร่งของผลกระทบ 
สูงสุด (อาภร สุนทรชัย และคณะ, 2558 : บทคัดย่อ) งานวิจัย 
เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาด้านการผลิตปลาร้าให้มีคุณภาพ 
มากขึ้น จึงเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญท่ีสุดต่อการท�าธุรกิจปลาร้า 
เช่นกัน
 3. ผลกระทบต่อผูจ้�าหน่ายรายย่อยทีเ่กดิจากประกาศ 
ก�าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร: ปลาร้า ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  
สรุปและอภิปรายผลดังนี้
  3.1 ผลกระทบด้านราคาสินค้าของผู ้จ�าหน่าย 
รายย่อย เนื่องจากผู้ผลิตมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ท�าให้ราคาขายส่ง 
สงูขึน้  ผูจ้�าหน่ายจงึต้องเพิม่ราคาขายปลกีสงูขึน้ตามกนั เป็นปัญหา 
ทีส่อดคล้องกบัผลงานวจิยัเรือ่ง “การศกึษาต้นทนุและผลตอบแทน 
การผลิตปลาแปรรูปบ้านน�้าพ่น ต�าบลน�้าพ่น อ�าเภอหนองวัวซอ 
จงัหวดัอดุรธาน”ี พบว่า ต้นทนุรวมวตัถดุบิค่าใช้จ่ายในการผลิตรวม 
เท่ากับ 11,436.70 บาทโดยจ�านวนท่ีผลิตได้เฉลี่ยต่อปีก�าไรสุทธิ 
ต่อปีเท่ากับ 38,484.30 บาทและมีอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อยอด 
ขายเท่ากับ 21.39% (จินตหรา แสนสามารถ, 2561: บทคัดย่อ)  
งานวจัิยเรือ่งนีแ้สดงให้เห็นว่าการผลิตปลาร้าไม่ได้ก�าไรมากเท่าไรนกั  
แต่เป็นก�าไรที่ผู ้ผลิตพอท่ีจะปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายได้  
ซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อผู้ผลิตพอสมควร 
   3.2 ผลกระทบด้านลูกค้าและรายได้ของ 
ผู้จ�าหน่ายรายย่อย พบว่า เม่ือราคาขายปลีกสูงขึ้น ท�าให้ผู้ซ้ือ 
เปรียบเทียบราคาและไปซื้อปลาร้าอื่นที่มีราคาถูกกว่าท�าให  ้
ผูจ้�าหน่ายขายได้น้อยลง เป็นปัญหาทีส่อดคล้องกบัผลงานวจิยัเรือ่ง  
“ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 
สินค้าปลาร้าบองท่าตูม (OTOP) ของผู ้บริโภคในอ�าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี” พบว่า องค์ประกอบที่มีผลกระทบ รองลงมาคือ 
ส่วนประสมทางการตลาด (อาภร สุนทรชัย และคณะ, 2558:  
บทคัดย่อ) งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า การตลาดมีส่วนส�าคัญใน 
การจ�าหน่ายปลาร้า ราคาจึงมีส่วนในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
  3.3 ผลกระทบจากการตรวจคุณภาพปลาร้าของ 
ผู้จ�าหน่ายรายย่อย พบว่า กรณีผู้จ�าหน่ายรายย่อยถูกพนักงาน 
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหลายหน่วยงาน ผู้จ�าหน่ายรายย่อยไม่ใช ่
ผู้ผลิต จึงไม่อาจควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดได้  
เป็นกรณทีีผู้่จ�าหน่ายต้องเลอืกซ้ือปลาร้ามาจ�าหน่าย ซึง่ราคาอาจจะ 
ต่างกัน ปลาร้าจากโรงงานทีช่อบด้วยกฎหมายหรือมเีอกสารรบัรอง 
อาจมรีาคาสงู เมือ่น�ามาจ�าหน่ายจะได้ก�าไรน้อย หากซือ้ปลาร้าจาก 

แหล่งผลิตทั่วไปอาจมีราคาถูกกว่า เมื่อน�ามาจ�าหน่ายจะได้ก�าไรมาก  
นอกจากนี้พนักงานเจ้าหน้าที่อาจไม่ได้ตรวจคุณภาพปลาร้าเพียง 
อย่างเดียว อาจตรวจวิธีเก็บรักษาของผู้จ�าหน่ายรายย่อย ว่ามีฝา 
ปิดมิดชิดหรือไม่ แข็งแรงหรือไม่ อาจมีหนูหรือสิ่งมีชีวิตอื่นเข้าไป 
ได้หรือไม่ด้วย เนื่องจากส่ิงปลอมปนในปลาร้าอาจเกิดจากการ 
เก็บรักษาของผู้จ�าหน่ายก็ได้
 4. แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรมต่อการบังคับใช้ประกาศก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:  
ปลาร้า สรุปและอภิปรายผลดังนี้
  4.1 แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรมต่อผู้ผลิตรายย่อย พบว่า มี  4 วิธี คือ (1) ด้านต้นทุน 
การผลิต ผู้ผลิตต้องยอมลงทุนซ้ือส่ิงที่จ�าเป็นก่อน หรือขอความ 
ช่วยเหลือจากภาครัฐ หรือเพิ่มราคาขายส่งให้สอดคล้องกับต้นทุน  
ควรเลือกปลาจากตลาดที่จ�าหน่ายไม่หมดราคาถูกและมีระยะเวลา 
การตายใกล้เคียงกัน (2) ด้านสูตรการผลิต ควรแก้ไขกฎหมาย 
ไม่ให้มีลักษณะเป็นสูตรส�าเร็จ และผู้ผลิตควรรักษาสูตรการผลิต 
ดัง้เดมิอนัเป็นภมูปัิญญาของผูผ้ลติแต่ละรายไว้ (3) ด้านลกูค้าประจ�า 
และรายได้ ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง 
ราคาจ�าหน่ายและรสชาตปิลาร้า อนัจ�าเป็นจะต้องปรบัปรงุการผลิต 
ปลาร้าให้ถกูต้องตามกฎหมายและให้มคีณุภาพดขีึน้ เพ่ือเป็นการน�า 
หลักกฎหมายมาเป็นหลักประกันคุณภาพปลาร้า (4) ด้านพัฒนา 
การผลิตปลาร้า ควรผลิตโดยมุ่งที่เจตนารมณ์ของกฎหมายมากกว่า 
ลายลักษณ์อักษร  และเมื่อผลิตแล้วควรน�าไปจดทะเบียนการผลิต  
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐตรวจสอบความถูกต้อง  
หรอืพฒันาปลาร้านัน้ให้เป็นปลาร้าแปรรปู เพือ่เป็นการผลติปลาร้า 
ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้เป็นปัญหาท่ีสอดคล้อง 
กับผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบและ 
วธิกีารการจ�าน�าปลาร้าโดยชมุชนมส่ีวนร่วม : กรณศึีกษากลุม่วิสาหกิจ 
ชุมชนปลาร้าแม่น�้าโขง อ�าเภอชานุมาน จังหวัดอ�านาจเจริญ”  
พบว่า ผลลัพธ์จากการท�าโครงการรับจ�าน�าปลาร้าท�าให้ต้นทุน 
การผลิตลดลงและมีความสามารถในการท�าก�าไรมากขึ้น ชุมชนมี 
ความเข้มแข็งและสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตติดริม 
น�้าโขงได้ (นภาพร หงส์ภักดี และสืบพงศ์ หงส์ภักดี, 2560: 
บทคัดย่อ) แสดงให้เห็นว่าการจ�าน�าปลาร้าท�าให้ต้นทุนการผลิต 
ลดลง เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถน�ามาปฏิบัติได้ 
  4.2 แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรมต่อผู้จ�าหน่ายรายย่อย พบว่า มี 3 วิธี คือ (1) ด้านราคา 
สินค้า ผู้จ�าหน่ายรายย่อยไม่ควรเพิ่มราคาอย่างรวดเร็ว จนถึงขนาด
มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ซ้ือ หากจ�าเป็นต้องเพิ่มราคาสูง 
ควรขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ (2) ด้านลูกค้าและรายได ้
ควรประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้าใจถึงการเพิ่มราคาปลาร้า เนื่องจาก
ต้องปรบัปรงุการผลติปลาร้าให้ถูกต้องตามกฎหมายจงึมต้ีนทุนสูงขึน้ 
(3) เป็นหน้าที่ผู้จ�าหน่ายรายย่อยต้องคัดเลือกปลาร้าจากผู้ผลิตท่ีมี
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คุณภาพมาจ�าหน่ายเท่าน้ัน และเป็นหน้าท่ีของผู้จ�าหน่ายรายย่อย 
ต้องตรวจตราปลาร้าที่จ�าหน่ายตลอดเวลา เพ่ือป้องกันหนูหรือ 
สิ่งปลอมปนอื่นเข้าไปในปลา  
  4.3 แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรมต่อหน่วยงานภาครัฐ พบว่า มี 3 วิธี คือ (1) ด้านนโยบาย 
ของรัฐ ควรทบทวนประกาศฉบับนี้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และควรแก้ไขกฎหมายให้มีผลลงโทษผู้ผลิต  
ผู้จ�าหน่าย ผู้ส่งออก และผู้น�าเข้า ปลาร้าท่ีมีสิ่งปลอมปนอื่นๆ  
ให้หนักขึ้น ควรแก้ไขยกเลิกกระบวนการผลิตและส่วนผสม 
ในการผลิตปลาร้า เพราะกระบวนการผลิตเป็นสูตรเฉพาะอันเป็น 
ภูมิปัญญาของผู้ผลิตแต่ละราย (2) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย  
ควรมีการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานปลาร้าให้ได้ 
ผลจริง และได้ทราบปัญหาและข้อมูล เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน 
ผู ้ผลิตและผู ้จ�าหน่ายปลาร้าในการของรับรองมาตรฐาน และ 
มาตรฐานการผลติปลาร้าเป็นมาตรฐานทัว่ไป การบงัคบัใช้กฎหมาย 
ของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรบังคับใช้อย่างมาตรฐานบังคับ (3) ด้านการ 
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ควรมีการแก้ไขประกาศฉบับนี้ให้มีพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้บริการเกี่ยวกับการตรวจวัดจุลินทรีย์ในปลาร้า  
และควรส่งเสริมให้ความรู้กับชุมชนท่ีผลิตปลาร้า ขอจดทะเบียน 
สนิค้าหรอืเครือ่งหมายการค้า และรบัรองมาตรฐานสนิค้าควรแก้ไข 
ประมวลกฎหมายอาญาทีเ่กีย่วกับการปลอมปนอาหาร มาตรา 236  
จากเดิม “ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท” ควรเพิ่มโทษปรับเป็น  
“ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 

ข้อเสนอแนะ
 เชิงนโยบาย การตรากฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต 
และภูมิปัญญาของท้องถ่ินรัฐบาลควรทบทวนให้ละเอียดเพราะ 
การตรากฎหมายออกมาบางครั้งท�าให้สังคมท้องถิ่นเป็นอยู่ยาก 
ล�าบากขึ้น แต่ทางตรงข้ามอาจมีผลประโยชน์ต่อสังคมในเมืองหรือ 
นายทุนบางกลุ่ม เชิงวิชาการ หน่วยภาครัฐควรส่งเสริมให้ความรู้ 
ต่อชุมชนท้องถิ่น ด้านการผลิตและจ�าหน่ายสินค้าต่างๆ ตลอดจน 
ให้ความรูด้้านการจดทะเบียน การขออนญุาต การรบัรองมาตรฐาน  
ส�าหรับการวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาการตรากฎหมายอื่นๆ ที่มีผล 
กระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น แต่กลับเอื้อผลประโยชน์ให้กับ 
นายทนุ หรือกฎหมายทีต่ราออกมาเพือ่จ�ากัดกลุม่ผูอ้ทิธพิล แต่กลับ 
เพิ่มภาระให้กับชุมชนท้องถิ่น
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันารปูแบบการจดัการความรูก้ารบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ด�าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย  

1) การวเิคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และการสมัภาษณเ์ชงิลึก เรือ่ง สภาพปัจจบุันและปัญหาการจัดการความรู้การบรหิาร 

งานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กับกลุ่มผู้บริหารและครู โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกอย่างเจาะจง  

จ�านวน 6 โรงเรียน กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการ 2) พัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 

กับกลุ่มผู ้เชี่ยวชาญ จ�านวน 17 คน 3) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม  

(Focus Group Discussion) จ�านวน 8 คน และศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบไปใช้ปฏิบัติในสถานศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม  

เก็บข้อมูลจากผู้บริหารและครูในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 6 โรงเรียน จ�านวน 104 คน สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (X)  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวิจัยพบว่า 

 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รูปแบบการจัดการความรู้ในการบริหารงานวิชาการ 7 ด้าน ดังน้ี (1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษา มี 39 ประเด็น (2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มี 47 ประเด็น (3) ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน 

ผลการเรียน มี 33 ประเด็น (4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามี 30 ประเด็น (5) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ี

เพื่อการศึกษา มี 32 ประเด็น (6) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มี 34 ประเด็น (7) ด้านการนิเทศการศึกษา มี 27 ประเด็น โดยใช ้

กระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้น ประกอบด้วย (1) ขั้นการก�าหนดความรู้ (2) ขั้นการสร้างและแสวงหาความรู้ (3) ขั้นการแลกเปลี่ยน 

ความรู้ (4) ขั้นการจัดเก็บความรู้ ให้เป็นระบบ (5) ขั้นการน�าความรู้ไปใช้

 2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบไปใช้ปฏิบัติในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงาน 

วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 7 ด้านไปใช้ปฏิบัติในสถานศึกษา  

โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้น ในการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการ ในการน�าไปใช้ปฏิบัติในโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค�าส�าคัญ : รูปแบบ, การจัดการความรู้, การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา,

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปิยภัทร  ทองพรม, ภารดี  อนันต์นาวี, สถาพร  พฤฑฒิกุล
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Abstract
   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. 

Keywords : Model, Knowledge Management, Academic Affairs Administration, Educational Opportunity Expansion  

  Schools, Office of the Basic Education Commission

ปิยภัทร  ทองพรม, ภารดี  อนันต์นาวี, สถาพร  พฤฑฒิกุล
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บทน�า
 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแส 

แห่งการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วน้ี พบว่า มีข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้น 

อย่างมากมาย ท�าให้เกิดสังคมท่ีเรียกว่า สังคมแห่งความรู  ้

(Knowledge Society) ซึ่งยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ หน่วยงาน 

ราชการต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ และวิธีการท�างาน 

มิฉะนั้นสังคมไทยจะไม่สามารถแข่งขันในสังคมโลกได้ (วิจารณ์  

พานิช, 2547: 2)

 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและสร้าง 

โอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต “ยึดคนเป็น 

ศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีส�าหรับคนไทย  

พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัยใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ 

มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม  

และจริยธรรม มีจิตส�านึกของความเป็นไทย เป็นพลเมืองที่ดี 

ตระหนักและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

ที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และได้จัดท�าแผนพัฒนา 

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ขึ้น  

เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงานเสริมสร้างศักยภาพ 

การแข่งขันของประเทศ ที่ต้องมีองค์ความรู ้ ด้านเทคโนโลยี  

นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตอบสนองต่อ 

การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู ้

ที่มีอยู่ ให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กรหรือหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

(ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 10) นโยบาย 

ของส�านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�าป ี

งบประมาณ 2560 เกี่ยวกับการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัดการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันโลก 

ทันเหตุการณ์ ให้ส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีจุดเน้นด้านบุคลากร 

ทางการศกึษา ให้ได้รบัการพฒันาองค์ความรู ้ตรงตามความต้องการ  

จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีส่ถานศกึษาต้องออกแบบการจดัการอย่างเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพตามขนาดและความพร้อมของสถานศึกษา

 จากปัญหาดงักล่าวพบว่า การประเมนิคณุภาพภายนอก 

ของสถานศกึษาโดยส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ 

การศึกษาในรอบสามซึ่งเป็นการประเมินผลจากร่องรอยหลักฐาน  

ของการบริหารจดัการจนเกิดองค์ความรูท้ีอ่ยูกั่บสถานศกึษา ความรู ้

ในตัวครู ผู ้เรียนและผู ้บริหารท่ีเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ ์

ของสถานศึกษาทั้งระบบ พบว่า ผลประเมินคุณภาพรอบสาม  

(2554-2558) ประจ�าปีงบประมาณ 2554 ในระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินท้ังหมด 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 

ร ้อยละ 28.74 เม่ือวิเคราะห์ผลประเมินตามสังกัด พบว่า  

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 288 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.09  

ระดับดี 4,635 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.82 และสถานศึกษา 

ที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 2,119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.09  

เมื่อวิเคราะห์ตามภูมิภาค พบว่า สถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรอง 

ส่วนใหญ่อยู ่ ในภาคตะวันออกฉียงเหนือ รองลงมา ได ้แก ่  

ภาคตะวนัออกและภาคใต้ (ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา, 2555 : 19) 

 จากการส�ารวจข้อมลูโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา  

พบว่า จ�านวนผู้เรียนในสถานศึกษาลดลงทุกปี เนื่องจากโครงสร้าง 

ประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวโน้มลดลง  

ประกอบกับผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษา 

ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมมีคุณภาพ ปัญหาส�าคัญของโรงเรียน คือ  

คุณภาพของผู้เรียนค่อนข้างต�่า เม่ือเปรียบเทียบกับสถานศึกษา 

ระดับอื่นๆ ทั้งนี้เพราะโรงเรียนขาดความพร้อมด้านปัจจัย เช่น  

มีครูไม่ตรงสาขาวิชาเอก ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และ 

วัสดุอุปกรณ์ เงินอุดหนุนจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ�านวน 

น้อยลงทุกปีตามจ�านวนนกัเรยีนทีม่แีนวโน้มลดลงเรือ่ยๆ สอดคล้อง 

กับแนวคิดของประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล (2555: 5) กล่าวถึง 

ความส�าคัญของสถานศึกษาท่ีมีต่อชุมชนไว้ว ่า โรงเรียนเป็น 

มากกว่าโรงเรียน เพราะเป็นองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของ 

ชุมชนที่มีความเก่ียวข้องกันทั้งบ้าน วัด ชุมชน ซ่ึงมีผลกระทบ 

ต่อวิถีชีวิตของชุมชน ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ในขณะที่สถานศึกษา 

ก็เผชิญกับปัญหาการบริหารจัดการด้านต่างๆ หลายประการ เช่น  

บุคลากรย้าย ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ และไม่ได้รับอัตรา 

ทดแทนคืน หรือได้รับแต่ล่าช้า ส่งผลกระทบต่อองค์กร ดังนั้น  

จากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียว 

จึงไม่น่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสม สถานศึกษาต้องบริหารจัดการ

ความรู ้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรม ี

คุณลักษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ต่อเนื่อง และ 

ถ่ายทอดส่งต่อความรู้ให้อยู่คู่องค์กร เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  

2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ 

ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2552: 3) จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา ที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให ้

เกิดความรู้และทักษะดังกล่าว โดยงานวิชาการถือว่าเป็นงานหลัก 

ของสถานศึกษาที่จะท�าให้บรรลุความมุ่งหมายของหลักสูตร และ 

งานวิชาการที่เป็นลักษณะงานส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู ้ของ 

ผู้เรียน ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา 

ปิยภัทร  ทองพรม, ภารดี  อนันต์นาวี, สถาพร  พฤฑฒิกุล
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กระบวนการเรยีนรู้ การวดัผลประเมนิผล และเทยีบโอนผลการเรยีน  
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศ 
การศกึษา จากภารกจิและความส�าคญัของงานวชิาการ สถานศกึษา 
จึงจ�าเป็นต้องจัดการความรู้กับงานวิชาการเป็นอันดับแรก เพื่อให้ 
ทุกคนมีการสร้างความรู้ และใช้ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น 
บุคลแห่งการเรียนรู ้ และพัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู ้ สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะนารถ บุญมีพิพิธ  
(2551: 6) ได ้กล ่าวไว ้ว ่า สถานศึกษาจ�าเป ็นต ้องจัดการ 
ความรู้เพราะการจัดการความรู้ท�าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และเป็น 
ความรู้ที่มีค่ายิ่ง
 จากสภาพปัจุบันและปัญหาดังกล่าวจะพบว่า สภาพ 
ที่พึงประสงค์ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจ�าเป็นต้องม ี
การจัดการความรู้ที่มีคุณภาพ โดยน�ากระบวนการจัดการความรู ้
ที่เป็นการสกัดความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)  
และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ถ่ายทอดให้อยู่คู่กับ 
องค์กรด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นระดับท่ีมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือ 
พัฒนาทักษะและการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการ 
เรียนรู้ทางสังคมพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมดุล 
ด้านร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์ สงัคม และวฒันธรรม เป็นการศึกษา 
ที่มุ่งวางรากฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ความสามารถข้ันพื้นฐาน  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 3) เป ็นระดับการศึกษาที่ มี 
ความส�าคญัในการสร้างเยาวชนคณุภาพสูส่งัคม ดงันัน้ ผูท้ีเ่กีย่วข้อง 
จะต้องวางรากฐานแนวทางการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
ทั่วถึงเพ่ือพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย 
การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎ ีงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง  
ความส�าคญัของกระบวนการจัดการความรู ้และอกีทัง้สภาพปัจจบัุน 
และปัญหาของการจัดการเรียนรู้ ที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ 
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการ 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ที่จะน�าไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ 
สถานศึกษาให้สอดรับกับมาตรฐาน สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
และพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่พฒันารปูแบบการจัดการความรูก้ารบรหิารงาน 
วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได ้
ของรูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 
ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน  

อุปกรณ์และวิธีการด�าเนินการวิจัย
 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ 
การบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  สงักดั 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 
 1. ผู ้บริหารและครูในโรงเรียนขยายโอกาสทาง 
การศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จ�านวน 6 แห่ง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
โดยใช้เกณฑ์ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล 
พระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ�านวน 2 โรงเรียน  
เป็นโรงเรียนที่มีการสอบวัดผลระดับชาติดีเด่น จ�านวน 2 โรงเรียน  
และเป ็นโรงเรียนท่ีผ ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  
ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษารอบสาม 
อยู่ในระดับคุณภาพดี และดีมากทุกมาตรฐาน จ�านวน 2 โรงเรียน
 2. ผู ้เชี่ยวชาญในการพัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิค 
เดลฟาย จ�านวน 17 คน ได ้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) โดยพิจารณาให้ครอบคลุมการพัฒนา 
รูปแบบจากกลุ่มบุคคล 4 กลุ่ม ดังน้ี 1) นักวิชาการผู้มีความรู ้
ด้านการจัดการความรู้ จ�านวน 3 คน 2) ผู้มีประสบการณ์ด้าน 
การจัดการความรู ้ในหน่วยงานที่ประสบความส�าเร็จสามารถ 
เป็นแบบอย่างได้  จ�านวน 3 คน 3) ผู้อ�านวยการสถานศึกษาที่ม ี
ผลงานคุณภาพเชิงประจักษ์ในการจัดการความรู้ การบริหารงาน 
วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ�านวน 5 คน 4) ผู้มีส่วน 
ในการก�าหนดแนวนโยบายและก�ากับติดตามคุณภาพการบริหาร 
จัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 6 คน  

ปิยภัทร  ทองพรม, ภารดี  อนันต์นาวี, สถาพร  พฤฑฒิกุล
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 3. ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจความเหมาะสมของรปูแบบ 
การจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
จ�านวน 8 คน และศกึษาความเป็นไปได้ในการน�ารปูแบบไปใช้ปฏิบตั ิ
ในสถานศึกษา โดยใช้แบบสอบถามความเป็นไปได้เก็บข้อมูลจาก 
ผู ้บริหารและครูในโรงเรียนกลุ ่มตัวอย่าง จ�านวน 6 โรงเรียน  
จ�านวน 104 คน

 การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

 น�าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนแต่ละข้ันตอนไปปรึกษา

ประธานและคณะกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์  เพื่อร่วมอภิปราย

สรุปผลแต่ละขั้นตอน ท�าเป็นแบบสอบถามฉบับใหม่แล้วไปเสนอ

ผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา (Content 

Validity) ความชัดเจนของภาษาที่ใช้เป็นรายข้อ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ

ลงความเห็นและให้คะแนน ดังน้ี (+1) เม่ือแน่ใจว่าค�าถามนั้น 

ตรงกับเนื้อหา (0) เมื่อไม่แน่ใจว่าค�าถามนั้นตรงกับเน้ือหา  

(-1) เม่ือแน่ใจว่าค�าถามนัน้ไม่ตรงกบัเนือ้หา น�าคะแนนความคิดเหน็ 

ของผู้เชี่ยวชาญมาค�านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ 

ค�าถามกับนิยามปฏิบัติการ (Item Objective Congruence หรือ  

IOC) คัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ไว้เป็นแบบสอบถาม  

โดยในแบบสอบถามฉบับนี้มีค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 จัดท�า

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์น�าไปเก็บข้อมูลต่อไป

ผลการวิจัย
 ในการวจิยัครัง้นีผู้วิ้จยัได้พัฒนารปูแบบการจัดการความ

รูก้ารบรหิารงานวชิาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดั

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ได้น�าเสนอผลการวจิยั 

แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้

 1. รูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังภาพที่ 1

 การหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล 
 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนแตละข้ันตอนไปปรึกษาประธานและคณะกรรมการผูควบคุมดุษฎีนิพนธ  เพ่ือรวม
อภิปรายสรุปผลแตละข้ันตอน ทําเปนแบบสอบถามฉบับใหมแลวไปเสนอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ความชัดเจนของภาษาท่ีใชเปนรายขอ โดยใหผูเช่ียวชาญลงความเห็นและใหคะแนน ดังน้ี 
(+1) เมื่อแนใจวาคําถามน้ันตรงกับเน้ือหา (0) เมื่อไมแนใจวาคําถามน้ันตรงกับเน้ือหา (1) เมื่อแนใจวาคําถามน้ันไมตรง
กับเน้ือหา นําคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยาม
ปฏิบัติการ (Item Objective Congruence หรือ IOC) คัดเลือกขอท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป ไวเปนแบบสอบถาม 
โดยในแบบสอบถามฉบับน้ีมีคา IOC ระหวาง 0.801.00 จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณนําไปเก็บขอมูลตอไป 
 
ผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบการจัดการความรูการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส      
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดนําเสนอผลการวิจัย แบงออกเปน 2 ข้ันตอนดังน้ี 
 1. รูปแบบการจัดการความรูการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 รูปแบบการจัดการความรูการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปใชปฏิบัติในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ี 
               2.1 การตรวจความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการความรูการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใชเทคนิคการสนทนากลุม (Focus Group 
Discussion) ดังตารางท่ี 1 
 

ข้ันท่ี 1 การกําหนดความรู  

การบริหารงานวิชาการ 7 ดาน 
1. การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา (39 ประเด็น) 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู (47 ประเด็น) 
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (33 ประเด็น) 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (30 ประเด็น) 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา (32 ประเด็น) 
6. การพัฒนาแหลงเรยีนรู (34 ประเด็น) 
7. การนิเทศการศึกษา (27 ประเด็น) 

ข้ันท่ี 5 การนํา
ความรูไปใช  

ข้ันท่ี 2 การสราง
และแสวงหา

ความรู  

ข้ันท่ี 4 การจัดเก็บ
ความรูใหเปนระบบ 

 

ข้ันท่ี 3 การ
แลกเปลีย่นความรู  

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

  สังกัดส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปิยภัทร  ทองพรม, ภารดี  อนันต์นาวี, สถาพร  พฤฑฒิกุล
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 2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ในการน�ารูปแบบไปใช้ปฏิบัติในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

  2.1 การตรวจความเหมาะสมของรูปแบบการ

จัดการความรู ้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  

ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการความรู้ตารางท่ี 1 ตารางสรุปความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญในตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการความรู 

ท่ี รูปแบบท่ีปรับแกไขใหสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
1 การกําหนดความรู  
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา     

สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู 
การบริหารงานวิชาการตามขอมูล 
เชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู  
7. การนิเทศการศึกษา 

 

2 การสรางและแสวงหาความรู  
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู  
7. การนิเทศการศึกษา 

สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู 
การบริหารงานวิชาการตามขอมูล 
เชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

3 การแลกเปลี่ยนความรู  
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู  
7. การนิเทศการศึกษา 

สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู 
การบริหารงานวิชาการตามขอมูล 
เชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

4 การจัดเก็บความรูใหเปนระบบ  
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู  
7. การนิเทศการศึกษา 

สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู 
การบริหารงานวิชาการตามขอมูล 
เชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

5 การนําความรูไปใช  
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ในตรวจสอบความเป็นไปได ้ของรูปแบบการจัดการความรู  ้

การบริหารงานวิชาการ 7 ด้าน ด้วยกระบวนการจัดการความรู้  

5 ขั้น สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการความรู้ การบริหารงาน

วิชาการตามข้อมูลเชิงประจักษ์และมีความเหมาะสมมากที่สุด

  2.2 ผลความเป็นไปได้ในการน�ารปูแบบการจดัการ 

ความรูก้ารบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 (ต่อ) ตารางสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการความรู้

 
ตารางท่ี 1 (ตอ)  

ท่ี รูปแบบท่ีปรับแกไขใหสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
 3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  

4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู  
7. การนิเทศการศึกษา 

สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู 
การบริหารงานวิชาการตามขอมูล 
เชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการความรู
การบริหารงานวิชาการ 7 ดาน ดวยกระบวนการจัดการความรู 5 ข้ัน สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู            
การบริหารงานวิชาการตามขอมูลเชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 2.2 ผลความเปนไปไดในการนํารูปแบบการจัดการความรูการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส   
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย (X) และสวนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนความเหมาะสมในการนํารูปแบบการจัดการความรู 
การบริหารงานวิชาการ ไปใชปฏิบัติในสถานศึกษาจากความคิดเห็นจากผูบริหารและครู 

ขอท่ี ประเด็นการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบ 
การจัดการความรูการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คาการประเมิน 
(n=104) 

ผลการ
ประเมินความ

เหมาะสม  (X) S.D. 
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.54 0.28 มากท่ีสุด 
2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.55 0.24 มากท่ีสุด 
3. ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4.56 0.35 มากท่ีสุด 
4. ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.55 0.33 มากท่ีสุด 
5. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 4.58 0.24 มากท่ีสุด 
6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  4.58 0.26 มากท่ีสุด 
7. ดานการนิเทศการศึกษา 4.58 0.28 มากท่ีสุด 
 รวม 4.56 0.28 มากท่ีสุด 
  

 จากตารางท่ี 2 พบวา ความเปนไปไดในการนํารูปแบบการจัดการความรูการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใชปฏิบัติในสถานศึกษา โดยรวม         
มีคาเฉลี่ย (X) อยูท่ี 4.56 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.28 เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา (1) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย (X) อยูท่ี 4.54 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.28 (2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีคาเฉลี่ย (X) อยูท่ี 4.55 ในระดับเหมาะสม      
มากท่ีสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.24 (3) ดานการวัดผลประเมินผลเทียบโอนผลการเรียน มีคาเฉลี่ย (X) 
อยูท่ี 4.56 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.35 (4) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีคาเฉลี่ย (X) อยูท่ี 4.55 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.33 (5) ดาน     
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีคาเฉลี่ย (X) อยู ท่ี 4.58 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด             
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.24 (6) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ย (X) อยูท่ี 4.58 ในระดับเหมาะสม

 
ตารางท่ี 1 (ตอ)  

ท่ี รูปแบบท่ีปรับแกไขใหสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
 3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  

4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู  
7. การนิเทศการศึกษา 

สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู 
การบริหารงานวิชาการตามขอมูล 
เชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการความรู
การบริหารงานวิชาการ 7 ดาน ดวยกระบวนการจัดการความรู 5 ข้ัน สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู            
การบริหารงานวิชาการตามขอมูลเชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 2.2 ผลความเปนไปไดในการนํารูปแบบการจัดการความรูการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส   
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย (X) และสวนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนความเหมาะสมในการนํารูปแบบการจัดการความรู 
การบริหารงานวิชาการ ไปใชปฏิบัติในสถานศึกษาจากความคิดเห็นจากผูบริหารและครู 

ขอท่ี ประเด็นการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบ 
การจัดการความรูการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คาการประเมิน 
(n=104) 

ผลการ
ประเมินความ

เหมาะสม  (X) S.D. 
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.54 0.28 มากท่ีสุด 
2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.55 0.24 มากท่ีสุด 
3. ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4.56 0.35 มากท่ีสุด 
4. ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.55 0.33 มากท่ีสุด 
5. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 4.58 0.24 มากท่ีสุด 
6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  4.58 0.26 มากท่ีสุด 
7. ดานการนิเทศการศึกษา 4.58 0.28 มากท่ีสุด 
 รวม 4.56 0.28 มากท่ีสุด 
  

 จากตารางท่ี 2 พบวา ความเปนไปไดในการนํารูปแบบการจัดการความรูการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใชปฏิบัติในสถานศึกษา โดยรวม         
มีคาเฉลี่ย (X) อยูท่ี 4.56 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.28 เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา (1) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย (X) อยูท่ี 4.54 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.28 (2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีคาเฉลี่ย (X) อยูท่ี 4.55 ในระดับเหมาะสม      
มากท่ีสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.24 (3) ดานการวัดผลประเมินผลเทียบโอนผลการเรียน มีคาเฉลี่ย (X) 
อยูท่ี 4.56 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.35 (4) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีคาเฉลี่ย (X) อยูท่ี 4.55 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.33 (5) ดาน     
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีคาเฉลี่ย (X) อยู ท่ี 4.58 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด             
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.24 (6) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ย (X) อยูท่ี 4.58 ในระดับเหมาะสม

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญในตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการความรู 

ท่ี รูปแบบท่ีปรับแกไขใหสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
1 การกําหนดความรู  
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา     

สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู 
การบริหารงานวิชาการตามขอมูล 
เชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู  
7. การนิเทศการศึกษา 

 

2 การสรางและแสวงหาความรู  
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู  
7. การนิเทศการศึกษา 

สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู 
การบริหารงานวิชาการตามขอมูล 
เชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

3 การแลกเปลี่ยนความรู  
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู  
7. การนิเทศการศึกษา 

สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู 
การบริหารงานวิชาการตามขอมูล 
เชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

4 การจัดเก็บความรูใหเปนระบบ  
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู  
7. การนิเทศการศึกษา 

สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู 
การบริหารงานวิชาการตามขอมูล 
เชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

5 การนําความรูไปใช  
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
 

 
 

 
ตารางท่ี 1 (ตอ)  

ท่ี รูปแบบท่ีปรับแกไขใหสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
 3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  

4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู  
7. การนิเทศการศึกษา 

สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู 
การบริหารงานวิชาการตามขอมูล 
เชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการความรู
การบริหารงานวิชาการ 7 ดาน ดวยกระบวนการจัดการความรู 5 ข้ัน สอดคลองกับรูปแบบการจัดการความรู            
การบริหารงานวิชาการตามขอมูลเชิงประจักษและมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 2.2 ผลความเปนไปไดในการนํารูปแบบการจัดการความรูการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส   
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย (X) และสวนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนความเหมาะสมในการนํารูปแบบการจัดการความรู 
การบริหารงานวิชาการ ไปใชปฏิบัติในสถานศึกษาจากความคิดเห็นจากผูบริหารและครู 

ขอท่ี ประเด็นการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบ 
การจัดการความรูการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คาการประเมิน 
(n=104) 

ผลการ
ประเมินความ

เหมาะสม  (X) S.D. 
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.54 0.28 มากท่ีสุด 
2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.55 0.24 มากท่ีสุด 
3. ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4.56 0.35 มากท่ีสุด 
4. ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.55 0.33 มากท่ีสุด 
5. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 4.58 0.24 มากท่ีสุด 
6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  4.58 0.26 มากท่ีสุด 
7. ดานการนิเทศการศึกษา 4.58 0.28 มากท่ีสุด 
 รวม 4.56 0.28 มากท่ีสุด 
  

 จากตารางท่ี 2 พบวา ความเปนไปไดในการนํารูปแบบการจัดการความรูการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใชปฏิบัติในสถานศึกษา โดยรวม         
มีคาเฉลี่ย (X) อยูท่ี 4.56 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.28 เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา (1) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย (X) อยูท่ี 4.54 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.28 (2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีคาเฉลี่ย (X) อยูท่ี 4.55 ในระดับเหมาะสม      
มากท่ีสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.24 (3) ดานการวัดผลประเมินผลเทียบโอนผลการเรียน มีคาเฉลี่ย (X) 
อยูท่ี 4.56 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.35 (4) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีคาเฉลี่ย (X) อยูท่ี 4.55 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.33 (5) ดาน     
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีคาเฉลี่ย (X) อยู ท่ี 4.58 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด             
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.24 (6) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ย (X) อยูท่ี 4.58 ในระดับเหมาะสม

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนความเหมาะสมในการน�ารูปแบบการจัดการความรู้

 การบริหารงานวิชาการ ไปใช้ปฏิบัติในสถานศึกษาจากความคิดเห็นจากผู้บริหารและครู

ปิยภัทร  ทองพรม, ภารดี  อนันต์นาวี, สถาพร  พฤฑฒิกุล
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72   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบ

การจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ไปใช้ปฏิบัติในสถานศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X) อยู ่ที่ 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) อยู่ท่ี 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) ด้านการพฒันาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลย ี

เพือ่การศกึษา มค่ีาเฉลีย่ (X) อยูท่ี ่4.58 ในระดบัเหมาะสมมากทีส่ดุ  

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

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงาน 

วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การบริหาร 

งานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า รูปแบบการจัดการ 

ความรูก้ารบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน การบริหาร 

งานวิชาการ ทั้ง 7 ด้าน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้น 

มีความเหมาะสม ดังนี้

  1.1 การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ใช้กระบวนการ 

จัดการความรู้ 5 ขั้น จ�านวน 39 ประเด็น ท�าให้เกิดกระบวนการ 

ด�าเนินงานที่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามในแต่ละขั้นเพื่อให้ 

บรรลุเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมได้ ท้ังน้ีเน่ืองจากสถานศึกษา 

มขีัน้ตอนในการพัฒนาหลกัสตูรทีช่ดัเจนเร่ิมจากการวิเคราะห์เอกสาร 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 วเิคราะห์ข้อมลู 

เกีย่วกบัสภาพปัญหาและความต้องการของสงัคมชมุชนและท้องถิน่  

วเิคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมนิสถานภาพสถานศกึษาเพือ่ก�าหนด 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดย 

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย สถานศึกษาจัดท�าโครงสร้างหลักสูตร 

และสาระต่าง ๆ  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ น�าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ 

บริหารจัดการการใช้หลักสูตรอย่างเหมาะสม ด�าเนินการนิเทศ  

ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร อีกท้ังปรับปรุงและพัฒนา 

หลักสูตรตามความเหมาะสม ดังที่บรรพต สุวรรณประเสริฐ  

(2544: 15) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร เป็นการปรับปรุง 

หลักสูตรท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือการจัดท�าหลักสูตรข้ึนมาใหม่โดย 

ไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐานอยู่เลย รวมถึงการผลิตเอกสารต่างๆ  

ส�าหรับผู ้เรียนด้วยสอดคล้องกับณัฐชา จันทร์ดา (2561: 9)  

ที่กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เป็นการจัดให้มีหรือ 

ส่งเสริมให้ครูศึกษาและท�าความเข้าใจหลักสูตรและเอกสารท่ี 

เกี่ยวกับหลักสูตร เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู ส่งเสริมให ้

ครูพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  

วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อน�าไปใช้ในการจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู ้

การจดัให้มกีารประชมุสมัมนาเกีย่วกบัการใช้หลกัสตูรเพือ่แก้ปัญหา 

ที่เกิดจากการใช้หลักสูตร การจัดให้มีการนิเทศติดตาม และ 

ประเมินผลการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษา สอดคล้องกับงาน 

วิจัยของประภาศรี พิทอนวอน (2559: 121) ได้ท�าการพัฒนา 

หลักสูตรฝึกอบรมการน�า ASEAN curriculum sourcebook  

ไปใช้ในสถานศึกษา 

  1.2 การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้โดยใช้กระบวนการ 

จัดการความรู้ 5 ขั้น 47 ประเด็น ท�าให้เกิดกระบวนการด�าเนินงาน 

ที่ชัดเจน ผู ้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามในแต่ละขั้นเพื่อให้บรรลุ 

เป้าหมายในแต่ละกิจกรรมได้ ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาส่งเสริมให ้

ครูจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระ และหน่วยการเรียนรู ้

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญครูจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับ 

ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด  

การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกัน 

และแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง  

ปลูกฝังให้ผู้เรยีนรกัการอ่าน และใฝ่รูอ้ย่างต่อเนือ่ง ปลูกฝังคณุธรรม  

ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยจัดบรรยากาศ  

ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

และน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น 

มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  

มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ เน้นการ 

นิเทศที่ร ่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร ดังที่นวลจิตต์  

เชาวดีดีรติพงศ์ (2545: 9) ที่กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการ 

เรยีนรูเ้ป็นการจดักระบวนการเรยีนรูใ้ห้ผู้เรียนทกุคนมคีวามสามารถ 

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญท่ีสุด  

กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนา 

ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ 

ปิยภัทร  ทองพรม, ภารดี  อนันต์นาวี, สถาพร  พฤฑฒิกุล
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ตลอดชีวิต สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 20-21)     

ที่กล่าวว่า การจัดการะบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ส�าคัญ 

ในการน�าหลักสูตรสู ่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส�าคัญ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายส�าหรับ 

พัฒนาเด็กและเยาวชน ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตาม 

เป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู ้  

จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนผ่านสาระที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร  

8 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ รวมท้ังปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส�าคัญให้ 

ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย 

  1.3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล 

การเรียน ใช้กระบวนการจัดการความรู ้ 5 ข้ัน 33 ประเด็น  

ท�าให้เกิดกระบวนการด�าเนินงานท่ีชัดเจน ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัต ิ

ตามในแต่ละขั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมได้ ทั้งนี้ 

เนื่องจากสถานศึกษาก�าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผล 

และประเมินผลของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน ครูจัดท�าแผน 

การวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชา สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู ้

และการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ครูด�าเนนิการวดัผล และประเมนิผล 

การเรยีนการสอน โดยเน้นการประเมนิตามสภาพจรงิจากกระบวนการ 

ปฏิบัติผลงาน รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้ 

มาตรฐาน สอดคล ้องกับงานวิจัยของเตือนใจ รักษาพงศ ์  

(2551: 79) ท�าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อ   

การบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ด้วยกระบวนการ 

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์  

บุญรักษา (2560: 110) ได ้ศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมส่ีวนร่วมเพ่ือพฒันารปูแบบการจดัการความรูข้องสถานศกึษา 

ในสังกัดเมืองพัทยา: กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนอง 

พังแค) 

  1.4 การวิ จั ย เพื่ อพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา 

ใช้กระบวนการจัดการความรู ้ 5 ขั้น 30 ประเด็น ท�าให้เกิด 

กระบวนการด�าเนินงานท่ีชัดเจน ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามใน 

แต่ละข้ันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมได้ ท้ังนี้เน่ืองจาก  

สถานศึกษาก�าหนดความรู ้ด ้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา โดยผู้บริหารก�าหนดให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนา 

คณุภาพงานวชิาการในภาพรวมและพฒันาการเรียนรูใ้ห้แตล่ะกลุม่ 

สาระการเรียนรู ้ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยของคร ู

ผ ่านเครือข ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังที่พิชิต ฤทธิ์จรูญ  

(2544 : 24) กล่าวว่าการวจิยัในชัน้เรียน เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 

ที่ครูได้แสวงหาวิธีการหรือนวัตกรรม ทางเลือกในการแก้ปัญหา 

เพือ่พฒันากระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ      

แก่ผู้เรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง (2550: 

180-181) ได้ท�าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู ้

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 

  1.5 การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา ใช้กระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้น 32 ประเด็น ท�าให ้

เกดิกระบวนการด�าเนนิงานทีช่ดัเจน ผูป้ฏบิตัสิามารถปฏบิตัติามใน 

แต่ละข้ันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมได้ ทั้งนี้เน่ืองจาก 

สถานศึกษาก�าหนดให้ครูศึกษา วิเคราะห์ ความจ�าเป็นในการใช ้

สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน ครูผลิตและพัฒนา 

สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งจัดหาสื่อ และเทคโนโลยี 

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และประสานความร่วมมือ 

ในการผลิต จัดหา พัฒนา และการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

เพื่อการจัดการเรียนการสอนกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว  

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ  

นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างสม�่าเสมอ รวมท้ัง 

น�าสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ครูสร้างขึ้นไป 

เผยแพร่ สู ่สาธารณชน ดังที่มนตรี แย้มกสิกร (2547: 34)  

กล่าวว่า นวัตกรรมหรือนวกรรมทางการศึกษา เป็นความคิดหรือ 

ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงภายในระบบการศึกษา อันกระท�า 

ไปด้วยความตั้งใจมุ่งม่ัน ที่จะปรับปรุงระบบการศึกษานั้นให้ดีขึ้น  

หรือแก้ปัญหาทางการศึกษาให้ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพขึ้น 

  1.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ใช้กระบวนการจัดการ 

ความรู ้5 ขัน้ 34 ประเดน็ ท�าให้เกดิกระบวนการด�าเนนิงานทีช่ดัเจน  

ผู ้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามในแต่ละขั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ในแต่ละกิจกรรมได้ ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาให้ความส�าคัญ 

ในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ด�าเนนิการส�ารวจแหล่งเรยีนรู้ทีเ่กีย่วข้อง 

กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น  

ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง จัดท�า 

เอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล  

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาใน 

บริเวณใกล้เคียง จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให ้

เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล   

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

ในการจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกันอีกทั้งส่งเสริม 

สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัด 

กระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังท่ีนิคม 

ทาแดง (2545: 33) กล่าวว ่า แหล่งทรัพยากรการเรียนรู ้  

เป็นศูนย์รวมของวิชาความรู ้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ บุคคล  

สิง่ประดิษฐ์ วตัถ ุอาคาร สถานที ่ซึง่มอียูก่ระจดักระจาย ท้ังในชมุชน 

เมือง และชุมชนชนบท อันเป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่แทรกซึมอยู ่

ในวิถีชีวิตของมนุษย์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ค้นพบได้โดยไม่รู้จบ 

ปิยภัทร  ทองพรม, ภารดี  อนันต์นาวี, สถาพร  พฤฑฒิกุล
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  1.7 การนิเทศการศึกษา ใช้กระบวนการจัดการ 

ความรู้ 5 ข้ัน 27 ประเด็น ประกอบด้วย ท�าให้เกิดกระบวนการ 

ด�าเนินงานที่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามในแต่ละขั้นเพื่อให้ 

บรรลุเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมได้ ท้ังน้ีเน่ืองจากสถานศึกษา 

จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายใน 

สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน ด�าเนินการนิเทศในรูปแบบหลากหลาย 

และเหมาะสม ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศ 

การศึกษาในสถานศึกษา รวมท้ังติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที ่

การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ  

และการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ 

การจัดระบบนิเทศกับสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศ 

การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังที่วัชรา เล่าเรียนดี (2550: 3)  

ได้กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ระหว่างผู้ให้การนเิทศหรอืผูน้เิทศและผูร้บัการนเิทศ เพือ่ทีจ่ะพฒันา 

หรอืปรับปรงุคณุภาพการจัดการศกึษาและการจดัการเรยีนการสอน 

ของครเูพือ่ให้ได้มาซึง่ประสทิธผิลในการเรยีนของผูเ้รยีน สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของณัฐชา จันทร์ดา (2561: 217) ที่ ได ้ศึกษา  

การพฒันารปูแบบการนเิทศงานวชิาการภายในโรงเรยีนของสถานศกึษา  

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 จงัหวดัชลบรุี 

 2. ผลการวิจัยเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของ 

รูปแบบการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ากระบวนการจัดการความรู้ทั้ง  

5 ขัน้ สอดคล้องกบัรูปแบบการจดัการความรูก้ารบรหิารงานวชิาการ 

ตามข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้ง 7 ด้าน และมีความเป็นไปได้ในการน�าไป 

ใช้ปฏิบัติ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X) อยู่ท่ี 4.56 ในระดับเหมาะสม 

มากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.28 ดังนี้

  2.1 ขั้นการก�าหนดความรู้ มีความเหมาะสมที่สุด  

ทัง้นีเ้นือ่งจากขัน้การก�าหนดความรู้เป็นการระบุหรือก�าหนดประเดน็ 

ความรู้ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย  

และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่จะสร้างหรือพัฒนาสถานศึกษา 

ให้มีผลลัพธ์ที่ต้องการ สถานศึกษาจึงต้องออกแบบกลไกที่ต้องการ 

เกี่ยวกับความรู้ที่ต้องมีและต้องพัฒนา ทั้งจากภายในและภายนอก 

สถานศึกษา ทัง้ปัญหาและโอกาสทีจ่ะสามารถน�ามาใช้ในการพฒันา  

ดังที่วิจารณ์  พานิช (2547: 19) กล่าวว่า การก�าหนดความรู้ 

ที่ต้องการใช้ (Define) เป็นการน�าความมุ่งม่ัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรมาก�าหนดความรู้ เพื่อให ้

การจัดการความรู้มีจุดเน้น ไม่สะเปะสะปะ สอดคล้องกับ วิลาวัลย์   

มาคุ้ม (2549: 49) กล่าวว่า การก�าหนดความรู้ เป็นการก�าหนด 

องค์ความรู้ที่องค์กรต้องการ และปฏิมา พุฒตาลดง (2558: 13)  

ที่กล่าวว่า การก�าหนดความรู้ เป็นการน�าความรู้ มุ่งมั่น วิสัยทัศน์  

พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรมาก�าหนดความรู ้

ทีต้่องการใช้เพือ่ให้การจดัการความรูม้จีดุเน้น สอดคล้องกับงานวจัิย 

ของสมศักดิ์  จี้ เพ็ชร ์  (2559: 105) การก�าหนดเป ้าหมาย 

การจัดการความรู้ (Knowledge Vision) ในการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นการศึกษาและก�าหนดเพื่อสร้าง 

ความชัดเจนในเป้าหมายของการจัดการความรู้ ในการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายใน ว่าเป็นเรื่องอะไร และอยู่ในขั้นตอนใด 

ของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

  2.2 ขั้นการสร้างและแสวงหาความรู ้  มีความ 

เหมาะสมที่สุด ท้ังนี้เนื่องจากการสร้างและแสวงหาความรู้เป็น 

ขั้นตอนของกิจกรรมการหาข้อมูล บุคลากรศึกษาหาความรู้ด้วยวิธ ี

การต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การศึกษาหาความรู้ตนเอง ฝึกอบรม  

เข้าร่วมสัมมนา ประชุม เรียนจากประสบการณ์ตรงและการลงมือ

ปฏิบัติ ใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของ 

สังคม ศึกษาจากแหล่งเรียนรู ้ภายในหรือภายนอกสถานศึกษา  

กล่ันกรองและหลอมรวมเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อที่จะสามารถน�า 

กลับไปใช้ในการพฒันางาน พฒันาความรูท้ีม่อียู ่ต่อยอดความรู ้หรอื 

เป็นการยกระดับความรู้และสรุปความรู้เดิมของตนเองเทียบเคียง 

กับองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้บุคลากรเกิดการเปล่ียนแปลง พัฒนา 

ตนเองมคีวามคดิสร้างสรรค์สร้างความรูใ้หม่และนวตักรรมใหม่ ดงัท่ี 

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบนั 

เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548: 15) ที่กล่าวว่า การสร้างและ

แสวงหาความรู้ เป็นการสร้างความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จาก 

ภายนอก รกัษาความรูเ้ก่า ก�าจดัความรูท้ีใ่ช้ไม่ได้แล้ว สอดคล้องกบั 

Marali (2001: 32) ที่กล่าวว่า การสร้างและแสวงหาความรู้ใหม่  

ความรู้ท่ีองค์กรมีอยู่เมื่อนานไปแล้วจะเก่า และใช้ประโยชน์ไม่ได้  

อาจไม่ทันสมัยหรือบริบทขององค์กรเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะสม 

กับความรู้เดิม การแสวงหาความรู้ใหม่ อาจเริ่มจากความรู้ที่ฝังลึก 

ในคน ที่อยู่ในองค์กรมีลักษณะเป็นพลวัตร ซึ่งต้องมีการด�าเนินการ 

อยู่เสมอ เพราะความรู้เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน 

  2.3 ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ มีความเหมาะสม

ที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการขยายความรู้เพื่อให้บุคคลได้แลกเปลี่ยน

ความรู้ซึ่งกันและกัน แบ่งปันความรู้ที่มีอยู่ในตนเองหรือศึกษา

ค้นคว้าจากบุคคล จากส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ

ต่างๆ ในการค้นหา แบ่งปันความรู้จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และ

ใช้ความรูใ้นการพฒันาซึง่น�าไปสู่การจดัการความรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 

การแลกเปล่ียนความรู้ท�าได้หลายวิธี อาจจัดท�าเป็นเอกสาร ฐาน

ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเป็นการถอดความรู้ กิจกรรม

กลุ่มคุณภาพ นวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ และระบบพี่เลี้ยง               

การสับเปล่ียนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ การอบรม 

การประชุมสัมมนา การสร้างเครือข่ายการประชุมทางไกล และ 

การนิเทศติดตามงาน ดังที่ วิจารณ์ พานิช (2547: 19) กล่าวว่า  

การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Share) เป็นสิง่ส�าคัญทีส่ดุ เพราะแต่ละคนมี

ปิยภัทร  ทองพรม, ภารดี  อนันต์นาวี, สถาพร  พฤฑฒิกุล
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มมุมองต่อความรูไ้ม่เหมอืนกนัต้องมาแลกเปลีย่น มฉิะนัน้จะเกบ็อยู ่

ภายในตัว ไม่มีการยกระดับความรู้ ถ้าขาดการแลกเปลี่ยน ความรู ้

ที่มีอยู่จะเก่า ล้าสมัยอย่างรวดเร็วไม่งอกงามยิ่งแลกเปลี่ยนมาก 

ก็ยิ่งได้ก�าไรมาก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ยากที่สุดเพราะคน 

ไม่อยากแลกเปลี่ยน กลัวขาดทุน กลัวเสียเปรียบ ต้องสร้างเงื่อนไข  

และกติกาที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการแบ่งปันให้เกิดประโยขน์แก ่

ผูม้พีฤตกิรรมแบ่งปันความรู้ และไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผูม้พีฤตกิรรม 

กกัตุนหรือปกปิดความรู ้การรกัษาความรู ้ทัง้ความรูท้ีไ่ด้มกีารบันทกึ 

ไว้ในสื่อต่างๆ และความรู้ฝังลึกในคน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศิริลักษณ์ เส็งมี (2555: 12) ได้กล่าวว่า การพบปะแลกเปล่ียน 

ความรู้ เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาเพื่อท�าให้เกิด 

การแลกเปลีย่นความรูท้ัง้ทีเ่ป็นความรูช้ดัแจ้ง (Explicit Knowledge)  

และความรู้แฝงเร้นหรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่จะน�า 

ไปสู่การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

  2.4 ขั้นการจัดเก็บความรู ้ให้เป็นระบบ มีความ 

เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการน�าความรู้ที่สร้างขึ้น หรือที่ได้มา 

จัดเก็บให้เป็นระบบ เพ่ือให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วต่อการ 

น�าความรู้ไปใช้ได้ตามความต้องการ โดยค�านึงถึงวิธีการเก็บรักษา 

บันทึกเป็นฐานข้อมูล (Database) ระบบข้อมูลสารสนเทศ หรือ 

เป็นลายลักอักษรมีการจัดหมวดหมู่ตามองค์ประกอบ การจัดแบ่ง 

ความรู้ออกเป็นประเภทต่างๆ และการจัดท�าระบบการค้นหาความรู้  

เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการเพื่อการตัดสินใจ 

การแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน ดังท่ีบุญส่ง หาญพานิช (2547:  

20) ได้กล่าวว่า การรักษาความรู้ ท้ังความรู้ที่ได้มีการบันทึกไว้

ในสื่อต่างๆ และความรู้ฝังลึกในคน ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กร        

และวิลาวัลย์ มาคุ ้ม (2549: 51) กล่าวว่า การเก็บความรู ้

เป็นการน�าความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน (Tacit Knowledge) มาจัด 

เก็บเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) สอดคลองงาน 

วิจัยของศิริลักษณ์ เส็งมี (2555: 258) การจัดเก็บความรู  ้

อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งส�าคัญในการพัฒนาองค์กรในทุกเรื่อง  

เพราะหากทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายเดียวกันก็จะมีทิศทาง และ 

วิธีการในการด�าเนินงานที่สอดคล้องกัน มีการจัดการที่เป็นระบบ  

การที่บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันพัฒนากระบวนการจัดเก็บ 

และเผยแพร่ความรู้ท่ีเอื้ออ�านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้และสืบค้นอ้างอิงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเก็บ 

ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บเป็นสารสนเทศ เป็นแฟ้ม 

จัดเก็บเอกสาร 

  2.5 ขั้นการน�าความรู้ไปใช้ มีความเหมาะสมที่สุด  

ทัง้นีเ้นือ่งจาก การน�าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้ในสถานศกึษา 

ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้ง 

การประเมินเพื่อการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู ้ที่ถูกจัดเก็บไว้จะไม่ได้ประโยชน์  

หากไม่มีการน�าไปใช้ให้แพร่หลาย องค์กรจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นก็ต่อเมื่อ 

ความรู้มีการกระจาย และการถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสม 

ทั้ งองค ์กร ดังที่วิจารณ์ พานิช (2547: 20) ได ้กล ่าวว ่า  

การประยุกต์ใช้ความรู ้ (use) ท�าให้เกิดผลจากการใช้ความรู ้  

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ พัฒนากระบวนการท�างาน  

พัฒนาสมาชิก ขั้นตอนการจัดการความรู้โดยการใช้ความรู้ต้องเน้น 

ที่การเอาความรู้มาใช้ในการท�างานให้มาก ไม่ควรเริ่มด้วยการหา 

ความรู ้มาใส่ในคอมพิวเตอร์ซึ่งเสี่ยงมากที่จะไม่เกิดประโยชน์ 

ไม่คุ้มค่า 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. หน่วยงานในระดับนโยบายควรมีการก�าหนดให้ 

การจัดการความรู้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในสถานศึกษา

 2. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีรองรับ 

การจัดการความรู ้อย ่างเป ็นระบบและการจัดเก็บเผยแพร  ่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ระหว่างโรงเรียน

 3. สถานศกึษาควรมกีารสนบัสนนุส่งแสรมิให้บคุลากร 

ในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ สร้างวัฒนธรรม 

องค์การแห่งการเรียนรู้ให้ชัดเจน ยกย่องผู้ผลิตนวัตกรรม สนับสนุน 

ให้บุคลากรเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

 4. สถานศกึษาควรมกีารนเิทศก�ากบัตดิตามการจดัการ 

ความรู ้ด้านวิชาการและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 

แบบออนไลน์

 5. ผู้บริหารควรส่งเสริมบุคลากรเข้าศึกษาต่อในระดับ 

ที่สูงขึ้น

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือการ 

จัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง 

การศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผล 

ต่อคุณภาพการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศึกษา

ปิยภัทร  ทองพรม, ภารดี  อนันต์นาวี, สถาพร  พฤฑฒิกุล
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพ กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  

ผู้อ�านวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 4 คน อดีตผู้อ�านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 2 คน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 6 คน และครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา  

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 5 คน รวม 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้างปลายปิด และแบบสอบถามความเห็น 

การวัดเจตคติเชิงจิตวิทยา 4 ตัวเลือก ส�าหรับประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องเพื่อสอบยันตัวบ่งชี้องค์การแห่งนวัตกรรม 

การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (X)  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยม (Mode) และค่ามัธยฐาน (Mdn) และค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล์ (IQR) 

 ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งช้ีองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 65 ตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสมและสอดคล้อง มีค่ามัธยฐาน (Mdn) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป  

ค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยม (Mode) และค่ามัธยฐาน (Mdn) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.25 ทุกตัวบ่งชี้  

โดยตวับ่งชีข้องทุกองค์ประกอบมคีวามส�าคญัอยูใ่นระดบัมากถงึมากท่ีสุด เรยีงล�าดับคะแนนเฉลีย่โดยรวมขององค์ประกอบจากมากไปน้อย 

คือ 1) นิสัยนวัตกรรม 2) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3) การจัดการความรู้ 4) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 5) การสื่อสาร 6) ผลลัพธ์นวัตกรรม 

7) โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม 8) บรรยากาศนวัตกรรม และ 9) การบริหารและพัฒนาบุคลากร เป็นล�าดับสุดท้าย โดยผลการประเมิน 

ความเหมาะสม และความสอดคล้องเพื่อสอบยันตัวบ่งช้ีองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 9 องค์ประกอบ 65 ตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องทุกตัวบ่งชี้  

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาตัวบ่งชี้, องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา, โรงเรียนมัธยมศึกษา

สุริศา  ริมคีรี, ธร  สุนทรายุทธ, พงศ์เทพ  จิระโร
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Abstract
 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.

Keywords : A Development of Indicators, Educational Innovative Organization, Secondary School 
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บทน�า
 ปัจจบุนัประเทศไทยให้ความส�าคญักบันวตักรรมมากขึน้  

มีความพยายามจะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู ่เศรษฐกิจ 

ฐานความรู้ ซึ่งมีนวัตกรรมบนฐานภูมิปัญญาและการเรียนรู้เป็น 

ปัจจัยส�าคัญ รัฐบาลได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้เกิด 

การลงทนุด้านการวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง รวมไปถงึการสร้าง 

สิ่งแวดล้อมที่ดึงดูดและกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม  ส่งเสริมการเข้าถึง 

และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู ้และเทคโนโลยีทั้งใน

และต่างประเทศ นอกจากน้ี ยังใช้มาตรการส่งเสริมที่มีผลต่อ 

การสร้างนวัตกรรมท่ีส�าคัญ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการพัฒนา 

ทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology and  

Innovation หรือ STI) และอีกประการหนึ่งที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

ในการส่งเสริม คือ การจัดตั้งส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้เป็น 

หน่วยงานในก�ากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ให้ท�าหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนานวัตกรรม 

ขึ้นในหมู่ผู้ประกอบการหรือธุรกิจต่างๆ ทั้งในลักษณะการยกระดับ 

นวตักรรม การส่งเสรมิวฒันธรรมนวตักรรม และการสร้างระบบและ 

องค์การนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านความได้เปรียบ 

ในเชงิการแข่งขนัของประเทศ (ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต,ิ 2549) 

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 

เนื่องจากผลการศึกษาของส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ ได ้ศึกษาขีด

ความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย พ.ศ.2550 พบว่า 

โดยภาพรวมประเทศไทย มีขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรม

อยู ่ในระดับพอใช้ (2.30) ถึงแม้ว ่าในด้านองค์ประกอบของ 

นวัตกรรมแต่ละประเภท จะพบว่า ประทศไทยมีขีดความสามารถ 

ด้านนวัตกรรมองค์กรระดับดี (2.61) ก็ตาม และจากผลการศึกษา 

ของสถาบันนานาชาติเพ่ือการพัฒนาการจัดการ (International 

Institute for Management Development : IMD) ในปี  

พ.ศ.2551 ยังพบอีกว่า จากทั้งหมด 55 ประเทศ ประเทศไทย 

อยู่ในล�าดับที่ 27 ซ่ึงยังจ�าเป็นต้องมีการผลักดันและส่งเสริมให้มี 

การพัฒนาความสามารถทางด้านนวัตกรรมในทุกด้านในการสร้าง 

นวัตกรรมให ้ เกิดขึ้ น ในองค ์การ เพื่ อตอบสนองต ่อภาวะ 

การเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป ็นต้องยกระดับคุณภาพให้ทัดเทียม

อารยประเทศ จึงมีนักวิชาการหลายท่านสนใจศึกษา องค์ประกอบ 

ที่จะท�าให้องค์การมีการสร้างนวัตกรรมให้เกิดข้ึนในองค์การ  

รวมถึงองค์การทางการศึกษา ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการทางการศึกษากับสังคม 

ก็จ�าเป็นท่ีจะต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและพร้อม 

ที่จะแข่งขัน เพื่อให้องค์การของตนเองสามารถท�าหน้าที่ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพต่อไปได้ ดังที่ อมร นนทสุต (2550: ออนไลน์)  

ได้กล่าวไว้ว่า ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกใน 

ทุกมิตินั้น หน่วยงานหรือองค์การต่างๆ จ�าเป็นต้องปรับตัวเอง 

เพื่อความอยู่รอด ท้ังผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่างก็ต้องได้รับ 

การพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีสมรรถนะที่จ�าเป็นและ 

เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

มีการบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา การน�า

นวัตกรรมทางการบริหารใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ

เพื่อมุ ่งผลสัมฤทธิ์ ท้ังนี้เพื่อให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู ้มี 

ส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง สังคม ชุมชน หรือ

อย่างน้อยเป็นการแข่งขันกับตัวเองเพื่อความอยู่รอด ซึ่งนับได้ว่า  

เป็นการน�านวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามาใช้ในองค์การทั้งสิ้น  

 การยกระดบัคณุภาพการศกึษาของประเทศให้ทดัเทยีม 

กับอารยประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ จึงเป็น 

ภารกจิส�าคญัทีต้่องปรบัปรงุคณุภาพสถานศกึษาอย่างรวดเรว็ทัง้ระบบ  

โดยการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานมีส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลักส�าคัญที่ท�าหน้าที่สร้าง 

และวางพื้นฐานในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของประเทศ 

ซึง่ปัจจบุนัได้แยกหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ออกเป็น 2 ระดับ คือ การจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและ 

ระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นการด�าเนินงานเพื่อสนองต่อแนวทาง 

การปฏิรูปการศึกษาและสนับสนุนการด�าเนินงานตามนโยบาย 

การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐบาล ในการขับเคล่ือนตาม 

นโยบายของการปฏิรปูการศกึษาในทศวรรษทีส่องทีก่�าลงัด�าเนนิการ 

อยู่ ณ ปัจจุบัน ที่เป็นการบูรณาการอย่างหลากหลายและเป็น 

การพัฒนาต่อยอดในรูปแบบของสถานศึกษาโครงการพิเศษต่างๆ 

เช่น โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝันต้นแบบสู่ 

มาตรฐานสากล โรงเรียนส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง โรงเรียน 

เครือข่ายไร้พรมแดน เป็นต้น หรือแม้แต่การจัดห้องเรียนพิเศษ เช่น  

ห้องเรียนสองภาษา รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน การพัฒนาครูทั้งระบบ การส่งเสริมและ 

พฒันาการบรหิารจดัการของสถานศึกษาให้มคุีณภาพตามมาตรฐาน 

ของระบบการประกันคุณภาพเทียบเท่าสากล โดยรวมเป็นการยก 

ระดับการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศให้เท่าทันต่อพลวัตร 

การเปลีย่นแปลงทัง้ปวงในโลก ให้ผูเ้รียนมศีกัยภาพและความสามารถ 

ในการแข่งขันทัดเทียมกับผู้เรียนของนานาประเทศได้ การจัดการ 

ศกึษาของประเทศจึงต้องเป็นไปในทิศทางทีม่คุีณค่าต่อตวัผู้เรียนต่อ 

สังคมในทางสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

ประเทศให้ด�ารงอยู่ในสังคมโลกที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง (ไพฑูรย์  

สินลารัตน์, 2553: 4) ดังนั้น การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การ 

แห่งนวัตกรรมจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือพัฒนา 

องค์การของตนเองให้มีคุณภาพเพื่อบรรลุจุดหมายขององค์การ คือ  

ความพึงพอใจของผู้รับบริการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

สุริศา  ริมคีรี, ธร  สุนทรายุทธ, พงศ์เทพ  จิระโร
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(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2542: 33) จากแนวคิดแห่งพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นมาตรการส่งเสริม  
สนับสนุนการน�านวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามาใช้ในองค์การ คือ  
ในหมวด 9 เทคโนโลยีทางการศึกษา มาตราท่ี 64 ได้ก�าหนดว่า  
รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน  
ต�ารา หนังสอืทางวชิาการ สือ่ ส่ิงพมิพ์อืน่ วสัดอุุปกรณ์และเทคโนโลย ี
เพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 
จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิตและ 
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสร ี
อย่างเป็นธรรม และนัยแห่งมาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากร 
ทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลย ี
ทีเ่หมาะสม มคีณุภาพและประสทิธภิาพ หากการด�าเนนิการตามนยั 
ดังกล่าวนี้ ด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  
จะส่งผลให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถน�ามาใช้กับการบริหาร 
จัดการและการพัฒนาคุณภาพศึกษาได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงเป็น 
ความจ�าเป็นที่สถานศึกษาต้องมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา 
นวัตกรรม หรือน�านวัตกรรมต่างๆ มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา ซึ่งในการบริหารการศึกษานั้นต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ ์  
ด้วยกระบวนการจดัการความรู ้กจ็ะท�าให้สถานศกึษาเป็น “องค์การ 
แห่งนวัตกรรม”(Innovative Organization) โดยผลลัพธ์จาก 
การด�าเนินการดังกล่าวก็คือ คุณภาพผู ้เรียน นับเป็นผลผลิต 
นวัตกรรม (Innovative Product) ที่เกิดจากการบริหารเชิง 
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง 
 หน่วยงานท่ีประสบความส�าเร็จจะมีตัวบ่งชี้ใช้เป็น 
เครื่องมือในการตรวจสอบ ก�ากับการปฏิบัติงานและเป็นเกณฑ ์
ในการการเทียบเคียงผลการปฏิบัติงาน รวมถึงความก้าวหน้าของ 
การพัฒนาตามปัจจัยหรือองค์ประกอบงานน้ันๆ เพ่ือสะท้อน 
สภาพที่ต้องการศึกษา บ่งบอกให้ทราบถึงสถานการณ์ ทิศทาง 
การเปลี่ยนแปลงและความส�าเร็จของการด�าเนินงาน และเปรียบ 
เทียบความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ต้องการศึกษาในช่วงเวลาที่ 
ต้องการได้ ตัวบ่งชี้จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเพ่ือใช้ก�ากับ  
ติดตามประเมินผลงาน ตรวจสอบกระบวนการท�างาน ผลการ 
ปฏิบัติงานเพื่อบ่งบอกความก้าวหน้า ความส�าเร็จของกิจกรรม 
และกระบวนการปฏิบัติงานท้ังในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และใช้ 
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อก�าหนดทิศทาง วางแผน 
การพัฒนาการด�าเนินงานขององค์การอย่างต่อเนื่องได้ ซึ่ง  
Parmenter (2010) ได้กล่าวถึง ตัวบ่งชี้ไว้ว่า เป็นเครื่องมือวัด 
การปฏิบัติงาน ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการประเมินติดตาม ปรับปรุง 
คุณภาพ และประเมินผลความส�าเร็จของการพัฒนา เป็นเครื่องมือ 

วดัการปฏิบตังิานหรอืการด�าเนนิงานขององค์การ ซึง่ใช้เป็นแนวทาง 
ในการประเมิน ติดตามและปรับปรุงคุณภาพ เน่ืองจากคุณภาพ 
มีได้หลายมิติ ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องเลือกใช้ตัวช้ีวัดให้เหมาะสม 
ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาตัวบ่งช้ีองค์การแห่งนวัตกรรม 
การศึกษาของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ทราบสภาพความเป็นจริงขององค์การและ 
ความสามารถทางนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา และเพื่อใช ้
ในการก�ากับและพัฒนาโรงเรียนเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์การ 
แห่งนวัตกรรมการศึกษาได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบองค์การแห่งนวัตกรรม 
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. เพื่อสร้างตัวบ่งช้ีองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน
 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง 
ตัวบ่งช้ีองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ ่ง ช้ีองค ์การแห ่ง
นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละขอบเขตและ 
วิธีด�าเนินการวิจัย ดังนี้
 ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาตัวบ่งช้ีความเป็น 
องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งได้จากการ 
วิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิด 
ของการวิจัย โดยจัดท�ายกร่างองค์ประกอบขององค์การแห่ง
นวัตกรรมการศึกษา ตามกรอบปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ 
แห่งนวัตกรรมการศึกษา ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านภาวะผู ้น�า  
2) ด้านบรรยากาศนวัตกรรม 3) ด้านนิสัยนวัตกรรม และ  
4) ด้านผลลัพธ์นวตักรรม จ�านวน 19 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผูน้�า  
2) การมีวิสัยทัศน์ร่วม 3) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4) การบริหารและ 
พัฒนาบุคคลากร 5) โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม 6) บรรยากาศ 
นวัตกรรม 7) การสื่อสาร 8) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 9) เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 10) การฝึกอบรมและพัฒนา 11) การสนับสนุน 
ทรัพยากร 12) การมีส่วนร่วมในนวัตกรรม 13) การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ 14) การรับรู้ของบุคคล 15) นิสัยนวัตกรรม 16) การจัดการ 
ความรู้ 17) วัฒนธรรมองค์กร 18) องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ 

19) ผลลัพธ์นวัตกรรม

สุริศา  ริมคีรี, ธร  สุนทรายุทธ, พงศ์เทพ  จิระโร
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 ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย ส�านักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จ�านวน 42 เขตพื้นที่การศึกษา  

ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากร จ�านวน 1,806 คน และโรงเรียน 

ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา ปีการศกึษา 2559  

จ�านวน 2,358 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูและ 

บุคลากร รวม 122,410 คน

 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  

(Purposive Sampling) ตามกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญผูใ้ห้ข้อมลู ทีเ่ก่ียวข้อง 

กับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐาน จ�านวน 17 คน ประกอบด้วย 1) ผูบ้รหิารระดบัส�านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ�านวน 6 คน โดยคัดเลือกจาก 

ผู ้ด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา หรอื ผูอ้�านวยการกลุม่นเิทศ ตดิตาม

และประเมนิผลการจดัการศกึษา และจบการศกึษาระดบัปริญญาเอก  

และ/หรือมีวิทยฐานะตั้งแต่เช่ียวชาญขึ้นไป 2) ผู ้บริหารระดับ 

สถานศึกษาจากโรงเรียนท่ีประสบผลความส�าเร็จเป็นที่ยอมรับ  

จ�านวน 6 คน โดยเป็นผู ้ด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่ง 

ผูอ้�านวยการโรงเรียนและจบการศกึษาระดบัปรญิญาเอก และ/หรอื 

มีวิทยฐานะเช่ียวชาญ 3) ครูผู้สอนระดับสถานศึกษาจากโรงเรียน

ที่ประสบผลความส�าเร็จเป็นที่ยอมรับ จ�านวน 5 คน เป็นครูผู้สอน 

ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทข้ึนไป และ/หรือมีวิทยฐานะ

เชี่ยวชาญ 

 วิธีด�าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน โดยใช ้

แนวทางการด�าเนินงานวิจัยของนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล 

ว่องวาณิช (2544) ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 (R1) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด  

ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา  

ความหมายลักษณะและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา ปัจจัยที ่

ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย  

1) ภาวะผู ้น�า 2) บรรยากาศนวัตกรรม 3) นิสัยนวัตกรรม  

และ 4) ผลลัพธ์นวัตกรรม และองค์ประกอบองค์การแห่ง 

นวัตกรรมการศึกษา จ�านวน 19 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้น�า  

2) การมีวิสัยทัศน์ร่วม 3) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4) การบริหารและ 

พัฒนาบุคคลากร 5) โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม 6) บรรยากาศ 

นวัตกรรม 7) การสื่อสาร 8) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 9) เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 10) การฝึกอบรมและพัฒนา 11) การสนับสนุน 

ทรัพยากร 12) การมีส่วนร่วมในนวัตกรรม 13) การแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ 14) การรับรู้ของบุคคล 15) นิสัยนวัตกรรม 16) การจัดการ 

ความรู้ 17) วัฒนธรรมองค์กร 18) องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ  

19) ผลลัพธ์นวัตกรรม และน�ามาจัดวิเคราะห์เน้ือหาเข้าหมวดหมู่ 

สรุปเป็นกรอบความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียน 

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบวิเคราะห์เอกสารจัดเนื้อหาเข้าหมวดหมู่ตาม  

4 องค์ประกอบทีส่่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งนวตักรรมการศึกษา

 ขั้นตอนที่ 2 (D1) ศึกษาความส�าคัญขององค์ประกอบ 

องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา โดยใช้เทคนิค EDFR จ�านวน 

3 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 คัดเลือกองค์ประกอบตามปัจจัยที่มีผลต่อ 

ความเป็นองค์การแห่งนวตักรรมการศกึษา โดยสอบถามความคดิเห็น 

และความเข้าใจของผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิควิธีการเทียบกับกลุ่มผู้รู้ 

(Known Group Method) และน�าความคิดเห็นที่ได้จากการ 

สัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาคัดเลือกองค์ประกอบตาม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา และ 

ก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวช้ีวัดโดยยึดความสอดคล้องกับ 

ค�านิยามองค์ประกอบที่ก�าหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ ์

กึ่งโครงสร้างค�าถามปลายเปิด (Semi-Structure Interview) 

3 กรอบปัจจัย คือ ภาวะผู้น�า บรรยากาศนวัตกรรม และนิสัย

นวัตกรรม รวมถึงผลลัพธ์นวัตกรรม รอบที่ 2 ศึกษาความส�าคัญ 

และความเหมาะสมขององค์ประกอบทีไ่ด้จากรอบที ่1 โดยสอบถาม

ผู้เช่ียวชาญ ด้วยแบบสอบถามประเมินค่า 4 ระดับ ด้วยเทคนิค 

การวัดเจตคติเชิงจิตวิทยาที่มี 4 ตัวเลือก จากความส�าคัญมากที่สุด 

ถึงน้อยที่สุด โดยมีผู ้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน ตรวจสอบ 

ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ทั้งด ้านเนื้อหา  

ส�านวนภาษา ด้วยเทคนิค IOC (Index of Item Objective  

Congruence) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องและ 

ความชดัเจนของส�านวนภาษาและความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม 

กับจุดประสงค์ และเลือกข้อท่ีมีความเห็นสอดคล้อง อยู่ระหว่าง  

0.60-1.00 และวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบจาก 

ข้อท่ีมีค่ามัธยฐาน (Mdn) มากกว่า 2.50 ขึ้นไป ค่าสัมบูรณ ์

ความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยม (Mode) และค่ามัธยฐาน 

(Mdn) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.25 สรุปได้  

9 องค์ประกอบ และรอบที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมและ 

ความสอดคล้องเพ่ือสอบยันองค์ประกอบโดยการตรวจสอบ 

ความเหมาะสมและความสอดคล้องทัง้ 9 องค์ประกอบ โดยสอบถาม 

ผู ้เช่ียวชาญ ด้วยแบบสอบถามประเมินค่า 4 ระดับ และใช้ 

การวิเคราะห์ความเหมาะสมเช่นเดียวกับรอบท่ี 2 ได้ข้อสรุปว่า  

ทั้ ง  9 องค ์ประกอบมีความส�าคัญ ความเหมาะสมและ 

ความสอดคล้อง

 ขั้นตอนที่ 3 (R2) ศึกษาความส�าคัญของตัวบ ่งชี ้

องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสร้างร่างตัวบ่งชี ้

ตามองค์ประกอบที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 โดยใช้แบบสอบถามวัดเจตคต ิ

เชิงจิตวิทยาของ Likert (1932: 55) แบบมาตราส่วนประมาณค่า  

4 ระดับ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิด้านความตรงตาม 

เนื้อหา ทั้งด้านเนื้อหา ส�านวนภาษา ด้วยเทคนิค IOC เพื่อพิจารณา 

สุริศา  ริมคีรี, ธร  สุนทรายุทธ, พงศ์เทพ  จิระโร
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ความเหมาะสม ความถูกต้องและความชัดเจนของส�านวนภาษา 

และความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัจดุประสงค์  โดยเลอืกข้อ 

ทีค่วามเหน็สอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหว่าง 0.60-1.00 และหาคุณภาพ 

ของเครื่องมือโดยตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล (Triangulation  

Technique) ประกอบไปด้วยการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล  

(Data Triangulation) ด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation)  

และด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)  

น�าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความเห็นเกี่ยวกับความส�าคัญ 

ของร่างตัวบ่งชี้องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน 

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โดยตรวจสอบความตรงเชิงพินิจ ตรวจสอบยืนยันข้อความ 

ความเหมาะสมและความสอดคล้องของตัวบ่งชี้ จ�านวน 2 ครั้ง  

เว้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน โดยครั้งท่ี 2 แบบสอบถาม 

จะแสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่วิเคราะห์แล้ว 

ให้ผู ้ เชี่ยวชาญพิจารณายืนยันการคงไว ้ซึ่งค�าตอบเดิม หรือ 

เปลี่ยนแปลงค�าตอบให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ตัวบ่งช้ี 

องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ได้ตัวบ่งชี้ที่ม ี

ความส�าคัญมากถึงมากที่สุด จ�านวน 9 องค์ประกอบ 65 ตัวบ่งชี้

 ขั้นตอนที่ 4 (D2)  ประเมินความเหมาะสมและ 

ความสอดคล้องตวับ่งช้ีองค์การแห่งนวัตกรรมในโรงเรยีนมธัยมศึกษา  

สอบถามผู ้เชี่ยวชาญโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ 

ค่า 4 ระดับ วิเคราะห์ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ 

ตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบจากข้อท่ีมีค่ามัธยฐาน (Mdn) 2.50  

ขึ้นไป ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยม (Mode) และ

ค่ามัธยฐาน (Mdn) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน  

1.25 สรุปว่า ทั้ง 65 ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

ผลการวิจัย
 การวจิยัครัง้นี ้สามารถสรปุสาระส�าคญัตามวตัถปุระสงค์ 

ได้ดังนี้

 1. ตวับ่งชีอ้งค์การแห่งนวตักรรมการศกึษาของโรงเรยีน 

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ มีความส�าคัญอยู่ในระดับส�าคัญที่สุด  

เรียงล�าดับองค์ประกอบท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) นิสัยนวัตกรรม 2) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3) การจัดการความรู้  

4) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 5) การสื่อสาร 6) ผลลัพธ์นวัตกรรม 

7) โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม 8) บรรยากาศนวัตกรรม และ 

9) การบริหารและพัฒนาบุคลากร เป็นล�าดับสุดท้าย

 2. ผลการสร้างตัวบ่งชีอ้งค์การแห่งนวตักรรมการศึกษา 

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พบว่า ผู ้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อตัวบ่งชี้องค์การ 

แห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมและ 

รายข้อมีความส�าคัญอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 

 3. ผลการประเมินตัวบ่งชี้องค์การแห่งนวัตกรรม 

การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อตัวบ่งชี้ 

องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวม 

อยู่ในระดับมากที่สุด และรายด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  

เรียงล�าดับคะแนนเฉลี่ยความส�าคัญจากมากไปน้อยสามล�าดับแรก  

ดังนี้ ล�าดับดับแรก คือ ด้านนิสัยนวัตกรรม ด้านการบริหาร 

เชิงกลยุทธ์ เป็นล�าดับที่สอง และด้านการจัดการความรู้ เป็นล�าดับ 

ที่สาม รายละเอียดดังนี้

  3.1 ตัวบ่งชี้องค์ของประกอบด้านนิสัยนวัตกรรม 

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อตัวบ่งชี้องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา 

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านนิสัยนวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับ 

มากทีส่ดุ และรายข้ออยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ เรยีงล�าดบัคะแนน 

เฉล่ียจากมากไปน้อย สามล�าดบัแรก ดงัน้ี ล�าดบัดบัแรก คอื บคุลากร 

ให้ความส�าคญัของการเทียบเคยีงผลการปฏบิตังิานอย่างสร้างสรรค์  

ล�าดบัทีส่อง คอื การใช้กิจกรรมการสร้างชมุชนแห่งการเรยีนรูภ้ายใน 

สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และบุคลากรเปิดรับ 

ความรู ้ใหม่และจากการจัดการความรู ้ในการสร้างและพัฒนา 

นวัตกรรมอยู่เสมอ เป็นล�าดับที่สาม 

  3.2 ตัวบ ่งชี้ขององค์ประกอบด้านการบริหาร 

เชงิกลยทุธ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และรายข้ออยูใ่นระดบัมาก 

ถงึมากทีส่ดุ เรยีงล�าดบัคะแนนเฉลีย่จากมากไปน้อย สามล�าดบัแรก 

ดังน้ี ล�าดับแรกคือ การน�าผลการด�าเนินงานมาพัฒนาการ 

สร้างนวัตกรรม ล�าดับที่สองคือ การรายงานและการเผยแพร่ 

ผลการด�าเนินการสร้างนวัตกรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง และการเสริมพลัง 

อ�านาจและสร้างขวัญก�าลังใจในรูปแบบต่างๆ เป็นล�าดับที่สาม

  3.3 ตัวบ ่งชี้ขององค์ประกอบด้านการจัดการ 

ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 

รายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด เรียงล�าดับคะแนนเฉลี่ยจาก 

มากไปน้อย สามล�าดับแรก ดังนี้ ล�าดับแรกคือ มีการจัดกิจกรรม 

น�าเสนอผลงานที่ประสบความส�าเร็จ ล�าดับที่สองคือ มีการถอด 

บทเรียนจากส่ิงที่ประสบความส�าเร็จ และมีการจัดกิจกรรม 

แลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง เป็นล�าดับ

ที่สาม สรุปรายการตัวบ่งช้ีองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของ 

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 65 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

สุริศา  ริมคีรี, ธร  สุนทรายุทธ, พงศ์เทพ  จิระโร
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 องค์ประกอบที่ 5 การสื่อสาร ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้

 องคป์ระกอบที่ 6 ทมีงานทีม่ปีระสทิธิภาพ ประกอบด้วย 

5 ตัวบ่งชี้

 องค์ประกอบที่ 7 นิสัยนวัตกรรม ประกอบด้วย 7  

ตัวบ่งชี้

 องค์ประกอบที่ 8 การจัดการความรู้ ประกอบด้วย 9 

ตัวบ่งชี้

 องค์ประกอบที่ 9 ผลลัพธ์นวัตกรรม ประกอบด้วย 11 

ตัวบ่งชี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย  

9 ตัวบ่งชี้

 องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารและพัฒนาบุคคลากร  

ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้

 องค์ประกอบท่ี 3 โครงสร ้างองค ์การ ท่ี เหมาะสม 

ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้

 องค์ประกอบท่ี 4 บรรยากาศนวัตกรรม ประกอบด้วย 

7 ตัวบ่งชี้

รายละเอียด ดังตาราง

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้

1. ด้านการบรหิารเชงิกลยทุธ์  1. การก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจหรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม 

 ทั้งระดับโรงเรียน ครู นักเรียนอย่างชัดเจน

 2. การมีกลยุทธ์แสวงหาและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

 3.  การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้บุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นความส�าคัญ

 เกี่ยวกับวิสัยทัศน์การสร้างนวัตกรรม

 4. การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม

 5. การก�าหนดแผนการติดตามผลการด�าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบ

 6. การรายงานและการเผยแพร่ผลการด�าเนินการสร้างนวัตกรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง

 7. การน�าผลการด�าเนินงานมาพัฒนาการสร้างนวัตกรรม

 8. การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนงานโครงการนวัตกรรม

 9. การเสรมิพลงัอ�านาจและสร้างขวญัก�าลงัใจในรปูแบบต่าง ๆ  เพือ่เป็นการเสรมิแรงในการสร้างสรรค์

 นวัตกรรมการศึกษา และเป็นแรงผลักดันให้ผู้อื่นปรารถนาที่จะปฏิบัติตาม

2. ด้านการบริหารและ

 พัฒนาบุคลากร

 1. มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม

 2. มีแผนงานด้านการพัฒนาและฝึกอบรมด้านทักษะการพัฒนานวัตกรรม

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบเป้าหมายด้านนวัตกรรมองค์การ

 4. มีการจัดประชุมครูและบุคลากรที่เป็นทีมงานและคณะท�างานอย่างต่อเนื่อง

 5. มีระบบการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลาย 

 6. มีการน�าผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

 7. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก�าหนดระเบียบและระบบการให้รางวัลในองค์การ

3. ด้านโครงสร้างองค์การ

 ที่เหมาะสม

 1. โครงสร้างการบริหารสอดคล้องกับภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา

 2. โครงสร้างสายงานในองค์การท�าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานที่คล่องตัว

 3. โครงสร้างขององค์การเอื้อให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้สามารถน�า

 ไปสู่การสร้างความสามารถทางนวัตกรรมได้

 4. มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีความยืดหยุ ่น คล่องตัว และสอดคล้องกับ 

 วัตถุประสงค์ขององค์การ

 5. เปิดโอกาสให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษามส่ีวนร่วมในการตดัสินใจอย่างเตม็ทีใ่นงานทีร่บัผดิชอบ

 ตามโครงสร้างองค์การ

สุริศา  ริมคีรี, ธร  สุนทรายุทธ, พงศ์เทพ  จิระโร
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้

4. ด้านบรรยากาศ

 นวัตกรรม

 1. บรรยากาศทางกายภาพที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แลถเอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

 2. ส่งเสรมิ และกระตุน้ให้บคุลากรในองค์การมกีารแลกเปล่ียน การถ่ายโอนและใช้ประโยชน์จากความรู ้

 เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา ทั้งในลักษณะเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมในการท�างานร่วมกันอยู่เสมอ

 4. มีระบบการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

 5. มีการระบบการน�าผลงานนวัตกรรมของบุคลากรมาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

 6. มีการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์แก่ครูและบุคลากรเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 

 อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

 7. มีการทบทวนการปฏิบัติงานนาผลมาใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนางาน

5. ด้านการสื่อสาร  1. มีการสร้างช่องทางการสื่อสารไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

 2. มีการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางการสื่อสารสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

 3. มีระบบการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงและรวบรวมข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 4. มีการสื่อสารให้บุคลากรได้รับรู้ระบบสวัสดกิาร การเสริมสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัล การตอบแทน 

 ในการพัฒนานวัตกรรมของบุคลกรในองค์การ

 5. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับนวัตกรรมต่อฝ่ายบริหารได้โดยตรง

6. ด้านทีมงานที่มี

 ประสิทธิภาพ

 1. มีการประสานความร่วมมือจากองค์การต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการสร้างนวัตกรรม

 2. บริหารงานโดยให้บุคคลหรือทีมงานมีอ�านาจในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการท�างานโดยตรง

 3. ทีมงานหรือคณะท�างานมีการปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ

 4. บุคลากรภายในสถานศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

 5. จัดให้มีกิจกรรมและแข่งขันการปฏิบัติงานที่สร้างสรรค์ของทีมงานให้เกิดประโยชน์ภายในองค์การ

7. ด้านนิสัยนวัตกรรม  1. บุคลากรในองค์การมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ และรักในการเรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ และความรู้

 จากบุคคลอื่นทั้ง ภายในและภายนอกองค์การ

 2. บคุลากรในองค์การมค่ีานยิมทีใ่ห้การยอมรบัและยกย่องบคุคลในองค์การทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ

 และความสามารถในการท�างานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

 3. บคุลากรในองค์การมค่ีานยิมในการท�างานทีม่ลีกัษณะกล้าทีจ่ะคดิ และท�าในสิง่ใหม่ ๆ  ทีม่เีป้าหมาย 

 ท�าให้องค์การได้รับประโยชน์

 4. การใช้กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 5. บุคลากรมีการแลกเปล่ียน การแบ่งปัน และการถ่ายโอนความรู้ เพื่อน�าความรู้มาใช้ในการพัฒนา 

 การท�างานของตนอย่างสม�่าเสมอ

 6. บุคลากรเปิดรับความรู้ใหม่และจากการจัดการความรู้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ

 7. บุคลากรให้ความส�าคัญของการเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์

สุริศา  ริมคีรี, ธร  สุนทรายุทธ, พงศ์เทพ  จิระโร
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้

8. ด้านการจัดการความรู้  1. มีการบริหารจัดการที่เป็นการสนับสนุนการเข้าถึงการแลกเปล่ียน การถ่ายโอนและใช้ความรู้ 

 เพื่อการปฏิบัติงาน

 2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดเก็บ และการรักษาความรู้

 3. มีการจัดสรรระบบความรู้หรือจัดหมวดหมู่ความรู้ท�าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

 4. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

 5. มีการจัดกิจกรรมน�าเสนอผลงานที่ประสบความส�าเร็จ

 6. มีการถอดบทเรียนจากสิ่งที่ประสบความส�าเร็จ

 7. จดัให้มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย เช่น เวบ็ไซต์ วารสาร ป้ายประชาสมัพนัธ์ บทความ

 8. มีการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

 9. มีระบบการเข้าถึงแหล่งความรู้ แลกเปล่ียนความรู้ และถ่ายโอนความรู้ ตลอดจนน�าความรู้ไปใช้ 

 ได้อยู่ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อจ�ากัดด้านสถานที่และเวลาของการใช้งาน

9. ด้านผลผลัพธ์นวัตกรรม  1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 2. มีหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมต่างๆ ที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์

 3. มีรายงานการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาประจ�าปีการศึกษา

 4. ครูผู้สอนมีรายงานการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ

 5. มีการรวบรวมหรือจัดท�าทะเบียนการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่เป็นปัจจุบัน เช่น 

 ทะเบียนงานวิจัยชั้นเรียน เป็นต้น

 6. ครูผู้สอนมีการสร้างและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เพื่อน�าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนด้วย 

 รูปแบบและเทคนิคต่างๆ อย่างหลากหลาย

 7. มีการรวบรวมหรือจัดท�าทะเบียนด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นปัจจุบัน

 8. มีการจัดท�าคลังข้อสอบและเครื่องมือวัดประเมินผลในเรื่องต่างๆ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

 9. ครูผู้สอนมีการพัฒนารูปแบบหรือวิธีการวัดประเมินผลผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

10. ผู้บริหารมีรูปแบบหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง 

 กับบริบทของสถานศึกษา

11. มีรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาประจ�าปี

สรุปและอภิปรายผล
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี ผู ้วิ จัยจะกล่าวถึง 

ประเด็นส�าคัญที่ค้นพบตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด ซึ่งสามารถ 

น�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้  

 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบองค์การแห่งนวัตกรรม

การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 9 องค์ประกอบ มีความส�าคัญอยู่ในระดับ 

มากที่สุด โดยสามล�าดับแรก คือ 1) นิสัยนวัตกรรม  2) การบริหาร 

เชิงกลยุทธ์ 3) การจัดการความรู ้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของรัตนวดี โมรากุล (2560: 2341) ท่ีมีความสอดคล้อง 

กนัในบางองค์ประกอบตามผลการวจิยัทีไ่ด้ศกึษาเรือ่ง การวเิคราะห์

องค์ประกอบองค์การแห่งนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

องค์ประกอบการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน มีจ�านวน 8 องค์ประกอบ คือ 1) การจัดการความรู ้

2) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3) ภาวะผู้น�า 4) บรรยากาศองค์การ 

5) การท�างานเป็นทีม 6) โครงสร้างองค์การ 7) วัฒนธรรมองค์การ  

และ 8) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับบาง 

องค์ประกอบของรมิดา ถิรปาลวัฒน์ (2557: 13-17) ที่ได้ศึกษา 

ความเป็นองค์การนวัตกรรม และความสามารถทางนวัตกรรม 

ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ารวจ และศึกษาความสัมพันธ ์

ระหว่างความเป็นองค์การนวัตกรรม และความสามารถทาง 

นวัตกรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ารวจ พบว่า  

มีความสอดคล้องกันในบางปัจจัย คือ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การบริหารเชิงกลยุทธ์  

โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม และบรรยากาศองค์การ และ 

ยังสอดคล้องกับการศึกษาของกรองทอง เขียนทอง (2555:  
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บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งช้ีการบริหารจัดการที่ดีของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีพบว่าองค์ประกอบหลักของ 

การบริหารจัดการท่ีดี เรียงล�าดับจากมากไปน้อย สามล�าดับแรก  

คือ หลักความรับผิดชอบ หลักการบริหารจัดการความรู ้ และ 

หลักความคุ้มค่า

 2. ผลการวิจัยครั้งนี้ ยังพบอีกว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ความ

ส�าคัญกับองค์ประกอบด้านนิสัยนวัตกรรม มีความส�าคัญเป็น 

อันดับแรก อาจเป็นเพราะว่าการเกิดนวัตกรรม จ�าเป็นต้องมีผู้สร้าง 

นวัตกรรมหรือนวัตกร จึงเห็นความส�าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

เป็นอันดับแรก เป็นดังที่ องค์อร ประจันเขตต์ (2557: 48) กล่าวไว้   

ดังนั้น หากต้องการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่องค์การแห่งนวัตกรรม 

การศึกษา จ�าเป็นต้องสร้างให้สมาชิกในองค์การ หมายถึง ผู้บริหาร 

สถานศึกษา และครูให้มีนิสัยนวัตกรรมเสียก่อน เป็นตามการศึกษา 

ของ Sazandrishvili (2009) ท่ีพบว่า การมีอิสระในงาน  

(Job Autonomy) ของพนักงานเป็นส่ิงที่มีมาก่อนนิสัยนวัตกรรม  

กล่าวคือ พนักงานจะต้องมีอิสระในการออกแบบ ก�าหนดทิศทาง  

ขั้นตอนการท�างานของตนเอง น�าไปสู่การเรียนรู้เป้าหมายของ 

ความส�าเร็จในงาน และการเกิดนิสัยนวัตกรรมในท่ีสุด ซึ่งจาก 

การศึกษาของ Carmeli (2006) ได้พบว่า ภาวะผู้น�าตนเอง  

(self-leadership) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับนิสัยนวัตกรรม  

การสร้างภาวะผู ้น�าตนเอง สามารถท�าได้โดยการเปิดโอกาส 

ให้สมาชิกได้ใช้ความคิดเชื่อในความคิดนั้น เกิดเป็นภาพแห่ง 

ความส�าเร็จในการท�างานโดยผู้บริหารหรือผู้น�ามีหน้าที่เสริมสร้าง 

พลังอ�านาจและให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างเหมาะสม ส�าหรับลักษณะ 

นิสัยนวัตกรรมที่เหมาะสมนั้น อันดับแรกจะต้องเป็นผู้ที่มีแรงขับ 

ในตนเองสูง ที่จะผลักดันให้ตัวเองกระตือรือร้นที่จะศึกษาเรียนรู้  

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และจะต้องเป็นผู้มีความฝัน มีวิสัยทัศน์ที่ 

จะไปให้ถึงโดยไม่เกรงกลัวความล้มเหลว สอดคล้องกับการศึกษา 

ของ Nicholson & West (1988), Rushton & West (1988) 

และ Linden (1990) ที่พบว่า เป็นการเปิดโอกาสให้มีการ 

ค้นคว้าหาความรู ้เพ่ิมเติม ฝึกฝนทักษะให้เกิดความช�านาญใน 

การมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ส�าเร็จ เป็นดังท่ี Peter Ducker  

ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวไว้ว่า “Innovation  

requires knowledge, ingenuity, and above all else,  

focus.” (Ducker, 2002, อ้างถึงใน องค์อร ประจันเขต์, 2557)  

หมายถึงว่า การมีความรู้ความสามารถแล้วเหนือสิ่งอื่นใดคือ  

ต้องมีความมุ่งม่ันที่จะสร้างนวัตกรรมให้ส�าเร็จ และยังสอดคล้อง 

กับแนวความคิดของวสันต์ สุทธาวาศ และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2559:  

759) ที่กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพนวัตกรทางการศึกษาต้อง 

พิจารณาถึงคุณลักษณะของนวัตกรการศึกษา ได้แก่ ความสามารถ  

พฤติกรรม และทัศนคติเพื่อสามารถน�าไปออกแบบกระบวนการ

พัฒนา ร่วมกับการสนับสนุนที่เหมาะสม ในขณะที่กุศล ทองวัง  

(2553: 37) ได้กล่าวถึง องค์การแห่งนวัตกรรม คือ องค์การท่ีมี 

การสนับสนุนบุคลากรในทุกระดับให ้ ใช ้พลั งความคิดใน 

การสร้างสรรค์ คิดค้น และสร้างนวัตกรรมในองค์การ ซึ่งแสดง 

ให้เห็นว่า นิสัยนวัตกรรมมีความส�าคัญต่อความเป็นองค์การแห่ง 

นวัตกรรมการศึกษา  

 ซึ่งเมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้จากผลการวิจัย พบว่า  

ตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบด้านนิสัยนวัตกรรมที่มีความส�าคัญเป็น 

สองอันดับแรก คือ บุคลากรให้ความส�าคัญของการเทียบเคียงผล 

การปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ และการใช้กิจกรรมการสร้างชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

อาจเป็นเพราะว่า การเทียบเคียงเป็นการเปรียบเทียบกระบวนการ 

ท�างานขององค์การของตนกับองค์การอื่นโดยเน้นการเรียนรู้ Best   

Practices (การปฏิบัติงานท่ีดีเลิศ) เพื่อน�ามาใช้ปรับปรุงองค์การ 

ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดที่ว่า องค์การใดองค์การหน่ึงน้ันไม่ได้เก่ง 

ไปทุกเรื่องมีองค์การที่เก่งกว่าในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษาจาก 

ประสบการณ์ตรงขององค์การอื่นแล้วน�ามาประยุกต์ให้เหมาะสม  

จะช่วยประหยัดเวลาและลดการด�าเนินงานแบบลองผิดลองถูก 

ท�าให้ทราบถึงศักยภาพหรือขีดความสามารถที่แท้จริงขององค์การ 

ของตนเองท�าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน และเพิ่ม 

ศักยภาพในการแข่งขัน ซี่งในขณะที่สุธี ปิงสุทธิวงศ์ (2558)  

กล่าวว่า Benchmarking ช่วยให้องค์การกล้าก�าหนดเป้าหมาย 

การปรับปรุงที่ท้าทาย เพราะเห็นตัวอย่างว่าองค์การที่เก่งๆ ก็ท�าได ้

ส�าเร็จมาแล้ว จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลให้เกิดความคิด 

สร ้างสรรค ์รวมทั้ งนวัตกรรม สอดคล ้องกับเบ็ง คาร ์ลอฟ  

(2544: 21-22) ที่ ใช ้ค�าว ่า “การเทียบเคียง-แข่งดี” แทน  

Benchmarking ให้ความหมายสอดคล้องกันว่า เป็นกระบวนการ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจยั 3 ประการ คอื 1) การเปรยีบเทยีบประสทิธิภาพ 

และกระบวนการกับตัวอย่างที่ดี รวมถึงการเรียนรู้ที่โดดเด่นจาก 

ตัวอย่างน้ันๆ 2) การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะน�า 

ไปสู่การสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าด้วยการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง 

ต่อเนื่อง และ 3) การเป็นหัวใจส�าคัญที่จะช่วยให้องค์การสามารถ 

เลง็เหน็โอกาสทีจ่ะสร้างความเตบิโตทางธรุกจิด้วยการเปรยีบเทียบ 

กระบวนการท�างานของกับตัวอย่างที่ดี ส่วนตัวบ่งชี้การใช้กิจกรรม 

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

และต่อเนือ่ง มคีวามส�าคญัเป็นอันดบัสอง อาจเป็นเพราะผู้เชีย่วชาญ

เห็นความส�าคัญของกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพท่ีเป็น 

กระบวนการที่เกิดจากการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท�า และ 

ร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐาน 

วัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร โดยท�างานร่วมกันแบบ 

ทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น�าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน 

สุริศา  ริมคีรี, ธร  สุนทรายุทธ, พงศ์เทพ  จิระโร
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สู ่การเรียนรู ้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง 

สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส�าเร็จหรือประสิทธิผลของ 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ และความสุขของการท�างานร่วมกันของสมาชิก 

ในชุมชน ซึ่งเป็นตามแนวคิดที่ Sergiovanni (1994) กล่าวถึงว่า  

เป็นวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน คือ พัฒนาการ 

การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นภาพความส�าเร็จท่ีมุ่งหวังในการน�าทาง 

ร่วมกัน และเป็นแนวคิดของ Hord (1997) ที่เสนอไว้ว่า เป็นการ 

มองที่เริ่มจากผู้น�าหรือกลุ่มผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ท�าหน้าที่เหน่ียวน�าให้ 

ผู้ร่วมงานเห็นวิสัยทัศน์นั้นร่วมกัน ซ่ึงส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานได้น�าเสนอขั้นตอนของกระบวนการชุมชน 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในสถานศึกษาไว้ 7 ขั้น คือ 1) การรวม 

กลุ่ม PLC  2) ค้นหาปัญหาความต้องการ 3) ร่วมกันหาแนวทางใน 

การแก้ปัญหา 4) ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 5) แลกเปล่ียน 

เสนอแนะ 6) น�าสู่การปฏิบัติ /สังเกตการสอน และ 7) สะท้อนผล  

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือ นวัตกรรมหรือการปฏิบัติท่ีดี (ส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17, 2560) จากความส�าคัญของ 

ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้ีม่กีารด�าเนนิงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

ดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญจึงให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด

 3. ส�าหรับองค์ประกอบด้านการบริหารเชิงกลยุทธ ์

ที่มีความส�าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นล�าดับท่ีสอง โดยตัวบ่งชี ้

ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากสามล�าดับแรก คือ การก�าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจหรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการสร้างหรือพัฒนา 

นวัตกรรม ทั้งระดับโรงเรียน ครู นักเรียนอย่างชัดเจน  การรายงาน 

และการเผยแพร่ผลการด�าเนินการสร้างนวัตกรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง  

และการเสริมพลังอ�านาจและสร้างขวัญก�าลังใจในรูปแบบต่างๆ  

ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารควรก�าหนดกลยุทธ์ทิศทาง 

ที่ชัดเจนในการพัฒนาสู่ความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา 

ที่มีการต่อยอดเพื่อให้มีความต่อเน่ืองไม่จ�าเป็นต้องเร่ิมต้นใหม ่

เสมอไป สอดคล้องกบัผลการวจิยัของศศปิระภา ชยัประสทิธิ ์(2552:  

61-63) ที่กล่าวถึง คุณลักษณะส�าคัญขององค์การนวัตกรรมต้องม ี

การก�าหนดทิศทาง วัตถุประสงค์เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจน 

ที่สามารถพัฒนาองค์การให้มุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 

รวมถงึความมุ่งมัน่ทุม่เทของผูบ้ริหารด้วย ซ่ึง สมนกึ เอ้ือจิระพงษ์พนัธ์  

(2552: 45-50) ได้กล่าวถึง ระบบบริหารจัดการขององค์การว่า 

ต้องมกีารก�าหนดวสิยัทศัน์และนโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัความรูห้ลกั 

ทีม่คีวามส�าคญัตรงตามความต้องการและมคีวามจ�าเป็นต่อองค์การ  

เพื่อการพัฒนาทิศทางและกลยุทธ์ขององค์การ และยังได้กล่าวถึง 

กลไกส�าคญัทีช่่วยขบัเคลือ่นให้สถานศกึษาเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม  

คือ ความสามารถในการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิผลขององค์การ  

หากองค์การทางการศึกษาหรือสถานศึกษาน�ามาประยุกต์ใช้ และ 

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วจะท�าให้เป็นสถานศึกษาน้ันเป็นองค์การ 

แห่งนวัตกรรมอีกด้วย 

 4. ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบด้านการจัดการความรู้ 

มีความส�าคัญมากที่สุดเป็นล�าดับที่สาม โดยคะแนนเฉลี่ยความเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญเรียงล�าดับจากมากไปน้อย คือ มีการจัดกิจกรรม 

น�าเสนอผลงานที่ประสบความส�าเร็จเป็นล�าดับแรก ล�าดับท่ีสอง 

คือ มีการถอดบทเรียนจากสิ่งที่ประสบความส�าเร็จ และมีการจัด 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  

เป็นล�าดับที่สาม แสดงให้เห็นว่า หากโรงเรียนน�าการจัดการความรู ้

มาใช้ในการขับเคล่ือนสู่ความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา  

เป็นตามข้อก�าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธี 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อผลักดัน 

แนวคิดธรรมาภบิาล (Good Governance) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขึน้ 

ในมาตรา 11 ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  

เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ โดย 

ต้องรบัรูข้้อมลูข่าวสารและสามารถประมวลผลความรูใ้นด้านต่าง ๆ   

เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

และเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทัง้ต้องส่งเสรมิและพฒันาความรู้ 

ความสามารถ สร้างวสัิยทศัน์และปรบัเปล่ียนทศันคตขิองข้าราชการ 

ในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  

(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561) และได้ระบุถึง การถ่ายทอด 

ความรู้ว่า เป็นส่วนประกอบของการจดัการองค์ความรู ้ถกูประพฤติ 

ปฏิบัติกันมานานแล้ว ตัวอย่างรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ เช่น  

การอภิปรายของเพื่อนร่วมงานในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นต้น   

ซึ่งก่อให้เกิดเทคโนโลยีฐานความรู้ ระบบผู้เชี่ยวชาญและคลังความรู ้

ซ่ึงท�าให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ง่ายมากขึ้น สอดคล้องกับ  

Christiansen (2000: 108-177) ให้ความส�าคัญกับการจัดการ 

ความรู้และข้อมูลข่าวสาร โดยเสนอแนะว่า องค์การควรมีระบบ 

การจัดเก็บข้อมูลที่ดี และสามารถเผยแพร่ แบ่งปันข้อมูลให้กับ 

หน่วยงาน แผนกหรอืพนกังานทกุคน ให้ทราบข้อมลูทีจ่�าเป็นส�าหรบั 

การสร้างนวตักรรม การจัดเก็บข้อมลูทีด่จีะช่วยให้สามารถตัดสนิใจ 

ได้อย่างเท่ียงตรงและทุกหน่วยงานในองค์การจะต้องท�าหน้าท่ีใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ามาให้พนักงานทุกคนในองค์การ 

ในขณะท่ีสุกัญญา แช่มช้อย (2555: 125-126) ที่กล่าวว่า กลไก 

ส�าคัญที่ช่วยขับเคล่ือนให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม  

คือ ความสามารถในการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิผลขององค์การ 

หากองค์การทางการศึกษาหรือสถานศึกษานามาประยุกต์ใช้ และ 

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เป็นการน�าความรู้ที่ได้จัดกระท�าไว้อย่างเป็นระบบมาใช้เพื่อให้เกิด 

ประโยชน์แก่บคุคลและองค์การ ซึง่จ�าเป็นต้องมกีารก�าหนดนโยบาย 

และประกาศให้ทราบเพื่อกระตุ้นให้เกิดการน�าความรู้ไปใช้ภายใน 

องค์การและจัดให้มีการเผยแพร่ประสัมพันธ์ความรู้ทั้งภายในและ 

ภายนอกองค์การในหลากหลายรปูแบบ ซึง่รวมถงึกระบวนการเรยีนรู้ 

และการจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร 

สุริศา  ริมคีรี, ธร  สุนทรายุทธ, พงศ์เทพ  จิระโร
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 5. นอกจากนี้ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบอีก 5 ด้าน คือ  

ด้านทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการสื่อสาร โครงสร้างองค์การ 

ที่เหมาะสม ด้านบรรยากาศนวัตกรรม  ด้านการบริหารและพัฒนา 

บุคลากร มีความส�าคัญมากที่สุด สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

  5.1 ด้านทมีงานทีมี่ประสิทธิภาพและด้านการสือ่สาร  

มคีวามส�าคญัมากทีส่ดุ เป็นดงัที ่Hay Insight selections (2005: 4)  

ที่กล่าวว่า องค์การนวัตกรรม จะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อในองค์การนั้นม ี

การสนบัสนุนให้ปัจเจกและทมีงานต่างๆ ทีต้่องการท�านวตักรรม และ 

สร้างสรรค์การเปลีย่นแปลงทีน่�าไปสูก่ารปรบัปรงุ และสอดคล้องกบั  

อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี (2561: 91) ที่พบว่า บุคลากรมีความส�าคัญ 

อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม  

ควรให้ความส�าคัญในการ มส่ีวนร่วมในการก�าหนดวสิยัทศัน์ ท�างาน 

เป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผล 

การด�าเนินงาน เช่นเดียวกับท่ี กุศล ทองวัน (2553: บทคัดย่อ)  

พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อระดับการ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรม ที่ม ี

ความสัมพันธ์กันมี 6 ปัจจัย คือ โครงสร้างที่เหมาะสม วัฒนธรรม 

การเรียนรู้ขององค์กร การสร้างและถ่ายโอนความรู้ เทคโนโลยี 

การเรียนรู ้  บรรยากาศที่สนับสนุน และการท�างานเป็นทีม  

สอดคล้องกับ Tidd, Bessant and Pawit (2001) ที่มองว่า 

การท�างานเป็นทีมมีส ่วนช่วยในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้สูง  

เมื่อบุคลากรมีความยืดหยุ ่นสูงและมีความรู ้ ท่ีแตกต ่างกัน  

เมื่อนามาร่วมกันท�างานจะท�าให้เกิดมุมมองใหม่ๆ และก่อให้เกิด 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

อย่างยิ่ง   

  5.2 ด้านโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมและด้าน 

การบริหารและพัฒนาบุคลากร มีความส�าคัญมากที่สุด อาจเป็นดังที ่

นรวัตฒ์ ชุติวงศ์ และณัฐสิทธิ์ เกิดศรี (2554) ที่ได้เสนอแนะว่า  

องค์กรที่จะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมได้ควรมีลักษณะโครงสร้าง 

เป็น Organic Structure กล่าวคือ เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น  

ไม่ยึดติดกับขั้นตอนเดิมๆ หรือมีกฎเกณฑ์มากเกินไป มีการปรับตัว 

ได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มีการกระจายอ�านาจในการ 

บริหาร การตัดสินใจ พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สื่อสารกัน 

ได้ในทุกระดับ สอดคล้องกับที่ Christiansen (2000) ได้กล่าวไว้ว่า  

โครงสร้างองค์กรสามารถท�าให้เกดิความแตกต่างของความสามารถ 

ทางด้านนวัตกรรมขององค์กร เนื่องจากโครงสร้างองค์กรส่งผล 

ต่อส่วนต่างๆ ที่ส�าคัญ คือ การท�างานขององค์กร ท้ังนี้ส�านักงาน 

นวัตกรรมแห่งชาติ (2553: 437-439) กล่าวว่า การวางโครงสร้าง 

องค์กรควรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนานวัตกรรม 

ในองค์กร เพื่อให้การพัฒนานวัตกรรมสามารถท�าได้ง่ายและไม่เกิด 

การจ�ากัดทางด้านความคิดของพนักงานในองค์กร สอดคล้องกับที ่ 

Padilha & Gomes (2016) สรปุไว้ว่า โครงสร้างการท�างานท่ียดืหยุน่ 

ประกอบกับการมุ่งม่ันในการท�างานแบบทีมงานและการท�างาน 

แบบข้ามสายงาน จะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จากการระดม 

ความคดิและพฒันาแนวทางการแก้ไข ปัญหาได้มากกว่าการท�างาน 

เพยีงคนเดยีว ท้ังนีก้ารมโีครงสร้างองค์กรทีย่ดืหยุน่ กระจายอ�านาจ 

ท�างานเป็นทีม เน้นผลงานมากกว่ากฎระเบียบ มีการติดต่อสื่อสาร 

กันแบบไม่เป็นทางการ จะเอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 

มากกว่า และยังสอดคล้องกับรัตนวดี โมรากุล (2560: 2341)  

ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง การวเิคราะห์องค์ประกอบองค์การแห่งนวตักรรมของ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ศกึษาองค์ประกอบการเป็นองค์การแห่ง 

นวตักรรมของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

เชิงส�ารวจพบว่า องค์ประกอบการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ  

1) การจัดการความรู้ 2) การบริหารเชิง กลยุทธ์ 3) ภาวะผู้น�า  

4) บรรยากาศองค์การ 5) การท�างานเป็นทีม 6) โครงสร้างองค์การ  

7) การจัดการค่าตอบแทน 8) การก�าหนดกลยุทธ์ 9) วัฒนธรรม 

องค์การ และ 10) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  5.3 บรรยากาศนวัตกรรม มีความส�าคัญมากที่สุด  

ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ความส�าคัญกับกลไกใน 

การสร้างองค์การแห่งนวตักรรมให้ประสบความส�าเรจ็ว่า องค์กรจะ 

ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างทีมงานและองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งภายใน 

และภายนอกองค์กรเข้าด้วยกัน เป็นดังที่ ศศิประภา ชัยประสิทธิ  

(2553: 60-63) ได้สรุปไว้ว่า องค์กรแห่งนวัตกรรมควรประกอบ 

ด้วยองค์ ประกอบที่ส�าคัญ 3 ด้าน คือ 1) มีการก�าหนดทิศทาง  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจน 2) ผู้บริหารควร 

มุ่งเน้นและผลักดันให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรด้วย

การเล็งเห็นคุณค่าของนวัตกรรมเป็นส�าคัญ และ 3) การให้ความ 

ส�าคัญกับการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ท�างานท่ีเอ้ือ 

ต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ และเป็นดังค�ากล่าวของ Tidd & 

Bessant (2009) ที่สอดคล้องกับ Quinn (1991) ที่กล่าวไว้ว่า  

นวัตกรรมในองค์กรจะเกิดขึ้นได้โดยการเรียนรู้โดยถ่ายทอดข้อมูล 

ระหว่างกัน พนักงานต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยอาจเป็น 

การเรียนรู้และการส�ารวจแนวคิดในลักษณะข้ามสายงานภายใน 

องค์กรหรอืการแลกเปลีย่นความรู ้จากภายนอกองค์กรทีห่ลากหลาย  

ซึง่ความรูท้ีไ่ด้มาจะเป็นวัตถดุบิหรอืเครือ่งมือทีใ่ช้ในการสร้างนวตักรรม  

สุริศา  ริมคีรี, ธร  สุนทรายุทธ, พงศ์เทพ  จิระโร
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ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า องค์ประกอบท่ีมีความส�าคัญ 

มากที่สุดสามล�าดับแรก คือ ด้านนิสัยนวัตกรรม ด้านการบริหาร 

เชิงกลยุทธ์ และด้านการจัดการความรู้ จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสามารถ 

น�าตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบเป็นแนวทางในการพัฒนาให ้

องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาได้ มีข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร 

สถานศึกษา ดังนี้ 

 1. ด้านนิสัยนวัตกรรม ควรน�าตัวบ่งช้ีข้างต้นมาใช้ใน 

การวางแผนพัฒนานวัตกรรมและควรจัดกิจกรรมการสร้างชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษามาใช้เป็นอย่างเป็นระบบและ 

มีความต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

และต่อยอดการพัฒนานัวตกรรมในองค์การ 

 2. ด้านการบรหิารเชงิกลยทุธ์ ควรก�าหนดแผนกลยทุธ์ 

ด้านการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน โดยมี 

การจัดกิจกรรมน�าเสนอผลการพัฒนานวัตกรรมและสร้างขวัญ 

ก�าลังใจให้แก่บุคลากรที่ประสบความส�าเร็จ

 3. ด้านการจัดการความรู้ ควรน�าระบบการจัดการ

ความรูม้าใช้เป็นกลไกในการส่งเสรมิและพฒันาบคุลากรในการสร้าง

นวัตกรรมการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความเป็น

องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อน�าไปใช้ใน

การประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์การ

 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรแห่งนวัตกรรม 

กบัการพฒันาทกัษะความคดิสร้างสรรค์ทีส่อดคล้องกับคณุลกัษณะ 

ของคนไทย 4.0
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะครูระดับประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลสมรรถนะครูระดับประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้วยวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods)  ด�าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห ์

เอกสาร (Documentary Analysis) 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ (In-depth Interview) จ�านวน 19 คน เรื่อง สมรรถนะ 

ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับกลุ่มผู้บริหารและครูโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ทีไ่ด้มาจากการเลอืกอย่างเจาะจง เพ่ือเป็นกรอบแนวคดิในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 3) แบบสอบถามการวเิคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะ 

ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครอบคลุม 3 องค์ประกอบ คือ ด้านความรู ้

ทางวิชาการ ด้านคุณลักษณะที่อยู่ในตัวบุคคล และด้านทักษะในการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนท่ีสอน 

โรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 397 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ 

หลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง วิเคราะห์ 

องค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการทดสอบ 

ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ค่าสถิติค่าไค-สแควร์ (chi-square statistics) ค่าดัชนีวัดระดับความ

กลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI)  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (AGFI) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ย 

ก�าลังสองของส่วนที่เหลือมาตรฐาน (SRMR) และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) 

 ผลการวิจัย พบว่า

 1. ผลการศึกษาสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 

โดยภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน มีสมรรถนะอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  

 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลองค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษาในภาคตะวันออก 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติท่ีใช้ 

ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไคสแควร์ มีค่าเท่ากับ 20.52  องศาอิสระ เท่ากับ 13  ค่าไคสแควร ์

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�าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ 

มาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.011 และค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก�าลังสองของส่วนที่เหลือของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.038  

ซึ่งน้อยกว่า 0.05

ค�าส�าคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบ, สมรรถนะครูประถมศึกษา, ภาคตะวันออก, สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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Abstract
 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 X
2 
= 20.52, degree of freedom = 13, with relative 

chi-square X
2
/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.

Keywords : A factor analysis, Primary teachers competencies, The east region,

  Office of the Basic Education Commission
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บทน�า
 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 

และมาตรฐานนัน้ บคุคลทีม่บีทบาทส�าคญัคอื “คร”ู ตามทีม่กีารระบ ุ

ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 7 

ว่าด้วยครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52  

ก�าหนดไว้ว่า “ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต 

การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

และมาตรฐานที่เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพช้ันสูงโดยการก�ากับและ 

ประสานให้สถาบันที่ท�าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ รวมทั้ง 

บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งใน 

การเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ�าอย่างต่อ

เนื่อง....” ขณะที่องค์กรใดๆ จะประสบผลส�าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับ 

ปัจจยัหลายประการ เช่น การวางแผน การจดัการองค์กร การจดัการ 

เก่ียวกับคน การอ�านวยการสั่งการและการควบคุม จากปัจจัย 

ดังกล่าว “บุคลากร” ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญยิ่ง ทั้งนี้ 

เพราะคนเป็นทรัพยากรทางการบริหารท่ีท�าให้กิจกรรมต่างๆ  

ที่ก�าหนดขึ้นในองค์กรด�าเนินการไปด้วยดีและบรรลุเป้าหมาย 

ที่ก�าหนดไว้ ดังนั้นการท่ีองค์กรหน่ึงๆ จะบรรลุถึงเป้าหมาย 

ได้ส�าเร็จนั้นจะต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีสมรรถนะ (Competency)  

ทีเ่หมาะสมกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายขององค์กร กล่าวคอื  

บุคลากรจะต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ 

ต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

 การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของครูภายใต้สังคมแห่ง 

ยุคโลกาภิวัตน์หรือ The Globalization น้ัน ได้มีการศึกษาวิจัย 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูในหลายหน่วยงาน เช่น  

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานทีไ่ด้พฒันาสมรรถนะ 

และตัวบ่งชี้ของครูไทย โดยแบ่งออกเป็นสมรรถนะหลัก (Core  

Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ�า 

สายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ  

ดังนี้ สมรรถนะหลัก ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  

2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การท�างานเป็นทีม  

5) จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู สมรรถนะประจ�าสายงาน  

ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ 1) การบริหารหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนรู้ 2) การพัฒนาผู้เรียน 3) การบริหารจัดการ 

ชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

5) ภาวะผู้น�าครู และ 6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ 

กับชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญของการน�าไปก�าหนดเป็นกลยุทธ์การ 

ด�าเนินงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูที่สอดคล้องและ 

เหมาะสมกับบริบท (Context) และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ในปัจจุบัน เป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาครูยุคใหม่ภายใต้ 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ได้ก�าหนดไว ้

เป็นวาระส�าคัญในวงการศึกษาไทย (สุรศักดิ์  ปาเฮ, 2556) ส�าหรับ 

ปัญหาของผลผลิตทางการศึกษา นกัวชิาการไทยได้วพิากษ์ถึงสาเหต ุ

ในท�านองเดียวกันว่า เกิดจากคุณภาพของครู เช่น ครูไม่เพียงพอ 

ต่อจ�านวนนักเรียนและช้ันเรียน ครูได้รับผลตอบแทนต�่า มีชั่วโมง 

การท�างานสูง 900-1,000 ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าในกลุ่มประเทศ OECD  

ที่อยู่ระหว่าง 600-700 ช่ัวโมงต่อปี (พศิน แตงจวง, 2554) ครูมี 

ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเป็นครู การพัฒนาการสอนของครูไม่ทันต่อ 

การเปลีย่นแปลง ครูไม่สามารถสนองตอบต่อหลกัสตูรท่ีเปลีย่นแปลง 

ไปได้ นอกจากนี้ สภาการศึกษายังได้สรุปความไม่พร้อมว่า เกิดจาก  

ครู สื่อ และเทคโนโลยี (วิทยา เชียงกูล, 2552) กล่าวว่า ปัญหา 

ของการศึกษาอยู่ที่สมรรถนะของครู แต่ที่ผ่านมากระบวนการ 

แก้ปัญหาทางการศึกษาของไทยยังไม่ประสบความส�าเร็จเพราะ 

ขาดการวิเคราะห์สภาพปัญหาอย่างแท้จริง สิ่งส�าคัญที่สุดท่ีเป็น 

ปัญหาส�าหรับครูอันส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน นั่นคือ ครูผู้สอนเอง  

ยังไม่สามารถระบุได้ว่าตนเองมีทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21  

ครบถ้วนแล้วหรือไม่ ขาดสมรรถนะที่จ�าเป็นในการจัดการเรียนรู้ 

ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552- 

2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ จากการศึกษาพบว่า ในภาค 

ตะวันออก ครูผู้สอนมีปัญหาเรื่องสมรรถนะตามนโยบายการปฏิรูป 

การศึกษาในทศวรรษที่สอง คือ ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่ม ี

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 

จากในประเทศและต่างประเทศจ�านวนมาก มีชาวต่างชาติเดินทาง 

มาท่องเที่ยวและท�างานจ�านวนมาก จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อ 

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก�าลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลงของ 

สังคมในปัจจุบันและอนาคต 
 สมรรถนะของครจูงึเป็นตวัแปรส�าคญัทีส่ามารถท�านาย 
หรือคาดหมายคุณภาพผู้เรียนได้ ซึ่งการศึกษาของชาติหาได้อยู่ที่ 
โครงการดีเท่าน้ันไม่ แต่เราต้องมีครูดีด้วย น่ันคือ ต้องได้ครูที่มี 
ความสามารถในอันที่จะสอนเด็กทั้งในด้านวิชาการและการอบรม 
จิตใจ นอกจากนั้นครูยังต ้องรักอาชีพและฝ ักใฝ ่ในวิชาชีพ  
การปฏิรูปการศึกษาจึงให้ความส�าคัญกับการปฏิรูปครูโดยถือว่าครู 
เป็นผู้ประกอบวชิาชีพชัน้สูง เน้นมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพี  
และพัฒนาครูโดยเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ส�านักพัฒนาคร ู
และบคุลากรทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2553) ได้ก�าหนดสมรรถนะ 
วิชาชีพครูที่จะใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง 
การศึกษา คือ สมรรถนะหลัก (Core  Competency) เป็นสมรรถนะ 
ร่วมที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องมี และสมรรถนะ 
ประจ�าสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะเฉพาะ 
ที่เ ก่ียวกับการปฏิบัติงานของแต่ละต�าแหน่งตามสายงานครู  
ส่วนหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของครู โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเลื่อน 
ต�าแหน่งหรอืวทิยฐานะการขอรบัหรือต่อใบอนญุาตประกอบวชิาชพี  
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการยกย่องเชิดชูเกียรติ อีกส่วนหนึ่งเพื่อ 
ผลประโยชน์ของผู้เรียน คือ มีผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
และได้รับการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม และสดุท้ายเพือ่ผลประโยชน์ 

สุคนธา  ซินศิริ
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สถานศึกษา คือ การพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู ้ 
ยิ่งไปกว่านั้นครูยังต้องเป็นนักวัดผลประเมินผลท่ีมีความเที่ยงตรง
ตามหลักการวัดผลทางการศึกษา เพราะการวัดผลการศึกษาจะมี 
ประสิทธิภาพเพียงใด ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับหลักการวัดผลหรือวิธีการวัด  
หากไม่มหีลกัในการวดัแล้วจะไม่สามารถวดัพฤตกิรรมตามทีต้่องการ 
ได้หรือต้องการวัดส่ิงหน่ึงแต่ได้ผลออกมาเป็นอีกสิ่งหน่ึง (สมนึก  
ภัททิยธนี, 2555) จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสมรรถนะครูในการ 
ปฏิบัติงานการสอนจึงมีความส�าคัญกับครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระ 
การเรยีนรูโ้ดยก�าหนดให้มีกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาแห่งชาติ  
(มาตรา 81) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กล่าวเกี่ยวกับครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ไว้ในมาตรา 52 และมาตรา 53 หน่วยงาน 
ต่าง ๆ  ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการพัฒนาครไูด้ด�าเนนิการสนองนโยบาย 
ของกระทรวงศกึษาธกิาร โดยมกีารก�าหนดมาตรฐานวชิาชพีคร ูและ 
ก�าหนดคุณภาพครู
 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา  
ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเครื่องชี้วัดความส�าเร็จและความสามารถ 
ของครูที่จะน�าไปสู่ผลส�าเร็จในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานท่ีก�าหนดไว้ จึงจ�าเป็นจะต้องมีเครื่องมือหรือเกณฑ ์
ที่บ่งบอกสภาพหรือสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการ ขีดความสามารถและ 
ผลการปฏบิตังิานในลักษณะใดลักษณะหน่ึงอนัจะน�าไปสู่สารสนเทศ 
ทางการจดัการเรยีนรูข้องครทูีม่คีณุภาพการวเิคราะห์องค์ประกอบ 
เป็นวิธีการเพ่ือให้ได้องค์ประกอบที่มีคุณภาพและสามารถน�าไปใช้ 
เป็นเครื่องช้ีวัดความส�าเร็จได้ตรงตามสถานการณ์ที่เป็นจริงมาก 
ที่สุดนั้น นับเป็นสิ่งส�าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาท่ีเน้น 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ควรจะต้องพัฒนาองค์ประกอบให้ครบทุกมิติ 
ของคุณลักษณะท่ีต้องการศึกษาและมีกระบวนการพัฒนาที่มี 
ความตรงความ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) 
 จากความส�าคัญดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ 
วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก  
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า การก�าหนด 
สมรรถนะของครูให้เหมาะสมกับยุคสมัยในการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ครู ซ่ึงจะท�าให้ครูสามารถน�าผู้เรียนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ใน 
ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม และมุ่งหวังให ้
เกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย โมเดลสมมติฐานองค์ประกอบสมรรถนะครูโรงเรียนประถมศึกษา

    ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สุคนธา  ซินศิริ

สมรรถนะครู

โรงเรียน

ประถมศึกษา 

ในภาคตะวันออก 

สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทักษะใน

การเรียนการสอน

คุณลักษณะ

ที่อยู่ในตัวบุคคล

ความรู้

ด้านวิชาการ

การผลิตสื่อที่ใช้ในการสอน

แสวงหาองค์ความรู้ใหม่

การวางแผนการสอน

ความสามารถในถ่ายทอดความรู้

คุณธรรมและจริยธรรม

ความสามารถในการพัฒนาตนเอง

การใช้สื่อการเรียนการสอน

ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

การจัดการเรียนการสอน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพือ่ศกึษาสมรรถนะครปูระถมศกึษา ในภาคตะวนัออก  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. เพือ่วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะครปูระถมศกึษา  

ในภาคตะวนัออก สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะ 

ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

 1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  

ได้แก่ ครู สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 225 เขตพื้นท่ีการศึกษา (สพป. และ  

สพม.) รวมทั้งสิ้นจ�านวน 46,230 คน (ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561) จ�านวน 225 เขต รวมทั้งสิ้นจ�านวน  

46,230 คน (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561)

 2. กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ครูประถมศกึษา สงักดัส�านกังาน 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานปีการศกึษา 2561 ใช้สุม่ตัวอย่าง 

แบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยจัดกลุ่มตัวอย่างเป็น 

กลุ่ม (Cluster Sampling) แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม 

ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  

(Cluster sampling) แบบจ�าเพาะเจาะจง (Porportional Stratified  

Random Sampling) จ�านวนทั้งสิ้น 397 คน

 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยัใช้เครือ่งมอืในการวจิยั 2 ประเภท  

ได้แก่ แบบสัมภาษณ์สมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก  

สังกดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และแบบสอบถาม 

องค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลักษณะเครื่องมือ 

เป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. ส�าหรับกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได ้

จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) นั้น ผู้วิจัยได้น�า 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) นั้น  

มาใช้ในกระบวนการวเิคราะห์และประมวลผลข้อมลูโดยด�าเนนิการ 

ร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

จากเอกสาร (Documentary Research) แล้วน�ามาวิเคราะห ์

พิจารณาประเด็นหลัก (Major Themes) หรือแบบแผนหลัก  

(Major Pattern) ที่พบในข้อมูล ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์  

แล้วแบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย (Sub-Themes) และหวัข้อย่อย  

(Categories) 

 2. การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยนั (confirmatory  

factor analysis) โดยการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ 

โมเดลโครงสร้างองค์ประกอบและก�าหนดน�า้หนกัตวัแปรย่อยทีใ่ช้ใน 

การสร้างตัวบ่งชีก้บัข้อมลูเชงิประจักษ์ ซึง่ได้จากการวเิคราะห์ข้อมลู 

จากแบบสอบถาม เพือ่หาน�าหนกัตวัแปรย่อยทีใ่ช้ในการสร้างตวับ่งชี้  

และท�าการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัย 

ที่เป็นโมเดลเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์      

 3. การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัย 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งถ้าผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งแรกยัง 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ผู้วิจัยต้องปรับโมเดลเพื่อให้เป็นไป 

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

ผลการวิจัย 

 ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้วเิคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะ 

ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น  

4 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 298 คน  

คิดเป็นร้อยละ 75.06  ส่วนเพศชาย มีจ�านวน 99 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 24.94 และส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปี มีจ�านวน 111 คน  

คิดเป็นร้อยละ 76.96 กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากโรงเรียน 

ขนาดกลาง จ�านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 81.36 จบการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี จ�านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.83 และมี 

ประสบการณ์การท�างาน 6-10 ปี จ�านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ  

36.02 

สุคนธา  ซินศิริ
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อสมรรถนะ 

ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความคิดเห็นต่อสมรรถนะครูประถมศึกษาในภาคตะวันออก สังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวม พบว่า  

องค์ประกอบด้านความรู้ทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.91,  

S.D. = 0.64) รองลงมาคือ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่อยู่ใน 

ตัวบุคคล (X = 3.90, S.D. = 0.68) และองค์ประกอบด้านทักษะ 

ในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด (X = 3.88, S.D. = 0.66)  

ภาพรวมความคดิเหน็ต่อสมรรถนะครปูระถมศกึษาในภาคตะวนัออก 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ 

มาก (X = 3.90, S.D. = 0.62)   

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับแรก (First Confirmatory Factor Analysis) สมรรถนะ 

ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกตามโมเดลแต่ละองค์ประกอบ

 3.1 องค์ประกอบด้านความรู้ทางวิชาการ

  1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 

รายด้านสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบรายด้านสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก

 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

องค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

การผลิตสื่อที่ใช้ในการสอน (1) 1.000

แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ (2) 0.783** 1.000

การวางแผนการสอน (3) 0.635** 0.797** 1.000

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

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

 **p<0.01

 จากตารางที่ 1 พบว่า องค์ประกอบรายด้านสมรรถนะ 

ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 9 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กันอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

อยู่ระหว่าง 0.432-0.825  คู่ท่ีมีความสัมพันธ์กันมากที่สุด คือ  

การวางแผนการสอนกับความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้โดยม ี

ขนาดความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.825 รองลงมาคือ การแสวงหา 

องค์ความรู้ใหม่กับความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ โดยมี 

ขนาดความสมัพนัธ์ เท่ากับ 0.812 และคูท่ีม่คีวามสมัพนัธ์กันต�า่ท่ีสดุ  

คือ การผลิตส่ือที่ใช้ในการสอนกับการจัดการเรียนการสอน โดยมี

ขนาดความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.432

 2. ค่าน�้าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบรายด้าน 

สมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงดังตารางที่ 2

สุคนธา  ซินศิริ
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*p< 0.05

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับแรกของโมเดลองค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา 

ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

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 ค่าดัชน ี

วัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ 0.96  ค่าดัชนีวัดระดับ 

ความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 มากกว่า 0.90 

ค่าดัชนีรากก�าลังสองเฉลี่ยของส่วนท่ีเหลือมาตรฐาน (SRMR)   

เท่ากับ 0.011 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของส่วน 

ที่เหลือของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.038 ซึ่งน้อยกว่า 

0.05      

 ดังนั้นสรุปได้ว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชงิประจกัษ์ เมือ่พิจารณาน�า้หนกัองค์ประกอบ พบว่า มค่ีาอยูร่ะหว่าง  

0.71-0.94 และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และแต่ละข้อ 

ค�าถามมีสัมประสิทธิ์การอธิบายอยู่ระหว่าง 0.51-0.88 แสดงว่า 

องค์ประกอบทัง้ 9 องค์ประกอบ สามารถวัดสมรรถนะครปูระถมศกึษา 

ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานได้      

 ผู ้วิ จัยน�าเสนอโมเดลองค ์ประกอบสมรรถนะคร ู

ประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแผนภาพที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าน�้าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบรายด้านสมรรถนะครูประถมศึกษาในภาคตะวันออก

 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

องค์ประกอบ น�้าหนักองค์ประกอบ SE t R
2

การผลิตสื่อที่ใช้ในการสอน 0.76* 0.031 17.15 0.58

แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ 0.87* 0.030 20.76 0.76

การวางแผนการสอน 0.84* 0.030 19.73 0.71

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 0.94* 0.027 24.18 0.88

คุณธรรมและจริยธรรม 0.86* 0.033 21.24 0.74

ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 0.78* 0.032 17.87 0.61

การใช้สื่อการเรียนการสอน 0.91* 0.028 22.69 0.83

ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 0.87* 0.030 21.01 0.76

การจัดการเรียนการสอน 0.71* 0.035 15.60 0.51

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

       
แผนภาพที่ 2  โมเดลโมเดลองค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะห3องค3ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Confirmatory Factor Analysis)  โมเดล

องค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. คÅาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ3ระหวÅางองค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางที่ 3 คÅาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ3ระหวÅางองค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

องค3ประกอบ 1 2 3 

ดvานความรูvทางวิชาการ (1) 1.000   

ดvานคุณลักษณะที่อยูÅในตัวบุคคล (2) 0.845** 1.000  

ดvานทักษะในการเรียนการสอน (3) 0.738** 0.815** 1.000 

**p<0.01 

จากตารางที่ 3 องค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน มีความสัมพันธ3กันอยÅางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  มีขนาดสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ3อยูÅระหวÅาง 0.738-0.845 

คูÅที่มีความสัมพันธ3กันมากที่สุด คือ องค3ประกอบดvานความรูvทางวิชาการกับองค3ประกอบดvานคุณลักษณะที่อยูÅในตัวบุคคล โดย

มีขนาดความสัมพันธ3เทÅากับ 0.845  รองลงมา คือ องค3ประกอบดvานคุณลักษณะที่อยูÅในตัวบุคคลกับองค3ประกอบดvานทักษะใน

การเรียนการสอน โดยมีขนาดความสัมพันธ3เทÅากับ 0.815  และคูÅทีมี่ความสัมพันธ3กันต่ำที่สุด คือ องค3ประกอบดvานความรูvทาง

วิชาการกับองค3ประกอบดvานทักษะในการเรียนการสอน โดยมีขนาดความสัมพันธ3เทÅากับ 0.738 

2. คÅาน้ำหนักองค3ประกอบขององค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  คÅาน้ำหนักองค3ประกอบขององค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

องค3ประกอบ น้ำหนักองค3ประกอบ SE t  
ดvานความรูvทางวิชาการ 0.97* 0.056 17.52 0.95 

2R

แผนภาพที่ 2 โมเดลโมเดลองค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา 

  ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สุคนธา  ซินศิริ
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 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับสอง (Second Confirmatory Factor Analysis) โมเดล 

องค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 

สมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       
แผนภาพที่ 2  โมเดลโมเดลองค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะห3องค3ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Confirmatory Factor Analysis)  โมเดล

องค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. คÅาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ3ระหวÅางองค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางที่ 3 คÅาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ3ระหวÅางองค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

องค3ประกอบ 1 2 3 

ดvานความรูvทางวิชาการ (1) 1.000   

ดvานคุณลักษณะที่อยูÅในตัวบุคคล (2) 0.845** 1.000  

ดvานทักษะในการเรียนการสอน (3) 0.738** 0.815** 1.000 

**p<0.01 

จากตารางที่ 3 องค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน มีความสัมพันธ3กันอยÅางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  มีขนาดสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ3อยูÅระหวÅาง 0.738-0.845 

คูÅที่มีความสัมพันธ3กันมากที่สุด คือ องค3ประกอบดvานความรูvทางวิชาการกับองค3ประกอบดvานคุณลักษณะที่อยูÅในตัวบุคคล โดย

มีขนาดความสัมพันธ3เทÅากับ 0.845  รองลงมา คือ องค3ประกอบดvานคุณลักษณะที่อยูÅในตัวบุคคลกับองค3ประกอบดvานทักษะใน

การเรียนการสอน โดยมีขนาดความสัมพันธ3เทÅากับ 0.815  และคูÅทีมี่ความสัมพันธ3กันต่ำที่สุด คือ องค3ประกอบดvานความรูvทาง

วิชาการกับองค3ประกอบดvานทักษะในการเรียนการสอน โดยมีขนาดความสัมพันธ3เทÅากับ 0.738 

2. คÅาน้ำหนักองค3ประกอบขององค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  คÅาน้ำหนักองค3ประกอบขององค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

องค3ประกอบ น้ำหนักองค3ประกอบ SE t  
ดvานความรูvทางวิชาการ 0.97* 0.056 17.52 0.95 
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 จากตารางที ่3 องค์ประกอบสมรรถนะครปูระถมศึกษา  

ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  

0.01  มีขนาดสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง 0.738-0.845 คู่ที่ม ี

ความสมัพันธ์กันมากท่ีสดุ คอื องค์ประกอบด้านความรูท้างวชิาการ 

กับองค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่อยู ่ในตัวบุคคล โดยมีขนาด 

ความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.845 รองลงมา คือ องค์ประกอบด้าน

คุณลักษณะที่อยู ่ ในตัวบุคคลกับองค์ประกอบด้านทักษะใน 

การเรียนการสอน โดยมีขนาดความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.815 และ 

คู่ที่มีความสัมพันธ์กันต�่าที่สุด คือ องค์ประกอบด้านความรู้ทาง 

วิชาการกับองค์ประกอบด้านทักษะในการเรียนการสอน โดยมี 

ขนาดความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.738

 2. ค่าน�า้หนกัองค์ประกอบขององค์ประกอบสมรรถนะ 

ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก

 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 4 ค่าน�้าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก

 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       
แผนภาพที่ 2  โมเดลโมเดลองค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะห3องค3ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Confirmatory Factor Analysis)  โมเดล

องค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. คÅาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ3ระหวÅางองค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางที่ 3 คÅาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ3ระหวÅางองค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

องค3ประกอบ 1 2 3 

ดvานความรูvทางวิชาการ (1) 1.000   

ดvานคุณลักษณะที่อยูÅในตัวบุคคล (2) 0.845** 1.000  

ดvานทักษะในการเรียนการสอน (3) 0.738** 0.815** 1.000 

**p<0.01 

จากตารางที่ 3 องค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน มีความสัมพันธ3กันอยÅางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  มีขนาดสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ3อยูÅระหวÅาง 0.738-0.845 

คูÅที่มีความสัมพันธ3กันมากที่สุด คือ องค3ประกอบดvานความรูvทางวิชาการกับองค3ประกอบดvานคุณลักษณะที่อยูÅในตัวบุคคล โดย

มีขนาดความสัมพันธ3เทÅากับ 0.845  รองลงมา คือ องค3ประกอบดvานคุณลักษณะที่อยูÅในตัวบุคคลกับองค3ประกอบดvานทักษะใน

การเรียนการสอน โดยมีขนาดความสัมพันธ3เทÅากับ 0.815  และคูÅทีมี่ความสัมพันธ3กันต่ำที่สุด คือ องค3ประกอบดvานความรูvทาง

วิชาการกับองค3ประกอบดvานทักษะในการเรียนการสอน โดยมีขนาดความสัมพันธ3เทÅากับ 0.738 

2. คÅาน้ำหนักองค3ประกอบขององค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  คÅาน้ำหนักองค3ประกอบขององค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

องค3ประกอบ น้ำหนักองค3ประกอบ SE t  
ดvานความรูvทางวิชาการ 0.97* 0.056 17.52 0.95 
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ดvานคุณลักษณะที่อยูÅในตัวบุคคล 0.97* 0.043 22.82 0.94 

ดvานทักษะในการเรียนการสอน 0.87* 0.047 18.50 0.75 

 

   *p< 0.05 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห3องค3ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลองค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา

ในภาคตะวันออกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวÅา โมเดลมีความสอดคลvองกับขvอมูลเชิงประจักษ3 

พิจารณาจากคÅาสถิติที่ใชvตรวจสอบความสอดคลvองระหวÅางโมเดลกับขvอมูลเชิงประจักษ3 ไดvแกÅ คÅาไคสแควร3มีคÅาเทÅากับ 20.52  

องศาอิสระ เทÅากับ 13  คÅาไคสแควร3สัมพัทธ3มีคÅา 1.58  ซ่ึงมีคÅานvอยกวÅา  2 คÅาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทÅากับ 0.99  

คÅาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกv (AGFI) เทÅากับ 0.96  คÅาดัชนีวัดระดับความสอดคลvองเปรียบเทียบ (CFI) เทÅากับ 1.00  ซ่ึง

มากกวÅา 0.90 คÅาดัชนีรากกำลังสองเฉล่ียของสÅวนที่เหลือมาตรฐาน (SRMR)  เทÅากับ 0.011 และ คÅาดัชนีรากของคÅาเฉล่ียกำลัง

สองของสÅวนทีเ่หลือของการประมาณคÅา (RMSEA) เทÅากับ 0.038 ซ่ึงนvอยกวÅา 0.05  

ดังน้ันสรุปไดvวÅา โมเดลมีความสอดคลvองกับขvอมูลเชิงประจักษ3 เม่ือพิจารณาน้ำหนักองค3ประกอบพบวÅา มีคÅาระหวÅาง 

0.87– 0.97 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 และแตÅละขvอคำถามมีสัมประสิทธ์ิการอธิบายอยูÅระหวÅาง 0.75-0.95 แสดงวÅา

องค3ประกอบทั้ง 3 องค3ประกอบ ซ่ึงแบÅงเปÉน 9 องค3ประกอบยÅอย และตัวแปรสังเกตไดvรวมจำนวน 45 ขvอ สามารถวัด

สมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดv                    

 ผูvวิจัยนำเสนอโมเดลองค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษาในภาคตะวันออกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแผนภาพที่ 2 

 
แผนภาพที่ 3  โมเดลองค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

สรุปและอภิปรายผล 
             

0.038RMSEA1.00,CFI

0.96AGFI0.99,GFI1.58,/df2x0.08289,p13,df20.52,2x

==
======

 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับสองของโมเดลองค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา 

ในภาคตะวนัออก สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  

พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณา

จากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไคสแควร์ มีค่าเท่ากับ 20.52 องศาอิสระ  

เท่ากบั 13 ค่าไคสแควร์สมัพทัธ์ มค่ีา 1.58 ซึง่มค่ีาน้อยกว่า 2 ค่าดชันี 

วัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน 

ที่ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง 

เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00  ซึ่งมากกว่า 0.90 ค่าดัชนีรากก�าลัง 

สองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือมาตรฐาน (SRMR)  เท่ากับ 0.011 และ  

ค่าดชันรีากของค่าเฉลีย่ก�าลงัสองของส่วนทีเ่หลอืของการประมาณ 

ค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.038 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

 ดังนั้นสรุปได้ว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชงิประจกัษ์ เมือ่พิจารณาน�า้หนกัองค์ประกอบ พบว่า มค่ีาระหว่าง  

0.87-0.97 และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และแต่ละข้อ 

ค�าถามมีสัมประสิทธิ์การอธิบายอยู่ระหว่าง 0.75-0.95 แสดงว่า 

องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ ซึ่งแบ่งเป็น 9 องค์ประกอบย่อย  

สุคนธา  ซินศิริ

ด้านความรู้ทางวิชาการ (1)

ด้านคุณลักษณะที่อยู่ในตัวบุคคล (2)

ด้านทักษะในการเรียนการสอน (3)

**p<0.01

**p<0.05



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563  99

และตัวแปรสังเกตได้รวมจ�านวน 45 ข้อ สามารถวัดสมรรถนะ 

ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานได้                   

ผู ้วิจัยน�าเสนอโมเดลองค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา 

ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 3  โมเดลองค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดvานคุณลักษณะที่อยูÅในตัวบุคคล 0.97* 0.043 22.82 0.94 

ดvานทักษะในการเรียนการสอน 0.87* 0.047 18.50 0.75 

 

   *p< 0.05 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห3องค3ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลองค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา

ในภาคตะวันออกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวÅา โมเดลมีความสอดคลvองกับขvอมูลเชิงประจักษ3 

พิจารณาจากคÅาสถิติที่ใชvตรวจสอบความสอดคลvองระหวÅางโมเดลกับขvอมูลเชิงประจักษ3 ไดvแกÅ คÅาไคสแควร3มีคÅาเทÅากับ 20.52  

องศาอิสระ เทÅากับ 13  คÅาไคสแควร3สัมพัทธ3มีคÅา 1.58  ซ่ึงมีคÅานvอยกวÅา  2 คÅาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทÅากับ 0.99  

คÅาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกv (AGFI) เทÅากับ 0.96  คÅาดัชนีวัดระดับความสอดคลvองเปรียบเทียบ (CFI) เทÅากับ 1.00  ซ่ึง

มากกวÅา 0.90 คÅาดัชนีรากกำลังสองเฉล่ียของสÅวนที่เหลือมาตรฐาน (SRMR)  เทÅากับ 0.011 และ คÅาดัชนีรากของคÅาเฉล่ียกำลัง

สองของสÅวนทีเ่หลือของการประมาณคÅา (RMSEA) เทÅากับ 0.038 ซ่ึงนvอยกวÅา 0.05  

ดังน้ันสรุปไดvวÅา โมเดลมีความสอดคลvองกับขvอมูลเชิงประจักษ3 เม่ือพิจารณาน้ำหนักองค3ประกอบพบวÅา มีคÅาระหวÅาง 

0.87– 0.97 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 และแตÅละขvอคำถามมีสัมประสิทธ์ิการอธิบายอยูÅระหวÅาง 0.75-0.95 แสดงวÅา

องค3ประกอบทั้ง 3 องค3ประกอบ ซ่ึงแบÅงเปÉน 9 องค3ประกอบยÅอย และตัวแปรสังเกตไดvรวมจำนวน 45 ขvอ สามารถวัด

สมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดv                    

 ผูvวิจัยนำเสนอโมเดลองค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษาในภาคตะวันออกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแผนภาพที่ 2 

 
แผนภาพที่ 3  โมเดลองค3ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

สรุปและอภิปรายผล 
             

0.038RMSEA1.00,CFI

0.96AGFI0.99,GFI1.58,/df2x0.08289,p13,df20.52,2x

==
======

สรุปและอภิปรายผล
 ผลการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะ

ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ประเด็นส�าคัญที่ควรอภิปราย ดังนี้

 1. ผลการวจิยั พบว่า องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อสมรรถนะ 

ครูประถมศึกษา ในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านความรู้ทาง 

วิชาการ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่อยู ่ในตัวบุคคล และ 

องค์ประกอบด้านทักษะในการเรียนการสอน โดยที่องค์ประกอบ 

ด้านความรูท้างวชิาการ ส่งผลต่อสมรรถนะครปูระถมศกึษามากทีส่ดุ  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสมรรถนะเป็นความสามารถในการค้นหาวิธ ี

การปรับพฤติกรรม ความรู้ ทักษะ ของแต่ละบุคคลในองค์กร 

ต่างๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

หรือสูงกว่าที่องค์กรนั้นๆ ต้องการ ซึ่งนอกจากความสามารถ 

พืน้ฐานทีท่กุคนมเีหมอืนกนัแล้ว ยงัต้องพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่งให้ 

มีความสามารถโดดเด่นนอกเหนือไปจากงานในหน้าที่ตามมาตรฐาน 

หรือสูงกว่ามาตรฐานที่องค์กรก�าหนด (วนิดา ภูวนารถนุรักษ์,  

2551) และบทบาทหน้าทีส่�าคญัของครผููส้อน คอื การจดัการเรยีนรู้ 

ให้กับผู้เรียน ดังนั้นองค์ประกอบด้านความรู้ทางวิชาการจึงเป็น 

สมรรถนะหลักที่ส�าคัญของครูผู้สอน ควรจัดสื่ออย่างหลากหลาย 

ในการเรียนการสอนของครู ให้ครูน�านวัตกรรมไปใช้ให้สอดรับกับ 

วิชาที่สอน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของมยุรฉัตร  

ธรรมวิเศษ (2554) ท่ีศึกษาพบว่า หลังจากการตรวจสอบและ 

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครู   

รูปแบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดท�านวัตกรรมการเรียน 

การสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับ 

มากที่ สุด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของวาสนา  

แสงงาม (2552) ได ้ศึกษาสมรรถนะการสอนที่ สัมพันธ ์กับ 

ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียน 

ในภาคอีสานตอนบน ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะ 

การสอนของครูคณิตศาสตร์ด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก (Principle  

Component) พบว่า สมรรถนะการสอนของครูคณิตศาสตร์ 

มีตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญ 5 ตัวบ่งชี้ คือ ด้านความรู้ที่น�ามาจัดการสอน  

ด้านบุคลิกภาพและความเป ็นผู ้น�าทางวิชาการด ้านเจตคติ  

ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านความสัมพันธ์ระหว่างคร ู

กับนักเรียน ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ์ม ี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับองค์ประกอบตัวบ่งช้ีสมรรถนะการสอน 

ของครูคณิตศาสตร์ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านบุคลิกภาพ 

และความเป็นผู้น�าทางวิชาการด้านความรู้ที่น�ามาจัดการสอน 

สุคนธา  ซินศิริ
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 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะครูประถมศึกษา  

ในภาคตะวนัออก สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

พบว่า องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะทีอ่ยูใ่นตวับคุคลมคีวามสัมพนัธ์ 

กับสมรรถนะของครูประถมศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นคุณลักษณะที่อยู่ใน 

ตัวบุคคล ได้แก่ ความรู้สึกมีอยู่ภายในตัวบุคคล อาจอยู่ในรูปของ 

แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตตมโนทัศน์ (Self-Concept) 

ความรู ้(Knowledge) และทกัษะ (Skill) คณุลกัษณะเหล่านีจ้ะเป็น 

ตัวผลักดันหรือมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship)  

ให้ครูประถมศกึษา ในภาคตะวนัออก สงักดัส�านักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน สามารถปฏบิตังิานตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี ้สถาบนัพฒันา 

ครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา ได้ก�าหนดคณุลกัษณะของ 

ครู (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพรทิพย์ แข็งขัน, 2551) เป็นสมรรถนะ 

หลักในการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ การมุ่ง 

ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี 

คุณภาพถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ 

มีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเอง   

การศกึษาค้นคว้าหาความรู ้ตดิตามองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ 

ในวงการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน  

การวิจัยครั้งนี้ได้ก�าหนดองค์ประกอบด้านคุณลักษณะท่ีอยู่ในตัว 

บุคคล ได้แก่ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เป็นการแบ่งปัน 

ความรู ้ ไปยังผู ้ เรียน คุณธรรมและจริยธรรม หรือความคิด  

ความตระหนักถึงระเบียบปฏิบัติท่ีมุ่งปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุก  

และความสามารถในการพัฒนาตนเอง หรือความสามารถใน 

การเรียนรู้ของครู สอดคล้องกับการวิจัยของเบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์  

(2553) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูสาย 

ผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  

เขต 2 พบว่า ครูสายผู้สอนมีระดับความคิดเห็นในด้านปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อสมรรถนะครูสายผู้สอนอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาจ�าแนก 

เป็นรายตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทัศนคติต่อ 

การประกอบวิชาชีพครูแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และลักษณะมุ่งอนาคต 

ควบคุมตน ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูสายผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์ภายในตัวแปรต้น ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมรรถนะคร ู

สายผูส้อน สังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์ 

เขต 2 มีความสัมพันธ์ในทางบวกทุกตัว ค่าตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และลักษณะมุ่งอนาคต 

ควบคุมตน ทัศนคติต่อการประกอบวิชาชีพครู  

 3. การวเิคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะครปูระถมศกึษา  

ในภาคตะวนัออก สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะด้านทกัษะมคีวามสมัพนัธ์กบัสมรรถนะ 

ของครผูู้สอน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ทกัษะในการเรยีนการสอนเป็น 

ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาในการท�างานของครูประถมศึกษา  

ในภาคตะวันออก สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

ประกอบด้วย การใช้ส่ือการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียนสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  

และทักษะในการจัดการเรียนการสอน ดังที่สถาบันพัฒนาคร ู 

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้จัดท�าแบบประเมิน 

สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ 

พรทิพย์ แข็งขัน, 2551) ได้มีการก�าหนดสมรรถนะประจ�าสายงาน  

(Functional Competency) สายงานคร ูซึง่ประกอบด้วย สมรรถนะ 

ที่ส�าคัญคือการจัดการเรียนรู้หรือความสามารถในการสร้างและ 

พัฒนาหลักสูตร ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน ความสามารถ 

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ความสามารถ 

ในการใช้และพฒันานวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการ 

เรยีนรู ้ความสามารถในการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้การพฒันา 

ผู้เรยีนการบรหิารจดัการชัน้เรยีน ซึง่เป็นทกัษะทีส่�าคัญของครผููส้อน  

สอดคล้องกับการวิจัยของศรีวรรณ  สงวนทรัพย์ (2546) ที่ได้ศึกษา 

พบว่า ผู้บริหารต้องส่งเสริมครูผู้สอนด้านการปฏิบัติหน้าท่ีด้าน 

การเรียนการสอนมากที่สุด คือ การอนุญาตให้ครูพานักเรียนศึกษา 

ดูงานในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพของครู  

มากทีส่ดุ คอื การส่งครเูข้ารบัการอบรม/ศกึษาต่อ ซึง่เป็นการส่งเสรมิ 

ในด้านทกัษะการจดัการเรยีนการสอนส�าหรบัผู้สอน อนัจะส่งผลต่อ 

สมรรถนะของครูผู้สอน

  

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ผลงานวิจัยพบว่า ค่าน�้าหนักองค์ประกอบท่ีมีค่า 

ต�า่สดุ ได้แก่ องค์ประกอบด้านทกัษะในการเรยีนการสอน โดยเฉพาะ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้ง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเน้นนโยบายการพัฒนาทักษะการจัด 

การเรียนการสอนให้กับครูผู้สอน 

 2. จากผลการวจัิย พบว่า โมเดลการวดัตัวแปรสมรรถนะ 

ของครูโรงเรียนประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชงิประจกัษ์  ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศึกษา ควรก�าหนดโยบายพัฒนา 

และน�าแบบวดัองค์ประกอบสมรรถภาพของครมูาใช้อย่างจรงิจงัและ 

ให้เห็นผลเชิงประจักษ์ยิ่งขึ้น

สุคนธา  ซินศิริ
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. การศึกษาวิจัยในครั้งต ่อไปควรขยายขอบเขต 

การศึกษาไปยังกลุ่มตัวอย่างหรือรูปแบบตามแนวคิด ทฤษฎีอื่นๆ 

เพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารงานให้ได้ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการการพัฒนา

สมรรถนะตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา โดยการวิจัย 

เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกส�าหรับการพัฒนาครู
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บทคัดย่อ
  การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและเปรยีบการปฏบิตัตินด้านคณุธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพทุธศาสนาของเยาวชน 

ในภาคตะวันออก จ�าแนกตามสถานภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลที่มีอายุไม่ต�่ากว่า 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิล�าเนา 

อยู่ในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จังหวัดละ 400 คน รวมกลุ่ม 

ตัวอย่างทั้ง 4 จังหวัด จ�านวน 1,600 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง .37-.80  

และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .96 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยหาค่าร้อยละ  

ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติเปรียบเทียบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่าง 

รายคู่ ด้วยวิธีการของ LSD ผลการวิจัยพบว่า 

  1. การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(X = 4.18, SD = .46) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน เรียงล�าดับตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 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  

เมื่อจ�าแนกตามเพศ โดยรวมเยาวชนเพศชายและเพศหญิงมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ เม่ือจ�าแนกตามเกรดเฉล่ีย โดยรวมเยาวชนที่มีเกรดเฉล่ียต่างกันมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม 

จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ�าแนกตามระดับชั้นที่ศึกษา โดยรวมเยาวชน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ เม่ือจ�าแนกตามภูมิล�าเนา โดยรวมเยาวชนที่มีภูมิล�าเนาต่างกันมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม 

จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ�าแนกตามสถานภาพการอยู่อาศัย โดยรวม 

เยาวชนทีม่สีถานภาพการอยูอ่าศยัต่างกนัมกีารปฏบิตัตินด้านคณุธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพทุธศาสนาแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05

   

ค�าส�าคัญ : การปฏิบัติตน, คุณธรรมจริยธรรม, พระพุทธศาสนา, เยาวชนภาคตะวันออก  
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Abstarct
 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.

Keywords : Practices, Morality and Ethics, Buddhism, Juveniles in the east Thailand

บุญรอด  บุญเกิด, พัชรินทร์  รุจิรานุกูล
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บทน�า
 คุณธรรมจริยธรรม นับว่าเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญของทุกคน 

และทกุวชิาชพี หากไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดขัน้พืน้ฐานแล้ว  

กจ็ะน�าความเดอืดร้อนมาสูต่นเองและสงัคมรอบข้างทีต่นเองเข้าไป 

เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้สภาวะทางสังคมในปัจจุบันที่มีการขับเคลื่อน 

และเกิดการเปลี่ยนแปลงการด�าเนินชีวิตของคนในสังคมอย่าง 

มากมายและรวดเร็ว กระแสการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่าง 

รุนแรง จากสภาพการเปล่ียนแปลงโดยบริบททางสังคม เศรษฐกิจ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งผลถึงการรับรู้ ความรู้สึก ทักษะชีวิต 

และค่านิยมของคนในสังคมปรับเปล่ียนไปในทางที่ไม่เหมาะสม  

โดยเฉพาะในกลุ ่มเด็กและเยาวชนที่พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับ 

ค่านยิมและการขาดคณุธรรมจรยิธรรมมากข้ึน และในปัจจบุนัปัญหา 

การขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมี 

ความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมา 

จากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหา 

การขาดคณุธรรมจรยิธรรมของคนในสงัคม ยงัส่งผลถงึเดก็ เยาวชน  

และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท�าให้หลงผิดและ 

มพีฤติกรรมท่ีเบีย่งเบน ขาดระเบียบวนิยั ซึง่ท�าให้ภมิูคุม้กันของเดก็ 

เยาวชนและประชาชนในสังคมท่ีจะต้านทานกับปัญหา ต้องขาด 

ความมั่นคง จนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา ส�าหรับปัญหา 

ที่เกิดกับเด็กและเยาวชนนั้น ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อน 

วัยอันควร ปัญหาการติดเกมส์ เป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของ 

เยาวชนดังกล่าว หลายฝ่ายต่างลงความเห็นตรงกันว่า เยาวชนไทย 

ขาดการปลูกฝังในด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน คือ อาจจะม ี

อยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวย ไม่เกิดผลท่ีถาวร ในขณะที่สังคมไทย 

ต้องการเหน็ภาพการพฒันาเยาวชนไทยไปสูก่ารเป็นบคุคลทีมี่คณุภาพ  

มีความสมบูรณ์ทั้งร ่างกายและจิตใจ มีสติ ปัญญา มีความรู ้  

พร้อมทั้งมีคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต  

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งแนวคิดหรือข้อปฏิบัต ิ

ดังกล่าวด้านคุณธรรมจริยธรรมล้วนมีอยู่แล้วในหลักค�าสอนของ 

พระพุทธศาสนา   

 พระพุทธศาสนามคีวามส�าคญัในการด�าเนนิบทบาทเพือ่ 

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ให้กับประชาชนชาวไทย  

และมอีทิธพิลต่อวถีิชวิีตคนไทย โดยเฉพาะในชนบทจะเกีย่วข้องกบั 

วัดในทุกระยะของชีวิต โดยเป็นท่ีไปท�าบุญ บรรพชา อุปสมบท  

หาความรู้ทางธรรม หาความสงบทางจติใจ เป็นทีป่ระชมุหรอืพบปะ 

สังสรรค์ เป็นสถานศึกษา และบ�าเพ็ญกุศลในวาระสุดท้ายของชีวิต  

อีกทั้งยังสร้างความสงบสุขให้แก่คนในสังคม พระพุทธศาสนา 

สอนหลักสหธรรม คือ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม เริ่มตั้งแต่ 

หน่วยเล็กที่สุด คือ ครอบครัว ไปจนถึงระดับประเทศ เช่น  

หลักปฏิบัติต่อกันระหว่างบิดามารดากับบุตร สามีกับภรรยา  

ครูอาจารย์กับศิษย์ เพื่อนกับเพื่อน ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับ 

บัญชา ถ้าคนในสังคมปฏิบัติตาม สังคมจะมีแต่ความสุขและ

ความเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้พระพุทธศาสนาได้สร้างเสริม

ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การท�าบุญในเทศกาลต่าง ๆ 

การแสดงความเคารพ มารยาทสังคม การพูดจาสุภาพ เป็นต้น  

(อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์ และกวี อิศริวรรณ, 2536: 31) ศาสนาจึง 

ถูกยกให้เป็นหน่ึงในองค์กรที่ท�าหน้าที่ในกระบวนการขัดเกลาทาง 

สังคมให้แก่บุคคลโดยเฉพาะบุคลากรในสังคมระดับเยาวชน  

ให้ยึดมั่นในสิ่งดีงาม มีศีลธรรม จริยธรรมและความประพฤติปฏิบัต ิ

ในทางที่ถูกที่ควร ศาสนาจะช่วยสร้างเจตคติที่ดี มีจิตใจที่งดงาม  

มีพฤติกรรมที่ประกอบด้วยคุณธรรม ความสุจริต (สุพัตรา สุภาพ,  

2544: 41-42)

  ส�าหรับภาคตะวันออกน้ัน โดยเฉพาะจังหวัดในเขต 

อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ 

ตราด เป็นจังหวัดที่มีการเคล่ือนย้ายประชากรจากจังหวัดอื่นๆ  

เป็นจ�านวนมาก ซึ่งอาจมีผลท�าให้พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้าน 

คุณธรรมจริยธรรมสูงตามไปด้วย (บุญรอด บุญเกิด, 2555: 64)  

จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาการปฏิบัติตน 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน 

ในภาคตะวันออก และเปรียบเทียบการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม 

จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวนัออก  

จ�าแนกตามสถานภาพ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการหาแนวทาง 

ส�าหรบัน�าไปใช้ในการส่งเสรมิการปฏบิตัตินด้านคณุธรรมจรยิธรรม 

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออกต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก

  2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนด ้านคุณธรรม 

จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค 

ตะวันออก จ�าแนกตามสถานภาพ

สมมติฐานการวิจัย
  การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง 

พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก จ�าแนกตาม 

สถานภาพแตกต่างกัน

บุญรอด  บุญเกิด, พัชรินทร์  รุจิรานุกูล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ด้านเนื้อหา 

  การวิจัยมุ่งศึกษาการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก ได้แก่ 

จงัหวดัจันทบรีุ ชลบุร ีตราด ระยอง โดยการปฏบิตัตินด้านคณุธรรม

จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ความกตัญญู

กตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้ว่าง่าย ความเมตตากรุณา 

ความขยันหมั่นเพียร และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

  2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ บุคคลท่ีมีอายุไม่ต�่ากว่า 14 ปีบริบูรณ์  

แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิล�าเนาในภาคตะวันออก ได้แก่  

จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลที่มีอายุไม่ต�่ากว่า 14 ปีบริบูรณ์  

แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิล�าเนาในภาคตะวันออก ได้แก่  

จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด  

จังหวัดละ 400 คน รวมทั้งสิ้น 4 จังหวัด จ�านวน 1,600 คน

 3. ด้านตัวแปรที่ศึกษา

 ตัวแปรอิสระ คือ เพศ เกรดเฉลี่ย ระดับชั้นที่ศึกษา  

ภูมิล�าเนา สถานภาพการอยู่อาศัย

 ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ตามแนวทางพระพทุธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวนัออก ในด้าน 

ความกตัญญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู ้ว ่าง่าย  

ความเมตตากรุณา ความขยันหมั่นเพียร และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

 4. ด้านพื้นที่ที่ศึกษา

  พื้นที่ศึกษาวิจัยคือ พื้นท่ีภาคตะวันออก จ�านวน  

4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และ

จังหวัดตราด

 5. ด้านระยะเวลาที่ศึกษาวิจัย

  ระยะเวลาศึกษาวิจัยตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 

30 กันยายน 2561

มีความสมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ มีสติ ปญญา มีความรู พรอมท้ังมีคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ซึ่งแนวคิดหรือขอปฏิบัติดังกลาวดานคุณธรรมจริยธรรมลวนมีอยู
แลวในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา    
  พระพุทธศาสนามีความสําคัญในการดําเนินบทบาทเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคานิยม ใหกับประชาชน
ชาวไทย และมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตคนไทย โดยเฉพาะในชนบทจะเก่ียวของวัดในทุกระยะของชีวิต โดยเปนท่ีไปทําบุญ 
บรรพชา อุปสมบท หาความรูทางธรรม หาความสงบทางจิตใจ เปนท่ีประชุมหรือพบปะสังสรรค เปนสถานศึกษา และ
บําเพ็ญกุศลในวาระสุดทายของชีวิต อีกท้ังยังสรางความสงบสุขใหแกคนในสังคม พระพุทธศาสนาสอนหลักสหธรรม คือ 
การอยูรวมกันของคนในสังคม เริ่มตั้งแตหนวยเล็กท่ีสุด คือ ครอบครัว ไปจนถึงระดับประเทศ เชน หลักปฏิบัติตอกัน
ระหวางบิดามารดากับบุตร สามีกับภรรยา ครูอาจารยกับศิษย เพ่ือนกับเพ่ือน ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ถาคนใน
สังคมปฏิบัติตาม สังคมจะมีแตความสุขและความเจริญกาวหนา นอกจากน้ีพระพุทธศาสนาไดสรางเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณี เชน การทําบุญในเทศกาลตางๆ การแสดงความเคารพ มารยาทสังคม การพูดจาสุภาพ เปนตน (อมร  
โสภณวิเชษฐวงศ และกวี อิศริวรรณ, 2536: 31) ศาสนาจึงถูกยกใหเปนหน่ึงในองคกรท่ีทําหนาท่ีในกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมใหแกบุคคลโดยเฉพาะบุคลากรในสังคมระดับเยาวชน ใหยึดมั่นในสิ่งดีงาม มีศีลธรรม จริยธรรมและความ
ประพฤติปฏิบัติในทางท่ีถูกท่ีควร ศาสนาจะชวยสรางเจตคติท่ีดี มีจิตใจท่ีงดงาม มีพฤติกรรมท่ีประกอบดวยคุณธรรม 
ความสุจริต (สพัุตรา สภุาพ, 2544: 4142) 
  สําหรับภาคตะวันออกน้ัน โดยเฉพาะจังหวัดในเขตอุตสาหกรรมและการทองเท่ียว ไดแก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด เปนจังหวัดท่ีมีการเคลื่อนยายประชากรจากจังหวัดอ่ืน ๆ เปนจํานวนมาก ซ่ึงอาจมีผลทําใหพบปญหาท่ี
เก่ียวของกับดานคุณธรรมจริยธรรมสูงตามไปดวย (บุญรอด บุญเกิด, 2555: 64) จากเหตุผลท่ีไดกลาวมาในขางตน ผูวิจัย
สนใจศึกษาการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก และ
เปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตาม
สถานภาพ เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการหาแนวทางสําหรับนําไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออกตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัตตินดานคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในภาคตะวันออก 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบตัิตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก จําแนกตามสถานภาพ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  การปฏิบัตตินดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตาม
สถานภาพแตกตางกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 
 
 

  

 
 
 
 

การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก  
      ความกตัญูกตเวที  
      ความมีระเบียบวินัย  
      ความเปนผูวางาย  
      ความเมตตากรณุา  
      ความขยันหมั่นเพียร  
      ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
 

เยาวชนภาคตะวันออก 
     เพศ  
     เกรดเฉลี่ย 
     ภูมิลําเนา  
     ระดับช้ันท่ีศึกษา 
     สถานภาพการอยูอาศัย 
    

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) 

ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากร คือ บุคคลที่มีอายุไม่ต�่ากว่า 14 ปีบริบูรณ์ 

แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในภาคตะวันออก ได้แก่ 

จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลที่มีอายุไม่ต�่ากว่า 14 ปีบริบูรณ์ 

แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในภาคตะวันออก ได้แก่ 

จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) จังหวัดละ 400 คน รวม

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 จังหวัด จ�านวน 1,600 คน 

  2. เครื่องที่ใช้ในการวิจัย

  ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัย

ได้สร้างขึ้น โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

  ตอนที่ 1  ข ้ อมู ล เกี่ ย วกับสถานภาพของผู ้ ตอบ

แบบสอบถาม จ�านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ย ระดับชั้น 

ที่ศึกษา ภูมิล�าเนา สถานภาพการอยู่อาศัย โดยมีลักษณะค�าถาม 

เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 

  ตอนที ่2  ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม 

จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค 

ตะวันออก มีลักษณะค�าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale)  

ตามแบบของลิเคอร์ท จ�านวน 30 ข้อ แบ่งออกเป็น

   ข้อค�าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านความกตัญญู

กตเวที จ�านวน 5 ข้อ

   ข้อค�าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านความเอ้ือเฟื้อ

เผื่อแผ่ จ�านวน 5 ข้อ

   ข้อค�าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านความเป็น 

ผู้ว่าง่าย จ�านวน 5 ข้อ

บุญรอด  บุญเกิด, พัชรินทร์  รุจิรานุกูล
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   ข้อค�าถามเก่ียวกับการปฏิบัติตนด้านความเมตตา 
กรุณา จ�านวน 5 ข้อ
   ข้อค�าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านความขยัน 
หมั่นเพียร จ�านวน 5 ข้อ
   ข้อค�าถามเกีย่วกบัการปฏบิติัตนด้านความมรีะเบยีบ 
วินัย จ�านวน 5 ข้อ
 3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
  3.1 ศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา แล้วน�ามาสร้าง 
แบบสอบถาม
  3.2 สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาการปฏิบัติตน 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน 
ในภาคตะวันออก จ�านวน 30 ข้อ โดยน�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 
ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 
ตามเนื้อหา (Content Validity) แล้วน�าแบบสอบถามที่ได้รับจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อปรับปรุงแบบสอบถาม 
ให้ถูกต้องเหมาะสม
   3.3 น�าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป 
ทดลองใช้ (Try out) กับเยาวชนภาคตะวันออกที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
จ�านวน 30 คน แล้วน�ามาวิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ  
(Discrimination) โดยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
(Person’s Product - Moment Correlation Coefficient)  
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง .37-.80
  3.4 น�าแบบสอบถามท่ีมค่ีาอ�านาจจ�าแนกแต่ละข้อ 
ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป มาหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของ 
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha  
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990: 202-204) และ 
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .96
  3.5 น�าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความ
เชื่อมั่น (reliability) และมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับ
เยาวชนกลุ่มตัวอย่างต่อไป
 4. วิธีด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 ท�าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูจากคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ไปยงัโรงเรยีนในภาค
ตะวันออกจ�านวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี 
จงัหวดัตราด และจงัหวดัระยอง เพือ่ขอความอนเุคราะห์ในการเกบ็
รวบรวมข้อมูลการวิจัยกับเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง 
  4.2 น�าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปเก็บข้อมูลกับ 
เยาวชนในภาคตะวันออกที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยด�าเนินการ 
รวบรวมข้อมูลและอธิบายวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยตามชั้นเรียนที่ก�าหนดไว้ทั้งด้วยตนเองและขอความร่วมมือ 
กับครูประจ�าชั้นในโรงเรียนของเยาวชนกลุ่มตัวอย่างให้ช่วยเก็บ 
รวบรวมข้อมูลในบางโรงเรียน 

  4.3 น�าแบบสอบถามท่ีได้รบัคนืมาท้ังหมดมาด�าเนนิ
การวิเคราะห์และสรุปผลตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป  
  5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 น�าแบบสอบถามมาตรวจสอบและคัดเลือก 
แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์
  5.2 น�าแบบสอบถามทีส่มบรูณ์มาลงรหสัให้คะแนน
น�้าหนักแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ จากนั้นน�าข้อมูลจาก
แบบสอบถามมาแยกวิเคราะห์ ดังนี้
   ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม จ�าแนกตามเพศ เกรดเฉล่ีย ระดับชั้นที่ศึกษา  
ภูมิล�าเนา สถานภาพการอยู่อาศัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่  
และค่าร้อยละ
    ตอนที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบัการศกึษาการปฏบิตัติน 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน 
ในภาคตะวันออก เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
(rating scale) โดยเรียงจากปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  
น้อยที่สุด ของลิเคอร์ท  (Best & Kahn, 1993: 247) น�ามาก�าหนด 
ขนาดคะแนน ดังนี้
     5 หมายถึง  การปฏิบัติตนมากที่สุด
     4 หมายถึง  การปฏิบัติตนมาก
     3 หมายถึง   การปฏิบัติตนปานกลาง
     2 หมายถึง   การปฏิบัติตนน้อย
     1 หมายถึง   การปฏิบัติตนน้อยที่สุด
   การแปลความหมายของคะแนน ผูว้จิยัก�าหนด 
เกณฑ์ส�าหรับวัดการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง 
พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก ทั้ง 5 ระดับ โดยเอา 
คะแนนเฉล่ีย (X) ของคะแนนเป็นตัวชี้วัด ก�าหนดเป็นเกณฑ์และ 
แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ดังนี้  
(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 มีระดับปฏิบัติอยูใ่น

      ระดับน้อย

   1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับปฏิบัติอยู่ใน

      ระดับน้อยที่สุด
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   5.3 น�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาด�าเนินการตามความ

มุ่งหมายของการวิจัยต่อไป ในส่วนของการเปรียบเทียบการปฏิบัติ

ตนด้านคณุธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพทุธศาสนาของเยาวชน

ในภาคตะวันออก จ�าแนกตามสถานภาพ ใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบค่าที 

(t–test)

ผลการวิจัย
  1. การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง

พระพทุธศาสนาของเยาวชน ในภาคตะวนัออก สรปุผลการวจิยั ดงันี้

  การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก โดยรวมอยู่ในระดับ 

มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน  

เรียงล�าดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความกตัญญู 

กตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้ว่าง่าย ความเมตตากรุณา  

ความขยันหมั่นเพียร และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ดังแสดงในภาพที่ 1

การปฏบิตัติามกฎจราจรและกฎหมายบ้านเมอืง ส่วนอนัดบัสดุท้าย  

คือ ประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน เช่น การแต่งกาย 

ตามระเบียบ และไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน

  1.3 ด้านความเป็นผู้ว่าง่าย อยู่ในระดับมาก และ 

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทัง้ 5 ข้อ เรียงล�าดบั 

ตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ มีความระลึก 

อยู่เสมอว่าค�าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์  

รับฟังหรือเช่ือฟังค�าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ด้วยดี ไม่ดื้อดึง  

และมีทรรศนะที่ดีต่อค�าส่ังสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ ส่วนอันดับ 

สุดท้าย คือ มีจิตน้อมรับค�าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วย 

ความเต็มใจ ไม่หงุดหงิดหรือโกรธ

   1.4 ด้านความเมตตากรุณา อยู่ในระดับมาก และ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู ่ในระดับมากทั้ง 5 ข้อ 

เรียงล�าดับตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 

มีความปรารถนาดี มีไมตรีจิต คิดให้ผู้อื่นเป็นสุข มีความเอื้อเฟื้อ 

เผ่ือแผ่ โอบอ้อมอารีต่อบุคคลและสัตว์ และมีความสงสาร เอ็นดู  

ปรารถนาที่จะช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากให้พ้นจากความทุกข์ยากนั้น  

ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและช่วยสัตว์ให้พ้น 

จากภัย

  1.5 ด้านความขยนัหมัน่เพยีร อยูใ่นระดบัมาก และ 

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทัง้ 5 ข้อ เรียงล�าดบั 

ตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ตั้งใจศึกษา 

เล่าเรียน มีความตั้งใจท�างานอย่างจริงจัง แข็งขันและต่อเนื่อง และ 

มีความมานะพยายาม อดทนต่อการท�างาน ไม่ท้อถอย จนประสบ 

ความส�าเร็จ ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ช่วยเหลืองานหรือกิจกรรมของ 

โรงเรียนโดยไม่เกี่ยง

   1.6 ด้านความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ อยูใ่นระดบัมาก และ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ และระดับ 

ปานกลาง 1 ข้อ เรียงล�าดับตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 

3 อันดับแรก คือ แบ่งปันทรัพย์หรือสิ่งของให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก  

แสดงน�้าใจช่วยเหลือผู้อื่น เช่น สละที่นั่งบนรถประจ�าทางให้คนชรา  

เด็กหรือสตรีมีครรภ์ และสละแรงงานเพื่อประโยชน์ให้แก่ผู ้อ่ืน 

หรือสงัคม ส่วนอันดบัสดุท้าย คอื บรจิาคโลหติทีส่ภากาชาดไทยหรอื 

โรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบเคราะห์กรรมต่าง ๆ

 2. เปรียบเทียบการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวนัออก จ�าแนก 

ตามสถานภาพ สรุปผลการวิจัย ดังนี้

   2.1 จ�าแนกตามเพศ โดยรวมพบว่า เยาวชน 

เพศชายและเพศหญิงมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม 

แนวทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีเพียงด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที ่

เยาวชนเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

  3.51 – 4.50      หมายถึง   มีระดบัปฏิบัติอยูในระดบัมาก 
  2.51 – 3.50      หมายถึง   มีระดบัปฏิบัติอยูในระดบัปานกลาง 
  1.51 – 2.50      หมายถึง   มีระดบัปฏิบัติอยูในระดบันอย 
  1.00 – 1.50      หมายถึง   มีระดบัปฏิบัติอยูในระดบันอยท่ีสดุ 
   3.3 นําผลการวิเคราะหขอมูลมาดําเนินการตามความมุงหมายของการวิจัยตอไป ในสวนของการเปรียบเทียบ
การปฏิบัตตินดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพ 
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) และการทดสอบคาที (t–test) 
 
ผลการวิจัย 
  1. การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในภาคตะวันออก 
สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
  การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก ท้ัง 6 ดาน เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ 
ความกตัญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเปนผูวางาย ความเมตตากรุณา ความขยันหมั่นเพียร และความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ  ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 
 


 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบตัิตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ 
            เยาวชนในภาคตะวันออก  
 

   1.1 ดานความกตัญูกตเวที อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 
2 ขอ และระดับมาก 3 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ รูอุปการคุณท่ีพอแมมีตอเรา 
ยกยอง สรรเสริญ เชิดชูคุณความดีของทานผูมีอุปการคุณ และหาโอกาสตอบแทนบุณคุณของบุคคลผูท่ีมีอุปการคุณตอ
เรา สวนอันดับสุดทาย คือ ปรนนิบัติรับใชผูมีบุญคุณถามีโอกาส 
  1.2 ดานความมีระเบียบวินัย อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 
1 ขอ และระดับมาก 4 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีวินัยในตนเอง ประพฤติตน
โดยไมยุงเก่ียวกับการพนันหรือยาเสพติด ประพฤติตนไมขัดตอขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม และประพฤติตนตาม
ระเบียบปฏิบัติสังคม เชน การปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายบานเมือง สวนอันดับสุดทาย คือ ประพฤติตนตาม
ระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน เชน การแตงกายตามระเบียบ และไมฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน 
  1.3 ดานความเปนผูวางาย อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ัง 5 
ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีความระลึกอยูเสมอวาคําสั่งสอนของพอแม ครู
อาจารย เปนสิ่งท่ีดีมีประโยชน รับฟงหรือเช่ือฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารยดวยดี ไมดื้อดึง และมีทรรศนะท่ีดีตอ
คําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย สวนอันดับสุดทาย คือ มีจิตนอมรับคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารยดวยความเต็มใจ  
ไมหงุดหงิดหรือโกรธ 
   1.4 ดานความเมตตากรุณา อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ัง 5 
ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีความปรารถนาดี มีไมตรีจิต คิดใหผูอ่ืนเปนสุข  

  1.1 ด้านความกตัญญูกตเวที อยู ่ในระดับมาก  

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ  

และระดบัมาก 3 ข้อ เรยีงล�าดบัตามคะแนนเฉลีย่จากมากไปหาน้อย  

3 อันดับแรก คือ รู้อุปการคุณท่ีพ่อแม่มีต่อเรา ยกย่อง สรรเสริญ  

เชิดชูคุณความดีของท่านผู้มีอุปการคุณ และหาโอกาสตอบแทน 

บุณคุณของบุคคลผู้ท่ีมีอุปการคุณต่อเรา ส่วนอันดับสุดท้าย คือ  

ปรนนิบัติรับใช้ผู้มีบุญคุณถ้ามีโอกาส

  1.2 ด้านความมรีะเบยีบวนิยั อยูใ่นระดบัมาก และ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ และ 

ระดับมาก 4 ข้อ เรียงล�าดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  

3 อันดับแรก คือ มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 

การพนันหรือยาเสพติด ประพฤติตนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม 

อันดีงามของสังคม และประพฤติตนตามระเบียบปฏิบัติสังคม เช่น  

ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบัติตน

 ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา

 ของเยาวชนในภาคตะวันออก 

  3.51 – 4.50      หมายถึง   มีระดบัปฏิบัติอยูในระดบัมาก 
  2.51 – 3.50      หมายถึง   มีระดบัปฏิบัติอยูในระดบัปานกลาง 
  1.51 – 2.50      หมายถึง   มีระดบัปฏิบัติอยูในระดบันอย 
  1.00 – 1.50      หมายถึง   มีระดบัปฏิบัติอยูในระดบันอยท่ีสดุ 
   3.3 นําผลการวิเคราะหขอมูลมาดําเนินการตามความมุงหมายของการวิจัยตอไป ในสวนของการเปรียบเทียบ
การปฏิบัตตินดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพ 
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) และการทดสอบคาที (t–test) 
 
ผลการวิจัย 
  1. การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ในภาคตะวันออก 
สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
  การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก ท้ัง 6 ดาน เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ 
ความกตัญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเปนผูวางาย ความเมตตากรุณา ความขยันหมั่นเพียร และความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ  ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 
 


 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบตัิตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ 
            เยาวชนในภาคตะวันออก  
 

   1.1 ดานความกตัญูกตเวที อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 
2 ขอ และระดับมาก 3 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ รูอุปการคุณท่ีพอแมมีตอเรา 
ยกยอง สรรเสริญ เชิดชูคุณความดีของทานผูมีอุปการคุณ และหาโอกาสตอบแทนบุณคุณของบุคคลผูท่ีมีอุปการคุณตอ
เรา สวนอันดับสุดทาย คือ ปรนนิบัติรับใชผูมีบุญคุณถามีโอกาส 
  1.2 ดานความมีระเบียบวินัย อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 
1 ขอ และระดับมาก 4 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีวินัยในตนเอง ประพฤติตน
โดยไมยุงเก่ียวกับการพนันหรือยาเสพติด ประพฤติตนไมขัดตอขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม และประพฤติตนตาม
ระเบียบปฏิบัติสังคม เชน การปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายบานเมือง สวนอันดับสุดทาย คือ ประพฤติตนตาม
ระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน เชน การแตงกายตามระเบียบ และไมฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน 
  1.3 ดานความเปนผูวางาย อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ัง 5 
ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีความระลึกอยูเสมอวาคําสั่งสอนของพอแม ครู
อาจารย เปนสิ่งท่ีดีมีประโยชน รับฟงหรือเช่ือฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารยดวยดี ไมดื้อดึง และมีทรรศนะท่ีดีตอ
คําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย สวนอันดับสุดทาย คือ มีจิตนอมรับคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารยดวยความเต็มใจ  
ไมหงุดหงิดหรือโกรธ 
   1.4 ดานความเมตตากรุณา อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ัง 5 
ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีความปรารถนาดี มีไมตรีจิต คิดใหผูอ่ืนเปนสุข  

บุญรอด  บุญเกิด, พัชรินทร์  รุจิรานุกูล
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ที่ระดับ .05 โดยเยาวชนเพศชายมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเยาวชนเพศหญิง 

ส่วนด้านอื่นๆ อีก 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ดังแสดงในภาพที่ 2

  2.2 จ�าแนกตามเกรดเฉลี่ย โดยรวมพบว่า เยาวชน

ที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกันมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม

แนวทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ดังแสดงในภาพที่ 3 

มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีตอบุคคลและสัตว และมีความสงสาร เอ็นดู ปรารถนาท่ีจะชวยผูตกทุกขไดยากใหพน
จากความทุกขยากน้ัน สวนอันดับสุดทาย คือ ชวยเหลือผูบาดเจ็บและชวยสัตวใหพนจากภัย 
   1.5 ดานความขยันหมั่นเพียร อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ัง 5 
ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ตั้งใจศึกษาเลาเรียน มีความตั้งใจทํางานอยางจริงจัง 
แข็งขันและตอเน่ือง และมีความมานะพยายาม อดทนตอการทํางาน ไมทอถอย จนประสบความสําเร็จ สวนอันดับ
สุดทาย คือ ชวยเหลืองานหรือกิจกรรมของโรงเรียนโดยไมเก่ียง 
   1.6 ดานความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 4 
ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ แบงปนทรัพยหรือสิ่งของ
ใหแกผูท่ีตกทุกขไดยาก แสดงนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืน เชน สละท่ีนั่งบนรถประจําทางใหคนชรา เด็กหรือสตรีมีครรภ และสละ
แรงงานเพ่ือประโยชนใหแกผูอ่ืนหรือสังคม สวนอันดับสุดทาย คือ บริจาคโลหิตท่ีสภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลเพ่ือ
ชวยชีวิตผูประสบเคราะหกรรมตาง ๆ 
  2. เปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก จําแนกตามสถานภาพ สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
   2.1 จําแนกตามเพศ โดยรวมพบวา เยาวชนเพศชายและเพศหญิงมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีเพียงดานความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผท่ีเยาวชนเพศชายและเพศหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเยาวชนเพศชายมี
คาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนเพศหญิง สวนดานอ่ืนๆ อีก 5 ดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบตัิตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ 
            เยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามเพศ 
 

  2.2 จําแนกตามเกรดเฉลี่ย โดยรวมพบวา เยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ยตางกันมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในภาพท่ี 3  
     

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบตัิตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ 
            เยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 
 

มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีตอบุคคลและสัตว และมีความสงสาร เอ็นดู ปรารถนาท่ีจะชวยผูตกทุกขไดยากใหพน
จากความทุกขยากน้ัน สวนอันดับสุดทาย คือ ชวยเหลือผูบาดเจ็บและชวยสัตวใหพนจากภัย 
   1.5 ดานความขยันหมั่นเพียร อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ัง 5 
ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ตั้งใจศึกษาเลาเรียน มีความตั้งใจทํางานอยางจริงจัง 
แข็งขันและตอเน่ือง และมีความมานะพยายาม อดทนตอการทํางาน ไมทอถอย จนประสบความสําเร็จ สวนอันดับ
สุดทาย คือ ชวยเหลืองานหรือกิจกรรมของโรงเรียนโดยไมเก่ียง 
   1.6 ดานความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 4 
ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ แบงปนทรัพยหรือสิ่งของ
ใหแกผูท่ีตกทุกขไดยาก แสดงนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืน เชน สละท่ีนั่งบนรถประจําทางใหคนชรา เด็กหรือสตรีมีครรภ และสละ
แรงงานเพ่ือประโยชนใหแกผูอ่ืนหรือสังคม สวนอันดับสุดทาย คือ บริจาคโลหิตท่ีสภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลเพ่ือ
ชวยชีวิตผูประสบเคราะหกรรมตาง ๆ 
  2. เปรียบเทียบการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาค
ตะวันออก จําแนกตามสถานภาพ สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
   2.1 จําแนกตามเพศ โดยรวมพบวา เยาวชนเพศชายและเพศหญิงมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีเพียงดานความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผท่ีเยาวชนเพศชายและเพศหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเยาวชนเพศชายมี
คาเฉลี่ยสูงกวาเยาวชนเพศหญิง สวนดานอ่ืนๆ อีก 5 ดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบตัิตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ 
            เยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามเพศ 
 

  2.2 จําแนกตามเกรดเฉลี่ย โดยรวมพบวา เยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ยตางกันมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในภาพท่ี 3  
     

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบตัิตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ 
            เยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 
 

ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบัติตน

 ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา

 ของเยาวชนในภาคตะวันออก จ�าแนกตามเพศ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 พบว่า เยาวชนที่มีเกรดเฉล่ียในระดับมาก 

มกีารปฏิบติัตนด้านคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพทุธศาสนา 

สูงกว่าเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยในระดับน้อย

   2.3 จ�าแนกตามระดับชั้นที่ศึกษา โดยรวมพบว่า  

เยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและเยาวชนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลายมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง 

พระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ เมื่อ 

พิจารณาเป็นร้ายด้าน พบว่า มีเพียงด้านความมีระเบียบวินัย 

ที่เยาวชนท่ีศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและเยาวชนที่ศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 

เยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนด้านอื่นๆ อีก 5 ด้าน  

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบัติตน

 ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา

 ของเยาวชนในภาคตะวันออก จ�าแนกตามเกรดเฉลี่ย

 โดยรวมจ�าแนกตามเกรดเฉลี่ย พบว่า เยาวชนที่มี 

เกรดเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.00 เกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 เกรดเฉล่ีย  

3.51 ถึง 4.00 มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ยต�่ากว่า 

2.50 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า ทุกด้านทั้งในด้านความกตัญูกตเวที ด้านความเป็น 

ผู ้ว ่าง ่าย ด้านความเมตตากรุณา ด้านความขยันหม่ันเพียร  

ด้านความมีระเบียบวินัย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  เยาวชนในภาค 

ตะวนัออก ทีม่เีกรดเฉลีย่ต่างกนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญ 

   โดยรวมจําแนกตามเกรดเฉลี่ย พบวา เยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00 เกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 
เกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนท่ีมี
เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานท้ังในดาน
ความกตัูกตเวที ดานความเปนผูวางาย ดานความเมตตากรุณา ดานความขยันหมั่นเพียร ดานความมีระเบียบวินัย 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  เยาวชนในภาคตะวันออก ท่ีมีเกรดเฉลี่ยตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 พบวา เยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ยในระดับมากมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวา
เยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ยในระดับนอย 
   2.3 จําแนกตามระดับชั้นท่ีศึกษา โดยรวมพบวา เยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและเยาวชน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีเพียงดานความมีระเบียบวินัย ท่ีเยาวชนท่ีศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตนและเยาวชนท่ีศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเยาวชนท่ีช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตนมีคาเฉลี่ยสูงเยาวชนท่ีช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนดานอ่ืนๆ อีก 5 ดาน แตกตางกันอยางไมมี
นั ย สํ า คั ญ ท า ง สถิติ ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบตัิตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ 
            เยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามระดับช้ันท่ีศึกษา 
 
   2.4 จําแนกตามภูมิลําเนา โดยรวมพบวา เยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาตางกันมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในภาพท่ี 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบตัิตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ 
           เยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามภมูิลําเนา 
 
  

   โดยรวมจําแนกตามเกรดเฉลี่ย พบวา เยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00 เกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง 3.50 
เกรดเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.00 มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนท่ีมี
เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานท้ังในดาน
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ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  เยาวชนในภาคตะวันออก ท่ีมีเกรดเฉลี่ยตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 พบวา เยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ยในระดับมากมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวา
เยาวชนท่ีมีเกรดเฉลี่ยในระดับนอย 
   2.3 จําแนกตามระดับชั้นท่ีศึกษา โดยรวมพบวา เยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและเยาวชน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีเพียงดานความมีระเบียบวินัย ท่ีเยาวชนท่ีศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตนและเยาวชนท่ีศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเยาวชนท่ีช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตนมีคาเฉลี่ยสูงเยาวชนท่ีช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนดานอ่ืนๆ อีก 5 ดาน แตกตางกันอยางไมมี
นั ย สํ า คั ญ ท า ง สถิติ ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบตัิตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ 
            เยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามระดับช้ันท่ีศึกษา 
 
   2.4 จําแนกตามภูมิลําเนา โดยรวมพบวา เยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาตางกันมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรม
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ภาพท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบตัิตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ 
           เยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามภมูิลําเนา 
 
  

ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบัติตน

 ด้านคณุธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพทุธศาสนาของ

 เยาวชนในภาคตะวันออก จ�าแนกตามระดับชั้นที่ศึกษา

  2.4 จ�าแนกตามภูมิล�าเนา โดยรวมพบว่า เยาวชน 

ที่มีภูมิล�าเนาต่างกันมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบัติตน

 ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา

 ของเยาวชนในภาคตะวันออก จ�าแนกตามภูมิล�าเนา

บุญรอด  บุญเกิด, พัชรินทร์  รุจิรานุกูล
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  โดยรวมจ�าแนกตามภูมิล�าเนา พบว่า เยาวชนที่ม ี
ภูมิล�าเนาจันทบุรี ชลบุรี และระยองมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตน 
ด้านคณุธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพทุธศาสนาสงูกว่าเยาวชน 
ที่มีภูมิล�าเนาตราดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ 
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 4 ด้าน ที่เยาวชนในภาคตะวันออก  
ที่มีภูมิล�าเนาต่างกันมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม 
แนวทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05 ได้แก่ 
  1) ด้านความกตัญญูกตเวที เยาวชนที่มีภูมิล�าเนา 
ชลบุรี ระยอง มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม 
แนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนท่ีมีภูมิล�าเนาตราด และ 
เยาวชนที่มีภูมิล�าเนาชลบุรี ระยอง มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตนด้าน 
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่ม ี
ภูมิล�าเนาจันทบุรีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2) ด้านความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ เยาวชนทีม่ภีมูลิ�าเนา 
ตราด จันทบุรี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม 
แนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่มีภูมิล�าเนาชลบุรี อย่างม ี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3) ด้านความเป็นผู้ว่าง่าย เยาวชนท่ีมีภูมิล�าเนา 
จนัทบรุ ีระยอง มค่ีาเฉลีย่การปฏบิตัตินด้านคณุธรรมจรยิธรรมตาม 
แนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนท่ีมีภูมิล�าเนาตราด อย่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   4) ความมีระเบียบวินัย เยาวชนท่ีมีภูมิล�าเนา 
จันทบุรี ชลบุรี ระยอง มีค่าเฉล่ียการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม 
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่มีภูมิล�าเนา 
ตราด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.5 จ�าแนกตามสถานภาพการอยู่อาศัย โดยรวม 
พบว่า เยาวชนที่มีสถานภาพการอยู่อาศัยต่างกันมีการปฏิบัติตน 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในภาพที่ 6

   โดยรวมจําแนกตามภูมิลําเนา พบวา เยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาจันทบุรี ชลบุรี และระยองมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติ
ตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาตราดอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดบั 
.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี 4 ดาน ท่ีเยาวชนในภาคตะวันออก ท่ีมีภูมิลําเนาตางกันมีการปฏิบัติตนดาน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก  
   1) ดานความกตัญูกตเวที เยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาชลบุรี ระยองมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาตราด และเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาชลบุรี ระยอง มี
คาเฉลี่ยการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาจันทบุรีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
   2) ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาตราด จันทบุรี มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
   3) ดานความเปนผูวางาย เยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาจันทบุรี ระยอง มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาตราดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
   4) ความมีระเบียบวินัย เยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาจันทบุรี ชลบุรี ระยอง มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาตราด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
   2.5 จําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย โดยรวมพบวา เยาวชนท่ีมีสถานภาพการอยูอาศัยตางกันมีการ
ปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดง
ในภาพท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบตัิตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ 
           เยาวชนในภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย 
 

   โดยรวมจําแนกตามสถานภาพการอยูอาศัย พบวา เยาวชนท่ีอาศัยอยูกับพอและแมมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติ
ตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนท่ีอาศัยอยูกับแม และเยาวชนท่ีอาศัยอยูกับญาติ
หรือผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี 3 ดาน ท่ีเยาวชนในภาค
ตะวันออกท่ีมีสถานภาพการอยูอาศัยตางกันมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก  
   1) ดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เยาวชนท่ีอาศัยอยูกับพอและแมมีคาเฉลี่ยมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนท่ีอาศัยอยูกับแม และเยาวชนท่ีอาศัยอยูกับบุคคลอ่ืนๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนเยาวชนท่ีอาศัยอยูกับพอ เยาวชนท่ีอาศัยอยูกับแม เยาวชนท่ีอาศัยอยูกับญาติหรือ
ผูปกครองมีคาเฉลี่ยมีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกวาเยาวชนท่ีอาศัยอยูกับ
บุคคลอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมระดับการปฏิบัติตน
 ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
 ของเยาวชนในภาคตะวันออก จ�าแนกตามสถานภาพ
 การอยู่อาศัย

  โดยรวมจ�าแนกตามสถานภาพการอยู่อาศัย พบว่า 

เยาวชนที่อาศัยอยู ่กับพ่อและแม่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตนด้าน

คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนท่ี 

อาศัยอยู่กับแม่ และเยาวชนท่ีอาศัยอยู่กับญาติหรือผู้ปกครอง  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า มี 3 ด้าน ที่เยาวชนในภาคตะวันออกที่มีสถานภาพการ 

อยูอ่าศยัต่างกันมกีารปฏบิตัตินด้านคณุธรรมจริยธรรมตามแนวทาง 

พระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ได้แก่ 

  1) ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เยาวชนที่อาศัยอยู่ 

กับพ่อและแม่มีค่าเฉล่ียมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่อาศัยอยู่กับแม่ และ 

เยาวชนที่อาศัยอยู่กับบุคคลอื่นๆ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05 ส่วนเยาวชนทีอ่าศยัอยูก่บัพ่อ เยาวชนทีอ่าศยัอยูก่บัแม่ เยาวชน 

ที่อาศัยอยู ่ กับญาติหรือผู ้ปกครองมีค ่าเฉลี่ยมีการปฏิบัติตน 

ด้านคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพทุธศาสนาสูงกว่าเยาวชน 

ที่อาศัยอยู่กับบุคคลอื่นๆ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2) ด้านความเป็นผู้ว่าง่าย เยาวชนทีอ่าศยัอยูก่บัพ่อ 

และแม่มค่ีาเฉลีย่มกีารปฏบิตัตินด้านคณุธรรมจรยิธรรมตามแนวทาง 

พระพทุธศาสนาสงูกว่าเยาวชนทีอ่าศยัอยูก่บัแม่ และเยาวชนท่ีอาศัย 

อยู่กับญาติหรือผู้ปกครอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ส่วนเยาวชนทีอ่าศัยอยูก่บัพ่อมค่ีาเฉล่ียมกีารปฏิบตัตินด้านคณุธรรม 

จรยิธรรมตามแนวทางพระพทุธศาสนาสงูกว่าเยาวชนท่ีอาศยัอยูก่บั 

แม่ และเยาวชนที่อาศัยอยู่กับญาติหรือผู้ปกครอง อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 

   3) ด้านความมีระเบียบวินัย เยาวชนที่อาศัยอยู่ 

กับพ่อและแม่มีค่าเฉล่ียมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่อาศัยอยู่กับแม่ และ 

เยาวชนทีอ่าศยัอยูก่บัญาตหิรอืผูป้กครอง อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ

ที่ระดับ .05 และเยาวชนที่อาศัยอยู่กับพ่อมีค่าเฉลี่ยมีการปฏิบัติตน 

ด้านคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพทุธศาสนาสูงกว่าเยาวชน 

ที่อาศัยอยู่กับญาติหรือผู้ปกครอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05

บุญรอด  บุญเกิด, พัชรินทร์  รุจิรานุกูล
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อภิปรายผล 

 1. การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน เรียง

ล�าดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความกตัญญูกตเวที 

ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้ว่าง่าย ความเมตตากรุณา ความ

ขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ จากผลการวิจัยแสดง

ให้เห็นว่า ด้านความกตัญญูกตเวที เยาวชนมีการปฏิบัติตนอยู่ใน

ระดับสูงกว่าด้านอื่นๆ อาจเป็นเพราะในสังคมไทยน้ันได้มีการเน้น

ย�า้สัง่สอนในเรือ่งของความกตญัญกูตเวทมีาเป็นระยะเวลายาวนาน 

ผ่านการอบรมปลูงฝังจากรุ่นสู่รุ่น ท้ังจากการสั่งสอนจากสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา สอดคล้องกับท่ี

กรมการศาสนา (2553) ได้กล่าวไว้ว่า จรยิธรรมว่าด้วยความกตญัญ

กตเวท ีเป็นหลกัจรยิธรรมทีเ่ดก็และเยาวชนพึงยดึถอืเป็นหลักปฏิบตัิ  

ประกอบกบัสงัคมไทยให้ความส�าคญักับเรือ่งของความกตญัญกูตเวที  

ดังมีค�ากล่าวที่ว่า “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี”  

(คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2550: 34) ซ่ึงค�าสอนดังกล่าว 

จะถูกสั่งสอนอยู่ในวิถีชีวิตประจ�าวันจึงท�าให้เยาวชนมีการปฏิบัติ 

ตนด้านนี้อยู่ในระดับสูงกว่าด้านอื่นๆ ส่วนความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่น้ัน 

เยาวชนมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ ทั้งอาจเป็น 

เพราะเยาวชนมองการเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ส่วนใหญ่ในรปูของการให้วตัถุ 

สิ่งของ ซึ่งตัวเยาวชนน้ันยังไม่มีความพร้อมในการแสวงหาสิ่งของ 

มาด้วยตนเอง ยังมีการพึ่งพาและขอจากพ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นหลัก 

ประกอบกับสภาพของสังคมไทยในยุคนี้ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม  

เตม็ไปด้วยการแก่งแย่งและแข่งขนั จงึท�าให้เยาวชนมกีารปฏบิตัติน 

ด้านความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่น้อยกว่าด้านอืน่ๆ สอดคล้องกบัทีด่าวเรอืง  

แก้วขันตี และคณะ (2547: 95) กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

ของโลกอย่างรวดเร็วมีผลกระทบต่อจริยธรรม คุณค่า ค่านิยม  

ซึ่งส่งผลต่อไปถึงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในสังคม 

  2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม 

จรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวนัออก  

เมื่อจ�าแนกตามเพศ โดยรวมพบว่า เยาวชนเพศชายและเพศหญิง 

มกีารปฏบิติัตนด้านคณุธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า มีเพียงด้านความเอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่ที่เยาวชนเพศชายและ 

เพศหญิงแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย 

เยาวชนเพศชายมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเยาวชนเพศหญิง ส่วนด้านอื่นๆ  

อีก 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งจากผลการ 

วิจัยแสดงให้เห็นว่า เยาวชนในภาคตะวันออกทั้งเพศชายและหญิง 

มกีารปฏบิติัตนด้านคณุธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

ไม่แตกต่างกัน จะมีเพียงด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เท่านั้นที่เยาวชน 

เพศชายสูงกว่าเพศหญิง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะธรรมชาติของเพศชาย 

ที่มักไม่ค่อยมีความหวงแหนในส่ิงต่างๆ เหมือนเพศหญิง ซึ่งมี 

ความรักและหวงแหนในสิ่งของที่เป็นของตนเองมากกว่า ประกอบกับ 

ในสังคมไทยได้สอนเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อแผ่เผื่อและการเสียสละ 

ต่อสังคมว่าสามารถกระท�าได้ทุกที่ทุกเวลา (กนก จันทรา และ 

คณะ, 2559: 15) อกีทัง้มกีารปลูกฝังค่านยิมให้เพศชายรูจ้กัเสยีสละ 

เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อผู้ทีอ่่อนแอกว่า จงึท�าให้เยาวชนชายมกีารปฏบิตัติน 

ด้านความเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ที่มากกว่าเยาวชนหญิง เมื่อจ�าแนกตาม 

เกรดเฉลีย่ โดยรวมพบว่า เยาวชนทีม่เีกรดเฉลีย่ต่างกันมกีารปฏบิตัติน 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกัน 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 โดยรวมจ�าแนกตามเกรดเฉลีย่  

พบว่า เยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00 เกรดเฉลี่ย 3.01 ถึง  

3.50 เกรดเฉลีย่ 3.51 ถงึ 4.00 มค่ีาเฉลีย่การปฏิบตัตินด้านคณุธรรม 

จรยิธรรมตามแนวทางพระพทุธศาสนาสงูกว่าเยาวชนทีม่เีกรดเฉลีย่ 

ต�่ากว่า 2.50 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านทั้งในด้านความกตัญูกตเวที ด้านความ 

เป็นผู้ว่าง่าย ด้านความเมตตากรุณา ด้านความขยันหมั่นเพียร  

ด้านความมีระเบียบวินัย ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เยาวชนในภาค 

ตะวนัออก ทีม่เีกรดเฉล่ียต่างกนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เยาวชนท่ีม ี

เกรดเฉล่ียในระดับมากมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม 

แนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยในระดับน้อย  

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะเยาวชนทีเ่รยีนดส่ีวนใหญ่จะเป็นผูท้ีม่พีฤติกรรมดี  

ตั้งใจ และเอาใจใส่ต่อการกระท�าส่ิงต่างๆ ซึ่งผลการเรียนที่ดีนั้น 

ย่อมมาจากความขยนัหมัน่เพยีร ความมรีะเบยีบวนิยั และความเป็น 

ผู้ว่าง่าย ที่ยอมรับและเชื่อฟังค�าสั่งสอนของครูอาจารย์เป็นพื้นฐาน 

เบื้องต้น ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า เยาวชนที่เรียนดีจะมีการปฏิบัติตนด้าน 

คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่ดีตามไปด้วย  

เมือ่จ�าแนกตามระดบัชัน้ทีศ่กึษา โดยรวมพบว่า เยาวชนชัน้มธัยมศกึษา 

ตอนต้นและเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการปฏิบัติตนด้าน 

คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่าง 

ไม่มนัียส�าคญัทางสถติ ิเมือ่พจิารณาเป็นร้ายด้าน พบว่า มเีพยีงด้าน 

ความมีระเบียบวินัย ที่เยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและเยาวชน 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที ่

ระดับ .05 โดยเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าเฉลี่ยสูงเยาวชน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนด้านอื่นๆ อีก 5 ด้าน แตกต่างกัน 

อย่างไม่มนียัส�าคัญทางสถติ ิจากผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า เยาวชน 

ทีศ่กึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นมกีารปฏบิติัด้านความมรีะเบยีบวนิยั 

สูงเยาวชนที่ ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้อาจเป ็น 

เพราะสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้ความส�าคัญกับ 

การเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ด้านคุณธรรม และพัฒนา 

ศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของธนวัน สายเนตร และ 

คณะ (2562)  ทีศ่กึษาวจิยัการพฒันารปูแบบการส่งเสรมิพฤตกิรรม 

บุญรอด  บุญเกิด, พัชรินทร์  รุจิรานุกูล
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เชิงจริยธรรม ด้านคุณธรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามนโยบาย 

โครงการโรงเรียนคณุธรรม กระทรวงศกึษาธกิาร ทีไ่ด้ก�าหนดแนวทาง 

การพัฒนาที่ส�าคัญข้อหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทย 

ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ และพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน 

และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ 

วินัย และจิตสาธารณะ ประกอบกับเยาวชนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลายซึ่งถือเป็นวัยรุ่นตอนกลาง เม่ือกล่าวถึงพัฒนาการตาม 

ช่วงวัย วัยนี้มักจะต้องการอิสรภาพมากข้ึน มักจะแสดงอาการ

แข็งกร้าว เมื่อถูกจ�ากัดเสรีภาพ (กลัญญู เพชราภรณ์, 2562:  

ออนไลน์) จึงท�าให้ด้านความมีระเบียบวินัยของเยาวชนช้ันมัธยม 

ศึกษาตอนปลายมีการปฏิบัติน้อยกว่า เม่ือจ�าแนกตามสถานภาพ 

การอยู่อาศัย โดยรวมพบว่า เยาวชนท่ีมีสถานภาพการอยู่อาศัย 

ต่างกันมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง 

พระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

โดยรวมจ�าแนกตามสถานภาพการอยู่อาศัย พบว่า เยาวชนที่อาศัย 

อยู่กับพ่อและแม่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนท่ีอาศัยอยู่กับแม่ และ 

เยาวชนที่อาศัยอยู่กับญาติหรือผู้ปกครอง อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 3 ด้าน 

ที่เยาวชนในภาคตะวันออกที่มีสถานภาพการอยู่อาศัยต่างกันม ี

การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านความ 

เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ ด้านความเป็นผูว่้าง่าย และด้านความมรีะเบยีบวนิยั  

ผลการวิจัยพบว่า ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เยาวชนท่ีอาศัยอยู่กับ 

พ่อและแม่มีค่าเฉลี่ยมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม 

แนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนท่ีอาศัยอยู่กับแม่ และ 

เยาวชนที่อาศัยอยู่กับบุคคลอื่นๆ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05 ส่วนเยาวชนทีอ่าศยัอยูก่บัพ่อ เยาวชนทีอ่าศยัอยูก่บัแม่ เยาวชน 

ที่อาศัยอยู่กับญาติหรือผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยมีการปฏิบัติตนด้าน 

คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที ่

อาศัยอยู ่กับบุคคลอ่ืนๆ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ผลการวิจัยพบว่า ด้านความเป็นผู้ว่าง่าย เยาวชนที่อาศัยอยู่กับ 

พ่อและแม่มีค่าเฉลี่ยมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม 

แนวทางพระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนท่ีอาศัยอยู่กับแม่ และ 

เยาวชนที่อาศัยอยู่กับญาติหรือผู้ปกครอง อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติท่ีระดับ .05 ส่วนเยาวชนที่อาศัยอยู ่กับพ่อ มีค่าเฉลี่ยม ี

การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

สูงกว่าเยาวชนที่อาศัยอยู่กับแม่ และเยาวชนที่อาศัยอยู่กับญาต ิ

หรือผู้ปกครอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย 

พบว่า ด้านความมีระเบียบวินัย เยาวชนที่อาศัยอยู่กับพ่อและ 

แม่มีค่าเฉล่ียมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง 

พระพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนที่อาศัยอยู ่กับแม่ และเยาวชน 

ที่อาศัยอยู ่กับญาติหรือผู ้ปกครอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05 และเยาวชนที่อาศัยอยู่กับพ่อมีค่าเฉลี่ยมีการปฏิบัติตน 

ด้านคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวทางพระพทุธศาสนาสูงกว่าเยาวชน 

ที่อาศัยอยู่กับญาติหรือผู้ปกครอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ครอบครัวที่มีความอบอุ่น  

มีสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีด ี

ของเยาวชน สอดคล้องกับที่นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ (2541) กล่าวว่า 

ครอบครัวเป็นองค์ประกอบแรกที่พัฒนาเด็ก ครอบครัวที่จะพัฒนา 

เด็กได้ดีควรจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่น มีศีลธรรม และมีความรู้ใน 

การพัฒนาเด็ก ประกอบกับการที่เยาวชนได้อยู่กับครอบครัวที่มี 

ทั้งพ่อและแม่สมบูรณ์ท�าให้เยาวชนน้ันไม่รู้สึกขาดความอบอุ่นหรือ 

มีปมด้อย อีกทั้งพ่อและแม่น้ันจะเป็นขัดเกลา อบรมส่ังสอน ดูแล 

เอาใจใส่ เป็นแบบอย่างได้ดีกว่าบุคคลอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 ให้ความส�าคัญและส่งเสริมการปฏิบัติตน 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้น 

กิจกรรมการส่งเสริมเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้มากขึ้นในกลุ่ม 

เยาวชน

  1.2 ส ่งเสริมครอบครัวให ้ดูแล มอบความรัก 

ความเอาใจใส่แก่เยาวชน สร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว  

สร้างโอกาสและกิจกรรมให้เยาวชนได้อยู่ร่วมกันกับพ่อและแม่

   1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน 

ร่วมกนัขบัเคล่ือน ส่งเสรมิการปฏิบตัตินของเยาวชน โดยด�าเนนิการ 

ร่วมกันในสถาบันทางสังคม 3 ฝ่าย คือ สถาบันครอบครัว สถาบัน

การศึกษา และสถาบันศาสนา

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อหาแนวทางส่งเสริม 

การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

ของเยาวชนในภาคตะวันออก

บุญรอด  บุญเกิด, พัชรินทร์  รุจิรานุกูล
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ชนิดและการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี

Species Diversity and Distribution of Macroalgae at Ao Yang Bay, 

Chanthaburi Province
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บทคัดย่อ
 การศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวยางจังหวัดจันทบุรี โดยท�าการส�ารวจ 

เป็นจ�านวน 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�าหนดจุดเก็บตัวอย่างสาหร่ายทะเลบริเวณหาดอ่าวยาง จ�านวน 3 สถานี คือ สถานีด้านซ้ายของหาดที่ติดแนวปะการัง  

สถานีตรงกลางติดกับหาดหิน และสถานีทางด้านขวาติดกับหาดหินและหาดทราย ท�าการส�ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างสาหร่ายทะเล 

ท่ีพบ บันทึกภาพสาหร่ายทะเล ศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่าย โดยใช้พ้ืนที่สุ่มตัวอย่าง (Quadrate) ขนาด 1x1 เมตร และ 

จัดจ�าแนกชนิดของสาหร่ายทะเลโดยใช้คู่มือ หรือ คีย์ ผลการศึกษาพบสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ทั้งสิ้น 10 วงศ์ 15 สกุล 22 ชนิด 

โดยพบสาหร่ายทะเลสีแดงมากที่สุด 11 ชนิด รองลงมา คือ สาหร่ายทะเลสีน�้าตาล 8 ชนิด และน้อยสุด คือ สาหร่ายทะเลสีเขียว 3 ชนิด 

พบการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลในบริเวณเขตน�้าข้ึนสูงสุด เพียงชนิดเดียว คือ Enteromorpha prolofera ในบริเวณเขต 

น�้าขึ้นน�้าลงพบสาหร่ายทั้งหมด 13 สกุล 17 ชนิด ชนิดเด่น คือ Gelidiumpusillum และพบสาหร่ายทะเลบริเวณเขตที่อยู่ใต้น�้าตลอดเวลา  

จ�านวน 2 สกลุ 5 ชนดิ สาหร่ายทะเลชนดิเด่น คอื Sargassumcrassifolium นอกจากนียั้งพบว่า ความหนาแน่นของสาหร่ายในแต่ละฤดกูาล 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ (P<0.05) โดยพบความหนาแน่นของสาหร่ายทะเลในช่วงฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝน การศึกษาเปอร์เซ็นต ์

ความหนาแน่นของสาหร่ายทะเลทั้งหมดพบว่า มีความสัมพันธ์กับค่าความเค็ม และค่าความลึกอย่างมีนัยส�าคัญ (P < 0.05)

ค�าส�าคัญ : ชนิด, การแพร่กระจาย, สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่, อ่าวยาง
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Abstracts
 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).

Keywords : Species, Distribution, Macro algae, Ao Yang Bay
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บทน�า
 พืน้ทีต่�าบลบางกะไชย อ�าเภอแหลมสงิห์ จังหวดัจนัทบรุี 

ประกอบไปด้วยระบบนิเวศที่มีความหลากหลายสูง เช่น ระบบนิเวศ 

หาดหนิ หาดทราย ป่าชายเลน และแนวปะการงั ซ่ึงมีความอดุมสมบรูณ์  

และมีความเป็นธรรมชาติที่ยังสวยงามมาก ท�าให้มีนักท่องเที่ยว 

เดินทางมายังพื้นที่บางกะไชยเป็นจ�านวนมาก และเพิ่มสูงขึ้นอย่าง 

ต่อเนือ่ง จากสถติขิองส�านกังานการท่องเทีย่วจังหวัดจันทบรุ ี(2561) 

พบว่าภายหลังจากที่จังหวัดจันทบุรีได้ถูกโปรโมตให้เป็นเมืองที่ต้อง

ห้ามพลาดในปี 2557 นั้น ท�าให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวท่ีเดินทาง

เข้ามายังจังหวัดถึง 2,000,000 คน และมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นถึง ในปี 

2559 เป็นจ�านวน 2,500,000 คน โดยสถานที่ท่องเที่ยวของพื้นที่

ต�าบลบางกะไชย ได้แก่ อ่าวยาง จัดว่าเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวให ้

ความสนใจในการเข้ามาเพื่อพักผ่อน และท�ากิจกรรมการท่องเที่ยว

ต่างๆ เป็นจ�านวนมาก เช่น การขี่จักรยานเลียบบริเวณชายฝั่ง  

การเล่นน�้าบริเวณชายหาด และการด�าน�้าดูปะการัง เป็นต้น โดยที ่

ผ่านมาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี ได้มกีารด�าเนนิการเพือ่ท�าการวิจยัทรพัยากรทางชวีภาพ 

ในพื้นที่อ่าวยางและบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การศึกษา 

ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การศึกษาความ 

หลากหลายของปู (ชุตาภา คุณสุข และรังสินี วงษ์สมศรี, 2559)  

การฟื้นฟูปะการังท้องถ่ิน เพื่อการท่องเที่ยว (โครงการอนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี, 2559) ซึ่งผล 

การศึกษาพบศักยภาพความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในเรื่องชนิด 

และระบบนิเวศมีความหลากหลายสูง เหมาะต่อการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการท่องเที่ยวของพื้นที่ต�าบลบางกะไชย และจังหวัด

ในระยะยาว นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า สามารถต่อยอดงาน

วิจัยในพื้นที่ข้างเคียงท่ีมีศักยภาพสูงได้ คือ พื้นที่อ่าวยาง โดยกลุ่ม 

ผูว้จิยัพบว่า ในพืน้ทีอ่่าวยาง มสีาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ เช่น สาหร่าย

สนี�า้ตาล สาหร่ายสีแดง และสาหร่ายสเีขยีว ทีม่คีวามสวยงาม และมี

ความชกุชมุค่อนข้างมากเป็นบรเิวณกว้าง สาหร่ายทะเล (Seaweed 

หรือ Macroalgae) เป็นพืชชั้นต�่า ไม่มีระบบท่อล�าเลียงอาหารจาก

รากสูล่�าต้นและใบแบบพืชชัน้สงู มีเพยีงส่วนทีค่ล้ายราก คล้ายล�าต้น 

และคล้ายใบ รวมทั้งหมด เรียกว่า ทัลลัส (Thallus) ใช้วิธีดูดซับน�้า

และแร่ธาตุจากน�้าทะเลเข้าสู่เซลล์ต่างๆ โดยตรง มีขนาดต้ังแต่เล็ก

มากประกอบไปด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียวที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 

บางชนดิจบัตวักนัเป็นกลุม่เซลล์ หรอืเส้นสาย ไปจนถงึทีมี่ขนาดใหญ่

ความยาวหลายสิบเมตร คล้ายพืชชั้นสูง (อัญชนา ประเทพ, 2552) 

สามารถขึ้นอยู่ได้ตั้งแต่บริเวณชายฝั่งที่น�้าทะเลท่วมถึง หรือสาด

กระเซ็นถึงไปจนถึงระดับความลึกที่แสงส่องถึง ขึ้นอยู่กับความขุ่น

ใสของน�้าทะเล โดยปกติมักจะขึ้นอยู่บนพื้น หรือวัสดุซึ่งสามารถยึด

เกาะได้มั่นคง เช่น ก้อนหิน ซากปะการัง และเปลือกหอย สาหร่าย

ทะเลสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามชนิดของรงควัตถุได้ 4 

กลุ่ม คือ สาหร่ายสีน�า้เงนิแกมเขยีว สาหร่ายสีเขยีว สาหร่ายสนี�า้ตาล 

และสาหร่ายสีแดง (กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, 2527) สาหร่าย

ทะเลขนาดใหญ่เหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยและหลบซ่อนตัวที่

ส�าคัญของสัตว์ทะเลหลายชนิด เหมาะต่อการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา

มาเป็นแหล่งการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้แห่งใหม่ ร่วมกับการด�า

น�้าดูปะการัง ท่ีพบว่าปะการังในบริเวณนี้ มีลักษณะท่ีเฉพาะ และ 

มีความสวยงามที่โดดเด่น เช่น กลุ่มปะการังก้อน เป็นต้น โดยผล 

จากการศึกษาครั้งน้ีนอกจากจะเป็นการสนองโครงการอนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืชฯ ของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการบูรณาการ 

ความร่วมมือร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินบางกะไชย ท่ีมี 

ความเข้มแขง็ และมคีวามเอาใจใส่ต่อการจดัการทรพัยากรในท้องถิน่ 

เป็นอย่างมาก โดยนโยบายหนึ่งขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

บางกะไชย กค็อื การเฝ้าระวงัเพือ่การลดความสญูเสยีความหลากหลาย 

ของทรัพยากรในชุมชน ดังนั้นผลการศึกษาในครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งท่ีมี

ความส�าคญัมากต่อการวางแผนการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ซึ่งเป็นทรัพยากรฐานรากที่ส�าคัญของชุมชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. ศึกษาการแพร่กระจาย ความอุดมสมบูรณ์ของ 

สาหร่ายทะเล ในพื้นที่อ่าวยาง และเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี

 2. ศึกษาปัจจัยทางกายภาพบางประการท่ีมีผลต่อ 

การแพร่กระจายของสาหร่ายทะเล

วิธีการด�าเนินงานวิจัย
 1. พ้ืนที่วิจัย ได้แก่ อ่าวยาง ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณต�าบล 

บางกะไชย อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยพื้นที่ของหาด 

อ่าวยางมีความกว้าง 20 เมตร ประกอบไปด้วยหาดทรายและ 

หาดหิน และมีแนวปะการังน�้าต้ืน ซึ่งประกอบไปด้วยปะการัง 

ขนาดเล็กในกลุ่มปะการังก้อน 

 2. ก�าหนดจุดเก็บตัวอย่างสาหร่ายทะเลบริเวณชายฝั่ง

ของหาดอ่าวยาง ต�าบลบางกะไชย อ�าเภอแหลมสงิห์ จงัหวดัจนัทบรุี 

โดยแบ่งจุดเก็บตัวอย่างเป็น 3 สถานี คือ สถานีด้านซ้ายของหาดที่

ติดแนวปะการัง สถานีตรงกลางติดกับหาดหิน และสถานีทางด้าน

ขวาติดกับหาดหิน และหาดทราย ดังภาพที่ 1

 2. ท�าการส�ารวจสาหร่ายทะเลตามจุดที่ก�าหนด และ 
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ท�าการเก็บรวบรวมสาหร่ายทะเลที่พบ โดยเลือกเก็บสาหร่ายทะเล 

ที่มีความสมบูรณ์ใส่ลงในถุงพลาสติกส�าหรับเก็บตัวอย่างพร้อมกับ 

น�้าทะเล จากนั้นบันทึกภาพสาหร่ายทะเลที่พบในจุดเก็บตัวอย่าง 

และในจดุทีเ่กบ็สาหร่ายทะเลพบสาหร่ายทีเ่ป็นชนดิเดียวกันกระจาย 

อยู่เป็นกลุ่มในบริเวณเดียวกันจะท�าการศึกษาเปอร์เซ็นต์การแพร ่

กระจายของสาหร่ายโดยใช้ควอดแดรท (Quadrate) ขนาด 1x1 เมตร  

วางลงไปในบริเวณท่ีพบการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเล ท�าการ 

บันทึกภาพ เพื่อน�ามาใช้ในการค�านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

ของของสาหร่ายทะเลในแต่ละบริเวณ ดังภาพที่ 2 ในทั้ง 2 ฤดูกาล  

คือ ฤดูฝนและฤดูแล้ง เป็นจ�านวน 4 คร้ัง ในช่วงเดือนมีนาคม  

เมษายน มิถุนายน และสิงหาคม 2561 โดยการเดินส�ารวจส�ารวจ 

ลงตามพื้นที่วิจัย ที่มีสาหร ่ายทะเล และการด�าน�้า ท้ังผิวน�้า 

(Skin diving) และการใช้เครื่องช่วยหายใจใต้น�้า (Scuba diving)  

ในเวลากลางวัน เก็บตัวอย่างสาหร่ายตั้งแต่ตามแนวชายฝั่ง และ 

แนวปะการังน�้าตื้น ตั้งแต่เขตปะการังพื้นราบ (Reef flat) จนถึง 

เขตปะการังลาดชัน (Reef slope) ตัวอย่างที่พบจะท�าการบันทึก 

ภาพใต้น�้า ต�าแหน่ง และระดับความลึก บันทึกข้อมูลปัจจัยทาง 

นิเวศวิทยาของพื้นที่เก็บตัวอย่างในแต่ละจุด ได้แก่ ค่าอุณหภูมิ  

ความเป็นกรด-เบส และค่าปริมาณออกซิเจนละลายน�้า วัดโดยใช้ 

มัลติมิเตอร์ ย่ีห้อ Lutron รุ่น WA-2017SD ค่าความเค็ม โดยใช ้

เครื่องวัดความเค็ม Refractometer ค่าความเข้มแสง วัดโดยใช้  

Digital Light Lux Meter ยี่ห้อ Lutron รุ ่น LX-11128SD  

จากนั้นท�าการเก็บตัวอย่างสาหร่ายใส่ในถุงพลาสติกซิป เก็บรักษา 

ตัวอย่างด้วยสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ 4 เปอร์เซ็นต์ เพื่อน�าไปจัด 

จ�าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการต่อไป

 3. การศึกษาในห้องปฏิบัติการ ท�าการเก็บรวบรวม 

ชนิดของสาหร่ายทะเลที่พบ มาศึกษาสัณฐานวิทยา และกายวิภาค  

ท�าการเปรียบเทียบโครงสร้างภายนอก ถ่ายภาพ และบันทึก 

รายละเอียด เอกสารที่ใช้ในการจัดจ�าแนกชนิดสาหร่ายทะเล ได้แก่  

Abbot (1999), Dawson (1954), Egerod (1975), Huisman  

(2000), Lewmanomont and Ogawa (1995) และกาญจนภาชน์  

ลิ่วมโนมนต์ และคณะ (2534) ตัวอย่างสาหร่ายทะเลที่จัดจ�าแนกแล้ว  

จะน�ามาจัดเก็บตามระบบสากล และเก็บรักษาไว้ที่ห้องปฏิบัติการ 

พฤกษศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

ภาพที่ 1 พื้นที่เก็บตัวอย่างสาหร่ายทะเล บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี

ชุตาภา  คุณสุข, ประสาน  แสงไพบูลย์, ธีรพงษ์  พิทักษ์ผล, จันทนิภา  มณีมา, พินิจ  มิตรเชิด

สามารถยึดเกาะไดoม่ันคง เชmน กoอนหิน ซากปะการัง และเปลือกหอย สาหรmายทะเลสามารถแบmงออกเปÖนกลุmมใหญm ๆ ตามชนิด

ของรงควัตถุไดo 4 กลุmม คือ สาหรmายสีน้ำเงินแกมเขียว สาหรmายสีเขียว สาหรmายสีน้ำตาล และสาหรmายสีแดง (กาญจนภาชน2  

ล่ิวมโนมนต2, 2527) สาหรmายทะเลขนาดใหญmเหลmาน้ีลoวนเปÖนแหลmงที่อยูmอาศัยและหลบซmอนตัวที่สำคัญของสัตว2ทะเลหลายชนิด 

เหมาะตmอการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาเปÖนแหลmงการทmองเที่ยวเพื่อการเรียนรูoแหmงใหมm รmวมกับการดำน้ำดูปะการัง ที่พบวmา

ปะการังในบริเวณน้ี มีลักษณะที่เฉพาะ และมีความสวยงามที่โดดเดmน เชmน กลุmมปะการังกoอน เปÖนตoน โดยผลจากการศึกษาครั้ง

น้ีนอกจากจะเปÖนการสนองโครงการอนุรักษ2พันธุกรรมพืชฯ ของมหาวิทยาลัยแลoว ยังเปÖนการบูรณาการความรmวมมือรmวมกับ

องค2กรบริหารสmวนทoองถิ่นบางกะไชย ที่มีความเขoมแข็ง และมีความเอาใจใสmตmอการจัดการทรัพยากรในทoองถิ่นเปÖนอยmางมาก 

โดยนโยบายหน่ึงขององค2การบริหารสmวนตำบลบางกะไชย ก็คือ การเฝßาระวังเพื่อการลดความสูญเสียความหลากหลายของ

ทรัพยากรในชุมชน ดังน้ันผลการศึกษาในครั้งน้ี จึงเปÖนส่ิงที่มีความสำคัญมากตmอการวางแผนการใชoประโยชน2จากความ

หลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงเปÖนทรัพยากรฐานรากที่สำคัญของชุมชน 

วัตถุประสงคeของการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค2 ดังน้ี 
1. ศึกษาการแพรmกระจาย ความอุดมสมบูรณ2ของสาหรmายทะเล ในพื้นที่อmาวยาง และเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี 

2. ศึกษาปsจจัยทางกายภาพบางประการที่มีผลตmอการแพรmกระจายของสาหรmายทะ 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 

1. พื้นที่วิจัย ไดoแกm อmาวยาง ซ่ึงตั้งอยูmบริเวณตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห2 จังหวัดจันทบุรี โดยพื้นที่ของหาด

อmาวยางมีความกวoาง 20 เมตร ประกอบไปดoวยหาดทรายและหาดหิน และมีแนวปะการังน้ำตื้น ซ่ึงประกอบไปดoวยปะการัง

ขนาดเล็กในกลุmมปะการังกoอน  

2. กำหนดจุดเก็บตัวอยmางสาหรmายทะเลบริเวณชายฝstงของหาดอmาวยาง ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห2 จังหวัด

จันทบุรี โดยแบmงจุดเก็บตัวอยmางเปÖน 3 สถานี คือ สถานีดoานซoายของหาดที่ติดแนวปะการัง สถานีตรงกลางติดกับหาดหิน 

และสถานีทางดoานขวาติดกับหาดหิน และหาดทราย ดังภาพที ่1 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

  4.1 การวเิคราะห์เปอร์เซน็ต์การปกคลมุของสาหร่าย

ทะเลแต่ละชนดิโดยการหาระดบัเปอร์เซน็ต์การปกคลมุของสาหร่าย

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�ารวจ และในแต่ละฤดูกาล โดยใช้สถิติทดสอบ  

One-Way ANOVA โดยการท�าการวิเคราะห์ การแพร่กระจายของ

สาหร่ายในแต่ละสถานี ในแนวขนานกับชายหาด ท้ังในเขตน�้าขึ้น

สูงสุด น�้าขึ้นน�้าลง และบริเวณที่อยู่ใต้น�้าตลอดเวลา

  4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการกระจาย 

ของสาหร่ายทะเล กับปัจจัยทางกายภาพบางประการ เช่น  

ความเค็ม อุณหภูมิของน�้า ความเข้มแสง เป็นต้น โดยใช้สถิติ 

ทดสอบของเพียร์สัน (Pearson ‘s correlation)   

  ก. สาหร่ายในบริเวณที่ตื้น จากการเดินส�ารวจ ข. สาหร่ายในบริเวณที่ลึก จากการส�ารวจโดยการด�าน�้า

ภาพที่ 2 สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ที่พบในบริเวณอ่าวยาง 

ผลการวิจัย
 1. ความหลากชนิดและเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของ 

สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี

 ผลการศึกษาพบความหลากชนิดของสาหร่ายทะเล  

ทั้งหมด 15 สกุล 22 ชนิด โดยพบสาหร่ายทะเลสีเขียวทั้งหมด  

3 สกุล 3 ชนิด ได้แก ่Bryopsis sp., Chaetomorpha antenina,  

Enteromorpha prolofera สาหร่ายทะเลสีน�้าตาลทั้งหมด  

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 car-

tilaginea, Gelidium pusillum, Gelidiella acerosa, Gracilaria 

irregularis, Gr. tenuistipitata, Hypnea charoides, Jania 

sp.และ Pterocladiella capillacea ดังตารางที่ 1

ชุตาภา  คุณสุข, ประสาน  แสงไพบูลย์, ธีรพงษ์  พิทักษ์ผล, จันทนิภา  มณีมา, พินิจ  มิตรเชิด

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 พื้นท่ีเก็บตัวอย,างสาหร,ายทะเล บริเวณอ,าวยาง จังหวัดจันทบุรี 

 

2. ทำการสำรวจสาหรmายทะเลตามจุดที่กำหนด และทำการเก็บรวบรวมสาหรmายทะเลที่พบ โดยเลือกเก็บสาหรmาย

ทะเลที่มีความสมบูรณ2ใสmลงในถุงพลาสติกสำหรับเก็บตัวอยmางพรoอมกับน้ำทะเล จากน้ันบันทึกภาพสาหรmายทะเลที่พบในจุด

เก็บตัวอยmางและในจุดที่เก็บสาหรmายทะเลพบสาหรmายที่เปÖนชนิดเดียวกันกระจายอยูmเปÖนกลุmมในบริเวณเดียวกันจะทำการศึกษา

เปอร2เซ็นต2การแพรmกระจายของสาหรmายโดยใชoควอดแดรท (Quadrate) ขนาด 1x1 เมตร วางลงไปในบริเวณที่พบการ

แพรmกระจายของสาหรmายทะเล ทำการบันทึกภาพ เพื่อนำมาใชoในการคำนวณหาคmาเปอร2เซ็นต2การปกคลุมของของสาหรmาย

ทะเลในแตmละบริเวณ ดังภาพที่ ในทั้ง 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนและฤดูแลoง เปÖนจำนวน 4 ครั้ง ในชmวงเดือนมีนาคม เมษายน 

มิถุนายน และสิงหาคม 2561 โดยการเดินสำรวจสำรวจลงตามพื้นที่วิจัย ที่มีสาหรmายทะเล และการดำน้ำทั้งผิวน้ำ (Skin 

diving) และการใชoเครื่องชmวยหายใจใตoน้ำ (Scuba diving) ในเวลากลางวัน เก็บตัวอยmางสาหรmายตั้งแตmตามแนวชายฝstง และ

แนวปะการังน้ำตื้น ตั้งแตmเขตปะการังพื้นราบ (Reef flat) จนถึงเขตปะการังลาดชัน (Reef slope) ตัวอยmางที่พบจะทำการ

บันทึกภาพใตoน้ำ ตำแหนmง และระดับความลึก บันทึกขoอมูลปsจจัยทางนิเวศวิทยาของพื้นที่เก็บตัวอยmางในแตmละจุด ไดoแกm  

คmาอุณหภูมิ ความเปÖนกรด-เบส และคmาปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ วัดโดยใช oมัลติม ิเตอร2 ยี ่ห oอ Lutron รุ mน WA-

2017SDคmาความเค็ม โดยใชoเครื่องวัดความเค็ม Refractometer คmาความเขoมแสง วัดโดยใชo Digital Light 

Lux Meter ยี ่หoอ Lutron รุmน LX-11128SD จากน้ันทำการเก็บตัวอยmางสาหรmายใสmในถุงพลาสติกซิป เก็บรักษาตัวอยmาง

ดoวยสารละลายฟอร2มาลดีไฮด2 4 เปอร2เซ็นต2 เพื่อนำไปจัดจำแนกชนิดในหoองปฏิบัติการตmอไป 

3. การศึกษาในหoองปฏิบัติการ ทำการเก็บรวบรวมชนิดของสาหรmายทะเลที่พบ มาศึกษาสัณฐานวิทยา และ 

กายวิภาค ทำการเปรียบเทียบโครงสรoางภายนอก ถmายภาพ และบันทึกรายละเอียด เอกสารที่ใชoในการจัดจำแนกชนิดสาหรmาย

ทะเล ไดoแกm Abbot (1999), Dawson (1954), Egerod (1975), Huisman (2000), Lewmanomont and Ogawa (1995) 

และกาญจนภาชน2 ล่ิวมโนมนต2 และคณะ (2534) ตัวอยmางสาหรmายทะเลที่จัดจำแนกแลoว จะนำมาจัดเก็บตามระบบสากล และ

เก็บรักษาไวoที่หoองปฏิบัติการพฤกษศาสตร2 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ

พรรณี 
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ตารางที่ 1 ชนิดของสาหร่ายทะเล บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี

ชุตาภา  คุณสุข, ประสาน  แสงไพบูลย์, ธีรพงษ์  พิทักษ์ผล, จันทนิภา  มณีมา, พินิจ  มิตรเชิด

กลุ่ม ชื่อวิทยาศาสตร์ บริเวณที่พบ
เปอร์เซ็นต์

การปกคลุม
สถานภาพ

สาหร่ายสีเขียว 1) Bryopsis sp. น�้าขึ้นน�้าลง 50% มีความหนาแน่นปานกลาง

สาหร่ายสีเขียว 2) Chaetomorpha antenina น�้าขึ้นน�้าลง 80% มีความหนาแน่นมาก

สาหร่ายสีเขียว 3) Enteromorpha prolofera น�้าขึ้นสูงสุด 55% มีความหนาแน่นปานกลาง

สาหร่ายสีน�้าตาล 4) Padina australis น�้าขึ้นน�้าลง 80% มีความหนาแน่นมาก

สาหร่ายสีน�้าตาล 5) Padina japonica น�้าขึ้นน�้าลง 80% มีความหนาแน่นมาก

สาหร่ายสีน�้าตาล 6) Padina Minor น�้าขึ้นน�้าลง 80% มีความหนาแน่นมาก

สาหร่ายสีน�้าตาล 7) Sargassum crassifolum ใต้น�้าตลอดเวลา 25% มีความหนาแน่นน้อย

สาหร่ายสีน�้าตาล 8) Sargassum cinereum ใต้น�้าตลอดเวลา 25% มีความหนาแน่นน้อย

สาหร่ายสีน�้าตาล 9) Sargassum oligocytum ใต้น�้าตลอดเวลา 25% มีความหนาแน่นน้อย

สาหร่ายสีน�้าตาล 10) Sargassum polycytum ใต้น�้าตลอดเวลา 25% มีความหนาแน่นน้อย

สาหร่ายสีน�้าตาล 11) Tubinaria conoides ใต้น�้าตลอดเวลา 25% มีความหนาแน่นน้อย

สาหร่ายสีแดง 12) Acanthophora spicifera น�้าขึ้นน�้าลง >5% มีความหนาแน่นน้อยมาก

สาหร่ายสีแดง 13) Amphiroa foliacea น�้าขึ้นน�้าลง >5% มีความหนาแน่นน้อยมาก

สาหร่ายสีแดง 14) Amphiroa fragilissima น�้าขึ้นน�้าลง 10% มีความหนาแน่นน้อยมาก

สาหร่ายสีแดง 15) Chondrophycus cartilaginea น�้าขึ้นน�้าลง >5% มีความหนาแน่นน้อยมาก

สาหร่ายสีแดง 16) Gelidium pusillum น�้าขึ้นน�้าลง 75% มีความหนาแน่นมาก

สาหร่ายสีแดง 17) Gelidiella acerosa น�้าขึ้นน�้าลง 25% มีความหนาแน่นน้อย

สาหร่ายสีแดง 18) Gracilaria irregularis น�้าขึ้นน�้าลง 10% มีความหนาแน่นน้อย

สาหร่ายสีแดง 19) Gracilaria tenuistipitata น�้าขึ้นน�้าลง >5% มีความหนาแน่นน้อยมาก

สาหร่ายสีแดง 20) Hypnea charoides น�้าขึ้นน�้าลง >5% มีความหนาแน่นน้อยมาก

สาหร่ายสีแดง 21) Jania sp. น�้าขึ้นน�้าลง 50% มีความหนาแน่นปานกลาง

สาหร่ายสีแดง 22) Pterocladiella capillacea น�้าขึ้นน�้าลง 10% มีความหนาแน่นน้อย
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 โดยสถานีที่ 1 พบสาหร่ายทะเล 14 ชนิด มีเปอร์เซ็นต ์

การปกคลุมเฉล่ียเท่ากบั 7.14 โดยมสีาหร่ายทะเล Padina australis  

และ Padina minor มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 15.69%  สถานีที่ 2  

พบสาหร่ายทะเล 10 ชนิด มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมเฉลี่ยเท่ากับ  

9.99 โดยมีสาหร่ายทะเล Padina japonica มากที่สุด มีค่าเท่ากับ  

20.51% สถานีที่ 3 พบสาหร่ายทะเล 17 ชนิด มีเปอร์เซ็นต์ 

การปกคลุมเฉลี่ยเท่ากับ 5.84 โดยมีสาหร่ายทะเล Padina  

australis, Padina japonica และ Chaetomorpha antenina  

มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 12.5% ดังภาพที่ 3, 4 และ 5

ภาพที่ 3 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเลในสถานีที่ 1 บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี 2

ภาพที่ 4 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเลในสถานีที่ 2 บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี

ชุตาภา  คุณสุข, ประสาน  แสงไพบูลย์, ธีรพงษ์  พิทักษ์ผล, จันทนิภา  มณีมา, พินิจ  มิตรเชิด

สาหรmายสีแดง 21) Jania sp. น้ำขึ้นน้ำลง 50% 
มีความหนาแนmนปานกลาง 

สาหรmายสีแดง 22) Pterocladiella capillacea น้ำขึ้นน้ำลง 10% มีความหนาแนmนนoอย 
 

โดยสถานีที่ 1 พบสาหรmายทะเล 14 ชนิด มีเปอร2เซ็นต2การปกคลุมเฉล่ียเทmากับ 7.14 โดยมีสาหรmายทะเล Padina 

australis และ Padina minor มากที่ สุด มีคmาเทmากับ 15.69% IIสถานีที่  2 พบสาหรmายทะเล 10 ชนิด มี เปอร2เซ็นต2  

การปกคลุมเฉล่ียเทmากับ 9.99 โดยมีสาหรmายทะเล Padina japonica มากที่สุด มีคmาเทmากับ 20.51%Fสถานีที่ 3 พบสาหรmาย

ทะเล 17 ชนิด มีเปอร2เซ็นต2การปกคลุมเฉล่ียเทmากับ 5.84 โดยมีสาหรmายทะเล Padina australis,Padina japonicaและ 

Chaetomorpha anteninaมากที่สุด มีคmาเทmากับf12.5% ดังภาพที่ 3, 4 และ 5 

 

ภาพท่ี 3 เปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลในสถานีที่ 1บริเวณอmาวยาง จังหวัดจันทบุรี 2 

 

ภาพท่ี 4 เปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลในสถานีที่ 2 บริเวณอmาวยาง จังหวัดจันทบุรี 
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สาหรmายสีแดง 21) Jania sp. น้ำขึ้นน้ำลง 50% 
มีความหนาแนmนปานกลาง 

สาหรmายสีแดง 22) Pterocladiella capillacea น้ำขึ้นน้ำลง 10% มีความหนาแนmนนoอย 
 

โดยสถานีที่ 1 พบสาหรmายทะเล 14 ชนิด มีเปอร2เซ็นต2การปกคลุมเฉล่ียเทmากับ 7.14 โดยมีสาหรmายทะเล Padina 

australis และ Padina minor มากที่ สุด มีคmาเทmากับ 15.69% IIสถานีที่  2 พบสาหรmายทะเล 10 ชนิด มี เปอร2เซ็นต2  

การปกคลุมเฉล่ียเทmากับ 9.99 โดยมีสาหรmายทะเล Padina japonica มากที่สุด มีคmาเทmากับ 20.51%Fสถานีที่ 3 พบสาหรmาย

ทะเล 17 ชนิด มีเปอร2เซ็นต2การปกคลุมเฉล่ียเทmากับ 5.84 โดยมีสาหรmายทะเล Padina australis,Padina japonicaและ 

Chaetomorpha anteninaมากที่สุด มีคmาเทmากับf12.5% ดังภาพที่ 3, 4 และ 5 

 

ภาพท่ี 3 เปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลในสถานีที่ 1บริเวณอmาวยาง จังหวัดจันทบุรี 2 

 

ภาพท่ี 4 เปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลในสถานีที่ 2 บริเวณอmาวยาง จังหวัดจันทบุรี 
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 ส�าหรบัเปอร์เซน็ต์การปกคลมุของสาหร่ายทะเลในแต่ละ 

ฤดูกาล ผลการศึกษาพบว่า สาหร่ายทะเลมีเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

เฉล่ียในฤดแูล้งมากกว่าฤดูฝน โดยในฤดูแล้งมีเปอร์เซ็นต์การปกคลมุ 

เฉล่ียเท่ากับ 33.67% ส�าหรับในฤดูฝนมีเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

เฉลี่ยเท่ากับ 15.67% ดังภาพท่ี 6 และเม่ือน�าไปทดสอบทางสถิติ  

พบว่า ความหนาแน่นของสาหร่ายทะเลมีความแตกต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญ (P<0.05) และพบว่าเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของ 

สาหร่ายทะเลชนิดเด่นในแต่ละฤดูกาล ผลการศึกษาพบสาหร่าย 

ชนิดเด่น 3 ชนดิ คอื สาหร่ายทะเลสเีขยีว Enteromorpha prolofera,  

สาหร่ายสีน�้าตาล Padina และสาหร่ายสีน�้าตาล Sargassum  

โดยพบความหนาแน่นของ Enteromorpha prolofera น้อยที่สุด 

ในฤดูฝน มีค่าเท่ากับ 15.66% แต่พบความหนาแน่นมากสุด 

ในฤดูแล้ง มีค่าเท่ากับ 33.66% ส�าหรับ Padina จะพบเปอร์เซ็นต ์

การปกคลมุในฤดฝูนน้อยทีส่ดุ มค่ีาเท่ากบั 13.33% และพบมากสดุ 

ในฤดูแล้ง มีค่าเท่ากับ 68.33% และ Sargassum พบเปอร์เซ็นต ์

การปกคลุมในฤดูฝนน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 5% และพบมากสุด 

ในฤดูแล้ง มีค่าเท่ากับ 33.33% ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 5 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเลในสถานีที่ 3 บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี

ภาพที่ 6 ค่าเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเลในแต่ละฤดูกาล บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี

ชุตาภา  คุณสุข, ประสาน  แสงไพบูลย์, ธีรพงษ์  พิทักษ์ผล, จันทนิภา  มณีมา, พินิจ  มิตรเชิด

0

20

40

ฤดูแลoง ฤดูฝน 

33.67%

15.67%

ค,า
เป

อร
eเซ

็นต
eกา

รป
กค

ลุม
ขอ

ง 

สา
หร

,าย
ทะ

เล
 

ฤดูกาล 

 

ภาพท่ี 5 เปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลในสถานีที่ 3 บริเวณอmาวยาง จังหวัดจันทบุรี 
 

สำหรับเปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลในแตmละฤดูกาล ผลการศึกษาพบวmาสาหรmายทะเลมีเปอร2เซ็นต2การปกคลุม

เฉล่ียในฤดูแลoงมากกวmาฤดูฝน โดยในฤดูแลoงมีเปอร2เซ็นต2การปกคลุมเฉล่ียเทmากับ 33.67% สำหรับในฤดูฝนมีเปอร2เซ็นต2การปก

คลุมเฉล่ียเทmากับ 15.67% ดังภาพที่ 6 และเม่ือนำไปทดสอบทางสถิติ พบวmาความหนาแนmนของสาหรmายทะเลมีความแตกตmางกัน

อยmางมีนัยสำคัญ (P<0.05)4และพบวmาเปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลชนิดเดmนในแตmละฤดูกาล ผลการศึกษาพบสาหรmาย

ชนิดเดmน 3 ชนิด คือ สาหรmายทะเลสีเขียว Enteromorpha prolofera, สาหรmายสีน้ำตาล Padina และสาหรmายสีน้ำตาล 

Sargassum โดยพบความหนาแนmนของ  Enteromorpha prolofera นoอยที่ สุดในฤดูฝนมีคmาเทmากับ 15.66% แตmพบความ

หนาแนmนมากสุดในฤดูแลoงมีคmาเทmากับ 33.66% สำหรับ  Padina จะพบเปอร2เซ็นต2การปกคลุมในฤดูฝนนoอยที่สุด มีคmาเทmากับ

13.33% และพบมากสุดในฤดูแลoงมีคmาเทmากับ 68.33% และ Sargassum พบเปอร2เซ็นต2การปกคลุมในฤดูฝนนoอยที่สุดมีคmาเทmากับ 

5%  และพบมากสุดในฤดูแลoง มีคmาเทmากับ 33.33% ดังภาพที่ 7 
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ภาพท่ี 5 เปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลในสถานีที่ 3 บริเวณอmาวยาง จังหวัดจันทบุรี 
 

สำหรับเปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลในแตmละฤดูกาล ผลการศึกษาพบวmาสาหรmายทะเลมีเปอร2เซ็นต2การปกคลุม

เฉล่ียในฤดูแลoงมากกวmาฤดูฝน โดยในฤดูแลoงมีเปอร2เซ็นต2การปกคลุมเฉล่ียเทmากับ 33.67% สำหรับในฤดูฝนมีเปอร2เซ็นต2การปก

คลุมเฉล่ียเทmากับ 15.67% ดังภาพที่ 6 และเม่ือนำไปทดสอบทางสถิติ พบวmาความหนาแนmนของสาหรmายทะเลมีความแตกตmางกัน

อยmางมีนัยสำคัญ (P<0.05)4และพบวmาเปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลชนิดเดmนในแตmละฤดูกาล ผลการศึกษาพบสาหรmาย

ชนิดเดmน 3 ชนิด คือ สาหรmายทะเลสีเขียว Enteromorpha prolofera, สาหรmายสีน้ำตาล Padina และสาหรmายสีน้ำตาล 

Sargassum โดยพบความหนาแนmนของ  Enteromorpha prolofera นoอยที่ สุดในฤดูฝนมีคmาเทmากับ 15.66% แตmพบความ

หนาแนmนมากสุดในฤดูแลoงมีคmาเทmากับ 33.66% สำหรับ  Padina จะพบเปอร2เซ็นต2การปกคลุมในฤดูฝนนoอยที่สุด มีคmาเทmากับ

13.33% และพบมากสุดในฤดูแลoงมีคmาเทmากับ 68.33% และ Sargassum พบเปอร2เซ็นต2การปกคลุมในฤดูฝนนoอยที่สุดมีคmาเทmากับ 

5%  และพบมากสุดในฤดูแลoง มีคmาเทmากับ 33.33% ดังภาพที่ 7 
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 2. การแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ 

บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี

  2.1 การแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลในแต่ละ

สถานี

   ผลการศกึษา สถานทีี ่1 พบการแพร่กระจายของ

สาหร่ายทะเลทั้งหมด 10 สกุล 14 ชนิด โดยพบ Padina australis 

เป็นชนิดเด่น ซึ่งพบในบริเวณเขตน�้าขึ้นน�้าลง

ภาพที่ 7 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเลชนิดเด่นในแต่ละฤดูกาล บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี

   ผลการศึกษา สถานีท่ี 2 พบการแพร่กระจาย 

ของสาหร่ายทะเลทั้งหมด 7 สกุล 10 ชนิด โดยพบ Enteromorpha  

prolofera เป็นชนิดเด่น ซึ่งพบในบริเวณเขตน�้าขึ้นสูงสุด

   ผลการศึกษา สถานีท่ี 3 พบการแพร่กระจาย 

ของสาหร่ายทะเลทั้งหมด 14 สกุล 17 ชนิด โดยพบ Gelidium  

pusillum เป็นชนดิเด่น ซึง่พบในบรเิวณเขตน�า้ขึน้น�า้ลง ดงัตารางที ่2

ตารางที่ 2 การแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลในแต่ละสถานี บริเวณหาดอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี

 3. ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการแพร่กระจาย 

ของสาหร่ายทะเล บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี

 การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างค่าเปอร์เซน็ต์การปกคลมุ 

ของสาหร่ายทะเลกับปัจจัยทางกายภาพ พบว่า ความเค็มและ 

ความลึก มีความสัมพันธ์กับค่าเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่าย 

ของสาหร่ายทะเล โดยท่ีเม่ือความเค็มมีค่ามากก็จะมีค่าเปอร์เซ็นต ์

การปกคลุมของสาหร่ายทะเลมาก ในขณะท่ีถ้าค่าความลึกมาก 

แสดงว่าจะมเีปอร์เซน็ต์การปกคลมุของสาหร่ายทะเลน้อย ดงัตารางที ่3

ตารางที่ 3 ค่าสหสัมพันธ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของสาหร่ายทะเลกับปัจจัยทางกายภาพ

ค่าปัจจัยทางกายภาพ ค่าสหสัมพันธ์

อุณหภูมิ

ความเป็นกรด-เบส

ปริมาณออกซิเจนละลาย

ความเค็ม

ความเข้มแสง

ความลึก

0.350

-0.131

-0.359

0.702**

0.041

-0.751**

หมายเหตุ  ** แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.015

ชุตาภา  คุณสุข, ประสาน  แสงไพบูลย์, ธีรพงษ์  พิทักษ์ผล, จันทนิภา  มณีมา, พินิจ  มิตรเชิด
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ภาพท่ี 5 เปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลในสถานีที่ 3 บริเวณอmาวยาง จังหวัดจันทบุรี 
 

สำหรับเปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลในแตmละฤดูกาล ผลการศึกษาพบวmาสาหรmายทะเลมีเปอร2เซ็นต2การปกคลุม

เฉล่ียในฤดูแลoงมากกวmาฤดูฝน โดยในฤดูแลoงมีเปอร2เซ็นต2การปกคลุมเฉล่ียเทmากับ 33.67% สำหรับในฤดูฝนมีเปอร2เซ็นต2การปก

คลุมเฉล่ียเทmากับ 15.67% ดังภาพที่ 6 และเม่ือนำไปทดสอบทางสถิติ พบวmาความหนาแนmนของสาหรmายทะเลมีความแตกตmางกัน

อยmางมีนัยสำคัญ (P<0.05)4และพบวmาเปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลชนิดเดmนในแตmละฤดูกาล ผลการศึกษาพบสาหรmาย

ชนิดเดmน 3 ชนิด คือ สาหรmายทะเลสีเขียว Enteromorpha prolofera, สาหรmายสีน้ำตาล Padina และสาหรmายสีน้ำตาล 

Sargassum โดยพบความหนาแนmนของ  Enteromorpha prolofera นoอยที่ สุดในฤดูฝนมีคmาเทmากับ 15.66% แตmพบความ

หนาแนmนมากสุดในฤดูแลoงมีคmาเทmากับ 33.66% สำหรับ  Padina จะพบเปอร2เซ็นต2การปกคลุมในฤดูฝนนoอยที่สุด มีคmาเทmากับ

13.33% และพบมากสุดในฤดูแลoงมีคmาเทmากับ 68.33% และ Sargassum พบเปอร2เซ็นต2การปกคลุมในฤดูฝนนoอยที่สุดมีคmาเทmากับ 

5%  และพบมากสุดในฤดูแลoง มีคmาเทmากับ 33.33% ดังภาพที่ 7 

 

 

 

 

FFFFFFFIIIIFF 

 

 

1.56%

7.81%

8.59% 1.56%

11.72%

7.81%

1.56%

0.78%3.13%

12.50%

12.50%

12.50%

1.56%

3.91%

3.91%
3.91% 3.91%

Amphiroa foliacea

Bryopsis sp

Enteromorpha prolofera

Gracilaria irregularis

Gelidium pusillum

Jania sp

Pterocladiella

capillacea

0%

20%

40%

60%

80%

100%

33.66%

68.33%

33.33%

15.66%

13.33%

5%

เป
อร

eเซ
็นต

eกา
รป

กค
ลุม

ขอ
งส

าห
ร,า

ยท
ะเ

ล

ชน
ิดเ

ด,น
 

สาหร,ายทะเลชนิดเด,น 

ฝน แลoง 

 

ภาพท่ี 6Fคmาเปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลในแตmละฤดูกาล บริเวณอmาวยาง จังหวัดจันทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7Fเปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลชนิดเดmนในแตmละฤดูกาล บริเวณอmาวยาง จังหวัดจันทบุรี 

2. การแพร,กระจายของสาหร,ายทะเลขนาดใหญ, บริเวณอ,าวยาง จังหวัดจันทบุรี 

 II2.1Fการแพรmกระจายของสาหรmายทะเลในแตmละสถานี 

FFFFFFFIIIIFผลการศึกษา สถานีที่ 1 พบการแพรmกระจายของสาหรmายทะเลทั้งหมด 10 สกุล 14 ชนิด โดยพบ Padina 

australis เปÖนชนิดเดmน ซ่ึงพบในบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลง 

FFFFFFFIIIIFผลการศึกษา สถานีที่ 2 พบการแพรmกระจายของสาหรmายทะเลทั้งหมด 7 สกุล 10 ชนิด โดยพบ 

Enteromorpha prolofera เปÖนชนิดเดmน ซ่ึงพบในบริเวณเขตน้ำขึ้นสูงสุด 

FFFFFFFIIIIFผลการศึกษา สถานีที่ 3 พบการแพรmกระจายของสาหรmายทะเลทั้งหมด 14 สกุล 17 ชนิด โดยพบ Gelidium 

pusillum เปÖนชนิดเดmน ซ่ึงพบในบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลง ดังตารางที่ 2 

 

 

 

ตารางท่ี 2Fการแพรmกระจายของสาหรmายทะเลในแตmละสถานี บริเวณหาดอmาวยาง จังหวัดจันทบุรี 
 

สถานี ผล ชนิดเด,น 

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 

E. prolofera    P. australis   S. crassifolum 
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ภาพท่ี 6Fคmาเปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลในแตmละฤดูกาล บริเวณอmาวยาง จังหวัดจันทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7Fเปอร2เซ็นต2การปกคลุมของสาหรmายทะเลชนิดเดmนในแตmละฤดูกาล บริเวณอmาวยาง จังหวัดจันทบุรี 

2. การแพร,กระจายของสาหร,ายทะเลขนาดใหญ, บริเวณอ,าวยาง จังหวัดจันทบุรี 

 II2.1Fการแพรmกระจายของสาหรmายทะเลในแตmละสถานี 

FFFFFFFIIIIFผลการศึกษา สถานีที่ 1 พบการแพรmกระจายของสาหรmายทะเลทั้งหมด 10 สกุล 14 ชนิด โดยพบ Padina 

australis เปÖนชนิดเดmน ซ่ึงพบในบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลง 

FFFFFFFIIIIFผลการศึกษา สถานีที่ 2 พบการแพรmกระจายของสาหรmายทะเลทั้งหมด 7 สกุล 10 ชนิด โดยพบ 

Enteromorpha prolofera เปÖนชนิดเดmน ซ่ึงพบในบริเวณเขตน้ำขึ้นสูงสุด 

FFFFFFFIIIIFผลการศึกษา สถานีที่ 3 พบการแพรmกระจายของสาหรmายทะเลทั้งหมด 14 สกุล 17 ชนิด โดยพบ Gelidium 

pusillum เปÖนชนิดเดmน ซ่ึงพบในบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลง ดังตารางที่ 2 

 

 

 

ตารางท่ี 2Fการแพรmกระจายของสาหรmายทะเลในแตmละสถานี บริเวณหาดอmาวยาง จังหวัดจันทบุรี 
 

สถานี ผล ชนิดเด,น 

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 

E. prolofera    P. australis   S. crassifolum 
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สรุปและอภิปรายผล
 1. ความหลากชนิดและเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของ
สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี
 ผลการศึกษาพบความหลากชนิดของสาหร่ายทะเล 
บริเวณหาดอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี พบสาหร่ายทะเลทั้งหมด  
15 สกุล 22 ชนิด จากผลการศึกษาความหลากหลายพบว่า 
มีความสอดคล้องกับการศึกษาของมัทรียา แหละเหย็บ และอนงค์  
จีรภัทร์ (2554) ที่ท�าการศึกษาองค์ประกอบชนิดและการแพร ่
กระจายของสาหร่ายทะเลยึดเกาะในบริเวณชายฝั่งแหลมเทียน  
แหลมศอก และอ่าวเลน ในบริเวณบ้านอ่าวช่อ จังหวัดตราด  
โดยพบสาหร่ายทะเลทั้งสิ้น 19 สกุล 21 ชนิด ซึ่งพบว่ามีจ�านวน 
ชนิดที่เท่ากัน แต่มีองค์ประกอบของชนิดที่แตกต่างกัน โดยพบ 
สาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน 5 ชนิด สาหร่ายสีเขียว 4 ชนิด สาหร่าย 
สีน�้าตาล 4 ชนิด และ สาหร่ายสีแดง 8 ชนิด และพบว่า 
มีความใกล้เคียงกับการศึกษาของพิชิต ค�าบุรี และอเนก โสภณ  
(2553) ที่ศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของ 
สาหร่ายขนาดใหญ่ บรเิวณเกาะสชัีงและเกาะขามใหญ่ จงัหวดัชลบรีุ  
จ�านวน 4 สถานี คือ สถานีหาดท่าวัง สถานีหาดถ�้าพัง สถานีหาด 
ท่าล่าง และสถานีเกาะขามใหญ่ ผลการศึกษาพบสาหร่ายทั้งหมด  
10 สกุล 17 ชนิด โดยพบสาหร่ายสีเขียว 7 ชนิด สาหร่ายสีแดง  
5 ชนิด สาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน 3 ชนิด และสาหร่ายสีน�้าตาล  
2 ชนิด และใกล้เคียงกับงานวิจัยของธีระรัตน์ อุบลรัตน์ (2553)  
ทีศ่กึษาความหลากชนดิและการกระจายของสาหร่ายทีพ่บในบริเวณ 
แนวน�้าทิ้ง หาดท่าวังและหาดท่าล่างของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  
โดยพบสาหร่ายทะเลทั้งหมด 10 สกุล 17 ชนิด โดยพบสาหร่าย 
สีเขียว 7 ชนิด สาหร่ายสีแดง 5 ชนิด สาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน  
3 ชนิด และสาหร่ายสีน�้าตาล 2 ชนิด ซึ่งพบว่ามีจ�านวนชนิดที่ 
ใกล้เคียงกันกับการศึกษาในครั้งนี้ จากการรายงานการศึกษาพบว่า 
ชนิดของสาหร่ายทะเลในอ่าวไทยส่วนใหญ่โดยจะพบสาหร่ายทะเล 
ชนิดเด่นที่เหมือนกัน คือ Padina sp. และ Sargassum sp. และ 
พบชนิดที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะต่างจากสาหร่ายทะเลในทะเลอันดามัน 
ที่จะพบความหลากหลายมากกว่า โดยจากการรายงานพบชนิดของ 
สาหร่ายทะเลในทะเลอันดามันมีถึง 115 ชนิด โดยพบสาหร่าย 
สีเขียว 36 ชนิด สาหร่ายสีแดง 46 ชนิด สาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน  
8 ชนิด และสาหร่ายสีน�้าตาล 25 ชนิดความแตกต่างของสาหร่าย 
ทะเลที่พบอาจเนื่องมาจาก ปัจจัยทางกายภาพต่างๆ ที่มีผลต่อ 
การแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลในบริเวณชายฝั่ง ซึ่งก็รวมทั้ง 
กิจกรรมของมนุษย์ด้วยซึ่งมีผลกับองค์ประกอบของชนิดของ 
สาหร่ายทะเล (กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ และคณะ, 2550)
 ผลการศกึษาพบเปอร์เซน็ต์การปกคลมุของสาหร่ายทะเล 
3 ดิวิชั่น ดังนี้ สาหร่ายทะเลสีเขียวพบเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 
มากที่สุด คือ Enteromorpha prolofera ส�าหรับสาหร่ายทะเล 
สนี�า้ตาล พบเปอร์เซน็ต์การปกคลมุมากทีส่ดุ คอื Padina australis  

และสาหร่ายทะเลสีแดงที่พบเปอร์เซ็นต์การปกคลุมมากที่สุด คือ  
Gelidium pusillum ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของ  
ธรีะรตัน์ อุบลรตัน์ (2553) ทีศ่กึษาความหลากชนดิและการกระจาย 
ของสาหร่ายท่ีพบในบริเวณแนวน�้าท้ิงหาดท่าวังและหาดท่าล่าง 
ของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบสาหร่ายสีน�้าตาล  
Padina sp. มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมพื้นที่มากที่สุด และสอดคล้อง 
กับการศึกษาของเกศริน นาคตระกูล (2548) ที่ศึกษาความหลากหลาย 
ของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่บริเวณหาดแสมสาร จังหวัดชลบุรี  
ผลการศึกษาพบสาหร่ายทะเลที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมมากที่สุด  
3 ชนดิ ได้แก่ Sargassum, Padina และ Tubinaria และสอดคล้อง 
กับผลการศึกษาของสมชาย สกุลทับ (2519) ที่ท�าศึกษาสาหร่าย 
ทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตจ�านวน 16 สถานี พบสาหร่ายที่ม ี
การแพร่กระจายมากที่สุด ได้แก่ สกุล Enteromorpha, Valonia,  
Padina, Sargassum และ Turbinaria โดยพบว่าสาหร่ายทะเล 
ที่ศึกษามีค่าเปอร์เซ็นต์การปกคลุมพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน
 ผลการศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเล 
ในแต่ละสถานีพบในสถานี 2 มากที่สุด โดยมีค่าเปอร์เซ็นต  ์
การปกคลุมเฉล่ียเท่ากับ 9.99% อาจเนื่องมาจากปัจจัยทาง 
กายภาพในบริเวณนี้ ได้แก่ ค่าความเค็มและค่าความลึก โดยค่า 
ความเค็มมีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายทะเล โดยช่วง 
ความเค็มท่ีเหมาะสมจะอยู่ในช่วง 30-32 ppt ซึ่งค่าความเค็ม 
บริเวณนี้มีค ่าสูงเหมาะแก่การเจริญเติบโตของสาหร่ายทะเล  
โดยพบเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเลในแต่ละเดือน  
พบในเดือนมิถุนายน 2561 มากท่ีสุด โดยมีค ่าเปอร ์เซ็นต ์ 
การปกคลุมเฉลี่ยเท่ากับ 33.33% เพราะในช่วงเดือนมิถุนายนเป็น 
ช ่วงของฤดูฝน ท�าให ้มีปริมาณน�้าฝนมากส ่งผลให ้ปริมาณ 
ความเค็มบริ เวณผิวน�้าลดลงซึ่ งส ่งผลต ่อการด�ารงชี วิตของ 
สาหร่ายทะเล ท�าให้สาหร่ายทะเลบริเวณผิวน�้าไม่สามารถด�ารงชีวิต 
อยู่ได้ และที่พบสาหร่ายทะเลเพียง 3 ชนิด ช่วงฤดูแล้งจะพบ 
จ�านวนชนิดของสาหร่ายทะเลจ�านวนมาก เปอร์เซ็นต์การปกคลุม 
ของสาหร่ายทะเลแต่ละชนิดไม่มาก ส�าหรับในช่วงฤดูฝนจะพบ 
จ�านวนชนิดของสาหร่ายทะเลน้อยแต่พบเปอร์เซน็ต์การปกคลมุมาก  
สาเหตุมาจากในช่วงฤดูแล้งความเค็มของน�้าทะเลมีค่าสูงเหมาะแก่ 
การเจริญเติบโตของสาหร่ายทะเลหลายชนิด เนื่องจากความเค็ม 
มีส่วนช่วยในการสร้างทัลลัสของสาหร่ายทะเล เม่ือสาหร่ายทะเล 
เจริญเติบโตในช่วงฤดูแล้งสูงจะท�าให้เกิดการสืบพันธุ์ในแต่ละชนิด 
มากขึ้นท�าให้พบเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเลแต่ละ 
ชนดิน้อย ส�าหรบัในช่วงฤดูฝนความเคม็ของน�า้ทะเลมคีวามแปรปรวน 
จากน�้าฝน ท�าให้ความเค็มลดลง มีเพียงสาหร่ายทะเลที่อาศัยอยู่ 
ใต้น�้าที่สามารถมีการเจริญเติบโตอยู่ได้ เพราะเนื่องจากปริมาณ 
น�้าฝนไม่มีผลต่อความเค็มของน�้าทะเลที่อยู่ใต้น�้า จึงท�าให้สาหร่าย 
ทะเลที่อยู่ใต้น�้ามีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมมาก

ชุตาภา  คุณสุข, ประสาน  แสงไพบูลย์, ธีรพงษ์  พิทักษ์ผล, จันทนิภา  มณีมา, พินิจ  มิตรเชิด
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 นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า สาหร่ายทะเลมี 

เปอร์เซ็นต์การปกคลุมในฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝน โดยในฤดูแล้ง 

มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมเฉลี่ยเท่ากับ 33.67% ส�าหรับในฤดูฝน 

มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุม15.67% ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกับ 

การศึกษาของชัยมงคล คงภักดี (2548) ที่ศึกษาสาหร่ายทะเล 

ขนาดใหญ่ทีเ่กาะสีชงัและหาดผาแดง จงัหวดัชลบรุ ีโดยเกบ็ตวัอย่าง 

เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ผลการศึกษาพบว่า 

ในฤดูฝนมีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมน้อยกว่าในฤดูหนาวและฤดูร้อน  

เนื่องมาจากในฤดูฝนไม่เหมาะแก่การเจริญยึดเกาะของสาหร่าย 

หลายชนิด อันเป็นผลมาจากคลื่นลมในทะเลที่แรง ประกอบกับน�้า 

มีความขุ่นสูง ความเข้มแสงที่ส่องผ่านไปในน�้าลดลง ท�าให้สาหร่าย 

ทะเลมีอัตราการสังเคราะห์แสงต�่ากว่าเดิม อีกทั้งความเค็มของ 

น�้าทะเลก็มีความแปรปรวนอันเน่ืองมาจากปริมาณน�้าจืดท่ีไหล 

ลงมารวมกับน�้า 

 2. การแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ใน 

แต่ละสถานี บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี

 ผลการศกึษาสาหร่ายทะเลทีพ่บในบรเิวณเขตใต้น�า้ตลอด 

เวลา พบการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลทั้งหมด 2 สกุล 5 ชนิด  

โดยพบ Sargassum crassifolium เป็นชนิดเด่น ผลการศึกษาใน 

บรเิวณเขตน�า้ขึน้น�า้ลง พบการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลท้ังหมด  

13 สกุล 17 ชนิด โดยพบ Gelidium pusillum เป็นชนิดเด่น และ 

ผลการศึกษาในบริเวณเขตน�้าขึ้นสูงสุด พบการแพร่กระจายของ 

สาหร่ายทะเลทั้งหมด 1 สกุล 1 ชนิด โดยพบ Enteromorpha 

prolofera เป็นชนดิเด่น ซึง่พบว่ามคีวามสอดคล้องกบัผลการศึกษา 

ของชลธิชา ไชยวงศ์ศรี (2548) ที่ศึกษาความหลากหลายของ 

สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่บริเวณหาดบางละมุง หาดพัทยา และ 

หาดบางเสร่ จงัหวดัชลบุร ีผลการศกึษาพบว่า สาหร่ายสแีดงพบแพร่ 

กระจายอยู ่ ในเขตน�้าขึ้นน�้าลง ส�าหรับสาหร ่ายสี เขียวชนิด  

Enteromorpha จะพบเจริญอยู่บนก้อนหินที่โผล่พ้นทราย หรือ 

ในเขตน�้าข้ึนสูงสุด อย่างไรก็ตามพบว่า ชนิดของสาหร่ายทะเลท่ี 

พบมากที่สุดมีความแตกต่างกับการศึกษาครั้งนี้โดยพบสาหร่าย 

ทะเลสีน�้าตาลมากที่สุด ในขณะท่ีการศึกษาครั้งน้ีพบสาหร่ายสีแดง 

มากที่สุด 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่กระจายของ

สาหร่ายทะเลและปัจจัยทางนิเวศวิทยา

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

ของสาหร่ายทะเลกับปัจจัยทางกายภาพ พบว่า ความเค็มและ 

ความลึก มีความสัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่าย 

ทะเล ซึ่งพบว ่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของมัทรียา  

แหละเหย็บ และอนงค์ จีรภัทร์ (2554) ที่ศึกษาองค์ประกอบชนิด 

และการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลยึดเกาะในบริเวณชายฝั่ง 

แหลมเทียน แหลมศอก และอ่าวเลน ในบริเวณบ้านอ่าวช่อ  

จังหวัดตราด โดยผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

สิ่งแวดล้อมและเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเล ปัจจัยที่ม ี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสาหร่ายทะเล  

ได้แก่ ความเค็ม ความขุ่นและค่าความกระด้าง โดยจากการศึกษา 

พบว่า ความเค็มที่สาหร่ายมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดจะอยู่ในช่วง  

30-32 ppt ส�าหรบัความลึกทีส่าหร่ายทะเลมกีารเจรญิเตบิโตดทีีส่ดุ 

จะอยู่บริเวณน�้าตื้นที่ระดับความลึกไม่เกิน 1 เมตร โดยการศึกษา

ครัง้นีพ้บทีร่ะดับความลึก 20-30 เซนตเิมตร เนือ่งจากสาหร่ายทะเล 

ขนาดใหญ่ต้องการแสงเพือ่น�าไปใช้ในการสงัเคราะห์แสงสร้างอาหาร

เพื่อการเจริญเติบโต (พิชิต ค�าบุรี และอเนก โสภณ, 2553)

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 แนวทางการน�าเสนอเพื่อการจัดการทรัพยากร 

สาหร่ายทะเล

 1) ควรท�าการส�ารวจสาหร่ายทะเลทุกเดือน เพราะ 

ผลการศกึษาในครัง้นีพ้บว่าช่วงฤดกูาล ช่วงเดอืนมผีลต่อเปอร์เซน็ต์ 

การปกคลุมของสาหร่ายทะเล และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบ

จากการท�ากิจกรรมของมนุษย์

 2) ควรหาแนวทางในการอนุรกัษ์ทรพัยากรสาหร่ายทะเล  

เช่น การห้ามทิง้ขยะของเสยี และปล่อยน�า้เสยีลงไปในบริเวณชายฝ่ัง  

เพราะว่าจะท�าให้สาหร่ายทะเลต้องตายและมีผลกระทบต่อสัตว์ 

เศรษฐกิจที่เป็นอาหารของมนุษย์ เพราะสาหร่ายทะเลเป็นแหล่ง

อาหารและที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเลหลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์

เศรษฐกิจ เช่น กุ้ง หอย ปู และปลา เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจยันี ้ได้รบัการสนบัสนนุจากกองทนุวจิยั งบรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ปีงบประมาณ 2561 และ 2562
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ปัญหาทางกฎหมายในการก�าหนดความรับผิดทางอาญา

ของผู้เผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวของผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอม
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บทคัดย่อ
 บทความน้ีมุ่งศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการก�าหนดความรับผิดทางอาญาของผู้เผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวของผู้อื่น 

โดยปราศจากความยินยอม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างส่ือลามกอนาจารทั่วไปกับภาพอนาจารส่วนตัว และ 

เพื่อชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาการบังคับใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันกับการเผยแพร่ 

ภาพอนาจารส่วนตัวซ่ึงไม่สามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ บทความนี้ใช้วิธีศึกษา 

เปรยีบเทยีบบทบญัญตัใินต่างประเทศทีก่�าหนดความรบัผดิทางอาญาของผู้เผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตวัของผู้อืน่โดยปราศจากความยนิยอม  

ได้แก่ บทบัญญัติในประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษและเวลส์ และประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐนิวเจอร์ซี และมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้  

เพื่อน�ามาวิเคราะห์ และหาข้อเสนอแนะในการก�าหนดความรับผิดทางอาญาของผู้เผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวของผู้อื่นโดยปราศจาก 

ความยินยอมเป็นการเฉพาะท่ีเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยและสามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเพียงพอ

ค�าส�าคัญ : การก�าหนดความรับผิดทางอาญา, การเผยแพร่, ภาพอนาจารส่วนตัว,

 การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวโดยปราศจากความยินยอม

Abstract
 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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บทน�า
 แนวทางการแสวงหาความสุขทางเพศและรสนิยมทาง

เพศของปัจเจกชนอาจมีได้แตกต่างหลากหลาย และพึงได้รับการ

รบัรองคุ้มครองในฐานะทีเ่ป็นสทิธมินษุยชนประการหนึง่ การบนัทกึ

ภาพนิง่หรอืภาพเคลือ่นไหวในลกัษณะทางเพศ เช่น การบนัทกึภาพ

เปลือย หรือภาพขณะมีกิจกรรมทางเพศ ไม่ว่าในลักษณะที่เป็นการ

บันทึกภาพของตนเอง หรือภาพระหว่างคู่รักหรือบุคคลที่มีความ

สัมพันธ์หากกระท�าโดยได้รับความยินยอม ก็เป็นการแสวงหาความ

สุขทางเพศที่ปัจเจกชนมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะกระท�าได้ ซึ่งกรณ ี

ดงักล่าวลกัษณะเป็นภาพอนาจารส่วนตวั (Intimate image) ทีต่ัง้อยู่

บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความคาดหมายถึงความเป็น

ส่วนตวัอย่างยิง่ว่า ภาพอนาจารส่วนตวัดงักล่าวจะไม่พงึถกูน�าไปเปิด

เผยโดยปราศจากความยนิยอม ดงันัน้ แม้ในขัน้ตอนการบนัทกึภาพ

จะเกิดจากความยินยอม แต่การน�าภาพอนาจารส่วนตัวของบุคคล

อื่นไปเผยแพร่โดยปราศจากความยินยอม ย่อมถือเป็นการละเมิด

สิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวอย่างร้ายแรง

 แต่เดิมการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวมักกระท�าโดย

วิธีการดั้งเดิม เช่น การส่งภาพโป๊เปลือยหรือภาพขณะมีกิจกรรม

ทางเพศของผู้เสียหายให้กับบุคคลอื่นทางจดหมายหรือส่ือทาง 

กายภาพประเภทอื่น แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นจาก

ในอดีตเป็นอย่างมาก ส่งผลให้บุคคลท่ัวไปสามารถเข้าถึงอุปกรณ์

บันทึกภาพได้มากข้ึน และท�าให้พฤติกรรมในการบันทึกภาพของ

บุคคลเปลี่ยนแปลงไป โดยในปัจจุบันบุคคลสามารถบันทึกภาพได้

ในทุกสถานที่และทุกเวลา ประกอบกับความก้าวหน้าและการแพร่

กระจายของระบบอนิเตอร์เนต็ ส่งผลให้การเข้าถงึระบบอินเตอร์เน็ต

เป็นไปโดยง่าย การส่งต่อและแพร่กระจายข้อมลูข่าวสารเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและเป็นวงกว้าง 

 การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวส่งผลกระทบต่อตัว 

ผู้เสียหายโดยตรงอย่างร้ายแรงในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

สังคมไทยซ่ึงเป็นสังคมตะวันออกที่มีกรอบประเพณีที่เคร่งครัดใน 

เรื่องทางเพศ การถูกน�าภาพอนาจารส่วนตัวไปเผยแพร่ย่อมส่งผล 

ให้ผู้เสียหายเกิดความอับอาย และทุกข์ทรมานทางจิตใจอย่างมาก  

นอกจากนีย้งัส่งผลให้ผูเ้สยีหายและบคุคลรอบข้างเสือ่มเสยีชือ่เสียง 

และเกยีรตศิกัดิ ์ถกูวพิากษ์วจิารณ์หรือตฉินินนิทา จากเหตดุงักล่าว  

ผูเ้สยีหายจ�านวนไม่น้อยต้องลาออกจากงานหรอืสถานศกึษาเพราะ 

ความอับอาย และในหลายกรณีพบว่ามีการระบุข้อมูลส่วนตัวของ 

ผู้เสียหายไว้กับภาพอนาจารส่วนตัวท่ีเผยแพร่ด้วย และอาจท�าให ้

ผู้เสียหายถูกติดตามรังควาญและถูกล่วงละเมิดทางเพศในชีวิตจริง  

ซึ่งกรณีดังกล่าวท�าให้ผู ้เสียหายเกิดความรู ้สึกหวาดระแวงหรือ 

ไม่ปลอดภัยในชีวิตประจ�าวัน ในบางกรณีพบว่า ผู้เสียหายบางราย 

ตัดสินใจกระท�าอัตตวิบากกรรม เพราะไม่อาจทนต่อความอับอาย 

และความทุกข์ทรมานทางจิตใจที่เกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาและท�าความเข้าใจแนวคิดและขอบเขต 

ของภาพอนาจารส่วนตัว และศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้ 

บงัคบักบัการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตวัในประเทศไทยในปัจจบุนั

 2. เพื่อศึกษาและท�าความเข ้าใจบทบัญญัติของ 

กฎหมายท่ีใช ้บังคับกับการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวใน 

ต่างประเทศ ทั้งประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ และ 

ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอว์ 

 3. เพื่อวิ เคราะห์และหาข้อเสนอแนะแนวทางท่ี 

เหมาะสมในการก�าหนดความรับผิดทางอาญาส�าหรับการเผยแพร่ 

ภาพอนาจารส่วนตัวในประเทศไทย

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  

เป็นหลัก โดยศึกษาและวิเคราะห์ บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย 

และกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงหนังสือ บทความ และข้อมูลทาง 

อินเตอร์เน็ต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ 

ก�าหนดความผิดทางอาญาในการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัว  

รวมทัง้ข้อความเหน็ของบคุคลทีเ่กีย่วข้อง โดยใช้วธิกีารศกึษาข้อมลู 

ในเชงิเปรยีบเทยีบกบักฎหมายต่างประเทศ (Comparative Study)  

เพื่อศึกษาแนวทางในการก�าหนดความผิดทางอาญาส�าหรับ 

การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวในต่างประเทศและวิเคราะห์ 

หาแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 

5 กรณี ดังนี้

 1. ความหมายของภาพอนาจารส่วนตัว และความ

แตกต่างระหว่างภาพอนาจารส่วนตัวกับสื่อลามกอนาจารทั่วไป

  1.1 ความหมายของภาพอนาจารส่วนตัว

  ในปัจจุบันการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวเกิดขึ้น

เป็นวงกว้าง และเกดิกระแสการบญัญตัใิห้การเผยแพร่ภาพอนาจาร

ส่วนตวัเป็นความผิดทางอาญาในหลายประเทศ ด้วยสาเหตุดงักล่าว

จึงมีการวิพากษ์วิจารณ์และกล่าวถึง “ภาพอนาจารส่วนตัว” ทั้งใน

เนื้อหาข่าวและบทความทางวิชาการไว้อย่างกว้างขวาง โดยในทาง

สากลมีการใช้ค�าแทน “ภาพอนาจารส่วนตัว” เป็นภาษาอังกฤษ

แตกต่างกันออกไป เช่น ค�าว่า “Intimate image” ค�าว่า “Private  

sexual image” ค�าว่า “Private sexual photo” เป็นต้น  

เห็นได้ว่าแม้ถ้อยค�าที่ใช้จะแตกต่างกัน แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความหมาย 

ที่แสดงถึงคุณลักษณะส�าคัญร่วมกัน คือ มีความเป็นส่วนตัว 

(Private) และมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ (Sexual) หรือ 

มีความเป็นส่วนตัวในทางเพศ (Intimate) และในบางกรณีพบว่า 
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มีการใช้ค�าเรียกภาพอนาจารส่วนตัวดังกล่าวว่า “ภาพอนาจาร 

เชิงแก้แค้น” (Revenge pornography) หากภาพอนาจารส่วนตัว 

ถูกเผยแพร่โดยมีมูลเหตุจูงใจเพื่อแก้แค้นเหยื่อ (Matsui, 2015,  

pp.1-2) ส�าหรับในประเทศไทย ยังไม่มีการให้ค�านิยามที่เป็น 

ทางการของ “ภาพอนาจารส่วนตัว” แต่ค�าดังกล่าวเป็นค�าธรรมดา  

มิได้มีความหมายเฉพาะในทางเทคนิคแต่อย่างใด ซึ่งหากพิเคราะห ์

ตามตัวอักษรจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานจากแต่ละค�า 

ที่ประกอบกัน ประกอบกับค�าพิพากษาของศาลฎีกา อาจมี 

ความหมายว่า ภาพส่วนตัว ที่มีลักษณะลามก น่าบัดสี น่าอับอาย  

เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีงาม

 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ในต่างประเทศที่ม ี

การบัญญัติให้การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวเป็นความผิดทาง 

อาญาได้มีการให้ค�าจ�ากัดความของภาพอนาจารส่วนตัวไว้ใน 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายไว้แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น

 ในประเทศญ่ีปุ่น ได้มีการก�าหนดค�าจ�ากัดความของ 

ภาพอนาจารส่วนตวั ไว้ในมาตรา 2 แห่งพระราชบญัญตักิารป้องกนั 

การเป็นเหยื่อจากการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัว (Act on 

Prevention of Victimization Result from Provision of  

Private Sexual Image) โดยให้ “ภาพอนาจารส่วนตัว (Private  

sexual image)” หมายความรวมถงึ (1) ภาพน่ิงหรอืภาพเคลือ่นไหว 

ของบุคคลขณะมีเพศสัมพันธ์หรือขณะกระท�าการอื่นใดในลักษณะ 

เดียวกัน หรือ ขณะสัมผัสหรือถูกสัมผัสบริเวณอวัยวะเพศ และ 

อวัยวะอื่นที่ส่งผลให้เป็นการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ หรือขณะ 

โป๊เปลือย ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งเน้นให้เห็นส่วนลับ 

ของร่างกาย ซึ่งรวมถึงอวัยวะเพศ และส่วนอื่น และส่วนที่ใกล้ชิด 

ติดกัน บั้นท้าย หรือทรวงอกที่ส่งผลให้เป็นการกระตุ้นความรู้สึก 

ทางเพศ โดยภาพหรือภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบ 

อเิลก็ทรอนกิส์ หรอืรปูแบบอืน่ใดกต็าม ทัง้นี ้ไม่รวมถงึกรณีทีบ่คุคล 

ทีป่รากฏในภาพคาดเห็นหรือยินยอมให้มีการเผยแพร่ไปยงับคุคลอืน่  

เหน็ได้ว่า ค�าจ�ากดัความในส่วนท้ายนีเ้องทีแ่ยกภาพอนาจารส่วนตวั 

ออกจากสื่อลามกอนาจารท่ัวไป เพราะหากบุคคลใดภาพยินยอม 

ให้เผยแพร่หรือคาดเห็นว่าภาพจะถูกเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น  

ภาพอนาจารดังกล่าวย่อมไม่มีลักษณะส่วนตัวอีกต่อไป และเม่ือ 

ภาพอนาจารไม่เป็นภาพอนาจารส่วนตัวก็ย่อมไม่เป็นองค์ประกอบ 

ภายนอกของบทบัญญัตินี้

 ในประเทศอังกฤษและเวลส์ ได้มีการก�าหนดค�านิยาม 

ของภาพอนาจารส่วนตัว ไว้ในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่ง 

พระราชบัญญัติกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและศาลอาญา  

ค.ศ. 2015 (Criminal Justice and Courts Act 2015) โดยก�าหนด 

ว่า “ภาพอนาจารส่วนตวั (Private sexual photograph or film)”  

หมายถึง ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏภาพส่วนหนึ่งส่วนใด 

ของอวัยวะเพศหรือบริเวณอวัยวะเพศ หรือแสดงให้เห็นสิ่งใดที่ 

โดยสภาพของส่ิงนั้นวิญญูชนเห็นว่าส่อไปในทางเพศ หรือมีเนื้อหา 

ที่วิญญูชนพิจารณาแล้วเห็นว่าส่อไปในทางเพศ โดยภาพจะต้องมี

ลักษณะเป็นส่วนตัว กล่าวคือ ปรากฏให้เห็นสิ่งซึ่งโดยปกติธรรมดา

ไม่ปรากฏในที่สาธารณะ

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้มี 

การก�าหนดค�านยิามของภาพอนาจารส่วนตวั ไว้ในมาตรา 647(j)(4)  

ประมวลกฎหมายอาญา แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยให้หมายความ 

รวมถงึ ภาพแสดงส่วนลบัของร่างกายของผูอ้ืน่ ในลกัษณะท่ีสามารถ 

ระบุตัวบุคคลในภาพได้ หรือภาพของบุคคลขณะร่วมเพศ ร่วมเพศ 

ทางทวารหนัก ร่วมเพศทางช่องปาก ขณะสอดใส่อวัยวะเพศ หรือ 

ขณะส�าเร็จความใคร่ด้วยตนเองในลักษณะท่ีสามารถระบุตัวบุคคล 

ในภาพได้

 อาจสรุปได้ว่า ภาพอนาจารส่วนตัว เป็นถ้อยค�าทั่วไป 

มีการอ้างถึงทั้งในหน้าข่าว และในบทความทางวิชาการ อย่างไร 

กต็ามกม็คีวามพยายามทีจ่ะให้ค�าจ�ากดัความทีช่ดัเจนในบทบญัญตัิ 

กฎหมายหลายฉบับเพื่อก�าหนดกรอบที่แน่ชัดขององค์ประกอบ 

ความผดิ โดยจะเหน็ได้ว่าค�าจ�ากดัความทีป่รากฏในแต่ละสังคม หรือ 

ในแต่ละบทบญัญตัขิองกฎหมายมกีารให้ค�าจ�ากัดความทีค่รอบคลมุ 

ต่างกัน เช่น บทบัญญัติของประเทศอังกฤษและเวลส์ ที่นอกจาก 

จะก�าหนดให้ภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหวที่ปรากฏภาพส่วนหนึ่ง 

ส่วนใดของอวัยวะเพศหรือบริเวณอวัยวะเพศเป็นภาพอนาจาร 

ส่วนตัวแล้ว หากภาพแสดงให้เห็นสิ่งใดที่โดยสภาพของสิ่งน้ัน 

วิญญูชนเห็นว่าส่อไปในทางเพศ หรือมีเนื้อหาที่วิญญูชนพิจารณา 

แล้วเหน็ว่าส่อไปในทางเพศ ภาพกอ็าจเข้าข่ายทีจ่ะเป็นภาพอนาจาร 

ส่วนตัวตามบทบัญญัติดังกล่าวได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นค�าจ�ากัด 

ความอย่างกว้าง แตกต่างจากบทบญัญตัขิองประเทศญีปุ่น่ ทีก่�าหนด 

ค�าจ�ากัดความของภาพอนาจารส่วนตัวโดยระบุลักษณะไว้โดย 

ชดัเจนซึง่เป็นการก�าหนดค�านยิามอย่างแคบ และมไิด้เปิดช่องให้น�า 

มาตรฐานการพิจารณาของวญิญชูนมาพจิารณาอย่างเช่นบทบญัญตั ิ

ของประเทศอังกฤษและเวลส์

  1.2 ความแตกต่างระหว่างภาพอนาจารส่วนตัว 

กับสื่อลามกอนาจารทั่วไป

  สื่อลามกอนาจาร หมายถึง วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้ 

หรือเห็นถึงการกระท�าทางเพศ ลักษณะน่าเกลียด น่าอับอาย 

ในทางเพศ อจุาดบดัสี น้อมน�าไปสู่ความต�า่ ความชัว่ ยัว่ยกุามารมณ์  

ซึ่งสอดคล้องกับความหมายตาม The Oxford Dictionary ที่ระบ ุ

ความหมายของ สื่อลามกอนาจาร (Pornography) ว่าหมายถึง  

สิ่งพิมพ์ หรือวัตถุใดๆ ที่ปรากฏหรือแสดงภาพอวัยวะเพศ หรือ 

กจิกรรมทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ยัว่ยกุามารมณ์  

เห็นได้ว่า สื่อลามกอนาจารทั่วไป ต้องมีคุณลักษณะประการส�าคัญ  

กล่าวคือ เพื่อสนองกลุ่มคนดู และมุ่งหมายให้มีการเผยแพร่ไปยัง 

บุคคลอื่นหรือสามารถเข้าถึงได้โดยท่ัวไป (Goudsmit, 2017: 
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20-21) ในทางกลับกัน ภาพอนาจารส่วนตัว ซึ่งแม้โดยเน้ือหา 

จะแสดงให้เห็นถงึการกระท�าทางเพศ หรอืมกีารโป๊เปลอืยไม่ต่างจาก 

สื่อลามกอนาจารท่ัวไป แต่ภาพอนาจารส่วนตัวท�าข้ึนโดยม ี

ความคาดหมายว่าจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ (Citron and  

Franks, 2014: 111) โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อยั่วยุกามารมณ์ 

กลุ่มคนดู และมิได้มีการมุ่งหมายจะให้มีการเผยแพร่ไปยังบุคคล 

อื่นหรือสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไปแต่อย่างใด แต่มีผู้ให้ความเห็น 

ว่าภาพอนาจารส่วนตัวจะกลายเป็นสื่อลามกอนาจารทั่วไปหาก 

เผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น (Goudsmit, 2017: 20-21) นอกจากนี้ 

หากพิจารณาในแง่ของความยินยอม ภาพอนาจารส่วนตัวนั้น  

มักเริ่มจากการที่ผู้เสียหายบันทึกภาพอนาจารส่วนตัวและส่งให้กับ 

บุคคลที่ตนไว้ใจ หรือการให้บุคคลดังกล่าวบันทึกภาพอนาจาร 

ส่วนตัวของตนโดยความยินยอม แต่เหตุที่ผู้เสียหายกระท�าดังกล่าว  

ก็เพราะเหตุที่ตนได้รับการรับรองยืนยันจากบุคคลท่ีตนไว้ใจว่า 

จะไม่น�าไปเผยแพร่ไปยังบุคคลอืน่ และภาพอนาจารส่วนตวันัน้จะถกู

เก็บเป็นความลับ แต่ความยินยอมขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์ 

การที่ผู้เสียหายให้ความยินยอมต่อบุคคลหนึ่งมิได้หมายความว่า

ผู้เสียหายจะให้ความยินยอมแก่บุคคลอื่นด้วยแต่อย่างใด (Citron  

and Franks, 2014 : 111)

  จากข้อแตกต่างข้างต้น จึงเห็นได้ว่าการเผยแพร ่

สื่อลามกอนาจารทั่วไปจึงมิได้ส่งผลกระทบต่อนักแสดงหรือบุคคล 

ทีป่รากฏในสือ่ลามกอนาจารดงักล่าวแต่อย่างใด เนือ่งจากนกัแสดง 

ได้ให้ความยนิยอมแล้วและย่อมรูห้รอืคาดหมายได้ว่าจะมกีารเผยแพร่ 

สื่อลามกไปยังบุคคลอื่นหรือจะสามารถเข้าถึงได้โดยท่ัวไป โดยใน 

กรณนีีน้กัแสดงมกัได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นตัวเงนิ ด้วยเหตุน้ี 

นกัแสดงในสือ่ลามกอนาจารทัว่ไปจงึไม่อาจคาดหมายทีจ่ะได้รบัการ 

คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของตนได้ ในทางกลับกันภาพอนาจาร 

ส่วนตวัมไิด้ท�าขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์จะให้มีเผยแพร่ไปยงัสาธารณะ 

แต่อย่างใด ผู ้เสียหายซึ่งมีความไว้เนื้อเชื่อใจย่อมคาดหวังถึง 

ความเป็นส่วนตัวในภาพอนาจารส่วนตัวดังกล่าว และเข้าใจว่า 

ภาพอนาจารส่วนตวัดงักล่าวจะไม่ถกูน�าไปเผยแพร่ ดงัน้ันการเผยแพร่ 

ภาพอนาจารส่วนตัว จึงมิได้ส่งผลกระทบต่อความดีงามของสังคม 

ในภาพรวมเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัว

ของผู้เสียหายอย่างร้ายแรงอีกด้วย

 2. แนวคิดในการก�าหนดความรับผิดทางอาญา

 ตามแนวความคิดของลัทธิปัจเจกชนนิยม (Individual-

ism) ซึ่งอยู่เบื้องหลังการสถาปนารัฐธรรมนูญของรัฐประชาธิปไตย  

เป็นที่ยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์  

(Human dignity) โดยศกัดิศ์รีแห่งความเป็นมนษุย์ดงักล่าวสะท้อน 

ออกมาอย่างเป็นรปูธรรมในรปูของความสามารถในอนัทีจ่ะก�าหนด 

ชะตากรรมของตนได้ด้วยตนเอง (Self-determination) และมนษุย์ 

แต่ละคนจะมคีวามสามารถเช่นว่านีไ้ด้อย่างแท้จรงิกต่็อเมือ่แต่ละคน 

มี “แดนแห่งเสรีภาพ” (Sphere of individual liberty) ภายใน 

แดนแห่งเสรีภาพของตนนี้ แต่ละคนจะคิดหรือกระท�าการใดๆ ก็ได ้

อย่างอิสระ ปลอดจากการแทรกแซงตามอ�าเภอใจของผู ้ อ่ืน  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูใ้ช้อ�านาจรฐั แต่หาได้หมายความว่ารฐัจะจ�ากดั 

สิทธิและเสรีภาพอย่างใดๆ ไม่ได้เลยไม่ กล่าวคือ ในกรณีเพื่อ 

ประโยชน์ในอันที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นและ/หรือ 

“ประโยชน์ส่วนรวม” หรอื “ประโยชน์สาธารณะ (Public interest)  

แล้ว องค์กรของรัฐต่างๆ ของรัฐย่อมมีอ�านาจที่จะจ�ากัดสิทธิและ 

เสรีภาพของราษฎร โดยการบังคับให้ราษฎรแต่ละคนกระท�า 

การบางอย่าง หรือห้ามมิให้ราษฎรแต่ละคนกระท�าการบางอย่าง 

ได้เสมอ อย่างไรก็ตาม การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพท�าได้เพียงเท่าที ่

มีความจ�าเป็นจริงๆ เท่านั้น และต้องกระท�าโดยอาศัยอ�านาจโดย 

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย (วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2543: 15) ซึ่งวิธี 

ในการจ�ากัดการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลประการหนึ่งคือ  

การก�าหนดให้การกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นความผิดอาญา

 3. แนวคิดในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

 สิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลได้รับความคุ้มครอง 

ทั้งในมิติระหว่างประเทศและภายในประเทศ ในฐานะที่เป็นสิทธิ 

มนุษยชนประการหนึ่ง โดยในทางระหว่างประเทศ สิทธิในความ 

เป็นส่วนตวัได้รบัการรบัรองและคุม้ครองในฐานะเป็นสิทธมินษุยชน 

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�าหรบัในประเทศไทย เมือ่ได้เข้าเป็นภาคีของกตกิาระหว่างประเทศ 

ว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธิทางการเมือง ค.ศ.1966 จงึมพัีนธกรณี 

ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องตามกติกาดังกล่าว ซึ่งหากยัง 

ไม่มบีทบญัญตัทิีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการรบัรองคุม้ครองสทิธ ิ

มนุษยชนตามที่กติกาก�าหนด หรือมีบทบัญญัติแล้วแต่ไม่ครบถ้วน 

เพยีงพอ ประเทศไทยย่อมมหีน้าทีต้่องบญัญตัใิห้มหีรอืปรบัปรงุแก้ไข 

กฎหมายฉบับเดิมเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 ส่วนในมิติของกฎหมายภายใน พบว่าได้มีการบัญญัติ 

คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในความเป็น 

ส่วนตัวไว ้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  

ในมาตรา 32 ซ่ึงบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ 

ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว

 การกระท�าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของ 

บุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่า 

ทางใดๆ จะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัต ิ

แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ”

ณัฐพันธุ์  เบ็ญขันธ์
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 จากบทบัญญัติดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าสิทธิในความเป็น
ส่วนตัวเป็นสิทธิมนุษยชน ประเภทสิทธิส่วนบุคคลท่ีพึงได้รับความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ และรัฐมีภาระหน้าที่ต่อประชาชนในอัน
ที่จะต้องเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชน  
(Bjarnadóttir, 2015: 1) หน้าที่ ในการปกป้องในกรณีน้ี 
หมายถึง หน้าที่ที่จะต้องปกป้องบุคคลใด ๆ จากการถูกละเมิดสิทธ ิ
มนุษยชน ซึ่งก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะหมายรวมถึงการป้องกันไม่ให้บุคคล 
หนึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบุคคลอื่น (Megret, 2014 : 102)  
และรวมถึงการก�าหนดมาตรการป้องกันท่ีเพียงพอต่อภัยคุกคาม 
ต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคลด้วย (Schutter, 2014: 427) และ 
หน้าที่ในการก�าหนดมาตรการป้องกันนี้ย่อมหมายรวมถึงการม ี
บทบัญญัติกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการป้องกัน 
ประชาชนจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย 
 ในกรณีภาพอนาจารส่วนตัว ซึ่งเป็นเรื่องทางเพศที่มีมิติ 
ของความเป็นส่วนตวัอย่างยิง่ การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตวัของ 
บุคคลอื่นโดยมิได ้รับความยินยอมย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ 
ในความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวอย่างร้ายแรง รัฐซึ่งมีหน้าที่ 
ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชน จึงสมควรมี 
มาตรการโดยบัญญัติกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอเพื่อ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 4. บทบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ 
ภาพอนาจารส่วนตัวในประเทศไทย
  4.1 ความผิดฐานเผยแพร่สิ่งลามกอนาจาร ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287
  ความผิดฐานเผยแพร่สิ่งลามกอนาจาร ตามมาตรา  
287 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก�าหนดให้การกระท�าเกี่ยวกับ 
การเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารเป็นความผิดทางอาญาไว้ 3 ประการ  
คือ
  1. การท�า ผลิต มีไว้ น�าเข้า ส่งออก พาไปหรือท�าให้ 
แพร่หลาย ซึง่สิง่ลามก เพ่ือความประสงค์แห่งการค้า หรือการแจกจ่าย 
หรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน (มาตรา 287 (1))
  2. การประกอบการค้า จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ 
ประชาชน หรือให้เช่าสิ่งลามก (มาตรา 287 (2))
  3. การโฆษณาหรือไขข่าวว่ามีบุคคลกระท�าการ 
อันเป็นความผิดตามมาตรานี้ เพื่อจะช่วยการท�าให้แพร่หลาย หรือ 
การค้าวัตถุหรือสิ่งของลามก (มาตรา 287 (3))
  โดยผู้กระท�าผิดตามมาตราน้ีต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
  มาตรา 287 เป็นบทบัญญัติท่ีมีวัตถุประสงค์ใน 
การควบคุมสิ่งลามกอนาจารไม่ให้มีการเผยแพร่สู ่สาธารณชน  
เนื่องจาก หากพิจารณาจากองค์ประกอบความผิด จะเห็นได้ว่า  
การกระท�าซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิด ตามอนุมาตรา 1 ได้แก่  
การท�า ผลิต มีไว้ น�าเข้า ส่งออก พาไปหรือท�าให้แพร่หลาย  

จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ก็ต่อเมื่อผู้กระท�ามีเจตนาพิเศษเพื่อ 
ความประสงค์แห่งการค้า หรือเพื่อการแจกจ่าย หรือเพื่อการแสดง 
อวดแก่ประชาชนเท่านัน้ และการกระท�าทีเ่ป็นองค์ประกอบความผดิ 
ตามอนุมาตรา 2 และ 3 ได้แก่ การประกอบการค้า การจ่ายแจก  
การแสดงอวด การให้เช่า และการโฆษณาหรือไขข่าวเพื่อจะช่วย 
ท�าให้แพร่หลาย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการกระท�าที่มีลักษณะเป็น 
การท�าให้ส่ิงลามกอนาจารเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนทั้งสิ้น ทั้งนี ้ 
เนื่องจากบทบัญญัติมาตรานี้แต่เดิมถูกร่างขึ้นมาให้เป็นความผิด 
ฐานกระท�าอนาจารอันเก่ียวแก่สาธารณชน ซ่ึงมีเจตนารมณ์ใน 
การคุ้มครองศีลธรรมของสังคมโดยรวมที่มีผลต่อจิตใจของบุคคล 
ทัว่ไป ดงันัน้ การกระท�าใด ๆ  หากไม่มผีลกระทบต่อศีลธรรมโดยรวม 
ของสังคมหรือมีผลต่อจิตใจของบุคคลทั่วไป แต่หากเป็นเรื่องที่ 
เกีย่วกบัศลีธรรมทีเ่กีย่วกบัส่วนตวั (Private moral) แล้ว การกระท�า 
ดงักล่าวย่อมไม่เป็นความผดิ ดงัเช่น การครอบครองสือ่ลามกอนาจาร 
ไว้เพื่อดูเอง ซึ่งกรณีนี้ มีค�าพิพากษาของศาลฎีกาที่ย�้าให้เห็นว่า 
ความผิดตามมาตรา 287 จะต้องมีลักษณะเป็นการเผยแพร  ่
สู่สาธารณชนในลักษณะที่เป็นวงกว้าง การครอบครองสิ่งลามก 
อนาจารไว้เพื่อดูเองหรือเพื่อส่งต่อภายในกลุ่มบุคคลยังไม่ถือเป็น 
ความผิดตามมาตรานี้ เช่น ค�าพิพากษาฎีกาที่ 2641/2531  
ที่วินิจฉัยว่า การมีสื่อลามกไว้เพื่อส่วนตัว เป็นเรื่องส่วนบุคคล มิได ้
กระทบถึงบุคคลอื่น ค�าพิพากษาฎีกาที่ 11613/2254 ที่วินิจฉัยว่า 
เมื่อข้อเท็จจริงยังไม่ชัดว่าการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็น 
ภาพโป๊ลามกอนาจารไปยงัเพือ่นร่วมงานและบคุคลภายนอกซึง่เป็น 
ลูกค้า กระท�าไปเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการค้าหรือโดยการค้า จึงยัง 
ฟังไม่ชัดว่าเป็นความผิดตามมาตรา 287 ซึ่งตามค�าพิพากษาของ 
ศาลฎีกาในคดีหลังน้ี ผู้เขียนเห็นว่า เม่ือการเผยแพร่สิ่งลามก  
ตามมาตรา 287 อนุมาตรา 1 จะเป็นความผิดก็ต่อเม่ือผู้กระท�ามี 
เจตนาพิเศษเพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือเพื่อการแจกจ่าย  
หรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชนเท่านั้น การที่ศาลฎีกาวินิจฉัย 
ดงักล่าว ย่อมฟังได้อยูใ่นทว่ีา การเผยแพร่สิง่ลามกให้เพือ่นร่วมงาน 
และลูกค้า ยงัไม่ถอืว่าเป็นการกระท�าเพือ่แจกจ่าย หรอืเพือ่การแสดง 
อวดแก่ประชาชน 
  4.2 ความผิดฐานเผยแพร่หรอืส่งต่อภาพ หรอืเสยีง
จากการกระท�าความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 280/1 วรรคสอง
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 มาตรา 10 ก�าหนดให้เพ่ิมมาตรา 
280/1 เป็นความผดิฐานใหม่ในประมวลกฎหมายอาญา โดยก�าหนด
ให้ผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามมาตรา 276 มาตรา 277 
มาตรา 278 หรือมาตรา 279 ต้องรับโทษหนักขึ้นหากมีการบันทึก
หรือส่งต่อภาพหรือเสียงการกระท�าช�าเราหรือการกระท�าอนาจาร  
มีรายละเอียดดังนี้

ณัฐพันธุ์  เบ็ญขันธ์
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มาตรา 280/1 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277  

มาตรา 278 หรือมาตรา 279 ได้บันทึกภาพหรือเสียงการกระท�า 

ช�าเราหรือการกระท�าอนาจารน้ันไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดย 

มิชอบส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว ้

ในมาตรานั้นๆ หนึ่งในสาม

 ถ้าผูก้ระท�าความผดิตามวรรคหนึง่ เผยแพร่หรอืส่งต่อซึง่ 

ภาพหรือเสียงการกระท�าช�าเรา หรือการกระท�าอนาจารที่บันทึกไว้  

ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ กึ่งหนึ่ง

 เห็นได้ว่า บทบัญญัติมาตรา 280/1 ท่ีมีการบัญญัติ 

ขึ้นใหม่นี้ มุ ่งให้ความคุ้มครองบุคคลซ่ึงถูกกระท�าทางเพศ เช่น  

ผู ้ถูกข่มขืนกระท�าช�าเรา ผู ้ ถูกกระท�าอนาจารโดยไม่ยินยอม  

เด็กอายุต�่ากว่าสิบห้าปีที่ถูกกระท�าช�าเราหรือถูกกระท�าอนาจาร 

ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม การท่ีจะเป็นความผิดตามมาตรานี้  

จะต้องมกีารกระท�าความผดิทางเพศกรณใีดกรณหีนึง่ดงัทีก่ฎหมาย 

ก�าหนด ฐานความผดิตามมาตรานีจึ้งไม่ครอบคลุมถงึการบนัทกึภาพ 

อนาจารส่วนตัวกรณีที่การกระท�าไม่เป็นความผิดตาม มาตรา 276  

มาตรา 277 มาตรา 278 หรือมาตรา 279

  4.3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท ประมวลกฎหมาย 

อาญา มาตรา 326

  ความผิดฐานหม่ินประมาท เป็นฐานความผิดที่มุ่ง 

คุม้ครองชือ่เสยีงหรอืเกยีรตคิณุของบคุคล โดยบญัญตัไิว้ในประมวล 

กฎหมายอาญา มาตรา 326 การ “ใส่ความ” ที่จะถือเป็นความผิด 

ฐานหมิน่ประมาทตามกฎหมายอาญา ไม่จ�ากดัวธิ ีโดยอาจใช้วธิใีดๆ 

ก็ได้ เช่น ค�าพูด หนังสือ ภาพวาด การ์ตูน รูปปั้น การแสดงกริยา 

ท่าทางอย่างหนึ่งอย่างใด การใช้ภาษาใบ้ สัญลักษณ์ หรือค�าถาม 

ต่างๆ รวมถึงการใช้รูปภาพ อย่างเช่นการแอบบันทึกภาพคนก�าลัง 

ร่วมประเวณแีล้วน�าภาพเหล่านัน้ไปให้ผูอ้ืน่ด ูถอืได้ว่าเป็นการใส่ความ 

และน่าจะท�าให้เสียชื่อเสียงซ่ึงเข้าข่ายเป็นการกระท�าความผิดฐาน 

หมิ่นประมาทเช่นกัน (พิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา, 2552: 2) ดังน้ัน  

การส่งต่อหรือเผยแพร่ภาพลามกอนาจารส่วนตัวไปยังบุคคลอื่น  

อันเป็นการท�าให้บุคคลดังกล่าวเสียชื่อเสียง จึงอาจอยู่ในความหมาย 

ของการใส่ความที่เป็นองค์ประกอบของความผิดฐานหม่ินประมาท 

ด้วย 

 อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีท่ีภาพอนาจารส่วนตัวไม่มี 

ลักษณะถึงขนาดเป็นภาพลามกท่ีมุ่งก่อให้เกิดก�าหนัดหรือยั่วย ุ

กามารมณ์ แต่เพียงมีความไม่เหมาะสมในทางเพศและไม่ถึงขนาด 

ที่จะท�าให้บุคคลในภาพเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง  

ตามองค์ประกอบของความผิดฐานหม่ินประมาท และแม้บุคคลที่ 

ปรากฏในภาพยังคงคาดหวังในความเป็นส่วนตัวในภาพดังกล่าว 

และไม่ประสงค์ให้น�าภาพดังกล่าวไปเผยแพร่กต็าม การน�าภาพกรณี 

ดังกล่าวไปเผยแพร่ก็อาจไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ตาม 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 แต่อย่างไรก็ตาม แม้ผู้เสียจะ 

เลือกด�าเนินคดีในความผิดฐานหมิ่นประมาท อัตราโทษของ 

ความผิดฐานหมิ่นประมาทก็ยังไม่ได้สัดส่วนกับความเสียหาย 

ที่ผู้เสียหายได้รับ กล่าวคือ ผู้กระท�าความผิดต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกนิหนึง่ปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมืน่บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั เท่านัน้

  4.3 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 

เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร ์  พ .ศ .2550 ซึ่ งแก ้ ไข เ พ่ิม เติมโดย 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

   (1) ความผิดฐานน�าข้อมูลอันลามกเข้าสู ่

คอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 14 (4)

   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 

เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัต ิ

ว่าด้วยการกระท�าความผดิเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2560  

มาตรา 14 (4) ก�าหนดให้การน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล 

อันมีลักษณะลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจ 

เข้าถึงได้เป็นความผิด โดยผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี  

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

 เห็นได ้ว ่า ความผิดฐานน�าข ้อมูลอันลามกเข ้าสู ่ 

คอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 14 (4) นี้ มุ่งก�าหนดความผิดทางอาญา  

กรณีการน�าข้อมูลอันมีลักษณะลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใน 

ครั้งแรก (Original poster) เป็นส�าคัญ ซึ่งการที่จะเป็นความผิด 

ตามมาตรานีไ้ด้ ข้อมลูคอมพวิเตอร์นัน้ ต้องเป็นลักษณะทีป่ระชาชน 

ทั่วไปอาจเข้าถึงได้ด้วย กล่าวคือ เว็บไซต์ หรือระบบคอมพิวเตอร์  

ทีม่กีารน�าภาพอนาจารส่วนตวัไปเผยแพร่นัน้ จะต้องสามารถเข้าถงึ 

ได้โดยประชาชนท่ัวไปด้วย หากเป็นการน�าเข้าสู่ระบบแต่ประชาชน 

ทัว่ไปไม่สามารถเข้าถงึได้ เช่น การส่งอเีมลภาพอนาจารส่วนตวัของ 

ผู ้เสียหายไปยังอีเมลของบุคคลอื่น ซึ่งการเข้าถึงภาพอนาจาร 

ดังกล่าวจะต้องใช้รหัสผ่าน บุคคลทั่วไปไม่อาจเข้าถึงได้ การกระท�า 

ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 14 (4) พระราชบัญญัติว่าด้วยการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และท่ีปรับปรุง 

แก้ไข พ.ศ.2560

   (2) ความผดิฐานเผยแพร่หรอืส่งต่อข้อมลูอนั

ลามก ตามมาตรา 14 (5)

   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช 

บัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ.2560 มาตรา 14 (5) ก�าหนดให้การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูล 

คอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลตาม (1) (2) (3) หรือ (4)   

โดยผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

   จากบทบัญญัติข้างต้น สามารถพิจารณาถึง 

องค์ประกอบความผิดได้ว่า การเผยแพร่หรือส่งต่อ หมายถึงการ 

ณัฐพันธุ์  เบ็ญขันธ์
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เผยแพร่หรือส่งต่อในระบบคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน ไม่หมายความ 
รวมถึงการส่งต่อทางกายภาพ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ โดยผู้กระท�า 
ต้องรู้อยู ่แล้วว่าเป็นความผิดตาม 14 (4) การจะเป็นความผิด 
ตามมาตรา 14 (5) ต้องพิสูจน์ด้วยว่าผู้กระท�ารู้อยู่แล้วว่าข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ที่ตนเผยแพร่หรือส่งต่อนั้น เป็นข้อมูลซึ่งเป็นความผิด
ตามมาตรา 14 (4) (พรเพชร วิชิตชลชัย, 2550)
   ความผิดฐานส่งต ่อหรือแพร่หลายข้อมูล 
อันลามก ตามบทบัญญัติมาตรา 14 (5) นี้ ผู้เขียนเห็นว่ามีมาตรฐาน 
การควบคุมการเผยแพร่แตกต่างจากบทบัญญัติตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา 287 ฐานเผยแพร่สิ่งลามก ซ่ึงเป็นบท 
ทั่วไปที่บัญญัติควบคุมการเผยแพร่สิ่งลามกต่อสาธารณะ เนื่องจาก 
บทบัญญัติมาตรา 14 (5) ก�าหนดความผิดทางอาญาส�าหรับ 
การส่งต่อหรือแพร่หลาย โดยมิได้มีการก�าหนดให้ผู้กระท�าต้องม ี
เจตนาพเิศษ “เพือ่การแจกจ่าย”หรือ “เพือ่การแสดงอวดแก่ประชาชน”  
หรอื “เพ่ือความประสงค์แห่งการค้า” หรอื “เพือ่จะช่วยให้แพร่หลาย”  
ดงัทีป่รากฏในความผดิฐานเผยแพร่ส่ิงลามก ตามประมวลกฎหมาย 
อาญา มาตรา 287 ดังนั้น เพียงการส่งต่อระหว่างบุคคลโดยทั่วไป  
แม้มิได้มีเจตนาพิเศษข้างต้น ผู้กระท�าก็อาจมีความผิดตามมาตรา  
14 (5) อย่างไรก็ตาม กฎหมายบัญญัติว่าการท่ีจะเป็นความผิด 
ตามมาตรานี ้ผูก้ระท�าต้องกระท�าโดยรู้อยูแ่ล้วว่าข้อมูลคอมพวิเตอร์ 
ทีต่นเผยแพร่หรอืส่งต่อนัน้ เป็นข้อมลูซึง่เป็นความผดิตามมาตรา 14  
(4) กล่าวคอื ผู้กระท�าต้องรูข้้อเทจ็จรงิอนัเป็นองค์ประกอบความผดิ  
ในประเด็นนี้บทบัญญัติมาตราดังกล่าวมิได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน  
จึงมีปัญหาว่าข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในส่วนของ 
วัตถุแห่งการกระท�าท่ีผู้กระท�าจะต้องรู้ตามมาตราน้ี คือ “ข้อมูล 
อันลามก” หรือ “ข้อมูลอันลามกที่ถูกน�าเข้าสู่ระบบซึ่งประชาชน 
ทั่วไปอาจเข้าถึงได้” ซึ่งหากกรณีเป็นตามประการแรก การเผยแพร ่
หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์อันลามกจากบุคคลสู่บุคคล เช่น  
การส่งภาพลามกอนาจารไม่ว่าโดยอาศัยแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ 
มือถือ อีเมล หรือช่องทางในระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ จากบุคคล 
หนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่ง จะเป็นความผิดตามมาตรา 14 (5) ในทุกกรณี  
แต่หากกรณีเป็นตามประการหลัง การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูล 
อันลามกจากบุคคลสู่บุคคล จะเป็นความผิดตามมาตรา 14 (5) ได ้
ก็ต่อเมื่อมีการกระท�าความผิดตามมาตรา 14 (4) ก่อนเท่าน้ัน  
แล้วภายหลังจึงมีการน�าไปเผยแพร่หรือส่งต่อไปยังบุคคลอื่น  
ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า วัตถุแห่งการกระท�า ตามมาตรา 14 (5) คือ  
“ข้อมลูอนัลามกทีถ่กูน�าเข้าสูร่ะบบซ่ึงประชาชนทัว่ไปอาจเข้าถงึได้”  
เนื่องจากกฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าผู้กระท�าต้องเผยแพร ่
หรือส่งต่อโดยรู้ว่าเป็นข้อมูลตาม (4) และเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
ในกรณนีีน้ีน่้าจะมุง่ลงโทษผูท้ีน่�าข้อมลูอนัมลีกัษณะลามกเข้าสู่ระบบ 
คอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ประชาชนท่ัวไปอาจเข้าถึงได้ตามมาตรา  
14 (4) และหากมีผู้น�าข้อมูลจากการกระท�าความผิดดังกล่าวไป 
เผยแพร่หรือส่งต่อ ผู้กระท�าจึงจะมีความผิดตามมาตรา 14 (5)

 5. กฎหมายเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วน

ตัวในต่างประเทศ

  5.1 ประเทศญี่ปุ่น

  พระราชบัญญัติปกป้องเหยื่อจากการเผยแพร่ภาพ

อนาจารส่วนตวัของประเทศญีปุ่น่ก�าหนดให้การกระท�าเกีย่วกบัการ

เผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวเป็นความผิดทางอาญาไว้ 3 ประการ

ได้แก่ 

  (1) การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตวัให้แก่ผูอ้ืน่หรอื

เผยแพร่ให้แก่บคุคลจ�านวนมากโดยทางระบบโทรคมนาคมในทางที่

อาจระบุตัวบุคคลในภาพได้ 

  (2) การแพร่วตัถใุด ๆ  ซึง่บนัทกึภาพอนาจารส่วนตวั

ให้แก่ผู้อื่น หรือเผยแพร่ให้แก่บุคคลจ�านวนมาก หรือโดยการแสดง

อวดแก่ประชาชน ในทางที่อาจระบุตัวบุคคลในภาพได้ 

  ในสองกรณข้ีางต้น ผู้กระท�าผดิต้องระวางโทษจ�าคุก

ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 เยน

  (3) การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวทางระบบ

โทรคมนาคม หรือเผยแพร่วัตถุใดๆ ซึ่งบันทึกภาพลามกอนาจาร 

เพื่อจะชักน�าหรือสนับสนุนการกระท�าผิดตามวรรค 1 และวรรค 2 

โดยกรณี้นี้ ผู้กระท�าผิดต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ

ไม่เกิน 300,000 เยน

  5.2 ประเทศอังกฤษและเวลส์

  ประเทศอังกฤษและเวลส์ได้มีการตราบทบัญญัติ 

ก�าหนดให้การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวเป็นความผิดทางอาญา 

ในปี ค.ศ.2015 โดยออกเป็นพระราชบัญญัติกระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญาและศาลอาญา ค.ศ.2015 (Criminal Justice and 

Courts Act 2015) ซึ่งการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวจะเป็น 

ความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวก็ต่อเม่ือผู้เผยแพร่ได้เผยแพร ่

ภาพอนาจารส่วนตัวโดยปราศจากความยินยอมของผู ้เสียหาย 

โดยมีเจตนาพิเศษให้ผู้เสียหายเกิดความทุกข์ (Intent to cause  

distress) ผู้กระท�าความผิดฐานดงักล่าวต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกิน 

สองปี หรือปรับ หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

  5.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา

  (1) มลรัฐนิวเจอร์ซี

  มลรัฐนิวเจอร์ซีเป็นมลรัฐแรกในประเทศสหรัฐ 

อเมริกาที่บัญญัติให้การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวเป็นความผิด 

อาญา โดยบัญญัติไว้ในข้อบัญญัติรัฐนิวเจอร์ซี หมวด 2C ว่าด้วย 

ประมวลกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มาตรา 14-9 วรรค (c)  

ตามบทบัญญตัขิองมลรฐันวิเจอร์ซ ีการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตวั 

จะเป็นความผิดตามก็ต่อเมื่อผู้กระท�าความผิดกระท�าโดยเจตนา 

โดยรู ้ว ่าตนไม่มีสิทธิ และรู ้ว ่าผู ้เสียหายมิได้ยินยอมให้น�าไป 

ภาพอนาจาร โดยการกระท�าผิดฐานเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัว 

โดยไม่มีสิทธิตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นการกระท�าความผิดอาญา 

ณัฐพันธุ์  เบ็ญขันธ์
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ระดบัสาม (Third-degree crime) ผู้กระท�าผดิต้องระวางโทษจ�าคกุ 

ตั้งแต่สามถึงห้าปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 ดอลลาร์

  (2) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

  มลรัฐแคลิฟอร์เนียบัญญัติความผิดเก่ียวกับการ 

เผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตวัไว้ในประมวลกฎหมายอาญาแห่งมลรฐั 

แคลิฟอร์เนีย มาตรา 647(j)(4) ซึ่งบทบัญญัติมีลักษณะการบัญญัต ิ

อย่างแคบ กล่าวคือ การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวจะเป็น 

ความผิดตามบทบัญญัติของมลรัฐแคลิฟอร์เนียก็ต่อเมื่อผู้กระท�าได ้

เผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตวัโดยรูห้รอืควรรูว่้าการเผยแพร่จะส่งผล 

ให้ผูซ้ึง่ปรากฏในภาพได้รบัความทกุข์ทางอารมณ์อย่างร้ายแรง และ 

กฎหมายยังก�าหนดให้ฐานความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็น 

ความผิดที่ต้องมีผลของการกระท�าเป็นองค์ประกอบภายนอกของ 

ความผดิด้วย กล่าวคือ ผูเ้สยีหายจะต้องได้รบัความทกุข์ทางอารมณ์ 

อย่างร้ายแรงจากการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัว การกระท�า 

ความผดิตามบทบญัญัตนิีถื้อเป็นความผดิลหโุทษ (Misdemeanor)  

โดยผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน และปรับ 1,000  

ดอลลาร์ (และอาจเพิ่มเป็นจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับ 2,000  

ดอลลาร์ ส�าหรับการกระท�าความผิดครั้งที่สอง)

สรุปและอภิปรายผล
 จากผลการวิจัยข้างต้น อาจสามารถแยกหัวข้อสรุป 

และอภิปรายผลได้ดังนี้

 1. ปัญหาในการคุ้มครองผู้เสียหาย

 ภาพอนาจารส่วนตัวมีสารัตถะที่แตกต่างจากส่ือลามก 

อนาจารทั่วไปอย่างมีนัยส�าคัญ เน่ืองจากอนาจารส่วนตัวมีสิทธ ิ

ในความเป็นส่วนตัวและความไว้เนื้อเชื่อใจแฝงอยู่ด้วย ในขณะที่ 

สื่อลามกอนาจารทั่วไปมีเพียงเนื้อหาที่มีลักษณะลามกอนาจาร 

เท่านั้น หาได้มีมิติของความเป็นส่วนตัวหรือความไว้เนื้อเชื่อใจ 

แฝงอยู่ด้วยไม่ ดังนั้น การเผยแพร่ภาพส่วนตัวที่ไม่สมควรทางเพศ 

จึงส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทั้งสังคมโดยรวมและสิทธิใน 

ความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายอย่างร้ายแรงในหลายแง่มุมไม่ว่า 

จะเป็นผลกระทบด้านจิตใจ ร่างกาย หน้าที่การงาน ความสัมพันธ ์

ส่วนตัว หรือในบางกรณีพบว่า เกิดผลกระทบต่อชีวิตของผู้เสียหาย  

แต่จากการศึกษาพบว่า ภาพอนาจารส่วนตัวมีสถานะไม่แตกต่าง 

จากสื่อลามกอนาจารท่ัวไปในกฎหมายไทยท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ใน 

ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้สิทธิของผู้เสียหายไม่ได้รับการคุ้มครองอย่าง

ครอบคลุมและเพียงพอ

 2. ปัญหาการก�าหนดบทลงโทษผู ้กระท�าความผิด 

ยังไม่ครอบคลุมกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

 แม้การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตวัจะทวคีวามรนุแรงขึน้ 

แต่จากการศึกษาพบว่า ในประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติก�าหนด 

ความผดิอาญาของผูเ้ผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตวัโดยเฉพาะเจาะจง  

หากแต่เมื่อเกิดการกระท�าผิดเกิดขึ้น ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจ�าต้องปรับใช ้

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีไป ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 287 ฐานเผยแพร่สิ่งลามก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  

280/1 วรรคสอง ฐานเผยแพร่หรือส่งต่อภาพ หรือเสียงจากการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับเพศ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326  

ฐานหมิ่นประมาท และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 

เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550 ซ่ึงแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตั ิ

ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (4) และ (5) ฐานน�าเข้าข้อมูลอันลามก  

และฐานส่งต่อข้อมูลอันลามก อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าว 

ยังไม่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการรับมือการเผยแพร่ภาพ 

อนาจารส่วนตัว และในการป้องกันสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหาย  

กล่าวคือ บทบัญญัติข้างต้นยังอาจมีปัญหาในการบังคับใช้ 

 กรณีความผิดฐานเผยแพร่ส่ิงลามก ตามประมวล 

กฎหมายอาญามาตรา 287 การเผยแพร่ส่ิงลามกจะมีความผิด 

ตามมาตรานี้จะเป็นความผิดต่อเมื่อเป็นการเผยแพร่ในลักษณะ 

ที่เป็นวงกว้าง การเผยแพร่สิ่งลามกในลักษณะที่ไม่เป็นวงกว้าง  

เช่น การส่งต่อจากบุคคลสู่บุคคล หากไม่มีวัตถุประสงค์แห่งการค้า 

หรือโดยการค้าก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ และไม่ว่าภาพลามก 

อนาจารทีถ่กูเผยแพร่ไปยงัสาธารณชนจะเป็นสิง่ลามกอนาจารทัว่ไป 

ซ่ึงไม่มีบุคคลใดเป็นผู้เสียหาย หรือเป็นภาพอนาจารส่วนตัวซ่ึงม ี

ผู ้เสียหาย ผู ้กระท�าความผิดก็จะถูกด�าเนินคดีโดยมีมาตรฐาน 

โทษเดยีวกัน โดยถอืว่าทัง้สองกรณเีป็นการเผยแพร่ส่ิงลามกอนาจาร 

ตามมาตรา 287 ทั้งที่ลักษณะความผิดมีความร้ายแรงต่างกัน

 กรณีความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อภาพ หรือเสียง 

จากการกระท�าความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 280/1 วรรคสอง การทีจ่ะเป็นความผดิตามมาตรานี ้จะต้อง 

มกีารกระท�าความผดิทางเพศกรณใีดกรณหีนึง่ดงัทีก่ฎหมายก�าหนด 

เท่านั้น ฐานความผิดตามมาตรานี้จึงไม่ครอบคลุมถึงการอนาจาร 

ส่วนตัวกรณีที่การกระท�าไม่เป็นความผิดตาม มาตรา 276 มาตรา 

277 มาตรา 278 หรือมาตรา 279 มาก่อน

 กรณีความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมาย 

อาญามาตรา 326 ก็อาจไม่ครอบคลุมกรณีท่ีภาพอนาจารส่วนตัว 

ที่ถูกน�าไปเผยแพร่มีลักษณะอนาจาร คือ ไม่เหมาะสมในทางเพศ 

แต่ยังไม่ถึงขั้นลามก และไม่ท�าให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมื่น  

หรือถูกเกลียดชัง อีกทั้งกฎหมายดังกล่าวยังมีโทษที่ไม่รุนแรง 

โดยผู้กระท�าความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกเพียงไม่เกินหนึ่งปี หรือ 

ปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ซ่ึงไม่ได้สัดส่วนกับ 

ผลกระทบที่ผู้เสียหายได้รับจากการกระท�าความผิด 

 กรณีความผิดฐานน�าเข้าข้อมูลอันลามก และฐานส่งต่อ 

ข้อมูลอันลามก ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2560  

ณัฐพันธุ์  เบ็ญขันธ์
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มาตรา 14 (4) และ (5) ครอบคลุมเฉพาะการกระท�าผิดที่เป็น 

การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวทางระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น  

การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวโดยวิธีทางกายภาพ เช่น การส่ง 

จดหมาย การบันทึกภาพอนาจารส่วนตัวในแผ่นซีดีหรือดีวีดีแล้ว

เผยแพร่ให้บุคคลอื่น จึงไม่อยู่ในความหมายของการน�าเข้าสู่ระบบ

หรือการส่งต่อ ตามมาตรา 14 (4) (5) นอกจากนี้ มาตรา 14 (4)  

ครอบคลุมเฉพาะการน�าข้อมูลเข้าสู่ระบบซ่ึงประชาชนทั่วไปอาจ 

เข้าถึงได้ ส่งผลให้การน�าเข้าสู่ระบบในครั้งแรก ไม่ได้น�าเข้าสู่ระบบ 

ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ อาจไม่เป็นความผิด และเม่ือไม่มีการ 

กระท�าความผิดตามมาตรา 14 (4) หากมีการส่งต่อภาพอนาจาร 

ส่วนตวัดงักล่าวต่อไป ผูก้ระท�ากอ็าจไม่มคีวามผดิตามมาตรา 14 (5)  

เพราะ“ข้อมูลอันลามกท่ีถูกน�าเข้าสู ่ระบบซ่ึงประชาชนทั่วไป 

อาจเข้าถึงได้” ซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท�าตามมาตรา 14 (5)  

นอกจากนี้ เจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา 14 (4) และ (5) คือ 

ป้องกันการกระจายตัวของข้อมูลมีลักษณะอันลามก เพื่อคุ้มครอง 

ศลีธรรมโดยรวมของสงัคมเท่านัน้ มไิด้มุ่งคุ้มครองความเป็นส่วนตวั 

ในกรณทีีข้่อมลูอนัลามกทีถ่กูน�าเข้าสูร่ะบบหรือถกูส่งต่อมผู้ีเสียหาย 

แต่อย่างใด ดังนั้นไม่ว่าการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวหรือ 

การเผยแพร่สื่อลามกอนาจารทั่วไป ย่อมไม่มีความแตกต่างกัน 

ตามบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งที่การกระท�าทั้งสองมีความร้ายแรงของ 

การกระท�าและผลกระทบต่อผู้เสียหายที่แตกต่างกัน

 จากการศึกษากฎหมายในต่างประเทศ พบว่าได้มี 

การก�าหนดความรับผิดทางอาญาส�าหรับการเผยแพร่ภาพอนาจาร 

ส่วนตัวไว้โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศอังกฤษ 

และเวลส์ และประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐนิวเจอร์ซี และมลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมุ่งคุ้มครองความไว้เน้ือเชื่อใจ 

และความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชนเป็นส�าคัญ ผู้เขียนจึงเห็นว่า 

ประเทศไทยควรมีการบัญญัติกฎหมายก�าหนดความรับผิดทาง 

อาญาของผู้เผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวของผู้อื่นโดยปราศจาก 

ความยินยอมเป็นการเฉพาะ โดยอาศัยแนวทางจากบทบัญญัต ิ

ในต่างประเทศเพื่อก�าหนดบทบัญญัติที่เหมาะสมกับบริบทของ 

สังคมไทยและสามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เสียหายได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 ในปัจจุบันการเผยแพร่ภาพอนาจารส ่วนตัวโดย 

ปราศจากความยินยอมเกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั้งในประเทศไทยและ 

ในต่างประเทศ ซึ่งการเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวส่งผลกระทบ 

ต่อผู้เสียหายอย่างร้ายแรงในหลายมิติ จากการศึกษาพบว่าได้มี 

การบัญญัติให้การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัวโดยปราศจาก 

ความยินยอมเป็นความผิดอาญาเป็นการเฉพาะในหลายประเทศ 

ทั่วโลก ซ่ึงในประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติก�าหนดความรับผิด 

ทางอาญาในกรณดีงักล่าวเป็นการเฉพาะ หากแต่เมือ่เกดิการเผยแพร่ 

ภาพอนาจารส่วนตัว ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องต้องปรับใช้บทบัญญัติอ่ืนเท่า

ที่เกี่ยวข้องกับกรณี ซึ่งไม่สามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เสีย

หายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ จึงเห็นควรให้มีการตรา

บทบญัญตักิ�าหนดความรบัผิดทางอาญาของผู้เผยแพร่ภาพอนาจาร

ส่วนตัวเป็นการเฉพาะในประเทศไทย

 ผู ้ เขียนจึงขอเสนอให้บัญญัติบทบัญญัติที่ก�าหนด 

ความรบัผดิทางอาญาแก่การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตวั โดยแก้ไข 

ประมวลกฎหมายอาญาโดยเพิ่มเติมบทนิยามของภาพอนาจาร 

ส่วนตัวในมาตรา 1 (19) และเพิ่มเติมฐานความผิดเฉพาะเกี่ยวกับ 

การก�าหนดความผิดอาญาแก่การเผยแพร่ภาพอนาจารส่วนตัว 

ในมาตรา 287/3 โดยมีเนื้อหาดังนี้

 มาตรา 1 (19) “ภาพอนาจารส่วนตัว หมายถึง ภาพนิ่ง

หรือภาพเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด และให้หมายความ 

รวมถึงข ้อมูลที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์อืน่ซึง่สามารถแปลงให้ปรากฏเป็นภาพได้ ที่วิญญูชน 

เหน็ว่าเป็นภาพทีแ่สดงให้เหน็ถงึการกระท�าทางเพศของบคุคล หรอื 

มีลักษณะสื่อไปในทางที่ไม่สมควรในทางเพศ”

 มาตรา 287/3 “ผู้ใดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพอนาจาร 

ส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอมของบุคคลซ่ึงปรากฏในภาพ หรือ 

โดยพฤตกิารณ์ทีเ่ข้าใจได้บคุคลซึง่ปรากฏในภาพไม่ได้ให้ความยนิยอม  

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเกิดความทุกข์ทรมาน ต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคแรกเป็นการเผยแพร่ 

หรือส่งต่อภาพส่วนตัวที่ไม่สมควรทางเพศของบุคคลอายุไม่เกิน 

สิบแปดปี ผู้กระท�าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในวรรคแรก 

หนึ่งในสาม

 ผู้ใดข่มขู่ว่าจะเผยแพร่หรือส่งต่อภาพอนาจารส่วนตัว 

ตามวรรคแรกหรือวรรคสองต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง ความผิดตาม 

วรรคแรก และวรรคสาม เฉพาะกรณีท่ีกระท�าแก่บุคคลอายุเกิน 

สิบแปดปี เป็นความผิดอันยอมความได้”

ณัฐพันธุ์  เบ็ญขันธ์
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์งานวิจัยที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม 

ภาคตะวันออกซึ่งเผยแพร่ระหว่างปี 2549 - 2558 และ 2) ประเมินและก�าหนดแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการอนุรักษ ์

และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออก โดยวิธีวิจัยเชิงเอกสารและการสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออกม ี

29 รายการ จากงานวิจัยทั้งหมด 780 รายการ พื้นที่ที่มีการศึกษามากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี รองลงมาคือ จังหวัดระยอง ภาคตะวันออก 

โดยรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี และตราด ส่วนจังหวัดที่ไม่ถูกวิจัย คือ นครนายก วัฒนธรรมที่เป็นประเด็น 

การวจิยัมากทีส่ดุ คอื พลงัความคดิและภมูปัิญญา รองลงมาคอื วฒันธรรมกบัการพฒันา และศลิปวฒันธรรม ส่วนวฒันธรรมด้านอตัลกัษณ์ 

และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ถูกวิจัย ในขณะที่การมีส่วนร่วมที่พบมากที่สุด คือ การให้ความคิดเห็น รองลงมาคือ การติดตาม  

การร่วมตัดสินใจ การด�าเนินการ และการรับข่าวสาร 2) แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ มีความเป็นไปได้สองทาง คือ จากภายในและ 

ภายนอก ซึ่งทั้งสองแนวทางประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน องค์กรวิชาการ ภาคีเครือข่าย และการบริหารจัดการที่ต้องก�าหนด 

นโยบายอย่างชัดเจน รับผิดชอบต่อความเจริญและเสื่อมของชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้ ประสานความเข้าใจระหว่างเจ้าของวัฒนธรรม 

และคนนอก และเป็นไปอย่างละมุนตามล�าดับ บนพื้นฐานความตระหนักในความหลากหลายและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ค�าส�าคัญ : วัฒนธรรม, ภาคตะวันออกของประเทศไทย, การมีส่วนร่วมของพลเมือง, การอนุรักษ์, การพัฒนา
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Abstract
 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. 

Keywords : culture, Eastern Thailand, civil contribution, conservation, development
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บทน�า
 ภาคตะวันออกประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ จันทบุรี   

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และ 

สระแก้ว มีความส�าคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

การปกครอง และความมั่นคง แต่ข้อสนเทศเกี่ยวกับภาคตะวันออก 

ยงัอยูใ่นสภาพการส�ารวจเบือ้งต้น เนือ้หากระจดักระจาย ไม่ต่อเนือ่ง 

เชื่อมโยง กล่าวคือขาดยุทธศาสตร์ในการจัดการความรู้ และยัง 

ไม่พัฒนาไปถึงวิธีการในการจัดระบบข้อสนเทศให้เป็นองค์ความรู้ 

ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง องค์ความรู้เกี่ยวกับ 

ภาคตะวันออก จึงควรได้รับการยกระดับให้สามารถน�าไปใช้ 

ประโยชน์ได้ ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนา มาตรฐานการด�าเนิน 

ชีวิตของคนในพื้นที่ และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาทั้งของ 

ท้องถิ่นและประเทศ (ภารดี  มหาขันธ์, 2554) โดยเฉพาะข้อมูล 

ด้านวัฒนธรรมซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญประการหน่ึงท่ีส่งเสริมให้ภาค 

ตะวันออกเป็นภูมิภาคท่ีโดดเด่น และเป็นท้ังต้นแบบและบทเรียน 

ของการพัฒนาแบบก้าวกระโดด (ภารดี  มหาขันธ์, 2555)  

ในบรรดาวัฒนธรรมทั้งหลายนั้น วัฒนธรรมการวิพากษ์และการมี 

ส่วนร่วมทางการเมือง เป็นสภาวการณ์ทางวัฒนธรรมประการหนึ่ง 

ที่น่าเป็นห่วงซึ่งต้องสร้างความตระหนักร่วมท้ังสังคมให้เฝ้าระวัง 

และสร้างค่านิยมใหม่ร่วมกัน (สถาบันรามจิตติ, 2553)  ซึ่งเป็นสิทธ ิ

และหน้าที่ของพลเมือง “...(เพราะหาก) พลเมืองดีมีคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมท�าได้สะดวกราบรื่น  

ได้ผลทีแ่น่นอนและรวดเรว็” (ทรงสริ ิวชิริานนท์, 2556) เมือ่กล่าวถงึ 

พลเมืองในมิติวัฒนธรรมอาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ พลเมือง 

นักเสพ และพลเมืองนักสร้าง พลเมืองนักเสพทางวัฒนธรรม  

(passive citizen) คือ ผู้ที่มุ่งสนองเฉพาะความต้องการของตนโดย 

ไม ่ค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ในขณะท่ีพลเมืองนักสร ้าง  

(active citizen) นอกจากจะเสพวัฒนธรรมแล้วยังมีบทบาทใน 

การก�าหนดความเป็นไปของวัฒนธรรมให้เหมาะสมแก่การพัฒนา 

คุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นด้วย พลเมืองที่แท้จริงต้องเป็นคนที่ม ี

คุณภาพ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนอิสระ มีความรู ้ มีเหตุผล  

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวมหรือกระบวนการทางนโยบาย  

เพราะหาไม่แล้วท่ามกลางภาวะแห่งกระแสโลกาภวัิตน์อนัเป็นปัจจยั 

เสรมิทีเ่ข้มแขง็ในการแพร่กระจายของวฒันธรรมข้ามพรมแดนและ 

ระบบเศรษฐกิจกระแสหลักที่มีอ�านาจมากในการเปลี่ยนสรรพสิ่ง 

ให้กลายเป็นสินค้าเพื่อการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ 

ภาคตะวันออกซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 

เส้นทางสายอาเซียนท่ีเปิดประตูต้อนรับผู้คนจากท้ังต่างภูมิภาค 

ของประเทศและนอกประเทศ จะท�าให้วัฒนธรรมจ�านวนมาก เช่น 

ศิลปะ มีแนวโน้มจะกลายเป็นเพียงข้าวของในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้

ความบันเทิงแก่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีไม่เคยเห็นมันมาก่อน

มากกว่าจะเพื่อตัวสังคมไทยเองที่ยังมีชีวิตอยู่ แม้แต่สถาบันสงฆ์ 

ซึ่ ง เป ็นสถาบันทางวัฒนธรรมที่ ใหญ ่ที่สุดและซับซ ้อนมาก  

เมื่อพลเมืองไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก็เส่ือมลงไม่เพียง 

แต่ปริมาณแต่ในเชิงคุณภาพด้วย (แอนเดอร์สัน, 2558) พลเมือง 

จึงต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมเชิงสาธารณะ 

เพื่อความดีงามของสังคมครอบคลุมทั้งฆราวาสและบรรพชิต  

จึงในเบื้องต้นจ�าเป็นต้องมีการวิจัยเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้และ 

ก�าหนดแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการอนุรักษ ์

และพัฒนาวฒันธรรมภาคตะวนัออกให้เป็นระบบอย่างเป็นรปูธรรม 

ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วม 

ของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออก 

ซึ่งเผยแพร่ระหว่างปี 2549 - 2558 

 2. เพื่อประเมินและก�าหนดแนวทางส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาค 

ตะวันออก

นิยามศัพท์
 1. วัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 5 ด้าน (อมรา พงศาพิชญ์,  

2549) ดังนี้

  1.1 พลังความคิดและภูมิปัญญา มี 5 ประเด็น  

ได้แก่ 1) ความคิดและระบบคิด 2) ปฏิบัติการและการด�ารงชีพ 

ประจ�าวัน 3) การครอบง�าทางวัฒนธรรมในแง่ที่เป็นวาทกรรม 

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) ปัญหาและผลกระทบจากการพัฒนาที่สร้างความขัดแย้ง 

ทางวัฒนธรรม 2) กระบวนการปรับตัว 3) ความเคลื่อน (ไหว)  

และการต่อรอง 

 2. การมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 5 ระดับ (อรทัย ก๊กผล,  

2552; เครย์ตนั, 2551) ได้แก่ 1) การรบัข่าวสาร 2) การให้ความเห็น  

3) การร่วมตัดสินใจ/ข้อตกลงร่วมกัน 4) การด�าเนินการ/ปฏิบัติการ  

และ 5) การติดตาม/ประเมินผล/ควบคุม 
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อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ขั้นรวบรวมข้อมูล 1) รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับ 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออก  

โดยสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะจากเว็บไซต์ tdc. 

thailis.or.th/tdc/ หรือ Thai Digital Collection (TDC)  

เป็นโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ไทยลิส, ThaiLIS -  

Thai Library Integrated System) ของส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ครอบคลุมแหล่งข้อมูล 171 แห่ง ได้แก่ สถาบัน 

ระดับอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน 155 แห่ง และหน่วยงานอื่น  

16 แห่ง  2) สืบค้นด้วยค�าสืบค้นอย่างน้อย 10 ค�า คือ “วัฒนธรรม”  

“ภาคตะวันออก” และ จังหวัดในภาคตะวันออก 8 จังหวัด  

แล ้วคัดเลือกเฉพาะงานวิจัยที่ เกี่ยวข ้องกับการมีส ่วนร ่วม 

ของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออก  

ที่เผยแพร่ในระหว่างปี 2549 - 2558 และ 3) ดาวน์โหลดและพิมพ์

หรือส�าเนางานวิจัยและเอกสารที่พบ

 2. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล แยกและจัดกลุ่มตาม 1) ปีที ่

ผลิตและเผยแพร่ 2) พื้นท่ี 3) วัตถุประสงค์ 4) วิธีวิจัย/ศึกษา  

5) ประเภทการผลิตและเผยแพร่ และ 6) หน่วยงานที่ผู้วิจัยสังกัด  

จากนั้นวิเคราะห์โครงสร้างและเนื้อหา

 3. ขั้นสังเคราะห์ข้อมูล 1) ท�าบรรณานุกรม/บัญช ี

รายชื่อและบรรณนิทัศน์/ปริทัศน์ และ 2) เรียบเรียงข้อมูลที ่

กระจัดกระจายตามการวิเคราะห์ให้เข้าเป็นเรื่องเดียวกันเพ่ือ 

น�าเสนอเป็นข้อค้นพบ

 4. ขั้นประเมินและก�าหนดแนวทางส่งเสริมการ 

มีส่วนร่วมของพลเมือง 1) คัดเลือกข้อมูลท่ีแสดงการมีส่วนร่วม 

ของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออก 

ด้านนัน้ๆ 2) ก�าหนดแนวทางการมส่ีวนร่วมฯ และ 3) สรปุ อภปิราย  

และรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัย
 การรวบรวมข้อมูลผ่านการคัดกรอง 3 ขั้นตอน ได้แก ่ 

1) รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาคตะวันออก 2) คัดเฉพาะงานวิจัย 

ที่กล่าวถึงวัฒนธรรม 3) คัดเฉพาะงานวิจัยที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วม 

ของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม ขั้นตอนท่ี 1  

มี 780 รายการ เป็นบทความ 389 รายการ รายงานวิจัย 

187 รายการ และวิทยานิพนธ์ 204 รายการ ข้ันตอนที่ 2 

เหลือ 291 รายการ เป็นบทความ 132 รายการ รายงานวิจัย  

104 รายการ และวิทยานิพนธ์ 55 รายการ  และขั้นตอนท่ี 3  

เหลือ 29 รายการ เป็นบทความ 23 รายการ  เรียงล�าดับตามอักษร 

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 

อภิชาต ภัทรธรรม (2550) ปรีดา วานิชภูมิ (2557) พรชัย  

กิจวิมลตระกูล และคณะ (2555) พรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา  

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 

สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี (2549) รายงานวิจัย 4 รายการ ได้แก่  

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) ผลงานเหล่านี้ถูกสังเคราะห ์

ดังตารางที่ 1 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้

มนตรี  วิวาห์สุข, ปัทวี  สัตยวงศ์ทิพย์, เทพพร  มังธานี, ธนิต  โตอดิเทพย์
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 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การมีส่วนร่วมของพลเมืองใน

การอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออกฯ

  1.1 วัฒนธรรมที่พลเมืองมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

และพัฒนา

  วัฒนธรรมแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) พลังความคิด

และภูมิปัญญา 2) อัตลักษณ์และความหลากหลายทางชาติพันธุ์  

3) ศิลปวัฒนธรรม และ 4) วัฒนธรรมกับการพัฒนา (อมรา  

พงศาพิชญ์, 2549) ในขณะที่การมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่  

1) รับข่าวสาร 2) ให้ความเห็น 3) ร่วมตัดสินใจ/ข้อตกลงร่วมกัน  

4) ด�าเนินการ/ปฏิบัติการ และ 5) ติดตาม/ประเมินผล/ควบคุม  

(อรทัย ก๊กผล, 2552; เครย์ตัน, 2551) วัฒนธรรมแต่ละด้าน 

มีข้อย่อยหลายด้านซึ่งมีระดับการมีส่วนร่วมดังนี้

  1) วัฒนธรรมด้านพลังความคิดและภูมิปัญญา  

มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความคิดและระบบคิด 2) ปฏิบัติการและ 

ตารางที่ 1 วัฒนธรรมกับระดับการมีส่วนร่วมของพลเมือง

พิมลจินดา (2556) นิคม โขมะนาม (2558) บุญทัน โพกิลา และ อภิชาต ภัทรธรรม (2550) ปรีดา วานิชภูมิ (2557) พรชัย กิจ
วิมลตระกูล และคณะ (2555)  พรรณวลัย คีรีวงศวัฒนา และสมหมาย แจมกระจาง (2555) เพง บัวหอม และชัยยนต 
ประดิษฐศิลป (2557) ไพบูลย พงษแสงพันธ และยุวดี รอดจากภัย (2557) รัตนาพร สุขดี (2556) ลักษณา โรจนพิทักษกุล 
(2550) วิเชียร ตันศิริมงคล (2555) วิมล จันทรประภาพ และเจริญวิชญ สมพงษธรรม (2555) สมหมาย แจมกระจาง และ
คณะ (2557) สุกัญญา บูรณเดชาชัย (2549) อิสราภรณ พลนารักษ และคณะ (2556) เอมอร อังสุรัตน และคณะ (2551) และ 
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) 
ผลงานเหลานี้ถูกสังเคราะหดังตารางท่ี 1 เพื่อตอบวัตถุประสงค 2 ขอ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 วัฒนธรรมกับระดับการมีสวนรวมของพลเมือง 

ลาํดับ 
1. พลงัความคิดและภูมิปญญา 2. อัตลกัษณและชาติพันธุ 3. ศิลปวฒันธรรม 4.วัฒนธรรมกับการพัฒนา 5.การมีสวนรวม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

01บ    1                1    

02บ                 1   1    

03บ    1                   1 

04บ                 1      1 

05บ 1                   1    

06บ               1     1    

07บ                 1      1 

08บ                 1      1 

09บ    1                   1 

10บ           1            1 

11บ    1                1    

12วิ    1                 1   

13บ                  1   1   

14บ  1                    1  

15วิ  1                  1    

16บ 1                   1    

17วิ    1                1    

18บ                1       1 

19บ 1                   1    

20บ                 1    1   

21วิ  1                  1    

22บ  1                 1     

23บ    1                1    

24วิท    1                1    

25บ                 1     1  

26วิ  1                   1   

27วิท                  1     1 

28บ    1                  1  

29บ                 1   1    

รวม 3 5  9       1    1 1 7 2 1 13 4 3 8 

17 

พลังความคิดและภูมิปญญา 
0 

อัตลักษณและชาติพันธุ 
2 

ศิลปวัฒนธรรม 

10 

วัฒนธรรมกับการพัฒนา 
29 

การมสีวนรวม 

หมายเหตุ: วิธีเขียนลําดับ คือ ลําดับงานวิจยัท่ีเรียงตามบรรณานุกรมและบรรณนิทัศน และอักษรยอระบุประเภทของ การ
เผยแพร 3 อยาง คือ “บ” หมายถงึ “บทความ” “วิ” หมายถึง “วิจยั” และ “วิท” หมายถึง “วิทยานิพนธ”  ตัวอยาง 
“01บ” หมายถงึ “งานวิจัยลําดับท่ี 1 ประเภทบทความ”  
 

หมายเหตุ :  วิธีเขียนล�าดับ คือ ล�าดับงานวิจัยที่เรียงตามบรรณานุกรมและบรรณนิทัศน์ และอักษรย่อระบุประเภทของ

  การเผยแพร่ 3 อย่าง คือ “บ” หมายถึง “บทความ” “วิ” หมายถึง “วิจัย” และ “วิท” หมายถึง “วิทยานิพนธ์”

  ตัวอย่าง “01บ” หมายถึง “งานวิจัยล�าดับที่ 1 ประเภทบทความ” 

การด�ารงชีพประจ�าวัน 3) การครอบง�าทางวัฒนธรรมในแง่ที่เป็น 

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�าดับ 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�าดับวัฒนธรรมได้ดังนี้ 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 ด้านที่พลเมืองม ี

มนตรี  วิวาห์สุข, ปัทวี  สัตยวงศ์ทิพย์, เทพพร  มังธานี, ธนิต  โตอดิเทพย์
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ส่วนร่วมฯ มี 2 รายการ คือ ด้านที่ 2 และ 6 การมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับที่ 2 และ 5 เมื่อเรียงตามล�าดับวัฒนธรรมได้ดังน้ี ด้านที่ 2  
อยู่ในระดับที่ 5 และ ด้านที่ 6 ระดับที่ 1 
  3) วฒันธรรมด้านวัฒนธรรมกบัการพฒันา ม ี3 ด้าน  
ได้แก่ 1) ระบบเศรษฐกิจ 2) ระบบการจัดการทรัพยากร 3) ระบบ 
ความมัน่คงของชวีติ ด้านทีพ่ลเมอืงมส่ีวนร่วมฯ มากทีส่ดุ คอื ด้านที่  
2 มี 7 รายการ รองลงมา คือ ด้านที่ 3 มี 2 รายการ และน้อยที่สุด 
คือ ด้านที่ 1 มี 1 รายการ การมีส่วนร่วมมี 4 ระดับ โดยระดับที่ม ี
ส่วนร่วมมากที่สุด คือ ที่ 5 มี 5 รายการ รองลงมาคือ ที่ 2 และ 3  
อย่างละ 2 รายการ และน้อยที่สุด คือ ที่ 4 มี 1 รายการ เมื่อเรียง 
ตามล�าดับวัฒนธรรมได้ดังนี้ 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) พลเมอืงทีม่ส่ีวนร่วมฯ ประกอบด้วย 1) เกษตรกร  
2) ประชาชนทั่วไป 3) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4) ผู้พิการ 5) ประชาชน 
ผู้ประสบอุทกภัย 6) ผู้น�าชุมชน 7) ผู้น�าองค์กรเอกชน 8) เจ้าหน้าที ่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 9) เจ้าหน้าทีข่องรฐัในกระบวนการ 
ยุติธรรม 10) นักวิชาการ 11) นักท่องเที่ยว 12) ชุมชน 13) หัวหน้า 
ครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือน 14) คณะกรรมการบริหารโครงการ 
หมู ่บ ้านท่องเที่ยว 15) เกษตรกรท่ีเป็นอาสาสมัครฝนหลวง  
16) ผู้แทนสถาบันสุขภาพพร้อมท้ังผู้มีส่วนได้เสีย 17) ผู้บริหาร 
โรงเรียน 18) ครู อาจารย์ 19) ผู้ปกครองนักเรียน 20) ภาคีเครือข่าย  
21) สมาชิกสภาองค์กรชุมชนต�าบล 22) นักเรียน นักศึกษา  
23) คณะกรรมการชุมชน 24) ผู้รู้ท้องถ่ิน 25) ราษฎรที่อาศัยอยู่ 
ในและรายรอบบริเวณพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 26) ภาคีสาธารณะ 
แบบใหม่ 27) พนักงานปิโตรเคมีในเขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม  
28) ผู้อาศัยอยู่ในแหล่งที่มีจิตรกรรม 29) บุคคลในองค์กรเครือข่าย 
ในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง และ 30) พระสุบิน ปณีโต 
      2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ ประกอบด้วย  
1) การรบัข่าวสารเกีย่วกบัเกษตรอนิทรย์ี 2) การแสดงความต้องการ 
ให้ (1) องค์กรพัฒนาเอกชน พัฒนาการสื่อสาร การเดินทาง และ 
ความสมดุลระหว่างคนกับงาน (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พัฒนาความพร้อมด้านงบประมาณและบุคลากร  (3) นักการเมือง  
อนุรักษ์และพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและนโยบาย 
ของชาติ (4) องค์การบริหารส่วนต�าบล พัฒนาความเป็นอยู่ของ 
ผู้พิการ  (5) จังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างทั่วถึงและ 
ทันท่วงที (6) รัฐ พัฒนาการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา  
(7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการอ�านวยความสะดวก พัฒนา 
ชุมชน และพัฒนางานประชาสัมพันธ์ (8) คณะกรรมการบริหาร 
โครงการหมูบ้่านท่องเทีย่ว และประชาชนหัวหน้าครัวเรือน พฒันาการ 
ปฏิบัติตามแนวทางการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว (11) อาสา 

สมัครฝนหลวง พัฒนาการใช้ประโยชน์จากฝนหลวง 3) การร่วม
ตัดสินใจ/ข้อตกลงร่วมกัน โดย (1) พัฒนาแนวนโยบายสาธารณะ 
เพื่อน�าไปพัฒนาสุขภาวะของเด็กวัยเรียน (2) สร้างแผนแม่บท 
ชุมชน (3) ก�าหนดยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่ง 
เรียนรู ้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ชุ ่มน�้า  
(4) ก�าหนดแนวนโยบายสาธารณะเพื่อน�าไปพัฒนาสุขภาวะของ 
เด็กวัยเรียน 4) การด�าเนินการ/ปฏิบัติการตามข้อตกลงร่วมกัน  
โดย (1) ด�าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (2) จัดตั้งกลุ่ม 
เกษตรประมงขึ้นเพื่อท�าหน้าที่จัดหาตลาดและแปรรูปสินค้า 
รวมทั้งให้ความรู ้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ 
การรักษาระบบนิเวศทางทะเล (3) ปฏิบัติตามแนวทางการบริหาร 
จัดการการท่องเท่ียว 5) การติดตาม/ประเมินผล/ควบคุม โดย  
(1) ติดตามประเมินผลการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานตามภารกิจ 
ของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน (2) ประชุมแต่งตั้งคณะ 
กรรมการป่าชุมชน ท�าข้อตกลงร่วมของชุมชนเก่ียวกับการใช ้
ประโยชน์ป่าชุมชน และจัดท�าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน 
ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนจากองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลและหน่วยงานอืน่ๆ (3) ตรวจสอบตดิตามและประเมินผล 
แล้วสรุปให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องปลูกป่าชายเลนเพิ่มและ 
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม (4) ตดิตามประเมนิผล 
ผ่านการด�าเนินงานร่วมกันหลายด้านตั้งแต่การประชุมภายใน  
การประสานกับหน่วยงานภายนอก การรักษาและใช้ประโยชน ์
จากป่า การพัฒนาการจัดการป่าอย่างยั่งยืน และการจัดตั้งศูนย ์
การเรียนรู ้ภายในป่าชุมชนขึ้น (5) ติดตามประเมินผลการมี 
ส่วนร่วมในการด�าเนนิการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (6) วางแผน 
ร่วมกันโดยการจัดท�าฐานข้อมูลและประเมินล�าดับความส�าคัญของ 
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม จากนั้นได้ด�าเนินการจัดองค์การเพื่อ 
ด�าเนนิการอนรุกัษ์ตามแผน และควบคุมโดยการน�าเสนอและกระตุน้ 
ให้สาธารณชนมีส่วนร่วม (7) พัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับการรับรอง 
มาตรฐาน (8) สร้างกระบวนการขับเคลื่อนวิถีพุทธโดยเฉพาะ 
การสร้างกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจร 
ของชีวิต มีการวางกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถยึดหยุ่นได้ตาม 
บริบทของชุมชน และติดตามประเมินผลการด�าเนินงานได้ 
 วตัถปุระสงค์ข้อที ่2 แนวทางส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมฯ
 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ มี 2 แนวทาง คือ  
จากภายใน หมายถึง กิจกรรมการมีส่วนร่วมที่พลเมืองกลุ่มนั้นๆ 
ด�าเนินการอยู ่เป็นปกติของตน โครงการวิจัยต่างๆ เป็นเพียง 
การเข้าไปศึกษา และจากภายนอก หมายถงึ กจิกรรมการมส่ีวนร่วม 
เกิดขึ้นได้เพราะโครงการวิจัยนั้นๆ ทั้งสองแบบมีแนวทางใน 
การส่งเสริมโดยภาคส่วนต่างๆ และระบบการบริหารจัดการ  
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ภาคประชาชน/พลเมือง ภาครัฐ องค์กร 
วิชาการ และการบริหารจัดการ ดังแผนภาพที่ 1
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  1) ภาคประชาชน/พลเมือง เจ้าของวัฒนธรรม 

เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดเพราะได้รับผลกระทบโดยตรง 

ดงันัน้ ควรส่งเสรมิให้ชาวบ้านเข้ามารบัผดิชอบในฐานะผูค้รอบครอง 

สทิธทิางวฒันธรรมโดยเฉพาะวฒันธรรมในชมุชน โดยเครอืข่ายควร 

1) จดัประชุมเพือ่แลกเปล่ียนเรยีนรูป้ระสบการณ์ท�างาน แก้ไขปัญหา 

ทีป่ระสบ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในอนาคต 2) จดัต้ังกลุ่ม 

ชาวบ้านให้เป็นภาคสี�าคญัทีจ่ะต้องเชือ่มสายสมัพนัธ์กนั 3) โรงเรยีน 

และวัด ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรม 4) ภาคธุรกิจ 

เอกชน โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งมีการจัดท�าซีเอสอาร์  

(Corporate Social Responsibility, CSR) อย่างกว้างขวาง ควรเข้ามา 

มส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุ 5) พลเมอืงในชมุชน ควรผนกึผสานและ 

ระดมสรรพก�าลังเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ทุกคนมีส่วนส�าคัญใน 

การรับผิดชอบการด�าเนินงานวัฒนธรรมในทุกระดับ

  2) ภาครฐั หน่วยงานภาครัฐในระดบันโยบาย ควร 

1) ก�าหนดนโยบายและแผนพัฒนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพลเมือง 

ให้มีส่วนร่วมฯ อย่างจริงจัง 2) ให้ความส�าคัญกับการลงทุนทาง 

วฒันธรรมโดยใช้สือ่สารมวลชนทีห่ลากหลายเพือ่ให้เกดิผลประโยชน์ 

ย้อนกลับสู่ชุมชน 3) ตระหนักว่าชุมชนเป็นเจ้าของวัฒนธรรมที่มี 

ความสามารถ ความรู้ ความเช่ียวชาญ จึงควรเป็นผู้สนับสนุน 

มากกว่าควบคุม 4) ใช้ประโยชน์จากรูปแบบการอนุรักษ์และพัฒนา 

วัฒนธรรมที่ประสบความส�าเร็จแล้วเพื่อสร้างระบบการเรียนรู ้

ในชุมชน 5) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันการณ์ 6) สนับสนุนงบ 

ประมาณในการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอโดยเฉพาะการมีส่วนร่วม 

เชิงจิตอาสา 7) ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง ครอบคลุม และ 

ทนัการณ์ 8) ลงมอือนรุกัษ์และพฒันาวฒันธรรมให้เหน็เป็นตวัอย่าง  

9) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้มีความพร้อมใน 

การจัดการทรพัยากรทางวัฒนธรรม 10) ศึกษาค้นคว้าความเป็นมา 

ของชุมชนเพื่อจัดท�าบัญชีมรดกทางวัฒนธรรม จัดท�าเอกสาร 

ภมูปัิญญาและเทคโนโลยขีองท้องถิน่ 11) สนบัสนนุให้ประชาชนใน 

ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมของตน 

  3) องค์กรวิชาการ ได้แก่ สถาบันทางการศึกษา  

ศูนย์วัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน  

ภูมิปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช�านาญการในท้องถิ่น ควร  

1) เป็นแกนน�าในการท�าวิจัยองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อเป็น 

ฐานความรู้และเผยแพร่สู่ชุมชน โดยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้  

และขยายเครือข่ายองค์กรชุมชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่เด็กและเยาวชน 2) ฟื้นฟูบทบาท 

ของวัดในการเป็นแหล่งความรู้และศูนย์รวมของวัฒนธรรมชุมชน 

มาแต่โบราณ โดยถ่ายทอดความรู ้ให้แก่พระในวัดโดยเฉพาะ 

การใช้จิตรกรรมฝาผนังเป็นส่ือในการส่ังสอน และโน้มน้าวจิตใจ 

คนในสังคมให้เกิดความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้ว 

ประกอบคุณงามความดี 3) ส่งเสริมการค้นหาองค์ความรู้จากแหล่ง 

ศลิปกรรมในชมุชน เพือ่จดัท�าหลกัสูตรท้องถิน่ โดยบรูณาการความรู ้

ประวัติศาสตร์ชุมชนกับศาสตร์การเรียนรู้ในสาระต่างๆ เพื่อให ้

ประชาชนเข้าใจ รกัษา และหวงแหนวัฒนธรรมทีต่นเองเป็นเจ้าของ 

  4) การบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่าง 

เจ้าของวัฒนธรรมและหน่วยงานภาครัฐและ/หรือหน่วยงานอ่ืนท่ี 

เกี่ยวข้อง ควรอยู่ในรูปแบบภาคีโดยใช้การจัดการภาคีสาธารณะ 

แบบใหม่หรือแบบเอ็นพีจี (New Public Governance, NPG)  

โดยหน่วยงานราชการ 1) ไม่ปล่อยให้พลเมืองด�าเนินโครงการ 

อย่างเป็นอสิระอย่างสิน้เชงิ เพราะขดัแย้งกับนโยบายของราชการไม่ได้  

และไม่เข้าไปควบคุมโดยตรงเพราะจะก่อให้เกิดการต่อต้านและ 

เสียขวัญ 2) ใช้วิธีการก�ากับดูแลทางอ้อมโดยการจัดการที่เน้นผล 

การปฏิบัติงานพร้อมกับสร้างตัวชี้วัดส�าหรับการวัดผลผลิตและ 

ผลลัพธ์แบบง่าย 3) ใช้เครื่องมือแบบละมุน คือ การปรึกษาหารือ 

ร่วมอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เกิดการประสานนโยบายของแต่ละภาค ี

เพื่อหลอมรวมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 4) ยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่าง 

แผนภาพที่ 1 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออก

มนตรี  วิวาห์สุข, ปัทวี  สัตยวงศ์ทิพย์, เทพพร  มังธานี, ธนิต  โตอดิเทพย์

ของเด็กวัยเรียน (2) สรางแผนแมบทชุมชน (3) กําหนดยุทธศาสตรการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูธรรมชาติและการใช
ประโยชนของชุมชนในพ้ืนท่ีชุมน้ํา (4) กําหนดแนวนโยบายสาธารณะเพื่อนําไปพัฒนาสุขภาวะของเด็กวัยเรียน  4) การ
ดําเนินการ/ปฏิบัติการตามขอตกลงรวมกัน โดย (1) ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ (2) จัดตั้งกลุมเกษตรประมง
ขึ้นเพ่ือทําหนาท่ีจัดหาตลาดและแปรรูปสินคารวมท้ังใหความรูเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและการรักษาระบบ
นิเวศทางทะเล  (3) ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการการทองเท่ียว   5) การติดตาม/ประเมินผล/ควบคุม โดย (1) 
ติดตามประเมินผลการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน (2) ประชุมแตงตั้ง
คณะกรรมการปาชุมชน ทําขอตกลงรวมของชุมชนเก่ียวกับการใชประโยชนปาชุมชน และจัดทําโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนดานการอนุรักษและการใชประโยชนปาชุมชนจากองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานอ่ืนๆ (3) ตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลแลวสรุปใหหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของปลูกปาชายเลนเพิ่มและประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามี
สวนรวม (4) ติดตามประเมินผลผานการดําเนินงานรวมกันหลายดานตั้งแตการประชุมภายใน การประสานกับหนวยงาน
ภายนอก การรักษาและใชประโยชนจากปา การพัฒนาการจัดการปาอยางยั่งยืน และการจัดตั้งศูนยการเรียนรูภายในปา
ชุมชนข้ึน (5) ติดตามประเมินผลการมีสวนรวมในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม (6) วางแผนรวมกันโดยการ
จัดทําฐานขอมูลและประเมินลําดับความสําคัญของทรัพยากรทางวัฒนธรรม จากนั้นไดดําเนินการจัดองคการเพ่ือดําเนินการ
อนุรักษตามแผน และควบคุมโดยการนําเสนอและกระตุนใหสาธารณชนมีสวนรวม (7) พัฒนาผลิตภัณฑจนไดรับการรับรอง
มาตรฐาน  (8) สรางกระบวนการขับเคลื่อนวิถีพุทธโดยเฉพาะการสรางกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจร
ของชีวิต มีการวางกฎเกณฑท่ีชัดเจนและสามารถยึดหยุนไดตามบริบทของชุมชน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานได  
 วัตถุประสงคขอที่ 2 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมฯ มี 2 แนวทาง คือ จากภายใน หมายถึง กิจกรรมการมีสวนรวมท่ีพลเมืองกลุมนั้นๆ 
ดําเนินการอยูเปนปกติของตน โครงการวิจัยตางๆ เปนเพียงการเขาไปศึกษา และ จากภายนอก หมายถึง กิจกรรมการมีสวน
รวมเกิดข้ึนไดเพราะโครงการวิจัยนั้นๆ ทั้งสองแบบมีแนวทางในการสงเสริมโดยภาคสวนตางๆ และระบบการบริหารจัดการ 
ประกอบดวย 4 สวน คือ ภาคประชาชน/พลเมือง ภาครัฐ องคกรวิชาการ และการบริหารจัดการ ดังแผนภาพท่ี 1 
 
แผนภาพที่ 1 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของพลเมืองในการอนุรักษและพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออก 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 1) ภาคประชาชน/พลเมือง เจาของวัฒนธรรมเปนผูมีสวนไดสวนเสียมากท่ีสุดเพราะไดรับผลกระทบโดยตรง ดังน้ัน 
ควรสงเสริมใหชาวบานเขามารับผิดชอบในฐานะผูครอบครองสิทธิทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมในชุมชน  โดยเครือขาย 
ควร 1) จัดประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณทํางาน แกไขปญหาท่ีประสบ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาใน
อนาคต 2) จัดต้ังกลุมชาวบานใหเปนภาคีสําคัญท่ีจะตองเช่ือมสายสัมพันธกัน 3) โรงเรียนและวัด ควรเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรม 4) ภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ ซึ่งมีการจัดทําซีเอสอาร (Corporate Social 

แนวทางสงเสรมการมสีวนรวมฯ 

จากภายใน จากภายนอก 

องคกรวิชาการ 

ภาคประชาชน/พลเมือง 

ภาครัฐ 

การบริหารจัดการ 

แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ
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ภาคีด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ และยึดม่ันในคุณค่าร่วมกันโดยเฉพาะ 

การเสียสละเพื่อส่วนร่วม 5) เน้นระบบแบบละมุน ซ่ึงวางอยู่บน 

ฐานคติที่ว่า ปัญหาต่างๆ ในปัจจุบันมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง และ 

สามารถวเิคราะห์ได้หลายแบบ แต่ละแบบมคีณุค่าในตวัเอง ปฏเิสธ 

วธิกีารน�าแบบจ�าลองส�าเรจ็รปูอนัเฉพาะเจาะจงลงมาสวม พร้อมกบั 

เปิดกว้างให้ผูท้ีใ่กล้ชดิกบัปัญหา (ชาวบ้าน) ได้มีส่วนร่วม เอือ้อ�านวย 

ให้ชาวบ้านมีพื้นที่ในระบบ และไม่มีค�าตอบเบ็ดเสร็จจะมีก็แต ่

กระบวนการร่วมคิดร่วมท�าและปรับตัวเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคี 

ต่างๆ 6) ส่งเสริมแกนน�าในหมู ่บ ้านและผู ้อาวุโสในพื้นที่ให  ้

ความร่วมมือ ซ่ึงมีพื้นฐานของวัฒนธรรมพื้นท่ีท่ีชาวบ้านให  ้

ความนบัถอืเชือ่ฟังและยอมรบัพร้อมร่วมมอื 7) พฒันาผูน้�าสาธารณะ 

โดยผู้น�าจะต้องมีความสามารถในการสร้างความสนใจและจูงใจ 

ภาคีอื่นๆ ให้หันมาตระหนักถึงความส�าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรม  

สามารถท�าให้ความคิดและผลประโยชน์แตกต่างกันรวมทั้งกลุ่ม 

ที่ขัดแย้งกันหันหน้ามาร่วมมือกัน มีความอดกลั้นและเปิดใจกว้าง  

และยอมรับบทบาทของผู้น�าจากภาคีอื่นพร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิด 

ผู้น�าหลายคนเพื่อให้เกิด “ภาวะผู้น�าแบบรวมหมู่” อันจะสามารถ

น�าพาเครือข่ายทั้งองคาพยพไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุด

อภิปรายผล
 1. จ�านวนงานวจิยั 3 ชดุ คอื 780, 291 และ 29 รายการ  

ซึ่งได้มาจากการคัดงานวิจัยเกี่ยวกับภาคตะวันออก งานวิจัยที ่

เกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉพาะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และจ�านวน 

สุดท้าย คือ งานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉพาะที ่

พลเมืองมีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนา แสดงให้เห็นถึงความสนใจ 

ของนักวิจัยเกี่ยวกับประเด็นวัฒนธรรมว่ามีจ�านวนค่อนข้างมาก  

แต่งานวิจัยที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการอนุรักษ์และ 

พัฒนาวัฒนธรรมมีจ�านวนค่อนข้างน้อยมาก สะท้อนความเป็นจริง 

อย่างน้อยสองอย่าง คือ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 

วัฒนธรรม และนักวิจัยไม่สนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ภาพสะท้อนสองอย่างนี้อาจเป็นจริงทั้งสองหรือไม่จริงเลยก็ได้  

เพราะอาจเป็นไปได้ว่า ประชาชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรม 

แต่ไม ่ถูกวิจัย หรือนักวิจัยสนใจแต่ประชาชนไม่มีส ่วนร ่วม 

ความสงสัยข้อนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตโครงการวิจัยน้ี จึงจ�าต้อง 

ปล่อยให้เป็นประเด็นที่ผู้สนใจควรท�าวิจัยต่อไป โดยเฉพาะประเด็น 

วัฒนธรรมด้านอตัลกัษณ์และชาตพินัธุซ่ึ์งเป็นทัง้ต้นทางของวฒันธรรม 

และความหลากหลายแห่งสสีนัการด�าเนนิชวีติกลบัไม่มพีืน้ทีใ่นงาน 

วิจัยเลย

 2. ระยะเวลาในการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยระหว่าง 

ปี 2549 - 2558 จ�านวน 29 เล่ม โดยเฉลี่ยคิดเป็นปีละเกือบ 3 เล่ม  

หรือ 3 เล่มก็ได้ ซึ่งถือว่ามีจ�านวนน้อยมากเม่ือเทียบกับจ�านวนปี  

ประชากร และพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ท่ีมีประวัติศาสตร ์

ยาวนาน ความหลากหลายเชิงพ้ืนที่ อัตลักษณ์และชาติพันธุ ์  

ความขัดแย้ง และเศรษฐกิจโดยภาพรวมที่ดีที่สุดของประเทศ  

การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกจะเดินหน้าไปอย่างไรในภาวะที่

ขาดแคลนองค์ความรู้เชิงวัฒนธรรมภาคพลเมือง ซ่ึงหมายถึงอดีต 

และปัจจบุนัในฐานะทีส่่วนหนึง่เป็นมรดกอนัเป็นรากฐานของสงัคม 

และอกีฐานะหนึง่ คอื วถิชีวีติทีก่�าลงัด�าเนนิไป ภาพสะท้อนนีค้งต้อง 

ปล่อยให้เป็นโจทย์วิจัยส�าหรับผู้สนใจอีกเช่นกัน

 3. สถาบันที่ผู ้วิจัยสังกัดซึ่งผลิตและแพร ่ผลงาน 

มากทีสุ่ด คือ มหาวทิยาลัยบรูพา มจี�านวนมากกว่าครึง่หนึง่ของงาน 

วิจัยทั้งหมด เป็นปรากฏการณ์ที่น่าจะเป็นอยู ่แล้วเพราะเป็น 

มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู ่ในภาคตะวันออก โดยมีที่ตั้งอยู ่ที่จังหวัด 

ชลบุรี และยังมีวิทยาเขตอีกสองแห่งต้ังอยู่ในจังหวัดสระแก้ว และ 

จันทบุรี สถาบันที่มีผลงานวิจัยรองลงมา 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบงั และวทิยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จนัทบรุี  

กม็ทีีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีภ่าคตะวนัออก และพืน้ทีใ่กล้เคียง ทีน่่าสังเกตคือ 

การทีม่หาวทิยาลยัส่วนภูมภิาคแห่งหนึง่ ได้แก่ มหาวทิยาลยันครพนม 

มีนักวิจัยศึกษาข้ามภูมิภาค ก�าลังสะท้อนอะไร นักวิจัยมีเหตุผล 

อะไรที่เข้าศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่กลับไปสนใจ 

ภาคตะวันออก ความคุ้มค่าในการศึกษา และความห่างไกลจะมีผล 

ต่อกระบวนการวิจัยและความลึกซ้ึงของเน้ือหาหรือไม่ แม้จะเป็น 

เรือ่งทีไ่ม่น่าเกดิขึน้แต่กไ็ด้เกิดขึน้แล้วและอาจจะท�าให้เกดิข้อค้นพบ 

ใหม่จากสายตาของนกัวจิยันอกพืน้ทีก่ไ็ด้ ซึง่ถอืเป็นความหลากหลาย 

และความงดงามของแวดวงวิชาการ

 4. งานวิจัยที่ใช้จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

เป็นขอบเขตในการศึกษามีจ�านวนรวมกันประมาณสองในสามของ 

งานวิจัยทั้งหมด สะท้อนให้เห็นทิศทางการวิจัยค่อนข้างชัดเจน  

ประการแรก คือ จังหวัดทั้งสามแห่งเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษท่ีรัฐ 

ให้การสนับสนุนให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก นโยบาย 

และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พร้อมทั้งงบประมาณที่ถูกจัดสรร 

ลงมาผนวกกับพื้นที่เองก็มีความหลากหลายอยู่เป็นพื้นฐานท�าให ้

กระตุ้นทั้งการมีส่วนร่วมของพลเมืองและความสนใจของนักวิจัย  

นบัเป็นความส�าเรจ็ของของหน่วงงานวจัิยแห่งชาตทิีส่ามารถกระตุน้ 

ให้เกิดงานวิจัยสนองนโยบายการพัฒนาของประเทศ แต่หาก 

ความสนใจของนักวิจัยมุ่งตอบสนองนโยบายของส่วนกลางเป็น 

ส�าคญัแล้วละเลยบรบิทของพืน้ทีอ่าจก่อปัญหาความขดัแย้งตามมา  

เว้นแต่ความต้องการของรัฐกับความต้องการของประชาชนเป็น 

สิง่เดยีวกนัซ่ึงถือว่าเป็นประเดน็ส�าคญัทีน่กัวจิยัและพลเมอืงจะช่วย 

ให้ทั้งรัฐและประชาชนพัฒนาไปพร้อมกัน

 5. งานวิจัยประมาณครึ่งหน่ึงใช้วิธีวิจัยแบบผสมท้ัง 

ปริมาณและคุณภาพ ซึ่งน่าจะตอบโจทย์การวิจัยการมีส่วนร่วมได้ด ี

กว่างานวิจัยเชิงปริมาณหรือคุณภาพเพียงอย่างเดียว งานวิจัยเชิง

มนตรี  วิวาห์สุข, ปัทวี  สัตยวงศ์ทิพย์, เทพพร  มังธานี, ธนิต  โตอดิเทพย์
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ปริมาณเพียงอย่างเดียวอาจศึกษาการมีส่วนร่วมในระดับพื้นฐาน 

ขัน้ที ่1 และ 2 คอื การรบัข้อมลูข่าวสาร และการให้ความเหน็เท่านัน้   

แต่ไม่สามารถเข้าถึงและสะท้อนการมีส่วนร่วมในเชิงลึกตั้งแต่ 

การมีส่วนร่วมระดับที่ 3 - 5 คือ การร่วมตัดสินใจ/ข้อตกลงร่วมกัน 

การด�าเนินการ/ปฏิบัติการ และการติดตาม/ประเมินผล/ควบคุม  

อย่างไรก็ตาม วิธีวิจัยข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งไม่ม ี

ข้อจ�ากัดตายตัว ผู ้วิจัยจึงไม่จ�าเป็นต้องยึดรูปแบบการวิจัยจน 

ละเลยสภาพความเป็นจริงที่พบในขณะวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยเชิง 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาซึ่งเป็นแนวทางส�าคัญส�าหรับศึกษา 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม

 6. วัฒนธรรมในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่  

พลังความคิดและภูมิปัญญา อัตลักษณ์และความหลากหลาย 

ทางชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมกับการพัฒนา ทั้งน้ี  

วัฒนธรรมด้านอัตลักษณ์และความหลากหลายทางชาติพันธุ ์ 

ไม่ถูกวิจัย หมายความว่า ไม่มีงานวิจัยใดในระหว่างปี 2549 - 2558  

ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนา 

อัตลักษณ์และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ภาคตะวันออก ทั้งที ่

ในพื้นที่ภาคตะวันออกมีความหลากหลายทางชาติพันธุ ์และ 

อัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มไม่น้อยไปกว่าภาคอื่นของประเทศ ข้อนี้ 

แสดงให้เห็นว่านักวิจัยไม่ได้ให้ความสนใจกับรากฐานทางสังคม 

ซึ่งน่าจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี เพราะการไม่ศึกษาท�าให้ขาด 

องค์ความรู ้เพื่อท�าความเข้าใจและสื่อสารให้ตรงกันท้ังกับคนที ่

เป็นเจ้าของวัฒนธรรมหรือคนท้องถิ่นและคนต่างถิ่นหรือผู้เข้ามา 

อาศัยใหม่ทั้งถาวรและช่ัวคราวเพื่อการประกอบอาชีพซ่ึงถือเป็น 

ประชากรแฝงประเภทหนึ่ง ประชากรเหล่านี้กับประชากรเดิม 

พร้อมกบันโยบายการพฒันาของรฐัจะไม่สามารถด�าเนนิการอย่างม ี

ประสทิธภิาพและยัง่ยนืได้เลยหากขาดความเข้าใจความหลากหลาย 

ของท้องถิ่น และในที่สุดก็จะเกิดความขัดแย้งตามมาอย่างไม่มี 

ที่สิ้นสุด ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวิจัยการมี 

ส่วนร่วมของพลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมด้าน 

อัตลักษณ์และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ภาคตะวันออกให้ทัน 

กับความเปลี่ยนแปลงที่ก�าหนดโดยภาครัฐโดยเฉพาะในขณะนี้ที่ 

ก�าลงัอยูใ่นระหว่างการด�าเนินนโยบายระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวันออก 

หรอืออีีซ ี(Eastern Economic Corridor, EEC) ซ่ึงแม้จะครอบคลมุ 

พื้นที่เพียงสามจังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง แต่ผล 

กระทบน่าจะไม่จ�ากดัอยูเ่พยีงสามจงัหวดันีเ้ท่านัน้ จงัหวดัปรมิณฑล 

ที่มีอาณาเขตติดต่อกันย่อมมีผลกระทบโดยตรงเพราะเป็นเส้นทาง 

ผ่านโดยกายภาพและการเคลือ่นย้ายแรงงานไม่เพยีงแต่จากจงัหวดั 

ปรมิณฑลแต่จากจงัหวดัอืน่ทัว่ประเทศร่วมทัง้จากต่างประเทศด้วย 

 7. การมีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนา 5 ระดับ ได้แก่  

การรับข่าวสาร การให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจ/ข้อตกลงร่วมกัน  

การด�าเนินการ/ปฏิบัติการ และการติดตาม/ประเมินผล/ควบคุม   

การมีส่วนร่วมระดับที่ 2 มีจ�านวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการมี 

ส่วนร่วมทั้งหมด ซึ่งยังถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมระดับต้น ยังไม่เข้าสู ่

การมส่ีวนร่วมอย่างแท้จรงิเพราะความคดิเหน็ทีป่ระชาชนแสดงออก 

มาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบจะไม่มีประโยชน์อันใดหาก 

ไม่น�าไปพฒันาต่อให้เป็นแนวทางในการปฏบิตัท่ีิสามารถด�าเนินการ 

และติดตามประเมินผลได้  อย่างไรก็ตามการรับฟังความเห็นของ 

ประชาชนแม้จะไม่น�าไปสู่การปฏิบัติก็ยังดีกว่าการไม่รับฟังแล้ว 

ก�าหนดนโยบายจากบนลงมาสู่ชุมชนโดยถ่ายเดียวเพราะการได้ 

แสดงออกซึง่ความเหน็จะเป็นการเพาะเมลด็พนัธุข์องการมส่ีวนร่วม 

ในระดับสูงต่อไป ในขณะที่หากพิจารณาจากระดับการมีส่วนร่วม 

จะเห็นว่า การมีส่วนร่วมระดับที่ 4 และ 5 มี 5 และ 8 ตามล�าดับ  

การจะมีส่วนร่วมในระดับน้ีได้ต้องผ่านการมีส่วนร่วมระดับพื้นฐาน 

ก่อน แสดงว่าการรับฟังความเห็นมีอยู่ในงานวิจัยเกือบทั้งหมด  

เมือ่รบัฟังความเหน็แล้วความเหน็นัน้ได้น�าไปสูก่ารก�าหนดนโยบาย  

ลงมือปฏิบัติ และติดตามประเมินผลได้เพียง 8 รายการเท่านั้น  

โดยนัยเดียวกันนี้ การมีส่วนร่วมระดับที่หนึ่งซึ่งมีเพียงหนึ่งรายการ 

ที่ถูกคัดเลือกมาไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งรายการมีส่วนร่วม เพราะการม ี

ส่วนร่วมในระดับสูงต้องผ่านการมีส่วนร่วมระดับพื้นฐานนี้ทั้งสิ้น  

แต่ท่ียกมาเพียงรายการเดยีวนีเ้พราะต้องการชีใ้ห้เหน็เพยีงว่าการมี 

ส่วนร่วมในระดับนี้ก็มีอยู่และมีเป็นจ�านวนมากที่ประชาชนเป็น 

ผู้รับฟังข่าวสารจากทางการและก็ท�าไปตามที่ทางการต้องการเมื่อ 

หมดงบประมาณโครงการนั้นๆ ก็จบไป การมีส่วนร่วมที่แท้จริง 

ก็ไม่เกิดขึ้น 

 8. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองใน 

การอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออก ที่เป็นผลของการ 

สังเคราะห์งานวิจัยระหว่างปี 2549 - 2558 แบ่งออกเป็น 2 แนว  

คือ การมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้นจากภายใน และจากภายนอก  

กล่าวคือ การมีส่วนร่วมที่ประชาชนและภาคีเครือข่ายด�าเนินการ 

อยู่แล้วถือเป็นการมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้นจากภายใน นักวิจัยเพียง 

ไปศึกษาการด�าเนินการนั้นๆ ในขณะท่ีหากนักวิจัยศึกษาอย่างม ี

ส่วนร่วมกับประชาชนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมข้ึนถือเป็นการม ี

ส่วนร่วมจากภายนอก ผู้ที่ท�าให้เกิดความต่าง คือ นักวิจัยและวิธี 

การที่ใช้ในการวิจัย ดังนั้น นักวิจัยดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในความหวัง 

ที่จะสร้างเสริมและขับเคล่ือนการมีส่วนร่วมจากประชาชนท่ีเป็น 

ฝ่ายรับจากภาครัฐถ่ายเดียวให้กลายเป็นพลเมืองร่วมอนุรักษ์และ 

พัฒนาวัฒนธรรม ส่วนแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมนั้นเป็นไปใน 

ทศิทางเดยีวกนั คือ รฐัควรตระหนกัในความส�าคัญของการมส่ีวนร่วม 

ของประชาชนและก�าหนดนโยบายที่ชัดเจนพร้อมทั้งจัดสรรงบ 

ประมาณอย่างเพียงพอ ประชาชนซ่ึงเป็นเจ้าของวัฒนธรรมควรได ้

รับโอกาส องค์ความรู้ และการพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมอย่าง 

ต่อเนื่องและเพียงพอ องค์กรวิชาการควรช่วยส่งเสริมโดยการเปิด 

ช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายระหว่างรัฐ ประชาชน และภาคี 

มนตรี  วิวาห์สุข, ปัทวี  สัตยวงศ์ทิพย์, เทพพร  มังธานี, ธนิต  โตอดิเทพย์
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เครือข่าย สุดท้ายระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์ต้องเป็นไป

อย่างละมนุตัง้อยูบ่นพืน้ฐานการปรกึษาหารอือย่างต่อเนือ่ง ยอมรบั

ในความหลากหลาย และเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ แนวทาง

การส่งเสริมดูเหมือนจะธรรมดา ดังน้ันสิ่งท่ีขาดหายไปน่าจะไม่ใช่

แนวทางในการส่งเสริม แต่ขาดการลงมืออย่างจริงจังของภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องร่วมทั้งประชาชนเจ้าของวัฒนธรรมเอง เหตุที่เป็นเช่นนี้

เพราะการมส่ีวนร่วมใช้เวลาด�าเนนิการค่อนข้างนานและไม่สามารถ

ก�าหนดได้ว่าจะส�าเร็จเมื่อใด ต่างจากการด�าเนินการที่ภาครัฐเป็นผู้

ก�าหนด มีระยะเวลาที่ชัดเจน พร้อมทั้งงบประมาณสนับสนุน ทั้งที่

มีหลักฐานประจักษ์ว่าการด�าเนินงานจากบนลงล่างแบบสวมครอบ

ท�าให้เกิดการเคลื่อนไหวเพียงระยะแรกและตามก�าลังเงินเท่านั้น 

ท้ายที่สุดโครงการโดยส่วนมากกลับน�ามาซึ่งปัญหาและความขัด

แย้งที่ต้องแก้ไขไม่รู้จบอันก่อให้เกิดการสูญสิ้นงบประมาณโดยไม่

จ�าเป็น ดังนั้น นอกจากความพร้อมของภาครัฐ ประชาชน องค์กร

วชิาการ และภาคเีครอืข่ายแล้วสิง่ทีท่กุฝ่ายจะต้องมร่ีวมกนัคอืความ

อดทนอดกลัน้และความจรงิใจต่อกนัโดยมคีวามผาสกุของชมุชนและ

ประเทศเป็นที่ตั้ง และที่จะขาดเสียไม่ได้ คือ การศึกษาความส�าเร็จ

จากกรณีตัวอย่างอันจะท�าให้มั่นใจได้ว่าแนวทางการมีส่วนร่วมเป็น

ไปได้ในชีวิตจริง   

ข้อเสนอแนะ
 1. งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการ 

อนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมด้านอัตลักษณ์และความหลากหลาย

ทางชาติพันธุ์ยังไม่มี ดังน้ัน จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีนักวิจัยและ 

หน่วยงานสนบัสนนุควรให้ความสนใจเป็นอนัดบัแรก และเมือ่ศกึษา 

ควรใช้วิธีวิจัยเชิงมานุษยวิทยาซ่ึงมีระยะเวลาการฝังตัวเป็นเหมือน 

เจ้าของวัฒนธรรมและเก็บข้อมูลท่ีเพียงพอ แต่ก็ไม่ควรละเลย 

ความส�าคญัของข้อมลูเชงิปรมิาณอนัจะท�าให้งานวจิยัมคีวามน่าเช่ือถอื 

มากขึ้น 

 2. งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการ 

อนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมโดยภาพรวมยังมีจ�านวนน้อยมาก  

จงึถอืว่ามคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะส่งเสรมิให้มโีครงการวจิยัประเภทนี ้

โดยเฉพาะนักวิจัยที่สังกัดสถาบันการศึกษา สามารถส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมของพลเมอืงได้โดยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม แม้จะมคีวามยาก 

ล�าบากที่จะต้องประสานกับเจ้าของวัฒนธรรมและภาคีที่เกี่ยวข้อง  

แต่ก็ถือเป็นภาระหน้าที่ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด�าเนินการ และ 

หากไม่พร้อมในการวจิยัแบบมส่ีวนร่วม กส็ามารถวจิยัเพือ่ประเมินการ 

มีส่วนร่วมที่พลเมืองเจ้าของวัฒนธรรมด�าเนินการอยู ่เพื่อเสริม 

ความเข้มแข็งให้กับการท�างาน ไม่ปล่อยให้ประชาชนเผชิญกับ 

ความท้าทายอย่างโดดเดี่ยว

กิตติกรรมประกาศ
 บทความวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัย เรื่อง 

“การสังเคราะห์งานวิจัยวัฒนธรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย

ระหว่างปี 2549 - 2558: แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

พลเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมภาคตะวันออก

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�าปีงบประมาณ 2560 จึงขอขอบคุณมา  

ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติ ระดับการท�าลายและกลยุทธ์การส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย” 

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความแตกต่างระหว่างการรบัรูโ้อกาสเกดิภาวะวกิฤตกิบัการรบัรูร้ะดบัการท�าลายองค์กร และวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ 

ระหว่างการรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติ การรับรู้ระดับการท�าลายองค์กร กลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติและกลยุทธ์การสื่อสาร 

ในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณแจกแบบสอบถามแก่ผู้รับผิดชอบการส่ือสารของบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า (1) การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความแตกต่างจากการรับรู้ระดับการท�าลาย 

องค์กรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (2) การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติและการรับรู้ระดับการท�าลายองค์กรไม่มีความสัมพันธ ์

กับกลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ (3) การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติและการรับรู้ระดับการท�าลายองค์กรไม่มีความสัมพันธ์กับ 

กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (4) กลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การส่ือสารในภาวะวิกฤติอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ค�าส�าคัญ : การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติ, ระดับการท�าลายองค์กร, การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ, การสื่อสารในภาวะวิกฤติ

สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์
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Abstract
 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.

Keywords : awareness of crisis events, level of organizational damage, crisis management,

  communication in crisis
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บทน�า
 ตัง้แต่เหตกุารณ์ 9/11 ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา จนมาถงึ 

เหตุการณ์วิกฤติในไทยทั้งเหตุการณ์น�้าท่วมปี พ.ศ.2554 น�้ามันรั่ว 

ของบริษัทพีทีทีกลอบอล ในเครือของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

รัว่ทีจ่งัหวดัระยอง เครือ่งบนิของบรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน)  

ที่ไถลออกนอกรันเวย์ ฯลฯ หรือหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

ท้ังการประท้วง โรงงานระเบดิ โรงงานนวิเคลยีร์รัว่ไหล ฯลฯ เหตกุารณ์ 

ทีย่กตวัอย่างมาล้วนเป็นเหตกุารณ์วิกฤตทิัง้ทีม่ผีลกระทบระดบัโลก  

ผลกระทบระดับชุมชน และผลกระทบในระดับองค์กร 

 ก่อนทีจ่ะเกิดเหตกุารณ์วินาศกรรม 9/11 ทีผู่ก่้อการร้าย 

จี้เครื่องบินและบังคับให้บินพุ่งชนตึก World Trade Center 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2544  

การรับรู้ถึงโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติขององค์กรน้ันค่อนข้างต�่า  

แต่เมือ่เกดิเหตกุารณ์ดงักล่าว องค์กรต่าง ๆ  เปลีย่นการรบัรูว่้าภาวะ 

วิกฤตินั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว และองค์กรตนเองมีโอกาสท่ีจะประสบ 

ภาวะวิกฤติด้วยกันทั้งสิ้น

 ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรต่างๆ เกิดวิกฤติและ 

ได้รับการน�าเสนอไปทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร ไม่เว้นแม้แต ่

องค์กรธุรกิจในไทย โลกได้เปลี่ยนไปแล้ว ดังค�ากล่าวที่ว ่า  

“Bad things can happen, even to good companies”  

ปัญหาของสังคมหรือปัญหาของโลกย่อมเป็นปัญหาหรือวิกฤติของ 

องค์กรธุรกิจเช่นกัน ในขณะเดียวกันปัญหาหรือวิกฤติขององค์กร 

ธุรกิจก็อาจเป็นปัญหาหรือวิกฤติของทั้งสังคมหรือทั้งโลก ยุคข้อมูล 

ข่าวสารท�าให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปทุกหนแห่ง (Albrecht,  

1996 : 3) การสื่อสารในภาวะวิกฤติมีความซับซ้อนมากขึ้น  

เพราะผู้บริโภคสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารถึงกันโดยตรง  

โดยไม่จ�าเป็นต้องผ่านการสื่อสารจากองค์กร

 ค�าว่า “ภาวะวิกฤติ” มีผู ้ให้ค�านิยามหลายคน เช่น  

Crandall, Parnell, and Spillan (2010: 3-4) กล่าวถึงภาวะ 

วิกฤติว่า ต้องเป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่มีผลกระทบ 

ในการท�าลายองค์กรในระดับสูง ที่ส�าคัญสาเหตุของการเกิดและ 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ไม่มคีวามชดัเจน ในขณะที ่Coombs (2007 : 3) 

มองว่า ภาวะวิกฤติเป็นการรบัรูข้องกลุม่เป้าหมายในการมองเหตกุารณ์ 

หรือสถานการณ์ว่าเป็นวิกฤติหรือไม่ ส่วน Regester (1989: 38)  

มองว่า ภาวะวิกฤติ คือ จุดเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญขององค์กร

 วิกฤติที่เกิดขึ้นมีท้ังความซับซ้อน หลากหลาย มีผล 

กระทบทัง้วงแคบและวงกว้าง การจัดการรวมทัง้การสือ่สารในภาวะ 

วิกฤติที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อองค์กรธุรกิจ แต่ยังส่ง 

ผลดีต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

 วกิฤตมิผีลกระทบต่อชือ่เสยีง (Reputation) ขององค์กร  

เพราะว่าสามารถท�าลายความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ 

องค์กร ท�าให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียไม่พอใจ จนมีผลต่อความสัมพันธ์ 

ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร เพราะชื่อเสียงขององค์กร 

เกิดจากการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เมื่อความคาดหวังถูกท�าลาย  

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียย่อมมององค์กรในทางบวกลดลง ซึ่งย่อมมีผล 

ต่อชื่อเสียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 Coombs (2007: 7 - 11) สรุปว่า การบริหารจัดการ

ภาวะวิกฤติมีความส�าคัญกับองค์กรทุกประเภท เพราะ (ก) ชื่อเสียง 

ขององค์กรมีความส�าคัญเพิ่มมากขึ้น (ข) กลุ่มผู ้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มต่างๆ ต่างมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการสะท้อนความคิด มุมมอง 

และความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อองค์กร (ค) เทคโนโลยีการสื่อสาร 

ที่ท�าให้เหตุการณ์วิกฤติเป็นที่รับรู้ในวงกว้างภายในระยะเวลาอัน 

รวดเร็ว (ง) มุมมองด้านภาวะวิกฤติของคนกลุ่มต่างๆ ขยาย 

ขอบเขตมากข้ึน และตระหนักถึงผลกระทบของภาวะวิกฤติที่จะมี 

ผลต่อตน (จ) องค์กรต่างด�าเนินธุรกิจด้วยความประมาท จึงไม่ม ี

การวางแผนในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ

 Crandall, Parnell, and Spillan (2010: 239-254)  

กล่าวถึงแนวโน้มการบริหารจัดการภาวะวิกฤติว่า ภาวะวิกฤติที่ 

เกิดขึ้นในองค์กรถือเป็นความล้มเหลวด้านคุณธรรมขององค์กร 

ส่วนหนึง่ทีท่�าลายความไว้วางใจทีค่นในสงัคมเคยมต่ีอองค์กร ซึง่ถอื 

เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมรูปแบบหน่ึง ในขณะเดียว 

กับเหยื่อของภาวะวิกฤติจะเริ่มมีอ�านาจและมีความส�าคัญมากขึ้น 

เมื่อเกิดวิกฤติกลุ ่มผู ้มีส ่วนได้เสียจะขยายไปจากในอดีตมาก  

ประกอบกับสื่อสังคมเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

ท�าให้การบริหารจัดการภาวะวิกฤติมีความซับซ้อนขึ้น 

 เนื่องจากองค์กรต่างๆ มักจะประสบปัญหาภาวะวิกฤต ิ

ในหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นการเตรียมการและความพร้อม 

ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management) จึงเป็น 

สิ่งจ�าเป็น เพราะการบริหารจัดการภาวะวิกฤติจะแสวงหาแนวทาง 

ในการป้องกนัภาวะวกิฤต ิทัง้การปกป้องทรพัยากรบคุคล ทรพัย์สนิ  

และชื่อเสียงต่างๆ รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ 

ประชาชน ความมั่นคงของสังคมรวมถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 

อีกด้วย (Coombs & Halladay, 2012: 21)

 การบริหารและการสื่อสารในภาวะวิกฤติต้องมีความรู้ 

และแนวคิดจากหลากหลายสาขาหรือสหวิทยาการ เช่น ความรู ้

เกี่ยวกับการตัดสินใจในกลุ่มขนาดเล็ก, การสร้างความสัมพันธ์กับ 

สือ่, การส�ารวจสภาพแวดล้อม, การประเมนิความเสีย่ง, การสือ่สาร 

ภาวะวกิฤต,ิ การพฒันาแผนส�าหรบัเหตกุารณ์วกิฤต,ิ การประเมนิผล 

และการบริหารจัดการช่ือเสียง เป็นต้น (Coombs, 2007 : 1-2) 

ส�าหรับในประเทศไทยมีบริษัทท่ีด�าเนินธุรกิจอยู่เป็นจ�านวนมาก 

โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในธุรกิจผ่านการ 

ถือครองหลักทรัพย์ บริษัทเหล่านี้หากเกิดภาวะวิกฤติย่อมมีผล 

กระทบต่อสังคมในวงกว้างเพราะเก่ียวข้องกับผู ้มีส่วนได้เสีย 

สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์
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หลายกลุ่ม แต่หากบริษัทต่างๆ เหล่านั้นมีการบริหารจัดการและ 

การสื่อสารในภาวะวิกฤติท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็น 

การป้องกันการเกิดภาวะวิกฤติแล้ว ยังเป็นการลดผลกระทบที ่

จะเกิดจากภาวะวิกฤติท้ังที่มีต่อองค์กรกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และ 

สาธารณชนอีกด้วย การรับรู้ถึงโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติและ

ระดับความร้ายแรงที่วิกฤตินั้นจะมีผลกระทบต่อองค์กรจะมี 

ความสัมพนัธ์กบักลยทุธ์การสือ่สาร (Fearn-Banks, 2011: 301-319)

 ในขณะทีก่ารรบัรูร้ะดบัการท�าลายองค์กรมคีวามส�าคญั  

เพราะหากไม่มกีารรับรูถ้งึการท�าลายองค์กรจากภาวะวกิฤตจิะท�าให้

องค์กรไม่จัดท�าแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ซึ่งจะท�าให้สูญเสีย 

มากกว่าที่ควรจะเป็น ตัวอย่างเช่น การศึกษากลยุทธ์ในการสื่อสาร 

ของรัฐบาลในภาวะวิกฤติอุทกภัยปี พ.ศ.2554 ซึ่งพบว่า ด้วยความ 

ที่รัฐบาลไม่ได้จัดท�าแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ จึงท�าให้เกิด 

การสญูเสยีมากกว่าทีค่วรจะเป็น ทัง้ยงัขาดช่องทางทีม่ปีระสิทธภิาพ  

ซึง่สามารถทีจ่ะให้ข้อมูลทีถ่กูต้องทีจ่ะเป็นประโยชน์ส�าหรับประชาชน 

เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน รวมท้ังยังขาดข้อมูลที่จ�าเป็น 

ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและผู้คนที่อยู่ 

ในพื้นที่เส่ียงต่อการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือตนเอง 

(ชลทิพย์ พูนศิริวงศ์ และรุ่งนภา พิตรปรีชา, 2556) การขาดการรับรู ้

ถงึโอกาสในการเกดิภาวะวกิฤตแิละการรบัรูร้ะดับการท�าลายองค์กร 

จากภาวะวิกฤตินั้นๆ ไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะแต่ตัวองค์กรเท่านั้น  

แต่ยังส่งผลกระทบถึงกลุ ่มผู ้มีส่วนได้เสียหลายกลุ ่มในวงกว้าง 

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) การบรหิารข้อมูลข่าวสารของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

เป็นต้น ตวัอย่างการศกึษาทีย่กมาทัง้หมดเป็นการศึกษาการบรหิาร

จัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤติท่ีเกิดขึ้นในองค์กรภาครัฐที่มี 

โครงสร้างการบริหารงานแตกต่างจากองค์กรธุรกิจ

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการรับรู้ถึงโอกาสในการเกิด 

ภาวะวิกฤติและการรับรู้ถึงระดับความร้ายแรงที่วิกฤตินั้นจะมีผล 

กระทบต่อองค์กรว่ามีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การบริหารจัดการ 

ภาวะวิกฤติ และกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

หรือไม่ อย่างไร โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาบริษัทไทยที่เป็นองค์กรธุรกิจ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นบริษัท 

มหาชน ข้อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์ส�าหรับองค์กรต่างๆ ในการ 

ท�าความเข้าใจและตระหนกัถงึการบรหิารจดัการในภาวะวกิฤตเิพือ่ 

ทีจ่ะวางแผนในการสร้างระบบและกลไกในองค์กรทีส่ามารถบรหิาร 

จัดการและสื่อสารในภาวะวิกฤติได้เป็นอย่างดีรวมท้ังพัฒนา 

ผู้ปฏิบัติงานที่ท�าหน้าที่ด้านการสื่อสารให้มีความรู้ ความเข้าใจและ 

สามารถปรบัประยกุต์ความรู้ด้านการบรหิารจดัการและการสือ่สาร 

ในภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นการช่วยป้องกัน 

องค์กรจากภาวะวิกฤติหรือแม้นหากเกิดภาวะวิกฤติก็สามารถ

บริหารจัดการจนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติ และการ

รับรู้ระดับการท�าลายองค์กรจากภาวะวิกฤติของบริษัทไทย

 2. เพือ่ศกึษากลยทุธ์การบรหิารจดัการภาวะวกิฤตแิละ

การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย

 3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการรับรู ้

โอกาสเกิดภาวะวิกฤติและการรับรู้ระดับการท�าลายองค์กรจาก

ภาวะวิกฤติของบริษัทไทย

 4. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้โอกาส

เกิดภาวะวิกฤติ การรับรู้ระดับการท�าลายองค์กรจากภาวะวิกฤติ

กลยทุธ์การบริหารจดัการภาวะวกิฤต ิและการสือ่สารในภาวะวิกฤติ

ของบริษัทไทย

สมมติฐานการวิจัย
 1. การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความแตกต่างจาก 

การรับรู้ระดับการท�าลายองค์กรของบริษัทไทย

 2. การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ์กับ 

กลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติของบริษัทไทย

 3. การรบัรูร้ะดบัการท�าลายองค์กรมคีวามสัมพนัธ์กบั 

กลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติของบริษัทไทย

 4. การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ์กับ 

กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย

 5. การรบัรูร้ะดบัการท�าลายองค์กรมคีวามสัมพนัธ์กบั 

กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย

 6. กลยุทธ์การบริหารจดัการภาวะวกิฤตมีิความสมัพนัธ์ 

กับกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย

สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์
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การทบทวนวรรณกรรม
 งานวจิัยนี้ใชแ้นวคดิทฤษฎดีา้นการบริหารจัดการภาวะ 

วิกฤติและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ เป็นแนวทางในการด�าเนินการ 

วิจัย

 การบริหารจัดการภาวะวิกฤติเริ่มตั้งแต่ (1) การส�ารวจ 

สภาพแวดล้อม (Landscape Survey) ท่ีเป็นการส�ารวจท้ัง 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกองค์กรที่จะก่อให้เกิดภาวะวิกฤติ  

(2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ที่มีการตั้ง 

คณะท�างาน การสร้างสถานการณ์จ�าลองเหตุการณ์ท่ีเลวร้าย  

การจัดท�าแผนการบริหารจัดการ การฝึกอบรม (3) การบริหาร 

จัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management) ได้แก่ การจัดการกับ 

ปฏิกริิยาของกลุม่ผูไ้ด้เสยีต่าง ๆ  และการแก้ไขภาวะวกิฤติให้กลบัคนื 

สู่ภาวะปกติ (4) การเรียนรู้ขององค์กร (Organizaional Learning)  

เป็นการประเมนิผลจากการบรหิารจดัการภาวะวกิฤต ิการด�าเนนิการ 

เพือ่สร้างการเรยีนรูใ้นองค์กรรวมทัง้การปรบัปรงุองค์กร (Crandall,  

Parnell, & Spillan, 2010)

 ส่วนการสื่อสารในภาวะวิกฤติจะมองในลักษณะที่เป็น 

กระบวนการสื่อสาร คือ (1) การวางแผนการส่ือสารส�าหรับภาวะ 

วิกฤติ (2) การสร้างเครือข่ายการสื่อสารทั้งภายในภายนอกองค์กร  

(3) การยอมรับกับสภาพความไม่แน่นอนของข้อมูล (4) การสร้าง 

พนัธมติรการสือ่สาร (5) การรบัฟังเสยีงของประชาชน (6) การสือ่สาร 

ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาและเปิดเผย (7) การให้ข้อมูลแก่ 

สื่อมวลชน (8) การสื่อสารที่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ส่งสาร  

(9) การสือ่สารเพือ่ให้ค�าแนะน�าในการดแูลตนเอง (10) การประเมนิ 

แผนการสื่อสาร (11) การสื่อสารท่ีเข้าใจเรื่องความแตกต่างทาง 

วัฒนธรรมของผู้รับสาร (Veil & Husted, 2012)

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง “การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติ ระดับ 

การท�าลาย การบรหิารจดัการและกลยทุธ์การส่ือสารในภาวะวกิฤติ 

ของบรษิทัไทย” เป็นการวจิยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research)  

ที่มุ่งวิเคราะห์การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติ การรับรู้ระดับการ 

ท�าลายองค์กรจากภาวะวิกฤติ กลยุทธ์การบริหารจัดการ และ 

กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย รายละเอียดดังนี้

 ประชากรในการศึกษา คือ บริษัทที่จดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์ จ�านวน 494 บริษัท โดยเลือกเฉพาะบริษัท 

ขนาดใหญ่ซ่ึงมีทุนช�าระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป 

(http://www.set.or.th/set/marketstatistics.do?language= 

th&country=TH เข ้าถึงข ้อมูลวันที่  10 กันยายน 2557)  

โดยผู้วิจัยจะเลือกผู้ให้ข้อมูล ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบการสื่อสารของ 

องค์กรนั้น 

 การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ จากเกณฑ์การ 

ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จ�านวนประชากรหลักร้อย สามารถ 

ใช้กลุ่มตัวอย่าง 15-30 % (จันทิมา เขียวแก้ว, 2553: 225-226)  

เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่เข้าถึงยากและข้อมูลเป็นเร่ือง 

ละเอียดอ่อน ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเทคนิคก้อนหิมะ  

(Snow Ball Technique) คอื เลอืกกลุม่ตวัอย่างทีม่คีณุสมบตัติามท่ี 

ผู้วจิยัก�าหนด คือ เป็นผู้รบัผิดชอบการส่ือสารขององค์กรหรอืบรษิทั 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีทุนช�าระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่  

300 ล้านบาทขึ้นไป โดยหากลุ่มเป้าหมายคนแรกและให้กลุ ่ม 

เป้าหมายแนะน�าบคุคลต่อไปจนได้ครบตามจ�านวนทีต้่องการภายใน 

ระยะเวลาที่ก�าหนด คือ ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2561  

โดยได้แบบสอบถามกลบัคนืมาจ�านวน 119 ชดุ ซึง่ถอืว่าเป็นไปตาม 

เกณฑ์เรื่องขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

 
 

วัตถุประสงค;ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการรับรูrโอกาสเกิดภาวะวิกฤติ และการรับรูrระดับการทำลายองค.กรจากภาวะวิกฤตขิอง 

บริษัทไทย 

2. เพื่อศึกษากลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤติและการส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

3. เพื่อเปรียบเทยีบความแตกต�างระหว�างการรับรูrโอกาสเกิดภาวะวิกฤติและการรับรูrระดับการทำลายองค.กรจาก

ภาวะวิกฤตขิองบริษัทไทย 

4. เพื่อวิเคราะห.ความสัมพันธ.ระหว�างการรับรูrโอกาสเกิดภาวะวิกฤต ิ การรับรูrระดับการทำลายองค.กรจากภาวะวิกฤติ

กลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤต ิและการส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

สมมติฐานการวิจัย 
1. การรับรูrโอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความแตกต�างจากการรับรูrระดับการทำลายองค.กรของบริษัทไทย 

2. การรับรูrโอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ.กับกลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤตขิอง 

บริษัทไทย 

3. การรับรูrระดับการทำลายองค.กรมีความสัมพันธ.กับกลยทุธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤติของ 

บริษัทไทย 

4. การรับรูrโอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ.กับกลยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

5. การรับรูrระดับการทำลายองค.กรมีความสัมพันธ.กับกลยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

6. กลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ.กับกลยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤติของ 

บริษัทไทย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจัยน้ีใชrแนวคิดทฤษฎีดrานการบริหารจัดการภาวะวิกฤติและการส่ือสารในภาวะวิกฤติ เปêนแนวทางในการ

ดำเนินการวิจัย 

การรับรูrโอกาสเกิดภาวะวิกฤต ิ

การรับรูrระดับการทำลายองค.กร 

กลยุทธ.การบริหารจัดการ 

ภาวะวิกฤต ิ กลยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤติ 

สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์
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152   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

 ผูว้จัิยตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืทีเ่ป็นแบบสอบถาม  

โดยขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ 

ความตรงของเนือ้หา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษา  

(Wording) ความชัดเจนของค�าถาม (Clarity) และความสอดคล้อง 

ระหว่างข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์ทีต้่องการวดั (Item - Objective  

Congruence : IOC) ก่อนที่จะคัดเลือกข้อค�าถามที่มีค่าดัชนี IOC  

ตัง้แต่ 0.60 ขึน้ไป และปรบัปรงุข้อค�าถามตามทีผู่ท้รงคณุวฒุแินะน�า 

ก่อนน�าไปเก็บข้อมูล

 ในการแจกแบบสอบถามเมือ่ผูว้จัิยได้รายชือ่ เบอร์โทรศพัท์ 

หรืออีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติ หากมี 

คุณสมบัติครบถ้วน ผู้วิจัยได้ติดต่อไปอาจเป็นทางโทรศัพท์หรือ 

อีเมล์เพื่อแนะน�าตัวและแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย พร้อมทั้ง 

ขอความร่วมมือในการท�าแบบสอบถาม เม่ือกลุ่มเป้าหมายยินด ี

ที่จะท�าแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปทางอีเมล์และให้ 

เวลาในการท�าและจัดส่งแบบสอบถามกลับมาทางอีเมล์ ในกรณี

ที่กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้วิจัยจะ

ส่งแบบสอบถามไปทางอีเมล์เพื่อให้ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน

 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรม 

ส�าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science)  

มาใช้ในการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา  

(Descriptive Statistics) อธิบายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ 

การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ส่วนการพิสูจน์สมมติฐานใช้สถิติอ้างอิง คือ Paired Sample 

T- Test และ Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient

ผลการวิจัย
 สมมติฐานที่ 1 การรับรู้โอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติม ี

ความแตกต่างจากการรับรู้ระดับการท�าลายองค์กรจากภาวะวิกฤติ

ตารางที่ 1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างการรับรู้โอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติกับการรับรู้ระดับการท�าลายองค์กร

 
 

และใหrเวลาในการทำและจัดส�งแบบสอบถามกลับมาทางอีเมล. ในกรณีที่กลุ�มเปóาหมายตอบแบบสอบถามไม�ครบถrวนสมบูรณ. 

ผูrวิจัยจะส�งแบบสอบถามไปทางอีเมล.เพื่อใหrตอบแบบสอบถามใหrครบถrวน 
การประมวลผลและวิเคราะห.ขrอมูล  ผูrวิจัยใชrโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social 

Science) มาใชrในการประมวลผล และวิเคราะห.ขrอมูลใชrสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายขrอมูลของกลุ�มตัวอย�าง

โดยใชrการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค�ารrอยละ (Percentage) ค�าเฉล่ีย (Mean) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ส�วนการพิสูจน.สมมติฐาน ใชrสถิติอrางอิง คือ  Paired Sample T- Test และ Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient 

ผลการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 การรับรู'โอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติมีความแตกตfางจากการรับรู'ระดับการทำลายองค;กรจากภาวะ

วิกฤติ 

ตารางที่ 1 การทดสอบความแตกต�างระหว�างการรับรูrโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติกับการรับรูrระดับการทำลายองค.กร 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 รวมโอกาส 1.9644 119 .39501 .03621 

รวมทำลาย 3.2379 119 .61953 .05679 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 รวมโอกาส - รวมทำลาย -1.27343 .55971 .05131 -1.37504 -1.17183 -24.819 118 .000 

 

 

Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 การก�อการรrาย 1.74 119 .719 .066 

หากเกิดการก�อการรrาย 3.52 119 .919 .084 

Pair 2 การลอบทำลายบริษัท 1.62 119 .596 .055 

หากเกิดการลอบทำลายบริษัท 3.07 119 .989 .091 

Pair 3 ความรุนแรงในท่ีทำงาน 1.54 119 .635 .058 

หากเกิดความรุนแรงในท่ีทำงาน 2.93 119 .972 .089 

Pair 4 ความสัมพันธ.ท่ีไม�ดีระหว�างผูrบริหารกับพนกังาน 1.81 119 .704 .065 

หากเกิดความสัมพันธ.ไม�ด ี 3.23 119 .906 .083 

Pair 5 การครอบครองกจิการแบบปรปíกษ. 1.29 119 .493 .045 

หากเกิดการปรปíกษ. 2.76 119 1.033 .095 

Pair 6 ผูrบริหารท่ีขาดคุณธรรมจริยธรรม 1.76 119 .767 .070 

หากเกิดผูrบริหารท่ีขาดคณุธรรมจริยธรรม 3.34 119 .969 .089 

Pair 7 ภัยธรรมชาต ิ 2.66 119 .950 .087 

หากเกิดภัยธรรมชาต ิ 3.59 119 .906 .083 

Pair 8 การแพร�ระบาดของโรค 1.56 119 .659 .060 

หากเกิดการแพร�ระบายของโรค 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 

สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์

 
 

และใหrเวลาในการทำและจัดส�งแบบสอบถามกลับมาทางอีเมล. ในกรณีที่กลุ�มเปóาหมายตอบแบบสอบถามไม�ครบถrวนสมบูรณ. 

ผูrวิจัยจะส�งแบบสอบถามไปทางอีเมล.เพื่อใหrตอบแบบสอบถามใหrครบถrวน 
การประมวลผลและวิเคราะห.ขrอมูล  ผูrวิจัยใชrโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social 

Science) มาใชrในการประมวลผล และวิเคราะห.ขrอมูลใชrสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายขrอมูลของกลุ�มตัวอย�าง

โดยใชrการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค�ารrอยละ (Percentage) ค�าเฉล่ีย (Mean) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ส�วนการพิสูจน.สมมติฐาน ใชrสถิติอrางอิง คือ  Paired Sample T- Test และ Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient 

ผลการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 การรับรู'โอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติมีความแตกตfางจากการรับรู'ระดับการทำลายองค;กรจากภาวะ

วิกฤติ 

ตารางที่ 1 การทดสอบความแตกต�างระหว�างการรับรูrโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติกับการรับรูrระดับการทำลายองค.กร 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 รวมโอกาส 1.9644 119 .39501 .03621 

รวมทำลาย 3.2379 119 .61953 .05679 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 รวมโอกาส - รวมทำลาย -1.27343 .55971 .05131 -1.37504 -1.17183 -24.819 118 .000 

 

 

Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 การก�อการรrาย 1.74 119 .719 .066 

หากเกิดการก�อการรrาย 3.52 119 .919 .084 

Pair 2 การลอบทำลายบริษัท 1.62 119 .596 .055 

หากเกิดการลอบทำลายบริษัท 3.07 119 .989 .091 

Pair 3 ความรุนแรงในท่ีทำงาน 1.54 119 .635 .058 

หากเกิดความรุนแรงในท่ีทำงาน 2.93 119 .972 .089 

Pair 4 ความสัมพันธ.ท่ีไม�ดีระหว�างผูrบริหารกับพนกังาน 1.81 119 .704 .065 

หากเกิดความสัมพันธ.ไม�ด ี 3.23 119 .906 .083 

Pair 5 การครอบครองกจิการแบบปรปíกษ. 1.29 119 .493 .045 

หากเกิดการปรปíกษ. 2.76 119 1.033 .095 

Pair 6 ผูrบริหารท่ีขาดคุณธรรมจริยธรรม 1.76 119 .767 .070 

หากเกิดผูrบริหารท่ีขาดคณุธรรมจริยธรรม 3.34 119 .969 .089 

Pair 7 ภัยธรรมชาต ิ 2.66 119 .950 .087 

หากเกิดภัยธรรมชาต ิ 3.59 119 .906 .083 

Pair 8 การแพร�ระบาดของโรค 1.56 119 .659 .060 

หากเกิดการแพร�ระบายของโรค 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 
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Pair 11 เศรษฐกิจตกต่ำ 2.81 119 .826 .076 

หากเกิดเศรษฐกิจตกต่ำ 3.54 119 .852 .078 

Pair 12 การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 2.12 119 .885 .081 

หากเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 3.05 119 .964 .088 

Pair 13 เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 2.29 119 1.018 .093 

หากเกิดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 3.19 119 1.084 .099 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 การก�อการรrาย - หากเกิดการก�อการ

รrาย 

-1.782 1.001 .092 -1.963 -1.600 -19.408 118 .000 

Pair 2 การลอบทำลายบริษัท - หากเกดิการ

ลอบทำลายบริษัท 

-1.445 1.063 .097 -1.638 -1.252 -14.829 118 .000 

Pair 3 ความรุนแรงในท่ีทำงาน - หากเกิด

ความรุนแรงในท่ีทำงาน 

-1.395 1.043 .096 -1.584 -1.206 -14.586 118 .000 

Pair 4 ความสัมพันธ.ท่ีไม�ดีระหว�างผูrบริหาร

กับพนกังาน - หากเกดิความสัมพนัธ.

ไม�ด ี

-1.420 1.101 .101 -1.620 -1.220 -14.073 118 .000 

Pair 5 การครอบครองกจิการแบบปรปíกษ.  

- หากเกดิการปรปíกษ. 

-1.462 1.072 .098 -1.657 -1.268 -14.881 118 .000 

Pair 6 ผูrบริหารท่ีขาดคุณธรรมจริยธรรม - 

หากเกิดผูrบริหารท่ีขาดคณุธรรม

จริยธรรม 

-1.580 1.070 .098 -1.774 -1.386 -16.113 118 .000 

Pair 7 ภัยธรรมชาต ิ- หากเกิดภัยธรรมชาต ิ -.924 .885 .081 -1.085 -.764 -11.400 118 .000 

Pair 8 การแพร�ระบาดของโรค - หากเกิด

การแพร�ระบายของโรค 

-1.496 .964 .088 -1.671 -1.321 -16.920 118 .000 

Pair 9 ความขัดขrองทางดrานเทคนิค - หาก

เกิดการขัดขrองทางเทคนิค 

-1.193 1.076 .099 -1.389 -.998 -12.100 118 .000 

Pair 10 ความผิดพลาดจากสินคrาและบริการ 

- หากเกดิความผิดพลาดจากสินคrา

และบริการ 

-1.286 1.059 .097 -1.478 -1.094 -13.247 118 .000 

Pair 11 เศรษฐกิจตกต่ำ - หากเกิดเศรษฐกิจ

ตกต่ำ 

-.731 .899 .082 -.894 -.568 -8.870 118 .000 

Pair 12 การเปล่ียนแปลงทางการเมือง - หาก

เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

-.933 .998 .091 -1.114 -.752 -10.199 118 .000 

Pair 13 เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี - หาก

เกิดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

-.908 1.089 .100 -1.105 -.710 -9.090 118 .000 

จากตารางที่ 1 แสดงว�า การรับรูrโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติมีความแตกต�างจากการรับรูrถึงระดับการทำลายองค.กร 

อย�างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

สมมติฐานข'อท่ี 2 การรับรู'โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การบริหารจัดการภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

สมมติฐานข'อท่ี 4 การรับรู'โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 
 

ตารางที่ 2 ค�าสหสัมพันธ.ของการรับรูrโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติกับกลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤตแิละกลยุทธ.การ

ส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 
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และใหrเวลาในการทำและจัดส�งแบบสอบถามกลับมาทางอีเมล. ในกรณีที่กลุ�มเปóาหมายตอบแบบสอบถามไม�ครบถrวนสมบูรณ. 

ผูrวิจัยจะส�งแบบสอบถามไปทางอีเมล.เพื่อใหrตอบแบบสอบถามใหrครบถrวน 
การประมวลผลและวิเคราะห.ขrอมูล  ผูrวิจัยใชrโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social 

Science) มาใชrในการประมวลผล และวิเคราะห.ขrอมูลใชrสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายขrอมูลของกลุ�มตัวอย�าง

โดยใชrการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค�ารrอยละ (Percentage) ค�าเฉล่ีย (Mean) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ส�วนการพิสูจน.สมมติฐาน ใชrสถิติอrางอิง คือ  Paired Sample T- Test และ Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient 

ผลการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 การรับรู'โอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติมีความแตกตfางจากการรับรู'ระดับการทำลายองค;กรจากภาวะ

วิกฤติ 

ตารางที่ 1 การทดสอบความแตกต�างระหว�างการรับรูrโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติกับการรับรูrระดับการทำลายองค.กร 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 รวมโอกาส 1.9644 119 .39501 .03621 

รวมทำลาย 3.2379 119 .61953 .05679 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 รวมโอกาส - รวมทำลาย -1.27343 .55971 .05131 -1.37504 -1.17183 -24.819 118 .000 

 

 

Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 การก�อการรrาย 1.74 119 .719 .066 

หากเกิดการก�อการรrาย 3.52 119 .919 .084 

Pair 2 การลอบทำลายบริษัท 1.62 119 .596 .055 

หากเกิดการลอบทำลายบริษัท 3.07 119 .989 .091 

Pair 3 ความรุนแรงในท่ีทำงาน 1.54 119 .635 .058 

หากเกิดความรุนแรงในท่ีทำงาน 2.93 119 .972 .089 

Pair 4 ความสัมพันธ.ท่ีไม�ดีระหว�างผูrบริหารกับพนกังาน 1.81 119 .704 .065 

หากเกิดความสัมพันธ.ไม�ด ี 3.23 119 .906 .083 

Pair 5 การครอบครองกจิการแบบปรปíกษ. 1.29 119 .493 .045 

หากเกิดการปรปíกษ. 2.76 119 1.033 .095 

Pair 6 ผูrบริหารท่ีขาดคุณธรรมจริยธรรม 1.76 119 .767 .070 

หากเกิดผูrบริหารท่ีขาดคณุธรรมจริยธรรม 3.34 119 .969 .089 

Pair 7 ภัยธรรมชาต ิ 2.66 119 .950 .087 

หากเกิดภัยธรรมชาต ิ 3.59 119 .906 .083 

Pair 8 การแพร�ระบาดของโรค 1.56 119 .659 .060 

หากเกิดการแพร�ระบายของโรค 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 การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 2.12 119 .885 .081 

หากเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 3.05 119 .964 .088 

Pair 13 เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 2.29 119 1.018 .093 

หากเกิดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 3.19 119 1.084 .099 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 การก�อการรrาย - หากเกิดการก�อการ

รrาย 

-1.782 1.001 .092 -1.963 -1.600 -19.408 118 .000 

Pair 2 การลอบทำลายบริษัท - หากเกดิการ

ลอบทำลายบริษัท 

-1.445 1.063 .097 -1.638 -1.252 -14.829 118 .000 

Pair 3 ความรุนแรงในท่ีทำงาน - หากเกิด

ความรุนแรงในท่ีทำงาน 

-1.395 1.043 .096 -1.584 -1.206 -14.586 118 .000 

Pair 4 ความสัมพันธ.ท่ีไม�ดีระหว�างผูrบริหาร

กับพนกังาน - หากเกดิความสัมพนัธ.

ไม�ด ี

-1.420 1.101 .101 -1.620 -1.220 -14.073 118 .000 

Pair 5 การครอบครองกจิการแบบปรปíกษ.  

- หากเกดิการปรปíกษ. 

-1.462 1.072 .098 -1.657 -1.268 -14.881 118 .000 

Pair 6 ผูrบริหารท่ีขาดคุณธรรมจริยธรรม - 

หากเกิดผูrบริหารท่ีขาดคณุธรรม

จริยธรรม 

-1.580 1.070 .098 -1.774 -1.386 -16.113 118 .000 

Pair 7 ภัยธรรมชาต ิ- หากเกิดภัยธรรมชาต ิ -.924 .885 .081 -1.085 -.764 -11.400 118 .000 

Pair 8 การแพร�ระบาดของโรค - หากเกิด

การแพร�ระบายของโรค 

-1.496 .964 .088 -1.671 -1.321 -16.920 118 .000 

Pair 9 ความขัดขrองทางดrานเทคนิค - หาก

เกิดการขัดขrองทางเทคนิค 

-1.193 1.076 .099 -1.389 -.998 -12.100 118 .000 

Pair 10 ความผิดพลาดจากสินคrาและบริการ 

- หากเกดิความผิดพลาดจากสินคrา

และบริการ 

-1.286 1.059 .097 -1.478 -1.094 -13.247 118 .000 

Pair 11 เศรษฐกิจตกต่ำ - หากเกิดเศรษฐกิจ

ตกต่ำ 

-.731 .899 .082 -.894 -.568 -8.870 118 .000 

Pair 12 การเปล่ียนแปลงทางการเมือง - หาก

เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

-.933 .998 .091 -1.114 -.752 -10.199 118 .000 

Pair 13 เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี - หาก

เกิดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

-.908 1.089 .100 -1.105 -.710 -9.090 118 .000 

จากตารางที่ 1 แสดงว�า การรับรูrโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติมีความแตกต�างจากการรับรูrถึงระดับการทำลายองค.กร 

อย�างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

สมมติฐานข'อท่ี 2 การรับรู'โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การบริหารจัดการภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

สมมติฐานข'อท่ี 4 การรับรู'โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 
 

ตารางที่ 2 ค�าสหสัมพันธ.ของการรับรูrโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติกับกลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤตแิละกลยุทธ.การ

ส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

 Landscape 
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CM 
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communication 

 จากตารางท่ี 1 แสดงว่า การรับรู้โอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติมีความแตกต่างจากการรับรู้ถึงระดับการท�าลายองค์กร  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์

 
 

และใหrเวลาในการทำและจัดส�งแบบสอบถามกลับมาทางอีเมล. ในกรณีที่กลุ�มเปóาหมายตอบแบบสอบถามไม�ครบถrวนสมบูรณ. 

ผูrวิจัยจะส�งแบบสอบถามไปทางอีเมล.เพื่อใหrตอบแบบสอบถามใหrครบถrวน 
การประมวลผลและวิเคราะห.ขrอมูล  ผูrวิจัยใชrโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social 

Science) มาใชrในการประมวลผล และวิเคราะห.ขrอมูลใชrสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายขrอมูลของกลุ�มตัวอย�าง

โดยใชrการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค�ารrอยละ (Percentage) ค�าเฉล่ีย (Mean) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ส�วนการพิสูจน.สมมติฐาน ใชrสถิติอrางอิง คือ  Paired Sample T- Test และ Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient 

ผลการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 การรับรู'โอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติมีความแตกตfางจากการรับรู'ระดับการทำลายองค;กรจากภาวะ

วิกฤติ 

ตารางที่ 1 การทดสอบความแตกต�างระหว�างการรับรูrโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติกับการรับรูrระดับการทำลายองค.กร 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 รวมโอกาส 1.9644 119 .39501 .03621 

รวมทำลาย 3.2379 119 .61953 .05679 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 รวมโอกาส - รวมทำลาย -1.27343 .55971 .05131 -1.37504 -1.17183 -24.819 118 .000 

 

 

Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 การก�อการรrาย 1.74 119 .719 .066 

หากเกิดการก�อการรrาย 3.52 119 .919 .084 

Pair 2 การลอบทำลายบริษัท 1.62 119 .596 .055 

หากเกิดการลอบทำลายบริษัท 3.07 119 .989 .091 

Pair 3 ความรุนแรงในท่ีทำงาน 1.54 119 .635 .058 

หากเกิดความรุนแรงในท่ีทำงาน 2.93 119 .972 .089 

Pair 4 ความสัมพันธ.ท่ีไม�ดีระหว�างผูrบริหารกับพนกังาน 1.81 119 .704 .065 

หากเกิดความสัมพันธ.ไม�ด ี 3.23 119 .906 .083 

Pair 5 การครอบครองกจิการแบบปรปíกษ. 1.29 119 .493 .045 

หากเกิดการปรปíกษ. 2.76 119 1.033 .095 

Pair 6 ผูrบริหารท่ีขาดคุณธรรมจริยธรรม 1.76 119 .767 .070 

หากเกิดผูrบริหารท่ีขาดคณุธรรมจริยธรรม 3.34 119 .969 .089 

Pair 7 ภัยธรรมชาต ิ 2.66 119 .950 .087 

หากเกิดภัยธรรมชาต ิ 3.59 119 .906 .083 

Pair 8 การแพร�ระบาดของโรค 1.56 119 .659 .060 

หากเกิดการแพร�ระบายของโรค 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 
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154   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

 จากตารางที ่2 แสดงว่า การรบัรูโ้อกาสในการเกดิภาวะ

วกิฤตไิม่มคีวามสมัพันธ์กบักลยทุธ์การบรหิารจดัการภาวะวกิฤตแิละ

กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติขององค์กร

 สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู ้ โอกาสเกิดภาวะวิกฤต ิ

มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติของบริษัท

ไทย

 สมมติฐานข้อที่ 4 การรับรู ้ โอกาสเกิดภาวะวิกฤต ิ

มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย

ตารางที่ 2 ค่าสหสัมพันธ์ของการรับรู้โอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติกับกลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ

 และกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย
 

 

การรับรูr

โอกาส 

r  = -.053 

(p = .566) 

r  = -.101 

(p = .274) 

r  = -.132 

(p = .153) 

r  = -.074 

(p = .424) 

r = -.102 

(p = .269) 

r  = -.056 

(p = .546) 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 2 แสดงว�า การรับรูrโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติไม�มีความสัมพันธ.กับกลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะ

วิกฤติและกลยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤติขององค.กร 

 

สมมติฐานข'อท่ี 3 การรับรู'ระดับการทำลายองค;กรมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การบริหารจัดการภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

สมมติฐานข'อท่ี 5 การรับรู'ระดับการทำลายองค;กรมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

 
ตารางที่ 3 ค�าสหสัมพันธ.ของการรับรูrระดับการทำลายองค.กรจากภาวะวิกฤติกับกลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤตแิละกล

ยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤตขิองบริษัทไทย 

 Landscape 

survey 

Strategic 

planning 

Crisis 

management 

Organizational 

learning 

CM 

Strategies 

Crisis 

communication 

การรับรูr 

การทำลาย 
r  = .180* 

(p = .050) 

r  = .097 

(p = .295) 

r  = -.046 

(p = .622) 

r  = .035 

(p = .704) 

r = .123 

(p = .184) 

r  = .013 

(p = .887) 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 3 แสดงว�า การรับรูrถึงระดับการทำลายองค.กรจากภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ.กับการสำรวจ

สภาพแวดลrอม (landscape survey) อย�างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต�ไม�มีความสัมพันธ.กับกลยุทธ.การบริหารจัดการ

ภาวะวิกฤติในภาพรวมและการรับรูrถึงระดับการทำลายองค.กรจากภาวะวิกฤติไม�มีความสัมพันธ.กับกลยุทธ.การส่ือสารในภาวะ

วิกฤติของบริษัทไทย 

 

สมมติฐานข'อท่ี 6 กลยุทธ;การบริหารจัดการภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 
ตารางที่ 4 ค�าสหสัมพันธ.ของกลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤติกับกลยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

 กลยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤติ 

กลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ r  = .621** 

(p = .000) 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

จากตารางที่ 4 แสดงว�า กลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ.เชิงบวกในระดับสูงกับการส่ือสารในภาวะ

วิกฤติอย�างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว�า หากบริษัทมีกลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤติในระดับมาก จะมี

กลยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤติในระดับมากดrวย แต�หากบริษัทมีกลยุทธ.การบริการจัดการภาวะวิกฤติในระดับต่ำ จะมีกลยุทธ.

การส่ือสารในภาวะวิกฤติในระดับต่ำดrวย 

 

 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
 

การรับรูr

โอกาส 

r  = -.053 

(p = .566) 

r  = -.101 

(p = .274) 

r  = -.132 

(p = .153) 

r  = -.074 

(p = .424) 

r = -.102 

(p = .269) 

r  = -.056 

(p = .546) 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 2 แสดงว�า การรับรูrโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติไม�มีความสัมพันธ.กับกลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะ

วิกฤติและกลยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤติขององค.กร 

 

สมมติฐานข'อท่ี 3 การรับรู'ระดับการทำลายองค;กรมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การบริหารจัดการภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

สมมติฐานข'อท่ี 5 การรับรู'ระดับการทำลายองค;กรมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

 
ตารางที่ 3 ค�าสหสัมพันธ.ของการรับรูrระดับการทำลายองค.กรจากภาวะวิกฤติกับกลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤตแิละกล

ยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤตขิองบริษัทไทย 

 Landscape 

survey 

Strategic 

planning 

Crisis 

management 

Organizational 

learning 

CM 

Strategies 

Crisis 

communication 

การรับรูr 

การทำลาย 
r  = .180* 

(p = .050) 

r  = .097 

(p = .295) 

r  = -.046 

(p = .622) 

r  = .035 

(p = .704) 

r = .123 

(p = .184) 

r  = .013 

(p = .887) 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 3 แสดงว�า การรับรูrถึงระดับการทำลายองค.กรจากภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ.กับการสำรวจ

สภาพแวดลrอม (landscape survey) อย�างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต�ไม�มีความสัมพันธ.กับกลยุทธ.การบริหารจัดการ

ภาวะวิกฤติในภาพรวมและการรับรูrถึงระดับการทำลายองค.กรจากภาวะวิกฤติไม�มีความสัมพันธ.กับกลยุทธ.การส่ือสารในภาวะ

วิกฤติของบริษัทไทย 

 

สมมติฐานข'อท่ี 6 กลยุทธ;การบริหารจัดการภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 
ตารางที่ 4 ค�าสหสัมพันธ.ของกลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤติกับกลยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

 กลยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤติ 

กลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ r  = .621** 

(p = .000) 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

จากตารางที่ 4 แสดงว�า กลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ.เชิงบวกในระดับสูงกับการส่ือสารในภาวะ

วิกฤติอย�างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว�า หากบริษัทมีกลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤติในระดับมาก จะมี

กลยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤติในระดับมากดrวย แต�หากบริษัทมีกลยุทธ.การบริการจัดการภาวะวิกฤติในระดับต่ำ จะมีกลยุทธ.

การส่ือสารในภาวะวิกฤติในระดับต่ำดrวย 

 

 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
 
Pair 11 เศรษฐกิจตกต่ำ 2.81 119 .826 .076 

หากเกิดเศรษฐกิจตกต่ำ 3.54 119 .852 .078 

Pair 12 การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 2.12 119 .885 .081 

หากเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 3.05 119 .964 .088 

Pair 13 เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 2.29 119 1.018 .093 

หากเกิดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 3.19 119 1.084 .099 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 การก�อการรrาย - หากเกิดการก�อการ

รrาย 

-1.782 1.001 .092 -1.963 -1.600 -19.408 118 .000 

Pair 2 การลอบทำลายบริษัท - หากเกดิการ

ลอบทำลายบริษัท 

-1.445 1.063 .097 -1.638 -1.252 -14.829 118 .000 

Pair 3 ความรุนแรงในท่ีทำงาน - หากเกิด

ความรุนแรงในท่ีทำงาน 

-1.395 1.043 .096 -1.584 -1.206 -14.586 118 .000 

Pair 4 ความสัมพันธ.ท่ีไม�ดีระหว�างผูrบริหาร

กับพนกังาน - หากเกดิความสัมพนัธ.

ไม�ด ี

-1.420 1.101 .101 -1.620 -1.220 -14.073 118 .000 

Pair 5 การครอบครองกจิการแบบปรปíกษ.  

- หากเกดิการปรปíกษ. 

-1.462 1.072 .098 -1.657 -1.268 -14.881 118 .000 

Pair 6 ผูrบริหารท่ีขาดคุณธรรมจริยธรรม - 

หากเกิดผูrบริหารท่ีขาดคณุธรรม

จริยธรรม 

-1.580 1.070 .098 -1.774 -1.386 -16.113 118 .000 

Pair 7 ภัยธรรมชาต ิ- หากเกิดภัยธรรมชาต ิ -.924 .885 .081 -1.085 -.764 -11.400 118 .000 

Pair 8 การแพร�ระบาดของโรค - หากเกิด

การแพร�ระบายของโรค 

-1.496 .964 .088 -1.671 -1.321 -16.920 118 .000 

Pair 9 ความขัดขrองทางดrานเทคนิค - หาก

เกิดการขัดขrองทางเทคนิค 

-1.193 1.076 .099 -1.389 -.998 -12.100 118 .000 

Pair 10 ความผิดพลาดจากสินคrาและบริการ 

- หากเกดิความผิดพลาดจากสินคrา

และบริการ 

-1.286 1.059 .097 -1.478 -1.094 -13.247 118 .000 

Pair 11 เศรษฐกิจตกต่ำ - หากเกิดเศรษฐกิจ

ตกต่ำ 

-.731 .899 .082 -.894 -.568 -8.870 118 .000 

Pair 12 การเปล่ียนแปลงทางการเมือง - หาก

เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

-.933 .998 .091 -1.114 -.752 -10.199 118 .000 

Pair 13 เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี - หาก

เกิดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

-.908 1.089 .100 -1.105 -.710 -9.090 118 .000 

จากตารางที่ 1 แสดงว�า การรับรูrโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติมีความแตกต�างจากการรับรูrถึงระดับการทำลายองค.กร 

อย�างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

สมมติฐานข'อท่ี 2 การรับรู'โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การบริหารจัดการภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

สมมติฐานข'อท่ี 4 การรับรู'โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 
 

ตารางที่ 2 ค�าสหสัมพันธ.ของการรับรูrโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติกับกลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤตแิละกลยุทธ.การ

ส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

 Landscape 

survey 

Strategic 

planning 

Crisis 

management 

Organizational 

learning 

CM 

Strategies 

Crisis 

communication 

 
 

การรับรูr

โอกาส 

r  = -.053 

(p = .566) 

r  = -.101 

(p = .274) 

r  = -.132 

(p = .153) 

r  = -.074 

(p = .424) 

r = -.102 

(p = .269) 

r  = -.056 

(p = .546) 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 2 แสดงว�า การรับรูrโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติไม�มีความสัมพันธ.กับกลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะ

วิกฤติและกลยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤติขององค.กร 

 

สมมติฐานข'อท่ี 3 การรับรู'ระดับการทำลายองค;กรมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การบริหารจัดการภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

สมมติฐานข'อท่ี 5 การรับรู'ระดับการทำลายองค;กรมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

 
ตารางที่ 3 ค�าสหสัมพันธ.ของการรับรูrระดับการทำลายองค.กรจากภาวะวิกฤติกับกลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤตแิละกล

ยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤตขิองบริษัทไทย 

 Landscape 

survey 

Strategic 

planning 

Crisis 

management 

Organizational 

learning 

CM 

Strategies 

Crisis 

communication 

การรับรูr 

การทำลาย 
r  = .180* 

(p = .050) 

r  = .097 

(p = .295) 

r  = -.046 

(p = .622) 

r  = .035 

(p = .704) 

r = .123 

(p = .184) 

r  = .013 

(p = .887) 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 3 แสดงว�า การรับรูrถึงระดับการทำลายองค.กรจากภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ.กับการสำรวจ

สภาพแวดลrอม (landscape survey) อย�างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต�ไม�มีความสัมพันธ.กับกลยุทธ.การบริหารจัดการ

ภาวะวิกฤติในภาพรวมและการรับรูrถึงระดับการทำลายองค.กรจากภาวะวิกฤติไม�มีความสัมพันธ.กับกลยุทธ.การส่ือสารในภาวะ

วิกฤติของบริษัทไทย 

 

สมมติฐานข'อท่ี 6 กลยุทธ;การบริหารจัดการภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 
ตารางที่ 4 ค�าสหสัมพันธ.ของกลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤติกับกลยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย 

 กลยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤติ 

กลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ r  = .621** 

(p = .000) 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

จากตารางที่ 4 แสดงว�า กลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ.เชิงบวกในระดับสูงกับการส่ือสารในภาวะ

วิกฤติอย�างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว�า หากบริษัทมีกลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤติในระดับมาก จะมี

กลยุทธ.การส่ือสารในภาวะวิกฤติในระดับมากดrวย แต�หากบริษัทมีกลยุทธ.การบริการจัดการภาวะวิกฤติในระดับต่ำ จะมีกลยุทธ.

การส่ือสารในภาวะวิกฤติในระดับต่ำดrวย 

 

 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 สมมติฐานข้อท่ี 3 การรับรู้ระดับการท�าลายองค์กรมี 

ความสัมพนัธ์กบักลยทุธ์การบรหิารจดัการภาวะวกิฤตขิองบรษิทัไทย

 สมมติฐานข้อท่ี 5 การรับรู้ระดับการท�าลายองค์กรมี

ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย

ตารางที่ 3 ค่าสหสัมพันธ์ของการรับรู้ระดับการท�าลายองค์กรจากภาวะวิกฤติกับกลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ

 และกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย

 จากตารางท่ี 3 แสดงว่า การรับรู้ถึงระดับการท�าลาย

องค์กรจากภาวะวกิฤตมิคีวามสมัพนัธ์กบัการส�ารวจสภาพแวดล้อม 

(landscape survey) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่

ไม่มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติในภาพ

รวมและการรับรู้ถึงระดับการท�าลายองค์กรจากภาวะวิกฤติไม่มี 

ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย

 สมมตฐิานข้อที ่6 กลยทุธ์การบรหิารจดัการภาวะวกิฤติ

มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย

ตารางที่ 4 ค่าสหสัมพันธ์ของกลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติกับกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย

สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์

 จากตารางท่ี 4 แสดงว่า กลยทุธ์การบรหิารจัดการภาวะ 

วกิฤตมิคีวามสมัพันธ์เชงิบวกในระดบัสงูกบัการสือ่สารในภาวะวกิฤต ิ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า หากบริษัท 

มีกลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติในระดับมาก จะมีกลยุทธ ์

การสื่อสารในภาวะวิกฤติในระดับมากด้วย แต่หากบริษัทมีกลยุทธ์ 

การบริการจัดการภาวะวิกฤติในระดับต�่า จะมีกลยุทธ์การสื่อสาร 

ในภาวะวิกฤติในระดับต�่าด้วย

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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อีก 20 - 30 ปีข้างหน้านี้ เหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่จะเกิดถี่มากขึ้น 

และทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าในอดีตทั้งในเอเชียและทวีปอ่ืนๆ 

ทั่วโลก โลกจะเผชิญกับภาวะวิกฤตโลกร้อนและภาวะผันผวนของ 

ภูมิอากาศที่รุนแรงหนักขึ้นกว่าเดิมจนก่อให้เกิดความเสี่ยงจาก 

พิบัติภัยธรรมชาติมากขึ้น ทั้งพายุแผ่นดินไหว คลื่นความร้อน  

ฝนแล้งและน�้าท่วมใหญ่ (รุ่งนภา พิตรปรีชา, 2556) 

 2. กลยุทธ์การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสาร 

ในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย จากการศึกษาพบว่า (2.1) กลยุทธ ์

การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ บริษัทไทยเน้นการบริหารจัดการ 

ภายหลังการเกิดภาวะวิกฤติโดยเน้นการให้ความส�าคัญกับมุมมอง 

และความคิดของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับเหตุการณ์วิกฤติ ซึ่งกลยุทธ์ 

ดังกล่าวอาจจะเป็นกลยุทธ์ในเชิงของการตั้งรับภายหลังจากเกิด 

เหตกุารณ์วกิฤตแิล้ว เพราะกลยทุธ์ในการบรหิารจดัการภาวะวกิฤต ิ

ที่ดีในทัศนะของ Coombs (2007) คือ การป้องกันไม่ให้ภาวะ 

วิกฤติเกิดขึ้น ซึ่งเป็นระยะที่เรียกว่า ระยะก่อนเกิดภาวะวิกฤติ  

(Pre - crisis)  คอื ระยะของการตรวจจบัสญัญาณเตอืน การป้องกนั 

และการเตรียมการเพือ่เตรยีมความพร้อมหากองค์กรเกดิภาวะวกิฤติ  

(2.2) กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติ พบว่าบริษัทไทยเน้น 

การรับฟังความวิตกกังวล ข้อสงสัยจากประชาชนและกลุ่มผู ้ม ี

ส่วนได้เสียรวมทั้งการใช้กลยุทธ์การส่ือสารที่เปิดเผยตรงไปตรงมา  

สอดคล้องกับแนวคิดของ Veil & Husted (2010) ที่เสนอว่า  

หากเกดิภาวะวกิฤต ิองค์กรควรจะรับฟังในสิง่ทีป่ระชาชนวติกกังวล 

หรือให้ความสนใจรวมทั้งต้องสื่อสารกับสาธารณชนด้วยความ

ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาและเปิดเผย แต่ถึงกระนั้น องค์กรก็ควรจะม ี

กลยุทธ์ในการส่ือสารอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น การสร้างเครือข่าย 

การส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสร้างความสัมพันธ์ 

กับสื่อต่างๆ ที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับประชาชน การสื่อสาร 

ที่ค�านึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับสาร รวมทั้งการสื่อสารที่ค�านึง 

ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม เป็นต้น

 3. การรบัรูโ้อกาสเกดิภาวะวกิฤตมิคีวามแตกต่างจาก 

การรับรู้ระดับการท�าลายองค์กรจากภาวะวิกฤติของบริษัทไทย  

จากการศึกษาพบว่า บริษัทไทยมีการรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติ 

แตกต่างจากการรับรู ้ระดับการท�าลายองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.001

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยพบว่ามีประเด็นส�าคัญหรือ 

ข้อค้นพบที่น่าสนใจซึ่งจะน�ามาอภิปรายผล ดังนี้

 1. การรับรู้โอกาสในการเกดิภาวะวกิฤตขิองบรษิทัไทย  

จากการวิจัยพบว่า บริษัทไทยมีการรับรู้โอกาสในการเกิดภาวะ 

วิกฤติขององค์กรอยู่ในระดับต�่า โดยประเด็นที่บริษัทไทยรับรู้ถึง 

โอกาสที่จะเกิดภาวะวิกฤติมากท่ีสุดมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

ตกต�่าและภัยธรรมชาติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางสังคม 

ที่องค์กรธุรกิจมีโอกาสท่ีจะเกิดภาวะวิกฤติได้ง่ายข้ึน ดังงานของ  

An & Cheng (2010) ทีม่องเหน็ปรากฎการณ์ภาวะวกิฤตทิีม่มีากขึน้  

จนองค์กรต้องมกีารสือ่สารในภาวะวกิฤตแิละน�ามาสูก่ารท�างานวจิยั 

ด้านการสือ่สารในภาวะวกิฤตทิีเ่พิม่ขึน้จ�านวนมาก การทีอ่งค์กรรับรู ้

โอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติในระดับต�่า อาจจะเป็นสภาวะความ

เข้าใจผิดหรือการรับรู้ท่ีต�่ากว่าระดับความเป็นจริง (Misperception)  

ทั้งๆ ที่ภาวะวิกฤตินั้นเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะภาวะวิกฤติจาก 

ธรรมชาติที่มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น หากมองตามแนวคิดของ  

Ulmer, Sellnow & Seeger (2007: 9-11) ที่กล่าวถึงประเภท 

ของภาวะวิกฤติว่าภัยธรรมชาติ และปัจจัยการเมือง เป็นวิกฤติที ่

เกดิขึน้อย่างไม่ตัง้ใจ เป็นปัจจยัภายนอกทีอ่งค์กรไม่สามารถควบคมุได้ 

โดยเฉพาะภาวะวิกฤติจากภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

 การรับรู้โอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติจากภัยธรรมชาต ิ

มากทีส่ดุนัน้สอดคล้องกบัรายงานการส�ารวจสภาพแวดล้อม รายงาน 

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และรายงานแนวโน้มของการเกิด 

ภยัพิบติัจากธรรมชาตจิากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนือ่งมาโดย 

ตลอด พบว่าแนวโน้มของการเกิดภัยพิบัติจะมีความถี่ยิ่งขึ้นและ 

มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุทกภัย 

ซึ่งมาจากธรรมชาติเช่น ฝนตกหนัก มีพายุฝนฟ้าคะนองติดต่อกัน 

เป็นเวลานาน หรือจากพายุหมุนเขตร้อน ฝนตกหนักบนภูเขา หรือ 

น�้าทะเลหนุน ซ่ึงเป็นสาเหตุจากสภาพภูมิศาสตร์และระบบ 

นิเวศวิทยาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกท้ังเกิดจากการด�ารงชีวิตของ 

มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างส่ิงปลูกสร้างขวางทางน�้าหรือการ 

ท�าลายธรรมชาติป่าไม้ และระบบนิเวศวิทยาซ่ึงเป็นสาเหตุส�าคัญ 

ที่ท�าให้สภาพแวดล้อมรอบตัวของมนุษย์เปล่ียนแปลงไป บรรดา 

นักวทิยาศาสตร์และนกัวจิยัทัง้หลายท่ัวโลกต่างก็ชีใ้ห้เหน็ว่าในอนาคต 

สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์
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 จากกราฟ จะมองเห็นภาพชัดเจนถึงความแตกต่าง 

ระหว่างการรับรู้โอกาสเกดิภาวะวกิฤตแิละการรบัรูร้ะดบัการท�าลาย 

องค์กร โดยบริษัทไทยมีการรับรู้โอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติใน 

ระดับต�า่ ในขณะท่ีมกีารรบัรูร้ะดบัการท�าลายองค์กรในระดบัปานกลาง  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริษัทซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจในประเทศไทยยัง 

มองเรื่องภาวะวิกฤติเป็นเรื่องไกลตัว ตามค�านิยามของ Hermann  

(1963 อ้างใน Ulmer, Sellnow & Seeger, 2007: 5) ว่า ภาวะ 

วิกฤติมีลักษณะหนึ่ง คือ การสร้างความประหลาดใจ (Surprise)  

ซึ่งความประหลาดใจนี้มักจะเกิดจากการที่คิดว่าองค์กรของตนเอง 

ไม่น่าจะประสบกบัภาวะวกิฤต ิซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัทีอ่งค์กร 

มีการรับรู้โอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติในระดับต�่าในทุกมิติ

 ส่วนการท่ีบริษัทตระหนักถึงระดับการท�าลายที่สูงกว่า 

การรับรู้ถึงโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติ อาจเนื่องจากเทคโนโลยี 

การสื่อสารที่ท�าให้ผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤติเป็นที่รับรู ้ใน 

วงกว้างภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม 

ต่างๆ ต่างก็เข้ามีมีส่วนในการสะท้อนความคิด มุมมองและ 

ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อองค์กร การขยายมุมมองและการท่ีกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในหลากหลายมิติ จึงส่งผลให้องค์กร 

ตระหนักถึงความเสียหายที่องค์กรจะได้รับหากเกิดภาวะวิกฤติ   

(Coombs, 2012)

 4. การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติและการรับรู้ระดับ 

การท�าลายองค์กรมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การบริหารจัดการ 

ภาวะวิกฤติของบริษัทไทย แต่จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้

โอกาสเกิดภาวะวิกฤติและการรับรู้ระดับการท�าลายองค์กรไม่ม ี

ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ ทั้งนี้อาจ 

 
 

 

 

3. การรับรู'โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความแตกตfางจากการรับรู'ระดับการทำลายองค;กรจากภาวะวิกฤติของบริษัท

ไทย จากการศึกษาพบว�า บริษัไทยมีการรับรูrโอกาสเกิดภาวะวิกฤติแตกต�างจากการรับรูrระดับการทำลายองค.กรอย�างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 

 
กราฟที่ 1 แสดงความแตกต�างของการรับรูrโอกาสเกิดวิกฤติและการรับรูrระดับการทำลาย 

 
จากกราฟ จะมองเห็นภาพชัดเจนถึงความแตกต�างระหว�างการรับรูrโอกาสเกิดภาวะวิกฤติและการรับรูrระดับการทำลาย

องค.กร โดยบริษัทไทยมีการรับรูrโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติในระดับต่ำ ในขณะที่มีการรับรูrระดับการทำลายองค.กรในระดับ

ปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบริษัทซ่ึงเปêนองค.กรธุรกิจในประเทศไทยยังมองเรื่องภาวะวิกฤติเปêนเรื่องไกลตัว ตามคำนิยาม

ของ Hermann (1963 อrางใน Ulmer, Sellnow & Seeger, 2007: 5) ว�า ภาวะวิกฤตมีิลักษณะหน่ึง คือ การสรrางความ

ประหลาดใจ (Surprise) ซ่ึงความประหลาดใจน้ีมักจะเกิดจากการที่คิดว�าองค.กรของตนเองไม�น�าจะประสบกับภาวะวิกฤติ ซ่ึง

สอดคลrองกับผลการวิจัยที่องค.กรมีการรับรูrโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติในระดับต่ำในทุกมิติ 

ส�วนการที่บริษัทตระหนักถึงระดับการทำลายที่สูงกว�าการรับรูrถึงโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติ อาจเน่ืองจากเทคโนโลยี

การส่ือสารที่ทำใหrผลกระทบจากเหตุการณ.วิกฤติเปêนที่รับรูrในวงกวrางภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  รวมทั้งกลุ�มผูrมีส�วนไดrเสีย

กลุ�มต�าง ๆ ต�างก็เขrามีมีส�วนในการสะทrอนความคิด มุมมองและความรูrสึก ทัศนคติที่มีต�อองค.กร การขยายมุมมองและการที่กลุ�ม

ผูrมีส�วนไดrเสียเขrามามีส�วนร�วมในหลากหลายมิติ จึงส�งผลใหrองค.กรตระหนักถึงความเสียหายที่องค.กรจะไดrรับหากเกิดภาวะวิกฤติ  

(Coombs, 2012) 
4. การรับรู'โอกาสเกิดภาวะวิกฤติและการรับรู'ระดับการทำลายองค;กรมีความสัมพันธ;กับกลยุทธ;การบริหารจัดการ

ภาวะวิกฤติของบริษัทไทย แต�จากผลการศึกษาพบว�า การรับรูrโอกาสเกิดภาวะวิกฤติและการรับรูrระดับการทำลายองค.กรไมfมี

ความสัมพันธ.กับกลยุทธ.การบริหารจัดการภาวะวิกฤต ิทั้งน้ีอาจเน่ืองจากว�า การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ เปêนกระบวนการและ

มีขั้นตอนตั้งแต� การสำรวจสภาพแวดลrอม (Landscape Survey) การวางแผนเชิงกลยุทธ. (Strategic Planning) การบริหาร

จัดการภาวะวิกฤต ิ(Crisis Management) และการเรียนรูrขององค.กร (Organization Learning) (Crandall, Parnell, & 
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การรับรู้โอกาสเกิดวิกฤติ 

การรับรู้ระดบัการทําลาย 

กราฟที่ 1 แสดงความแตกต่างของการรับรู้โอกาสเกิดวิกฤติและการรับรู้ระดับการท�าลาย

เนื่องจากว่า การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ เป็นกระบวนการและ 

มีขั้นตอนตั้งแต่ การส�ารวจสภาพแวดล้อม (Landscape Survey)  

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) การบริหารจัดการ 

ภาวะวิกฤติ (Crisis Management) และการเรียนรู้ขององค์กร  

(Organization Learning) (Crandall, Parnell, & Spillan, 2010)  

ซึ่งจากผลการศึกษา บริษัทมีกลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ 

ในระดับสูง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ และการตระหนักถึง 

ความจ�าเป็นที่บริษัทต้องมีการบริหารจัดการภาวะวิกฤติเชิงรุก 

ทีใ่ห้ความส�าคัญตัง้แต่การป้องกนัทีจ่ะเกดิภาวะวกิฤตจินถงึขัน้ตอน 

สุดท้าย คือ การเรียนรู้จากการบริหารจัดการภาวะวิกฤติเพื่อเป็น 

บทเรยีนทีจ่ะน�าไปสู่การป้องกนัไม่ให้เกดิเหตกุารณ์วกิฤตเิช่นเดิมอกี 

กระบวนการบริหารจัดการภาวะวิกฤตินั้นมีความส�าคัญกับองค์กร 

ทกุประเภทโดยไม่เกีย่วข้องกบัการรบัรูโ้อกาสในการเกิดภาวะวกิฤติ

แต่อย่างใด เพราะ (ก) ชื่อเสียงขององค์กรมีความส�าคัญมากขึ้น (ข)  

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ต่างมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการสะท้อน 

ความคดิ มมุมองและความรูส้กึ ทศันคตทิีม่ต่ีอองค์กร (ค) เทคโนโลย ี

การสื่อสารท�าให้ภาวะวิกฤติเป็นที่รับรู้ในวงกว้างภายในระยะเวลา 

อันรวดเร็ว (Coombs, 2007: 7-11) ดังนั้น ด้วยความตระหนักถึง 

ช่ือเสียงและการให้ความส�าคัญต่อความคิดของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ต่อองค์กรจึงอาจเป็นปัจจัยส�าคัญในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ 

มากกว่าการรับรู้ถึงโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤติ

 5. การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติและการรับรู้ระดับ 

การท�าลายองค์กรมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะ 

วิกฤติ แต่จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติ 

และการรับรู้ระดับการท�าลายองค์กรไม่มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ ์

สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์
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 ดังนั้น ทุกองค์กรจึงตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการ 

บรหิารจัดการภาวะวิกฤติและการสือ่สารว่าจะต้องด�าเนนิการควบคูก่นั  

ดงัเช่น การบรหิารจดัการภาวะวกิฤต ิกรณกีารเกดิอทุกภัยในจงัหวดั 

พระนครศรีอยุธยา ที่ท�าให้เห็นว่าการจัดการภาวะวิกฤติดังกล่าว 

ท�าได้ดี เพราะมีทั้งการบริหารจัดการภาวะวิกฤติที่สะท้อนผ่าน (ก)  

การวิเคราะห์ข้อมูล (ข) การก�าหนดกลยุทธ์ที่มีทั้งเชิงรับ คือ การหา 

ข้อมูล การเตรียมข้อมูล และการแจ้งข่าวสารให้กับประชาชน  

ส่วนกลยุทธ์เชิงรุก เน้นในการเข้าคล่ีคลายสถานการณ์ ปฏิบัติการ 

ลงพื้นที่และเชิงยุทธ์ คือ การพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยน�าข้อมูล 

มาวิเคราะห์และจัดท�าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน�้า 

หรือการบริหารจัดการภาวะวิกฤติกรณีเกิดอุทกภัย และส่วนท่ี 

ส�าคัญ คือ การสื่อสาร ที่จะต้องสื่อสารแผนให้ประชาชนและผู้ม ี

ส่วนได้เสียได้รับรู้ ตระหนักถึงความส�าคัญและพร้อมปฏิบัติตาม 

ไปในทิศทางเดียวกันน่ันเอง (ชลทิพย์ พูนศิริวงศ์ และรุ ่งนภา  

พิตรปรีชา, 2556)

ข้อเสนอแนะส�าหรับการใช้ประโยชน์
 1. จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้โอกาสในการเกิด 

ภาวะวิกฤติขององค์กรอยู่ในระดับต�่าทั้งๆ ที่ทุกองค์กรมีแนวโน้ม 

ที่จะเกิดวิกฤติ และจากรายงานการวิจัยพบว่า องค์กรมีโอกาส 

ประสบภาวะวิกฤติเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การสร้างความตระหนัก 

ให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะฝ่ายสื่อสารองค์กรท่ี 

จะต้องรับผิดชอบสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงโอกาส 

ในการเกิดภาวะวิกฤติ เพื่อที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 

จัดการภาวะวิกฤติในลักษณะของการป้องกันซึ่งเป็นกลยุทธ์เชิงรุก

 2. กลยทุธ์การบรหิารจดัการภาวะวกิฤตมิคีวามสมัพนัธ์ 

เชงิบวกในระดบัสูงกบักลยทุธ์การสือ่สารในภาวะวกิฤต ิหมายความว่า 

หากองค์กรเกิดความตระหนักถึงความส�าคัญของการวางแผนเพื่อ 

ป้องกนัภาวะวิกฤติ จะส่งผลให้การสือ่สารในภาวะวิกฤตมิปีระสทิธภิาพ  

ดังนั้น กลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติที่ครอบคลุมตั้งแต่ 

การส�ารวจสภาพแวดล้อม การวางแผนเชงิกลยทุธ์ การจดัการภาวะ 

วิกฤติและการเรียนรู้ขององค์กรจะส่งผลท�าให้การสื่อสารในภาวะ 

วิกฤติมีประสิทธิภาพ หมายความว่า ด้วยกระบวนการที่กล่าวมา 

จะช่วยป้องกันการเกิดวิกฤติ หรือหากเป็นกรณีที่ยากเกินกว่าท่ีจะ 

ป้องกันได้ กระบวนการที่กล่าวมาก็จะสามารถลดผลกระทบที่ 

ร้ายแรงต่อองค์กรหรือสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้ ซึ่งเป็นประเด็น 

ที่ผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสารองค์กรต้องด�าเนินการ

การสื่อสารในภาวะวิกฤติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ Fearn-Banks  

(2011: 301-319) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการรับรู้ถึงโอกาส 

ในการเกิดภาวะวิกฤติและระดับความร้ายแรงท่ีวิกฤตินั้นจะมี 

ผลกระทบต่อองค์กรจะมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การสื่อสาร 

 ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากการสือ่สารในภาวะวกิฤติตามแนวคดิ 

ของ Veil & Husted (2012: 131-134) มีลักษณะเป็นการบริหาร 

จัดการ และมองการสื่อสารในลักษณะกระบวนการที่ต้องเริ่มจาก 

การวางแผนการสื่อสารส�าหรับภาวะวิกฤติ การสร้างเครือข่าย  

การรับฟังความกังวลใจของสาธารณชน ดังนั้น การสื่อสารในภาวะ 

วิกฤติจึงขึ้นอยู ่กับการบริหารจัดการมากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาที่พบว่า บริษัทให้ความส�าคัญกับการรับฟังความวิตก 

กังวล ข้อสงสัย จากผู้มีส่วนได้เสีย มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยตรงไป 

ตรงมา และมีการประเมินแผนบริหารจัดการภาวะวิกฤติให้ทันต่อ 

สถานการณ์เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Coombs (2007)  

ที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการช่วงก่อนเกิดวิกฤติ (Pre-crisis)  

คอื ระยะการตรวจจับสญัญาณเตอืน การป้องกันและการเตรยีมการ

 6. กลยทุธ์การบรหิารจดัการภาวะวิกฤติมคีวามสมัพันธ์ 

กับกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติ จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ ์

การบรหิารจดัการภาวะวกิฤตมิคีวามสัมพนัธ์เชงิบวกในระดบัสงูกบั 

กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  

0.01 หมายความว่า หากองค์กรมีกลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะ 

วิกฤติในระดับมาก ก็จะมีกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติในระดับ 

มากด้วย แต่หากองค์กรมีกลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติใน 

ระดับน้อย ก็จะมีกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติในระดับน้อยด้วย  

เนือ่งด้วย “วกิฤต”ิ เป็นสภาวะทีส่่งผลกระทบต่อองค์กรทีก่่อให้เกดิ 

ความเสียหาย แต่ทั้งนี้จะเกิดความเสียหายมากหรือน้อย คือ 

การเตรียมความพร้อม น่ันคือ มีการบริหารจัดการภาวะวิกฤติที่มี 

การส�ารวจสภาพแวดล้อม การวางแผน การบริหารจัดการภาวะ 

วิกฤติ และการเรียนรู้ขององค์กร การตระหนักถึงความส�าคัญของ 

ภาวะวิกฤติและมีการด�าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม แต่การ 

บริหารจัดการภาวะวิกฤติท่ีมีประสิทธิภาพ สิ่งส�าคัญประการหนึ่ง 

ที่เป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  

คือ การสื่อสาร เพราะการสื่อสารเป็น “ตัวกลาง”ในการถ่ายทอด 

เรือ่งราวเพือ่ก่อให้เกิดการปฏบิตัติามไปในทศิทางเดยีวกนั อนัจะน�า 

ไปสูก่ารบรรลุวตัถปุระสงค์ตามทีไ่ด้ระบไุว้ในแผน หากองค์กรมแีผน 

บรหิารจัดการภาวะวกิฤตทิีด่ ีแต่ไม่ม ี“การสือ่สาร” กค็งไม่สามารถ 

ท�าให้การบริหารจัดการภาวะวิกฤติส�าเร็จลุล่วงไปได้ (ศุภศิลป์  

กุลจิตต์เจือวงศ์, 2556: 107)
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ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัย
 1. การวจิยัครัง้นีเ้ป็นเพยีงการส�ารวจเบือ้งต้นเกีย่วกบั 

การรบัรูโ้อกาสเกดิภาวะวกิฤต ิการรบัรูร้ะดบัการท�าลายองค์กรและ 

กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติกับบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ในความเป็นจริงแล้ว  

ภาวะวิกฤติสามารถเกิดขึ้นได้ท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

ทั้งองค์กรขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ ดังนั้น ในการศึกษาวิจัย 

ครัง้ต่อไปควรขยายองค์กรทีศ่กึษาไปยงัหน่วยงานภาครฐัหรอืองค์กร 

ขนาดเล็กเพ่ือให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจสถานการณ์ด้านการส่ือสาร 

ในภาวะวิกฤติขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทย

 2. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเพื่อหาแนวทาง 

ในการสือ่สารในภาวะวกิฤติในประเดน็ต่างๆ ทีอ่งค์กรมกัจะประสบ 

วิกฤติคล้ายคลึงกัน เพื่อน�าไปสู่การจัดท�าคู่มือการสื่อสารในภาวะ 

วกิฤติทีจ่ะมปีระโยชน์ทัง้ต่อการจัดการเรียนการสอนและผูร้บัผิดชอบ 

การสื่อสารองค์กรสามารถไปใช้ประโยชน์ได้
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ความคิดเห็นของราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 
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บทคัดย่อ
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ระดับความคิดเห็นของราษฎร และเปรียบเทียบตัวแปร 

ที่มีผลต่อความคิดเห็นของราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เขตรักษาพันธุ ์สัตว ์ป ่าเขาอ่างฤๅไน  

อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลราษฎรกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 380 ครัวเรือน สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าสูงสุด ค่าต�่าสุด 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 ขนาดพื้นท่ีถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ ร้อยละ 43.7 จ�านวนชนิด 

พืชเกษตรที่ปลูกน้อยกว่า 3 ชนิด ร้อยละ 71.8 เคยได้รับความเสียหายของพืชเกษตรจากช้างป่า ร้อยละ 68.7 ระยะทางจากที่ท�ากินถึง 

พื้นที่ป่า มากกว่า 4 กิโลเมตร ร้อยละ 80.0 ไม่เคยมีประสบการณ์การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาช้างป่า ร้อยละ 56.3 ไม่รับรู้หรือรับทราบ 

แนวเขตแต่อย่างใด ร้อยละ 64.5 ในด้านความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และการป้องกันพืชเกษตรและการขับไล ่

ช้างป่า มีความรู้อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 63.9 และ 66.6 ตามล�าดับ และมีความคิดเห็นต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 

ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.11 หมายถึง การด�าเนินการเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 

ในบางประเด็น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากกว่าเดิม โดยความคิดเห็นของราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 

แตกต่างกันตามรายได้ครัวเรือน การรับรู้แนวเขต ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

พืชเกษตรและการขับไล่ช้างป่า

ค�าส�าคัญ : ความคิดเห็น, การลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน
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Abstract
 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.

Keywords : Opinion, Human and wild elephant conflicts mitigation, Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary
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บทน�า
 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเป็นปัญหา 
ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที ่
รอบป่าอนุรักษ์ท่ีมีช้างป่าอาศัยอยู่ สาเหตุส�าคัญของปัญหาเกิดข้ึน 
เนือ่งจากการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทีด่นิทีเ่คยเป็นทีอ่าศยัของ 
ช้างป่า และบริเวณรอบพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ การปลูกพืชเกษตรที่ช้าง 
ป่าชอบกิน ความแห้งแล้งขาดแคลนน�้า และอาหารในพื้นที่อาศัย 
ทีเ่หลอือยูน่อกเหนอืจากการบุกรกุพืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์และถ่ินทีอ่ยูอ่าศัย 
ของสตัว์ป่า การลักลอบล่าและกจิกรรมอืน่ในพืน้ทีป่่าอนรัุกษ์เหล่านี้ 
เป็นมูลเหตุส�าคัญน�าไปสู ่การออกมานอกพื้นท่ี และเผชิญหน้า 
ก่อปัญหาความขัดแย้งมากยิ่งข้ึน (ศุภกิจ วินิตพรสวรรค์, 2557)  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน เป็นป่าอนุรักษ์ 1 ใน 27 แห่ง 
ที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างรุนแรงมากท่ีสุด 
แห่งหนึง่ ปัญหาดงักล่าวเกดิสะสมเพิม่พนูขึน้ตามล�าดบัการใช้พืน้ที่ 
ป่าของมนุษย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประกอบกับสภาพทาง 
ภูมิศาสตร ์ ท่ี เป ็นที่ราบต ่อเนื่องกันกับป ่าอนุรักษ ์ ท่ี เหลืออยู ่  
การปลูกพืชเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีเดิมเคยเป็นป่าสภาพปัญหาในปัจจุบัน 
รุนแรงอยู่ในระดับสูงสุด เมื่อพิจารณาจากความขัดแย้งที่เกิดกับ 
3 ปัจจัย ได้แก่ ทรัพย์สิน ช้างป่า และคน (ไสว วังหงษา และคณะ,  
2551) นอกเหนือจากการเพิ่มประชากรช้างป่าในพื้นที่ถึงร้อยละ 
9.83 ต่อปี (ไสว วังหงษา, 2547) ปัจจุบันมีช้างป่าอาศัยอยู่ใน 
พื้นที่ประมาณ 237 ตัว ในขณะที่พื้นที่สามารถรองรับประชากร 
ได้เพียง 160-170 ตัว (ไสว วังหงษา และคณะ, 2552) โดยพื้นที ่
ที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของช้างป่ามีเพียง ร้อยละ  
36.61 (ศูนย์วิจัยป่าไม้, 2542) นอกจากนี้ การออกมานอกพ้ืนที ่
ของช้างป่าโดยรอบพืน้ทีเ่ขตรักษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤๅไนครอบคลมุ 
พื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว  
และ ฉะเชงิเทรา เป็นระยะทางจากแนวเขตรักษาพนัธุส์ตัว์ป่าออกไป 
นับร้อยกิโลเมตร การแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ปัจจุบัน  
ใช้การขุดคูป้องกันช้างป่าเป็นหลัก โดยมีการขุดคูกันช้างป่า 
รอบพื้นที่ไปแล้ว รวมระยะทางยาวประมาณ 400 กิโลเมตร และ 
มีแผนขุดคูกันช้างป่ารอบพื้นที่เป็นระยะทางรวมท้ังหมดประมาณ  
600 กโิลเมตร ตลอดจนมกีารปรบัปรงุแหล่งน�า้ แหล่งโป่งภายในพืน้ที่  
แต่พบว่าช้างป่าเข้าใช้ประโยชน์ไม่มากนกั และปัญหาในปัจจบุนัเกดิ
ขึ้นจากการที่ช้างป่าเดินทางออกไปหากินไกลจากแนวเขตมากขึ้น 
บางครั้งเกิดความเสียหายหรือมีราษฎรได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
(คณะวนศาสตร์, 2556) แม้ว่าได้มีการด�าเนินการด้วยวิธีการต่างๆ 
เพือ่แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกบัช้างป่าในพืน้ทีเ่ขตรกัษา 
พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไนอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่มี 
ข้อยุติ โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังขาดผล 
การศกึษาความคดิเหน็ของราษฎรทีม่ต่ีอการลดปัญหาความขดัแย้ง 
ระหว่างคนกับช้างป่า ดังนั้น การศึกษาความคิดเห็นของราษฎรต่อ 
การลดปัญหาความขดัแย้งระหว่างคนกบัช้างป่า เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ 

ป่าเขาอ่างฤๅไน อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นท่ี 
ที่เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ารุนแรงที่สุดแห่งหนึ่ง 
ของประเทศ เพื่อประกอบการด�าเนินงาน และตัดสินใจบนพื้นฐาน 
ข้อมูลทางด้านวิชาการ ตลอดจนน�าไปสู่การก�าหนดมาตรการใน 
การบรหิารจดัการ เพือ่แก้ไขบรรเทาปัญหาความขดัแย้งระหว่างคน 
กับช้างป่าให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในพื้นที่นี้ และพื้นที่แห่งอื่นต่อไป 
 สมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ คือ ความคิดเห็นของ 
ราษฎรต่อการลดปัญหาความขดัแย้งระหว่างคนกบัช้างป่า เขตรกัษา 
พันธุ ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  
แตกต่างกนั เมือ่จ�าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา การประกอบ 
อาชีพหลัก รายได้ครัวเรือน ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน ขนาดพื้นท่ี 
ถือครอง ระยะทางจากที่ท�ากินถึงป่า การรับรู้แนวเขต จ�านวน 
ชนิดพืชเกษตรที่ปลูก การได้รับความเสียหายของพืชเกษตรที่ปลูก 
จากช้างป่า ประสบการณ์การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาช้างป่า ความรู ้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ความรู้เกี่ยวกับ 
การป้องกันพืชเกษตรและการขับไล่ช้างป่า

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และระดับ 
ความคิดเห็นของราษฎร
 2. เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรท่ีมีผลต่อความคิดเห็น 
ของราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาคร้ังนี้ เป ็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบ
สัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน�าแบบสัมภาษณ์ที่สร้าง
ขึ้นไปทดสอบ (pre-test) กับตัวแทนครัวเรือนที่มีกลุ่มตัวอย่างใกล้
เคียง บริเวณหมู่ที่ 14 บ้านเขากล้วยไม้ ต�าบลคลองตะเกรา อ�าเภอ 
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 40 ชุด เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของเครือ่งมอืด้วยวธิขีอง Cronbach’s alpha เพือ่เป็นการ
ทดสอบค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของค�าถามเกี่ยวกับความคิด
เห็นของราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 
ได้ค่า Alpha เท่ากบั 0.89 และทดสอบหาค่าความเชือ่มัน่ของค�าถาม
เกีย่วกบัความรูเ้กีย่วกบัการอนุรักษ์ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าของ
ราษฎร และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันพืชเกษตรและการขับไล ่
ช้างป่า โดยใช้วิธีของ Kuder-Richardson ตามสูตร KR-20 ได้ค่า
เท่ากบั 0.75  และ 0.85 ตามล�าดับ จากนัน้ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ทุติยภูมิ จากการตรวจเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลเอกสารทาง
วชิาการ งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกบัเร่ืองทีศึ่กษา และท�าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กับราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่ศึกษา
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การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตัวแทนครัวเรือน 
ที่อาศัยอยู่บริเวณต�าบลพวา ต�าบลขุนซ่อง ต�าบลแก่งหางแมว  
ต�าบลเขาวงกต และต�าบลสามพี่น้อง อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัด 
จันทบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากช้างป่า มีจ�านวน 22 หมู่บ้าน  
7,741 ครัวเรือน (กรมการปกครอง, 2560) การก�าหนดขนาด 
ตัวอย่างที่เหมาะสมจากจ�านวนครัวเรือน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ 
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) และใช้สูตรของ  
Yamane (1973) ก�าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ  
0.05 ได้ขนาดตวัอย่างทีเ่หมาะสมจ�านวน 380 ครวัเรือน และใช้สูตร 
กระจายตามสัดส่วนของสุบงกช  จามีกร (2526) เพื่อให้เกิด 
การกระจายของกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บข้อมูลทั้ง 22 หมู่บ้าน คือ  
หมูท่ี ่1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 ต�าบลพวา อ�าเภอแก่งหางแมว  
จังหวัดจันทบุรี จ�านวนครัวเรือนตัวอย่างที่ท�าการศึกษาเท่ากับ 22, 
22, 33, 22, 19, 7, 26, 17, 13 และ 17 ตามล�าดับ หมู่ที่ 8, 9, 12  
และ 17 ต�าบลขุนซ่อง อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  
จ�านวนครัวเรือนตัวอย่างที่ท�าการศึกษาเท่ากับ 19, 12, 9 และ 15  
ตามล�าดับ หมู่ที่ 9 และ 12 ต�าบลแก่งหางแมว อ�าเภอแก่งหางแมว  
จังหวัดจันทบุรี จ�านวนครัวเรือนตัวอย่างที่ท�าการศึกษาเท่ากับ  
10 และ 7 ตามล�าดับ หมู ่ ท่ี 1, 2 และ 3 ต�าบลเขาวงกต 
อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จ�านวนครัวเรือนตัวอย่าง 
ที่ท�าการศึกษาเท่ากับ 32, 21 และ 14 ตามล�าดับ หมู่ที่ 6, 7 และ  
8 ต�าบลสามพี่น้อง อ�าเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี จ�านวน 
ครัวเรือนตัวอย่างที่ท�าการศึกษาเท่ากับ 14, 18 และ 11 ตามล�าดับ

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
 เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
 ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และข้อมลูท่ัวไป
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ป่าไม้และสัตว์ป่า โดยสร้างค�าถามทดสอบความรู ้ ตอบถูกได ้
1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน น�าคะแนนเฉลี่ยของราษฎร 
กลุ่มตัวอย่าง มาเป็นเกณฑ์แบ่งระดับความรู้ออกเป็น 2 ระดับ คือ  
ถ้าคะแนนที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยถือว่ามีความรู้อยู ่
ในระดับสูง และถ้าคะแนนที่ได้น้อยกว่าคะแนนเฉล่ียถือว่ามี 
ความรู้อยู่ในระดับต�่า
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลความรู้เก่ียวกับการป้องกันพืชเกษตร 
และการขับไล่ช้างป่า โดยสร้างค�าถามทดสอบความรู้ ตอบถูกได้  
1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน น�าคะแนนเฉลี่ยของราษฎร 
กลุ่มตัวอย่าง มาเป็นเกณฑ์แบ่งระดับความรู้ออกเป็น 2 ระดับ คือ 
ถ้าคะแนนที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยถือว่ามีความรู้อยู ่
ในระดับสูง และถ้าคะแนนที่ได้น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยถือว่ามีความรู ้
อยู่ในระดับต�่า

 ส่วนท่ี 4  ข้อมลูความคิดเหน็ของราษฎรต่อการลดปัญหา 

ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน 

อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นค�าถามท่ีมีค�าตอบให ้

เลือกตอบเป็นมาตรวัดแบบ Likert’s Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ  

คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง โดยให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล�าดับ จากนั้นจัดแบ่ง 

อันตรภาคชัน้ของคะแนนออกเป็น 5 ชัน้ เพ่ือบ่งบอกระดบัความคดิเหน็ 

ของราษฎรเป็นรายข้อ และระดับความคิดเห็นในภาพรวม โดยน�า 

ค�าตอบแต่ละข้อของค�าถามความคิดเห็นมาหาค่าเฉลี่ยของค�าตอบ  

จากนัน้จงึน�าค่าเฉลีย่ค�าตอบทกุข้อดงักล่าวมาหาค่าเฉลีย่อกีครัง้ ได้ 

ก�าหนดระดบัความคดิเหน็ของราษฎรกลุม่ตวัอย่างต่อการลดปัญหา 

ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ  

John W. Best (Best, 1981) ได้แก่ ระดับต�่า ระดับค่อนข้างต�่า  

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�าดับ

 ส่วนที่ 5  ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ 

ด�าเนินงานเกี่ยวกับการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับ 

ช้างป่าในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. น�าข้อมูลที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ 

และความถูกต้อง ท�าการลงรหัส และป้อนข้อมูล

 2. ท�าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช ้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต�่าสุด  

 3. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบระดับ 

ความคิดเห็นของราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง 

คนกบัช้างป่า เขตรกัษาพนัธ์ุสตัว์ป่าเขาอ่างฤๅไน อ�าเภอแก่งหางแมว  

จังหวัดจันทบุรี ที่แตกต่างกัน เมื่อจ�าแนกตามตัวแปรอิสระ โดยใช ้

สถิติที (t-test) กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และใช ้

สถิติเอฟ (F-test) กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป 

ก�าหนดนยัส�าคญัทางสถติไิว้ทีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี ้ภายหลงัการทดสอบ 

สถติเิอฟ (F-test) แล้วพบว่า มนียัส�าคญัทางสถิต ิจงึท�าการเปรยีบเทยีบ 

พหูคุณ (Multiple Comparisons)

 4. การประมวลผลและการตีความหมายของข้อมูล

วิภาวี  วรรณสถิต, รองลาภ  สุขมาสรวง, พสุธา  สุนทรห้าว
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ผลการวิจัย
 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทั่วไป

 เพศ ของราษฎรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

ร้อยละ 66.6 และเพศหญิง ร้อยละ 33.4

 อายุ ส่วนใหญ่ราษฎรกลุ่มตัวอย่างมีอายุ 41-50 ปี  

ร้อยละ 33.4 รองลงมามีอายุ 51-60 ปี, 30-40 ปี, มากกว่า 60 ปี  

และน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.6, 21.3, 11.8 และ 6.8  

ตามล�าดับ

 ระดับการศึกษา ของราษฎรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ ่

ส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 56.6 รองลงมา คือ  

มัธยมศึกษา/ปวช. ไม่ได้เรียนหนังสือ และอนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป  

คิดเป็นร้อยละ 29.2, 9.2 และ 5.0 ตามล�าดับ

 การประกอบอาชีพหลักของครัวเรือน ส่วนใหญ่ราษฎร 

กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ร้อยละ 83.7  

รองลงมา คอื รบัจ้างทัว่ไป อืน่ ๆ  (เลีย้งสัตว์ อาชพีอสิระ และท�างาน 

กับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ) และค้าขาย คิดเป็นร้อยละ  

9.2, 3.7 และ 3.4 ตามล�าดับ 

 การประกอบอาชีพรองของครัวเรือน ส่วนใหญ่ราษฎร 

กลุ่มตัวอย่างไม่มีอาชีพรอง ร้อยละ 70.5 และมีอาชีพรอง ร้อยละ  

29.5 โดยประกอบอาชีพรอง คือ รับจ้าง ค้าขาย เกษตรกรรม  

เลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 49.1, 31.3, 12.5, 5.4 และ  

1.8 ตามล�าดับ

 รายได้ครัวเรือนต่อปี ของราษฎรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ ่

มีรายได้ครัวเรือนต่อปีน้อยกว่า 100,000 บาท ร้อยละ 51.1  

รองลงมา คือ มีรายได้ครัวเรือนต่อปี 100,000-200,000 บาท,  

200,001-300,000 บาท และมากกว่า 300,000 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 30.8, 12.6 และ 5.5 ตามล�าดับ

 รายจ่ายครวัเรอืนต่อปี ของราษฎรกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ 

มรีายจ่ายครัวเรือนต่อปีน้อยกว่า 100,000 บาท ร้อยละ 61.1 รองลงมา 

คือ มีรายจ่ายครัวเรือนต่อปี 100,000-200,000 บาท, 200,001- 

300,000 บาท และมากกว่า 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.8,  

10.0 และ 2.1 ตามล�าดับ 

 การตั้งถิ่นฐาน ส่วนใหญ่ราษฎรกลุ่มตัวอย่างอพยพ 

มาจากที่อื่น ร้อยละ 50.8 และอยู่มาตั้งแต่เกิด ร้อยละ 49.2 

โดยอพยพมาจากจังหวัดระยองมากที่สุด ร้อยละ 40.9 รองลงมา 

คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดฉะเชิงเทรา คิดเป็น 

ร้อยละ 14.5, 5.2 และ 4.1 ตามล�าดับ

 ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน ของราษฎรกลุ ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาการตัง้ถ่ินฐาน 31-45 ปี ร้อยละ 41.6 รองลงมา  

คอื มรีะยะเวลาการตัง้ถิน่ฐาน 16-30 ปี, 46-60 ปี, 1-15 ปี และตัง้แต่  

61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27.6, 17.1, 11.1 และ 2.6 ตามล�าดับ 

 ขนาดพื้นที่ถือครอง ของราษฎรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ ่

มีขนาดพื้นท่ีถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ ร้อยละ 43.7 

รองลงมา คือ มีพื้นที่ถือครอง 11-20 ไร่, มากกว่า 30 ไร่ และ  

21-30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.6, 15.0 และ 14.7 ตามล�าดับ

 ความเพียงพอของที่ดินที่ครอบครอง ส่วนใหญ่ราษฎร 

กลุ่มตัวอย่างมีความเพียงพอของท่ีดินที่ครอบครอง ร้อยละ 68.7  

และมีที่ดินไม่เพียงพอ ร้อยละ 31.3 โดยส่วนใหญ่ยังต้องการเพิ่ม  

0-10 ไร่ ร้อยละ 49.6 รองลงมา คือ ต้องการเพิ่ม 11-20 ไร่,  

21-30 ไร่, 31-40 ไร่ และตั้งแต่ 41 ไร่ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.1,  

8.4, 5.0 และ 0.8 ตามล�าดับ

 ระยะทางจากทีท่�ากนิถงึพืน้ทีป่่า ของราษฎรกลุม่ตวัอย่าง 

ส่วนใหญ่มีระยะทางจากที่ท�ากินถึงพื้นที่ป่าของเขตรักษาพันธ์สัตว ์

ป่าเขาอ่างฤๅไนมากกว่า 4 กิโลเมตร ร้อยละ 80.0 รองลงมา คือ 

มีระยะทางจากที่ท�ากินถึงพื้นที่ป ่าน ้อยกว ่า 1 กิ โลเมตร,  

1-2 กิโลเมตร และ 3-4 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 9.2, 5.5 และ 

5.3 ตามล�าดับ 

 การรับรู้แนวเขตของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน  

ส่วนใหญ่ราษฎรกลุ่มตัวอย่างไม่รับรู้หรือรับทราบแนวเขต ร้อยละ  

64.5 รองลงมา คือ รับรู้หรือรับทราบแนวเขตเป็นบางจุด และรับรู ้

หรือรับทราบแนวเขตเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 30.0 และ 5.5 

ตามล�าดับ 

 การใช้ประโยชน์ทีด่นิส�าหรบัปลกูพชืเกษตร ของราษฎร 

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารใช้ประโยชน์ทีด่นิส�าหรบัปลกูพชืเกษตร  

ร้อยละ 95.3 และไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินส�าหรับปลูกพืชเกษตร  

ร้อยละ 4.7 โดยพืชเกษตรที่ปลูกส่วนใหญ่ คือ ยางพารา ร้อยละ  

79.20 รองลงมา คือ พืชผักสวนครัว ทุเรียน ขนุน มังคุด อ่ืนๆ  

ลองกอง/ลางสาด เงาะ มะละกอ สับปะรด มันส�าปะหลัง มะม่วง  

มะม่วงหิมพานต์ และอ้อย คิดเป็นร้อยละ 32.40, 15.80, 13.40,  

11.30, 9.70, 8.70, 8.20, 6.80, 6.30, 6.10, 5.00, 3.90 และ  

1.30 ตามล�าดับ

 จ�านวนชนิดพืชเกษตรที่ปลูก ของราษฎรกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ปลูกพืชเกษตรน้อยกว่า 3 ชนิด ร้อยละ 71.8 รองลงมา

ปลูกพืชเกษตร จ�านวน 3-4 ชนิด และตั้งแต่ 5 ชนิดขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ 16.6 และ 11.6 ตามล�าดับ 

 การได้รบัความเสียหายของพชืเกษตรทีป่ลูกจากช้างป่า  

ส่วนใหญ่ราษฎรกลุ่มตัวอย่างเคยได้รับความเสียหายของพืชเกษตร 

ที่ปลูกจากช้างป่า ร้อยละ 68.7 และไม่เคยได้รับความเสียหายของ

พืชเกษตรที่ปลูกจากช้างป่า ร้อยละ 31.3 

 ปริมาณความเสียหายของพืชเกษตรที่ถูกท�าลายโดย 

ช้างป่า ของราษฎรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายจาก 

การถูกช้างป่าท�าลายพืชเกษตรบางส่วน (ไม่เกิน ร้อยละ 30)  

วิภาวี  วรรณสถิต, รองลาภ  สุขมาสรวง, พสุธา  สุนทรห้าว
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ร้อยละ 68.2 รองลงมา คือ ได้รับความเสียหายจากการถูกช้างป่า 

ท�าลายพืชเกษตรปานกลาง (ร้อยละ 30-80) และเกือบทั้งหมด 

(ร้อยละ 80-100) คิดเป็นร้อยละ 28.4 และ 3.4 ตามล�าดับ 

 ความถี่ที่เคยถูกช้างป่าบุกรุกท�าลายพืชเกษตรในรอบ 

1 ปี ส่วนใหญ่ราษฎรกลุ่มตัวอย่างเคยถูกช้างป่าบุกรุกท�าลายพืช 

เกษตรในรอบ 1 ปี น้อยกว่า 10 ครั้ง ร้อยละ 41.0 รองลงมา คือ  

เคยถูกช้างป่าบุกรุกท�าลายพืชเกษตร 10-20 ครั้ง, มากกว่า  

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�าดับ 

 ประสบการณ์การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาช้างป่า ส่วนใหญ่ 

ราษฎรกลุ่มตัวอย่างไม่เคยมีประสบการณ์ร่วมแก้ไขปัญหาช้างป่า  

ร้อยละ 56.3 และเคยมีประสบการณ์ร่วมแก้ไขปัญหาช้างป่า ร้อยละ  

43.7 โดยมีประสบการณ์ร่วมแก้ไขปัญหาช้างป่า คือ ร่วมประชุม 

แก้ปัญหาช้างป่ากับเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 70.5 รองลงมา คือ ร่วมออก 

ลาดตระเวนกับเจ้าหน้าท่ี ร่วมอบรมเก่ียวกับการแก้ไขปัญหากับ 

เจ้าหน้าที่ และร่วมปลูกพืชอาหารช้างกับเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ  

25.9, 2.4 และ 1.2 ตามล�าดับ 

 การรับรูถ้งึข่าวสารเกีย่วกบัช้างป่าทีเ่ข้ามาพืน้ทีใ่นชมุชน  

ของราษฎรกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ได้รบัข่าวสารเกีย่วกบัช้างป่าทีเ่ข้า 

มาพื้นที่ในชุมชน ร้อยละ 99.5 และไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับช้างป่า 

ที่เข้ามาพื้นที่ในชุมชน ร้อยละ 0.5 

 ข้อมูลแหล่งข่าวเกี่ยวกับช้างป่า ส่วนใหญ่ราษฎรกลุ่ม 

ตัวอย่างได้รับข้อมูลแหล่งข่าวเกี่ยวกับช้างป่าจากผู ้น�าชุมชน  

ร้อยละ 86.1 รองลงมา คือ ได้รับข้อมูลแหล่งข่าวจากญาติพี่น้อง/ 

เพือ่นบ้าน เจอด้วยตนเอง เจ้าหน้าทีป่่าไม้ องค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ โทรทัศน์/วิทยุ หอกระจายข่าว  

องค์กรเอกชน และแหล่งข่าวอืน่ๆ คิดเป็นร้อยละ 72.1, 71.8, 50.0, 

17.4, 13.7, 13.4, 4.2, 2.1 และ 1.6 ตามล�าดับ 

 ความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า

 ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์

ป่าของราษฎรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ตอบค�าถามได้คะแนนต�่าที่สุด  

7 คะแนน สูงสูด 20 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย 17.83 คะแนน  

โดยค�าถามที่ราษฎรกลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุด คือ ทรัพยากร 

ป่าไม้เป็นแหล่งปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 

ทีอ่ยูอ่าศยั ในการด�ารงชวีติของมนษุย์และสตัว์ คดิเป็นร้อยละ 94.5  

และค�าถามที่ราษฎรกลุ่มตัวอย่างตอบถูกน้อยที่สุด คือ ช้างป่าเป็น 

สัตว์ป่าสงวนตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535  

คิดเป็นร้อยละ 69.5 เมื่อน�าคะแนนเฉลี่ยของความรู ้เกี่ยวกับ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของราษฎรกลุ่มตัวอย่าง 

มาแบ่งระดับความรู้ออกเป็น 2 ระดับ พบว่า ราษฎรกลุ่มตัวอย่างม ี

ความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าอยูใ่นระดบัสงู  

คิดเป็นร้อยละ 63.9 และมคีวามรูอ้ยูใ่นระดบัต�า่ คิดเป็นร้อยละ 36.1 

 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันพืชเกษตรและการขับไล่

ช้างป่า

 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันพืชเกษตรและการขับไล่ 

ช้างป่าของราษฎรกลุม่ตวัอย่าง พบว่า ตอบค�าถามได้คะแนนต�า่ท่ีสดุ  

4 คะแนน สูงสูด 16 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย 14.31 คะแนน  

โดยค�าถามที่ราษฎรกลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุด คือ การจ่าย 

ค่าชดเชยแก่ผูไ้ด้รบัความเสยีหายจากช้างป่า ท�าให้ราษฎรมส่ีวนร่วม 

ในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหว่างคนกบัช้างป่าได้มากขึน้ และ 

การแก้ปัญหาช้างป่าทีด่ทีีสุ่ด คอื การก�าจดัช้างป่าให้หมดไปจากเขต 

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน คิดเป็นร้อยละ 93.7 เท่ากัน และ 

ค�าถามทีร่าษฎรกลุม่ตวัอย่างตอบถกูน้อยทีสุ่ด คอื การสร้างเส้นทาง 

เดินเชื่อมป่าไม่สามารถช่วยลดปัญหาช้างป่าท�าลายพืชเกษตรได้  

คิดเป็นร้อยละ 75.0 เม่ือน�าคะแนนเฉล่ียของความรู้เกี่ยวกับ 

การป้องกนัพชืเกษตรและการขบัไล่ช้างป่าของราษฎรกลุม่ตวัอย่าง 

มาแบ่งระดับความรู้ออกเป็น 2 ระดับ พบว่า ราษฎรกลุ่มตัวอย่าง 

มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันพืชเกษตรและการขับไล่ช้างป่าอยู่ใน 

ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 66.6 และมีความรู้อยู่ในระดับต�่า คิดเป็น 

ร้อยละ 33.4

 ความคดิเหน็ของราษฎรต่อการลดปัญหาความขดัแย้ง

ระหว่างคนกับช้างป่า 

 ความคิดเห็นของราษฎรกลุ่มตัวอย่างต่อการลดปัญหา 

ความขดัแย้งระหว่างคนกบัช้างป่า เขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน 

อ�าเภอแก่งหางแมว จงัหวัดจนัทบรุ ีโดยภาพรวมมรีะดบัความคดิเห็น 

ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.11 หมายถึง การด�าเนินการเพื่อลด 

ปัญหาความขดัแย้งระหว่างคนกบัช้างป่า ควรจะต้องมกีารปรบัปรงุ 

แก้ไขในบางประเด็น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากกว่าเดิม  

เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก เป็นราย 

ข้อพบว่า ความคิดเห็นของราษฎรกลุ่มตัวอย่างต่อการแก้ไขปัญหา 

ปัจจบุนัท�าให้ราษฎรมรีายได้จากการประกอบอาชีพเพิม่มากขึน้อยู่ 

ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.81 รองลงมา คือ การแก้ไขปัญหาปัจจุบัน 

สามารถช่วยลดปัญหาช้างป่าบุกรุกท�าลายพืชเกษตร/ท่ีท�ากินของ 

ราษฎรได้อยูใ่นระดบัสงู มค่ีาเฉลีย่ 3.72 และการแก้ไขปัญหาปัจจบุนั 

สามารถลดปัญหาความขัดแย้งและความเครียดระหว่างคนกับช้าง 

ป่าได้ อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.72 ส�าหรับระดับความคิดเห็นที ่

อยู่ในระดับต�่าที่สุด พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นของ 

ราษฎรกลุ่มตัวอย่างต่อการเคลื่อนย้ายช้างป่าที่ดุร้าย เพื่อลดความ 

สูญเสียต่อชวีติและทรพัย์สินอยูใ่นระดบัค่อนข้างต�า่ มค่ีาเฉลีย่ 1.68

วิภาวี  วรรณสถิต, รองลาภ  สุขมาสรวง, พสุธา  สุนทรห้าว
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ความคิดเห็นของราษฎรตอการลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปา  
 
 ความคิดเห็นของราษฎรกลุมตัวอยางตอการลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปา เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน 
อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.11 หมายถึง การดําเนินการ
เพื่อลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปา ควรจะตองมีการปรับปรุงแกไขในบางประเด็น เพื่อใหเกิดความเหมาะสมมากกวาเดิม 
เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นท่ีสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก เปนรายขอพบวา ความคิดเห็นของราษฎรกลุมตัวอยางตอการแกไขปญหา
ปจจุบันทําใหราษฎรมีรายไดจากการประกอบอาชีพเพ่ิมมากขึ้นอยูในระดับสูง มีคาเฉล่ีย 3.81 รองลงมา คือ การแกไขปญหา
ปจจุบันสามารถชวยลดปญหาชางปาบุกรุกทําลายพืชเกษตร/ท่ีทํากินของราษฎรไดอยูในระดับสูง มีคาเฉล่ีย 3.72 และการแกไข
ปญหาปจจุบันสามารถลดปญหาความขัดแยงและความเครียดระหวางคนกับชางปาได อยูในระดับสูง มีคาเฉล่ีย 3.72 สําหรับ
ระดับความคิดเห็นท่ีอยูในระดับต่ําท่ีสุด พิจารณาเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นของราษฎรกลุมตัวอยางตอการเคล่ือนยายชางปา
ท่ีดุราย เพื่อลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินอยูในระดับคอนขางตํ่า มีคาเฉล่ีย 1.68 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการดําเนินงานเก่ียวกับการลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปาในปจจุบัน  
 
 จากการศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะพบวา ราษฎรกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวาควรจัดสรร
พื้นท่ีใหชางปาโดยเฉพาะ พรอมสรางแหลงน้ํา แหลงอาหารใหเพียงพอ เพื่อไมใชชางปาเขามาในพื้นท่ีชุมชน พรอมท้ังทํา 
แนวปองกัน ทํารั้วรังผ้ึง รั้วไฟฟา ขุดคูกันชาง คิดเปนรอยละ 67.5 ควรมีหนวยงานและเจาหนาท่ีชวยวางแผนและใหความรู
เกี่ยวกับปองกันชางปา มีหอกระจายเสียงแจงเตือนในเวลาที่มีชางปาบุกรุก และมีการจัดเวรยามเฝาระวัง คิดเปนรอยละ 14.3 
ควรควบคุมประชากรชางปา โดยการทําหมัน และฉีดยาคุมกําเนิด คิดเปนรอยละ 6.5 ควรปลอยใหชางปาอยูตามธรรมชาติ  
ไมไปรบกวนชางปา คิดเปนรอยละ 6.5 และควรจัดสรรงบประมาณชดเชยคาเสียหายใหประชาชนท่ีมากข้ึน รวมท้ังสนับสนุน
คาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณปองกันและขับไลชางปา คิดเปนรอยละ 5.2 
 
การทดสอบสมมติฐาน 
 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ตัวแปรอิสระ ไดแก รายไดครัวเรือน การรับรูแนวเขต ความรูเก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา และความรูเกี่ยวกับการปองกันพืชเกษตรและการขับไลชางปา ท่ีแตกตางกัน ทําใหความคิดเห็น 
ของราษฎรตอการลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปา เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน อําเภอแกงหางแมว จังหวัด
จันทบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนการยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 ตัวแปรท่ีมีผลตอความคดิเห็นของราษฎรกลุมตัวอยางตอการลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปา  
              เขตรักษาสัตวปาเขาอางฤาไน อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

ตัวแปรอิสระ คา t คา F 
1. เพศ 1.15ns  
2. อายุ  1.45ns 
3. ระดับการศึกษา  1.91ns 
4. ประกอบอาชีพหลัก  0.88ns 
5. รายไดครัวเรือน  15.00* 
6. ระยะเวลาการตั้งถ่ินฐาน  0.39ns 
7. ขนาดพ้ืนท่ีถือครอง  1.08ns 
8. ระยะทางจากท่ีทํากินถึงปา  0.64ns 
9. การรับรูแนวเขต  39.06* 

 ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะในการด�าเนนิงานเกีย่ว

กับการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในปัจจุบัน 

 จากการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพบว่า  

ราษฎรกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่าควรจัดสรร 

พื้นที่ให้ช้างป่าโดยเฉพาะ พร้อมสร้างแหล่งน�้า แหล่งอาหารให้ 

เพียงพอ เพื่อไม่ใช้ช้างป่าเข้ามาในพื้นที่ชุมชน พร้อมทั้งท�าแนว 

ป้องกัน ท�ารั้วรังผึ้ง รั้วไฟฟ้า ขุดคูกันช้าง คิดเป็นร้อยละ 67.5  

ควรมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ช่วยวางแผนและให้ความรู้เกี่ยวกับ 

ป้องกันช้างป่า มีหอกระจายเสียงแจ้งเตือนในเวลาที่มีช้างป่าบุกรุก  

และมีการจัดเวรยามเฝ้าระวัง คิดเป็นร้อยละ 14.3 ควรควบคุม 

ประชากรช้างป่า โดยการท�าหมัน และฉดียาคมุก�าเนดิ คดิเป็นร้อยละ 

6.5 ควรปล่อยให้ช้างป่าอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ไปรบกวนช้างป่า 

คิดเป็นร้อยละ 6.5 และควรจัดสรรงบประมาณชดเชยค่าเสียหาย 

ให้ประชาชนที่มากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ 

ป้องกันและขับไล่ช้างป่า คิดเป็นร้อยละ 5.2

การทดสอบสมมติฐาน
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่  

รายได้ครัวเรือน การรับรู ้แนวเขต ความรู ้เกี่ยวกับการอนุรักษ ์

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และความรู ้เกี่ยวกับการป้องกัน 

พืชเกษตรและการขับไล่ช้างป่า ที่แตกต่างกัน ท�าให้ความคิดเห็น 

ของราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัด 

จันทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ตัวแปรที่มีผลต่อความคิดเห็นของราษฎรกลุ่มตัวอย่างต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 

 เขตรักษาสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี




ตัวแปรอิสระ คา t คา F 
10. จํานวนชนิดพืชเกษตรที่ปลูก  1.08ns 
11. การไดรับความเสียหายของพืชเกษตรท่ีปลูกจากชางปา 0.94ns  
12. ประสบการณการมีสวนรวมแกไขปญหาชางปา 1.43ns  
13. ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา 3.43*  
14. ความรูเกี่ยวกับการปองกันพืชเกษตรและการขับไลชางปา 2.86*  

หมายเหตุ *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาตัวแปรท่ีมีผลตอความคิดเห็นของราษฎรกลุมตัวอยางตอการลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปา 

รายตัวแปรมีรายละเอียด ดังนี้ 
 รายไดครัวเรือน ไดแบงรายไดครัวเรือนของราษฎรกลุมตัวอยางออกเปน 4 กลุม คือ กลุมราษฎรท่ีมีรายไดนอยกวา 
100,000 บาท, 100,000200,000 บาท, 200,001300,000 บาท และมากกวา 300,000 บาท จากการศึกษาพบวา ราษฎร 
กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดครัวเรือนตางกันมีความคิดเห็นตอการลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปาแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อทําการทดสอบคาเฉล่ียของความคิดเห็นโดยภาพรวมเปนรายคูโดยวิธีการของ 
Scheffe’ จําแนกตามรายไดครัวเรือนพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 คู ไดแก รายได
ครัวเรือนนอยกวา 100,000 บาท กับรายไดครัวเรือน 100,000200,000 บาท รายไดครัวเรือนนอยกวา 100,000 บาท กับรายได
ครัวเรือน 200,001 – 300,000 บาท และรายไดครัวเรือนนอยกวา 100,000 บาท กับรายไดครัวเรือนมากกวา 300,000 บาท  
นอกนั้นไมแตกตางกัน  

การรับรูแนวเขต ไดแบงการรับรูแนวเขตของราษฎรกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม คือ กลุมราษฎรท่ีรับรูหรือรับทราบ
แนวเขตเปนอยางดี กลุมราษฎรท่ีรับรูหรือรับทราบแนวเขตเปนบางจุด และกลุมราษฎรท่ีไมรับรูหรือรับทราบแนวเขต 
แตอยางใด จากการศึกษาพบวา ราษฎรกลุมตัวอยางท่ีมีการรับรูแนวเขตตางกันมีความคิดเห็นตอการลดปญหาความขัดแยง
ระหวางคนกับชางปาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทําการทดสอบความคิดเห็นโดยภาพรวมเปนรายคู
โดยวิธีการของ Scheffe’ จําแนกตามการรับรูแนวเขตพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 
2 คู ไดแก รับรูหรือรับทราบแนวเขตเปนอยางดี กับไมรับรูหรือรับทราบแนวเขตแตอยางใด และรับรูหรือรับทราบแนวเขต 
เปนบางจุด กับไมรับรูหรือรับทราบแนวเขตแตอยางใด นอกนั้นไมแตกตางกัน 

ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ไดแบงระดับความรูของราษฎรกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ 
กลุมท่ีมีความรูอยูในระดับต่ํา และกลุมท่ีมีความรูอยูในระดับสูงพบวา ราษฎรกลุมตัวอยางที่มีความรูอยูในระดับสูงมีคาเฉล่ีย 
ความคิดเห็นสูงกวาราษฎรกลุมตัวอยางท่ีมีความรูอยูในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ความรูเกี่ยวกับการปองกันพืชเกษตรและการขับไลชางปา ไดแบงระดับความรูของราษฎรกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม 
คือ กลุมท่ีมีความรูอยูในระดับต่ํา และกลุมที่มีความรูอยูในระดับสูงพบวา ราษฎรกลุมตัวอยางท่ีมีความรูอยูในระดับสูง 
มีคาเฉล่ียความคิดเห็นสูงกวาราษฎรกลุมตัวอยางท่ีมีความรูอยูในระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
1. ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และระดับความคิดเห็นของราษฎร สรุปไดวาราษฎรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย 

รอยละ 66.6 อายุ 4150 ป รอยละ 33.4 ระดับการศึกษาอยูช้ันประถมศึกษา รอยละ 56.6 ระยะเวลาในการต้ังถ่ินฐาน 3145 ป 
รอยละ 41.6 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก รอยละ 83.7 รายไดครัวเรือนนอยกวา 100,000 บาทตอป รอยละ 51.1  
ขนาดพ้ืนท่ีถือครองนอยกวาหรือเทากับ 10 ไร รอยละ 43.7 จํานวนชนิดพืชเกษตรท่ีปลูกนอยกวา 3 ชนิด รอยละ 71.8 เคยไดรับ
ความเสียหายของพืชเกษตรจากชางปา รอยละ 68.7 ระยะทางจากท่ีทํากินถึงพื้นท่ีปา มากกวา 4 กิโลเมตร รอยละ 80.0 ไมเคย 
มีประสบการณการมีสวนรวมแกไขปญหาชางปา รอยละ 56.3 และไมรับรูหรือรับทราบแนวเขตแตอยางใด รอยละ 64.5  
มีความรูเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 63.9 และมีความรูเกี่ยวกับการปองกัน 
พืชเกษตรและการขับไลชางปาอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 66.6 สําหรับความคิดเห็นของราษฎรกลุมตัวอยางตอการลดปญหา

 เมื่อพิจารณาตัวแปรท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของราษฎร 

กลุ่มตัวอย่างต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 

รายตัวแปรมีรายละเอียด ดังนี้

 รายได้ครัวเรือน ได้แบ่งรายได้ครัวเรือนของราษฎร 

กลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มราษฎรท่ีมีรายได้น้อยกว่า  

100,000 บาท, 100,000-200,000 บาท, 200,001-300,000 บาท  

และมากกว่า 300,000 บาท จากการศึกษาพบว่า ราษฎรกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีรายได้ครัวเรือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการลดปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อท�าการทดสอบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น 

โดยภาพรวมเป็นรายคู่โดยวิธีการของ Scheffe’ จ�าแนกตามรายได ้

ครวัเรอืน พบว่า มคีวามแตกต่างกันอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั  

0.05 จ�านวน 3 คู่ ได้แก่ รายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 100,000 บาท  

กับรายได้ครัวเรือน 100,000-200,000 บาท รายได้ครัวเรือน 

น้อยกว่า 100,000 บาท กับรายได้ครวัเรอืน 200,001 - 300,000 บาท 

และรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 100,000 บาท กับรายได้ครัวเรือน 

มากกว่า 300,000 บาท นอกนั้นไม่แตกต่างกัน




ความคิดเห็นของราษฎรตอการลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปา  
 
 ความคิดเห็นของราษฎรกลุมตัวอยางตอการลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปา เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน 
อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.11 หมายถึง การดําเนินการ
เพื่อลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปา ควรจะตองมีการปรับปรุงแกไขในบางประเด็น เพื่อใหเกิดความเหมาะสมมากกวาเดิม 
เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นท่ีสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก เปนรายขอพบวา ความคิดเห็นของราษฎรกลุมตัวอยางตอการแกไขปญหา
ปจจุบันทําใหราษฎรมีรายไดจากการประกอบอาชีพเพ่ิมมากขึ้นอยูในระดับสูง มีคาเฉล่ีย 3.81 รองลงมา คือ การแกไขปญหา
ปจจุบันสามารถชวยลดปญหาชางปาบุกรุกทําลายพืชเกษตร/ท่ีทํากินของราษฎรไดอยูในระดับสูง มีคาเฉล่ีย 3.72 และการแกไข
ปญหาปจจุบันสามารถลดปญหาความขัดแยงและความเครียดระหวางคนกับชางปาได อยูในระดับสูง มีคาเฉล่ีย 3.72 สําหรับ
ระดับความคิดเห็นท่ีอยูในระดับต่ําท่ีสุด พิจารณาเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นของราษฎรกลุมตัวอยางตอการเคล่ือนยายชางปา
ท่ีดุราย เพื่อลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินอยูในระดับคอนขางตํ่า มีคาเฉล่ีย 1.68 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการดําเนินงานเก่ียวกับการลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปาในปจจุบัน  
 
 จากการศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะพบวา ราษฎรกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวาควรจัดสรร
พื้นท่ีใหชางปาโดยเฉพาะ พรอมสรางแหลงน้ํา แหลงอาหารใหเพียงพอ เพื่อไมใชชางปาเขามาในพื้นท่ีชุมชน พรอมท้ังทํา 
แนวปองกัน ทํารั้วรังผ้ึง รั้วไฟฟา ขุดคูกันชาง คิดเปนรอยละ 67.5 ควรมีหนวยงานและเจาหนาท่ีชวยวางแผนและใหความรู
เกี่ยวกับปองกันชางปา มีหอกระจายเสียงแจงเตือนในเวลาที่มีชางปาบุกรุก และมีการจัดเวรยามเฝาระวัง คิดเปนรอยละ 14.3 
ควรควบคุมประชากรชางปา โดยการทําหมัน และฉีดยาคุมกําเนิด คิดเปนรอยละ 6.5 ควรปลอยใหชางปาอยูตามธรรมชาติ  
ไมไปรบกวนชางปา คิดเปนรอยละ 6.5 และควรจัดสรรงบประมาณชดเชยคาเสียหายใหประชาชนท่ีมากข้ึน รวมท้ังสนับสนุน
คาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณปองกันและขับไลชางปา คิดเปนรอยละ 5.2 
 
การทดสอบสมมติฐาน 
 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ตัวแปรอิสระ ไดแก รายไดครัวเรือน การรับรูแนวเขต ความรูเก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา และความรูเกี่ยวกับการปองกันพืชเกษตรและการขับไลชางปา ท่ีแตกตางกัน ทําใหความคิดเห็น 
ของราษฎรตอการลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปา เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน อําเภอแกงหางแมว จังหวัด
จันทบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนการยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 ตัวแปรท่ีมีผลตอความคดิเห็นของราษฎรกลุมตัวอยางตอการลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปา  
              เขตรักษาสัตวปาเขาอางฤาไน อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

ตัวแปรอิสระ คา t คา F 
1. เพศ 1.15ns  
2. อายุ  1.45ns 
3. ระดับการศึกษา  1.91ns 
4. ประกอบอาชีพหลัก  0.88ns 
5. รายไดครัวเรือน  15.00* 
6. ระยะเวลาการตั้งถ่ินฐาน  0.39ns 
7. ขนาดพ้ืนท่ีถือครอง  1.08ns 
8. ระยะทางจากท่ีทํากินถึงปา  0.64ns 
9. การรับรูแนวเขต  39.06* 
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 การรับรู้แนวเขต ได้แบ่งการรับรู้แนวเขตของราษฎร 
กลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มราษฎรที่รับรู้หรือรับทราบ 
แนวเขตเป็นอย่างดี กลุ่มราษฎรที่รับรู้หรือรับทราบแนวเขตเป็น 
บางจุดและกลุ่มราษฎรท่ีไม่รับรู้หรือรับทราบแนวเขตแต่อย่างใด 
จากการศึกษาพบว่า ราษฎรกลุ ่มตัวอย่างท่ีมีการรับรู ้แนวเขต 
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับ 
ช้างป่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ 
ท�าการทดสอบความคิดเห็นโดยภาพรวมเป็นรายคู่โดยวิธีการของ 
Scheffe’ จ�าแนกตามการรับรู้แนวเขต พบว่า มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ�านวน 2 คู่ ได้แก่ รับรู้หรือ 
รับทราบแนวเขตเป็นอย่างดี กับไม่รับรู้หรือรับทราบแนวเขตแต่ 
อย่างใด และรับรู้หรือรับทราบแนวเขตเป็นบางจุด กับไม่รับรู้หรือ 
รับทราบแนวเขตแต่อย่างใด นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
 ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
ได้แบ่งระดับความรู้ของราษฎรกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
กลุ่มที่มีความรู้อยู่ในระดับต�่า และกลุ่มท่ีมีความรู้อยู่ในระดับสูง 
พบว่า ราษฎรกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู ้อยู่ในระดับสูงมีค่าเฉลี่ย 
ความคิดเห็นสูงกว่าราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้อยู่ในระดับต�่า 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ความรูเ้กีย่วกับการป้องกันพชืเกษตรและการขบัไล่ช้างป่า  
ได้แบ่งระดับความรู้ของราษฎรกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
กลุ่มที่มีความรู้อยู่ในระดับต�่า และกลุ่มท่ีมีความรู้อยู่ในระดับสูง 
พบว่า ราษฎรกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู ้อยู่ในระดับสูงมีค่าเฉลี่ย 
ความคิดเห็นสูงกว่าราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้อยู่ในระดับต�่า  
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 1. ลกัษณะทางเศรษฐกจิ สงัคม และระดบัความคดิเหน็ 
ของราษฎร สรุปได้ว่า ราษฎรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
ร้อยละ 66.6 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 33.4 ระดับการศึกษาอยู่ชั้น 
ประถมศึกษา ร้อยละ 56.6 ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน 31-45 ปี  
ร้อยละ 41.6 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ร้อยละ 83.7  
รายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี ร้อยละ 51.1 ขนาด 
พื้นที่ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ ร้อยละ 43.7 จ�านวน 
ชนิดพืชเกษตรที่ปลูกน้อยกว่า 3 ชนิด ร้อยละ 71.8 เคยได้รับ 
ความเสียหายของพืชเกษตรจากช้างป่า ร้อยละ 68.7 ระยะทาง 
จากที่ท�ากินถึงพื้นที่ป่า มากกว่า 4 กิโลเมตร ร้อยละ 80.0 ไม่เคย 
มีประสบการณ์การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาช้างป่า ร้อยละ 56.3  
และไม่รับรู้หรือรับทราบแนวเขตแต่อย่างใด ร้อยละ 64.5 มีความรู ้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอยู ่ในระดับสูง 
คิดเป็นร้อยละ 63.9 และมีความรู้เก่ียวกับการป้องกันพืชเกษตร 
และการขับไล่ช้างป่าอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 66.6 ส�าหรับ 
ความคดิเห็นของราษฎรกลุม่ตวัอย่างต่อการลดปัญหาความขดัแย้ง 

ระหว่างคนกับช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน อ�าเภอ 
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.11  
หมายถึง การด�าเนินการเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับ 
ช้างป่า ควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในบางประเด็น เพื่อให้เกิด 
ความเหมาะสมมากกว่าเดิม
 2. ผลการเปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อความคิดเห็น 
ของราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัด 
จันทบุรี จ�าแนกรายตัวแปร มีรายละเอียดดังนี้
  2.1 รายได้ครวัเรอืนทีแ่ตกต่างกนัท�าให้ความคดิเห็น 
ต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากราษฎรท่ีมีรายได ้
น้อยกว่า 100,000 บาท ซ่ึงเป็นผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ประกอบ 
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และเคยได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก 
ช้างป่าต่อพชืเกษตร จงึให้ความส�าคญัต่อการลดปัญหาความขดัแย้ง 
ระหว่างคนกับช้างป่ามาก ซึง่ผลการศึกษาสอดคล้องกบังานวจัิยของ 
เพ็ญศรี พิพัฒน์ (2556) ศึกษาความคิดเห็นของราษฎรต่อกองทุน 
ช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย: กรณีศึกษา เขตรักษา 
พันธุ ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดจันทบุรี  
พบว่า รายได้ครัวเรือนของราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีผล 
ต่อความคิดเห็นของราษฎรต่อกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่า 
แห่งประเทศไทยด้วย 
  2.2 การรบัรู้แนวเขตทีแ่ตกต่างกนัท�าให้ความคดิเหน็ 
ต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าแตกต่างกัน  
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนือ่งจากราษฎรกลุ่มตวัอย่าง 
ส่วนใหญ่ไม่รับรู้หรือรับทราบแนวเขต แม้ว่าจะมีระยะทางจากท่ี 
ท�ากินถึงพื้นที่ป่าใกล้หรือไกลเพียงใดก็ตาม อาจเป็นเพราะยังขาด 
การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หรือการแสดงป้ายแนวเขตพื้นที่ป่า เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ 
แนวเขตพืน้ทีป่่าของเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไนอย่างชดัเจน 
และทั่วถึง นอกจากนี้ราษฎรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมีที่ดิน 
ท�ากินเป็นของตัวเอง และประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูก 
พืชเกษตร ซ่ึงมักจะได้รับความเสียหายของพืชเกษตรจากช้างป่า 
ด้วยเช่นกนั ดงันัน้ การรบัรูแ้นวเขตพืน้ทีป่่าของราษฎรทีแ่ตกต่างกนั 
จะมีผลต่อการระมัดระวังตนเองและทรัพย์สินจากการเข้าไปใกล ้
บริเวณพื้นที่ที่ช้างป่าบางส่วนอาศัยตามแนวเขตพื้นที่ป่า น�าไปสู ่
การเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากช้างป่าได้มากยิ่งขึ้น จึงให ้
ความส�าคัญต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 
มากขึน้ ซ่ึงในพืน้ทีเ่ขตรกัษาพันธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤๅไน พบว่า ประชากร 
ช้างป่าบางส่วนมักหากินอยู่ตามแนวเขตรอยต่อระหว่างพื้นท่ีป่า 
และพื้นที่เกษตรกรรม สร้างความเดือดร้อน และความเสียหายให้ 
กับเกษตรกรที่มีพื้นที่ท�ากินอยู่ใกล้ชายป่า (ไสว วังหงษา และคณะ, 
2552)

วิภาวี  วรรณสถิต, รองลาภ  สุขมาสรวง, พสุธา  สุนทรห้าว
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  2.3 ความรู ้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้

และสตัว์ป่า และความรูเ้กีย่วกบัการป้องกันพชืเกษตรและการขบัไล่ 

ช้างป่าทีแ่ตกต่างกนัท�าให้ความคดิเหน็ต่อการลดปัญหาความขดัแย้ง 

ระหว่างคนกับช้างป่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  

0.05 โดยราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ระดับสูงมีความคิดเห็นต่อ 

การลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าสูงกว่าราษฎร 

กลุม่ตวัอย่างทีม่คีวามรูร้ะดบัต�า่ เนือ่งมาจากราษฎรกลุม่ตวัอย่างทีม่ ี

ระดับความรู้สูงประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์จาก 

ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า รวมถงึมกีารเรยีนรูก้ระบวนการป้องกนั 

ความเสียหายของทรัพย์สินและพืชเกษตรท่ีเกิดข้ึนจากช้างป่าด้วย 

วธิกีารท่ีถกูต้องเหมาะสม จากการสนบัสนนุของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง  

จึงเล็งเห็นความส�าคัญของการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคน 

กบัช้างป่า ทีจ่ะสามารถเป็นแนวทางน�าไปสูก่ารช่วยลดความรนุแรง

ของปัญหาดังกล่าวภายในพื้นที่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ 

ข้อเสนอแนะ
 1. ราษฎรส่วนใหญ่เคยได้รับความเสียหายของพืช 

เกษตรที่ปลูกจากการถูกช้างป่าบุกรุกท�าลาย แต่ส่วนใหญ่ยังไม่รับรู ้

หรือรับทราบแนวเขตของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ทั้งยัง 

ไม่เคยมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาช้างป่า ดังนั้น หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ควรเข้ามาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

ช้างป่า เพ่ือให้ราษฎรรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาช้างป่า 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง อีกทั้งยังท�าให้ราษฎรรู้จัก 

ถึงวิธีการป้องกันและวิธีการขับไล่ช้างป่าที่ถูกต้องด้วย

 2. ราษฎรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการท่ีมีหน่วยงานเข้า 

มาดูแล และเยียวยาความเสียหาย โดยการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ 

ผู ้ท่ีได้รับผลกระทบจากช้างป่า แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่า  

การจ่ายค่าชดเชยความเสียหายนั้น ยังเข้าไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ และ 

การจ่ายค่าชดเชยยังไม่เหมาะสมกับค่าเสียหายที่ได้รับ ดังนั้น  

หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องจึงควรก�าหนดให้มีมาตรการเยียวยา 

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากช้างป่าอย่างชัดเจนให้เป็นรปูธรรมมากขึน้ 

 3. ราษฎรส่วนใหญ่คิดว่าการท่ีช้างป่าออกมาหากิน 

นอกพื้นที่ป่า และเข้ามาบุกรุกพื้นที่เกษตรของชาวบ้านมีสาเหต ุ

จากแหล่งอาหารของช้างป่ามีไม่เพยีงพอ ดงันัน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ควรมีการเร่งฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ 

ป่าเขาอ่างฤๅไน ให้มคีณุภาพและพอเพยีงกับจ�านวนประชากรช้างป่า 

และสร้างแหล่งน�้า แหล่งอาหาร สร้างแนวป้องกันการเข้ามาบุกรุก 

ท�าลายของช้างป่าให้ได้ผลดีมากกว่านี้ 

 4. ราษฎรส่วนใหญ่ยงัไม่พงึพอใจกบัการจดัการปัญหา 

ช้างป่าบกุรกุพืน้ทีเ่กษตรจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุงมาตรการเฝ้าระวังและติดตามช้างป่า  

พร้อมทั้งแจ้งข่าวเพื่อเตือนภัยหากมีช้างป่าก�าลังจะเข้ามาบุกรุก 

ท�าลาย เพือ่ให้ชาวบ้านทราบเส้นทางทีช้่างป่าก�าลังจะออกนอกพืน้ที ่

โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเฝ้าระวังช้างป่ากันเอง

 5. ควรท�าการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ 

ราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นท่ี 

ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าแห่งอื่น ซึ่งอยู่โดยรอบเขตรักษาพันธุ ์

สตัว์ป่าเขาอ่างฤๅไน เพือ่น�าผลการศกึษาไปประกอบการด�าเนนิงาน 

และตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลทางด้านวิชาการ ในการก�าหนด 

มาตรการการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาความขัดแย้ง 

ระหว่างคนกับช้างป่าในภาพรวมของพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อไป
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาก่อน 

และหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบเน้นงานปฏิบัติ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น 

งานปฏบิติั กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีช้ันปีที ่2 สาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกจิ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จ�านวน 67 คน ที่เรียนรายวิชาเชื่อมโยงองค์ประกอบในการอ่าน (English 2022105) ในภาคการศึกษา 

ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว (One group pretest-posttest design)  

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ แผนการจดัการเรยีนรู้ภาษาองักฤษโดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้นงานปฏิบตั ิจ�านวน 4 แผน ทีม่โีครงสร้าง 

เนื้อหา 4 ประเภท ได้แก่ การแจกแจงรายละเอียด การล�าดับเวลาหรือเหตุการณ์ การแสดงเหตุและผล และการเปรียบเทียบ แบบทดสอบ 

วัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจรายบท  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ แบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก จ�านวน 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�าดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนความสามารถ 

ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด (X = 4.59) 

ค�าส�าคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ, การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

เกศินี  กูลพฤกษี
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Abstract
 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). 

Keywords : Task-Based Learning, English reading comprehension 
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บทน�า 
 ในปัจจุบันการแย่งชิงแรงงานท่ีมีทักษะด้านเทคโนโลยี 

ระดับสูงมีความสามารถเฉพาะทางหรือมีทักษะหลายด้าน  

(multi-skills) ในตลาดแรงงานสูงขึ้น มีการขับเคล่ือนก�าลังคน 

และแรงงานข้ามชาติ (work force mobility) ที่มีความรู้ ทักษะ  

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่สูงกว่าจากต่างประเทศ ท�าให ้

มีโอกาสได้รับการพิจารณาเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ไม่ยากซึ่งส่งผล 

กระทบต่อภาวการณ์มีงานท�าของบัณฑิตไทยท่ีจบการศึกษา 

แล้วขาดประสบการณ์และขาดคุณสมบัติท่ีตลาดแรงงานหรือ 

ที่สถานประกอบการก�าหนด ซึ่งมีข้อมูลการท�างานของบัณฑิต 

บางสาขาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของไทยตกงานเป็น 

จ�านวนมาก เนื่องจากมีปริมาณการผลิตบัณฑิตมากแต่มีคุณภาพ 

ไม่เพยีงพอ อกีทัง้ไม่ตรงกบัความต้องการของต่างประเทศ นอกจากนี้ 

ยังพบว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแต่ไปท�างาน 

ในสถานที่ต่างๆ โดยใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ซึ่งเป็นการท�างานในระดับต�่ากว่าวุฒิการศึกษาและสะท้อนให้เห็น 

ถึงความล้มเหลวของการจัดการศึกษาที่ไม่สามารถผลิตบัณฑิต 

ให้มีคุณภาพตอบสนองตลาดแรงงานได้ สาเหตุมาจากคุณภาพชีวิต 

ของคนไทยหลายด้านต�่ากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ ปัญหาการศึกษา 

คุณภาพของไทยอยู่ในระดับต�่า เด็กวัยเรียนมีปัญหาด้านสติปัญญา 

การขาดการฝึกทักษะท่ีแปลงความรู้สู่ทักษะท่ีเพียงพอ จึงส่งผล 

ให้ก�าลังแรงงานมีผลิตภาพการผลิตต�่า นอกจากนี้การพัฒนา 

ความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน จึงเกิดปัญหา 

การขาดแคลนแรงงานเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพแรงงานทักษะ 

ต�่าไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จึงเกิดการสูญเสียความได้ 

เปรียบทางต้นทุนแรงงานและไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มี 

ความก้าวหน้าและความสามารถแข่งขันทางนวตักรรมและความคดิ 

สร้างสรรค์ได้ และเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศที่เป็น 

ประเทศที่พัฒนาแล้ว (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ,  

2560: 100) ทั้งนี้ยังมีข้อมูลที่บ่งชัดว่าการจัดการศึกษายังขาด 

คณุภาพและมาตรฐานในทกุระดบั คณุภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ 

ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต�่า ในขณะที่คนไทยได้รับโอกาส 

ทางการศกึษาสงูขึน้ ส่วนระดบัอดุมศกึษาพบว่า มกีารเปิดหลกัสตูร 

โดยไม่ค�านงึถงึความต้องการของตลาดงาน บณัฑติทีส่�าเรจ็การศกึษา 

บางส่วนยงัมปัีญหาคณุภาพ อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัด้าน 

คณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัของไทยในระดบันานาชาตยิงัอยู ่

ในล�าดบัท่ีต�า่ ปัจจยัต่าง ๆ  เหล่านีส่้งผลให้การศกึษาไทยในทกุระดบั 

ยังมีปัญหาเชิงคุณภาพท่ีต้องเร่งแก้ไข นอกจากน้ีคนไทยส่วนใหญ ่

ยังไม่ให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้แม้ว่าอัตราการใช้อินเทอร์เน็ต

ของคนไทยจะเพิม่สงูขึน้ แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้อ่านเพือ่หาความรูแ้ละ 

อัตราการอ่านเฉล่ียของคนไทยยังอยู ่ในระดับต�่า นอกจากนี้ 

แหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ยังไม่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ เป็นเพียงแหล่งให้ความรู้เท่าน้ัน (คณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักงาน, 2559: 41-42) 

 จากสถานการณ์ดังกล่าวรัฐบาลไทยจึงมีนโยบาย 

ที่ต้องการผลักดันการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ พร้อมก้าว 

ออกไปประกอบอาชีพโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เร ่งสร้าง 

มาตรฐานของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะเป็นที่ 

ยอมรับของตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มการแข่งขันมากขึ้น ก�าหนด 

แนวทางการพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้นให้ยกระดับสมรรถนะของบุคคล 

ของประเทศสู่สากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ประเทศ การด�าเนินการต่างๆ ให้ขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัย 

ความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาคการศึกษาในระดับ 

อุดมศึกษาต้องสร้างโอกาสให้นักศึกษาเข้าสู่การท�างานอย่างมี 

ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในภาพรวมคนไทยมีโอกาสเข้าถึง 

การศึกษาและมีความเสมอภาคทางการศึกษามากขึ้นแต่ต้องเผชิญ 

กับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

แบบก้าวกระโดด ซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยากเพราะเป็นการ 

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและ 

ไร้พรมแดน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการส่ือสารอย่าง 

รวดเร็วมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิตที่ต้องปรับให้อยู่บนฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ดิจิทัล (digital technology) รวมทั้งเอื้อต่อคนทุกกลุ่มให้สามารถ 

เข้าถึงส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยไม่จ�ากัดเวลาและ สถานท่ี  

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จ�าเป็นส�าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่

21 เป็นส่งเสริมการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการ  

การน�าหลักการไปประยุกต ์ใช ้และขยายสู ่การสร ้างความรู  ้

เพื่อพัฒนาตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างประโยชน์ต่อสังคม  

การจดัการเรยีนการสอนเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางในการเรยีนรูแ้ละ 

ใช้เทคโนโลยีรอบตัวใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการร่วมมือ บทบาทของผู้สอนจึงเป็นผู้ฝึก (coach) ที่ต้องท�าให้ 

ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ด้วยตนเองโดยผ่านการปฏิบัติ (action  

learning) ไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนโดยตรงเหมือน 

เช่นเคย เป็นการสอนน้อยลงแต่แนะน�ามากขึ้น ให้ความส�าคัญ 

กับการเลือกกลยุทธ์การเรียนการสอน และเลือกส่ือที่เหมาะสม 

กับเน้ือหา และการใช้การประเมินที่หลากหลาย (Sahin, 2009:  

1464-1468) โดยบูรณาการความรู้และทักษะต่างๆ ที่ให้ผู้เรียน 

มีส่วนร่วมในการสร้างการรับรู้และประสบการณ์ เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของผูเ้รยีน ค�านงึถึงความสนใจ ความรู ้ความสามารถ  

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทัศนคติ และการเลือกรูปแบบ 
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การเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ดังน้ันทักษะและความสามารถใน 

การด�ารงชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน ผู ้ เรียนจ�าเป ็นต้องมีทักษะ 

ความเป็นนานาชาติ (international skills) เพื่อเข้าถึงข้อมูล  

ข่าวสารจากสื่อต่างๆ ที่ทันสมัย ภาษาอังกฤษจึงมีความส�าคัญ 

อย่างยิ่งและมีผู้ใช้เป็นจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก ผู้เรียนจึงควร 

ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการสื่อสารที่ได้มาตรฐาน 

ด้านความรู้ ความสามารถในใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างม ี

ประสิทธิภาพ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะจ�าเป็น 

ทักษะหนึ่งในการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ 

การเข้าถึงสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่ต ้องอาศัยความรู ้ 

ความเข ้าใจ การวิเคราะห์ การประเมินข้อมูลท่ีได ้รับว ่าม ี

ความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และมีความแตกต่างของข้อมูล 

อย่างไร โดยเฉพาะส�าหรับนักศึกษาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเป็น 

เบื้องต ้นที่ต ้องเรียนรู ้จากกระบวนการท่ีซับซ ้อนในการท�า 

ความเข้าใจความหมายของค�าศัพท์ การล�าดับความ การจับใจ 

ความส�าคัญ การสังเกตความสัมพันธ์ของข้อความ การจ�าแนก 

ประเภท การสรุปความและ การคาดการณ์ล่วงหน้าได้ (Burton,  

2001: 231) สามารถเชื่อมโยง จัดระบบความรู้ ความคิดเข้าด้วยกัน 

จึงจะอ่านเข้าใจ (O’Donnell & Margo, 2004: 149-150)  

ความสามารถวิเคราะห์ประเด็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาในบทอ่าน 

ได้ซึ่งเป็นความสามารถในการอ่านระดับสูงท่ีผู ้เรียนต้องได้รับ 

การฝึกฝนและมีความรู้ความสามารถในระดับต้นๆ เป็นพ้ืนฐาน 

มาก่อน (อจัฉรา วงศ์โสธร, 2544: 154) การอ่านอย่างมปีระสิทธภิาพ 

เท่านั้นที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจ จึงท�าให้มี 

นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิด ทฤษฎีท่ีสนับสนุนกลยุทธ ์

ในการสอนอ่านอย่างหลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวการสอน 

ด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-Based  

Learning) ของนักวิชาการสองท่านคือ Willis (1966: 130-131)  

และ Ellis (2003: 276-278) ที่มีกรอบแนวคิดเน้นบทบาทผู้เรียน 

เป็นส�าคัญ การใช้กระบวนการคิด ความรู ้ความเข้าใจ เช่น  

การคัดเลือก การเรียงล�าดับ การใช้เหตุผล การประเมินข้อมูล 

ในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน งานปฏิบัติต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนใช ้

ภาษาในการส่ือสารที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ก�าหนด 

จุดประสงค์ของงานปฏิบัติอย่างชัดเจนเพื่อที่จะท�าให้บรรลุผลตาม

แผนการท�างาน ค�านึงถึงความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผู้เรียน  

ผูเ้รียนปฏบิตังิานจริง น�าเสนอข้อมลูผ่านกระบวนการคดิของผูเ้รยีน  

ปรับตัวเหมาะสมกับบทบาทของการท�างานร่วมกันเป็นคู่หรือกลุ่ม  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน  

ให้ผู ้เรียนประเมินผลในการด�าเนินงานและความก้าวหน้าใน 

การปฏิบัติงาน ผู ้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้ของ 

นกัวชิาการทัง้สองท่านและน�ามาปรบัใช้ในการสอนอ่านภาษาองักฤษ 

ในการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม 

ปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task) เป็นขั้นตอนที่เตรียมผู้เรียนให้สามารถ 

ปฏิบัติงานได้โดยผู้สอนจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจประเด็นส�าคัญใน 

การปฏิบัติงานและจุดประสงค์ของการปฏิบัติงาน 2) ขั้นระหว่าง 

การปฏิบัติงาน (During-Task) เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  

(Task) ที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจเป็นงานคู่หรืองานกลุ่ม วางแผน 

(Planning) และรายงาน (Report) ฝึกให้ผู ้เรียนสามารถใช ้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเพื่อนในขณะปฏิบัติงาน เมื่อผลิต 

ชิ้นงานเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนในกลุ่มตรวจสอบแก้ไขผลงาน 

เขียนรวมกัน วิเคราะห์รูปแบบภาษาที่ผิดพลาดแก้ไขโครงสร้าง 

ทางภาษาทีใ่ช้ในงานปฏิบตัใิห้ถกูต้องโดยมีผูส้อนเป็นผูใ้ห้ค�าแนะน�า 

ในส่วนที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่จนผู้เรียนเข้าใจอย่างดี และ 3) ขั้นตอน 

หลังปฏิบัติงาน (Post-Task) เป็นขั้นการทบทวนหลังจากท่ีผู้เรียน 

ได้เรียนรู้ค�าศัพท์ส�านวน วัตถุประสงค์ของการอ่าน และโครงสร้าง 

ภาษาที่วิเคราะห์แล้วผู ้เรียนได้ฝึกซ�้าอีกครั้งเพื่อให้เกิดความ 

คล่องแคล่วและถูกต้อง ซ่ึงมีรายงานวิจัยจ�านวนมากที่ศึกษาผล 

ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติในการพัฒนา 

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของผู ้ เรียนในลักษณะคล้ายกัน  

โดยพบว่าช่วยสร้างเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ 

การอ่านของผู ้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช ่น นพมณี   

ฤทธิกุลสิทธิชัย (2554: 164) ได้ศึกษาการสอนเนื้อหาร่วมกับการ 

ปฏิบัติภาระงาน พบว่า ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน 

ภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจของนกัศกึษาวศิวกรรมศาสตร์ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ  

รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล (2557: 214) ที่ศึกษาประสิทธิภาพของ 

รูปแบบการสอนที่ช่ือว่า”PRAPE Model” ในการสอนวิชาภาษา 

อังกฤษเทคนิคด้วยกิจกรรมการเรียนรู ้แบบเน้นงานปฏิบัติและ 

โครงงานส�าหรบันกัศึกษา ช้ันปีที ่2 สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  

พบว่า นักศึกษามีพัฒนาการทั้งด้านความสามารถในการอ่านเพื่อ 

ความเข้าใจและความคดิรเิร่ิมสร้างสรรค์สูงขึน้ อีกทัง้มคีวามพงึพอใจ 

มากต่อรูปแบบการสอน เช่นเดียวกับทัศนีย์ จันติยะ (2561:  

160-173) ที่ศึกษารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ที่มีชื่อว่า  

“PPPTE Model” โดยเน้นงานปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษา 

อังกฤษเชิงวิชาการและกลยุทธ์การเรียนรู้ส�าหรับนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการอ่าน 

เชิงวิชาการสูงขึ้น มีกลยุทธ์ในการเรียนรู้ในระดับมาก และมีความ 

คิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู ้แบบเน้นงานปฏิบัติในระดับมาก 

เช่นกัน กล่าวโดยสรุปคือ มีผลการวิจัยที่สอดคล้องกันของการจัด 

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้นงานปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพช่วยส่งเสรมิ 

ให้ผู้เรียนมีการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ ส่งผลให้สัมฤทธิ์ทางการอ่าน 

ภาษาองักฤษสงูขึน้และท�าให้มทีศันคติท่ีดีต่อการเรยีนภาษาองักฤษ   

การสอนโดยใช้รูปแบบเน้นงานปฏิบัติจึงมีประโยชน์มากและ 

เป็นรปูแบบทีเ่หมาะสมในการน�ามาใช้ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 

เกศินี  กูลพฤกษี
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เพือ่ความเข้าใจ ซึง่กลยทุธ์ของกจิกรรมการเรยีนรูน้ีจ้ะช่วยให้ผู้เรยีน 

มีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น น�าไปสู่การเรียนรู้น�าตนเอง และ 

พัฒนาศักยภาพในการอ่านของผู ้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สืบเนื่องจากประสบการณ์ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษของผู้วิจัย 

เป็นเวลานานหลายปีท�าให้ทราบว่า อุปสรรคส�าคัญในการพัฒนา 

อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษาน้ันเกี่ยวข้องกับ 

การใช้กลยุทธ์การอ่านท่ีเหมาะสม ท�าให้นักศึกษาประสบปัญหา 

ความไม่เข้าใจในการอ่าน อีกทั้งมีความรู้ด้านค�าศัพท์ในวงจ�ากัด  

ขาดความแม่นย�าในไวยากรณ์และใช้ทกัษะการอ่านไม่สอดคล้องกบั 

กิจกรรมการอ่าน ไม่สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์และเชื่อมโยง

ความคิดเพื่อหาความสัมพันธ์ของบทอ่านได้ตามจุดมุ่งหมายของ 

การอ่าน นักศึกษาจึงไม่ให้ความส�าคัญกับการอ่านภาษาอังกฤษ 

มากนัก ซึ่งในยุคปัจจุบันผู้เรียนจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มี 

ศักยภาพในระดับที่สามารถสื่อสารได้จริงตามต้องการ ดังนั้นผู้วิจัย 

จึงตระหนักในปัญหาดังกล่าวและมีความสนใจในการศึกษาการใช้ 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความเข้าใจใน 

การอ่านภาษาองักฤษของนกัศกึษา ช้ันปีที ่2 สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

ธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษา

อังกฤษ เพื่อความเข้าใจของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษา

อังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภฏัร�าไพพรรณี ก่อนและหลงัเรยีนโดยใช้กจิกรรมการเรยีนรู้แบบ

เน้นงานปฏิบัติ 

 2. เพ่ือศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอกจิกรรม

การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  1.1 ประชากรท่ีใช้การวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 

  1.2 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้คอื นกัศกึษา 

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ช้ันปีท่ี 2 จ�านวน  

67 คน ที่ เรียนรายวิชาเช่ือมโยงองค ์ประกอบในการอ ่าน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม 

แบบเจาะจง (purposive sampling)

 2. ตัวแปรที่ศึกษา

  2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-Based Learning)

  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่าน 
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบเน้นงานปฏิบัติ
 3. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
  3.1 แผนจัดการเรียนรู ้การอ ่านภาษาอังกฤษ 
มีท้ังหมดจ�านวน 4 แผน ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาวิชา กิจกรรม 
การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ โดยมีการประเมินความเหมาะสม 
และสอดคล้องของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัต ิ
ด้วยมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 คน  
มีค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมสอดคล้องเท่ากับ 3.80 มีค่า 
ความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 
  3.2 แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 60 ข้อ 
มีค่าความยากง่ายของข้อสอบอยู่ระหว่าง 0.20-0.73 ค่าจ�าแนก
อยู่ระหว่าง 0.21-0.79 ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 เท่ากับ 
0.86 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 123)
  3.3 แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัศกึษาท่ีมต่ีอ 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
เท่ากับ 0.67 มีค่าความเหมาะสมซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นแผนการทดลองแบบ 
กลุ่มเดียว (one group pre-test and post-test design)  
ก่อนด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ผู้วิจัย 
ท�าการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อสร้างข้อตกลงและท�าความเข้าใจ 
เกี่ยวกับด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ และ 
ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ขั้นตอน 
การรวบรวมข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนประกอบด้วยกระบวนการ  
4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู ้จ�านวน 4 แผน  
ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัต ิ
และแบบทดสอบท้ายบท 
 ขั้นตอนที่ 2 ด�าเนนิการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้
กับกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน 
วันละ 3 คาบเรียน โดยใช้เวลาบทเรียนละ 9 คาบ รวมทั้งส้ิน  
36 ชั่วโมง
 ขั้นตอนที่ 3 วัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้จาก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียน โดยการท�าแบบทดสอบหลังเรียน (post-test)  
ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ 
ความเข้าใจ
 ขั้นตอนที ่4 ประเมินความคิดเห็นของผู ้ เรียนต่อ 
กิจกรรมการเรียนรู ้แบบเน้นงานปฏิบัติหลังส้ินสุดกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนตามแผน

เกศินี  กูลพฤกษี
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูล

  5.1 การวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบักจิกรรมการเรยีนรู้ 

ได้แก่ แบบฝึกหัด แบบทดสอบการเรียน ใช้ค่าเฉลี่ย (X) และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

  5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการอ่าน 

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อน 

และหลังเรียน ใช้ค่าสถิติทดสอบที แบบไม่อิสระต่อกัน (t-test  

Dependent)

  5.3 การวเิคราะห์ข้อมลูความพึงพอใจของนกัศกึษา 

ต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง 

เบนมาตรฐาน จากระดบัคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้รยีน แบ่งออกเป็น 

5 ระดับตามเกณฑ์ แล้วน�ามาแปลความหมาย ค่าระดับที่ปรับปรุง 

ตามจากเกณฑ์ของ Best & Kahn (1986:181) ดังนี้

  4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อกิจกรรม 

     การเรียนรูแ้บบเน้นงานปฏบิตั ิ

     อยู่ในระดับมากที่สุด

  3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อกิจกรรม 

     การเรียนรูแ้บบเน้นงานปฏบิตั ิ

     อยู่ในระดับมาก

  2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อกิจกรรม 

     การเรียนรูแ้บบเน้นงานปฏบิตั ิ

     อยู่ในระดับปานกลาง

  1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อกิจกรรม 

     การเรียนรูแ้บบเน้นงานปฏบิตั ิ

     อยู่ในระดับน้อย

  1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อกิจกรรม 

     การเรียนรูแ้บบเน้นงานปฏบิตั ิ

     อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
 ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห ์ข ้ อมูล เปรี ยบเทียบ 

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข ้าใจของ 

นักศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู ้แบบเน้น 

งานปฏิบัติ ปรากฏผลดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน

 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ จ�านวน 67 คน

   5.3 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาตอกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ ใชคาเฉลี่ยและ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากระดับคะแนนความคิดเห็นของผูเรียน แบงออกเปน 5 ระดับตามเกณฑ แลวนํามาแปล
ความหมาย คาระดับท่ีปรับปรุงตามจากเกณฑของ Best & Kahn (1986:181) ดังน้ี 

4.505.00 หมายถึง มีความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
 3.504.49 หมายถึง มีความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 2.503.49 หมายถึง มีความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
 1.502.49 หมายถึง มีความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติอยูในระดับนอย 
 1.001.49 หมายถึง มีความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักศึกษา
กอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 การเปรยีบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักศึกษากอนและหลังเรียนดวย
กิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัต ิจํานวน 67 คน 
การทดสอบ คะแนนเต็ม  S.D.  t df 

กอนเรียน 60 38.57 3.98 6.34 11.90* 66 หลังเรียน 60 44.91 3.18 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (.05,  66 = 1.671) 
จากตารางท่ี 1 พบวา คะแนนทดสอบกอนเรียน มคีาเฉลี่ยเทากับ 38.57 คิดเปนรอยละ 64.28 ของคะแนนเต็ม มีสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.98 และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 44.91 คิดเปนรอยละ 74.85 ของคะแนน
เต็ม มสีวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.18 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

 
ตอนท่ี 2 วิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ จํานวน 67 คน 

ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( ) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ท่ี 

ดานรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบตั ิ     
1. สงเสรมิทักษะการอานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา 4.66 0.54 มากท่ีสุด 3 
2. สงเสรมิใหนักศึกษาใชภาษาในการทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือน 4.69 0.50 มากท่ีสุด 1 
3. สงเสรมิใหนักศึกษาใชภาษาในการทํากิจกรรมรวมกับผูสอน 4.67 0.50 มากท่ีสุด 2 
4. สงเสรมิใหนักศึกษาผลิตผลงานและวัดไดจริง 4.58 0.50 มากท่ีสุด 5 
5. นักศึกษาไดรับขอมลูการประเมนิในการทํากิจกรรมอยางเหมาะสม 4.63 0.52 มากท่ีสุด 4 

คาเฉลี่ยดานรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ 4.64 0.41 มากท่ีสุด 1 
ดานเน้ือหาของกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบตั ิ     
6. การกําหนดเน้ือหาในบทเรียนมคีวามเหมาะสมและมีความตอเน่ืองกัน 4.60 0.58 มากท่ีสุด 1 
7. การอธิบายเน้ือหาในบทเรยีนมคีวามชัดเจนและเขาใจงาย 4.40 0.68 มาก 5 
8. การลําดับเน้ือหากิจกรรมการเรยีนรูแบบเนนงานปฏิบตัิมีความเหมาะสม 4.42 0.65 มาก 4 
9. จํานวนเน้ือหากิจกรรการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบตัิมีความเหมาะสม 4.58 0.58 มากท่ีสุด 2 
10.เน้ือหาแตละกิจกรรมมีความยากงายและเหมาะสม 4.48 0.61 มาก 3 

คาเฉลี่ยดานเนื้อหาของกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ 4.50 0.52 มาก 4 

 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 38.57 คิดเป็นร้อยละ 64.28 ของคะแนนเต็ม มีส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.98 และคะแนนทดสอบหลังเรียน 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.91 คิดเป็นร้อยละ 74.85 ของคะแนนเต็ม 

มส่ีวนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.18 โดยคะแนนทดสอบหลงัเรยีน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมี 

ต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

X d
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติจ�านวน 67 คน

เกศินี  กูลพฤกษี

ประเด็นการประเมิน
ค่าเฉลี่ย

X

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับ

ความคิดเห็น
ล�าดับที่

ด้านรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ

1. ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 4.66 0.54 มากที่สุด 3

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาในการท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน 4.69 0.50 มากที่สุด 1

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาในการท�ากิจกรรมร่วมกับผู้สอน 4.67 0.50 มากที่สุด 2

4. ส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตผลงานและวัดได้จริง 4.58 0.50 มากที่สุด 5

5. นักศึกษาได้รับข้อมูลการประเมินในการท�ากิจกรรมอย่างเหมาะสม 4.63 0.52 มากที่สุด 4

 ค่าเฉลี่ยด้านรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ 4.64 0.41 มากที่สุด 1

ด้านเนื้อหาของกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ

6. การก�าหนดเนือ้หาในบทเรยีนมคีวามเหมาะสมและมคีวามต่อเนือ่งกนั 4.60 0.58 มากที่สุด 1

7. การอธิบายเนื้อหาในบทเรียนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.40 0.68 มาก 5

8. การล�าดบัเนือ้หากจิกรรมการเรียนรูแ้บบเน้นงานปฏบิตัมิคีวามเหมาะสม 4.42 0.65 มาก 4

9. จ�านวนเนื้อหากิจกรรการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติมีความเหมาะสม 4.58 0.58 มากที่สุด 2

10. เนื้อหาแต่ละกิจกรรมมีความยากง่ายและเหมาะสม 4.48 0.61 มาก 3

 ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหาของกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ 4.50 0.52 มาก 4

ด้านความพึงพอใจในการท�ากิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ

11. นักศึกษาพึงพอใจกับบทบาทในการท�ากิจกรรมของตนเอง 4.51 0.61 มากที่สุด 5

12. นักศึกษาพึงพอใจกับบทบาทในการท�ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 4.60 0.58 มากที่สุด 3

13. นักศึกษาพึงพอใจกับบทบาทในการท�ากิจกรรมร่วมกับผู้สอน 4.70 0.49 มากที่สุด 1

14. นักศึกษาพึงพอใจกับการแนะน�าและความช่วยเหลือจากเพื่อน

 ขณะท�ากิจกรรม
4.57 0.58 มากที่สุด 4

15. นักศึกษาพึงพอใจกับการแนะน�าและความช่วยเหลือจากผู้สอน

 ขณะท�ากิจกรรม
4.66 0.54 มากที่สุด 2

ค่าเฉลีย่ด้านความพงึพอใจในการท�ากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้นงานปฏบิตัิ 4.61 0.45 มากที่สุด 3

ด้านประโยชน์ของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ

16. ส่งเสริมให้นักศึกษาท�างานเป็นกลุ่ม แสดงความคิดเห็นและรับฟัง

 ความคิดเห็นของผู้อื่น
4.78 0.42 มากที่สุด 1

17. นักศึกษาสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 4.52 0.59 มากที่สุด 5

18. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น 4.63 0.60 มากที่สุด 2

19. ส่งเสริมให้นักศึกษาน�าวิธีการเรียนนี้ไปพัฒนาตนเองในการอ่าน

 เพื่อความเข้าใจเองได้
4.58 0.61 มากที่สุด 4

20. กิจกรรมของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนส่งเสริม

 ให้นักศึกษามีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

4.60 0.58 มากที่สุด 3

ค่าเฉลีย่ด้านประโยชน์ของการใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้นงานปฏบัิติ 4.62 0.44 มากที่สุด 2

รวม 4.59 0.39 มากที่สุด
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า นักศึกษาเห็นด้วยกับการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน 

ของนกัศกึษาสาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกจิ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั 

มากทีส่ดุ (X = 4.59) เมือ่พจิารณารายด้านพบว่า นกัศกึษาเหน็ด้วย 

ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) ด้านรูปแบบของกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (X = 4.64) 2) ด้านประโยชน ์

ของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (X = 4.62) 

3) ด้านความพึงพอใจในการท�ากิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงาน 

ปฏิบัติ (X = 4.61) และพบว่ามี 1 ด้าน ที่นักศึกษาเห็นด้วยในระดับ 

มาก ได้แก่ ด้านเนื้อหาของกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ  

(X = 4.50) 

สรุปและอภิปรายผล
 การวิจัยและพัฒนาครั้งน้ีได้ข้อค้นพบท่ีสามารถน�ามา

อภิปรายได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ข้อ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ดังนี้

 1. ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษา 

อังกฤษของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงาน 

ปฏิบัติสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งนี้ 

เนื่องมาจาก

  1.1 การก�าหนดเนือ้หา รูปแบบกจิกรรมการเรียนรู้ 

แบบเน้นงานปฏบิติั ผูวิ้จยัสร้างเนือ้หา ก�าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ 

เป้าหมายของกิจกรรมและการผลิตชิ้นงานอย่างชัดเจนทุกบทเรียน 

ไว้ในแผนกิจกรรมการเรียนรู้ (Nunan, 2004: 4) ทั้งนี้ได้รับความ 

อนุเคราะห์ในการตรวจสอบ ให้ค�าแนะน�าด้านเนื้อหา ด้านภาษา  

ด้านกจิกรรมและการวดัผลจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ 

เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  

ได้ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

เน้นงานปฏิบัติโดยรวมอยู่ท่ี 3.80 ถือว่าอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ผู้วิจัย 

มกีารวางแผนเป็นระบบ ได้แก่ การปฏบิตังิานของผูเ้รยีน การชีแ้นะ 

รูปแบบภาษา และโครงสร้างเน้ือหาบทอ่านเชิงความเรียงแต่ละ 

ประเภท ดังนั้นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงมีความเหมาะสม 

ในการน�ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ของ 

การวจิยั (Ellis, 2003: 244-246) ผูเ้รยีนได้รบัการฝึกเทคนคิการอ่าน 

อย่างเป็นข้ันตอนและต่อเนื่อง อ่านบทอ่านที่มีความหลากหลาย  

เริ่มเรียนจากเนื้อหาง่ายที่สุดไปยากตามโครงสร้างบทอ่านแต่ละ 

ประเภท (Willis, 1996: 195) ได้แก่ บทอ่านประเภทแจกแจง 

รายละเอียด การล�าดับเวลาหรือเหตุการณ์ การแสดงเหตุแลผล  

และการเปรยีบเทยีบ ท�าให้สามารถท�าความเข้าใจโครงสร้างบทอ่าน 

แต่ละประเภท เข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของค�าและ 

กลุ่มค�าในประโยค เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของประโยคที่ 

ซบัซ้อนและอนเุฉท เพือ่น�าไปจดัระบบความคดิและเรยีบเรยีงข้อมลู 

ทีอ่่านอย่างเป็นระบบ สามารถแยกแยะส่วนใดคอืเนือ้หาส�าคญั และ 

เป็นรายละเอียดปลีกย่อย ได้เรียนรู้ว่าจะน�ากลวิธีการอ่านแบบใด  

เม่ือไร และน�าไปประยกุต์ใช้อย่างไรในการอ่านแต่ละครัง้ให้เหมาะสม 

(สมุทร เซน็เชาวนชิ, 2551: 193) และสะท้อนกระบวนการอ่านได้ว่า

ผูเ้รียนสามารถรบัรูถ้งึโครงสร้างภายในของบทอ่านและการใช้ทักษะ 

การอ่านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการคิดทีใ่ช้ในการเช่ือมโยง และล�าดบั 

ความต่างๆ ในการอ่านเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสบผลส�าเรจ็ในการอ่าน (Ellis & Thomlinson, 1980: 132) 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mirshahvalad, Mahya Sadat,   

Azizmalayeri, Faramarz & Akhondi (2015: 46-48) ที่พบว่า 

ผลของการสอนโครงสร้างเนือ้หาในบทอ่านร่วมกับการสร้างแผนภาพ 

ล�าดับความคิดขณะเรียน ช่วยเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เรียนและ 

สามารถใช้ประโยชน์ของค�าชีแ้นะต่างๆ (signal words) ในการจับใจ 

ความส�าคัญและรายงานสรุปสิ่งที่อ่านได้ผลเป็นอย่างดี

  1.2 การปฏิบัติงาน ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานในการฝึก 

ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ�าวันท่ีหลากหลาย เช่น 

การรายงานการอ่านหลังปฏิบัติงานเพื่อสรุปใจความส�าคัญและ 

วิเคราะห์แสดงการเปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียของการใช้ 

โทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นจากสถานการณ ์

เพื่อฝึกการใช้ภาษาและโครงสร้าง ทั้งการพูดแสดงความคิดเห็น  

ระดมความคิด การวางแผนการท�าช้ินงาน การฝึกทักษะการเขียน 

เพื่อผลิตชิ้นงาน เช่น การค้นหาข้อเท็จจริง (fact-finding)  

ผ่านช่องทางการเรียนรู้จากหนังสือและเว็บไซต์เพื่อจัดท�าโปสเตอร์ 

ในการรณรงค์การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ จึงเป็นการเรียนรู ้

ทางภาษาควบคู่กับการใช้ภาษาปฏิสัมพันธ์ในการท�ากิจกรรมใน 

ชั้นเรียน (Nunan, 2004: 20-21) จึงท�าให้ผู้เรียนตระหนักใน 

คุณประโยชน์ของกิจกรรมการปฏิบัติภาระงาน ได้ลงมือปฏิบัติ 

ด้วยตนเอง และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ความหลากหลาย 

ของกิจกรรมเป็นสิ่งท้าทายที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริม 

การฝึกทักษะภาษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงและเป็นธรรมชาติ  

(Ellis, 2003: 9-10)

  1.3 การประเมินผล ผู้เรียนได้รับการทดสอบท้าย 

บททั้ง 4 บท และผู้สอนแจ้งผลคะแนนการทดสอบทุกครั้ง ให้ข้อมูล 

ย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนรับรู ้ข้อผิดพลาดและน�าไปปรับปรุงตาม 

ค�าแนะน�า จึงเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน 

ไปใช้ในการฝึกฝนและกระท�าจนเกิดความช�านาญ ในการท�าแบบ 

ทดสอบที่มี ลักษณะโครงสร ้างของของเนื้อความในบทอ่าน  

รูปแบบภาษา และโครงสร้างประโยคที่คล้ายคลึงกันได้ด้วยตนเอง  

นอกจากนีแ้บบทดสอบหลังเรยีนยงัมเีนือ้หาเหมอืนกบัแบบทดสอบ

ก่อนเรียนที่ผู้เรียนได้เคยท�าไปก่อนการเรียนด้วย รูปแบบการสอน

ภาษาอังกฤษแบบเน้นงานปฏิบัติ ดังนั้นการพัฒนาการอ่านโดย 

เกศินี  กูลพฤกษี
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การกระตุน้ความรูท้ีม่อียูก่่อนและเสรมิกลวธิกีารอ่านเป็นการเน้นย�า้ 

ข้อมูลทางความคิดในระหว่างกระบวนการการอ่านท�าให้ผู้เรียน

ระลึกความจ�าได้ดียิ่งขึ้นและสามารถน�ามาใช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของวิสาข์ จัติวัตร์ (2543: 267-269) ที่ให้ความเห็นว่า ผู้ที่มี 

โครงสร้างความรู ้เดิมด้านโครงสร้างเร่ืองเน้ือหาและรูปแบบม ี

ความส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการอ่าน ท�าให้อ่านได้ง่ายกว่า 

เรื่องที่ไม่คุ้นเคยทั้งเนื้อหาและรูปแบบ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็น 

ว่ากระบวนการเรียนการสอนภาษาและการวัดผลทางภาษามี

ความสัมพันธ์โดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Panahi  

(2012: 148-152) ท่ีพบว่า ผลการทดสอบ ITELS สอบคะแนน 

ของกลุ่มนักเรียนท่ีได้รับการฝึกงานปฏิบัติและฝึกตามทฤษฎีและ 

ค�าแนะน�า มีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนกว่าผลการทดสอบ TOEFL  

ของกลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกท�างานปฏิบัติ  

 2. ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ม ี

ต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ 

ในระดับมากที่สุด (X = 4.59) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านรปูแบบของกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้นงานปฏบิตัมิคีวามคดิเหน็ 

มากที่สุด (X = 4.64) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมเน้นงานปฏิบัต ิ

ในลกัษณะของการร่วมงาน มกีารเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษา 

เป้าหมาย นกัศกึษามโีอกาสท�างานทัง้งานคูแ่ละงานกลุม่ ซึง่สมาชกิ 

แต่ละคนมีความสามารถหลากหลาย กล่าวคือ เป็นการเรียนรู้ 

แบบร่วมงาน ผู ้เรียนได้ท�างานกับคนอื่นท่ีมีความแตกต่างโดย 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้รับการชี้แนะจากผู้ที่มีความช�านาญ 

มากกว่าซึ่งอาจเป็นทั้งผู้สอนหรือเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของตน และ 

มีผู้สอนอ�านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบ ทั้งนี ้

การสอนเน้นงานปฏิบัติเน้นการสื่อสารภาษามากกว่าตัวภาษา  

กล่าวคือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความคล่องแคล่วในการใช ้

ภาษาของผู้เรียนเป็นหลัก โดยไม่เน้นความถูกต้องของการใช้ภาษา 

มากนัก จึงท�าให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจ มีทัศนคติที่ดี มองเห็น 

คุณประโยชน์ และเต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามที่ได ้

รบัมอบหมาย  ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของปารฉิตัร ใสยอด (2552:  

บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องผลของการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบ 

เน้นงานปฏิบัติที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของ 

นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา โดยพบว่าความสามารถในการอ่านของ 

นักเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ที่ได ้

รับและอุปสรรคในการเรียนการอ่านแบบเน้นงานปฏิบัติ ดังนี้  

ประโยชน์ที่ได้รับ คือ การได้รับโอกาสในการท�ากิจกรรมที่หลากหลาย  

การสร้างปฏสัิมพนัธ์กบัเพือ่นระหว่างการท�างาน และเพิม่พนูความรู้ 

เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน รวมท้ังความรู้ด้านค�าศัพท์และไวยากรณ์ 

ภาษาอังกฤษ  อย่างไรก็ตามผู้เรียนบางคนมีความเห็นว่ายังประสบ 

ปัญหาในการเรียนรู้อยู่บ้าง กล่าวคือ มีข้อจ�ากัดในการใช้ภาษา  

และเวลาในการท�างานปฏิบัติไม่เพียงพอ ซ่ึง Lap and Trang  

(2017: 134) มผีลการวจิยัพบว่า แรงจงูใจในการอ่านและความสามารถ 

ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของกลุ่มทดลองที่เป็น 

นักเรียนระดับเกรด 10 ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  

ในประเทศเวียดนาม ทีไ่ด้รบัการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้นงาน 

ปฏิบัติสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

แบบเน้นงานปฏิบัติ โดยนักเรียนกลุ่มทดลองแสดงความคิดเห็น 

ว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์และมีความท้าทายใน 

การเรียนการอ่านเพื่อความเข้าใจส่วนงานวิจัยของTang, Chiou  

และ Jarsaillon (2015: 168) พบว่า ความสามารถของกลุ่ม 

นักศึกษาจีนในระดับกลางในไต้หวันซึ่งเรียนภาษาอังกฤษเป็น 

ภาษาต่างประเทศ (EFL) ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงาน 

ปฏิบัติมีพัฒนาการทักษะการอ่านสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาจีนที่ไม่ได้ 

รับการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติอย่างมีนัยส�าคัญ 

โดยการเปรียบเทียบการน�าเสนอข้อมูลจากการอ่านหนังสือต่างๆ 

ของนักศึกษาหลังสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 15 สัปดาห์ โดย 

ผูว้จิยัเรือ่งนีพ้บว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นงานปฏบิตัช่ิวยส่งเสรมิ 

ประสิทธิภาพความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา ค�าศัพท์ และ 

ไวยากรณ์ แต่ยังขาดความแม่นถูกต้องในการใช้ภาษา เช่นเดียวกับ 

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ระบุว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ดังกล่าวช่วยพัฒนาตนเองในด้านค�าศัพท์ และการออกเสียง  

นอกจากนีก้ารมบีรรยากาศแบบผ่อนคลาย ผูเ้รยีนจงึกล้าแสดงออก 

ถึงศักยภาพของตนเอง เป็นที่ยอมรับของเพื่อน มีสัมพันธภาพและ 

ทัศนคติที่ดีต่อกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจช่วยผลักดันให้ผู้เรียนมีความ 

กระตือรือร้นในการท�ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต้ังใจและ 

ส่งผลต่อการปฏิบัติภาระงานประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายซึ่ง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Abedin, (2007: 55-56) ที่ศึกษา 

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้โครงงานเป็น 

งานปฏิบัติกับนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่ Centre of Language and  

Translation ของ University Sains Malaysia โดยเก็บรวบรวม 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการปฏิบัติงาน การน�าเสนอ 

ข้อสรุปผลงาน และสิ่งที่ค ้นพบได้จากการปฏิบัติงาน พบว่า  

การปฏิบัติงานมีความตื่นเต้น สนุกสนาน และท้าทาย เพราะผู้เรียน 

ต้องเรียนรู้เองในงานที่รับผิดชอบและภาษาที่ใช้ในการส่ือสารใน 

การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษารู ้ สึกเป็นอิสระ 

ในการใช้ภาษาซึ่งไม่ถูกควบคุมให้สื่อสารเฉพาะในบทเรียน

เกศินี  กูลพฤกษี
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจยัไปใช้ในการเรยีนการสอน

 1. ควรเตรียมหาสื่อที่พบเห็นในชีวิตประจ�าวัน  

(authentic material) ท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาของบทเรียน 

ในแต่ละบท ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีแรงกระตุ้นในการด�าเนินกิจกรรม 

การเรียนการสอน

 2. ควรศึกษาและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

อย่างชัดเจนทุกขั้นตอน

 3. ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนและศึกษา 

ค้นคว้าด้วยตนเอง

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษา

อังกฤษเชิงธุรกิจที่เน้นงานปฏิบัติ

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยการอ่านภาษาอังกฤษเชิง 

วิชาการแบบเน้นงานปฏิบัติในรูปแบบบทเรียนออนไลน์เพื่อ 

ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21
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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
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA 2) เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC 3) เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC 4) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที ่

ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หลังจากน้ันใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

โดยการจับสลากอีกครั้ง เพื่อเลือกห้องเรียนเข้ากลุ่มทดลอง 1 และกลุ่มทดลอง 2 ซึ่งก�าหนดให้กลุ่มทดลอง 1 ได้รับการจัดการเรียนรู ้

โดยวิธี MIA และกลุ่มทดลอง 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธี  

MIA แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยวธิ ีCIRC แบบทดสอบวดัความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA มีความเข้าใจในการอ่าน 

ภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้

โดยวิธี CIRC มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียน แตกต่างกัน 

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC มีความสามารถใน 

การคิดวิเคราะห์หลังเรียน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ค�าส�าคัญ : ความเข้าใจในการอ่าน, การคิดวิเคราะห์, การจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA, การจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC
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Abstract
 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.

Keywords : Reading Comprehension, Analytical Thinking, MIA Learning Method, CIRC Learning Method
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บทน�า
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

ต่อการด�ารงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน ที่เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ การติดต่อสื่อสาร 

ที่ทันสมัย และการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม  

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งที่น�ามาใช้เป็นเครื่อง

มือที่ส�าคัญในการติดต่อสื่อสาร 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” ซ่ึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการ 

ท�างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ น่ันหมายความกว้างไกล 

ไปถึงประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียน และทุกส่วน 

ของประชาคมอาเซียน จะต้องใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น (นพพร  

สโรบล, 2557)  

 กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส�าคัญและ 

ความจ�าเป็นในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จึงก�าหนดให้วิชา  

ภาษาอังกฤษเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซ่ึงก�าหนดให้เรียนตลอด 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐานกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ พุทธศกัราช 2551  

มุ่งหวังให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช ้

ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้  

ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ 

ความเข้าใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก  

และสามารถถ่ายทอดความคดิและวฒันธรรมไทยไปยงัสงัคมโลกได้ 

อย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551: 1) ในการจดักจิกรรม 

การเรียนการสอนทักษะส�าคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ ทักษะ 

การอ่าน เพราะเป็นทักษะพ้ืนฐานท่ีส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน โดยเฉพาะในการศึกษาหาความรู้  

การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ล้วนแต่มีภาษาอังกฤษ 

เข้ามาเกีย่วข้องทัง้สิน้ การอ่านเป็นเครือ่งมอืในการรบัข้อมลูข่าวสาร 

ครูผู ้สอนจึงจ�าเป็นต้องวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ 

นักเรียนเป็นนักอ่านท่ีดี โดยเฉพาะส�าหรับสังคมไทย เมื่อออกจาก 

โรงเรียนไปทักษะการอ่านเป็นทักษะท่ีจะต้องใช้มากที่สุดในชีวิต 

ประจ�าวัน เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือส�าคัญที่น�าไปสู่การแสวงหา 

ความรู้ทั้งปวง ท�าให้ได้รับรู้ข่าวสารช่วยเสริมสร้างความคิดและ 

ประสบการณ์ (ดุษฎี  นาหาร, 2553: 3) การอ่านที่ดีมีประสิทธิภาพ 

นัน้มใิช่แต่เพยีงผูอ่้านสามารถอ่านออกเสยีงได้ถกูต้อง รวดเร็ว เท่านัน้  

ส่ิงส�าคัญอยู่ที่ผู้อ่านจะต้องมี “ความเข้าใจ” (Comprehension)  

ในเรื่องราวหรือสาระส�าคัญของเน้ือหาท่ีอ่านด้วย เม่ือผู้อ่านเกิด 

ความเข้าใจในสิง่ท่ีอ่านแล้ว ก็สามารถน�าสิง่ท่ีตนอ่านจนเกดิความเข้าใจ 

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของตนเองได้  

ความเข้าใจเนือ้หาสาระทีอ่่านจงึเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญั ผูอ่้านต้องใช้ 

ความคิดเพื่อสร้างความหมาย โดยน�าเอาความรู้ประสบการณ์เดิม 

ทีม่อียูเ่กีย่วกบั เร่ืองทีอ่่านออกมาช่วยสร้างความเข้าใจเรือ่งราวท่ีอ่าน 

และความเข้าใจทีถ่กูต้องจะเกดิขึน้จากการทีผู่อ่้านสามารถเชือ่มโยง 

พืน้ฐานความรูเ้ดมิให้สอดคล้องกับข้อมลูทีอ่่านได้ (วนัเพญ็ วฒัฐานะ, 

2557: 43) ความสามารถในการคิดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยใน 

การอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เนื่องจากผู้อ่านต้องใช้ความคิด 

แก้ปัญหาหรือให้เหตุผลโดยใช้การวิเคราะห์ จ�าแนกตัดสิน ประเมิน  

และสังเคราะห์สิ่งที่อ่านให้เกิดความเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ และ 

การอ่านเป็นความสามารถในการจ�าแนก แยกแยะข้อมูลที่สมบูรณ ์

ออกเป็นส่วนย่อยๆ เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน 

ท�าให้ทราบถึงความส�าคัญและความสัมพันธ์ของส่วนย่อยๆ ท่ี

จ�าแนกหาสาเหตุ หาผล และความส�าคัญทั้งปวงของเร่ืองนั้นๆ  

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อประโยชน์อย่างมากในระดับ 

ปัจเจกบุคคล ระดับองค์กร ระดับประเทศ ซึ่งแทบทุกวิชาจ�าเป็น 

ต้องใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นเครื่องมือในการศึกษา 

หาความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนั้น จะน�าไปสู่การตัดสินใจ และ 

การแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ความสามารถในการคิดเป็นสมรรถนะ 

ที่ส�าคัญของผู ้เรียนด้านหน่ึงที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�าหนดไว้ในสมรรถนะส�าคัญของ 

ผู้เรียน ซึ่งความสามารถในการคิดที่หลักสูตรก�าหนด ประกอบด้วย  

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง 

สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ 

เพื่อน�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ 

เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ.  

2551: 3 - 4)

 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นทักษะที่สามารถ 

พัฒนาได้ และยังเป็นพ้ืนฐานให้กับการคิดในมิติอื่นๆ เช่น ช่วยใน 

การคิดแก้ปัญหา ช่วยในการประเมินและการตัดสินใจ ช่วยให้ 

ความคิดสร้างสรรค์สมเหตุสมผล และช่วยในการท�าความเข้าใจ  

แต่ต้องมีการพัฒนากระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง เพราะการพัฒนา 

การคิดต้องมีความเชื่อมโยงซ่ึงกันและกันตลอดเวลา (เกรียงศักด์ิ  

เจริญวงศ์ศักดิ์, 2548: 1) การคิดเป็นกระบวนการทางสมองใน 

การจัด กระท�า ข้อมูล หรือสิ่งเร้าที่รับเข้ามาการคิดเป็นกระบวนการ 

ทางสติปัญญาของบุคคล (Cognitive Process) ที่บุคคลใช้ 

สร้างความหมาย ความเข้าใจในสรรพสิ่งต่างๆ ที่บุคคลได้รับจาก 

ประสบการณ์ การคดิมลีกัษณะเป็นกระบวนการ หรอืวธิกีารพฒันา 

ฝึกฝนได้ ท�าแทนกันไม่ได้ สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ มีอิทธิพล 
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ท�าให้เกดิการคดิ การคิดวิเคราะห์เป็นทกัษะทางระบบการคดิทีส่�าคญั 

ส�าหรบัผูเ้รียนทีจ่ะพจิารณาสิง่เร้า หรอืสารจากการฟัง หรือการอ่าน  

เพือ่ประเมนิค่าแล้ว สรปุเลอืกน�าไปสูก่ารตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง 

ถกูต้องและเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานทีส่�าคญัทีจ่ะท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามรู ้

ความสามารถ และถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ

 อย่างไรก็ตามแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งเน้นให้มี 

การจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษอย่างหลากหลายและ 

มีนโยบายเร่งพัฒนาคุณภาพในวิชาภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานาน  

แต่ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของประเทศไทยยังอยู ่ในระดับต�่า  

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET) ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับประเทศ  

ประจ�าปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 พบว่า มีค่าเฉลี่ย  

40.31 และ 34.59 ตามล�าดับ ซึ่งอยู่ในระดับต�่า และจากรายงาน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดจันทบุรี พบว่า มีค่าเฉลี่ยใน 

ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 อยู่ที่ 44.07 และ 36.74  

ตามล�าดับ ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับท่ีต�่าเช่นกัน และจากรายงาน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของระดับ 

ชั้นประถมศึกษาป ี ท่ี  6 ของโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 

(บุรวิทยาคาร) ประจ�าปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559  

พบว่า มีค่าเฉลี่ย 42.35 และ 37.41 ตามล�าดับ จากผลรายงาน 

ดังกล่าวพบว่า ผลการทดสอบของวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับ 

ประเทศ ระดับจังหวัดและระดับโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยที่ไม่ผ่าน 

เกณฑ์มาตรฐาน นอกจากน้ีจากรายงานการประเมินดังกล่าวยัง 

พบว่า วิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยร้อยละต�่ากว่าในทุกวิชาอีกด้วย  

(สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 

2559, 2560: 3) จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของแบบทดสอบ 

ทางการศกึษาระดับชาตข้ัินพืน้ฐานวชิาภาษาองักฤษ ให้ความส�าคญั 

ไปที่สาระที่ 1 คือ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ซ่ึงเน้นการใช้ภาษา 

ต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน และเขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล  

ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น�าเสนอข้อมูล  

ความคิด รวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้าง 

ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทั้ง 4 คือ ทักษะการฟัง การพูด  

การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเข้าใจในการอ่าน  

และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่าผู ้เรียนจะ 

ไม่สามารถท�าแบบทดสอบได้เลยหากผู้เรียนไม่มีความเข้าใจใน 

การอ่านและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นจากรายงาน 

การประเมนิและปัญหาดงักล่าว ครูผูส้อนจะต้องเร่งพฒันาการเรยีน 

การสอน โดยเฉพาะความเข้าใจในการอ่านควบคูไ่ปกบัความสามารถ  

ในการคิดวิเคราะห์ 

 กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีจ่ะสามารถพฒันาผลสมัฤทธิ์ 

และยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

ได้นั้นขึ้นอยู่กับวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ เพราะ 

การเรยีนการสอนจะส�าเรจ็หรือไม่ขึน้อยูก่บัการจัดการเรยีนการสอน 

ของครูผู้สอนเป็นส�าคัญ ครูผู้สอนควรมีความรู้ในด้านวิธีสอนและ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วยเสริมสร้าง ความรู ้

ความเข้าใจในการเรียนของผู้เรียน จากการศึกษาเอกสารและ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนอ่านแบบต่างๆ ที่สามารถใช้ 

แก้ปัญหาในการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษได้นั้น ผู้วิจัย 

พบว่า วิธีสอนการอ่านที่เหมาะสม และสามารถน�ามาแก้ปัญหา 

ข้างต้นได้คือ วิธีสอนการอ่านแบบ MIA (Murdorch Integrated  

Approach) เพราะเป็นวิธีสอน ที่ มุ ่งเน้นการเรียนโดยผ่าน 

กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และด�าเนินกิจกรรมด้วยตนเอง 

ตามขั้นตอนที่ครูผู้สอนได้เตรียมไว้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 

ผู ้เรียนเป็นส�าคัญ ซึ่งลักษณะส�าคัญของการสอนโดยวิธีนี้คือ  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในแต่ละชั่วโมงให้อยู่ในรูปแบบ 

บรูณาการทกัษะทางภาษาทัง้ 4 ทกัษะ คอื การฟัง การพดู การอ่าน  

และการเขียน แต่จะมีทักษะการอ่านที่เป็นจุดเน้นในการสอน  

ส่วนทักษะอื่น แม้ว่าจะไม่ได้เป็นจุดเน้น ก็จะได้รับการพัฒนาไป 

พร้อมกัน (Murdorch, 1986 : 10) การสอนอ่านโดยวิธี MIA นี้ 

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าท�าให้ความสามารถในการอ่านของ 

นักเรียนสูงขึ้น โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน 7 ขั้นตอน  

คือ 1) ขั้นถามน�าก ่อนการอ ่าน (Pr iming Questions)  

2) ขั้นการท�าความเข้าใจค�าศัพท์ (Understanding Vocabulary)  

3) ขั้นการอ่านเนื้อเรื่อง (Reading the Text) 4) ขั้นท�าความเข้าใจ 

เนื้อเรื่อง (Understanding the Text) 5) ขั้นการถ่ายโอนข้อมูล 

ในรูปแบบอื่น (Transferring Information) 6) ขั้นการท�าแบบ 

ฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและเรียงโครงสร้างของอนุเฉท (Jigsaw  

Exercise and Paragraph Structure) และ 7) ขั้นการประเมิน                

และการแก้ไข (Evaluation and Correcting) 

 นอกจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี MIA แล้ว ผู้วิจัย 

พบว่า ยังมีวิธีการจัดการเรียนรู ้  CIRC ซึ่งมาจากค�าเต็มว ่า  

Cooperative Integrated Reading and Composition เป็นวิธ ี

การเรียนการสอนแบบร่วมมือที่ใช ้ในการสอนอ่านและเขียน  

โดยเฉพาะ (Slavin, 1995 : 321 - 351) วิธีการสอนนี้ประกอบด้วย 

ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการอ่าน คือ การแจ้งจุดประสงค์ 

การเรียนบทบาทของนักเรียน และจัดกลุ่มนักเรียน 2) ขั้นสอนอ่าน  

คือ การน�าเข้าสู่บทเรียน กระตุ้นให้นักเรียนใช้ความรู้ ประสบการณ ์

เดิมที่มี และมอบหมายงานกลุ่ม 3) ขั้นท�ากิจกรรมกลุ่มโดยเริ่ม 

ขั้นตอน C (Cooperative) คือ นักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  

โดยให้จับคู่กันอ่าน และช่วยกันแก้ไข จากนั้นเข้ากลุ่มใหญ่และ 

ช่วยกันสรุปอีกครั้ง จากนั้นเริ่มขั้นตอน IR (Integrated Reading)  

พัชรี  ชวนฤทัย, ปวริศา  จรดล, วิวัฒน์  เพชรศรี  
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คอื บรูณการสอนการอ่าน โดยนกัเรยีนช่วยกนัอ่าน แปลความหมาย 

ตีความ เรียงล�าดับเหตุการณ์ คิดวิเคราะห์ และจับใจความส�าคัญ 

ของเร่ือง สดุท้ายขัน้ตอน C (Composition) คอื การเขยีนสรปุ และ 

แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน 4) ขั้นตรวจสอบผลงานและ 

ทดสอบ โดยทดสอบและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคลและ 

เป็นทีม 5) ขั้นสรุปบทเรียนและประกาศผลการท�างานกลุ่ม 

 จากสภาพปัญหาและความส�าคญัดงักล่าว ผูว้จิยัในฐานะ 

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน 

ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และ 

การจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC เพ่ือพัฒนาความเข้าใจ การอ่าน 

ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยน�าผล 

การวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน 

เพื่อความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิด

วเิคราะห์ให้มปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

ให้สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที ่

หลากหลาย และพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ 

หลักสูตรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือเปรยีบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู ้

โดยวิธี MIA 

 2. เพ่ือเปรยีบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัด การเรียนรู ้

โดยวิธี CIRC

 3. เพ่ือเปรยีบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC

 4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้นกัเรยีนทีก่�าลงัศกึษา 

อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัด 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศกึษา 2561 จ�านวน 5 โรงเรยีน มนีกัเรียนจ�านวนทัง้สิน้ 516 คน

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่ก�าลัง 

ศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนเทศบาลเมอืงขลงุ 1  

(บรุวทิยาคาร) อ�าเภอขลงุ จังหวดัจนัทบรุ ีภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 

2561 จ�านวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนจ�านวน 62 คน ซึ่งได้มาจาก 

การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หลังจากนั้นใช้วิธีการ 

สุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลากอีกครั้ง เพื่อเลือกห้องเรียนเข้ากลุ่ม 

ทดลอง 1 และกลุ่มทดลอง 2 ซ่ึงก�าหนดให้กลุ่มทดลอง 1 ได้รับ 

การจัดการเรียนรู้ โดยวิธี MIA และกลุ่มทดลอง 2 ได้รับการจัด 

การเรียนรู้โดยวิธี CIRC โดยช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ�านวน  

31 คน เป็นกลุ่มทดลอง 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จ�านวน 31 คน เป็นกลุ่มทดลอง 2  

ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA จ�านวน 10 แผน  

ใช้เวลา 20 ชั่วโมง   

 2. แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยวธิ ีCIRC จ�านวน 10  แผน  

ใช้เวลา 20 ชั่วโมง   

 3. แบบทดสอบวดัความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ  

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เป็นแบบทดสอบเป็นแบบปรนยั ชนดิเลอืกตอบ  

4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ 

 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เป็นแบบทดสอบเป็นแบบปรนยั ชนดิเลอืกตอบ  

4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู ้

โดยวิธี MIA และการจัดการเรียนรู ้โดยวิธี CIRC และการวัด 

ผลประเมนิผลการเรยีนรู ้เพือ่ให้นกัเรยีนสามารถปฏบิตัตินได้ถกูต้อง  

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท�าวิจัยในครั้งนี้

 2. ด�าเนนิการทดสอบก่อนการจดัการเรยีนรู ้โดยการน�า 

แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ จ�านวน 30 ข้อ  

และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ จ�านวน 30 ข้อ 

ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม และบันทึกคะแนนที่ได้จาก 

การทดสอบครั้งนี้ เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre test)

 3. ด�าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ท้ัง 

สองกลุ่ม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แต่ละกลุ่มใช้เวลา 

ในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ�านวน 10 แผน 

ใช้เวลา 20 ชั่วโมง โดยใช้เวลาเรียนปกติ

 4. ด�าเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ (Post  

test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ  

จ�านวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์  

จ�านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน และ

บันทึกผล

พัชรี  ชวนฤทัย, ปวริศา  จรดล, วิวัฒน์  เพชรศรี  
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186   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้

 1. เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  

โดยการจัดการเรยีนรูว้ธิ ีMIA ด้วยการทดสอบค่าทแีบบไม่เป็นอสิระ 

จากกัน (t - test for Dependent Sample)

 2. เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู ้

โดยการจัดการเรียนรูว้ธิ ีCIRC ด้วยการทดสอบค่าทแีบบไม่เป็นอสิระ 

จากกัน (t - test for Dependent Sample)

 3. เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ  

หลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ได ้

รับการจัดการเรียนรู้วิธี MIA และกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 

วิธี CIRC โดยการทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระจากกัน (t - test for  

Independent Sample)

 4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

หลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ได ้

รับการจัดการเรียนรู้วิธี MIA และกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 

วิธี CIRC โดยการทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระจากกัน (t - test for  

Independent Sample)

ผลการวิจัย
 จากการทดลองจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี MIA และวิธี  

CIRC ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และได ้

น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ความเข้าใจในการอ่าน

ภาษาองักฤษ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ด้รบัการจดัการ

เรียนรู้โดยวิธี MIA ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.68 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 30 คะแนน และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.42 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 ระหว่างก่อนและหลังการเรียนรู้โดยวิธี MIA

คะแนน และผลการเปรยีบเทยีบความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ 

ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้วิธี MIA พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจ

ในการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า ความเข้าใจในการอ่าน 

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้โดยวิธี CIRC ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.32 คะแนน  

จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.74  

ตารางที่ 2  แสดงคะแนนการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 ระหว่างก่อนและหลังการเรียนรู้โดยวิธี CIRC

คะแนน และผลการเปรยีบเทยีบความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ  

ก่อนและหลงัการเรยีนรูโ้ดยใช้วธิ ีCIRC พบว่า นกัเรยีนมีความเข้าใจ 

ในการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถิติที่ระดับ .05  
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 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห/ ชั ้นประถมศึกษาปÑที ่ 6 เปãนแบบทดสอบเปãนแบบปรนัย             

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข~อ 

  

 การเก็บรวบรวมข.อมูล 

 1. ช้ีแจงจุดประสงค/การเรียนรู~และการจัดการเรียนรู~โดยวิธี MIA และการจัดการเรียนรู~โดยวิธี CIRC และการวัดผล

ประเมินผลการเรียนรู~ เพื่อให~นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได~ถูกต~อง อันจะเปãนประโยชน/ตÄอการทำวิจัยในครั้งน้ี 

 2. ดำเนินการทดสอบกÄอนการจัดการเรียนรู~ โดยการนำแบบทดสอบวัดความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ จำนวน 

30 ข~อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห/ จำนวน 30 ข~อ ไปทดสอบกับกลุÄมตัวอยÄางทั้งสองกลุÄม และบันทึก

คะแนนที่ได~จากการทดสอบครั้งน้ี เปãนคะแนนทดสอบกÄอนเรียน (Pre test) 

 3. ดำเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู~ทั้งสองกลุÄม ในภาคเรียนที่ 2 ปÑการศึกษา 2561 แตÄละกลุÄมใช~เวลา

ในการจัดการเรียนรู~ตามแผนการจัดการเรียนรู~ จำนวน 10 แผน ใช~เวลา 20 ช่ัวโมง โดยใช~เวลาเรียนปกติ 

 4. ดำเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู~ (Post test) โดยใช~แบบทดสอบวัดความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ 

จำนวน 30 ข~อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห/ จำนวน 30 ข~อ ซ่ึงเปãนฉบับเดียวกับแบบทดสอบกÄอน

เรียน และบันทึกผล 

 การวิเคราะหAข.อมูล 

 ผู~วิจัยดำเนินการวิเคราะห/ข~อมูลโดยใช~คÄาสถิติ ดังน้ี 

 1. เปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่  6 กÄอนและหลังการจัด             

การเรียนรู~ โดยการจัดการเรียนรู~วิธี MIA ด~วยการทดสอบคÄาทีแบบไมÄเปãนอิสระจากกัน (t - test for Dependent Sample) 

 2. เปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่  6 กÄอนและหลังการจัด           

การเรียนรู~ โดยการจัดการเรียนรู~วิธี CIRC ด~วยการทดสอบคÄาทีแบบไมÄเปãนอิสระจากกัน (t - test for Dependent Sample) 

 3. เปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ หลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 ระหวÄางกลุÄมที่ได~รับ

การจัดการเรียนรู~วิธี MIA และกลุÄมที่ได~รับการจัดการเรียนรู~วิธี CIRC โดยการทดสอบคÄาทีแบบเปãนอิสระจากกัน (t - test for 

Independent Sample) 

 4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห/ หลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 ระหวÄางกลุÄมที่ได~รับ

การจัดการเรียนรู~วิธี MIA และกลุÄมที่ได~รับการจัดการเรียนรู~วิธี CIRC โดยการทดสอบคÄาทีแบบเปãนอิสระจากกัน (t - test for 

Independent Sample) 

 

ผลการวิจัย 
 จากการทดลองจัดการเรียนรู~ โดยใช~ วิธี MIA และวิธี CIRC ที่ มีตÄอความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษและ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห/ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 และได~นำเสนอผลการวิเคราะห/ข~อมูลแบÄงออกเปãน 4 ข~อดังน้ี 

 1. ตารางแสดงคะแนนการเปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6  

ระหวÄางกÄอนและหลังการเรียนรู~โดยวิธี MIA 

การทดลอง N  S.D. SD SD2 t p 

กÄอนเรียน 31 12.68 2.89 
240 1966 22.73* .000 

หลังเรียน 31 20.42 3.89 

* p < .05 

X
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 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห/ ชั ้นประถมศึกษาปÑที ่ 6 เปãนแบบทดสอบเปãนแบบปรนัย             

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข~อ 

  

 การเก็บรวบรวมข.อมูล 

 1. ช้ีแจงจุดประสงค/การเรียนรู~และการจัดการเรียนรู~โดยวิธี MIA และการจัดการเรียนรู~โดยวิธี CIRC และการวัดผล

ประเมินผลการเรียนรู~ เพื่อให~นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได~ถูกต~อง อันจะเปãนประโยชน/ตÄอการทำวิจัยในครั้งน้ี 

 2. ดำเนินการทดสอบกÄอนการจัดการเรียนรู~ โดยการนำแบบทดสอบวัดความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ จำนวน 

30 ข~อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห/ จำนวน 30 ข~อ ไปทดสอบกับกลุÄมตัวอยÄางทั้งสองกลุÄม และบันทึก

คะแนนที่ได~จากการทดสอบครั้งน้ี เปãนคะแนนทดสอบกÄอนเรียน (Pre test) 

 3. ดำเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู~ทั้งสองกลุÄม ในภาคเรียนที่ 2 ปÑการศึกษา 2561 แตÄละกลุÄมใช~เวลา

ในการจัดการเรียนรู~ตามแผนการจัดการเรียนรู~ จำนวน 10 แผน ใช~เวลา 20 ช่ัวโมง โดยใช~เวลาเรียนปกติ 

 4. ดำเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู~ (Post test) โดยใช~แบบทดสอบวัดความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ 

จำนวน 30 ข~อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห/ จำนวน 30 ข~อ ซ่ึงเปãนฉบับเดียวกับแบบทดสอบกÄอน

เรียน และบันทึกผล 

 การวิเคราะหAข.อมูล 

 ผู~วิจัยดำเนินการวิเคราะห/ข~อมูลโดยใช~คÄาสถิติ ดังน้ี 

 1. เปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่  6 กÄอนและหลังการจัด             

การเรียนรู~ โดยการจัดการเรียนรู~วิธี MIA ด~วยการทดสอบคÄาทีแบบไมÄเปãนอิสระจากกัน (t - test for Dependent Sample) 

 2. เปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่  6 กÄอนและหลังการจัด           

การเรียนรู~ โดยการจัดการเรียนรู~วิธี CIRC ด~วยการทดสอบคÄาทีแบบไมÄเปãนอิสระจากกัน (t - test for Dependent Sample) 

 3. เปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ หลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 ระหวÄางกลุÄมที่ได~รับ

การจัดการเรียนรู~วิธี MIA และกลุÄมที่ได~รับการจัดการเรียนรู~วิธี CIRC โดยการทดสอบคÄาทีแบบเปãนอิสระจากกัน (t - test for 

Independent Sample) 

 4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห/ หลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 ระหวÄางกลุÄมที่ได~รับ

การจัดการเรียนรู~วิธี MIA และกลุÄมที่ได~รับการจัดการเรียนรู~วิธี CIRC โดยการทดสอบคÄาทีแบบเปãนอิสระจากกัน (t - test for 

Independent Sample) 

 

ผลการวิจัย 
 จากการทดลองจัดการเรียนรู~ โดยใช~ วิธี MIA และวิธี CIRC ที่ มีตÄอความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษและ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห/ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 และได~นำเสนอผลการวิเคราะห/ข~อมูลแบÄงออกเปãน 4 ข~อดังน้ี 

 1. ตารางแสดงคะแนนการเปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6  

ระหวÄางกÄอนและหลังการเรียนรู~โดยวิธี MIA 

การทดลอง N  S.D. SD SD2 t p 

กÄอนเรียน 31 12.68 2.89 
240 1966 22.73* .000 

หลังเรียน 31 20.42 3.89 

* p < .05 

X
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 จากตารางที่ 1 แสดงให~เห็นวÄา ความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 ที่ได~รับการ

จัดการเรียนรู~โดยวิธี MIA กÄอนเรียนมีคÄาเฉล่ียเทÄากับ 12.68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และหลังเรียนมีคÄาเฉล่ียเทÄากับ 

20.42 คะแนน และผลการเปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ กÄอนและหลังการเรียนรู~โดยใช~วิธี MIA 

พบวÄา นักเรียนมีความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวÄากÄอนเรียนอยÄางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2. ตารางแสดงคะแนนการเปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6  

ระหวÄางกÄอนและหลังการเรียนรู~โดยวิธี CIRC 

การทดลอง N  S.D. SD SD2 t p 

กÄอนเรียน 31 11.32 2.85 
292 2826 33.05* .000 

หลังเรียน 31 20.74 3.57 

* p < .05 

 จากตาราง 2 แสดงให~เห็นวÄา ความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่  6 ที่ ได~รับ

การจัดการเรียนรู~ โดยวิธี CIRC กÄอนเรียนมีคÄาเฉ ล่ียเทÄากับ 11.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และ

หลังเรียนมีคÄาเฉล่ียเทÄากับ 20.74 คะแนน และผลการเปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ กÄอนและหลังการ

เรียนรู~โดยใช~วิธี CIRC พบวÄา นักเรียนมีความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวÄากÄอนเรียน อยÄางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05   

 3. ตารางแสดงการเปรียบเทยีบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 หลังการ

จัดการเรียนรู~โดยวิธี MIA และวิธี CIRC 

กลุÄมทดลอง N  SD SD2 S.D. t p 
กÄอนเรียน หลังเรียน 

กลุÄมทดลอง 1 

ได~รับการจัดการเรียนรู~

โดยวิธี MIA 

31 12.68 20.42 240 1966 3.89 

0.34 0.367 
กลุÄมทดลอง 2 

ได~รับการจัดการเรียนรู~

โดยวิธี CIRC 

31 11.32 20.74 292 2826 3.57 

 จากตารางที่ 3 แสดงให~เห็นวÄา ความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 กลุÄมที่

ได~รับการจัดการเรียนรู~โดยวิธี MIA มีคÄาเทÄากับ 20.42 คะแนน และกลุÄมที่ได~รับการจัดการเรียนรู~โดยวิธี CIRC มีคÄาเทÄากับ 

20.74 คะแนน ผลการเปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษหลัง เรียนของทั ้งสองกลุ Äมทดลอง พบวÄา 

แตกตÄางกันอยÄางไมÄมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 

 

 

 

 

 

 

X

X
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 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห/ ชั ้นประถมศึกษาปÑที ่ 6 เปãนแบบทดสอบเปãนแบบปรนัย             

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข~อ 

  

 การเก็บรวบรวมข.อมูล 

 1. ช้ีแจงจุดประสงค/การเรียนรู~และการจัดการเรียนรู~โดยวิธี MIA และการจัดการเรียนรู~โดยวิธี CIRC และการวัดผล

ประเมินผลการเรียนรู~ เพื่อให~นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได~ถูกต~อง อันจะเปãนประโยชน/ตÄอการทำวิจัยในครั้งน้ี 

 2. ดำเนินการทดสอบกÄอนการจัดการเรียนรู~ โดยการนำแบบทดสอบวัดความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ จำนวน 

30 ข~อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห/ จำนวน 30 ข~อ ไปทดสอบกับกลุÄมตัวอยÄางทั้งสองกลุÄม และบันทึก

คะแนนที่ได~จากการทดสอบครั้งน้ี เปãนคะแนนทดสอบกÄอนเรียน (Pre test) 

 3. ดำเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู~ทั้งสองกลุÄม ในภาคเรียนที่ 2 ปÑการศึกษา 2561 แตÄละกลุÄมใช~เวลา

ในการจัดการเรียนรู~ตามแผนการจัดการเรียนรู~ จำนวน 10 แผน ใช~เวลา 20 ช่ัวโมง โดยใช~เวลาเรียนปกติ 

 4. ดำเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู~ (Post test) โดยใช~แบบทดสอบวัดความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ 

จำนวน 30 ข~อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห/ จำนวน 30 ข~อ ซ่ึงเปãนฉบับเดียวกับแบบทดสอบกÄอน

เรียน และบันทึกผล 

 การวิเคราะหAข.อมูล 

 ผู~วิจัยดำเนินการวิเคราะห/ข~อมูลโดยใช~คÄาสถิติ ดังน้ี 

 1. เปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่  6 กÄอนและหลังการจัด             

การเรียนรู~ โดยการจัดการเรียนรู~วิธี MIA ด~วยการทดสอบคÄาทีแบบไมÄเปãนอิสระจากกัน (t - test for Dependent Sample) 

 2. เปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่  6 กÄอนและหลังการจัด           

การเรียนรู~ โดยการจัดการเรียนรู~วิธี CIRC ด~วยการทดสอบคÄาทีแบบไมÄเปãนอิสระจากกัน (t - test for Dependent Sample) 

 3. เปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ หลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 ระหวÄางกลุÄมที่ได~รับ

การจัดการเรียนรู~วิธี MIA และกลุÄมที่ได~รับการจัดการเรียนรู~วิธี CIRC โดยการทดสอบคÄาทีแบบเปãนอิสระจากกัน (t - test for 

Independent Sample) 

 4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห/ หลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 ระหวÄางกลุÄมที่ได~รับ

การจัดการเรียนรู~วิธี MIA และกลุÄมที่ได~รับการจัดการเรียนรู~วิธี CIRC โดยการทดสอบคÄาทีแบบเปãนอิสระจากกัน (t - test for 

Independent Sample) 

 

ผลการวิจัย 
 จากการทดลองจัดการเรียนรู~ โดยใช~ วิธี MIA และวิธี CIRC ที่ มีตÄอความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษและ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห/ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 และได~นำเสนอผลการวิเคราะห/ข~อมูลแบÄงออกเปãน 4 ข~อดังน้ี 

 1. ตารางแสดงคะแนนการเปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6  

ระหวÄางกÄอนและหลังการเรียนรู~โดยวิธี MIA 

การทดลอง N  S.D. SD SD2 t p 

กÄอนเรียน 31 12.68 2.89 
240 1966 22.73* .000 

หลังเรียน 31 20.42 3.89 

* p < .05 

X
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ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC มีค่าเท่ากับ 20.74 คะแนน  

ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียน 

ของทั้งสองกลุ่มทดลอง พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ความเข้าใจในการอ่าน

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับ 

การจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA มีค่าเท่ากับ 20.42 คะแนน และกลุ่ม 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 หลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC

 จากตารางที่ 4 แสดงว่า ความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มท่ีได้รับการจัด 

การเรียนรู้โดยวิธี MIA มีค่าเท่ากับ 19.00 คะแนน และกลุ่มที ่

ได ้รับการจัดการเรียนรู ้ โดยวิธี  CIRC มีค ่าเท ่ากับ 19.81  

ผลการเปรียบเทยีบความความสามารถในการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีน 

ของทั้งสองกลุ่มทดลอง พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทาง 

สถิติ

สรุปผลและอภิปรายผล
 จากการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความเข้าใจใน 

การอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ 

นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยวธิ ีMIA  

และการจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 หลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC

 7 

 จากตารางที่ 1 แสดงให~เห็นวÄา ความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 ที่ได~รับการ

จัดการเรียนรู~โดยวิธี MIA กÄอนเรียนมีคÄาเฉล่ียเทÄากับ 12.68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และหลังเรียนมีคÄาเฉล่ียเทÄากับ 

20.42 คะแนน และผลการเปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ กÄอนและหลังการเรียนรู~โดยใช~วิธี MIA 

พบวÄา นักเรียนมีความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวÄากÄอนเรียนอยÄางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2. ตารางแสดงคะแนนการเปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6  

ระหวÄางกÄอนและหลังการเรียนรู~โดยวิธี CIRC 

การทดลอง N  S.D. SD SD2 t p 

กÄอนเรียน 31 11.32 2.85 
292 2826 33.05* .000 

หลังเรียน 31 20.74 3.57 

* p < .05 

 จากตาราง 2 แสดงให~เห็นวÄา ความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่  6 ที่ ได~รับ

การจัดการเรียนรู~ โดยวิธี CIRC กÄอนเรียนมีคÄาเฉ ล่ียเทÄากับ 11.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และ

หลังเรียนมีคÄาเฉล่ียเทÄากับ 20.74 คะแนน และผลการเปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ กÄอนและหลังการ

เรียนรู~โดยใช~วิธี CIRC พบวÄา นักเรียนมีความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวÄากÄอนเรียน อยÄางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05   

 3. ตารางแสดงการเปรียบเทยีบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 หลังการ

จัดการเรียนรู~โดยวิธี MIA และวิธี CIRC 

กลุÄมทดลอง N  SD SD2 S.D. t p 
กÄอนเรียน หลังเรียน 

กลุÄมทดลอง 1 

ได~รับการจัดการเรียนรู~

โดยวิธี MIA 

31 12.68 20.42 240 1966 3.89 

0.34 0.367 
กลุÄมทดลอง 2 

ได~รับการจัดการเรียนรู~

โดยวิธี CIRC 

31 11.32 20.74 292 2826 3.57 

 จากตารางที่ 3 แสดงให~เห็นวÄา ความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 กลุÄมที่

ได~รับการจัดการเรียนรู~โดยวิธี MIA มีคÄาเทÄากับ 20.42 คะแนน และกลุÄมที่ได~รับการจัดการเรียนรู~โดยวิธี CIRC มีคÄาเทÄากับ 

20.74 คะแนน ผลการเปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษหลัง เรียนของทั ้งสองกลุ Äมทดลอง พบวÄา 

แตกตÄางกันอยÄางไมÄมีนัยสำคัญทางสถิติ  
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 4. ตารางแสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห/ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 หลังการจัดการ 

เรียนรู~โดยวิธี MIA และวิธี CIRC 

กลุÄมทดลอง N  SD SD2 S.D. t p 
กÄอนเรียน หลังเรียน 

กลุÄมทดลอง 1 

ได~รับการจัดการเรียนรู~

โดยวิธี MIA 

31 10.68 19.00 258 2232 3.43 

0.99 0.163 
กลุÄมทดลอง 2 

ได~รับการจัดการเรียนรู~

โดยวิธี CIRC 

31 10.65 19.81 284 2692 2.98 

 จากตารางที่ 4 แสดงวÄา ความสามารถในการคิดวิเคราะห/ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 กลุÄมที่ได~รับการ

จัดการเรียนรู~โดยวิธี MIA มีคÄาเทÄากับ 19.00 คะแนน และกลุÄมที่ได~รับการจัดการเรียนรู~โดยวิธี CIRC มีคÄาเทÄากับ 19.81 ผล

การเปรียบเทียบความความสามารถในการคิดวิเคราะห/หลังเรียนของทั้งสองกลุÄมทดลอง พบวÄา แตกตÄางกันอยÄางไมÄมี

นัยสำคัญทางสถิติ 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห/              

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 ที่ได~รับการจัดการเรียนรู~โดยวิธี MIA และการจัดการเรียนรู~โดยวิธี CIRC สามารถอภิปรายผลได~

ดังน้ี 

 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปÑที่ 6 ที่ได~รับการจัดการเรียนรู~โดยวิธี MIA มีความเข~าใจในการอÄานภาษาอังกฤษ                 

หลังเรียนสูงกวÄากÄอนเรียน อยÄางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  เน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู~โดยใช~วิธี MIA หรือการจัดการเรียนรู~แบบบูรณาการของเมอร/ดอก/ (MIA) เปãนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู~ที่เน~นผู~เรียนเปãนสำคัญและเน~นการสร~างประสบการณ/ในการเรียนรู~ด~วยตนเอง โดยครูเปãนเพียงผู~วางแผน

จัดกิจกรรมและคอยช้ีแนะให~คำปรึกษาเม่ือนักเรียนมีปòญหา นอกจากน้ีการจัดการเรียนรู~โดยวิธี MIA ยังมีลำดับขั้นตอน               

การสอนอÄานจากงÄายไปหายาก ทำให~นักเรียนที่เรียนอÄอนสามารถคÄอย ๆ พัฒนาตนเองได~ตามลำดับ จากการชÄวยเหลือ                

ซ่ึงกันและกันภายในกลุÄมระหวÄางเด็กเกÄงและเด็กอÄอน เกิดการมีปฏิสัมพันธ/ที่ดีระหวÄางนักเรียน อีกทั้งการจัดการเรียนรู~โดยวิธี 

MIA มีขั้นตอนการสอนอÄานที่เปãนลำดับขั้นตอนชัดเจน และแตÄละขั้นตอนมีการสÄงเสริมให~นักเรียนมีสÄวนรÄวมในการปฏิบัติกิจกรรม 

ซ่ึงมีขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นที่หน่ึง ขั้นถามคำถามนำกÄอนการอÄาน ผู~วิจัยตั้งคำถามเก่ียวกับเรื่องที่อÄาน เพื่อกระตุ~นให~

นักเรียนคาดเดาเน้ือเรื่องที่จะอÄานวÄาเปãนเรื่องเก่ียวกับอะไร ทำให~นักเรียนเกิดแรงกระตุ~นในการตอบคำถามและคาด

เดาเนื้อเรื่อง ซ่ึงสอดคล~องกับ แนวคิดของกูดแมน และไนลส/ (Goodman and Niles. 1973 : 13) กลÄาววÄา การอÄานเปãนเกม

การเดาชนิดหน่ึง โดยผู~อÄานเดาวÄาส่ิงที่อÄานน้ันตรงกับความคิดของตนที่คาดหวังไว~หรือไมÄ ขั้นที่สอง ขั้นทำความเข~าใจ

คำศัพท/ ผู~วิ จัยได~แบÄงนักเรียนเปãนกลุÄมแบบคละความสามารถ ซ่ึงจากการสังเกตพบวÄา นักเรียนมีความพยายามในการค~นหา

ความหมายของคำศัพท/ มีการแบÄงหน~าที่ชÄวยเหลือกันในกลุÄม มีบรรยากาศที่เปãนกันเอง ขั ้นที ่สาม ขั้นการอÄานเนื้อเรื ่อง 

ผู~วิจัยให~นักเรียนอÄานเน้ือเรื่องและกระตุ~นให~นักเรียนวิเคราะห/เนื้อหาควบคูÄกันไปด~วย โดยให~นักเรียนตอบคำถามยÄอยที่

แสดงให~เห็นถึงความสัมพันธ/กันในเนื้อเรื่อง ผู~วิจัยสอนให~นักเรียนรู~จักการหาความสัมพันธ/ระหวÄางคำ โดยการสังเกต

บริบทของคำหรือประโยครอบข~าง นักเรียนได~รับการกระตุ~นให~มีความอยากรู~อยากเห็นและอยากทำความเข~าใจเน้ือเรื่อง 

ขั้นที่ส่ี ขั้นทำความเข~าใจเน้ือเรื่อง ผู~วิจัยให~นักเรียนอÄานเน้ือเรื่องทั้งหมดกÄอนและทำใบงานแบบเติมข~อความจากประโยคเพื่อ

X

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู ้โดยวิธี MIA มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ                 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู ้โดยใช้วิธี MIA หรือ 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอก์ (MIA) เป็นการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญและเน้นการสร้าง 

ประสบการณ์ในการเรยีนรูด้้วยตนเอง โดยครเูป็นเพยีงผู้วางแผนจดั 

กจิกรรมและคอยชีแ้นะให้ค�าปรกึษาเมือ่นกัเรยีนมปัีญหา นอกจากนี้ 

การจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA ยังมีล�าดับขั้นตอนการสอนอ่านจาก 

ง่ายไปหายาก ท�าให้นักเรียนที่เรียนอ่อนสามารถค่อยๆ พัฒนา 

ตนเองได้ตามล�าดับ จากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 

ระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อน เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 

นกัเรยีน อกีทัง้การจดัการเรยีนรูโ้ดยวิธ ีMIA มขีัน้ตอนการสอนอ่าน 

พัชรี  ชวนฤทัย, ปวริศา  จรดล, วิวัฒน์  เพชรศรี  
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ที่เป็นล�าดับขั้นตอนชัดเจน และแต่ละขั้นตอนมีการส่งเสริมให้ 

นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งมีขั้นตอน 7 ขั้นตอน  

ดังนี้ ขั้นที่หนึ่ง ขั้นถามค�าถามน�าก่อนการอ่าน ผู้วิจัยตั้งค�าถาม 

เกีย่วกบัเรือ่งทีอ่่าน เพือ่กระตุน้ให้นกัเรยีนคาดเดาเนือ้เรือ่งทีจ่ะอ่าน

ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ท�าให้นักเรียนเกิดแรงกระตุ้นในการตอบ 

ค�าถามและคาดเดาเนื้อเรื่อง ซ่ึงสอดคล้องกับ แนวคิดของกูดแมน 

และไนลส์ (Goodman and Niles, 1973 : 13) กล่าวว่า การอ่าน 

เป็นเกมการเดาชนิดหนึ่ง โดยผู ้อ่านเดาว่าสิ่งที่อ่านนั้นตรงกับ 

ความคิดของตนที่คาดหวังไว้หรือไม่ ข้ันท่ีสอง ข้ันท�าความเข้าใจ 

ค�าศัพท์ ผู ้วิจัยได้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถ  

ซึ่งจากการสังเกตพบว่า นักเรียนมีความพยายามในการค้นหา 

ความหมายของค�าศัพท์ มีการแบ่งหน้าท่ีช่วยเหลือกันในกลุ่ม  

มีบรรยากาศที่เป็นกันเอง ขั้นที่สาม ขั้นการอ่านเนื้อเรื่อง ผู้วิจัยให ้

นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องและกระตุ้นให้นักเรียนวิเคราะห์เนื้อหาควบคู ่

กันไปด้วย โดยให้นักเรียนตอบค�าถามย่อยท่ีแสดงให้เห็นถึง 

ความสัมพันธ์กันในเนื้อเรื่อง ผู ้วิจัยสอนให้นักเรียนรู ้จักการหา 

ความสัมพันธ์ระหว่างค�า โดยการสังเกตบริบทของค�าหรือประโยค 

รอบข้าง นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้มีความอยากรู้อยากเห็นและ 

อยากท�าความเข้าใจเน้ือเรื่อง ข้ันท่ีสี่ ขั้นท�าความเข้าใจเนื้อเรื่อง 

ผู้วิจัยให้นักเรียนอ่านเน้ือเรื่องท้ังหมดก่อนและท�าใบงานแบบเติม 

ข้อความจากประโยคเพื่อวัดความเข้าใจในการอ่าน แต่มีนักเรียน 

บางส่วนไม่สามารถตอบค�าถามเป็นภาษาอังกฤษได้ ทั้งที่เข้าใจ 

ค�าถาม ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนไม่รู้ค�าศัพท์ หรือสะกดค�าไม่ถูกและ 

ไม่สามารถเรียบเรียงโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษได้ ผู้วิจัย 

ก็จะให้นักเรียนตอบเป็นภาษาไทยก่อนแล้วจึงช่วยเรียบเรียงเป็น 

ภาษาองักฤษ จากการทีน่กัเรียนได้คดิเองก่อนถึงแม้จะเป็นภาษาไทย 

ก็จัดได้ว่าใช้ความคิดของตนเองในการหาค�าตอบ และจากการหา 

ค�าตอบได้นี้ก็จัดอยู่ในระดับความเข้าใจตามตัวอักษรที่ปรากฏ 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของไรเดอร์ และเกรฟ (Ryder and Grave, 

1994: 16-19) กล่าวถึงองค์ประกอบ  ในการอ่านว่าผู้เรียน 

ควรตระหนักในการใช้ กลวิธีการอ่านที่ช่วยในการท�าความเข้าใจใน 

เรื่องที่อ่าน ซึ่งจะเกิดก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ใช้ความคิดของตนเองและรู ้

จักกระบวนการรวบรวม เลือก จัดระบบ เก็บ แก้ไข และเชื่อมโยง 

ข้อมูลต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ขั้นที่ห้า ขั้นถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบอื่น 

ผู้วิจัยออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนน�าความรู้ ที่ได้จากการอ่านมา 

เสนอใหม่ในรปูแบบตาราง แผนภมู ิรปูวาด ตามความเหมาะสมของ 

เนื้อเรื่อง นอกจากนี้นักเรียนในแต่ละกลุ่ม ยังสามารถช่วยกันใช ้

ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแผนภาพ แผนผังหรือรูปวาด  

ของกลุ่มได้ตามใจชอบ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจใน 

การอ่านได้เป็นอย่างด ีขัน้ท่ีหก ข้ันท�าแบบฝึกหดัต่อชิน้ส่วนประโยค  

และเรียงโครงสร้างอนุเฉท นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องต่อชิ้นส่วน 

ประโยคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่อ่านให้อยู ่ในรูปของอนุเฉทท่ี 

ถูกต้อง และให้ได้ใจความสมบูรณ์ ซึ่งในการท�ากิจกรรมนี้ช่วย 

ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน มีการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นซึ่งกันและกันและช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียน 

ส่วนใหญ่ท�าได้ดี และขั้นที่เจ็ด ขั้นประเมินผลและแก้ไข ผู้วิจัยให้ 

นักเรียนท�าแบบทดสอบย่อย จากน้ันร่วมกันเฉลยและสรุปแก้ไข  

จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้

โดยวิธี MIA มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของจิตตภัสร์ ทับสิงห์ (2554: 110) ได้ศึกษาผลการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธี KWL Plus และวิธี MIA ที่มีต่อ 

ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 5 - 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้  การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธี KWL Plus และวิธี MIA 

มีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่า 

ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของถนอมเพ็ญ ชูบัว (2554: 33) ได้ศึกษา  

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยวิธี 

สอนอ่านแบบบรูณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ผลการวิจัยพบว่า  

วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สามารถใช้ได ้

อย่างมีประสิทธิผลในการพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนที่ไม่สามารถ 

อ่านและสรปุใจความส�าคญัในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาได้ 

ในระดับที่น่าพอใจ นักเรียนสามารถตอบค�าถาม แปลความ ตีความ  

และขยายความเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้นและมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 

การเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้โดยวิธี CIRC มีความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษ             

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู ้โดยวิธี CIRC เป็นวิธี 

การสอนอ่านที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาความเข้าใจในการอ่าน 

ควบคู ่กับการท�างานเป็นกลุ ่ม เน ้นให้นักเรียนได้ช ่วยเหลือ  

ซึ่งกันและกันและได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่นักเรียน 

จับคู่กันอ่าน ช่วยกันท�านายเรื่องที่อ่าน สรุปเรื่องให้ในกลุ่มฟัง  

เขียนตอบค�าถามจากเรื่อง ฝึกสะกดค�าศัพท์ ถอดรหัสค�าศัพท์ 

ซึง่นกัเรยีนได้ท�างานร่วมกันเป็นกลุม่ สมาชกิในกลุม่มกีารช่วยเหลอื 

ซึ่งกันและกัน นักเรียนเก ่งสามารถช่วยเหลือนักเรียนอ่อน 

ในการท�างาน โดยมเีป้าหมายในการท�างานร่วมกนั เพือ่ความส�าเรจ็ 

ของกลุ่มจนเกดิการเรยีนรูร่้วมกนั และนกัเรยีนเก่ง มคีวามภาคภมูใิจ 

ในความสามารถของตนเองที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มได้  

ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ CIRC เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่หนึ่ง  

ขัน้เตรยีมการอ่าน ซึง่ครจูดันกัเรยีนเข้ากลุม่แบบคละความสามารถกนั 

คือ มีทั้งเด็กอ่อน เด็กปานกลาง และเด็กเก่ง และชี้แจงจุดประสงค ์ 

ขัน้ทีส่อง คือ ขัน้สอนอ่าน ครูกระตุ้นให้นกัเรียนใช้ความรู้ประสบการณ์ 

พัชรี  ชวนฤทัย, ปวริศา  จรดล, วิวัฒน์  เพชรศรี  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563  189

เดิมที่มีของแต่ละคนมาช่วยในการอ่านเน้ือเรื่องและตอบค�าถาม  

ขั้นที่สาม ขั้นท�ากิจกรรมกลุ่มซึ่งมีสามขั้นตอนย่อย คือ ขั้นตอน C  

(Cooperative) นักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดยนักเรียน 

เข้ากลุ่มตามที่ครูจัดไว้ ให้นักเรียนจับคู่กันอ่านก่อน และช่วยกัน 

แก้ไข โดยใช้ความรู ้ ประสบการณ์เดิมของตนเองแลกเปล่ียน   

ความรู้ซึ่งกันและกัน และครูคอยสังเกตช่วยเหลือนักเรียนอยู่ใกล้ๆ 

จากนัน้นกัเรยีนเข้ากลุม่ใหญ่และช่วยกนัสรปุการอ่านทีไ่ด้ของแต่ละ 

คนอีกครั้ง ขั้นตอน IR (Integrated Reading) นักเรียนช่วยกัน 

อ่าน แปลความหมาย ตีความ เรียงล�าดับเหตุการณ์ คิดวิเคราะห์ 

และจับใจความส�าคัญของเรื่อง ในข้ันตอนน้ี นักเรียนแต่ละกลุ่มม ี

ความกระตือรอืร้นในการปฏบิตักิจิกรรม อาจเป็นเพราะมีการแลกเปลีย่น 

ความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม ช่วยกันแก้ปัญหา แบ่งปันความรู้เดิม 

ของตนทีม่อียูร่่วมกันในกลุม่ ก่อให้เกดิบรรยากาศทีด่รีะหว่างปฏบิตั ิ

กิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนมีความตั้งใจมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 

วันเพ็ญ วัฒฐานะ (2557: 43) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่จะก่อ 

ให้เกิดความเข้าใจในการอ่านน้ัน ผู้อ่านจะต้องมีความสามารถใน 

การคิด มีสติปัญญาในการแก้ไข โดยการใช้วิจารณญาณ อาศัย 

ความรู ้ทางภาษาจากประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงความรู ้  

ตลอดจนสภาพจติใจและอารมณ์ของผูอ่้าน เทคนคิและกลวิธทีีผู่อ่้าน 

ใช้ในการอ่าน จะท�าให้การอ่านมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ขัน้ตอน C  

(Composition) นกัเรียนจะต้องใช้ทกัษะการเขยีน ในการเขยีนสรปุ 

เรื่อง หรือเรียงล�าดับเหตุการณ์ ซึ่งจากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า  

มีนักเรียนบางส่วนไม่สามารถเขียนประโยคข้ึนมาเองได้ ท้ังที่เข้าใจ 

ค�าถามและรู้ค�าตอบ ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนยังสะกดค�าไม่ถูกและ 

ไม่สามารถเรียบเรียงโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษได้ ผู้วิจัย 

ก็จะให้นักเรียนตอบเป็นภาษาไทยก่อนแล้วจึงช่วยเรียบเรียงเป็น 

ภาษาองักฤษ จากการทีน่กัเรียนได้คดิเองก่อนถึงแม้จะเป็นภาษาไทย 

ก็จัดได้ว่าใช้ความคิดของตนเองในการหาค�าตอบ และจากการหา 

ค�าตอบได้นี้ก็จัดอยู่ในระดับความเข้าใจตามตัวอักษรที่ปรากฏ  

ขัน้ทีส่ี ่ขัน้ตรวจสอบผลงานและทดสอบโดยทดสอบและประเมนิผล 

นักเรียนเป็นรายบุคคล ขั้นที่ห้า ขั้นสรุปบทเรียนและประกาศผล 

การท�างานกลุ ่ม เหตุผลหน่ึงท่ีมีส ่วนช่วยกระตุ ้นนักเรียนใน 

การปฏบิตักิจิกรรมกลุม่ นัน่คอืการมเีป้าหมายร่วมกนัเพ่ือจะได้เป็น 

ซุปเปอร์ทีม  

 จากเหตุผลดังกล่าวนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ 

โดยวิธี CIRC จึงมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียน 

สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ซ่ึงสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของศิริวรรณ  ไชยชนะ (2554 : 96) ได้ศึกษาการพัฒนา 

ทกัษะการอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษทีเ่รยีนโดยใช้การเรยีนแบบ 

ร่วมมือส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนชุมชนสวี  

จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบว่า ทักษะด้านการอ่านและการเขียน 

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช ้

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคผสมผสาน (CIRC) มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 นักเรียนที่เรียนโดยใช ้

การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคผสมผสาน (CIRC) มีอัตราพัฒนาการ 

ด้านการอ่านและการเขยีนเพิม่ขึน้ 0.81 คะแนนต่อครัง้ จากคะแนน 

เต็ม 10 คะแนน และพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม ของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

ผสมผสาน (CIRC) มีพฤติกรรมการท�างานกลุ่มอยู่ในระดับมากที่สุด

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC มีความเข้าใจในการอ่านภาษา 

อังกฤษ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

 เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC  

เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส�าคัญ มีขั้นตอนการจัด 

การเรียนรู ้ท่ีชัดเจนและเป็นระบบ สามารถสอดแทรกเทคนิค 

การเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิทกัษะและกระบวนการต่าง ๆ  ให้กบันกัเรยีน 

ได้อย่างหลากหลาย โดยแผนการจดัการเรยีนรูท้ัง้สองวธิ ีได้ก�าหนด 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้  

และทักษะกระบวนการต่างๆ ได้ ได้แก่ การบูรณาการทางภาษา 

ทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกิดทักษะ 

ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการท�างานกลุ่ม และ 

ทักษะกระบวนการคิด ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และ 

การจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC มีจุดเด่นอยู่ที่การเปิดโอกาสให ้

นักเรียนมีส่วนร่วมในการท�าความเข้าใจ ในการอ่าน โดยผ่าน 

กระบวนการกลุ่ม และมกีารจดัการเรยีนรูจ้ากส่ิงทีง่่ายไปหาสิง่ทีย่าก  

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ท้ังสองวิธีเน้นการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือ 

ความจากบรบิททางภาษา ท�าให้นกัเรยีนมโีอกาสเรยีนรูจ้ากกจิกรรม 

การอ่าน เช่น เรียนรู้ค�าศัพท์ เรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจ พร้อม 

ทั้งมีการฝึกปฏิบัติที่เพียงพอ ซ่ึงจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิด 

การเรยีนรู ้สามารถใช้ความคดิอย่างเป็นอสิระ และสร้างผลงานของ 

ตนเองตามความถนัดและความสนใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับแฮร์ริส  

และซิเพย์ (Harris and Sipay, 1979: 27) ที่ได ้กล่าวว่า  

องค์ประกอบท่ีจะก่อให้เกิดความสามารถในการอ่าน เพื่อความ 

เข้าใจ คือ การมีความรู้ในค�าศัพท์ ความสามารถในการใช้ทักษะ 

การถอดรหัสภาษาออกเป็นความหมายโดยใช้ตัวช้ีแนะในบริบท  

(Context Cue) หรือบริบททางภาษา ผู้อ่านที่มีความสามารถจะ 

ท�าความเข้าใจข้อความทีละหน่วยความหมายจากง่ายไปหายากได้ 

  ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมกัน 

ภายในกลุ่ม ซึ่งจากการสังเกตพบว่า การแบ่งกลุ่มนั้นก่อให้เกิดผลดี  

คือ ท�าให้นักเรียนที่เรียนอ่อนสามารถค่อยๆ พัฒนาตนเองได้ตาม 

ล�าดับ จากการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุ่มระหว่างเด็กเก่ง 

และเด็กอ่อน เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ท�าให้ 

ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น และนักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะ 

การใช้ภาษาอย่างแท้จริง นอกจากนี้การได้ร่วมกันตรวจสอบ 

พัชรี  ชวนฤทัย, ปวริศา  จรดล, วิวัฒน์  เพชรศรี  
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ความถูกต้อง ร่วมกันแก้ไขกับครูและเพื่อน ช่วยให้นักเรียนเกิด 

ความสนุกสนานและมีความเข้าใจในบทอ่านยิ่งขึ้น นับได้ว่าเป็น 

การพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ 

สังคม แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตถึงคะแนนรวมผลต่าง 

ของทั้งสองกลุ่มว่ามีความแตกต่างกัน คือ กลุ่มท่ีได้รับการจัดการ 

เรียนรู้โดยวิธี CIRC มีคะแนนผลรวมสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการ 

เรียนรู ้ โดยวิธี MIA ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู ้

โดยวธีิ CIRC มกีารกระตุ้นให้นกัเรียนแต่ละกลุม่ มคีวามกระตือรอืร้น              

ในการปฏบิตักิิจกรรม มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัภายในกลุม่  

ช่วยกันแก้ปัญหา แบ่งปันความรู้เดิมของตนท่ีมีอยู่ร่วมกันในกลุ่ม  

ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีระหว่างปฏิบัติกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนมี 

ความตั้งใจมากขึ้น และเหตุผลหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยกระตุ้นนักเรียนใน 

การปฏบิตักิจิกรรมกลุม่ นัน่คอืการมเีป้าหมายร่วมกนัเพ่ือจะได้เป็น 

ซปุเปอร์ทมี ซ่ึงการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางดงักล่าวข้างต้น ส่งผล 

ให้นกัเรยีนทัง้สองกลุม่มคีวามเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษแตกต่าง 

กันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการ 

เรียนรู้โดยวิธี MIA และการจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC มีความ 

สามารถในการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีน แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคัญ 

ทางสถิติ

 เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และวิธี CIRC  

เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการสอนอ่านควบคู่ 

กบัการส่งเสรมิความคดิเป็นล�าดบัขัน้ตอน ช่วยพฒันาผลการเรยีนรู ้

ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจและได้ฝึกทักษะการคิด เน่ืองจาก 

มกีรอบและแนวทางให้นกัเรยีนฝึกคดิเป็นล�าดบัขัน้ตอน โดยครคูอย 

ดูแลการฝึกของนักเรียนและคอยกระตุ้น ให้นักเรียนตั้งค�าถาม  

เพื่อแสวงหาค�าตอบจากเรื่องที่อ่าน นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึก 

การจัดระบบข้อมูล ความรู้และความคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ 

ข้อมูลที่ได้จากการอ่านและถ่ายโอนข้อมูลไปสู่รูปแบบของตาราง  

แผนภูมิ กราฟ แผนท่ี หรือน�าเสนอในรูปของการเขียนอย่างอื่น 

ที่เหมาะสมกับนักเรียนได้ 

 การจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และการจัดการเรียนรู้

โดยวิธี CIRC มีจุดเด่นอยู่ท่ีการเปิดโอกาสให้นักเรียน มีส่วนร่วม 

ในการคิดโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ซึ่งในกิจกรรมขั้นตอนของ 

การจัดการเรียนรู้มีการเน้นทักษะการคิด การกระตุ้นให้เกิดการ 

คิดวิเคราะห์ ดังเช่น ในข้ันถ่ายโอนข้อมูลของการจัดการเรียนรู้ 

โดยวิธี MIA และข้ันกิจกรรมกลุ่ม ขั้นตอน C (Composition)  

ของการจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีฝึกให้ 

นักเรียนถ่ายทอดความรู้ความคิดจาก การอ่านมาจ�าแนก แยกแยะ 

ข้อมูล จัดหมวดหมู่ เรียงล�าดับเหตุการณ์ หาความสัมพันธ์ของเรื่อง 

ออกมาเป็นตารางหรอืแผนผงัได้ ซึง่สอดคล้องกบัสคุนธ์ สนิธพานนท์  

(2552: 13) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นการ 

คดิทีส่ามารถจ�าแนกแยกแยะข้อมลูหรือเรือ่งราว เหตกุารณ์ออกเป็น 

ส่วนย่อยตามหลกัการหรือเกณฑ์ทีก่�าหนด เพือ่ค้นหาความจรงิหรอื 

ความส�าคญัทีแ่ฝงอยูจ่นได้ความคดิทีจ่ะน�าไปสู่ข้อสรุปและการน�าไป 

ประยุกต์ใช้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ส่งผล 

ให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน  

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ 
 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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บทคัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิต 

อัตราการเลี้ยงรอด ต้นทุน และผลตอบแทนของไก่พื้นเมืองลูกผสม โดยสุ่มลูกไก่พื้นเมืองลูกผสมคละเพศ อายุ 21 วัน จ�านวน 240 ตัว 

เข้าทดลองตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด แบ่งลูกไก่ทดลองออกเป็น 6 กลุ่ม ตามระดับการใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบด 

ในสูตรอาหาร ไก่แต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น 4 ซ�้า แต่ละซ�้าใช้ไก่ จ�านวน 10 ตัว อาหารทดลองมี 6 สูตร คือ อาหารที่ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอม 

แม่พญาทองด�าบดอยูใ่นระดบั 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอร์เซน็ต์ ไก่ทดลองทกุตวัได้รบัอาหารและน�า้แบบเตม็ที ่ใช้ระยะเวลาการทดลอง  

16 สัปดาห์ ผลการทดลอง พบว่า ไก่พื้นเมืองลูกผสมที่ได้รับอาหารทดลองทุกสูตรมีน�้าหนักสิ้นสุดการทดลอง น�้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น  

อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน และอัตราการเปลี่ยนอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P> 0.05) อัตราการเลี้ยงรอดของ 

ไก่พื้นเมืองลูกผสมตลอดการทดลอง เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ในทุกกลุ่มการทดลอง การใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดผสม 

ในอาหารระดับที่สูงขึ้นท�าให้มีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดผสมในอาหารระดับ 

15 เปอร์เซ็นต์ท�าให้ได้ก�าไรมากที่สุด ดังนั้น สามารถใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดผสมในอาหารไก่พื้นเมืองลูกผสมได้ถึง 

25 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการผลิต แต่อาจจะท�าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้น และก�าไรลดลง

ค�าส�าคัญ : ข้าวหอมแม่พญาทองด�า, ไก่พื้นเมืองลูกผสม, สมรรถนะการผลิต

ถาวร  ฉิมเลี้ยง, พรชัย  เหลืองวารี



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563  193

Abstract
 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.

Keywords : Khaohom Mae Phaya Tongdam rice, Native crossbred chickens, Productive performance
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บทน�า
 ข้าวหอมแม่พญาทองด�าเป็นข้าวไร่พืน้เมอืงของจนัทบรุ ี

และเป็นข้าวเจ้าสีด�า เดิมชาวบ้านเรียก “ข้าวญา” พบมีการปลูกใน 

พืน้ทีต่�าบลวงัแซ้ม อ�าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบรุ ีมากว่า 40 ปีมาแล้ว  

เนื่องจากมีสรรพคุณทางยา สามารถใช้เป็นยาระบายได้ ให้ผลผลิต  

500-700 กโิลกรมัต่อไร่ โดยชาวชอง ซึง่เป็นชนพืน้เมอืงของจนัทบรุี  

เป็นผู้ริเริ่มปลูกก่อนและเก็บรักษาพันธุ์ข้าวหอมแม่พญาทองด�าไว ้

จึงปลูกเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อปี 2551 จึงได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดี  

แข็งแรง และขยายพื้นที่ปลูกเพื่อเพิ่มจ�านวนผลผลิตแล้วจ�าหน่าย 

เป็นสินค้าประจ�าท้องถิ่น (เฉลิมชล ช่างถม, 2557) โดยตั้งชื่อพันธุ ์

ว่า “ข้าวหอมแม่พญาทองด�า” กรมวิชาการเกษตร (2554) กล่าวว่า  

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวพนัธุน์ี ้เป็นข้าวทีม่ต้ีนสงูประมาณ  

130-150 เซนตเิมตร ทรงกอตัง้ตรง ล�าต้นแขง็แรง ล�าต้นสีม่วงอมด�า  

ข้อปล้องสเีขยีวขอบม่วง ปล้องสเีขยีวเส้นม่วง ใบสเีขยีวเข้มขอบม่วง  

ใบธง 45 องศา ข้อต่อใบสีม่วงด�า มีขนบ้าง กาบใบสีเขียวขอบม่วง  

ปลายใบห้อยลง ลิ้นใบสีม่วงด�า 2 แฉก หูใบสีม่วงด�า ยอดเกสรเพศ 

เมียสีขาว ปลายยอดดอกสีม่วง กลีบรองดอกสีเขียวขอบม่วง  

ปลายดอกสีม่วงเข้ม เมล็ดข้าวเปลือกสีฟางปลายเมล็ดข้าวเปลือก 

มีจุดสีด�า เยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงอมด�า ระยะฟักตัว ของเมล็ดประมาณ  

8 สัปดาห์ หางข้าวไม่มี ปลูกได้ทั้งในสภาพนาและสภาพไร่ โดยปลูก 

ในสภาพไร่เมล็ดจะป้อม มีกลิ่นแรงและสีเข้มกว่า แต่ผลผลิตของ 

ข้าวทีป่ลกูในสภาพนาจะได้ปริมาณมากกว่า ข้าวหอมแม่พญาทองด�า 

ยังได้รับการรับรองผลการวิเคราะห์ทดสอบคุณค่าสารอาหาร 

จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ท้ังในรูปลักษณ์ของเมล็ด  

สสีนัสวยงามแปลกตาของเปลอืกหุม้เมล็ดทีเ่ปลีย่นไปตามอาย ุและ 

เพียบพร้อมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สูง ควรค่ายิ่งแก่การอนุรักษ ์

เพื่อใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมี 

มาตรฐานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รัก 

สุขภาพ

 อย่างไรก็ตามข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวสามารถน�ามา 

ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ข้าวเปลือก ปลายข้าว ร�าละเอียด  

สามารถน�ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น สุกรและสัตว์ปีกได้ โดยเฉพาะ 

ข้าวที่มีสีด�า ม่วงและแดง จะมีสารประกอบแอนโทไซยานิน  

(Anthocyanin) อยู่สูง ซ่ึงสารแอนโทไซยานินจะอยู่ในส่วนของ 

เนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดที่มีสีเป็นส่วนมาก นวลพรรณ นงค์เยาว์ และคณะ  

(2557) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของสารแอนโทไซยานินในร�าข้าวส ี 

พบว่า ร�าข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวด�าสุโขทัย ข้าวหอมนิล 

จักรพรรดิ์ และข้าวหอมแม่พญาทองด�า มีสารแอนโทไซยานินทั้ง 

หมดมีปริมาณอยู่ในช่วง 2-3.419 มิลลิกรัมต่อกรัมน�้าหนักแห้ง  

นอกจากน้ีในร�าข้าวจะมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ อีก  

เช่น กรดฟีนอลิก มีอยู ่ในร�าข้าวมากกว่าข้าวกล้อง (ธรรณพ  

เหล่ากุลดิลก, 2553) และจากการศึกษาของพัชราภรณ์ สมเทศ  

และคณะ (2558) พบว่า สารสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวเมล็ด 

สีม่วงมีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคเรียงล�าดับ 

จากมากไปหาน้อย คือ Bacillus cereus, Escherichia coli,  

Staphylococcus aureus, Salmonella enteritis, Enterobacter  

aeogenes และ Pseudomonas aeruginosa ปัจจบุนัในการสข้ีาว 

จะได้ร�าข้าวน้อย ดังนั้นทางเลือกอีกวิธีหนึ่งคือการน�าข้าวเปลือก 

ของข้าวที่มีสีด�ามาบดใช้ในการเล้ียงสัตว์ โดยเฉพาะข้าวหอมแม ่

พญาทองด�า นอกจากเป็นแหล่งพลงังานแล้วยงัมสีารแอนโทไซยานนิ 

ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นสารต้านเช้ือรา สารต้านเช้ือแบคทีเรีย และยังม ี

สารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดอยู่สูง (นวลพรรณ นงค์เยาว์ และ 

คณะ, 2557 ; ธรรณพ เหล่ากุลดิลก, 2553) จึงเป็นการเพิ่มการ 

ใช้ประโยชน์ของข้าวหอมแม่พญาทองด�าให้มากข้ึน เน่ืองจาก 

การปลกูข้าวพนัธุน์ีใ้นจงัหวดัจนัทบรุจีะเป็นการปลกูข้าวแบบอนิทรย์ี  

ลดการใช้สารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อผู้บรโิภค และเกษตรกรในจงัหวัด 

จันทบุรียังมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอยู ่มาก แม้ว ่าไก่ชนิดนี้จะม ี

การเจริญเติบโตช้ากว่าไก่ลูกผสมพันธุ์ต่างประเทศ แต่คุณภาพ 

ของเนื้อไก่พื้นเมืองยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาก และไก่พ้ืนเมือง 

สามารถทนต่อโรคและเล้ียงง่ายอีกด้วย โดยเฉพาะไก่พื้นเมือง 

ลูกผสมที่ได้รับความสนใจและพัฒนาเพื่อให้สามารถผลิตไก่ที่ม ี

คุณภาพสู่ผู้บริโภคและสามารถปล่อยเลี้ยงในสภาพท้องถิ่นทั่วๆ ไป 

เช่นเดยีวกบัการเลีย้งไก่บ้าน โดยมุง่หวงัให้ไก่มคีวามทนทาน แขง็แรง 

มีขนาดตัวโต มีการเจริญเติบโตเร็ว มีอัตราการเปล่ียนอาหารเป็น 

เนื้อดี เนื้อมีรสชาติอร่อย และมีไข่ดกในระดับท่ีน่าพอใจ ดังนั้น 

ในการวิจัยนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้น�าข้าวเปลือกข้าวหอม 

แม่พญาทองด�าบดมาใช้ผสมในอาหารไก่พื้นเมืองลูกผสม เพ่ือ 

เป็นการผลิตไก่เนื้อที่มีคุณภาพ โดยงดการใช้สารเคมี ให้ได้เนื้อไก่ 

ที่ปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภค นอกจากนี้ข้าวหอมแม่พญาทองด�า 

ยังเป็นพันธุ ์ข้าวที่ยังมีการใช้ประโยชน์น้อย แต่มีคุณสมบัติที่ดี  

จึงน�ามาใช้ในการเล้ียงไก่พ้ืนเมืองลูกผสม ข้าวหอมแม่พญาทองด�า 

ยังเป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่ายิ่ง เหมาะแก่การอนุรักษ์เพื่อใช้ประโยชน ์

และสร้างมูลค่าเพิม่ เป็นการช่วยส่งเสริมคุณภาพชวีติและความเป็นอยู่ 

ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ดีขึ้นอีกด้วย

ถาวร  ฉิมเลี้ยง, พรชัย  เหลืองวารี
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาการใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�า 

บดผสมในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต อัตราการเลี้ยงรอด ต้นทุน 

และผลตอบแทนของไก่พื้นเมืองลูกผสม

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 1. สัตว์ทดลอง

 ไก่พ้ืนเมอืงลกูผสมประดูห่างด�าคละเพศของกรมปศสุตัว์ 

อายุ 3 สัปดาห์ จ�านวน 240 ตัว

 2. วัสดุและอุปกรณ์

 - เครื่องชั่งน�้าหนักแบบสปริงขนาด 60 กิโลกรัม และ 

ขนาด 15 กิโลกรัม เครื่องช่ังแบบดิจิตอล ทศนิยม 2 ต�าแหน่ง  

(Dener instrument TB-2002, USA)

 - เครื่องผสมอาหาร

 - เครื่องบดอาหารแบบ Hammer Mill ใช้ตะแกรง 

ขนาด 2 มิลลิเมตร

 - ถังบรรจุอาหาร จ�านวน 6 ใบ ส�าหรับใส่อาหารที่ใช ้

ทดลอง

 - หลอดไฟฟ้าส�าหรับกกลูกไก่ขนาด 60 วัตต์ จ�านวน  

2 หลอด

 - ถังน�้า จ�านวน 24 ใบ

 - ถังอาหาร จ�านวน 24 ใบ

 - คอกขนาด 1.5 x 2 เมตร จ�านวน 24 คอก

 - วัตถุดิบอาหารสัตว์  ได้แก่  ข้าวเปลือกหอมแม่พญา 

ทองด�า ข้าวโพดป่น ร�าละเอียด กากถั่วเหลืองสกัดน�้ามัน ปลาป่น  

ใบกระถินป่น น�้ามันพืช เปลือกหอยป่น ไดแคลเซียมฟอสเฟต  

เกลือ และแร่ธาตุวิตามินรวม

 - วัสดุรองพื้นคอก (แกลบ) วัคซีนนิวคาสเซิลและ

หลอดลมอักเสบ

 3. วิธีด�าเนินการวิจัย

  3.1 แผนการทดลอง

  ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely  

Randomized Design ; CRD) โดยใช้ลูกไก่พื้นเมืองลูกผสม 

คละเพศอายุ 3 สัปดาห์ จ�านวน 240 ตัว เพื่อเปรียบเทียบอาหาร 

ทดลอง 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น 4 ซ�้า แต่ละซ�้าจะใช้ลูกไก ่

พื้นเมืองลูกผสม จ�านวน 10 ตัว ท�าการสุ่มอาหารทดลองให้แก่ไก ่

แต่ละกลุ่ม เพื่อให้ไก่ทดลองได้รับอาหารทดลอง ดังนี้

  กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม (Control Group) ไม่ใช้

ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดผสมในสูตรอาหาร

  กลุ่มที่ 2 ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�า

บดผสมในสูตรอาหารในระดับความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์

  กลุ่มที่ 3 ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�า

บดผสมในสูตรอาหารในระดับความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์

  กลุ่มที่ 4 ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�า

บดผสมในสูตรอาหารในระดับความเข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์

  กลุ่มที่ 5 ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�า

บดผสมในสูตรอาหารในระดับความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์

  กลุ่มที่ 6 ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�า

บดผสมในสูตรอาหารในระดับความเข้มข้น 25 เปอร์เซ็นต์

  3.2 การเตรยีมข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�า

บด

  น�าข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าท่ีซื้อจาก 

เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ไปบดด้วยเครื่องบด Hammer Mill 

ใช้ตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร โดยบดให้ละเอียด จากน้ันท�าการ 

บรรจุใส่ถุงพลาสติกพร้อมระบุวันที่ผลิต น�าไปเก็บรักษาไว้จนกว่า 

จะน�ามาใช้ผสมในอาหารให้ไก่กิน

  3.3 อาหารสัตว์ที่ใช้ทดลอง

  ใช้สตูรอาหารทีค่�านวณความต้องการอาหารของไก่ 

พื้นเมืองลูกผสม ตามค�าแนะน�าของกรมปศุสัตว์ (2551) จ�านวน  

2 สูตร คือ อาหารสูตรไก่พื้นเมืองลูกผสม อายุ 3-10 สัปดาห์ 

มีโปรตีนประมาณ 18-20% พลังงานใช้ประโยชน์ได้ 2,900-3,000  

กิโลแคลอรี/กิโลกรัมและสูตรอาหารส�าหรับไก่พื้นเมืองลูกผสม  

อาย ุ10 สัปดาห์ขึน้ไป มโีปรตนีประมาณ 16 % พลังงานใช้ประโยชน์ 

ได้ 2,900-3,000 กโิลแคลอร/ีกโิลกรมั (ดังตารางที ่1 และตารางท่ี 2)

ถาวร  ฉิมเลี้ยง, พรชัย  เหลืองวารี
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ตารางที่ 1 แสดงส่วนประกอบสูตรอาหารไก่พื้นเมืองลูกผสม (อายุ 3-10 สัปดาห์)

ถาวร  ฉิมเลี้ยง, พรชัย  เหลืองวารี

ตารางท่ี 1 แสดงส~วนประกอบสูตรอาหารไก~พื้นเมืองลูกผสม (อายุ 3-10 สัปดาหu) 

 

วัตถุดิบ (กิโลกรัม) 

สูตรท่ี  

1 2 3 4 5 6 

ข{าวเปลือกหอมแม~พญาทองดำบด 0.00 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 

ข{าวโพดป¢น 60.70 55.00 50.00 50.00 45.00 40.00 

รำละเอียด 10.00 10.00 9.70 4.00 3.00 2.00 

กากถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน 18.30 18.30 18.00 19.00 19.00 19.80 

ปลาป¢น 6.00 6.00 6.30 6.30 6.50 6.50 

ใบกระถินป¢น 3.00 3.00 3.00 2.70 3.00 2.70 

น้ำมันพืช - 0.70 1.00 1.00 1.50 2.00 

เปลือกหอยป¢น 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

ไดแคลเซียมฟอสเฟต 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

เกลือ 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

แร~ธาตุวิตามินรวม 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

โภชนะจากการคำนวณ       

โปรตีน (%) 18.00 17.80 17.80 17.80 17.70 17.80 

พลังงานใช{ประโยชนuได{ 2937.70 2946.20 2933.60 2932.20 2926.50 2927.50 

(กิโลแคลอรี/กก.)       

เยื่อใย (%) 4.50 4.75 5.07 4.91 5.18 5.39 

เถ{า (%) 6.55 6.70 6.87 6.50 6.64 6.70 

ไขมัน (%) 4.40 4.93 5.06 4.44 4.71 4.94 

คารuโบไฮเดรตที่ย~อยง~าย (%) 54.85 54.36 53.94 55.20 54.84 54.46 

วัตถุแห{ง (%) 88.30 88.54 88.74 88.85 89.07 89.29 

แคลเซียม (%) 0.95 0.95 0.98 0.98 0.99 0.99 

ฟอสฟอรัส (%) 0.52 0.52 0.53 0.51 0.52 0.51 

ราคา (บาท/กก) 10.30 10.84 11.34 11.89 12.44 13.01 
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  3.4 วิธีการเลี้ยงไก่ทดลอง

  ใช้ลูกไก่พื้นเมืองลูกผสมคละเพศ อายุ 3 สัปดาห์  

จ�านวน 240 ตัว โดยใช้ลูกไก่ จ�านวน 10 ตัวต่อคอก ภายใน 

โรงเรอืนเปิด และเลีย้งไก่ด้วยอาหารทดลองตามระยะการเจริญเตบิโต  

ใช้แกลบเป็นวัสดุรองพื้นคอกหนา 2-3 นิ้ว โดยให้น�า้สะอาดและ 

อาหารกินอย่างเต็มที่ (ad libitum) ตลอดการทดลองเป็นระยะ 

เวลา 16 สัปดาห์

 4. การเก็บข้อมูลผลการทดลอง

  4.1 การบันทึกข้อมูลด้านสมรรถนะการผลิต

 บันทึกน�้าหนักไก่ทดลองในแต่ละซ�้า โดยชั่งน�้าหนักตัว 

เริม่ต้น ชัง่น�า้หนกัทกุสปัดาห์ โดยเฉพาะน�า้หนกัไก่ทีอ่าย ุ10 สปัดาห์  

และอายุ 16 สัปดาห์ บันทึกปริมาณอาหารที่ให้กิน ปริมาณอาหาร 

ที่เหลือในแต่ละกลุ่มการทดลอง โดยบันทึกผลการทดลองแบ่ง 

ออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ ช่วงที่ไก่อายุ 3-10 สัปดาห์ และ ช่วงอายุ  

10-16 สัปดาห์ ตามล�าดบั แล้วน�าข้อมลูต่างๆ ทีบ่นัทกึได้มาค�านวณ 

หาน�้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน  

อัตราการเปลี่ยนอาหาร (Feed Conversion Ratio)

  4.2 บันทึกการตายตลอดการทดลอง

  บนัทกึจ�านวนไก่ตายในแต่ละซ�า้ของการทดลองเป็น

รายวัน เพื่อน�ามาค�านวณหาอัตราการเลี้ยงรอดเป็นร้อยละ และ

บันทึกไก่ป่วยหรือมีอาการผิดปกติ

ตารางที่ 2  แสดงส่วนประกอบสูตรอาหารไก่พื้นเมืองลูกผสม (อายุ 10 สัปดาห์ขึ้นไป)

ถาวร  ฉิมเลี้ยง, พรชัย  เหลืองวารี

ตารางท่ี 2 แสดงส~วนประกอบสูตรอาหารไก~พื้นเมืองลูกผสม (อายุ 10 สัปดาหuขึ้นไป) 

 

วัตถุดิบ (กิโลกรัม) 

สูตรท่ี  

1 2 3 4 5 6 

ข{าวเปลือกหอมแม~พญาทองดำบด 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 

ข{าวโพดป¢น 61.30 56.00 51.00 50.00 45.00 45.00 

รำละเอียด 15.00 15.00 14.00 9.30 8.30 2.30 

กากถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน 13.60 13.60 13.60 14.30 14.60 14.90 

ปลาป¢น 5.00 5.00 5.30 5.30 5.50 6.00 

ใบกระถินป¢น 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

น้ำมันพืช - 0.30 1.00 1.00 1.50 1.70 

เปลือกหอยป¢น 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

ไดแคลเซียมฟอสเฟต 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

เกลือ 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

แร~ธาตุวิตามินรวม 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

โภชนะจากการคำนวณ       

โปรตีน (%) 16.00 15.90 15.90 15.80 15.90 15.80 

พลังงานใช{ประโยชนuได{ 2956.80 2941.10 2956.00 2945.30 2944.30 2956.60 

 (กิโลแคลอรี/กก.)       

เยื่อใย (%) 4.72 5.04 5.25 5.21 5.44 5.26 

เถ{า (%) 6.64 6.79 6.92 6.66 6.79 6.51 

ไขมัน (%) 4.88 5.03 5.49 4.95 5.21 4.79 

คารuโบไฮเดรตที่ย~อยง~าย (%) 55.94 55.60 55.05 56.12 55.62 56.75 

วัตถุแห{ง (%) 88.18 88.36 88.61 88.74 88.96 89.11 

แคลเซียม (%) 0.89 0.89 0.91 0.91 0.92 0.97 

ฟอสฟอรัส (%) 0.52 0.52 0.53 0.51 0.51 0.51 

ราคา (บาท/กก) 9.76 10.22 10.83 11.34 11.91 12.55 

 

   3.4 วิธีการเล้ียงไก2ทดลอง 

   ใช{ลูกไก~พื้นเมืองลูกผสมคละเพศ อายุ 3 สัปดาหu จำนวน 240 ตัว โดยใช{ลูกไก~จำนวน 10 ตัวต~อคอก ภายใน

โรงเรือนเปßด และเล้ียงไก~ด{วยอาหารทดลองตามระยะการเจริญเติบโต ใช{แกลบเปÉนวัสดุรองพื้นคอกหนา 2–3 น้ิว โดยให{น้ำ

สะอาดและอาหารกินอย~างเต็มที่ (ad libitum) ตลอดการทดลองเปÉนระยะเวลา 16 สัปดาหu 

4. การเก็บข(อมูลผลการทดลอง 

   4.1 การบันทึกข(อมูลด(านสมรรถนะการผลิต 
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  4.3 การบันทึกข้อมูลด้านต้นทุนและผลตอบแทน

ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม

 บันทึกราคาค่าตัวลูกไก่พื้นเมืองลูกผสม ราคาวัตถุดิบ

แต่ละชนิดที่ใช้ในสูตรอาหาร โดยต้นทุนการผลิตค�านวณจาก 

ค่าอาหารและต้นทุนค่าตัวลูกไก่ ส่วนผลตอบแทนจะค�านวณจาก 

ราคาไก่มีชีวิตที่ขายได้ต่อตัว
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 น�าข้อมูลสมรรถภาพการผลิตและข้อมูลอัตราการ 
เลี้ยงรอดที่ค�านวณไว้ได้เฉลี่ยเป็นช่วงอายุ (3-10, 10-16 และ 
3-16 สัปดาห์) มาวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (ANOVA) และ 
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มการทดลองด้วยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test เมื่อพบความแตกต่างกัน 
ทางสถติทิีร่ะดับความเช่ือมัน่ 0.95 ตามหลกัของ Steel and Torrie 
(1980)

ผลการวิจัย
 1. สมรรถนะการผลิตของไก่พื้นเมืองลูกผสม

 ผลการใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดผสม 

ในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของไก่พื้นเมืองลูกผสมในด้าน 

การเจริญเติบโต ปริมาณอาหารท่ีกิน และอัตราการเปลี่ยนอาหาร 

ของไก่พื้นเมืองลูกผสม ในแต่ละช่วงอายุ พบว่า น�้าหนักตัวของไก่ 

พื้นเมืองลูกผสมที่เริ่มทดลอง (อายุ 3 สัปดาห์) น�้าหนักตัวที่อายุ  

10 สัปดาห์ น�้าหนักสิ้นสุดการทดลอง (อายุ 16 สัปดาห์)  

น�า้หนกัตวัทีเ่พ่ิมขึน้ อตัราการเจรญิเตบิโต ปรมิาณอาหารทีก่นิตลอด 

การทดลอง และอัตราการเปลี่ยนอาหารตลอดการทดลองไม่ม ี

ความแตกต่างกนัทางสถติ ิ(P> 0.05) โดยไก่พืน้เมอืงลกูผสมในแต่ละ 

กลุม่มนี�า้หนกัตวัเริม่ทดลองเฉลีย่เท่ากบั 145.00, 145.00, 147.50,  

147.50 และ 145.00 กรัมต่อตัว ในกลุ่มท่ีใช้ข้าวเปลือกข้าวหอม 

แม่พญาทองด�าบดผสมในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ  

25 เปอร์เซน็ต์ ตามล�าดบั มนี�า้หนกัตวัทีอ่าย ุ10 สปัดาห์ เฉลีย่เท่ากบั  

500.00, 517.50, 512.50, 487.50, 515.00, และ 515.00  

กรัมต่อตัว ในกลุ่มที่ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดผสม 

ในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอร์เซ็นต์  

ตามล�าดับ มนี�า้หนกัตวัเมือ่ส้ินสุดการทดลองเฉลีย่เท่ากบั 1,659.00,  

1,579.78, 1,699.08, 1,807.28, 1,637.95, และ 1,556.98  

กรัมต่อตัว ในกลุ่มที่ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดผสม 

ในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอร์เซ็นต์  

ตามล�าดับ มีน�้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นตลอดการทดลองเฉล่ียเท่ากับ  

1,514.00, 1,434.78, 1,551.58, 1,659.78, 1,492.95, และ 

1,411.98 กรมัต่อตวั ในกลุม่ทีใ่ช้ข้าวเปลอืกข้าวหอมแม่พญาทองด�า 

บดผสมในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอร์เซ็นต์  

ตามล�าดับ มีอัตราการเจริญเติบโตตลอดการทดลองเฉลี่ยเท่ากับ  

16.64, 15.77, 17.05, 18.24, 16.41, และ 15.52 กรัมต่อตัวต่อวัน  

ในกลุม่ทีใ่ช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดผสมในสูตรอาหาร 

ระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ (ตารางที่ 3) 

แต่ปริมาณอาหารที่กินในช่วงอายุ 3-10 สัปดาห์ มีความแตกต่างกัน 

ทางสถติ ิ(P<0.05) โดยการใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบด 

ผสมในสูตรอาหารระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ จะท�าให้ไก่พื้นเมืองลูกผสม 

กินอาหารได้น้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ (3362.25 กรัมต่อตัว) ส่วนปริมาณ 

อาหารที่กินตลอดการทดลองเฉลี่ยเท่ากับ 6,533.50, 6,307.75,  

6,543.75, 6,502.25, 6,704.50, และ 6,457.25 กรัมต่อตัว 

ในกลุม่ทีใ่ช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดผสมในสูตรอาหาร

ระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ มีอัตรา 

การเปล่ียนอาหารเป็นน�้าหนักตัวตลอดการทดลองเท่ากับ 4.37,  

4.44, 4.27, 3.92, 4.50, และ 4.57 ในกลุ่มที่ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอม 

แม่พญาทองด�าบดผสมในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 

25 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ (ตารางที่ 3)

ถาวร  ฉิมเลี้ยง, พรชัย  เหลืองวารี

10 สัปดาหuมีความแตกต~างกันทางสถิติ (P<0.05) โดยการใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 

25 เปอรuเซ็นตu จะทำให{ไก~พื้นเมืองลูกผสมกินอาหารได{น{อยกว~ากลุ~มอ่ืน ๆ (3362.25 กรัมต~อตัว) ส~วนปริมาณอาหารที่กิน

ตลอดการทดลองเฉล่ียเท~ากับ 6,533.50, 6,307.75, 6,543.75, 6,502.25, 6,704.50, และ 6,457.25 กรัมต~อตัว ในกลุ~มที่ใช{

ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอรuเซ็นตu ตามลำดับ มีอัตราการ

เปล่ียนอาหารเปÉนน้ำหนักตัวตลอดการทดลองเท~ากับ 4.37, 4.44, 4.27, 3.92, 4.50, และ 4.57 ในกลุ~มที่ใช{ข{าวเปลือกข{าว

หอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอรuเซ็นตu ตามลำดับ (ตารางที่ 4) 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 ผลของการใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารต~อสมรรถนะการผลิต  

ของไก~พื้นเมืองลูกผสม ด{านน้ำหนักตัวเฉล่ีย น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตในแต~ละช~วงอายุ 

 

ลักษณะท่ีศึกษา 

ปริมาณข(าวเปลือกข(าวหอมแม2พญาทองดำบด (%) 

0 5 10 15 20 25 P-value 

น้ำหนักตัว (กรัมต2อตัว)       

เริ่มทดลอง (อายุ 3 

สัปดาหu) 

145.00 145.00 147.50 147.50 145.00 145.00 0.950 

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 

        

น้ำหนักตัวท่ีเพิ่มข้ึน (กรัมต2อตัว)       

อายุ 3-10 สัปดาหu 355.00 372.50 365.00 340.00 370.00 370.00 0.606 

อายุ 10-16 สัปดาหu 1,159.00 1,062.28 1,186.58 1,319.78 1,122.95 1,041.98 0.097 

อายุ 3-16 สัปดาหu 1,514.00 1,434.78 1,551.58 1,659.78 1,492.95 1,411.98 0.202 

        

อัตราการเจริญเติบโต (กรัมต2อตัวต2อวัน)      

อายุ 3-10 สัปดาหu 7.24 7.60 7.45 6.94 7.55 7.55 0.610 

อายุ 10-16 สัปดาหu 27.59 25.29 28.25 31.42 26.74 24.81 0.097 

อายุ 3-16 สัปดาหu 16.64 15.77 17.05 18.24 16.41 15.52 0.203 

 

ตารางท่ี 4 ผลของการใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารต~อสมรรถนะการผลิต 

ของไก~พื้นเมืองลูกผสม ด{านปริมาณอาหารที่กินและประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร ในแต~ละช~วงอายุ 

 

ลักษณะท่ีศึกษา 

ปริมาณข(าวเปลือกข(าวหอมแม2พญาทองดำบด (%) 

0 5 10 15 20 25 P-value 
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หมายเหตุ :  
a,b

ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05)

  - ไม่ได้วิเคราะห์ทางสถิติ เนื่องจากไม่มีไก่ตาย

ถาวร  ฉิมเลี้ยง, พรชัย  เหลืองวารี

ตารางที่ 3 ผลของการใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดผสมในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิต

 ของไก่พื้นเมืองลูกผสมด้านน�้าหนักตัวเฉลี่ย น�้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงอายุ

10 สัปดาหuมีความแตกต~างกันทางสถิติ (P<0.05) โดยการใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 

25 เปอรuเซ็นตu จะทำให{ไก~พื้นเมืองลูกผสมกินอาหารได{น{อยกว~ากลุ~มอ่ืน ๆ (3362.25 กรัมต~อตัว) ส~วนปริมาณอาหารที่กิน

ตลอดการทดลองเฉล่ียเท~ากับ 6,533.50, 6,307.75, 6,543.75, 6,502.25, 6,704.50, และ 6,457.25 กรัมต~อตัว ในกลุ~มที่ใช{

ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอรuเซ็นตu ตามลำดับ มีอัตราการ

เปล่ียนอาหารเปÉนน้ำหนักตัวตลอดการทดลองเท~ากับ 4.37, 4.44, 4.27, 3.92, 4.50, และ 4.57 ในกลุ~มที่ใช{ข{าวเปลือกข{าว

หอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอรuเซ็นตu ตามลำดับ (ตารางที่ 4) 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 ผลของการใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารต~อสมรรถนะการผลิต  

ของไก~พื้นเมืองลูกผสม ด{านน้ำหนักตัวเฉล่ีย น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตในแต~ละช~วงอายุ 

 

ลักษณะท่ีศึกษา 

ปริมาณข(าวเปลือกข(าวหอมแม2พญาทองดำบด (%) 

0 5 10 15 20 25 P-value 

น้ำหนักตัว (กรัมต2อตัว)       

เริ่มทดลอง (อายุ 3 

สัปดาหu) 

145.00 145.00 147.50 147.50 145.00 145.00 0.950 

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 

        

น้ำหนักตัวท่ีเพิ่มข้ึน (กรัมต2อตัว)       

อายุ 3-10 สัปดาหu 355.00 372.50 365.00 340.00 370.00 370.00 0.606 

อายุ 10-16 สัปดาหu 1,159.00 1,062.28 1,186.58 1,319.78 1,122.95 1,041.98 0.097 

อายุ 3-16 สัปดาหu 1,514.00 1,434.78 1,551.58 1,659.78 1,492.95 1,411.98 0.202 

        

อัตราการเจริญเติบโต (กรัมต2อตัวต2อวัน)      

อายุ 3-10 สัปดาหu 7.24 7.60 7.45 6.94 7.55 7.55 0.610 

อายุ 10-16 สัปดาหu 27.59 25.29 28.25 31.42 26.74 24.81 0.097 

อายุ 3-16 สัปดาหu 16.64 15.77 17.05 18.24 16.41 15.52 0.203 

 

ตารางท่ี 4 ผลของการใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารต~อสมรรถนะการผลิต 

ของไก~พื้นเมืองลูกผสม ด{านปริมาณอาหารที่กินและประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร ในแต~ละช~วงอายุ 

 

ลักษณะท่ีศึกษา 

ปริมาณข(าวเปลือกข(าวหอมแม2พญาทองดำบด (%) 

0 5 10 15 20 25 P-value 

ปริมาณอาหารท่ีกิน (กรัมต2อตัว)       

อายุ 3-10 สัปดาหu 3,421.00ab 3,495.25a 3,518.75a 3,519.75a 3,479.50a 3,362.25b 0.048 

อายุ 10-16 สัปดาหu 3,112.50 2,812.50 3,025.00 2,982.50 3,225.00 3,095.00 0.190 

อายุ 3-16 สัปดาหu 6,533.50 6,307.75 6,543.75 6,502.25 6,704.50 6,457.25 0.311 

        

อัตราการเปล่ียนอาหาร       

อายุ 3-10 สัปดาหu 9.92 9.39 9.74 10.39 9.42 9.15 0.484 

อายุ 10-16 สัปดาหu 2.75 2.68 2.60 2.27 2.89 2.97 0.207 

อายุ 3-16 สัปดาหu 4.37 4.44 4.27 3.92 4.50 4.57 0.426 

        

อัตราการเล้ียงรอด (%)        

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 - 

หมายเหตุ : a,bตัวอักษรที่แตกต~างกันในแนวนอนมีความแตกต~างกันทางสถิติ (P<0.05) 

    - ไม~ได{วิเคราะหuทางสถิติ เน่ืองจากไม~มีไก~ตาย 

2. อัตราการเล้ียงรอดของไก2พื้นเมืองลูกผสม 

การศึกษาอัตราการเล้ียงรอดของไก~พื้นเมืองลูกผสมที่ใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหาร 

พบว~า อัตราการเล้ียงรอดของไก~พื้นเมืองลูกผสมตลอดการทดลองไม~มีความแตกต~างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีอัตราการ

เล้ียงรอดทุกช~วงอายุตลอดการทดลอง เท~ากับ 100 เปอรuเซ็นตuในทุกกลุ~มการทดลอง (ตารางที่ 4) ไม~พบการตายของไก~ตลอด

การทดลอง 

 

3. ต(นทุนและผลตอบแทนการเล้ียงไก2พื้นเมืองลูกผสม 

การศึกษาต{นทุนและผลตอบแทนการเล้ียงไก~พื้นเมืองลูกผสมที่ใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตร

อาหาร ดังแสดงในตารางที่ 5 พบว~า การใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารไก~พื้นเมืองลูกผสมตลอด

ระยะในการเล้ียง 16 สัปดาหu มีต{นทุนการผลิต (ค~าตัวลูกไก~รวมค~าอาหาร) เท~ากับ 85.62, 86.63, 92.66, 95.67, 101.69, 

และ 102.58 บาทต~อตัว ในกลุ~มที่ใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 

25 เปอรuเซ็นตu ตามลำดับ มีกำไรจากการเล้ียงไก~ เท~ากับ 41.10, 39.75, 43.27, 48.21, 29.35, และ 21.98 บาทต~อตัว ใน

กลุ~มที่ใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอรuเซ็นตu ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 5 แสดงต{นทุนและผลตอบแทนในการเล้ียงไก~พื้นเมืองลูกผสมที่ใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญา 

ทองดำบดผสมในสูตรอาหาร (บาท/ตัว) 

 ปริมาณข(าวเปลือกข(าวหอมแม2พญาทองดำบด (%) 

ลักษณะท่ีศึกษา 0 5 10 15 20 25 

ค~าตัวลูกไก~ 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
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ตารางที่ 4 แสดงต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมที่ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอม

 แม่พญาทองด�าบดผสมในสูตรอาหาร (บาท/ตัว)

 2. อัตราการเลี้ยงรอดของไก่พื้นเมืองลูกผสม
 การศึกษาอัตราการเลี้ยงรอดของไก่พื้นเมืองลูกผสม 
ที่ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดผสมในสูตรอาหาร  
พบว่า อัตราการเลี้ยงรอดของไก่พื้นเมืองลูกผสมตลอดการทดลอง 
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีอัตราการเลี้ยงรอด 
ทุกช่วงอายุตลอดการทดลอง เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ในทุกกลุ่ม 
การทดลอง (ตารางที่ 3) ไม่พบการตายของไก่ตลอดการทดลอง
 3. ต้นทุนและผลตอบแทนการเลีย้งไก่พ้ืนเมืองลูกผสม
 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
ลูกผสมที่ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดผสมในสูตร 

อาหาร ดังแสดงในตารางท่ี 4 พบว่า การใช้ข้าวเปลือกข้าวหอม 
แม่พญาทองด�าบดผสมในสูตรอาหารไก่พื้นเมืองลูกผสมตลอด 
ระยะในการเล้ียง 16 สัปดาห์ มีต้นทุนการผลิต (ค่าตัวลูกไก่รวม 
ค่าอาหาร) เท่ากับ 85.62, 86.63, 92.66, 95.67, 101.69, และ  
102.58 บาทต่อตัว ในกลุ่มที่ใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�า 
บดผสมในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอร์เซ็นต์  
ตามล�าดับ มีก�าไรจากการเลี้ยงไก่ เท่ากับ 41.10, 39.75, 43.27,  
48.21, 29.35, และ 21.98 บาทต่อตัว ในกลุ่มที่ใช้ข้าวเปลือกข้าว 
หอมแม่พญาทองด�าบดผสมในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20,  
และ 25 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ

ปริมาณอาหารท่ีกิน (กรัมต2อตัว)       

อายุ 3-10 สัปดาหu 3,421.00ab 3,495.25a 3,518.75a 3,519.75a 3,479.50a 3,362.25b 0.048 

อายุ 10-16 สัปดาหu 3,112.50 2,812.50 3,025.00 2,982.50 3,225.00 3,095.00 0.190 

อายุ 3-16 สัปดาหu 6,533.50 6,307.75 6,543.75 6,502.25 6,704.50 6,457.25 0.311 

        

อัตราการเปล่ียนอาหาร       

อายุ 3-10 สัปดาหu 9.92 9.39 9.74 10.39 9.42 9.15 0.484 

อายุ 10-16 สัปดาหu 2.75 2.68 2.60 2.27 2.89 2.97 0.207 

อายุ 3-16 สัปดาหu 4.37 4.44 4.27 3.92 4.50 4.57 0.426 

        

อัตราการเล้ียงรอด (%)        

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 - 

หมายเหตุ : a,bตัวอักษรที่แตกต~างกันในแนวนอนมีความแตกต~างกันทางสถิติ (P<0.05) 

    - ไม~ได{วิเคราะหuทางสถิติ เน่ืองจากไม~มีไก~ตาย 

2. อัตราการเล้ียงรอดของไก2พื้นเมืองลูกผสม 

การศึกษาอัตราการเล้ียงรอดของไก~พื้นเมืองลูกผสมที่ใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหาร 

พบว~า อัตราการเล้ียงรอดของไก~พื้นเมืองลูกผสมตลอดการทดลองไม~มีความแตกต~างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีอัตราการ

เล้ียงรอดทุกช~วงอายุตลอดการทดลอง เท~ากับ 100 เปอรuเซ็นตuในทุกกลุ~มการทดลอง (ตารางที่ 4) ไม~พบการตายของไก~ตลอด

การทดลอง 

 

3. ต(นทุนและผลตอบแทนการเล้ียงไก2พื้นเมืองลูกผสม 

การศึกษาต{นทุนและผลตอบแทนการเล้ียงไก~พื้นเมืองลูกผสมที่ใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตร

อาหาร ดังแสดงในตารางที่ 5 พบว~า การใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารไก~พื้นเมืองลูกผสมตลอด

ระยะในการเล้ียง 16 สัปดาหu มีต{นทุนการผลิต (ค~าตัวลูกไก~รวมค~าอาหาร) เท~ากับ 85.62, 86.63, 92.66, 95.67, 101.69, 

และ 102.58 บาทต~อตัว ในกลุ~มที่ใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 

25 เปอรuเซ็นตu ตามลำดับ มีกำไรจากการเล้ียงไก~ เท~ากับ 41.10, 39.75, 43.27, 48.21, 29.35, และ 21.98 บาทต~อตัว ใน

กลุ~มที่ใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 เปอรuเซ็นตu ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 5 แสดงต{นทุนและผลตอบแทนในการเล้ียงไก~พื้นเมืองลูกผสมที่ใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญา 

ทองดำบดผสมในสูตรอาหาร (บาท/ตัว) 

 ปริมาณข(าวเปลือกข(าวหอมแม2พญาทองดำบด (%) 

ลักษณะท่ีศึกษา 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 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 

 ผลการใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารต~อสมรรถนะการผลิตไก~พื้นเมืองลูกผสมในด{าน

การเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน และอัตราการเปล่ียนอาหารของไก~พื้นเมืองลูกผสม ในแต~ละช~วงอายุ พบว~า ไก~พื้นเมือง

ลูกผสมมีน้ำหนักตัวส้ินสุดการทดลอง (อายุ 16 สัปดาหu) น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน และ

อัตราการเปล่ียนอาหารตลอดการทดลองไม~แตกต~างกันทางสถิติ (P>0.05) อย~างไรก็ตามในการใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญา

ทองดำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 15 เปอรuเซ็นตuทำให{ไก~พื้นเมืองลูกผสมมีน้ำหนักส้ินสุดการทดลอง น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 

อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการเปล่ียนอาหารดีที่สุด แม{ว~าจะไม~แตกต~างจากกลุ~มควบคุมและกลุ~มทดลองอ่ืน ๆ ก็ตาม 

และเม่ือใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 25 เปอรuเซ็นตu มีแนวโน{มทำให{ไก~พื้นเมืองลูกผสมมี

น้ำหนักส้ินสุดการทดลอง น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตด{อยกว~ากลุ~มอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจเปÉนเพราะในการใช{

ข{าวเปลือกบดผสมในสูตรอาหารไก~เน้ือน้ันมีข{อจำกัดในการใช{โดยไม~ควรใช{เกิน 20 เปอรuเซ็นตuในสูตรอาหาร (อุทัย คันโธ, 

2529 ; 2559) โดยเฉพาะข{าวเปลือกบดเม่ือแยกเอาเปลือกออกจะมีแกลบประมาณ 20-25 เปอรuเซ็นตu มีสารซิลิกา (Silica) 

สูง ทำให{ย~อยยากและพลังงานใช{ประโยชนuลดลง (ถาวร ฉิมเล้ียง, 2537) ซ่ึงส~วนที่เปÉนแกลบจะมีเยื่อใยสูงถึง 40 เปอรuเซ็นตu 

และสารซิลิกา 11-19 เปอรuเซ็นตu ส~วนของเยื่อใยน้ีจะมีสารไฟตินอยู~สูงจะไปรบกวนการย~อยได{ของโปรตีนในอาหาร รวมทั้ง

รบกวนการดูดซึมแร~ธาตุด{วย ทำให{สัตวuปíกย~อยแกลบแทบไม~ได{เลย ข{าวเปลือกบดยังมีลักษณะฟ¢ามและเปÉนฝุ¢นมาก ทำให{สัตวu

กินอาหารได{ลดลง (อุทัย คันโธ, 2559 ; สาโรช ค{าเจริญ และเยาวมาลยu ค{าเจริญ, 2560) และอาจเปÉนผลทำให{ไก~พื้นเมือง

ลูกผสมในช~วงอายุ 3-10 สัปดาหuที่ใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 25 เปอรuเซ็นตu มีปริมาณ

อาหารที่กินได{น{อยกว~ากลุ~มอ่ืน ๆ แม{ว~าข{าวหอมแม~พญาทองดำบดคุณสมบัติที่ดีมีสารแอนโทไซยานิน สารประกอบฟíนอลิก 

และสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพอ่ืน ๆ ซ่ึงมีคุณสมบัติต~อต{านอนุมูลอิสระและมีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียก~อโรคหลาย

ชนิด (พัชราภรณu สมเทศ และคณะ, 2558 ; Chen et al., 2012) นอกจากน้ีการใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบด

ผสมในสูตรอาหารระดับมากกว~า 20 เปอรuเซ็นตu จึงมีผลต~อการใช{ประโยชนuได{ของพลังงาน โปรตีนและการดูดซึมแร~ธาตุลดลง 

ทำให{น้ำหนักส้ินสุดการทดลอง น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตของไก~พื้นเมืองลูกผสมมีแนวโน{มลดลง อย~างไร

ก็ตามในการทดลองครั้งน้ีไก~พื้นเมืองลูกผสมมีน้ำหนักตัว และอัตราการเจริญเติบโต ใกล{เคียงกับงานวิจัยของ มนตuชัย ดวง

จินดา และคณะ (2550) ที่รายงานว~าไก~ลูกผสมประดู~หางดำมีน้ำหนักตัว, อัตราการเจริญเติบโตของไก~เพศผู{และเพศเมีย

เท~ากับ 1,558.00 และ 1,224.00 กรัม, 18.50 และ 14.10 กรัมต~อตัวต~อวัน ตามลำดับ และใกล{เคียงกับการทดลองของ ไพ

โชค ปòญจะ (2543) ที่รายงานว~าไก~พื้นเมือง ไก~พื้นเมืองลูกผสมของชัยอารียu ไก~พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี และไก~พื้นเมือง

ลูกผสมของกรมปศุสัตวuอายุตั้งแต~ 0-16 สัปดาหu มีอัตราการเจริญเติบโต เท~ากับ 13.43, 19.78, 19.76 และ 16.19 กรัมต~อตัว

ต~อวัน ตามลำดับ แต~ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารของการทดลองครั้งน้ีด{อยกว~าการทดลองของ สมโภชนu ทับเจริญ และ

สรุปและอภิปรายผล
 ผลการใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดผสม 

ในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่พื้นเมืองลูกผสมในด้าน 

การเจริญเติบโต ปริมาณอาหารท่ีกิน และอัตราการเปลี่ยนอาหาร 

ของไก่พื้นเมืองลูกผสม ในแต่ละช่วงอายุ พบว่า ไก่พื้นเมืองลูกผสม 

มีน�้าหนักตัวสิ้นสุดการทดลอง (อายุ 16 สัปดาห์) น�้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น  

อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารท่ีกิน และอัตราการเปล่ียน 

อาหารตลอดการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) อย่างไร 

ก็ตามในการใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดผสมในสูตร 

อาหารระดบั 15 เปอร์เซน็ต์ ท�าให้ไก่พืน้เมอืงลกูผสมมนี�า้หนกัสิน้สดุ 

การทดลอง น�้าหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต และอัตรา 

การเปลี่ยนอาหารดีที่สุด แม้ว่าจะไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมและ 

กลุ่มทดลองอื่นๆ ก็ตาม และเม่ือใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญา 

ทองด�าบดผสมในสูตรอาหารระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มท�าให้ 

ไก่พื้นเมืองลูกผสมมีน�้าหนักสิ้นสุดการทดลอง น�้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น  

อัตราการเจริญเติบโตด้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการ 

ใช้ข้าวเปลือกบดผสมในสูตรอาหารไก่เนื้อนั้นมีข้อจ�ากัดในการใช้ 

โดยไม่ควรใช้เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร (อุทัย คันโธ, 2529 ;  

2559) โดยเฉพาะข้าวเปลือกบดเมื่อแยกเอาเปลือกออกจะมีแกลบ 

ประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์ มีสารซิลิกา (Silica) สูง ท�าให้ย่อยยาก 

และพลังงานใช้ประโยชน์ลดลง (ถาวร ฉิมเลี้ยง, 2537) ซึ่งส่วนที่ 

เป ็นแกลบจะมีเยื่อใยสูงถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และสารซิลิกา  

11-19 เปอร์เซน็ต์ ส่วนของเยือ่ใยนีจ้ะมสีารไฟตนิอยูส่งูจะไปรบกวน 

การย่อยได้ของโปรตนีในอาหาร รวมทัง้รบกวนการดดูซมึแร่ธาตดุ้วย  

ท�าให้สัตว์ปีกย่อยแกลบแทบไม่ได้เลย ข้าวเปลือกบดยังมีลักษณะ 

ฟ่ามและเป็นฝุน่มาก ท�าให้สตัว์กนิอาหารได้ลดลง (อทุยั คนัโธ, 2559 ; 

สาโรช ค้าเจริญ และเยาวมาลย์ ค้าเจริญ, 2560) และอาจเป็นผล 

ท�าให้ไก่พื้นเมืองลูกผสมในช่วงอายุ 3-10 สัปดาห์ ที่ใช้ข้าวเปลือก 

ข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดผสมในสูตรอาหารระดับ 25 เปอร์เซ็นต์  

มีปริมาณอาหารที่กินได้น้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ แม้ว่าข้าวหอมแม่พญา 

ทองด�าบดคุณสมบัติที่ดีมีสารแอนโทไซยานิน สารประกอบฟีนอลิก 

และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ ซึ่งมีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูล 

ถาวร  ฉิมเลี้ยง, พรชัย  เหลืองวารี
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อิสระและมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคหลายชนิด 

(พชัราภรณ์ สมเทศ และคณะ, 2558 ; Chen et al., 2012) นอกจากนี ้

การใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดผสมในสูตรอาหาร 

ระดับมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ จึงมีผลต่อการใช้ประโยชน์ได้ของ 

พลังงาน โปรตีนและการดูดซึมแร่ธาตุลดลง ท�าให้น�้าหนักสิ้นสุด 

การทดลอง น�้าหนักตัวที่เพิ่มข้ึน และอัตราการเจริญเติบโตของไก ่

พื้นเมืองลูกผสมมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามในการทดลองครั้งนี้ 

ไก่พืน้เมอืงลกูผสมมนี�า้หนกัตวั และอตัราการเจรญิเตบิโต ใกล้เคยีง 

กับงานวิจัยของมนต์ชัย ดวงจินดา และคณะ (2550) ที่รายงานว่า 

ไก่ลูกผสมประดู่หางด�ามีน�้าหนักตัว, อัตราการเจริญเติบโตของไก่ 

เพศผูแ้ละเพศเมยีเท่ากบั 1,558.00 และ 1,224.00 กรมั, 18.50 และ  

14.10 กรมัต่อตวัต่อวนั ตามล�าดบั และใกล้เคยีงกบัการทดลองของ  

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�าดบั แต่ประสทิธภิาพการเปลีย่นอาหารของการทดลองครัง้นี ้

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 และไก่พื้นเมืองลูกผสมของกรมปศุสัตว์อายุตั้งแต่  

0-16 สัปดาห์ มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร เท่ากับ 3.78,  

2.77, 2.69 และ 3.11 ตามล�าดับ และรายงานของอ�านวย  

เลี้ยวธารากุล และคณะ (2542) ที่ทดลองเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง 

ด้วยอาหารไก่ไข่ พบว่า ไก่ลูกผสมพื้นเมืองท่ีอายุ 12 สัปดาห์  

ไก่มปีระสทิธภิาพการเปลีย่นอาหารเท่ากบั 3.02 รวมทัง้การทดลอง 

ของภูรี วีระสมิทธิ์ และคณะ (2554) ที่รายงานว่าไก่ลูกผสม 

ประดู่หางด�า ไก่ลูกผสมเหลืองหางขาว ไก่ลูกผสมแดง และไก่ 

ลกูผสมช ีมปีระสทิธภิาพการเปลีย่นอาหารทีช่่วงอาย ุ0-12 สปัดาห์  

เท่ากับ 3.15, 3.16, 3.28 และ 3.32 ตามล�าดับ 

 ส่วนอัตราการเลี้ยงรอดของไก่พ้ืนเมืองลูกผสมใน 

ทุกช่วงอายุไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในการ 

ทดลองนี้มีอัตราการเลี้ยงรอดในทุกช่วงอายุเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต ์

ในทุกกลุ่มการทดลอง อาจเนื่องจากไก่พื้นเมืองลูกผสมที่น�ามาใช้ 

ในการทดลองครั้งนี้มีอายุ 21 วัน ได้คัดเลือกตัวที่มีขนาดใกล้เคียง 

สม�า่เสมอกนั มคีวามแขง็แรง และมกีารจดัการด้านอาหาร การดแูล 

ด้านความสะอาดของคอก และการเอาใจใส่ดูแลอย่างสม�่าเสมอ 

เหมอืนกนัทกุกลุม่การทดลอง จงึท�าให้ไก่เนือ้ทกุกลุม่มคีวามเป็นอยู่ 

สบายและไม่มีความเครียด จึงมีผลท�าให้ไก่เนื้อทุกกลุ่มการทดลอง 

มีอัตราการเลี้ยงรอดไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับเกรียงไกร  

โชประการ และคณะ (2541) ที่กล่าวว่าไก่พื้นเมืองลูกผสมท่ีเล้ียง 

ในสภาพการจัดการที่ดี คือ เลี้ยงแบบขัง ได้รับวัคซีนป้องกันโรค 

และพยาธิครบตามก�าหนด อาหารและน�้าเพียงพอทั้งปริมาณและ 

คุณภาพ ท�าให้สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองดีกว่า 

ไก่พื้นเมืองแท้ ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของวรกร มีปาน และ 

คณะ (2555) ทีไ่ด้ศกึษาการใช้ข้าวเปลอืกร่วมกับหนอนแมลงวนัสด 

เป็นอาหารไก่พืน้เมอืงระยะเล็กไก่ ไก่สามารถเจริญเตบิโตได้ในระดบั 

ปกติ และที่ส�าคัญไก่ทดลองมีสุขภาพเป็นปกติและมีอัตราการเลี้ยง 

รอดเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการตาย ในการทดลองครั้งนี้จึงม ี

อัตราการเลี้ยงรอดดีกว่าที่อ�านวย เลี้ยวธารากุล และคณะ (2555)  
ที่รายงานว่าอัตราการตายของไก่ประดู่หางด�าพันธุ์แท้และลูกผสม 
ในช่วงอาย ุ0-16 สัปดาห์เท่ากับ 2.00 และ 1.00 เปอร์เซน็ต์ ซึง่เกณฑ์ 
โดยปกติทั่วไปของการเลี้ยงไก่เนื้อในช่วงอายุ 3 สัปดาห์แรกไก่จะม ี
อัตราการตายประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ หลังจากอายุ 3 สัปดาห์จะม ี
อัตราการตายประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ (Ensminger, 1992)
 ในการใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดผสมใน 
สูตรอาหารไก่พื้นเมืองลูกผสมตลอดระยะในการเลี้ยง 16 สัปดาห์  
ท�าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญา 
ทองด�าบดผสมในสูตรอาหารในปริมาณที่สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากใน 
ช่วงทีท่�าการทดลองนัน้ราคาข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบด 
แพงกว่าข้าวโพดบดถึงสองเท่า จึงท�าให้ต้นทุนการผลิตนั้นสูงตาม  
ส่วนด้านก�าไรน้ันจะเห็นได้ว่าในการใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญา 
ทองด�าบดผสมในสูตรอาหารระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ จะมีก�าไรจาก 
การเลี้ยงสูงที่สุด เท่ากับ 48.91 บาทต่อตัว ทั้งนี้เนื่องจากไก่มีตัว 
น�้าหนักตัวเมื่อส้ินสุดการทดลองมากที่สุด (1,807.28 กิโลกรัมต่อ 
ตัว) จึงท�าให้ขายได้ราคาสูงที่สุด ซึ่งไก่ขนาดนี้เป็นขนาดใหญ่เหมาะ 
ส�าหรับตลาด ในช่วงตรุษจีนที่ต้องการไก่ไหว้เจ้าขนาดตัวใหญ่ หรือ  
ไก่ส�าหรับการท�าข้าวมันไก่ แต่เมื่อใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญา 
ทองด�าบดผสมในสูตรอาหารระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ จะท�าให้มีก�าไร 
จากการเล้ียงต�า่ทีสุ่ด ผลการทดลองครัง้นีส้อดคล้องกบัรายงานของ  
อ�านวย เลีย้วธารากลุ และคณะ (2555) ทีพ่บว่า เมือ่เลีย้งไก่ลกูผสม 
ประดู่หางด�าเชียงใหม่เพื่อขุนขาย ไก่ลูกผสมจะให้ผลตอบแทนสูง 
กว่าไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้โดยให้ก�าไรสูงสุด เมื่อจ�าหน่ายที่อายุ 16  
สัปดาห์จะให้ก�าไรถึงตัวละ 39.39 บาท 
 สรุป สามารถใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบด 
ผสมในอาหารไก่พื้นเมืองลูกผสมได้ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผล 
กระทบต่อสมรรถนะการผลิต แต่การใช้มากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์จะ 
ท�าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้น และก�าไรลดลง

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 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 

 ผลการใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารต~อสมรรถนะการผลิตไก~พื้นเมืองลูกผสมในด{าน

การเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน และอัตราการเปล่ียนอาหารของไก~พื้นเมืองลูกผสม ในแต~ละช~วงอายุ พบว~า ไก~พื้นเมือง

ลูกผสมมีน้ำหนักตัวส้ินสุดการทดลอง (อายุ 16 สัปดาหu) น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน และ

อัตราการเปล่ียนอาหารตลอดการทดลองไม~แตกต~างกันทางสถิติ (P>0.05) อย~างไรก็ตามในการใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญา

ทองดำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 15 เปอรuเซ็นตuทำให{ไก~พื้นเมืองลูกผสมมีน้ำหนักส้ินสุดการทดลอง น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 

อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการเปล่ียนอาหารดีที่สุด แม{ว~าจะไม~แตกต~างจากกลุ~มควบคุมและกลุ~มทดลองอ่ืน ๆ ก็ตาม 

และเม่ือใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 25 เปอรuเซ็นตu มีแนวโน{มทำให{ไก~พื้นเมืองลูกผสมมี

น้ำหนักส้ินสุดการทดลอง น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตด{อยกว~ากลุ~มอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจเปÉนเพราะในการใช{

ข{าวเปลือกบดผสมในสูตรอาหารไก~เน้ือน้ันมีข{อจำกัดในการใช{โดยไม~ควรใช{เกิน 20 เปอรuเซ็นตuในสูตรอาหาร (อุทัย คันโธ, 

2529 ; 2559) โดยเฉพาะข{าวเปลือกบดเม่ือแยกเอาเปลือกออกจะมีแกลบประมาณ 20-25 เปอรuเซ็นตu มีสารซิลิกา (Silica) 

สูง ทำให{ย~อยยากและพลังงานใช{ประโยชนuลดลง (ถาวร ฉิมเล้ียง, 2537) ซ่ึงส~วนที่เปÉนแกลบจะมีเยื่อใยสูงถึง 40 เปอรuเซ็นตu 

และสารซิลิกา 11-19 เปอรuเซ็นตu ส~วนของเยื่อใยน้ีจะมีสารไฟตินอยู~สูงจะไปรบกวนการย~อยได{ของโปรตีนในอาหาร รวมทั้ง

รบกวนการดูดซึมแร~ธาตุด{วย ทำให{สัตวuปíกย~อยแกลบแทบไม~ได{เลย ข{าวเปลือกบดยังมีลักษณะฟ¢ามและเปÉนฝุ¢นมาก ทำให{สัตวu

กินอาหารได{ลดลง (อุทัย คันโธ, 2559 ; สาโรช ค{าเจริญ และเยาวมาลยu ค{าเจริญ, 2560) และอาจเปÉนผลทำให{ไก~พื้นเมือง

ลูกผสมในช~วงอายุ 3-10 สัปดาหuที่ใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบดผสมในสูตรอาหารระดับ 25 เปอรuเซ็นตu มีปริมาณ

อาหารที่กินได{น{อยกว~ากลุ~มอ่ืน ๆ แม{ว~าข{าวหอมแม~พญาทองดำบดคุณสมบัติที่ดีมีสารแอนโทไซยานิน สารประกอบฟíนอลิก 

และสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพอ่ืน ๆ ซ่ึงมีคุณสมบัติต~อต{านอนุมูลอิสระและมีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียก~อโรคหลาย

ชนิด (พัชราภรณu สมเทศ และคณะ, 2558 ; Chen et al., 2012) นอกจากน้ีการใช{ข{าวเปลือกข{าวหอมแม~พญาทองดำบด

ผสมในสูตรอาหารระดับมากกว~า 20 เปอรuเซ็นตu จึงมีผลต~อการใช{ประโยชนuได{ของพลังงาน โปรตีนและการดูดซึมแร~ธาตุลดลง 

ทำให{น้ำหนักส้ินสุดการทดลอง น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตของไก~พื้นเมืองลูกผสมมีแนวโน{มลดลง อย~างไร

ก็ตามในการทดลองครั้งน้ีไก~พื้นเมืองลูกผสมมีน้ำหนักตัว และอัตราการเจริญเติบโต ใกล{เคียงกับงานวิจัยของ มนตuชัย ดวง

จินดา และคณะ (2550) ที่รายงานว~าไก~ลูกผสมประดู~หางดำมีน้ำหนักตัว, อัตราการเจริญเติบโตของไก~เพศผู{และเพศเมีย

เท~ากับ 1,558.00 และ 1,224.00 กรัม, 18.50 และ 14.10 กรัมต~อตัวต~อวัน ตามลำดับ และใกล{เคียงกับการทดลองของ ไพ

โชค ปòญจะ (2543) ที่รายงานว~าไก~พื้นเมือง ไก~พื้นเมืองลูกผสมของชัยอารียu ไก~พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี และไก~พื้นเมือง

ลูกผสมของกรมปศุสัตวuอายุตั้งแต~ 0-16 สัปดาหu มีอัตราการเจริญเติบโต เท~ากับ 13.43, 19.78, 19.76 และ 16.19 กรัมต~อตัว

ต~อวัน ตามลำดับ แต~ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารของการทดลองครั้งน้ีด{อยกว~าการทดลองของ สมโภชนu ทับเจริญ และ
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ข้อเสนอแนะ
 การใช้ข้าวเปลอืกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดผสมในสตูร 
อาหารในระดับมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ จะท�าให้ต้นทุนการผลิตสูง  
ได้ก�าไรน้อยลง ในขณะทดลองนีข้้าวเปลอืกข้าวหอมแม่พญาทองด�า 
มรีาคาค่อนข้างแพง แต่การสข้ีาวมผีลพลอยได้คอื ร�า ซ่ึงนอกจากราคา 
จะไม่แพงมาก ในร�าข้าวหอมแม่พญาทองด�าจะมสีารแอนโทไซยานนิ 

สารประกอบฟีนอลิก และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ ซ่ึงมี 

คุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ 

แบคทเีรยีก่อโรค จงึน่าจะใช้ในการศกึษาคณุภาพของเนือ้ไก่พืน้เมอืง 

ลูกผสม เพื่อผลิตเนื้อไก่คุณภาพดีให้กับผู้บริโภคต่อไป และในการ 

ทดลองคร้ังน้ีราคาข้าวเปลอืกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบดจะแพงกว่า 

ข้าวโพดบดถึงสองเท่า ถ้าใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองด�าบด 

ส�าหรับผลิตอาหารไก่พื้นเมืองลูกผสมหรือไก่เน้ือควรจะดูราคา 

ข้าวเปลือกที่ต�่ากว่านี้จะเหมาะสมกว่า

กิตติกรรมประกาศ
 โครงการวจิยันีไ้ด้รบังบประมาณสนบัสนนุจากงบประมาณ

แผ่นดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงอรรถาธิบาย โดยใช้วิธีการส�ารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา และการอบรมเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้ง 

กับการจัดการความขัดแย้ง วิเคราะห์รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง  วัดบุคลิกภาพตามทฤษฏีบุคลิกภาพ 5 มิติ วิเคราะห์ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคลิกภาพ 5 มิติ และการจัดการความขัดแย้ง และวิเคราะห์ความสามารถในการอธิบายความผันแปรระหว่างบุคลิกภาพ 5 มิติ  

และการจัดการความขัดแย้ง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ระหว่างชั้นปีที่ 1-4 โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการ 

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน แบบสุ่มอย่างง่ายและไม่แทนที่ โดยใช้ตารางเลขสุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 396 คน ใช้แบบสอบถาม 

ในการวิจัยและได้แบบสอบถามคืนมาจ�านวนท้ังสิ้น 386 ฉบับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน  

วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ด้วยสถิตสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สัน  สถติไิคสแควร์  และวเิคราะห์ความสามารถในการอธบิายความผนัแปร 

ด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัยพบว่า อายุ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการจัดการความขัดแย้ง ส่วนเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

บิดา-มารดา และการอบรมเก่ียวกับการจัดการความชัดแย้ง ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความขัดแย้ง นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้ 

การจัดการความขัดแย้งแบบการประนีประนอม และมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส�านึกมากที่สุด บุคลิกภาพทั้ง 5 มิติ ของนักศึกษาไม่มี 

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการความขัดแย้งแบบการปรองดอง และแบบการประนีประนอม และไม่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ 

การจัดการความขัดแย้งแบบการร่วมมือและแบบการแข่งขัน นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบหว่ันไหวสามารถอธิบายความผันแปรต่อ 

การจัดการความขัดแย้งได้ร้อยละ 5.20 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรมีศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 

บุคลิกภาพของนักศึกษาให้ชัดเจน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตในการเรียน 

การสอนในการชีวิตในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ค�าส�าคัญ : บุคลิกภาพ 5 มิติ, การจัดการความขัดแย้ง, นักศึกษา

จตุพร  อุ่นประเสริฐสุข
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จตุพร  อุ่นประเสริฐสุข

Abstract
 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.

Keywords : Big five personality dimensions, conflict management, student
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บทน�า
 ในปัจจุบนัความขดัแย้งเป็นสิง่ทีเ่กิดขึน้ได้ในชวีติประจ�าวนั 
ของบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างใน 
การรับรู้ และความคิดของแต่ละบุคคล ซ่ึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
มักจะน�าไปสู่ความรุนแรงได้ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทั้งด้าน 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว อื่นๆ ความขัดแย้งเป็นส่ิง 
ที่ท�าให้เกิดผลเสียในด้านต่างๆ ทั้งต่อตัวบุคคล และต่อองค์การ  
โดยแนวคิดที่ใช้ในแก้ปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบันมักจะมุ่งท�าให ้
บุคลากรปรับเปลี่ยนแนวความคิด และพฤติกรรมจากเร่ืองส่วนตัว 
มาเป็นผลประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยการให้ค�านึงถึงผลกระทบ 
และความส�าเร็จต่อองค์กรเป็นหลักส�าคัญ โดยอาจมีการใช้เทคนิค 
ต่างๆ เช่น การเจรจาต่อรอง การร่วมกันแก้ปัญหา โดยท�าให้เกิด 
ความพึงพอใจต่อบุคคลท้ัง 2 ฝ่ายให้มากที่สุด Thomas and  
Killman ได้เสนอวิธีการจัดการความขัดแย้งไว้ 5 วิธี ได้แก่  
 1. การปรองดอง (Accommodating) หมายถึง  
การมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกในระดับต�่า และแสดงพฤติกรรม 
ร่วมมือในระดับสูง เป็นพฤติกรรมท่ีขาดการยืนยันความต้องการ 
เป้าหมาย และความสนใจของตนเอง พยายามจะท�าให้อีกฝ่าย 
พึงพอใจ
 2. การหลกีเลีย่ง (Avoiding)  หมายถึง การมีพฤติกรรม 
กล้าแสดงออกในระดับต�่า และแสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดับ 
ต�่าด้วย เป็นการไม่ต่อสู้ปัญหา และไม่ร่วมมือในการแก้ปัญหา 
ไม่สนใจในความต้องการของตนเอง และความสนใจของผู้อื่น
 3. การร่วมมือ (Collaborating) หมายถึง การมี 
พฤตกิรรมกล้าแสดงออกในระดบัสูง และพฤตกิรรมร่วมมอืในระดบั 
สูงด้วย เป็นการที่จะมุ่งเอาชนะ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ใน 
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
 4. การแข่งขนั (Competing) หมายถงึ การมพีฤตกิรรม 
กล้าแสดงออกในระดับสูง และพฤติกรรมร่วมมือในระดับต�่าเป็น 
พฤตกิรรมทีเ่น้นการเอาใจตนเอง  มุง่ชัยชนะของตนเองเป็นประการ 
ส�าคัญโดยไม่ค�านึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผู้อื่น
 5. การประนีประนอม (Compromising) หมายถึง  
การมีพฤติกรรมกล้าแสดงออก และพฤติกรรมร่วมมือในระดับ 
ปานกลาง เป็นการเจรจาต่อรองที่มุ ่งจะให้ทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้ง 
มีความพอใจ
 นกัศกึษาท่ีศึกษาในระดบัอดุมศึกษาน้ัน มาจากหลากหลาย 
การเลี้ยงดู วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ความคิดที่แตกต่าง พฤติกรรม 
ที่แสดงออกย่อมแตกต่างกัน พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง 
ที่เกิดขึ้นของนักศึกษาน้ันส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากบุคลิกภาพ โดย
บุคลิกภาพเป็นลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกมาแตกต่างกัน 
ออกไป ทั้งในสิ่งที่มองเห็นได้และสิ่งท่ีมองไม่เห็น ซ่ึงจะท�าให้ผู้อ่ืน 
เข้าใจ และสามารถแยกได้ว่าบุคคลนั้นแตกต่างจากคนทั่วไป   
บุคลิกภาพคือ ผลรวมของพฤติกรรมต่างๆ ของแต่ละบุคคลท่ี 

แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยเฉพาะของแต่ละบุคคลซ่ึงสามารถ 
สังเกตได้จากลักษณะภายนอก เช่น การแต่งตัว ลักษณะท่าทาง 
การพูด และลักษณะภายในเช่น ความคิด สติปัญญา ความนึกคิด  
ความสามารถ การปรับตัวเข้ากับสังคม McCrae and Costa 
ได้แบ่งกลุ่มบุคลิกภาพออกเป็น 5 ประเภท  ได้แก่
 1. บุคลิกภาพแบบการเข้าใจผู้อื่น (Agreeableness)  
หมายถึง การไว้วางใจผู้อื่น (Trust) ตรงไปตรงมา (Straight 
forwardness) เอื้อเฟ ื ้อ (Altruism) การยอมตามผู ้ อ่ืน  
(Compliance) สุภาพ (Modesty) และมีจิตใจอ ่อนโยน  
(Tender- mindedness)
 2. บุคลิกภาพแบบมีจิตส�านึก (Concientiousness)  
หมายถึง การมีความสามารถ (Compretence) เป็นระเบียบ  
(Order) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ (Dutifulness) ความต้องการ 
สัมฤทธิ์ผล (Achievement str iv ing) มีวิ นัยต ่อตนเอง  
(Self-discipline) และแนวคิดที่ใช้ปฏิบัติงาน (Deliberation) 
 3. บุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extraversion) หมายถึง  
การเป็นผู้มีความอบอุ่น (Warmth) ความชอบอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
(Gregariousness) การแสดงออกแบบตรงไปตรงมา (Assertiveness)  
การชอบมกีจิกรรม (Activity) ชอบแสวงหาความตืน่เต้น (Excitement  
seeking) การมีอารมณ์ด้านบวก (Positive emotions)
 4. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) หมายถึง  
การเป็นผู้ที่มีความวิตกกังวล (Anxiety) โกรธง่าย (Anger) ท้อแท้  
(Discouragement) การค�านึงถึงแต่ตนเอง (Self conciousness) 
มีความกระตุ้นรุนแรง (Impulsiveness) และอารมณ์เปราะบาง 
(Vulnerability)
 5. บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness  
to experience) หมายถึง การเป็นคนช่างฝัน (Fantacy)  
มีความสุนทรี (Aesthetics) ชอบเปิดเผยความรู้สึก (Feelings)  
ชอบการปฏิบัติ (Actions) การมีความคิดสร้างสรรค์ (Ideas) 
การยอมรับค่านิยม (Values)
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพท้ัง   
5 มติ ิทีม่ผีลต่อการจดัการความขัดแย้งของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยั 
ราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องจากบุคลิกภาพท�าให้บุคคลมีพฤติกรรม 
การเลือกรูปแบบการจัดการความขัดแย้งหลายรูปแบบแตกต่างกัน   
และการทีน่กัศกึษามบุีคลิกภาพทีม่กีารเลอืกการจดัการความขัดแย้ง 
ที่ไม่เหมาะสมในการแก้ปัญหา อาจส่งผลเสียต่อเพื่อนนักศึกษา 
ในห้อง การเรียน ตลอดจนไม่สามารถปรับตัวให้การเรียนส�าเร็จได ้
และอาจส่งผลเสียต่อสถาบันการศึกษานั้นๆ ได้ ผลการศึกษาใน 
ครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ที่น�าผลการศึกษาในครั้งน้ีเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ของนักศึกษา ให้สามารถจัดการความขัดแย้งที่เกิดข้ึนได้อย่าง
มีประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ืองด้าน
นักศึกษา  เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรต่อไป 

จตุพร  อุ่นประเสริฐสุข
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล   

ได้แก่ เพศ  อาย ุ ระดบัการศกึษา  สถานภาพสมรสของบดิา-มารดา  

และการอบรมเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งกับการจัดการ 

ความขัดแย้ง

 2. วเิคราะห์รปูแบบการจดัการความขดัแย้งของนักศกึษา

 3. วัดบุคลิกภาพของนักศึกษา ตามทฤษฏีบุคลิกภาพ  

5 มิติ

 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 มิติ  

และการจัดการความขัดแย้ง

 5. วิเคราะห์ความสามารถในการอธิบายความผันแปร 

ระหว่างบุคลิกภาพ 5 มิติ และการจัดการความขัดแย้ง

สมมติฐานการวิจัย
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ 

ชั้นปีศึกษา สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา และการอบรมเกี่ยว 

กับการจัดการความขัดแย้งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการ 

ความขัดแย้ง

 2. บุคลิกภาพ 5 มิติ มีความสัมพันธ์กับการจัดการ 

ความขัดแย้ง ดังนี้

  2.1 บุคลิกภาพแบบการเข้าใจผู้อื่นมีความสัมพันธ ์

ทางบวกกบัการจดัการความขดัแย้งแบบการปรองดอง การหลกีเลีย่ง  

การร่วมมือ การแข่งขัน และการประนีประนอม

  2.2 บุคลิกภาพแบบมีจิตส�านึกมีความสัมพันธ์ทาง 

บวกกับการจัดการความขัดแย้งแบบการปรองดอง การหลีกเลี่ยง  

และการร่วมมือ

  2.3 บุคลิกภาพแบบเปิดเผยมีความสัมพันธ์ทาง 

บวกกับการจัดการความขัดแย้งแบบการหลีกเลี่ยง การร่วมมือ 

การแข่งขัน และการประนีประนอม

  2.4 บคุลกิภาพแบบหวัน่ไหวมคีวามสมัพนัธ์ทางบวก 

กบัรปูแบบการจดัการความขดัแย้งแบบการปรองดอง การหลีกเล่ียง  

และการแข่งขัน

  2.5 บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์มีความ 

สมัพนัธ์ทางบวกกบัการจดัการความขดัแย้งแบบการหลกีเลีย่ง และ 

การร่วมมือ

 3. บุคลิกภาพ 5 มิติ สามารถอธิบายความผันแปรต่อ

การจัดการความขัดแย้งได้

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวจัิยครัง้นีเ้ป็นการวจัิยเชงิอรรถาธบิาย (Explanatory  

research) โดยการใช้การส�ารวจแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional 

survey) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา และ 

การอบรมเกีย่วกบัการจดัการความขดัแย้ง กบัการจดัการความขดัแย้ง 

วเิคราะห์รปูแบบการจัดการความขัดแย้งของนกัศึกษา วดับคุลกิภาพ 

ของนักศึกษา ตามทฤษฏีบุคลิกภาพ 5 มิติ วิเคราะห์ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคลิกภาพ 5 มิติ และการจัดการความขัดแย้ง วิเคราะห ์

ความสามารถในการอธิบายความผันแปรระหว่างบุคลิกภาพ 5 มิติ  

และการจัดการความขัดแย้ง เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การจัดการความขัดแย้ง  

บุคลิกภาพ 5 มิติ  และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 การเกบ็รวบรวมข้อมลูประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้

คือ นักศึกษาที่ศึกษาอยู ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศนูย์การศกึษาจงัหวดัสมทุรสงคราม  จ�านวน 827 คน กลุม่ตวัอย่าง 

คือนักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การ 

ศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งศึกษาในสาขาวิชา 5 สาขาวิชา ดังนี ้

คือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ�านวน 3 แขนง ได้แก่ ความงาม การดแูลเดก็ และการดแูลผูส้งูอายุ   

สาขาการแพทย์แผนจนี สาขาเลขานกุารการแพทย์และสาธารณสขุ   

และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยด�าเนินการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยด�าเนินงานเป็นขั้นตอนดังนี้

 1. ผูวิ้จยัได้ด�าเนนิการส่งเอกสารเพือ่ขอรบัการพจิารณา 

จากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน จากมหาวทิยาลยัราชภฏั

สวนสุนันทา 

 2. เมื่อได้รับอนุมัติให้ท�าการศึกษาแล้วผู้วิจัยส่งหนังสือ 

ทีไ่ด้รบัการอนมุตัดิงักล่าวถงึคณบดีวทิยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวทิยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือใน 

การส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง

 3. หลงัได้รบัอนญุาตจากคณบดวีทิยาลยัสหเวชศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ผู ้วิจัยก�าหนดเวลารับ 

แบบสอบถามคืนภายหลังจากแจกแบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์   

ทั้งน้ีผู้วิจัยอ�านวยความสะดวกให้กลุ่มตัวอย่างส่งแบบสอบถาม 

ในซองที่ก�าหนด ปิดผนึก และให้ส่งแบบสอบถามคืนฝ่ายกิจการ 

นักศึกษา  เพื่อไม่ให้เป็นการเกิดความ Bias ของนักศึกษา

 4. น�าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความ 

ถูกต้องสมบูรณ์ว่าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมานั้นมีความสมบูรณ ์

ครบถ้วนและเพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล 

จตุพร  อุ่นประเสริฐสุข
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

วเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่  การแจกแจงความถี่  

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์ 

ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลในด้านเพศ ระดบัชัน้ปีการศกึษา   

ด้วยสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุ เปรียบเทียบบุคลิกภาพ 5 มิติ  

กับการจัดการความขัดแย้ง ด้วยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ 

เพียร ์สัน (Pearson’s product moment correlation  

coefficient)  

 3. วิเคราะห์ความสามารถในการอธิบายความผันแปร 

ระหว่างบุคลิกภาพ 5 มิติ และการจัดการความขัดแย้งโดยใช้สถิติ 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
 กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นนกัศึกษา มหาวทิยาลยั 

ราชภัฎราชภัฏสวนสุนันทา จ�านวน 386 คน จากการวิเคราะห ์

ข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.90 มีอาย ุ

เฉลี่ย 19.25 ปี ส่วนใหญ่อยู่ชั้นปีการศึกษาที่ 2 คิดเป็นร้อยละ  

34.20 สถานภาพสมรสบิดา-มารดา คืออยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ  

77.50 และส่วนใหญ่ไม่เคยอบรมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง 

คิดเป็นร้อยละ 87.60 ผู้ที่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการ 

ความขดัแย้ง ส่วนใหญ่ได้รบัการอบรมเรือ่ง การบรหิารความขดัแย้ง   

นกัศึกษาเลอืกใช้วธิกีารจดัการความขดัแย้งแบบการประนปีระนอม 

มากท่ีสุด (จ�านวน 180 คน ร้อยละ 46.63) รองลงมาคือ  

การปรองดองการร่วมมือ การหลีกเลี่ยง และการแข่งขันน้อยที่สุด   

และนักศึกษาส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพหลักแบบมีจิตส�านึกมากที่สุด   

(M = 3.48) รองลงมาคือ แบบเปิดเผย แบบเปิดรับประสบการณ์  

แบบการเข้าใจผู้อื่น และแบบหวั่นไหว (M = 3.33, 3.07, 2.91 และ  

2.64 ตามล�าดับ) 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ กับการจัดการความขัดแย้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 ตารางที่  1 แสดงความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคล คือ  

อายุมีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต�่ากับการจัดการความขัดแย้ง   

หมายความว่า อายุมีผลต่อการเลือกใช้รูปแบบการจัดการความ 

ขัดแย้ง  โดยนักศึกษาท่ีมีอายุท่ีเพิ่มขึ้นจะมีส่วนร่วมในการจัดการ 

ความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ลดลง และ เพศ ระดบัชัน้ปีการศกึษา  สถานภาพ 

สมรสของบดิา-มารดา และการอบรมเกีย่วกบัการจดัการความขดัแย้ง 

ไม่มผีลต่อการเลอืกใช้รปูแบบการจดัการความขดัแย้งของนกัศกึษา 

ผลที่ได้ไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ 1   

จตุพร  อุ่นประเสริฐสุข
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 3. วิเคราะห0ความสามารถในการอธิบายความผันแปรระหวÑางบุคลิกภาพ 5 มิติ  และการจัดการความขัดแย~งโดยใช~

สถิติการวิเคราะห0ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย 

 กลุÑมตัวอยÑางในการวิจัยครั้งน้ีเปwนนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 386 คน  จากการ

วิเคราะห0ข~อมูลพบวÑา  สÑวนใหญÑเปwนเพศหญิง คิดเปwนร~อยละ 74.90  มีอายุเฉล่ีย 19.25  ปã สÑวนใหญÑอยูÑช้ันปãการศึกษาที่  2 

คิดเปwนร~อยละ  34.20   สถานภาพสมรสบิดา-มารดา  คืออยูÑด~วยกัน  คิดเปwนร~อยละ 77.50   และสÑวนใหญÑไมÑเคยอบรม

เก่ียวกับการจัดการความขัดแย~ง  คิดเปwนร~อยละ  87.60  ผู~ที่เคยได~รับการอบรมเก่ียวกับการจัดการความขัดแย~ง สÑวนใหญÑ

ได~รับการอบรมเรื่อง  การบริหารความขัดแย~ง  นักศึกษาเลือกใช~วิธีการจัดการความขัดแย~งแบบการประนีประนอมมากที่สุด  

(จำนวน 180 คน ร~อยละ 46.63) รองลงมาคือ การปรองดองการรÑวมมือ การหลีกเล่ียง และการแขÑงขันน~อยที่สุด  และ

นักศึกษาสÑวนใหญÑมีบุคลิกภาพหลักแบบมีจิตสำนึกมากที่สุด  (M=3.48) รองลงมาคือ แบบเป•ดเผย แบบเป•ดรับประสบการณ0 

แบบการเข~าใจผู~อ่ืน และแบบหว่ันไหว (M=3.33, 3.07, 2.91 และ 2.64 ตามลำดับ)  

 

ตารางท่ี 1  ความสัมพันธ0ระหวÑางปÖจจัยสÑวนบุคคล ได~แกÑ อายุ กับการจัดการความขัดแย~งของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

ตัวแปร การจัดการความขัดแย7ง p-value 

อายุ (ปã) -0.104 0.041* 

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ตารางที่  1   แสดงความสัมพันธ0ปÖจจัยสÑวนบุคคล  คือ อายุมีความสัมพันธ0เชิงลบในระดับต่ำกับการจัดการ

ความขัดแย~ง  หมายความวÑา  อายุมีผลตÑอการเลือกใช~รูปแบบการจัดการความขัดแย~ง  โดยนักศึกษาที่มีอายุที่เพิ่มขึ้นจะมีสÑวน

รÑวมในการจัดการความขัดแย~งที่เกิดขึ้นลดลง  และ  เพศ  ระดับช้ันปãการศึกษา  สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา  และการ

อบรมเก่ียวกับการจัดการความขัดแย~ง  ไมÑมีผลตÑอการเลือกใช~รูปแบบการจัดการความขัดแย~งของนักศึกษา  ผลที่ได~ไมÑ

สนับสนุนสมมติฐานที่ 1  
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 จากตารางที่  3  วิเคราะห์ความสามารถในการอธิบาย
ความผนัแปรของบคุลกิภาพ 5 มติ ิต่อการจดัการความขัดแย้ง พบว่า 
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวสามารถอธิบายความผันแปรการจัดการ
ความขดัแย้งได้ร้อยละ 5.20 หมายความว่า นกัศกึษาทีม่บีคุลกิภาพ 
แบบหวั่นไหวมีผลต่อการเลือกใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งของ 
นักศึกษาผลที่ได้สนับสนุนสมมติฐานที่ 3

สรุปและอภิปรายผล
 ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อการจดัการ 
ความขัดแย้ง คอื ปัจจยัทางด้านด้านอาย ุนกัศึกษาส่วนใหญ่เลอืกใช้ 
รูปแบบการจัดการความขัดแย้งแบบการประนีประนอมมากที่สุด  
รองลงมาคอื การปรองดอง การร่วมมอื การหลกีเลีย่ง และการแข่งขนั   
นักศึกษามีบุคลิกภาพ 5 มิติ แบบมีจิตส�านึกมากที่สุด รองลงมาคือ  
แบบเปิดเผย แบบเปิดรับประสบการณ์ แบบการเข้าใจผู้อื่น และ 
แบบหวั่นไหว 
 การทดสอบสมมติฐาน
 สมมติฐานที่ 1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นปีการศึกษา สถานภาพสมรส 
ของบิดา-มารดา และการอบรมเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้ง  
ผลการวิจัยพบว่า อายุมีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต�่ากับ 
การจดัการความขัดแย้ง เพศ ระดบัชัน้ปีการศกึษา สถานภาพสมรส 
ของบิดา-มารดา และการอบรมเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้ง 
ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความขัดแย้ง ผลการวิจัยจึง 
ไม่สนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ งานวิจัย 
ของ RashedShebeeb AlAjmi (2007) พบว่า อายุไม ่มี 
ความสัมพันธ์กับการจัดการความขัดแย้ง  สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของพรนพ  พุกกะพันธ์ (2555) พบว่า ระดับการศึกษา และ 

การอบรบเกี่ยวกับความขัดแย้ง ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการ 
ความขัดแย้ง และงานวิจัยของมะลิ  สิงห์เสนา และประจักร  บัวผัน 
(2012) พบว่า เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และการอบรม
ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความขัดแย้ง
 สมมติฐานที่ 2 บุคลิกภาพ 5 มิติ มีความสัมพันธ์กับ 
การจัดการความขัดแย้ง ซึ่งมีทั้งหมด 5 สมมติฐานย่อย บุคลิกภาพ   
5 มิติ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความขัดแย้งแบบ 
การปรองดอง และการประนีประนอม และไม่มีความสัมพันธ ์
ทางลบกบัการจดัการความขดัแย้งแบบการร่วมมอื และการแข่งขนั  
ผลการวิจัยจึงไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ 2.1-2.5 ซึ่งไม่สอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ Syed Shameem Ejaz (2012) พบว่า บุคลิกภาพ 
ความเข้าใจผูอ้ืน่มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการจดัการความขดัแย้ง 
แบบการเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลือ (การร่วมมอื) และงานวิจัยของ David  
Antonioni (2008) พบว่า บุคลิกภาพการเข้าใจผู ้อื่นเลือกใช ้
รูปแบบการเต็มใจที่จะช่วยเหลือ (การร่วมมือ) และการมีอ�านาจ 
เหนือกว่า (การแข่งขัน)  
 สมมติฐานที่ 3 บุคลิกภาพ 5 มิติ สามารถอธิบาย 
ความผันแปรต่อการจัดการความขัดแย้งได้ ผลการวิจัยพบว่า 
มีเฉพาะบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวสามารถอธิบายความผันแปร 
การจัดการความขัดแย้งได้ ร้อยละ 5.20 ผลการวิจัยจึงไม่สนับสนุน 
สมมติฐานที่ 3 เนื่องจากนักศึกษาที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบ 
หว่ันไหวจะมีลักษณะ ไม่มีความม่ันคงทางอารมณ์ มักมีความวิตก 
กังวล โกรธง่าย ท้อแท้ การค�านึงถึงแต่ตนเอง มีความกระตุ้นรุนแรง  
และอารมณ์เปราะบาง รู้สึกไร้คุณค่าอย่างแท้จริง รู้สึกอับอายมาก 
จนอยากหลบหน้าผู้คน เม่ือเกิดความเครียดรู้สึกเหมือนตนเอง 
ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆ และไม่เคยมีความรู้สึกเศร้าโศกหรือซึมเศร้า  
ดังน้ันลักษณะบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวจึงไม่มีความม่ันคงทาง

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์และค่าสถิติทดสอบของบุคลิกภาพ 5 มิติ ที่มีผลต่อการจัดการความขัดแย้งของนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยวิธีการของสมการถดถอยพหุคูณ (n = 386)

จตุพร  อุ่นประเสริฐสุข
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ตารางท่ี 3 ค$าสัมประสิทธ์ิและค$าสถิติทดสอบของบุคลิกภาพ 5 มิติ ที่ มีผลต$อการจัดการความขัดแยDงของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดDวยวิธีการของสมการถดถอยพหคุูณ (n=386) 

 

ตัวแปร 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t p-value 

B Std.Error Beta 

ค$าคงที่ 5.851 .098   59.879 .000 

1. แบบการเขDาใจผูDอ่ืน .004 .021 .010 .176 .861 

2. แบบมีจิตสำนึก -.047 .027 -.102 -1.734 .084 

3. แบบเปiดเผย .000 .022 -.022 -.037 .970 

4. แบบหว่ันไหว .070 .019 .227 3.759 .000* 

5. แบบเปiดรับประสบการณl  .012 .025 .027 .483 .629 

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

 จากตารางที่  4.3  วิเคราะหlความสามารถในการอธิบายความผันแปรของบุคลิกภาพ 5 มิติต$อการจัดการความ

ขัดแยDงพบว$าบุคลิกภาพแบบหว่ันไหวสามารถอธิบายความผันแปรการจัดการความขัดแยDงไดDรDอยละ 5.20 หมายความว$า 

นักศึกษา  ที่มีบุคลิกภาพแบบหว่ันไหวมีผลต$อการเลือกใชDวิธีการจัดการความขัดแยDงของนักศึกษาผลที่ไดDสนับสนุนสมมติฐาน

ที่ 3 

สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย พบว$า ปyจจัยที่มีความสัมพันธlต$อการจัดการความขัดแยDงคือ  ปyจจัยทางดDานดDานอายุ  นักศึกษาส$วนใหญ$

เลือกใชDรูปแบบการจัดการความขัดแยDงแบบการประนีประนอมมากที่สุด รองลงมาคือ การปรองดอง การร$วมมือ การ

หลีกเล่ียง และการแข$งขัน  นักศึกษามีบุคลิกภาพ 5 มิติ แบบมีจิตสำนึกมากที่สุด รองลงมาคือ แบบเปiดเผย แบบเปiดรับ

ประสบการณl แบบการเขDาใจผูDอ่ืน และแบบหว่ันไหว  

 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 วิเคราะหlความสัมพันธlระหว$างปyจจัยส$วนบุคคลไดDแก$ เพศ  อายุ ระดับช้ันป|การศึกษา   

สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา และการอบรมเก่ียวกับการจัดการความขัดแยDง ผลการวิจัยพบว$า อายุมีความสัมพันธlเชิงลบ

ในระดับต่ำกับการจัดการความขัดแยDง  เพศ  ระดับช้ันป|การศึกษา สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา  และการอบรมเก่ียวกับ

การจัดการความขัดแยDงไม$มีความสัมพันธlกับการจัดการความขัดแยDง  ผลการวิจัยจึงไม$สนับสนุนสมมติฐานที่ 1 ไม$สอดคลDอง

กับงานวิจัยของ  งานวิจัยของ RashedShebeeb AlAjmi (2007) พบว$า อายุไม$มีความสัมพันธlกับการจัดการความขัดแยDง  

สอดคลDองกับงานวิจัยของ พรนพ  พุกกะพันธl (2555) พบว$า ระดับการศึกษา และการอบรบเก่ียวกับความขัดแยDง ไม$มี

ความสัมพันธlกับการจัดการความขัดแยDง และงานวิจัยของ มะลิ  สิงหlเสนา และประจักร  บัวผัน (2012) พบว$า เพศ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และการอบรมไม$มีความสัมพันธlกับการจัดการความขัดแยDง 
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อารมณ์ ส่งผลให้มีการเลือกใช้รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง
ที่หลากหลายมากท่ีสุด ดังนั้นบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวจึงเป็น 
บุคลิกภาพที่ส�าคัญในการจัดการความขัดแย้งของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งนี้ 

 จากการอภิปรายและสรุปผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา 

ที่มีอายุที่เพ่ิมขึ้นจะเลือกใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งในการแก้ 

ปัญหาลดลง และเพศ ระดับชั้นปีการศึกษา สถานภาพสมรสของ 

บิดา-มารดา และการอบรมเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้ง ไม่มี 

ผลต่อการเลือกใช้รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของนักศึกษา   

บุคลิกภาพของนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเลือกใช้

การจัดการความขัดแย้งแบบการปรองดอง การประนีประนอม  

และบุคลิกภาพแบบการเปิดรับประสบการณ์ไม่มีความสัมพันธ ์

เชิงลบกับการเลือกใช้การจัดการความขัดแย้งในทุกรูปแบบ แต่มี 

ความสัมพันธ์กันกับการเลือกใช้การจัดการความขัดแย้งแบบการ 

หลีกเลีย่ง บคุลิกภาพแบบมจีติส�านกึมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกระดับต�า่ 

กบัการเลอืกใช้การจดัการความขดัแย้งแบบการแข่งขนั และมคีวาม 

สมัพนัธ์เชิงลบระดบัต�า่กบัการเลอืกใชก้ารจัดการความขัดแย้งแบบ 

การหลีกเลี่ยงมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับบุคลิกภาพแบบอื่น 

แสดงว่า นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบจิตส�านึกเพิ่มขึ้นจะเลือกใช้วิธ ี

การจัดการความขัดแย้งแบบการแข่งขันมากขึ้น แต่จะเลือกใช้ 

การจัดการความขัดแย้งแบบการหลีกเลี่ยงมากข้ึนถ้าบุคลิกภาพ 

แบบมีจิตส�านึกลดลง และคลิกภาพแบบหว่ันไหวสามารถอธิบาย 

ความผันแปรการจัดการความขัดแย้งได้

ข้อเสนอแนะ
 1. งานวจิยัคร้ังนีเ้ป็นการวจิยัเชงิอรรถาธบิาย ด้วยการ 

ส�ารวจภาคตัดขวาง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพียง 

อย่างเดียว ในการวิจัยครั้งต่อไปน่าจะท�าการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ร่วมด้วย ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการสัมภาษณ์ การสังเกต 

พฤติกรรมของนักศึกษาควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลมาอธิบาย 

ที่ในเชิงลึก

 2. การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยวิเคราะห์ในภาพรวมของ 

กลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปน่าจะมีการตรวจสอบว่า 

นักศึกษาแต่ละบุคคลมีบุคลิกภาพ และมีแนวโน้มการจัดการ 

ความขัดแย้งแบบต่างๆ เนื่องจากสาเหตุใดบ้าง

 3. ศึกษาปัจจัยอื่นท่ีสามารถอธิบายความผันแปร 

ของการจัดการความขัดแย้ง เช่น วัฒนธรรมองค์กร ความพึงพอใจ   

ความขัดแย้งในบทบาท ความฉลาดทางอารมณ์ การเผชิญกับ 

ความเครียด เป็นต้น   
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและตรวจสอบความเหมาะสม 2) หาประสิทธิภาพ 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนด้านการอ่าน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน  

2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอารีย์วัฒนา จังหวัดระยอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 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 มีค่าความเช่ือม่ัน 0.95 และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่น 0.92 ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดกิจกรรม 

การอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ (1) คู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้  

โครงสร้างของชุดกิจกรรมการอ่าน (2) ค�าสั่งหรือค�าชี้แจง (3) เนื้อหาสาระและส่ือ (4) แบบวัดและประเมินผล จัดแบ่งเป็น 8 หน่วย 

การเรียนรู้ จ�าแนกตามมาตราตัวสะกด ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมงต่อหน่วยการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

2) ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 82.21/82.44 เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 80/80 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านด้วย 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนด้านการอ่านของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็น 

อิสระต่อกัน (t-test for Dependent Samples) และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนด้วยการหาค่าเฉลี่ย (X) และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น�าค่าเฉลี่ยก�าหนดความหมายตามเกณฑ์

ค�าส�าคัญ : การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, ชุดกิจกรรม, การอ่าน

จารุณี  โพธิ์อ่อง, สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร, ชวนพบ  เอี่ยวสานุรักษ์
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Abstract
 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.

Keywords : Brain Based Learning, Activity package, Reading 
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บทน�า
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทาง 

วฒันธรรม อนัก่อให้เกดิความเป็นเอกภาพและเสรมิสร้างบคุลกิภาพ 

ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  

เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเป็นเครื่องมือ 

ในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

ต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ ์

และสร้างสรรค์ ให ้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนน�าไปใช้ใน 

การพัฒนาอาชีพการงาน ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (กระทรวง 

ศึกษาธิการ,  2551: 1-3)  ดั ง น้ัน กระทรวงศึกษาธิการ  

ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ จึงได้ก�าหนด 

ให้ภาษาไทย เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้  

ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

ท่ีสถานศกึษาทกุแห่งต้องใช้เป็นแม่บทในการจดัการศกึษาในปัจจุบนันี้

 อย่างไรกต็าม ยงัพบว่า ในปี พ.ศ.2558  มปีระชากรอายุ 

ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ที่ไม่อ่านหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 20.90 (ส�านักงาน 

สถิติแห่งชาติ, 2558: 3) และ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ที่ยังอ่านไม่ออก คิดเป็นร้อยละ 20.33  และเขียนไม่ได้ คิดเป็น 

ร้อยละ 14.12 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,  

2558: 17) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในสังคมปัจจุบันของประเทศไทย 

ยังมีปัญหาเรื่องการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และการไม่อ่านหนังสือ 

ปรากฏอยู ่ จงึถอืเป็นหน้าทีข่องสงัคมทีจ่ะต้องพฒันาความสามารถ 

ในการอ่านและเขียนของเด็กไทยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และ 

ถือเป็นบทบาทส�าคัญของสถานศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ 

การพัฒนาทักษะด้านการอ่านของนักเรียน เนื่องจากการอ่าน 

ถือเป็นความสามารถในการรับสารจากสื่อต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจ 

และตีความได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นการอ่านจึงมีความส�าคัญต่อ 

การด�ารงชวีติมนษุย์อย่างมาก (ฉววีรรณ คหูาภนินัท์, 2542 : 21-22 )

 จากสภาพปัญหาตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท�าให้ผู้วิจัย 

สนใจทีจ่ะพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยของเดก็ไทยในวยัเร่ิมเรียนรู้  

ซึ่งก็คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่านกระบวนการเรียนรู ้

ที่จะเอื้อประโยชน์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง 

การจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ถือเป็นแนวคิดในการจัดการ 

เรียนรู้แนวคิดใหม่ ที่เหมาะสมกับการน�ามาใช้ในการพัฒนาทักษะ 

หรือผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของผู้เรียน โดยมุ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนได ้

ใช้ศักยภาพของสมองท้ัง 2 ซีก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการเรียนรู้ ทั้งนี้ทิศนา  แขมมณี (2554: 313-314) ได้ชี้ให ้

เหน็ว่า การจดัการเรยีนรูใ้นกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ควรต้อง 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยสมอง ด้วยกายและด้วยใจ เพื่อให้ 

ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง อันเป็น 

หลักการของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และสอดคล้อง 

กับโกวิท ประวาลพฤกษ์ (2549: 10-16) ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่า  

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 

สอดคล้องกบัการท�างานของสมอง โดยเป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 

ที่หลากหลาย และต้องสอนย�้าซ�้าทวนเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ  

เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิม  

แล้วเช่ือมโยงไปหาองค์ความรู้ใหม่ ด้วยกระบวนการปฏิบัติจริง  

ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความส�าคัญ 

เพราะเป็นการเริ่มฝึกทักษะการอ่านในระดับประถมต้นที่จะน�าไป 

สู่การเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่นๆ ในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นครูผู้สอน 

จึงต้องจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือการเรียนรู้หลากหลายแปลกใหม่และ 

น่าสนใจ นักวิจัยหลายคนช้ีให้เห็นตรงกันว่า ชุดกิจกรรมการอ่าน 

เป็นสื่อการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้   

เพราะชุดกิจกรรมการอ่านเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความ 

หลากหลาย อาทิ กิจกรรมเกมการแข่งขัน กิจกรรมปริศนาค�าทาย 

กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมท�างานกลุ่ม และกิจกรรมบริหารสมอง   

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในเนื้อหาเดิมซ�้าๆ เป็น 

การทบทวนเน้ือหาเดิมจึงส่งผลต่อสมองของผู้เรียนจดจ�าเนื้อหา 

ได้ง่าย ซึง่มงีานวจิยัก่อนหน้าแสดงให้เหน็ว่าชดุกจิกรรมการอ่านเพิม่ 

ทักษะการอ่านได ้ (นันทา กุมภา, 2553: 99) ; (ศิริวัลย ์  

ไผ่เฟื้อย, 2552: บทคัดย่อ) 

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดในเบื้องต้นนี้  ท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่ 

จะพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง 

เป็นฐาน เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา 

ผลสมัฤทธิด้์านการอ่านภาษาไทยของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ปีที ่1 ทีส่อดคล้องกบัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส�าคญัในยคุ 

แห่งศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ทุกคน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.  เพื่อสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของชุด 

กิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

 2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านด้วย 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ตามเกณฑ์ 80/80

 3.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของ 

นักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการ 

เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด 

กิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

จารุณี  โพธิ์อ่อง, สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร, ชวนพบ  เอี่ยวสานุรักษ์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

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

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างและตรวจสอบความเหมาะสม 

ของชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

โดยมีแหล่งข้อมูล ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการอ่านด้วย 

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ 

รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมชุดกิจกรรม 

การอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยมีขั้นตอน 

การด�าเนินงาน ดังนี้ 

 การด�าเนินงาน

 1. ขั้นเตรียมการสร้างชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู้  

และตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้องกบัการอ่าน จากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 1 โดยมุ่งเน้นไปที่มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระ 

การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีการสอน 

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานจากเอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 

และศึกษาแนวทางการสร้างชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการ 

เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อก�าหนดแนวทางการสร้างชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการ 

เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

 2.  ขั้นลงมือสร้างชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการ 

เรียนรู ้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยก�าหนดองค์ประกอบหลักของ 

ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านคู่มือครู 2) ด้านค�าสั่งหรือค�าช้ีแจง  

3) ด้านเนื้อหาสาระและสื่อ และ 4) ด้านแบบวัดและประเมินผล  

(บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2545)

 3.  ขั้นประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการอ่าน 

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยเริ่มด้วยน�าร่าง 

ชุดกิจกรรมการอ่าน เสนอต่อท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา 

ตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา ส�านวนภาษา แล้วน�ามา 

ปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าท�าการประเมินความเหมาะสมของ 

ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  

โดยใช้แบบประเมนิความเหมาะสมของชดุกจิกรรมการอ่านทีผู่ว้จิยั 

ได้สร้างขึน้ให้ผูเ้ชีย่วชาญท�าการประเมนิ แล้วท�าการวิเคราะห์ข้อมลู  

และน�าเสนอผลการประเมนิความเหมาะสมของชดุกิจกรรมการอ่าน 

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค�าตอบและตรวจ 

ให้คะแนน โดยก�าหนดการตรวจให้คะแนนในแต่ละข้อรายการ

ประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

 2. ท�าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐานของคะแนนในแต่ละข้อรายการประเมนิในแต่ละองค์ประกอบ 

ของความเหมาะสม และในภาพรวมของความเหมาะสมของ 

ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  

จากนั้น ท�าการแปลผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรม 

การอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยน�าคะแนน 

เฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์การประเมินความเหมาะสม

 ขั้นตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

การอ่านด้วยการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน โดยมแีหล่งข้อมลู  

ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2  

โรงเรียนอารีย์วัฒนา จังหวัดระยอง ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  

ซึ่งมีจ�านวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรียน จ�านวน 30 คน  

ตวัแปรทีศ่กึษา คอื ประสทิธภิาพของชดุกจิกรรมการอ่านตามเกณฑ์  

80/80 และเครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได ้แก ่  

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านแบบปรนัยชนิด 

เลอืกตอบ ม ี3 ตวัเลอืก จ�านวน 30 ข้อ มค่ีาความยากง่ายของข้อสอบ 

อยู่ระหว่าง 0.69 - 0.75 และมีค่าอ�านาจจ�าแนกของข้อสอบ  

อยู่ระหว่าง 0.50 - 0.63 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  

เท่ากับ 0.95  โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงาน ดังนี้

 การด�าเนินงาน

 1. ปฐมนเิทศนกัเรยีน เพือ่ชีแ้จง และท�าความเข้าใจกบั

นกัเรยีนเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรู ้บทบาทของนกัเรยีน จดุประสงค์

การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 2. ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อนเรียน 

(Pretest) ด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้านการอ่าน

แบบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 3 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ 

 3. ผู้วจิยัให้นกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้ใช้ชุดกจิกรรม

การอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

โดยผู้วิจัยท�าหน้าที่เป็นครูผู้สอน

 4. ระหว่างเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการ 

จดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน ผูว้จัิยให้นกัเรยีนท�าบตัรกจิกรรม 

ประจ�าหน่วยของทกุหน่วย เพือ่น�าผลคะแนนมาหาค่าประสทิธภิาพ

ของกระบวนการ (E1)

 5. เมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียนทุกหน่วยการเรียน ซึ่งมี 

ทั้งหมด 8 หน่วยการเรียนแล้ว ให้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน (Posttest) โดยใช้ฉบับเดียวกับ 

ฉบบัก่อนเรยีน เพือ่น�าผลคะแนนมาหาค่าประสทิธภิาพผลลพัธ์ (E2)

จารุณี  โพธิ์อ่อง, สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร, ชวนพบ  เอี่ยวสานุรักษ์
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การวิเคราะห์ข้อมูล
 1.  หาผลรวมคะแนนของกระบวนการเรียนรู  ้

จากบัตรกิจกรรมประจ�าหน่วยทั้ง 8 หน่วย แล้วน�าผลคะแนน 

มาหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และตรวจให้คะแนน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านโดยให้ 

1 คะแนนเมื่อตอบถูก และให้ 0 เม่ือตอบผิด เพื่อน�าผลคะแนน 

มาหาค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)

 2.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน 

ที่นักเรียนท�าได้จากบัตรกิจกรรมประจ�าหน่วย และหาค่าเฉล่ีย 

ร้อยละของคะแนนท่ีนักเรียนท�าได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนด้านการอ่านหลังเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุด 

กิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานตาม 

เกณฑ์ 80/80 ด้วยสูตร E1/E2 

 ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน 

การอ่านและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่าน 

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน แหล่งข้อมูลที่เป็นกลุ่ม 

ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอารีย์วัฒนา จังหวัดระยอง ได้มาโดย 

การสุ่มอย่างง่าย ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ด้านการอ่าน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม 

การอ่าน โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ชุด ได้แก่ 

1) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนด้านการอ่านทีผู้่วจิยัสร้างขึน้ 

โดยใช้ฉบับเดียวกับขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ 2) แบบประเมิน 

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการ 

เรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐานเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องโดย 

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 คน ด้วยแบบประเมินความสอดคล้องของ 

ข้อรายการกับนิยามศัพท์เฉพาะความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 

ชุดกิจกรรมการอ่านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยข้อรายการประเมินทุกข้อ 

มค่ีาดชันคีวามสอดคล้อง เท่ากบั 1.00 ทกุข้อ และมค่ีาอ�านาจจ�าแนก 

อยู่ระหว่าง 0.50 - 0.82 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92 และ  

3) แบบประเมนิความสอดคล้องของข้อรายการกบันยิามศัพท์เฉพาะ 

ของความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน

 การด�าเนินงาน

 การด�าเนินการวิจัยครั้งน้ี ใช้แบบแผนการทดลอง  

แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The One Group 

Pretest - Posttest Design)
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การดําเนินงาน 
การดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ใชแบบแผนการทดลอง แบบหน่ึงกลุมสอบกอนเรียนและหลังเรียน (The One 

Group Pretest  Posttest Design) 
 

ตาราง 1  แบบแผนการวิจยั 
 

 ทดสอบกอนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
T1 X T2 

ความหมายของสัญลักษณ 
X    หมายถึง การเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการอาน  
T1   หมายถึง การทดสอบกอนการเรียน (Pretest) 

  T2   หมายถึง การทดสอบหลังการเรียน (Posttest) 
โดยแจกแจงการดําเนินการออกเปนข้ันตอน ดังน้ี  
1.  ปฐมนิเทศนักเรียน เพ่ือความเขาใจเก่ียวกับการจดัการเรียนรู 
2.  ดําเนินการทดสอบกอนเรียน (pretest) กับกลุมทดลองดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการ

อาน โดยใชเวลา 45 นาที 
3.  ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใช

สมองเปนฐาน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจํานวน 8 หนวยการเรียนรู ตามลําดับ ดังน้ี 1) มาตราแมกง 2) มาตราแมเกย 3) มาตรา
แมกม 4) มาตราแมเกอว 5) มาตราแมกน 6) มาตราแมกก 7) แมกด และ 8) แมกบ โดยผูวิจัยทําหนาท่ีเปนครูผูสอน ใช
เวลาเรียนในช่ัวโมงเรียนภาษาไทย หนวยการเรียนรูละ 2 ช่ัวโมง รวมระยะเวลา 4 สัปดาห โดยใชเวลาท้ังหมด 16 ช่ัวโมง 
ซึ่งไมรวมกับการทดสอบกอนและหลังเรียน  

4.  เมื่อส้ินสุดการเรียนดวยชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 8 หนวยการเรียนรู 
ผูวิจัยใหนักเรียนทดสอบหลังเรียน (Posttest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอานใชฉบับเดียวกับ
ฉบับกอนเรียน  

5.  ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดวยแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมการอาน
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอานของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการอาน

ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบสมมุติฐานการ
วิจัย ดวยการทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (ttest for Dependent Samples) และ วิเคราะหระดับความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยนําคะแนนท่ีไดจากการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมาหาคาเฉล่ีย (x) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําคาเฉล่ียกําหนดความหมาย
ตามเกณฑ 

 
ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 ผลการสรางและตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชสมอง
เปนฐานมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 ผลการสรางชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
ชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนแบงออกเปน 8 หนวย 

การเรียนรู มีองคประกอบหลัก 4 ดาน ไดแก 1) ดานคูมือและแผนการจัดการเรียนรู โครงสรางของชุดกิจกรรมการอาน
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครูผูสอน 2) ดานคําส่ัง
หรือคําช้ีแจง ประกอบดวย คําช้ีแจงบัตรเน้ือหา คําช้ีแจงบัตรคํา และคําช้ีแจงบัตรกิจกรรมประจําหนวย โดยอธิบายถึง
วิธีการใชบัตรตาง ๆ เพ่ือใชช้ีแจงนักเรียนในการทํากิจกรรมตาง ๆ 3) ดานเน้ือหาสาระและส่ือ ประกอบดวย บัตรเน้ือหา

 โดยแจกแจงการด�าเนินการออกเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ปฐมนิเทศนักเรียน เพ่ือความเข้าใจเก่ียวกับการจัด 

การเรียนรู้

 2. ด�าเนินการทดสอบก่อนเรียน (pretest) กับกลุ่ม 

ทดลองด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน  

โดยใช้เวลา 45 นาที

 3. ด�าเนนิการจดัการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรู ้

โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  

ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้จ�านวน 8 หน่วยการเรยีนรู ้ตามล�าดบั ดงันี ้1) มาตรา 

แม่กง 2) มาตราแม่เกย 3) มาตราแม่กม 4) มาตราแม่เกอว  

5) มาตราแม่กน 6) มาตราแม่กก 7) แม่กด และ 8) แม่กบ โดยผู้วิจัย 

ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย

ความหมายของสัญลักษณ์

 X หมายถึง การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน 

 T1 หมายถึง การทดสอบก่อนการเรียน (Pretest)

 T2 หมายถึง การทดสอบหลังการเรียน (Posttest)

ท�าหน้าที่เป็นครูผู ้สอน ใช้เวลาเรียนในชั่วโมงเรียนภาษาไทย  

หน่วยการเรียนรู้ละ 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยใช้เวลา 

ทั้งหมด 16 ชั่วโมง ซึ่งไม่รวมกับการทดสอบก่อนและหลังเรียน 

 4. เม่ือส้ินสุดการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านด้วย 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 8 หน่วยการเรียนรู้ ผู้วิจัยให ้

นกัเรียนทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนด้านการอ่านใช้ฉบับเดียวกับฉบับก่อนเรียน 

 5. ประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนด้วยแบบประเมนิ 

ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอชดุกจิกรรมการอ่านด้วยการจดัการ 

เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

จารุณี  โพธิ์อ่อง, สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร, ชวนพบ  เอี่ยวสานุรักษ์
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การวิเคราะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของ

นักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการ 

จดัการเรียนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน โดยใช้ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน และท�าการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ด้วยการทดสอบ 

ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for Dependent Samples)  

และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุด 

กจิกรรมการอ่านด้วยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน โดยน�า 

คะแนนที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมาหาค่า 

เฉลี่ย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น�าค่าเฉลี่ยก�าหนด 

ความหมายตามเกณฑ์

ผลการวิจัย
 ตอนที่ 1  ผลการสร้างและตรวจสอบความเหมาะสม 

ของชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

มีรายละเอียดดังนี้

  1.1 ผลการสร้างชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัด 

การเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน ทีผู่ว้จัิยสร้างขึน้แบ่งออกเป็น 8 หน่วย

การเรียนรู้ มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคู่มือและ 

แผนการจัดการเรียนรู้ โครงสร้างของชุดกิจกรรมการอ่านด้วย

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับครูผู้สอน 2) ด้านค�าสั่งหรือค�าช้ีแจง  

ประกอบด้วย ค�าชี้แจงบัตรเนื้อหา ค�าชี้แจงบัตรค�า และค�าชี้แจง 

บัตรกิจกรรมประจ�าหน่วย โดยอธิบายถึงวิธีการใช้บัตรต่างๆ เพื่อ 

ใช้ชี้แจงนักเรียนในการท�ากิจกรรมต่างๆ 3) ด้านเนื้อหาสาระและ 

ส่ือประกอบด้วย บัตรเน้ือหาโดยแสดงข้อมูลด้านเน้ือหาที่นักเรียน 

ต้องเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และบัตรค�าโดยแสดงรูปภาพ 

และค�าศัพท์ เพื่อให้นักเรียนใช้ฝึกทักษะการอ่านตามจุดประสงค์ 

การเรียนรู้ และ 4) ด้านแบบวัดและประเมินผล ประกอบด้วย  

แบบประเมินการท�างานกลุ่ม เพื่อให้ครูผู้สอนประเมินทักษะด้าน 

พฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนักเรียน และแบบประเมินการอ่าน 

เพื่อให้ครูผู้สอนใช้ประเมินทักษะด้านการอ่านของนักเรียน 

  1.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของชดุกจิกรรม 

การอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

         ผลการพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรม 

การอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทั้ง 8 หน่วย 

การเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คน โดยภาพรวมมีความ 

เหมาะสมอยู ่ ในระดับมากที่สุด (X = 4.55) เมื่อพิจารณา 

องค์ประกอบของความเหมาะสมแยกเป ็นรายด้าน พบว ่า  

องค์ประกอบด้านค�าสั่งหรือค�าชี้แจงและองค์ประกอบด้านเนื้อหา 

สาระและสื่อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.75,  

4.60 ตามล�าดับ) ส่วนองค์ประกอบด้านคู่มือ และองค์ประกอบ 

ด้านแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 4.47,  

4.30 ตามล�าดับ)

 ตอนที่ 2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ

อ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

6 
 

โดยแสดงขอมูลดานเน้ือหาท่ีนักเรียนตองเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรู และบัตรคําโดยแสดงรูปภาพและคําศัพท  
เพ่ือใหนักเรียนใชฝกทักษะการอานตามจุดประสงคการเรียนรู  และ 4) ดานแบบวัดและประเมินผล ประกอบดวย แบบ
ประเมินการทํางานกลุม เพ่ือใหครูผูสอนประเมินทักษะดานพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน และแบบประเมินการ
อานเพ่ือใหครูผูสอนใชประเมินทักษะดานการอานของนักเรียน  

1.2  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
       ผลการพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานท้ัง 8 

หนวยการเรียนรู จากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (x = 4.55) เมื่อ
พิจารณาองคประกอบของความเหมาะสมแยกเปนรายดาน พบวา องคประกอบดานคําส่ังหรือคําช้ีแจงและองคประกอบ
ดานเน้ือหาสาระและส่ือมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (x=4.75, 4.60 ตามลําดับ) สวนองคประกอบดานคูมือ 
และองคประกอบดานแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมในระดับมาก (x = 4.47, 4.30 ตามลําดับ) 

ตอนท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอานดวยการจดัการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
 
ตาราง 2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอานดวยการจดัการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
           n = 30 

การทดสอบ E1 E2 
ประสิทธิภาพ 82.21 82.44 

แปลผล สูงกวาเกณฑ สูงกวาเกณฑ 
 
จากตาราง พบวา ชุดกิจกรรมการอานดวยการจดัการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

E1/E2 เทากับ 82.21/82.44 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 
ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอานของนักเรียน กอนและหลังเรยีนดวยชุดกิจกรรม

การอานดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอาน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม 

การอานดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
n = 30 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอาน คะแนนเตม็ x S.D. t p 
กอนเรียน 30 19.67 2.63 14.38** .001 หลังเรียน 30 24.83 1.74 

       **p<.01 
จากตาราง พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนดานการอาน ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวยชุด

กิจกรรมการอานดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ตอนท่ี 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรยีนรูโดย

ใชสมองเปนฐาน 
 
ตาราง 4  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลความพึงพอใจของนักเรยีนท่ีมีตอการเรยีนดวยชุดกิจกรรม 
 การอานดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
           n = 30 

รายขอของการประเมินความพึงพอใจ x S.D. แปลผล 
1.  นักเรียนชอบท่ีครูสอนโดยใชชุดกิจกรรมการอาน 4.47 0.51 มาก 
2.  นักเรียนชอบการแบงกลุมโดยครูเปนผูคัดเลือก 4.00 0.64 มาก 
3.  ครไูดเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 4.30     0.65 มาก 
4.  นักเรียนชอบสีสันในชุดกิจกรรมการอาน 4.47 0.63 มาก 
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โดยแสดงขอมูลดานเน้ือหาท่ีนักเรียนตองเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรู และบัตรคําโดยแสดงรูปภาพและคําศัพท  
เพ่ือใหนักเรียนใชฝกทักษะการอานตามจุดประสงคการเรียนรู  และ 4) ดานแบบวัดและประเมินผล ประกอบดวย แบบ
ประเมินการทํางานกลุม เพ่ือใหครูผูสอนประเมินทักษะดานพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน และแบบประเมินการ
อานเพ่ือใหครูผูสอนใชประเมินทักษะดานการอานของนักเรียน  

1.2  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
       ผลการพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานท้ัง 8 

หนวยการเรียนรู จากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (x = 4.55) เมื่อ
พิจารณาองคประกอบของความเหมาะสมแยกเปนรายดาน พบวา องคประกอบดานคําส่ังหรือคําช้ีแจงและองคประกอบ
ดานเน้ือหาสาระและส่ือมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (x=4.75, 4.60 ตามลําดับ) สวนองคประกอบดานคูมือ 
และองคประกอบดานแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมในระดับมาก (x = 4.47, 4.30 ตามลําดับ) 

ตอนท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอานดวยการจดัการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
 
ตาราง 2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอานดวยการจดัการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
           n = 30 

การทดสอบ E1 E2 
ประสิทธิภาพ 82.21 82.44 

แปลผล สูงกวาเกณฑ สูงกวาเกณฑ 
 
จากตาราง พบวา ชุดกิจกรรมการอานดวยการจดัการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

E1/E2 เทากับ 82.21/82.44 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 
ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอานของนักเรียน กอนและหลังเรยีนดวยชุดกิจกรรม

การอานดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอาน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม 

การอานดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
n = 30 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอาน คะแนนเตม็ x S.D. t p 
กอนเรียน 30 19.67 2.63 14.38** .001 หลังเรียน 30 24.83 1.74 

       **p<.01 
จากตาราง พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนดานการอาน ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวยชุด

กิจกรรมการอานดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ตอนท่ี 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรยีนรูโดย

ใชสมองเปนฐาน 
 
ตาราง 4  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลความพึงพอใจของนักเรยีนท่ีมีตอการเรยีนดวยชุดกิจกรรม 
 การอานดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
           n = 30 

รายขอของการประเมินความพึงพอใจ x S.D. แปลผล 
1.  นักเรียนชอบท่ีครูสอนโดยใชชุดกิจกรรมการอาน 4.47 0.51 มาก 
2.  นักเรียนชอบการแบงกลุมโดยครูเปนผูคัดเลือก 4.00 0.64 มาก 
3.  ครไูดเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 4.30     0.65 มาก 
4.  นักเรียนชอบสีสันในชุดกิจกรรมการอาน 4.47 0.63 มาก 

 จากตาราง พบว่า ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 

82.21/82.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด 80/80

 ตอนที่ 3  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน 

การอ่านของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่าน 

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม

 การอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

จารุณี  โพธิ์อ่อง, สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร, ชวนพบ  เอี่ยวสานุรักษ์
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218   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

 จากตาราง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่าน 

ด้วยการจัดการเรียนรู ้โดยใช้สมองเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 ตอนที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของ

นกัเรยีนทีม่ต่ีอชดุกิจกรรมการอ่านด้วยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมอง 

เป็นฐาน

ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่าน 

 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
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โดยแสดงขอมูลดานเน้ือหาท่ีนักเรียนตองเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรู และบัตรคําโดยแสดงรูปภาพและคําศัพท  
เพ่ือใหนักเรียนใชฝกทักษะการอานตามจุดประสงคการเรียนรู  และ 4) ดานแบบวัดและประเมินผล ประกอบดวย แบบ
ประเมินการทํางานกลุม เพ่ือใหครูผูสอนประเมินทักษะดานพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน และแบบประเมินการ
อานเพ่ือใหครูผูสอนใชประเมินทักษะดานการอานของนักเรียน  

1.2  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
       ผลการพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานท้ัง 8 

หนวยการเรียนรู จากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (x = 4.55) เมื่อ
พิจารณาองคประกอบของความเหมาะสมแยกเปนรายดาน พบวา องคประกอบดานคําส่ังหรือคําช้ีแจงและองคประกอบ
ดานเน้ือหาสาระและส่ือมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (x=4.75, 4.60 ตามลําดับ) สวนองคประกอบดานคูมือ 
และองคประกอบดานแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมในระดับมาก (x = 4.47, 4.30 ตามลําดับ) 

ตอนท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอานดวยการจดัการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
 
ตาราง 2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอานดวยการจดัการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
           n = 30 

การทดสอบ E1 E2 
ประสิทธิภาพ 82.21 82.44 

แปลผล สูงกวาเกณฑ สูงกวาเกณฑ 
 
จากตาราง พบวา ชุดกิจกรรมการอานดวยการจดัการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

E1/E2 เทากับ 82.21/82.44 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 
ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอานของนักเรียน กอนและหลังเรยีนดวยชุดกิจกรรม

การอานดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอาน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม 

การอานดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
n = 30 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอาน คะแนนเตม็ x S.D. t p 
กอนเรียน 30 19.67 2.63 14.38** .001 หลังเรียน 30 24.83 1.74 

       **p<.01 
จากตาราง พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนดานการอาน ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวยชุด

กิจกรรมการอานดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ตอนท่ี 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรยีนรูโดย

ใชสมองเปนฐาน 
 
ตาราง 4  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลความพึงพอใจของนักเรยีนท่ีมีตอการเรยีนดวยชุดกิจกรรม 
 การอานดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
           n = 30 

รายขอของการประเมินความพึงพอใจ x S.D. แปลผล 
1.  นักเรียนชอบท่ีครูสอนโดยใชชุดกิจกรรมการอาน 4.47 0.51 มาก 
2.  นักเรียนชอบการแบงกลุมโดยครูเปนผูคัดเลือก 4.00 0.64 มาก 
3.  ครไูดเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 4.30     0.65 มาก 
4.  นักเรียนชอบสีสันในชุดกิจกรรมการอาน 4.47 0.63 มาก 

7 
 

รายขอของการประเมินความพึงพอใจ x S.D. แปลผล 
5.  นักเรียนชอบรูปภาพในชุดกิจกรรมการอาน 4.43 0.73 มาก 
6.  นักเรียนสามารถอานตัวอักษรในชุดกิจกรรมการอานไดอยางชัดเจน 4.40     0.50 มาก 
7.  นักเรียนสามารถเขาใจคําช้ีแจงในชุดกิจกรรมการอาน 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 
 

จากตาราง พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุด
กิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 4.32)  
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 
1.  ผลการสรางและตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง     

เปนฐาน 
     1.1  ผลการสรางชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน พบวา ประกอบดวย

องคประกอบ  4 ดาน ไดแก คูมือและแผนการจัดการเรียนรู  คําส่ังหรือคําช้ีแจง เน้ือหาสาระและส่ือ  และแบบวัด
ประเมินผล โดยชุดกิจกรรมการอานแบงออกเปน 8 หนวยการเรียนรูจําแนกตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา ใชเวลาในการ
เรียนหนวยละ 2 ช่ัวโมง รวมเวลาท่ีใชในการจัดการเรียนรู ท้ังหมด 16 ช่ัวโมง 

     1.2  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
พบวา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (x = 4.55)  

2.  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน พบวา          
ชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มีคาประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 เทากับ 82.21/82.44   
สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 

3.  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอานของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการอาน
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอาน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน (x กอนเรียน = 19.67 และ	x หลังเรียน = 24.83) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนท่ีมีตอชุดกิจกรรมการอานดวยการจดัการเรียนรูโดยใชสมองเปน
ฐาน พบวา นักเรยีนช้ันประถมศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง มคีวามพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการอาน
ดวยการจดัการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 4.32) 

 
อภิปรายผล 
1.  ผลการสรางและตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการอานดวยการจดัการเรียนรูโดยใชสมองเปน

ฐาน กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานท่ีผูวิจัย

สรางข้ึนท้ังหมด 8 หนวยการเรียนรู จากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน พบวา ชุดกิจกรรมการอานดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐานมีความเหมาะสมในองคประกอบอยูในระดับมากท่ีสุด (x = 4.55) ท้ังน้ีเน่ืองจากผูวิจัยสรางชุดกิจกรรมการ
อานดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานข้ึนโดยกําหนดขอบเขตและข้ันตอนการสรางท่ีชัดเจนตามลําดับข้ันตอน
การสรางชุดกิจกรรมของชัยยงค พรหมวงษ (2556, หนา 719) ดังน้ี  1) กําหนดหมวดหมูเน้ือหาวิชา  2) กําหนดหนวย
การสอนโดยแบงเน้ือหาออกเปนหนวยการเรียน 3) กําหนดหัวเรื่องในการสอนแตละหนวยการเรียน 4) กําหนด
หลักเกณฑท่ีสําคัญใหสอดคลองกับหนวยการสอน 5) กําหนดจุดประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่องท่ีสอน 6) กําหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 7) กําหนดแบบประเมินผลใหตรงกับจุดประสงค   

 จากตาราง พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม 

การอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก (X = 4.32) 

สรุปผลและอภิปรายผล
 สรุปผลการวิจัย

 1. ผลการสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของชุด 

กิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

  1.1 ผลการสร้างชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ   

4 ด้าน ได้แก่ คู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้ ค�าสั่งหรือค�าชี้แจง  

เนื้อหาสาระและสื่อ และแบบวัดประเมินผล โดยชุดกิจกรรม 

การอ่านแบ่งออกเป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ จ�าแนกตามมาตราตวัสะกด  

8 มาตรา ใช้เวลาในการเรียนหน่วยละ 2 ช่ัวโมง รวมเวลาที่ใช้ใน 

การจัดการเรียนรู้ ทั้งหมด 16 ชั่วโมง

  1.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของชดุกจิกรรม 

การอ่านด้วยการจดัการเรยีนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า โดยภาพรวม 

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.55) 

 2. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมการอ่านด้วย 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า ชุดกิจกรรมการอ่าน 

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีค่าประสิทธิภาพตาม 

เกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 82.21/82.44   สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด 80/80

 3.  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่าน 

ของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านด้วย 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านหลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียน (X ก่อนเรียน = 19.67 และ X หลังเรียน = 24.83)  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด 

กิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า  

นกัเรียนช้ันประถมศึกษาชัน้ปีที ่1 ทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความพงึพอใจ 

ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

สมองเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.32)

จารุณี  โพธิ์อ่อง, สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร, ชวนพบ  เอี่ยวสานุรักษ์
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อภิปรายผล
 1. ผลการสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของ 

ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด ส�าหรับช้ัน 

ประถมศึกษาปีที่ 1

 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม 

การอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ทั้งหมด 8 หน่วยการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน พบว่า  

ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

มีความเหมาะสมในองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.55) 

ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยสร้างชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้สมองเป็นฐานขึ้นโดยก�าหนดขอบเขตและขั้นตอนการสร้าง 

ท่ีชดัเจนตามล�าดบัขัน้ตอนการสร้างชุดกจิกรรมของชยัยงค์ พรหมวงษ์  

(2556: 7-19) ดังนี้  1) ก�าหนดหมวดหมู่เนื้อหาวิชา  2) ก�าหนด 

หน่วยการสอนโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยการเรียน 3) ก�าหนด 

หัวเรื่องในการสอนแต่ละหน่วยการเรียน 4) ก�าหนดหลักเกณฑ ์

ที่ส�าคัญให้สอดคล้องกับหน่วยการสอน 5) ก�าหนดจุดประสงค์ให้ 

สอดคล้องกับหัวเรื่องท่ีสอน 6) ก�าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ให้สอดคล้องกบัจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 7) ก�าหนดแบบประเมนิผล 

ให้ตรงกับจุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม 8) เลือกและผลิตสื่อการสอน  

และน�าไปทดลองหาประสิทธิภาพ 9) หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม  

10) การใช้ชุดกิจกรรมท่ีได้ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

ที่ตั้งไว้ 

 2. ผลการหาประสิทธิภาพของชดุกจิกรรมการอ่านด้วย 

การจดัการเรียนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐานกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

เรื่อง มาตราตัวสะกด ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลการ 

ทดสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ของโรงเรียนอารีย์วัฒนา จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวน 30 คน 

มปีระสทิธภิาพ E1/E2 เท่ากบั 82.21/82.44 สงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ 80/80  

เนื่องจากชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง 

เป็นฐาน มีความแตกต่างจากหนังสือเรียนปกติท่ัวไป โดยเฉพาะ 

มีสีสันสวยงาม และรูปภาพเหมาะกับวัยผู้เรียนกระตุ้นสมองให้ 

นักเรียนเกิดความสนใจ และมีความกระตือรือร้น ส่งผลให้นักเรียน 

อยากเรยีนรูแ้ละมสีมาธกัิบการเรียนมากขึน้ รวมทัง้การจัดกจิกรรม 

การเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเอื้อต่อความต้องการทางพหุปัญญา 

ของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของโชคชัย ขาวทุ่ง (2556: 67)  

เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด 

โดยใช้การบริหารสมองส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านมีประสิทธิภาพเท่ากับ  

79.26/78/35 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ 75/75 และสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของณีรนุช เบ้าวันดี (2552: 85) เรื่อง การอ่าน 

และการเขียนค�ายากส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช ้

แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน  

ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรม ตามแนวคิดโดยใช ้

สมองเป็นฐานมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.82/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 

80/80 นอกจากนี้งานวิจัยของญาณิศา  สุ่มงาม (2557: บทคัดย่อ) 

เรือ่ง การพัฒนาชดุกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านภาษาไทย ส�าหรบันักเรยีน 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 พบว่า ชดุกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านภาษาไทย

มีประสิทธิภาพ 81.82/84.23 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านของนักเรียน 

ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง 

เป็นฐาน กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทยเรือ่งมาตราตวัสะกด ส�าหรบั 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน 

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  ทีเ่รยีนด้วยชดุกจิกรรมการอ่าน 

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการอ่านด้วย 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถ 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของนักเรียนให้สูงขึ้นได้   

เนือ่งจากชดุกจิกรรมการอ่าน มีสสีนัแปลกตาดงึดดูความสนใจนักเรยีน   

ทั้งมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญตามหลักการ 

ของสมองกบัการเรยีนรู ้บนความคดิพืน้ฐาน 3 ด้าน คอื ด้านอารมณ์   

ด้านการฝึกปฏิบัติจริง และด้านความคิด ช่วยให้นักเรียนจดจ�า 

เนื้อหาได้ดีขึ้น อีกทั้งในชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้สมองเป็นฐาน มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ 

นักเรียนได้เคล่ือนไหวที่ช่วยกระตุ ้นสมองให้อยากเรียนรู ้ เช่น  

การบริหารสมอง (Brain Gym) ช่วยให้นักเรียนมีความสุขและ 

สนุกสนานกับการเรียนรู้ นอกจากนี้ในการจัดกระบวนการจัดการ 

เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมให้นกัเรียนได้เรียนรู้ 

ผ่านการเล่น (Play and Learn) ช่วยกระตุ้นสมองผู้เรียนให้มี 

ความกระตือรือร้นมีสมาธิจดจ่อ และช่วยฝึกสมองได้ครบถ้วนทั้ง  

5 ส่วน คือ ฝึกสมองส่วนหน้าในด้านความคิด การจดจ�า และ 

การแก้ปัญหาด้วยบัตรกิจกรรมประจ�าหน่วย รวมท้ังฝึกสมอง 

ส่วนรบัภาพจากบตัรค�า ฝึกสมองส่วนรบัเสยีงจากการอ่านออกเสยีง 

ตามอักขระที่ถูกต้อง อีกทั้งฝึกสมองในส่วนการรับสัมผัสด้วย 

การปฏิบัติจริงในกิจกรรมกลุ ่ม และฝึกสมองเพื่อควบคุมการ 

เคล่ือนไหวในกิจกรรมบริหารสมอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ปิยาวรรณ์  สัตตาคม (2555: 60-79) ได้ศึกษา เรื่องการ 

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องความสามารถด้านการอ่านค�าตรงตาม 

มาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ผลการเรียนของ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของล�าไย ศรีนุกูล (2550: 55 - 77) ศึกษาการเรียนรู้ภาษาไทย 

จารุณี  โพธิ์อ่อง, สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร, ชวนพบ  เอี่ยวสานุรักษ์
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ด้านการอ่านด้วยการจดักจิกรรมทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัตามแนวคดิ 

โดยใช้สมองเป็นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า  

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 และจากการศึกษางานวิจัยของศิริพันธ์  

เวชตง (2561: 56-60) เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียน 

การสอนโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียน 

สะกดค�าภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า  

ทักษะการอ่านและการเขียนค�าภาษาไทยของนักเรียนหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 

ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง เป็นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด ส�าหรับช้ัน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย 

ชดุกจิกรรมการอ่านด้วยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐานอยู่ใน 

ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้สมองเป็นฐาน มีรูปแบบสวยงามสะดุดตา รูปภาพชัดเจน 

เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จึงสร้างความแปลกใหม่ให้กับนักเรียน  

กระตุ้นให้นักเรียนรู้สึกพึงพอใจชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการ 

เรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน รวมถงึกจิกรรมการเรยีนรู้เอือ้ต่อผูเ้รยีน 

ที่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดช่องว่างระหว่างนักเรียนที่เรียนเก่ง 

กับเรียนอ่อน ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ  

และบริบทของผูเ้รียน โดยจดัการเรยีนจากง่ายไปสูย่ากและครผูู้สอน 

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยน�า 

จิตวิทยาการจัดการเรียนการสอนด้วยการเสริมแรงทางบวกเมื่อ 

นักเรียนแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยกระบวนการจัด 

กจิกรรมให้มกีารแข่งขนัเป็นกลุม่ช่วยให้นกัเรยีนเกิดการตืน่ตวัสนใจ 

ใฝ่เรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น 

ฐานในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาคม  ทองเกษม  

(2547: บทคัดย ่อ) เรื่องการพัฒนาชุดฝ ึกทักษะการอ ่าน 

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ 

ต่อชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ี 

จากการศึกษางานวิจัยของจารีย์ ขุนช�านาญ (2557: บทคัดย่อ)  

เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้โดยใช้สมองเป็นฐาน  

เพื่อพัฒนาการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 พบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนรู้ 

ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู ้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนา 

การอ่าน ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจระดับมาก

ข้อเสนอแนะการวิจัย
 1. ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 การสร้างชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัด 

การเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน ต้องใช้ส�านวนภาษา เนือ้หา รปูภาพ  

และสีสันที่ เหมาะสมกับระดับช้ันของผู ้เรียน เพื่อช่วยดึงดูด 

ความสนใจของนักเรียน 

  1.2 ก ่อนน�าชุดกิจกรรมการอ ่านด ้วยการจัด 

การเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐานไปใช้ ครผููส้อนควรศกึษารายละเอียด  

และขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ากคูม่อืให้เข้าใจโดยละเอยีด  

เพือ่ช่วยให้การจัดกจิกรรมการเรยีนรูด้�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

  1.3 การน�าชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการ 

เรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐานไปใช้ ครผููส้อนควรค�านงึถงึสภาพพืน้ฐาน 

การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส�าคัญ ซ่ึงครูผู้สอนควรปรับบริบทของ 

การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรู ้

โดยใช้ชดุกจิกรรมการอ่านด้วยการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน  

กับกลุ่มสาระอื่นๆ และในระดับชั้นอื่น เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการ 

เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง 

เป็นฐาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และการจัดการเรียนรู ้

แบบอื่นๆ 

  2.3 ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่าน 

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในรูปแบบของหนังสือ 

อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีเสียงการอ่านประกอบ เพื่อเพิ่มความสนใจให้ 

กับผู้เรียนมากขึ้น

จารุณี  โพธิ์อ่อง, สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร, ชวนพบ  เอี่ยวสานุรักษ์
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี

Rajabhat Rambhai Barni Research Journal

 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2  

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

และภายนอกต่างๆ สู่สาธารณชน รวมท้ังหน่วยงานอื่นๆ ได้น�าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ  

1) เผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ทางวิชาการ และ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร

 วารสารเปิดรับบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน  

โดยจัดท�าเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และ 

ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed)  

ในสาขาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review ข้อคิดเห็นที่ปรากฏและแสดงในเนื้อหา 

บทความต่างๆ วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียน

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

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

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

และมีส่วนประกอบดังน้ี บทน�า วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและ 

อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

ระเบียบการตีพิมพ์
 1) ผู้วิจัยด�าเนินการเขียนบทความวิจัยตามข้อก�าหนดรูปแบบของวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน

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

ส่งบทความวิจัยออนไลน์วารสารวิจัยร�าไพพรรณี 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�าไพพรรณี

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

ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารฯ เรียบร้อยแล้ว 

 4) ผู้วิจัยสามารถช�าระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้ 

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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสี่แยกเขาไร่ยา) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา SCAN หลักฐานการช�าระเงินได้ที่ ระบบส่งบทความวิจัย 

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

index.php หรือที่อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com

  กองบรรณาธกิารจะไม่คนืเงินในกรณทีีบ่ทความไม่ผ่านการพจิารณาจากผู้ทรงคณุวฒุ ิไม่ว่ากรณใีดๆ เพราะเป็นค่าตอบแทน

การพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ

 5) ผู้วิจัยจะต้องด�าเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิของวารสาร

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

ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และด�าเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป

 7) ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ การวิจัยไปยังหน่วยงาน/ 

มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน

ข้อก�าหนดในการเตรียมต้นฉบับ
 n	 ขนาดกระดาษ A4

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

 n ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า (Single Space)

 n ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ตามที่ก�าหนดดังนี้

  o ชื่อเรื่อง (Title) 

   - ภาษาไทย ขนาด 18 point , ก�าหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา 

   - ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point , ก�าหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา  

  o ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)

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

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

   - อีเมลล์ผู้เขียนหลัก วันที่ส่ง วันที่แก้ไขล่าสุด และวันตอบรับบทความ

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

  o บทคัดย่อ 

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

   - เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point , ก�าหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา 

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

   ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point

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

   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

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

  o รายละเอียดบทความ (Body) 

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

   - หัวข้อย่อยขนาด 14 point , ก�าหนดชิดซ้าย , ตัวหนา

   - ตัวอักษรขนาด 14 point , ก�าหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา

   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

  รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทน�า วัตถุประสงค์ของการวิจัย อุปกรณ์และวิธีด�าเนิน การวิจัย ผลการวิจัย  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง

 n ค�าศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

 n	 รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค�าบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และ 

จัดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และค�าบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
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 n		 รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 

1.  อ้างอิงจากหนังสือ 

รูปแบบ : 

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

ตัวอย่าง : 

สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธ์ุ และกรรณกิาร์ สุขเกษม. (2547). วธีิวทิยาการวจิยัเชงิคณุภาพ: การวจิยัปัญหาปัจจบุนัและการวจิยัอนาคตกาล.  

 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�านักพิมพ์.//หน้า.

ตัวอย่าง : 

ปกรณ์ ปรียากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการพัฒนาชนบท. หน่วยที่ 1.  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 33-34.

Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. (1991). Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence from West Germany.  

 In Innovation and Technological Change: An International Comparizon. Zottan J. Aes and David 

 B. Audretsh, eds. New York: Harester Wheatsheaf. pp. 152-159.

3. อ้างอิงจากบทความในวารสาร

รูปแบบ  : 

ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่ (เดือน):/เลขหน้า.

ตัวอย่าง : 

สุรัชช์ ฟุ้งเกียรติ. (2547). นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีระดับไมโคร. ผู้ส่งออก. 17 (ปักษ์แรก เมษายน): 19-22.

Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. 1996. Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.  

 Policy Studies Journal. 24 (Autumn): 420-434.

4. อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์

รูปแบบ  : 

ชื่อผู้เขียน. //(ปี). //ชื่อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.//ระดับปริญญา/ มหาวิทยาลัย.

ตัวอย่าง : 

ธีรวัฒน์ พันธุ์สุผล. (2547). การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจ�าการเพื่อการพัฒนาประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารต่อสู้ 

 อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 

 พัฒนบริหารศาสตร์.

ปิโย เล็กก�าแหง. (2547). พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องด่ืมในร้านกาแฟขนาดเล็กของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย:  

 กรณีศกึษานกัศกึษาสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์. ภาคนพินธ์โครงการบณัฑติศกึษาเทคโนโลยกีารบรหิาร สถาบนับณัฑติ 

 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 เฉพาะท่ีเก่ียวกับราชการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 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.

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 งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน ์โหลดแบบฟอร ์มต ่างๆ หรือสมัครส ่งบทความวิ จัยออนไลน ์ ได ้ที่  

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

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

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ์
 ต้องเป็นบทความทียั่งไม่ได้มกีารเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรอืรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการใดๆ  กองบรรณาธกิาร 

จะด�าเนนิการพจิารณาบทความตามรปูแบบทีก่�าหนด หากบทความใดไม่ผ่านการพจิารณาจะส่งกลบัคนืให้ผูเ้ขยีนแก้ไข หากผ่านการพจิารณา 

จะเข้าสู่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความได้รับ 

การตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการการตีพิมพ์ โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก และสามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับสมบูรณ์ได้ 

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

ประกาศรับสมัคร

ต้นฉบับ

ผู้เขียนศึกษาและ

จัดท�าบทความตาม

รูปแบบที่ก�าหนด

ส่งต้นฉบับบทความ

- ส่งผ่านระบบออนไลน์

รับบทความต้นฉบับ

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจก่อนส่งโรงพิมพ์

จัดพิมพ์เผยแพร่

แจ้งผู้เขียน

แจ้งผู้เขียน

แจ้งผู้เขียน

จบ

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน
ไม่ต้องแก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

กองบรรณาธิการตรวจ

รูปแบบตามที่ก�าหนด

กองบรรณาธิการส่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิแยกตามสาขา

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

ตามแบบประเมิน
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เรียน  ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ข้าพเจ้า  r  นาย r  นาง r  นางสาว r  อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………….….......……….…………….….……..…
ชื่อ - สกุล ..........................................................................................................................................................................................
ต�าแหน่งทางวิชาการ (โปรดระบุ).......................................................................................................................................................  
สังกัดมหาวิทยาลัย ............................................................................................................................................................................
สถานที่ท�างาน....................................................................................................................................................................................
ที่อยู่.................................................................................................................................................................................................... 
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โทรสาร......................................................................................E-mail.............................................................................................
มีความประสงค์ขอส่งบทความ เรื่อง :
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............................................................................................................................................................................................................
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 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................
 โทรศพัท์ทีท่�างาน..................................................................โทรศพัท์มอืถอื...........................................................................
 โทรสาร.................................................................................E-mail.......................................................................................
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(...............................................................) 

............../..................../..............
เจ้าของผลงาน

กรุณาส่งใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน ไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5) อาคาร 36 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  

โทรศัพท์์ 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ต่อ 10802 โทรสาร 0-3947-1056 มือถือ 086-4402639
อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com
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228   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

ชื่อบทความวิจัย

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

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

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

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

ชือ่ผูป้ระเมนิ................................................................................................ส่งคนืภายในวนัที.่............................................................

 1. ความเป็นมา / ความส�าคัญของปัญหาวิจัย

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

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

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

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

 2. การประมวลเอกสาร (กรอบแนวคิด / คุณภาพการประมวลเอกสาร / ความเป็นวิชาการ / 

  ความเกี่ยวข้องกับสมมติฐาน ฯลฯ)

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

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

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

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

 3. วิธีการวิจัย (กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ม / ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ / ข้อมูล ฯลฯ)

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

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

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

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

 4. ผลการวิจัย (ใช้สถิติครบถ้วนเหมาะสม / ความถูกต้องของการรายงาน ฯลฯ)

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

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

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

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

 5. การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ) 

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

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

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

แบบประเมินบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�าไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี
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 6. อื่น ๆ (เช่น การใช้ภาพ / การจัดระเบียบบทความ / การอ้างอิง / ความถูกต้องเชิงวิชาการ ฯลฯ) 

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

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

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

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

 7. โดยภาพรวมท่านประเมินว่าบทความวิจัยนี้มีคุณภาพระดับใด (กรุณาท�าเครื่องหมาย P)

 n 1) ควรตีพิมพ์ โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย (เช่น ค�าผิด)

 n 2) ควรตีพิมพ์ โดยอาจแก้ตามค�าแนะน�าของผู้ประเมิน หรือไม่ก็ได้ 

 n 3) ควรตีพิมพ์ แต่ต้องแก้ไขปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้ประเมินก่อน โดย 

          n ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง 

   n ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง

 n 4) อาจตีพิมพ์ได้ โดยผู้เขียนต้องทบทวนและปรับปรุงบทความใหม่ และผ่านการประเมินใหม่อีกครั้ง โดย

   n ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง 

   n ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง

 n 5) ไม่ควรตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

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

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

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

หมายเหตุ  1. ถ้าเนื้อที่กระดาษไม่พอ ท่านสามารถเขียนค�าแนะน�าเพิ่มเติมได้

   2. กองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยแบบประเมินนี้แก่ผู้เขียนบทความ แต่จะรวบรวมส่งข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ 

ให้แก่ผู้เขียน โดยพิจารณาตามแต่กรณี

กรุณาส่ง   กองบรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5) อาคาร 36

    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ต�าบลท่าช้าง 

    อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  

    โทรศัพท์์ 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ต่อ 10802 โทรสาร 0-3947-1056

    มือถือ 086-4402639

     อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com   
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