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 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร�าไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยท่ีเผยแพร่บทความวิจัยของนักวิจัยนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัยที่สนใจ 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 3 ประจ�าปี 2563 

(กันยายน - ธันวาคม) ซ่ึงบทความวิจัยท่ีได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตาม 

สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review วารสารวิจัยร�าไพพรรณีได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI  

ตัง้แตป่ ีพ.ศ.2553 และไดม้กีารพฒันาคณุภาพวารสารมาโดยตลอด กองบรรณาธกิารวารสารไดด้�าเนนิการเผยแพรว่ารสารวจิยัร�าไพพรรณ ี 

ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นประจ�าทุก 4 เดือน ปัจจุบันวารสารวิจัยร�าไพพรรณี  

ได้ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ในวารสารกลุ่ม 2 (พ.ศ.2563-2567) และเพื่อเป็น 

การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการวารสารและเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความนา่สนใจมากขึ้น ทางวารสารได้เปิดรบั 

บทความวิจัยสหวิทยาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับสังคมและชุมชน เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้

  กองบรรณาธกิารขอขอบคณุผูเ้ขยีนทกุทา่นทีส่ง่บทความวจิยัมาให้พจิารณาตีพมิพ ์ขอขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุใินการพิจารณา 

บทความ (Peer reviews) ทกุทา่นท่ีใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรงุแกไ้ขบทความวจิยัตา่งๆ ใหม้คีวามถกูตอ้ง และขอขอบพระคณุทุกท่าน 

ทีม่สีว่นสนบัสนนุการจัดท�าวารสารวจิยัร�าไพพรรณฉีบบันีใ้หเ้สรจ็สมบรูณด้์วยด ีหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่วารสารวจิยัร�าไพพรรณปีทีี ่14 ฉบบัที ่3 

ประจ�าปี 2563 (กันยายน - ธันวาคม) จะสามารถตอบสนองความสนใจของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียด 

และดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ท่ี https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index ซึ่ง 

กองบรรณาธิการวารสารจะด�าเนินการรวบรวม คัดกรองบทความวิจัยเพื่อน�าไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาต่อไป

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  รุจิรานุกูล

      บรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ระบุสภาพทางกายภาพชุมชนเมืองท่องเท่ียวในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ 

(2) พรรณนาองค์ประกอบต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการสัญจรอัจฉริยะเพ่ือการท่องเท่ียว รวมทั้งผลกระทบ ปัญหา และอุปสรรค   

การวิจัยนี้ใช้วิธีการด�าเนินงานแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ มีพื้นที่ศึกษา 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัด

ระยอง เก็บรวบรวมข้อมูล 2 รูปแบบ คือ (1) การสัมภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารภาครัฐระดับจังหวัด ผู้บริหารภาครัฐ 

ระดับท้องถิ่น ผู้ประกอบการการท่องเท่ียว และบุคคลทั่วไป (2) การสนทนากลุ่ม (Focus group) มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารภาครัฐ 

ระดับจังหวัด ผู ้บริหารภาครัฐระดับท้องถิ่น ผู ้ประกอบการด้านพัฒนาเมือง ผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในท้องถิ่น  

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวหรือการบริการต่อเนื่อง ผู้แทนจากแหล่งท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 

(1) SWOT Analysis (2) การตรวจประเมินเบื้องต้น (GAP Analysis) 

 ผลการศึกษาพบว่า (1) ทั้ง 3 จังหวัดมีความพร้อมทางกายภาพ คือ ในด้านการท่องเที่ยวทั้ง 3 จังหวัด มีแหล่งท่องเที่ยว 

ที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงกายภาพและวัฒนธรรม โดยจังหวัดชลบุรีมีความได้เปรียบมากที่สุด ในด้านคมนาคมทั้ง 3 จังหวัด 

มีความคล่องตัวเนื่องจากมีระบบโครงข่ายการคมนาคมที่ครอบคลุม และมีความหลากหลาย โดยจังหวัดชลบุรีมีความได้เปรียบมากที่สุด 

ในด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 จังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ โดยจังหวัดฉะเชิงเทรามีความได้เปรียบมากที่สุด (2) องค์ประกอบต่างๆ ที่มีอิทธิพล 

ต่อการพัฒนาการสัญจรอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านคมนาคม  

(ก) ในด้านเศรษฐกิจ มีจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคตะวันออกจึงมีศักยภาพด้านการค้า และเป็น 

ศูนย์กลางในการขนส่ง นอกจากนี้ยังมีท่าเรือเดินสมุทรจึงเกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการในระดับสูง (ข) ในด้าน 

สังคม หลายพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของเมือง มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น และ 

มกีารจ้างงานจากแรงงานภายนอกพืน้ที ่จึงท�าให้มีปัญหาด้านประชากรแฝงในพ้ืนที ่(ค) ในด้านสิง่แวดล้อม ทัง้ 3 จงัหวดัมคีวามอุดมสมบรูณ์  

แต่ก็มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของประชากรและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

แต่ปัญหาดงักล่าวอยูใ่นระดับทีค่วบคมุได้ และ (ง) ในด้านคมนาคม ท้ัง 3 จงัหวดัมีการเชือ่มโยงโครงข่ายการคมนาคมดใีนระดบัระหว่างเมอืง  

อย่างไรก็ตามในระดับภายในตัวเมืองถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควร

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาการสัญจรอัจฉริยะ, ท่องเที่ยว, พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
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Abstract
 The purposes of this study were to (1) identify the physical conditions of the tourist attraction communities  

in the Eastern Economic Corridor (EEC), and (2) describe various components influencing the development of smart  

mobility for tourism, effects, problems, and obstacles.

 This study was conducted by an exploratory research approach and was administered in three provinces  

consisting of Chachoengsao, Chonburi, and Rayong. The data were collected by two ways which were (1) the in-depth  

interviews, of which the participants included provincial administrative administrators, local administrative  

administrators, tourism entrepreneurs, and the general public, and (2) the focus groups, of which the participants 

included provincial administrative administrators, local administrative administrators, entrepreneurs of city  

development, entrepreneur of mid-sized and small-sized local businesses, entrepreneurs of tourism or  

continuous services, representatives of tourism attractions, and the general public. The data were analyzed by  

(1) the SWOT analysis, and (2) the GAP analysis

 Findings revealed that, first, the three provinces possessed physical potentials, including, (a) in terms 

of tourism, these provinces had various types of tourism attractions in both physical and culture aspects, and  

Chonburi was the top in this regard, (b) in terms of transportation, these provinces had mobility because of the  

widespread and diverse traffic network systems, and Chonburi was the top in this regard, and (c) in terms of  

environment, these provinces had environmental richness affluence, and Chachoengsao was the top in this 

regard, Second, the components influencing the development of smart mobility for tourism were divided into 

four aspects: economic, social, environmental, and transportation; (a) in economic aspects, the strategic  

points connected with Bangkok and other provinces in the eastern region have existed in the three provinces,  

leading to potential  in trade  and being a center of transportation, while having seaports have led to high  

investments in industries, trade, and services; (b) in social aspects, extended urbanization, more labor migrations  

from the agricultural sector to the industrial sector, and hiring laborers from the outside have led to problems 

on nonregistered population in the area; (c) in environmental aspects, the three provinces had environmental  

richness affluences but environmental problems still existed, even though under control, because of the increase 

of population and the expansion of the industrial sector and economic activities; and (d) in transportation aspects,  

the three provinces had good and well connected  inter city traffic network but there city traffic networks were  

not as good.  

Keywords : Smart mobility, Tourism, the Eastern Economic Corridor
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บทน�า
 พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีความพร้อมของ 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในฐานะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด 

แห่งหนึง่ส�าหรบัการลงทนุในภมิูภาคอาเซยีน มีฐานด้านอตุสาหกรรม 

ทีแ่ขง็แกร่งซึง่สามารถรองรบัการผลติขนาดใหญ่ และมคีวามเชือ่มโยง 

ด้านการคมนาคมกับกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงมีขีด 

ความสามารถท่ีจะถูกพัฒนาสู่เมืองการท่องเที่ยวระดับโลกคู่ขนาน 

กันไป โดยรัฐบาลจะต้องมีความพร้อมสนับสนุนการลงทุนและ 

ส่งเสรมิให้เกดิธรุกจิบรกิารด้านท่องเทีย่วอย่างมืออาชพี รวมถงึสทิธิ 

พิเศษต่างๆ ด้านการลงทุน เพื่อสนับสนุนการเติบโตและขยายตัว 

ของชุมชนเมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern  

Economic Corridor: EEC) โดยจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับเรื่อง 

ความปลอดภัย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเดินทางสะดวก  

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและทั่วถึง และเน้น 

ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนเมืองและศักยภาพ 

ของเมืองบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมนั้นๆ  

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในด้านการพัฒนาและส่งเสริม 

การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งแผนงานย่อยภายใต้แผนการพัฒนาพ้ืนที ่

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้สามารถบรรล ุ

วัตถุประสงค ์ในการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในพื้นที ่

สามจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  

สู่การท่องเที่ยวระดับโลกรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และ 

กลุ่มเชิงสุขภาพ โดยมี พัทยา สัตหีบ และระยอง เป็นวงแหวน 

การท่องเที่ยวหลัก ขยายสู ่ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และขยายสู่แหล่ง 

ท่องเทีย่วอืน่ๆ เพือ่สร้างรายได้จากการท่องเทีย่วให้ประชาชนในพืน้ท่ี 

ให้สูงข้ึน (ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,  

2560) นอกจากนี้ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกถือได้ว่า 

เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมเชิงเศรษฐกิจสูงที่สุดของประเทศ เนื่องจาก 

เป็นพื้นที่ท่ีมีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญมาอย่าง 

ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา โดยโครงการพัฒนาพื้นที ่

ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ได้ยกระดับ 

ขดีความสามารถของประเทศไทยจาก การเป็น “ผูน้�าเข้าเพ่ือบรโิภค 

ภายในประเทศ” ไปสู่ “การผลิตเพื่อทดแทนการน�าเข้า”และเข้าสู่  

”การเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลก” ในปัจจุบัน โดยม ี

การพัฒนาพื้นที่หลัก 2 พื้นที่ ประกอบด้วย (1) พื้นที่แหลมฉบัง 

ซึ่งมีท่าเรือแหลมฉบังเป็นประตูการค้าหลัก มีนิคมอุตสาหกรรม 

หลังพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังรองรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ 

(2) พื้นที่มาบตาพุต ซึ่งมีท่าเรืออุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม 

หนักรองรบักจิกรรมทางเศรษฐกจิท่ีส�าคญั  (ส�านกังานคณะกรรมการ 

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, 2561) โดยการ 

บรหิารการจัดการเมอืงเร่ิมต้นด้วยการเตรียมพร้อมของชมุชนในพืน้ที่  

โดยกระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นชุมชนเมือง คือ ความสามารถ 

ทางเทคโนโลยี เนื่องจากคนสามารถปรับสภาพวิถีชีวิตตนเอง 

ให้เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐาน สามารถรวมกลุ่มหน่วยผลิตภายใน 

ชุมชนท�าให้ต้นทุนการผลิตต�่าลง และมีนวัตกรรมการผลิต สามารถ 

น�าทุนสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพ่ิมหรือ 

สร้างความแตกต่างได้โดยไม่ต้องล้มเลิกอาชีพด้ังเดิม โดยเฉพาะ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ให้เข้าสู่พ้ืนที่ ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างอาชีพใหม่ๆ ทดแทน 

อาชีพเกษตรกรรม วิสาหกิจชุมชนท่ีจะพัฒนาได้ดีจ�าต้องปรับตัว 

ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงกับแนวทางการพัฒนาเมือง ทิศทาง 

การเช่ือมโยงกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวด้วยศักยภาพการเข้าถึง 

พ้ืนที่ตามแนวระบบโลจิสติกส์ที่สะดวกรวดเร็ว มีการเช่ือมโยง 

กิจกรรมท่องเท่ียวกับพ้ืนท่ีใกล้เคียงต่างๆ ตามลักษณะภูมิศาสตร์ 

และสังคมวัฒนธรรม 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น โครงการศึกษาเชิงบุกเบิกเพื่อ 

การจัดท�าผังยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพหลากหลายประเภท 

ของชมุชนเมืองท่องเท่ียว ตามแนวเส้นทางการสัญจรอัจฉริยะในเขต 

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกนี้ คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 

ในการสร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ตามหลักธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสของภาครัฐที่มีต่อการ 

พัฒนาชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจทุกภาคส่วนรวมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบายแนวทางจัดท�าผังยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชน 

เมืองท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับการเติบโตของเมืองต่างๆ ในพื้นที่  

รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้านการพัฒนาศักยภาพ 

ดิจิตัลและความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จ�าเป็น ส่งเสริมบทบาทเครือข่าย 

ประชารฐัสูธ่รรมาภบิาลการท่องเทีย่วในพืน้ที ่และการศกึษาการวาง 

ผังยุทธศาสตร์การสัญจรอัจริยะที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวที่ม ี

ความหลากหลายซึง่เป็นแผนหนึง่ในการพฒันาเขตระเบยีงเศรษฐกิจ 

ตะวันออก ดังนั้น ระเบียบวิธีและขั้นตอนการวิจัยเชิงพื้นที่นี้ 

จะประกอบด้วย (1) เพื่อวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของชุมชน 

เมืองท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) (2)  

เพื่อวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน มาตรการสนับสนุนการสัญจรเพื่อ

การท่องเท่ียวในระดับท้องถิ่น (3) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน  

ผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการสัญจรเพื่อ 

การท่องเที่ยว โดยใช้แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประกอบกับ 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (อุมาภรณ์ บุพไชย, 2561)  

เข้ามาประกอบการศึกษาในครั้งนี้

 ดงันัน้บทความนีไ้ด้เลง็เหน็ถึงความส�าคญัของการศกึษา  

ปัจจัยสนับสนุน ผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการ 

สญัจรเพ่ือการท่องเทีย่วในเขตระเบยีงเศรษฐกจิตะวันออก ทีย่งัขาด 

ระบบขนส่งสาธารณะที่ดีเชื่อมต่อจากสนามบินสู่เมือง ถึงแหล่ง 

ท่องเที่ยวที่พัก อาหาร และกิจกรรมอันเป็นท่ีต้องการและดึงดูด 

วิสาขา  ภู่จินดา, ณยศ  กุลพานิช, เตชินท์  ก้อนนิล, ซุกกรีย๊ะ  หะยีสะอะ
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นักท่องเที่ยว และขาดแผนผังยุทธศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงแหล่ง 

ท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ทั้งธรรมชาติป่าเขา น�้าตก อ่าว  

ชายหาดและทะเล แหล่งวัฒนธรรมชุมชน ตลาด ห้างร้านทันสมัย  

ตลอดจนพืน้ทีต้่องห้ามพลาดหรือ Unseen Destination เข้าด้วยกนั 

โดยเฉพาะด้วยโครงข่ายสัญจรการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและม ี

ประสิทธิภาพสูงตามแนวทางการสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility)  

ซึ่งเป็นหนึ่งหัวใจส�าคัญของเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable  

Tourism Town)

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 1. เ พ่ือวิ เคราะห ์สภาพทางกายภาพของชุมชน 

เมืองท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC)

 2. เพือ่วเิคราะห์นโยบาย แผนงาน มาตรการทีส่นบัสนนุ 

การสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวในในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

 3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน ผลกระทบ ปัญหา 

และอุปสรรคในการพัฒนาการสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวในระเบียง 

เศรษฐกิจตะวันออก

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 ในการศึกษาปัจจัยสนับสนุน ผลกระทบ ปัญหา และ 

อุปสรรคในการพัฒนาการสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวในเขตระเบียง 

เศรษฐกิจตะวันออก มีระเบียบวิธีวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  

โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั (In-depth interview)  

(พรรัตน์  แสดงหาญ และคณะ, 2561) ร่วมกับการจัดสนทนากลุ่ม 

กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focus group) ซึ่งใช้เคร่ืองมือในการ 

วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย (1) SWOT Analysis (2) การตรวจ 

ประเมินเบ้ืองต้น (GAP Analysis) ร่วมกับการวิจัยทางเอกสาร  

(documentary research) และท�าการส�ารวจที่ต้ังของสถานีและ 

การเชื่อมโยงของระบบคมนาคมขนส่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ 

ตะวันออก ซึ่งการลงเก็บข้อมูลในพื้นท่ีนั้นผู้วิจัยได้ให้ความส�าคัญ 

กบักระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน โดยมกีลุม่เป้าหมายซึง่เป็น 

ตวัแทนของประชาชนในพืน้ที ่6 กลุม่ ดังนี ้ตวัแทนจากกลุ่มผู้บรหิาร 

ในส่วนราชการ, กลุม่ผูบ้รหิารองค์กรปกครองท้องถิน่, ผู้ประกอบการ 

ด้านการพัฒนาเมือง, ผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ในท้องถิ่น ด้านท่องเที่ยวหรือการค้าการบริการต่อเนื่อง ผู้แทนจาก 

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และประชาชน ซึ่งใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ 

การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง กลุ ่มละ 20 คน ต่อ 1 จังหวัด  

รวมท้ังส้ิน 120 คนต่อจังหวัด โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงาน และ 

ประชาชนในพื้นท่ีน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เกิด 

เมืองท่องเท่ียวในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตลอดจนรับฟัง 

ปัญหา และอุปสรรคในพื้นที่ พร้อมทั้งศึกษานโยบาย แผนงาน และ 

มาตรการต่างๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสัญจรอัจฉริยะเพ่ือ 

การท่องเทีย่วในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก น�าไปสูก่ระบวนการ 

รับรู ้และเข้าใจ เพ่ือน�าไปสู ่การบริหารจัดการพ้ืนที่ได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเสียจากทุกภาคส่วน  

ส�าหรับพื้นที่ที่ใช้ท�าการศึกษา คือ จังหวัดในเขตระเบียงเศรษฐกิจ 

ตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

ผลการวิจัย
 1) ผลการศึกษาสภาพทางกายภาพของชุมชนเมือง 

ท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC)

 จากการศึกษาสภาพทางกายภาพของจังหวัดในพ้ืนที่ 

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกด้วยการส�ารวจ และผลจากการเสนอ 

ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัด 

ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเชิงวัฒนธรรม ท�าให้เป็น 

จุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และยังม ี

การบรหิารจัดการทีห่ลากหลาย ได้แก่ การบรหิารราชการส่วนภูมภิาค  

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และการบริหารรูปแบบพิเศษของ 

เมืองพัทยา ส�าหรับการสัญจรของจังหวัดชลบุรีนั้น มีทั้งทางบก  

ทางน�้า และทางอากาศโดยมีท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งเป็น 

ท่าอากาศยานนานาชาติ ภายใต้การดูแลของการท่าอากาศยาน  

และกองทัพเรือ นอกจากนี้ท่าน�้ายังมีท่าเรือสินค้าแหลมฉบัง ซึ่งเป็น 

จดุขนถ่ายสนิค้า ออกสูต่่างประเทศ มรีะบบโครงข่ายถนนทีห่ลากหลาย  

ส�าหรับระบบรถโดยสารสาธารณะ และระบบขนส่งมวลชนของ 

จังหวัดชลบุรี มีหลายประเภท ทั้งรถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งกระจุก 

อยู่ในบริเวณที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง ซึ่งท�าหน้าที่เชื่อมต่อ 

ระหว่างจดุ (point to point) ภายในระยะทางไม่ไกลมากนกั ส�าหรับ 

การเดินทางระหว่างอ�าเภอ และจังหวัดนั้น มีระบบขนส่งอยู ่  

2 ประเภทหลัก คือ ระบบขนส่งทางถนน และระบบขนส่งทางราง  

สามารถอธบิายได้ดงันี ้ระบบขนส่งทางถนน สามารถแยกออกได้เป็น  

การใช้รถตู้โดยสารสาธารณะกับรถบัสส�าหรับโดยสารสาธารณะ 

ซึ่งท้ัง 2 รูปแบบจะวิ่งบนเส้นทางประจ�าท้ังคู ่ แต่จะแตกต่าง  

ในส่วนของราคาค่าโดยสารที่รถตู้จะมีค่าโดยสารที่สูงกว่าแต่จะมี 

ระยะเวลาในการเดินทางจะรวดเร็วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกัน  

แต่ส�าหรับการเดินทางด้วยรถโดยสารประจ�าทางนั้น จะท�าการ 

เช่ือมโยงระหว่างอ�าเภอภายในจังหวัดเป็นหลัก นอกจากนี้แล้ว 

ในพืน้ทีอ่�าเภอเมอืงชลบรุจีะพบรถโดยสารสองแถว ซึง่วิง่บนเส้นทาง 

ประจ�าขึ้นอยู่กับเจ้าของคิวรถที่ได้รับสิทธิในการจัดตั้งคิวรถ ส�าหรับ 

การโดยสารระบบรางจะเป็นเส้นทางรถไฟสายภาคตะวันออก  

โดยเร่ิมตั้งแต่กรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา และเช่ือมต่อมายัง 

อ�าเภอศรรีาชา และยงัมกีารขยายเส้นทางตามนโยบายของรฐับาลฯ  

ที่ต้องการเช่ือมต่อกับท่าเรือแหลมฉบัง และเมืองพัทยา ซึ่งท�าให้ 

เส้นทางรถไฟสายนีม้สีถานสีิน้สดุทีเ่ขาชจีรรย์ ซึง่เป็นชุมทางเชือ่มต่อ 

วิสาขา  ภู่จินดา, ณยศ  กุลพานิช, เตชินท์  ก้อนนิล, ซุกกรีย๊ะ  หะยีสะอะ
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ไปยังชุมทางมาบตาพุด ในจังหวัดระยอง และจากการลงพื้นที่พบว่า 

การเดินทางของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีนั้น ส่วนใหญ่จะใช ้

รถยนต์ส่วนตัวเป็นหลัก เนื่องจากมีความสะดวกและคล่องตัว 

มากกว่า และจังหวัดชลบุรีมีแผนพัฒนาเมืองสู่ Smart City เช่น  

บางแสน  (นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ, 2559)

 ส�าหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเป ็นพื้นที่ เกษตรกรรม 

ขนาดใหญ่ และมีแม่น�้าบางปะกงไหลผ่าน ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ 

ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาอ่างฤาไนย ท�าให้เป็นจังหวัดที่มี 

ความอดุมสมบรูณ์ โดยเฉพาะรปูแบบการท่องเทีย่ววิถชีมุชนริมแม่น�า้ 

บางปะกง ซึ่งมีความเป็นมาที่ยาวนานผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม 

ไทย-จนี ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิน่ นอกจากนีย้งัมีแหล่งท่องเทีย่ว 

เชิงวฒันธรรมทีเ่ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมชีือ่เสยีงของจังหวดัฉะเชงิเทรา  

ได้แก่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร และวัดสมานรัตนาราม ตลอดจน 

ตลาดเก่าริมน�้า อาทิ ตลาดบ้านใหม่ ตลาดคลองสวน 100 ปี  

ตลาดโบราณนครเนื่องเขต เป็นต้น ส�าหรับรูปแบบการสัญจรใน 

จังหวัดฉะเชิงเทรานั้น ในปัจจุบันนิยมรถยนต์ส่วนตัว รองลงมา 

เป็นการใช้รถโดยสารประจ�าทาง (รถสองแถว) ซึ่งแต่เดิมเป็นรถเมล ์

แต่คนไม่นยิมใช้ เจ้าของกจิการจงึต้องท�าการปรบัปรงุเป็นรถโดยสาร 

สองแถวแทน นอกจากการสญัจรทางน�า้และการสญัจรทางถนนแล้ว  

ยงัคงมกีารสัญจรด้วยระบบราง (รถไฟ) โดยมรีถไฟเพือ่การท่องเทีย่ว 

ออกวิ่งวันละ 1 รอบ โดยมีจุดเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ และมีจุดสิ้นสุดที ่

ศรีราชา และวิ่งกลับอีก 1 รอบ จุดเด่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ 

ที่ตั้งใกล้กับกรุงเทพมหานคร และใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ ท�าให ้

ใกล้กับแหล่งตลาดการท่องเที่ยวมากที่สุดในระเบียงเศรษฐกิจ 

ตะวันออก ส�าหรับระบบคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 

ฉะเชิงเทรา ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างยังไม่มีความพร้อม เนื่องด้วย 

ลกัษณะการเดนิทางของประชากรจงัหวดัฉะเชงิเทรา นยิมใช้การเดินทาง 

ด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลัก ท�าให้ผู้ประกอบการรถประจ�าทาง 

ไม่เสีย่งลงทนุรถโดยสารประจ�าทาง ประกอบกบัแหล่งท่องเท่ียวของ 

จงัหวดัฉะเชงิเทราได้เริม่มกีารร่วมกลุม่เพือ่สร้างเส้นทางการท่องเทีย่ว 

โดยเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยเน้นวิถีชุมชนและการท่องเที่ยว 

เชิงเกษตรเป็นหลัก จึงท�าให้ระบบการเชื่อมต่อด้วยรถสาธารณะยัง 

ไม่มีความครอบคลุม และยังไม่เช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว  

ซึง่สมัพนัธ์ไปถงึโอกาสอยูร่อดของแหล่งท่องเท่ียว หากมกีารวางแผน 

เส้นทางการท่องเที่ยวแล้วไม่สามารถอยู่รอดได้ ส่งผลให้เส้นทาง 

ท่องเที่ยวขาดความน่าสนใจลงไป 

 ในส่วนของจงัหวดัระยอง ส�าหรบัรปูแบบการสัญจรของ 

จังหวัดระยองนั้นจะเป็นรูปแบบการคมนาคมทางบก ซ่ึงมีถนน 

สายหลัก ถนนสายรอง และทางหลวงท้องถ่ิน ทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข 3 (สุขุมวิท) เชื่อมจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (บางละมุง - ระยอง) และทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข 344 (บ้านบึง - แกลง) และยังมีระบบขนส่งระบบ 

รางท่ีมีปลายทางอยู่ในจังหวัดระยอง โดยเริ่มต้นเส้นทางรถไฟ 

จากกรงุเทพฯ ผ่านจงัหวดัฉะเชงิเทรา และปลายทางทีนิ่คมอตุสาหกรรม 

มาบตาพุด ซึง่เป็นเส้นทางทีใ่ช้ขนส่งวตัถดุบิ ผลติภณัฑ์และสินค้าจาก

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรม 

แหลมฉบัง จังหวัดระยองมีข้อได้เปรียบจากการท่ีมีที่ตั้งใกล้กับ 

ท่าอากาศยานนานาชาตอิูต่ะเภา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในอ�าเภอบ้านฉาง  

จึงมีแผนพัฒนาเป็นศูนย์กลางส�าหรับการบินในระเบียงเศรษฐกิจ 

ตะวันออกในอนาคต และส�าหรับระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัด 

ระยองน้ัน ยังไม่มีความพร้อมเนื่องจากยังขาดการเชื่อมโยงเส้นทาง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท่องเที่ยว ท�าให้การเดินทางไปยัง 

สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละที่ภายในจังหวัดเป็นไปได้ยาก

 2) การวเิคราะห์นโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาจดัท�า 

ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนเมืองท่องเที่ยวหลากหลาย 

ประเภทด้วยแนวทางการสัญจรอัจฉริยะ ในเขตระเบียงเศรษฐกิจ 

ตะวันออก

 จากการวิจัยจากเอกสารพบว่า เศรษฐกิจเป็นรากฐาน 

ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะฉะนัน้การเตบิโตภายใต้โครงสร้าง 

การพัฒนาที่เข้มแข็งเปรียบเสมือนเป็นต้นทุนของประเทศเพ่ือ 

ยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0” เพื่อให้ไป 

ถึงจุดมุ่งหมายนั้น จึงต้องมีการก�าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายน�าร่องใน 

3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง อีกทั้งยังได้ก�าหนด 

อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีได้รับการส่งเสริมเพ่ือให้เกดิการลงทนุอย่าง 

เป็นรปูธรรม โดยมกีารลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค  

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพรองรับการลงทุน และการพัฒนากิจกรรมทาง 

เศรษฐกิจและการอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้ง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี 

เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย นอกจากนี้คณะกรรมการ 

นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

ยังมีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2560  

เรื่องการจัดท�าแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออกทั้งหมด 8 แผน ซึ่งแต่ละแผนจะเชื่อมโยงกันเพื่อให ้

เกิดการบูรณาการการพัฒนาอย่างคลอบคลุมทุกมิติอย่างชัดเชน  

(ส�านักคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก,  

2561) หนึ่งในนั้นคือ นโยบายการจัดท�าผังเมืองรวม การท�าผังกลุ่ม 

จังหวัดในระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นการ 

ออกแบบหรือจัดท�าผังท้ัง 3 จังหวัด ในระเบียงเขตเศรษฐกิจ 

พิเศษภาคตะวันออก เพื่อก�าหนดขอบเขตในการก�าหนดการใช้ 

ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

เนื่องจากเป็นการสร้างกรอบส�าหรับการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัด 

ฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี จากนั้นท�าการสร้าง 

และออกแบบผังเมืองภายใต้กรอบเดียวกันเพื่อให้มีความเชื่อมโยง  

เป็นเอกภาพ และบทบาทท่ีมีความสอดคล้องและสนับสนุน 

วิสาขา  ภู่จินดา, ณยศ  กุลพานิช, เตชินท์  ก้อนนิล, ซุกกรีย๊ะ  หะยีสะอะ
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ซึ่งกันและกัน ซึ่งในแต่ละจังหวัดก็มีแผนและนโยบายเพื่อสนับสนุน 

การพัฒนาเมืองที่แตกต่างกันไป (อุมาภรณ์ บุพไชย, 2561) โดยใช ้

แนวทางพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ดังต่อไปนี้

 จังหวัดชลบุรี มีแนวทางการพัฒนาด้วยระบบเมือง 

อัจฉริยะ หรือที่นิยมเรียกกันว่า Smart City โดยจังหวัดมีแผน 

ในการสร ้างระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบ Smart Bus  

เชือ่มระหว่างเมอืงหลกัในจงัหวดัชลบรุ ีรองรับนกัท่องเทีย่วท่ีเดนิทาง 

จากรถไฟฟ้าความเร็วสูงเข้าสู่เมืองต่าง ๆ  แต่ปัจจุบันยังคงติดปัญหา 

ที่ความไม่แน่นอนของสถานีในการสร้าง จึงทราบแต่เพียงว่ามี 

รถไฟฟ้าความเร็วสูงมาที่จังหวัดชลบุรี แต่ยังไม่ทราบต�าแหน่งสถาน ี

ที่แน่นอน นอกจากนี้แล้วยังมี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ที่เข้ามา 

สนับสนุนเทคโนโลยีให้กับแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้ประชาสัมพันธ ์

ออกสื่อในช่องทางต่างๆ 

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังไม่มีนโยบายจากภาครัฐอย่าง 

ชัดเจน แต่มีแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จากภาคเอกชน จากกลุ่ม 

เครือเจรญิโภคภณัฑ์ ในช่ือ “โครงการเมืองใหม่แปดริว้” เน้นการวาง 

ผังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เน้นการเชื่อมโยง 

จากรถไฟฟ้าความเร็วสูง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

ให้มีความทันสมัย และรองรับเป็นพื้นที่อยู่อาศัยชั้นดี โดยเน้นจะ 

พัฒนาพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณด้านนอกเมือง แต่โครงการนี้ 

ยังไม่แน่นอนในการลงทุนอย่างชัดเจน 

 จังหวัดระยอง มีนโยบายระดับท้องถิ่นที่เก่ียวข้องหลัก  

2 นโยบาย คือ (1) โครงการระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart  

City) โดยการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ ซึ่งจังหวัดระยอง โดยมี 

การผลักดันปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การวิจัย และพัฒนา และ 

การศึกษาไปพร้อมกัน สร้างความร่วมมือผลึกก�าลังของทุกภาคส่วน 

ภายใต้แนวคิดประชารัฐ และร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 

เพื่อการวิจัยพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในประเทศ และ 

ระดับโลกเพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์  

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และ (2) โครงการการพัฒนาระบบขนส่ง 

สาธารณะตามแนวคิดการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานีขนส่งมวลชน (TOD)  

ในเขตเทศบาลนครระยอง ผู้บริหารจังหวัดระยองมีแนวคิดแก้ไข 

ปัญหาด้านการจราจรและด้านเศรษฐกิจของเมืองเพื่อยกระดับ 

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยน�าแนวคิดการเติบโต 

อย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ี 

รอบสถานขีนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development - TOD)  

สอดคล้องกับงานวิจัยที่จะพัฒนาพื้นที่รอบสถานีเป็นศูนย์กลาง 

(ภาวณิ ีเอ่ียมตระกลู และคณะ, 2560) มาประยกุต์ใช้ในการวางแผน 

การพัฒนาพ้ืนท่ีเทศบาลนครระยอง โดยทางเทศบาลนครระยอง 

ได้รับความร่วมมือจากผู ้เชี่ยวชาญของสถาบันการเติบโตอย่าง 

ชาญฉลาดแห่งประเทศไทย ช่วยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการวางผัง 

โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนด้วยระบบรางในเขตเทศบาลนครระยอง  

เมื่อปี พ.ศ.2557 และได้ก�าหนดเส้นทางเดินรถไฟฟ้า (Streetcar)  

จ�านวน 2 เส้นทาง ซึ่งในปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการศึกษาเบื้องต้น 

เท่านั้น ยังไม่ได้มีการลงข้อมูลอย่างละเอียด รวมทั้งยังไม่มีการท�า 

ประชาคมในพื้นที่

 3) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน ผลกระทบ ปัญหา 

และอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการสัญจรอัจฉริยะเพื่อ

การท่องเที่ยว

 ศึกษาด้วยการใช้ผลจากการวิเคราะห์ SWOT และ  

Gap analysis จากการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า ปัจจัยสนับสนุน  

ผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการสัญจรของพื้นท่ี 

ศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด ้านเศรษฐกิจ ด ้านสังคม  

ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านคมนาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 จังหวัดชลบุรี ด ้านเศรษฐกิจเป็นเมืองท่าเรือและ 

เมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ด้านสังคม จังหวัดชลบุรี 

มีลักษณะชุมชนที่มีความเป็นเมืองสูงจึงมีความได้เปรียบใน 

การพัฒนาในด้านการสัญจรอัจฉริยะ เนื่องจากเมืองหลายเมือง เช่น  

อ�าเภอเมืองชลบุรี เมืองแสนสุข และพัทยา มีความพร้อมใน 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม มีการหลั่งไหล 

ของผู้คนเข้ามาในเมืองเป็นจ�านวนมาก แต่อุปสรรคของพัฒนาคือ  

ความรู ้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลย ีด้านสิง่แวดล้อม จงัหวดัชลบรีุ 

มีปัญหาด้านมลพิษแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ โดยปัญหาที่พบ 

มากทีส่ดุ คอื มลพษิจากขยะ ทีม่เีพิม่มากข้ึนจากกิจกรรมทางเศรษฐกจิ 

ในพื้นที่ และจากภาคการท่องเที่ยว ด้านคมนาคม จังหวัดชลบุร ี

มีความพร้อมด้านโครงข่ายถนน แต่ด้วยปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้น 

ในปัจจุบันก็ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ประกอบกับการ 

คมนาคมขนส่งในพ้ืนที่ยังขาดความหลากหลาย ขาดการเชื่อมโยง 

การเดินทางสาธารณะในพื้นที่ แต่ยังขาดในเรื่องคุณภาพการให ้

บริการ ส�าหรับแนวทางการพัฒนาการสัญจรอัจฉริยะจากการ 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญทั้งตัวแทนจาก ผู้บริหารระดับจังหวัด 

ผูบ้รหิารระดบัเมอืง และตวัแทนจากผูป้ระกอบการท่องเทีย่ว พบว่า 

มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานราชการเพื่อผลักดัน

ขับเคล่ือนแผนการพัฒนาการสัญจรเพ่ือการท่องเท่ียวในจังหวัด 

ชลบุรี เร่ืองการมาของรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพราะจะเพิ่มระดับ 

คุณภาพทั้งระยะเวลา ความปลอดภัย และมาตรฐานความเที่ยงตรง 

ของเวลาให้ดีมากขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในด้านการ 

จ้างงานจากการขยายตัวของภาคบริการ และอุตสาหกรรมไมซ์  

(MICE) ในพื้นที่ ส่วนภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนั้นต้องมีการ 

ปรับตัว สร้างกลยุทธ์ จุดขายของตนเองเพ่ือดึงกลุ่มนักท่องเที่ยว 

จากการเกิดโครงการรถไฟรางคู่ และรถไฟฟ้าความเร็วสูง ส�าหรับ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมพบว่า มีปัญหาด้านความพร้อมของระบบ 

โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เช่นระบบรางคือสถานีรถไฟชลบุรี 
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ที่ยังขาดการเชื่อมต่อมายังเมืองท่องเที่ยวต่างๆ นักท่องเท่ียว 

จึงไม่นิยมเลือกเดินทางด้วยระบบราง ส�าหรับข้อเสนอเพ่ือให้เกิด 

การพฒันาการสัญจรเพือ่การท่องเทีย่วในรปูแบบการสญัจรอจัฉรยิะ  

นั้นพบว่า มีปัญหาในระดับถึงความรู้ความเข้าใจของประชาชนใน 

การใช้เทคโนโลยีเพ่ืออ�านวยความสะดวกของตนเอง เช่น การใช ้

แอพลเิคชนัด้านการขนส่งสาธารณะถ้ามโีครงการนีเ้กดิขึน้ความนยิม

ในการใช้งานอาจจะน้อยจนต้องล้มเลกิโครงการไป ดงันัน้จึงเสนอให้

หน่วยงานราชการด้านการศกึษาในพืน้ทีม่กีารสอนการใช้เทคโนโลยี

ให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านเศรษฐกิจมีที่ต้ังยุทธศาสตร ์

ที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ และหลายจังหวัดในภาคตะวันออก จึงม ี

ศักยภาพด้านการค้า เป็นศูนย์กลางการขนส่ง และมีทางออกทะเล  

สามารถเชื่อมโยงการค้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลสะดวก  

เนื่องจากมีเส้นทางผ่านทางหลวงสายกรุงเทพฯ ชลบุรีสายใหม่  

(มอเตอร์เวย์) และอยูใ่กล้ท่าเรอืแหลมฉบงั รวมถงึสนามบนินานาชาติ 

สวุรรณภมู ิจงึมนีคิมอตุสาหกรรมเป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ย่านบางปะกง ก่อให้เกดิการจ้างงานในพืน้ทีแ่ละเกิดการหล่ังไหลของ 

แรงงานเข้ามาในจังหวัด และยังมีจุดขายในด้านแหล่งท่องเที่ยวทาง 

ธรรมชาต ิมวีถีิชวีติการเกษตรในพืน้ทีท่�าให้มผีลผลติภาคการเกษตร 

ป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ด้านสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับ 

อิทธิพลการขยายตัวของสังคมเมือง และการเปลี่ยนแปลงจาก 

การผลิตภาคการเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ท�าให้วิถีชีวิตชนบท 

ในบางพื้นที่หายไป มีการเข้ามาของประชากรแฝงมากขึ้น และ 

อุบัติเหตุทางถนนเนื่องมาจากการเพิ่มข้ึนของรถยนต์ส่วนบุคคล 

และรถบรรทุก ด้านสิ่งแวดล้อมมีปัญหาค่อนข้างน้อยเนื่องจากพื้นที ่

ส่วนใหญ่ของฉะเชิงเทรายังเป็นวิถีชีวิตชนบทอยู่และจากการที ่

จังหวัด ด้านคมนาคม มีเส้นทางผ่านทางหลวงสายกรุงเทพฯ ชลบุร ี

สายใหม่ (มอเตอร์เวย์) และอยูใ่กล้ท่าเรอืแหลมฉบงั รวมถงึสนามบนิ 

นานาชาติสุวรรณภูมิ และยังมีสถานีรถไฟฉะเชิงเทราที่เป็นชุมทาง 

ที่สามารถแยกไปสถานีอรัญประเทศ และสถานีพลูตาหลวง  

จังหวัดฉะเชิงเทราจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งทางราง  

ส�าหรับแนวทางการพัฒนาการสัญจรอัจฉริยะเพื่อการท่องเท่ียว 

ในจังหวัดฉะเชิงเทราจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญให้ความคิด 

เห็นคิดว่า การสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงสามารถเปล่ียนเมือง 

ฉะเชิงเทราได้มาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  

และด้านการคมนาคม โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 

ท่ีจะส ่งผลกระทบเป ็นอย ่างมากต ่อวิถีชีวิตวิ ถีชนบท และ 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่หลายภาคส่วนมีความเป็นกังวลเป็นอย่างมาก  

เนือ่งจากจดุขายส�าคญัของจงัหวดัฉะเชงิเทรา คอื ทรพัยากรธรรมชาติ 

ที่สมบูรณ์และมีความหลากหลาย ส่วนปัญหาด้านการคมนาคม 

ยงัเป็นปัญหาใหญ่ คือ ความพร้อมของระบบโครงข่ายถนน เนือ่งจาก 

ถนนสายหลักและสายรองมีปริมาณน้อยและคับแคบ จากปริมาณ 

รถบรรทุกและรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีมีมาก ประกอบกับการพัฒนา 

ด้านนียั้งไม่ทันการเตบิโตของเมืองจงึเกดิการจราจรตดิขัดในช่วงเวลา 

เร่งด่วน และตามแยกต่างๆ ที่เข้าสู่ตัวเมือง

 จังหวัดระยอง ด้านเศรษฐกิจตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ 

ที่เหมาะสมกับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเนื่องจากมีท่าเรือ 

มาบตาพุดที่เ อ้ือต่อการขนส่งสินค้า และมีนิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุดท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของจงัหวดัระยองท�าให้เกดิ 

การจ้างงานและการหล่ังไหลของแรงงานจากภายนอกส่งผลให้เกิด 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในจังหวัดมากขึ้น เกิดการสั่งซื้อ 

สินค ้าทางการเกษตรในพ้ืนท่ีมาใช ้ประกอบอาหารต ้อนรับ 

นกัท่องเทีย่วมากขึน้ และท�าให้วตัถดุบิหรอือาหารท้องถิน่เป็นทีรู้่จกั 

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้านสังคม จังหวัดระยอง 

เป็นจังหวัดที่มีที่ต้ังของเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของประเทศ 

ซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมหนักท่ีใช้แรงงานเป็นจ�านวนมาก จึงท�าให้ 

เกดิการจ้างงานในพ้ืนท่ีสูง เกดิประชากรแฝงในจงัหวดัระยองจงึเกดิ 

ปัญหาสังคม ปัญหาด้านการคมนาคม และด้านสิ่งแวดล้อม  

จงัหวดัระยองเป็นจงัหวดัท่ีมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลติเป็น 

จ�านวนมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านปิโตรเคมี และโรงกลั่น  

ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ รวมถึงความขัดแย้งระหว่าง 

โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนในพ้ืนที ่ด้านคมนาคม จงัหวัดระยอง 

มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการด ้านการคมนาคมขนส ่ง 

โดยโครงการท่ีส�าคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาสนามบินอู ่ตะเภา 

เป็นเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม  

3 สนามบิน โครงการรถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ โครงการก่อสร้าง 

มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด  

ระยะท่ี 3 ดงันัน้การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพ่ือรองรับการพฒันา 

ในอนาคตจึงมีความส�าคัญ เนื่องจากในปัจจุบันจังหวัดระยองมี 

การเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ระบบขนส่งสาธารณะนั้น 

ได้รับการพัฒนาที่ช้ากว่าควรจะเป็น ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที ่

ได้รับผลกระทบด้านการขนส่งและการจราจรรวมท้ังปัญหาอบุตัเิหตุ 

บนท้องถนน ส�าหรับแนวทางการพัฒนาการสัญจรอัจฉริยะเพื่อ 

การท่องเที่ยวในจังหวัดระยองจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ  

พบว่า มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานราชการเพื่อ

ผลักดันขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวใน 

จงัหวดัระยอง มีความคิดเหน็ว่า หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน 

ในพื้นที่ยังรอความชัดเจนถึงโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสาม 

สนามบิน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการและต�าแหน่งที่ตั้งของสถานี อีกทั้ง 

สนามบินเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็น 

ส่ิงอ�านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว มีส่วนน้อยท่ีจะดึงคนให้ 

เข้ามาท่องเทีย่วในพ้ืนที ่เนือ่งจากสนามบนิอูต่ะเภาไม่ใช่สนามบนิหลกั  

แต่เป็นสนามบินท่ีช่วยส่งเสริมสนามบินสุวรรณภูมิ เพ่ือลดการเสีย 

เวลาการบินวนรอจอด แต่สิ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือการที ่
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สถานท่ีท่องเท่ียว หรือชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวมีการสร้างกลยุทธ์ 

สร้างจุดขายของตัวเอง ส�าหรับข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนา 

การสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง คือ การสร้างระบบ

ขนส่งสาธารณะให้ทันกับการเติบโตของจังหวัดระยอง โดยมุ่งเน้น 

เพ่ือเอ้ือต่อนักท่องเท่ียวและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นที ่

ให้มากที่สุด

ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยสนับสนุนผลที่ส่งผลต่อการพัฒนาในการพัฒนาการสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

ปัจจัยสนับสนุน ผลกระทบ

นโยบายสนบัสนนุจากส�านกังานคณะกรรมการ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

โครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก เป็นยทุธศาสตร์ภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย  

4.0” รัฐบาลจึงได้จัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีท้ังหมด 8  

แผนพัฒนา คือ แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

แผนพฒันาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนปฏบิตักิารพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว  

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัยเทคโนโลยี แผนปฏิบัติการพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล แผนการให้บริการภาครัฐเบ็ดเสร็จครบวงจร แผนการใช้ 

ประโยชน์ที่ดินในภาพรวม และแผนการด�าเนินงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่ง 

การด�าเนินการขับเคลื่อนตามแผนไปพร้อมกันท�าให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษอย่าง 

ครอบคุมทั้งมิติ มีเอกภาพ และยั่งยืน

นโยบายสนับสนุนจากส�านักงานเมืองอัจฉริยะ

ประเทศไทย

จากโรดแมปการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งหมด 3 ระยะคือ (1) ระยะที่ 1 ปรับเปลี่ยน 

เรียนรู้ และสร้างเมืองต้นแบบ (พ.ศ.2561) (2) ระยะที่ 2 ต่อยอดจุดแข็ง และบูรณาการ 

ระดับภาค (2562 - 2563) และ (3) ขยายผลไปสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ (พ.ศ.2564 - 

2565) การส�านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยจึงประกาศพื้นที่เป้าหมายเมืองอัจฉริยะ 

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2562) ทั้งหมด 10 เมือง 7 จังหวัด ซึ่งจังหวัดชลบุรี ระยอง และ 

ฉะเชิงเทรา อยู่ 3 ใน 10 จังหวัดนั้นด้วย รัฐบาลกระตุ้นการลงทุนในเมืองอัจฉริยะ 

ผ่านกลไกการจัดท�าแผนนโยบายและแผนขับเคลื่อนน�าร่อง รวมทั้งการสร้างระบบนิเวศ 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตอลและประยุกต์การใช้งานเมืองอัจฉริยะ  

ตลอดจนมาตรการทางภาษี (BOI) ทั้งในพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่ แก่ผู้ประกอบการเมือง 

อัจฉริยะ

นโยบายสนบัสนนุการพฒันาพืน้ทีร่ะดบัท้องถ่ิน

เพื่อการพัฒนาการสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวใน

เขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

ปัญหาการขยายตวัของเมอืงอย่างรวดเรว็จากภาคอตุสาหกรรมการผลติและอตุสาหกรรม 

การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หน่วยงาน 

ระดับท้องถิ่นจึงมีแผนการพัฒนาเมืองโดยยึดหลักการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart  

Growth) เพื่อให้เทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาเมืองให้มากขึ้น และยกระดับคุณภาพ 

ชีวิตของประชากร และนักท่องเที่ยว

สภาพทางกายภาพของพื้นที่เขตระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก

พืน้ที ่3 จงัหวดัของพ้ืนทีเ่ขตระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก มคีวามได้เปรียบทางกายภาพ 

เนื่องพื้นที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร มีการเดินทาง ระบบคมนาคมที่สะดวก เป็นพ้ืนที่ 

ชายฝั่งที่มีการพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมการผลิต ท่าเรือ การท่องเที่ยว พื้นที่อนุรักษ์  

และพื้นที่ชุมชนอย่างชัดเจน ตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค 

ตะวันออกได้จัดท�าแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ 

EEC เพื่อยกระดับให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งที่

เกดิจากการพฒันาในอนาคต ด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้พืน้ทีเ่ขตระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก 

มีศักยภาพการพัฒนาสู่เมืองท่าเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สรุปและอภิปรายผล
 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที ่

เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก มีศักยภาพในการพัฒนาการ 

สัญจรอัจฉริยะได้ เนื่องจากมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว  

ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

มีท�าเลที่ต้ังติดกับจากกรุงเทพมหานคร จึงค่อนข้างมีความพร้อม 

ด้านการคมนาคมและการขนส่งในระดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงาน 

วิจัยของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

(2560) ในรายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)  

การจดัตัง้เขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษ เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิ 

พเิศษภาคตะวนัออก ท่ีวางกรอบแนวทางและแผนพฒันาการท่องเทีย่ว 

ในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกสู ่การท่องเที่ยวรายได้ดีและ 

การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ และยงัสอดคล้องกบัแผนปฏบิตักิารพัฒนา 

และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ของ 

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก (2561) เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในพื้นที ่

สามจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  

สู่การท่องเที่ยวระดับโลกรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และ 

กลุ่มเชิงสุขภาพ โดยมีพัทยา สัตหีบ และระยอง เป็นวงแหวน 

การท่องเที่ยวหลัก ขยายสู ่ฉะเชิงเทราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง 

วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยเน้นการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทาง รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งทางบก  

ทางน�า้ และทางอากาศ เพ่ือให้เกดิการเข้าถงึแหล่งท่องเทีย่วท่ีสะดวก 

มากข้ึน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาไปที่สนามบินอู่ตะเภา เมื่อพิจารณา 

ผลการศกึษารายจงัหวดัถงึปัญหาและอปุสรรคการพฒันาการสัญจร 

เพื่อการท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกเป็นรายจังหวัด  

สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  

ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านคมนาคม ดังต่อไปนี้ 

 1) จังหวัดชลบุรี ในด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า 

จงัหวัดชลบรุมีคีวามได้เปรยีบในการพฒันาในด้านการสญัจรอจัฉรยิะ  

เนื่องจากมีชุมชนท่ีมีความเป็นเมืองสูงและมีหลายเมืองที่เป็น 

แหล่งท่องเที่ยว มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงมีศักยภาพ และมี 

การหลั่งไหลผู้คนเข้ามาในเมืองเป็นจ�านวนมาก ในด้านสิ่งแวดล้อม  

จังหวัดชลบุรีมีป ัญหาด้านมลพิษแต่อยู ่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ 

โดยปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาขยะเนื่องจากกิจกรรมทาง 

เศรษฐกิจของพื้นที่  สอดคล ้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชลบุร ี

พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2563 (2562) ที่พบว่า ปัญหา 

ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนก�าลังทวีความรุนแรงมากขึ้น  

อันสืบเนื่องมาจากระบบก�าจัดขยะท่ีมีอยู ่ในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 

เป็นระบบแบบฝังกลบ จึงมีข้อจ�ากัดของพื้นที่ในการก่อสร้างระบบ 

ก�าจัดขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่ เพิ่มมากขึ้นตาม 

การขยายตัวของชุมชน นอกจากนี้ระบบก�าจัดขยะมูลฝอย 

ก็ไม่สามารถรองรับปริมาณขยะได้อีกเนื่องจากระบบได้ใช้งาน 

เต็มประสิทธิภาพ จึงท�าให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะและ 

กากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะส่งผล 

กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง ด้านคมนาคม

จังหวัดชลบุรีมีความพร้อมด้านโครงข่ายถนน ขาดการเชื่อมโยง 

การเดนิทางสาธารณะในพ้ืนท่ี และยังขาดมาตรฐานของระบบขนส่ง 

สาธารณะซ่ึงยากต่อการเข้าถึง ซ่ึงอุปสรรคการพัฒนา คือ ความรู ้

ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

การสัญจรอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจตะวันออก

 2) จังหวัดฉะเชิงเทรา ในด ้านเศรษฐกิจเป ็นจุด 

ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร และหลายจังหวัดในภาค 

ตะวันออก จึงมีศักยภาพด้านการค้า และด้านการคมนาคมเป็น 

ศูนย์กลางการขนส่งทางรางเนื่องจากสถานีรถไฟทางคู ่ชุมทาง 

ฉะเชงิเทรา สถานรีถไฟฟ้าความเรว็สงูฉะเชิงเทรา และศูนย์ซ่อมบ�ารงุ 

โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือมสามท่าอากาศยาน จึงคาดว่า 

จะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจากการพัฒนาพ้ืนที่ 

เชงิพาณชิย์บรเิวณใกล้เคยีงกบัสถานรีถไฟฟ้าความเรว็สงูทีอ่ยูไ่ม่ห่าง 

ไกลจากเมือง ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก (2561) ด้านสังคม จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับอิทธิพล 

ของการขยายตัวของสังคมเมือง เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการผลิต 

ภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งข้อมูลมีความสอดคล้องกับ  

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน  

ส�านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา (2563) ที่ได้ระบุว่าสภาพเศรษฐกิจ 

และสังคมของจังหวัดฉะเชิงเทราได้เปล่ียนแปลงไปในช่วงปี  

พ.ศ.2540 เนื่องจากมีโรงงานเพิ่มขึ้นมาก วิถีชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลง  

การพบปะกนัการพดูคยุในชมุชนเริม่ลดลง การร่วมกจิกรรมสาธารณะ 

ประโยชน์ของชุมชนลดลง จึงท�าให้การสร้างความร่วมมือของชุมชน 

เริ่มลดน้อยลง ในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมยังเป็นประเด็นที่น่า 

เป็นห่วงเนือ่งจากจดุขายทีส่�าคญัของจงัหวดั คอื ทรพัยากรธรรมชาติ 

ที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย 

 3) จงัหวดัระยอง ด้านเศรษฐกจิถอืว่าเป็นจดุยทุธศาสตร์ 

ที่เหมาะสมกับการลงทุนด้านอุตสาหกรรม จึงเกิดการจ้างงานจาก 

ภายนอกส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในจังหวัด ในด้านสังคม  

พบว่าจังหวัดระยองมีการเข้ามาของแรงงานนอกพ้ืนที่ เกิดเป็น 

ประชากรแฝงและเกิดป ัญหาสั งคมตามมาโดยเป ็นผลมา 

จากขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพและประชากรในพื้นที่มีวุฒ ิ

การศึกษาไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสอดคล้อง 

กับแผนพัฒนาจังหวัดระยอง (พ.ศ.2561-2565) ส�านักงานจังหวัด 

ระยอง (2560) ด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยองมีปัญหามลพิษ 

ทางอากาศ อันเนื่องจากอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี ด้านคมนาคม  

วิสาขา  ภู่จินดา, ณยศ  กุลพานิช, เตชินท์  ก้อนนิล, ซุกกรีย๊ะ  หะยีสะอะ
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จังหวัดระยองมีศักยภาพพอสมควร เนื่องจากอยู ่ใกล้สนามบิน 

อู ่ตะเภา และมีแผนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสถานีระยอง 

ในอนาคตซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดการพัฒนาในอนาคต โดยยังไม่ม ี

ความชัดเจนของโครงการ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการศกึษา พบว่า ภาครฐัและเอกชน 

สามารถเข้ามาส่งเสรมิการพฒันาการสญัจรอจัฉริยะเพือ่การท่องเทีย่ว  

โดยต้องมีความรอบคอบเนื่องจากในพื้นที่ยังมีปัญหา และอุปสรรค 

อยู่มาก โดยเฉพาะเรื่องความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีเพ่ือ 

ด�ารงชีวิตของประชากรผู ้ใช้บริการ จึงท�าให้โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านเทคโนโลยีของพ้ืนที่ที่มีความพร้อมสูงยังไม่สามารถใช้งานได ้

อย่างเตม็ประสิทธภิาพ ดงันัน้ ภาครฐัควรแก้ไขปัญหาในเชงินโยบาย 

คือ การสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ด�ารงชีวิตแก ่

ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่มีความสามารถในการเข้าถึง 

เทคโนโลยีสูง และจัดอบรมบุคลาการภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อม 

เข้าสู่การพฒันา และในเชงิปฏบิตั ิและมกีารด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง 

เป็นรูปธรรมใช้งานได้จริง รวมท้ังการปลูกฝังวินัยการจราจรของ 

ประชาชน ส�าหรบัภาคเอกชน จะเข้าร่วมสนบัสนนุทนุทางเศรษฐกจิ  

และและเทคโนโลยีที่ทันยุคทันสมัยเทคโนโลยีการสัญจรอัจฉริยะใน 

อนาคตสอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของภาครัฐซึ่งสอดคล้อง 

กับความต้องการจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ (Citizen  

Participation)  ส�าหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป ควรติดตามผลจาก 

การขับเคลื่อนตามนโยบายของเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก 

เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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บทคัดย่อ
 การวจิยัคร้ังนีมี้วตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาเส้นทางและส่ิงสนบัสนนุทีจ่�าเป็นส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีใ่ช้จกัรยานในพืน้ท่ีจงัหวดัจันทบรุี  

และสร้างรูปแบบเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยการศึกษาเส้นทางคณะผู้วิจัยได้ศึกษาเส้นทาง และสถานที่ 

ส�าคญัต่างๆ ในพ้ืนทีตั่วเมอืง ซึง่ท�าการสมัภาษณ์และเก็บข้อมลูจากแบบสอบถาม เพือ่ศึกษาความคาดหวงัของนกัท่องเทีย่ว โดยกลุ่มตวัอย่าง 

เป็นนักท่องเที่ยวจ�านวน 400 ราย จากน้ันน�าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และ 

หาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามจากสตูรสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค ผลจากการเกบ็แบบสอบถาม พบว่า นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ 

เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 63.5 มีอายุมากกว่า 41 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.7 ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 37 

มีรายได้ต่อเดือน 20,001 บาท ถึง 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.5 ต้องการปั่นจักรยานเพื่อการออกก�าลังกาย คิดเป็นร้อยละ 21.5  

ระยะทางที่ต้องการใช้ในการปั่นจักรยาน คือ 9.1 กิโลเมตรขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 35.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการปั่นจักรยานมากกว่า 1 ชั่วโมง  

คิดเป็นร้อยละ 34.3 ความคาดหวังที่มีต่อเส้นทางจักรยาน คือ ความปลอดภัย และความคาดหวังต่อส่ิงอ�านวยความสะดวก คือ 

ต้องการช่องทางจักรยานที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และ 4.53 ตามล�าดับ และท�าการสร้างรูปแบบเส้นทางจักรยาน จากน้ัน 

ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเส้นทางจักรยาน จึงได้เสนอรูปแบบเส้นทางจักรยานออกมาทั้งหมด 2 เส้น คือ เส้นทางที่ 1 

เริ่มต้นจากชุมชนริมน�้าสิ้นสุดท่ีชุมชนริมน�้า ระยะทาง 11.6 กิโลเมตร และเส้นทางที่ 2 เริ่มต้นจากชุมชนริมน�้าส้ินสุดที่ชุมชนริมน�้า 

ระยะทาง 10 กิโลเมตร และในเส้นทางนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางให้แตกต่างจากเส้นทางที่ 1 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีตัวเลือกเส้นทาง 

ที่ต้องการปั่นมากที่สุด

ค�าส�าคัญ : การออกแบบเส้นทางจักรยาน, ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว, การปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
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Abstract
 A purpose of this project is to study route and support for tourists and to study cycling routes tourism 

in central Chanthaburi in order to propose a guideline for creating a route pattern for cycling in central Chanthaburi.  

By studying the route, the research team studied the route and various important places in the downtown area  

which were conducted interviews and collecting data from questionnaires. To study the expectations of tourists  

by the sample group was 400 tourists. Then, the questionnaire was used to verify the accuracy by finding the  

consistency index (IOC) and finding the value. The reliability of the questionnaire from Cronbach’s alpha  

coefficients formula was found. The results from the questionnaire found that most tourists were male, 63.5%  

were older than 41 years old, accounting for 62.7%. Accounted for 37%, with a monthly income of 20, 001 baht 

to 30, 000 baht, equivalent to 44. 5%. Needing to use a bike for exercise, representing 21%. 5 The distance that  

needs to be used for maintenance. The bike is 9.1 kilometers or more, which is 35.4%. The time spent in cycling  

more than 1 hour is 34.3%. The expectation for bike routes is safety and further expectations. The facility is to  

require a clear bike channel with an average of 4.69 and 4.53 respectively, and creating a bicycle path pattern.  

Then, an expert will check the accuracy of the line. Therefore, the bike has proposed a total of 2 new routes,  

namely Route 1, starting from the waterfront community, ending at the waterfront community, a distance of  

6.6 kilometers and route 2, starting from the waterfront community, ending at the waterfront community.  

Distance of 10 kilometers, and in this route, there is a change in the route to be different from route 1 so that  

the traveler has the most route options to spin.

Keywords : Bicycle routes design, Tourist expectations, Cycling for tourism
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บทน�า
 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรม 

ส�าคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับหน่ึงของประเทศ 

เนื่องจากประเทศไทยมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายทั้งแหล่ง 

ธรรมชาติดินแดนประวัติศาสตร์แหล่งชุมชน และศิลปวัฒนธรรม  

เป็นต้น อีกทั้งได้มีการสนับสนุนให้มีวิธีท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ 

ไม่ว่าจะเป็น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร  

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์  

การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ และการท่องเทีย่วแบบผสมผสาน (สมาคม 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) ซ่ึงการท่องเท่ียวแบบผสม 

ผสานตอบสนองต่อนโยบายกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันได้ 

ตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างเส้นทางจักรยาน เพื่อส่งเสริม 

ให้นักท่องเที่ยวใช้เส้นทางจักรยานในการท่องเท่ียว (กระทรวง 

มหาดไทย, 2560)

 จังหวัดจันทบุรีได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ 

ผสมผสานโดยผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ 

การท่องเท่ียวเพื่อการอนุรักษ์ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยาน 

เป็นยานพาหนะในการเดินทาง (การท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัด 

จันทบุรี, 2560) ซึ่งพื้นที่ตัวเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

มสีถานทีส่�าคญัทางประวัตศิาสตร์ส�าคัญหลายแห่ง เช่น ศาลหลกัเมอืง 

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาสนวิหารพระนางมารีอา 

ปฏิสนธินิรมล ชุมชนเก่าริมน�้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีที่พัก  

แหล่งอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย แต่การใช้จักรยาน 

เป็นยานพาหนะในการท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจาก 

เป็นพื้นท่ีมีการจราจรติดขัดสันจรค่อนข้างล�าบาก และยังไม่ม ี

เส้นทางจักรยานที่ชัดเจน

 ดังนั้นผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาเส้นทางและ 

สิ่งสนับสนุนที่จ�าเป็นส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้จักรยานในพื้นที ่

จงัหวดัจันทบรีุ เพือ่เป็นแนวทางในการสร้างรปูแบบเส้นทางจกัรยาน 

เพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี และส่งเสริมให้เกิด 

การท่องเที่ยวโดยการปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาเส้นทางและสิ่งสนับสนุนที่จ�าเป็นส�าหรับ 

นักท่องเที่ยวที่ใช้จักรยานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

 2. เพือ่สร้างรปูแบบเส้นทางจกัรยานเพือ่การท่องเทีย่ว 

ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. กลุ ่มเป ้าหมาย นักท่องเที่ยวในต�าบลวัดใหม่  

ต�าบลตลาด และต�าบลจันทนิมิต อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

จ�านวน 1,973,797 คน (ส�านักงานสถิติจันทบุรี, 2561) ก�าหนด 

ขนาดตัวอย่างโดยอ้างอิงจากสูตร Taro Yamane ที่ความเชื่อมั่น 

ร้อยละ 95 ดังนั้นต้องใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 400 ตัวอย่าง

 2. เครื่องมือวิจัย ได้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งผ่านการ 

ตรวจสอบหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)  

ซึ่งใช้เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence)  

และการหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการทดสอบค่า 

สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)  

ซึ่งหากค่าสัมประสิทธิ์อัลฟามากกว่า 0.7 ถือได้ว่าแบบสอบถาม 

มีความน่าเชื่อถือ

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาเส้นทางและ 

สิ่งสนับสนุนที่จ�าเป็นส�าหรับนักท่องเที่ยว โดยการปั่นจักรยาน 

ท่องเที่ยวมีรายละเอียด ดังนี้

  1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จักรยานในพื้นท่ี

จังหวัดจันทบุรีเบื้องต้น

  2) ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องในเกีย่วกบั

จักรยานท่องเที่ยว เพื่อวิเคราะห์ออกแบบแบบสอบถามและสร้าง 

รูปแบบเส้นทางจักรยาน 

  3) ประยกุต์ใช้ทฤษฎีในการออกแบบแบบสอบถาม 

นักท่องเที่ยว 400 ชุด เพื่อศึกษาเส้นทางและสิ่งสนับสนุนที่จ�าเป็น 

ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้จักรยานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

  4) เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทาง 

และสิ่งสนับสนุนที่จ�าเป็นส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้จักรยานในพื้นท่ี 

จังหวัดจันทบุรี เพื่อน�าไปใช้ในการสร้างรูปแบบเส้นทางจักรยาน 

ต่อไป 

  5) สร้างรปูแบบเส้นทางจกัรยาน เพือ่การท่องเทีย่ว 

ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ผลการวิจัย
 1. การศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัการใช้จกัรยานในจนัทบรีุ

 จากการศึกษาข้อมูลของพื้นที่ตัวเมือง อ�าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุรี พบว่า ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลวัดใหม ่

ต�าบลตลาด และต�าบลจันทนิมิต ซ่ึงในอ�าเมือง จังหวัดจันทบุร ี

ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญได้แก่ ศาลหลักเมือง ศาลสมเด็จ 

พระเจ้าตากสนิมหาราช วดัแม่พระปฏสินธนิริมล (โบสถ์วดัคาทอลิก)  

พระบรมราชานสุาวรย์ีสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช วดัป่าคลองกุง้  

วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ชุมชนเก่าท่าหลวง (ถนนสุขาภิบาล)  

ตลาดพลอย ตลาดจตุจักร เป็นต้น และการสัมภาษณ์เจาะลึก 

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มนักปั่นจักรยานโดยสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  

ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, กฤติยา เกิดผล, พงศธร จันทร์ตรี
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ด้วยค�าถามประกอบการสัมภาษณ์ท่ีมุ ่งเน้นเพื่อการออกแบบ 

สอบถามความคาดหวังของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อเส้นทางจักรยาน  

ท�าให้พบว่า พฤติกรรมของกลุ่มนักปั่นจักรยานจากชมรมจักรยาน 

เพื่อสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี นักปั่นนิยมปั่นจักรยานกันเป็นกลุ่ม 

เล็กๆ ประมาณ 5-10 คน ช่วงเวลาที่ปั่นขึ้นอยู่กับความสะดวก 

ของแต่ละกลุ ่ม บางกลุ ่มสะดวกเช้า บางกลุ ่มสะดวกช่วงเย็น 

บางกลุม่สะดวกช่วงหลงัเลกิงาน จดุประสงค์หลกัในการป่ันจกัรยาน 

คอื การออกก�าลงักาย ซึง่ในการป่ันของแต่ละวนัระยะทางจะไม่เท่ากนั

เนื่องจากขึ้นอยู่กับความสะดวกของนักปั่น นอกจากนี้ในพื้นที่ตัว

เมืองจันทบุรี ไม่เป็นที่นิยมในการปั่นจักรยาน เนื่องจากการจราจร

ติดขัด และไม่มีเส้นทางจักรยาน ท�าให้มีความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยใน

การปั่นจักรยาน การสร้างเส้นทางจักรยานในพื้นท่ีตัวเมืองมีความ

เป็นไปได้แต่ต้องค�านงึถงึความปลอดภัยเป็นหลัก อยากให้มีเส้นทาง

จักรยานที่ชัดเจน เป็นต้น จากการสัมภาษณ์กลุ่มนักปั่นจักรยานใน

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี สะท้อนให้เห็นถึงความ

คาดหวงัของนกัป่ันจกัรยานในปัจจบุนัว่ามคีวามคาดหวงัอย่างไรต่อ

การปั่นจักรยาน ผู้วิจัยจึงน�าบทสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อน�ามา

ออกแบบศึกษาเส้นทางและส่ิงสนับสนุนที่จ�าเป็นของนักท่องเท่ียว

ที่มีต่อเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามสิ่งสนับสนุน 

ที่จ�าเป็นส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้จักรยานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  

จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 ราย สามารถดูได้ 

ดังตารางที่ 1-6 ต่อไปนี้

 
 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล ในการศึกษาเสนทางและสิ่งสนับสนุนท่ีจําเปนสําหรับนักทองเท่ียว โดยการปน
จักรยานทองเท่ียวมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ศึกษาขอมูลเก่ียวกับการใชจักรยานในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีเบ้ืองตน 
2) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวของในเก่ียวกับจักรยานทองเท่ียว เพ่ือวิเคราะหออกแบบ

แบบสอบถามและสรางรูปแบบเสนทางจักรยาน  
3) ประยุกตใชทฤษฎีในการออกแบบแบบสอบถามนักทองเท่ียว 400 ชุด เพ่ือศึกษาเสนทางและสิ่ง

สนับสนุนท่ีจําเปนสําหรับนักทองเท่ียวท่ีใชจักรยานในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี  
4) เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเสนทางและสิ่งสนับสนุนท่ีจําเปนสําหรับนักทองเท่ียวท่ีใช

จักรยานในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี เพ่ือนําไปใชในการสรางรูปแบบเสนทางจักรยานตอไป  
5) สรางรูปแบบเสนทางจักรยาน เพ่ือการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 

 

ผลการวิจัย 
 

1. การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการใชจักรยานในจันทบุรี 
จากการศึกษาขอมูลของพ้ืนท่ีตัวเมือง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบวาตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ี 3 ตําบล ไดแก 

ตําบลวัดใหม ตําบลตลาด และตําบลจันนิมิต ซ่ึงในอําเมือง จังหวัดจันทบรีไดมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญไดแก 
ศาลหลักเมือง ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช วัดแมพระปฏิสนธินิรมล (โบสถวัดคาทอลิก) พระบรมราชานุสาวรีย
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช วัดปาคลองกุง วัดไผลอม (พระอารามหลวง) ชุมชนเกาทาหลวง (ถนนสุขาภิบาล) ตลาด
พลอย ตลาดจักรตุจัก เปนตน และการสัมภาษณเจาะลึกกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมนักปนจักรยานโดยสัมภาษณเปน
รายบุคคล ดวยคําถามประกอบการสัมภาษณท่ีมุงเนนเพ่ือการออกแบบสอบถามความคาดหวังของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ
เสนทางจักรยาน ทําใหพบวา พฤติกรรมของกลุมนักปนจักรยานจากชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี นักปน
นิยมปนจักรยานกันเปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 510 คน ชวงเวลาท่ีปนข้ึนอยูกับความสะดวกของแตละกลุม บางกลุม
สะดวกเชา บางกลุมสะดวกชวงเย็นบางกลุมสะดวกชวงหลังเลิกงาน จุดประสงคหลักในการปนจักรยานคือการออกกําลัง
กาย ซ่ึงในการปนของแตละวันระยะทางจะไมเทากันเน่ืองจากข้ึนอยูกับความสะดวกของนักปน นอกจากน้ีในพ้ืนท่ีตัว
เมืองจันทบุรี ไมเปนท่ีนิยมในการปนจักรยาน เน่ืองจากการจราจรติดขัด และไมมีเสนทางจักรยาน ทําใหมีความรูสึกท่ีไม
ปลอดภัยในการปนจักรยาน การสรางเสนทางจักรยานในพ้ืนท่ีตัวเมืองมีความเปนไปไดแตตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปน
หลัก อยากใหมีเสนทางจักรยานท่ีชัดเจน เปนตน จากการสัมภาษณกลุมนักปนจักรยานในชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ 
จังหวัดจันทบุรี สะทอนใหเห็นถึงความคาดหวังของนักปนจักรยานในปจจุบันวามีความคาดหวังอยางไรตอ 
การปนจักรยาน ผูวิจัยจึงนําบทสัมภาษณมาวิเคราะหเพ่ือนํามาออกแบบศึกษาเสนทางและสิ่งสนับสนุนท่ีจําเปนของ
นักทองเท่ียวท่ีมีตอเสนทางจักรยานเพ่ือการทองเท่ียว 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็น 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามสิ่งสนับสนุนท่ีจําเปนสําหรับนักทองเท่ียวท่ีใชจักรยานในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 

จากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย สามารถดูไดดังตารางท่ี 16 ตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนรอยละของเพศผูตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

ขอคําถาม จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
254 
146 

 
63.5 
36.5 

รวม 400 100 

ตารางที่ 1 จ�านวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 2 จ�านวนร้อยละของอายุผู้ตอบแบบสอบถาม

 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนรอยละของอายุผูตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 3 จํานวนรอยละของอาชีพผูตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 4 จํานวนรอยละของรายไดตอเดือนผูตอบแบบสอบถาม 

 
จากการเก็บขอมูลจุดประสงคในการใชจักรยานเพ่ือการทองเท่ียว ระยะทางท่ีใชการปนจักรยาน ระยะเวลาท่ี

ระยะเวลาท่ีใชการปนจักรยาน และชวงเวลาในการปนจักรยานของกลุมตัวอยางจาก 400 คน จัดเปน 3 อันดับแรก และ
คิดเปนรอยละ ไดดังน้ี 

   จุดประสงคในการใชจักรยานเพ่ือการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 
 อันดับท่ี 1 ตองการปนจักรยานเพ่ือออกําลังกาย คิดเปนรอยละ 27.5  
   อันดับท่ี 2 ตองการปนจักรยานเพ่ือไปยังท่ีพัก คิดเปนรอยละ  21.3 

อันดับท่ี 3 ตองการปนจักรยานเพ่ือไปยังสถานท่ีสําคัญทางวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 20.3 
 
 

ขอคําถาม จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ 
         ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป 
         21 – 30 ป 
         31 – 40 ป 
         มากกวา 41 ป 

 
18 
33 
98 
251 

 
4.5 
8.3 
24.5 
62.7 

รวม 400 100 

ขอคําถาม จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ 
        นักเรียน/นิสติ/นักศึกษา 
        ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
        พนักงานเอกชน 
        เจาของธุรกิจสวนตัว 
        รับจางท่ัวไป 
        เกษตร 
        พอบาน/แมบาน 
        ไมประกอบอาชีพ 
        อ่ืนๆ 

 
29 
148 
67 
84 
21 
32 
11 
0 
8 

 
7.2 
37.0 
16.8 
21.0 
5.3 
8.0 
2.8 
0.0 
2.0 

รวม 400 100 

ขอคําถาม จํานวน (คน) รอยละ 
รายไดตอเดือน 
        ต่ํากวา 10,000 บาท 
        10,001 – 20,000 บาท 
        20,001 – 30,000 บาท 
        30,001 – 40,000 บาท 
        40,001 – 50,000 บาท 
        50,001 บาท ข้ึนไป 

 
21 
48 
178 
126 
18 
9 

 
5.3 
12.0 
44.5 
31.5 
4.5 
2.3 

รวม 400 100 

 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนรอยละของอายุผูตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 3 จํานวนรอยละของอาชีพผูตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 4 จํานวนรอยละของรายไดตอเดือนผูตอบแบบสอบถาม 

 
จากการเก็บขอมูลจุดประสงคในการใชจักรยานเพ่ือการทองเท่ียว ระยะทางท่ีใชการปนจักรยาน ระยะเวลาท่ี

ระยะเวลาท่ีใชการปนจักรยาน และชวงเวลาในการปนจักรยานของกลุมตัวอยางจาก 400 คน จัดเปน 3 อันดับแรก และ
คิดเปนรอยละ ไดดังน้ี 

   จุดประสงคในการใชจักรยานเพ่ือการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 
 อันดับท่ี 1 ตองการปนจักรยานเพ่ือออกําลังกาย คิดเปนรอยละ 27.5  
   อันดับท่ี 2 ตองการปนจักรยานเพ่ือไปยังท่ีพัก คิดเปนรอยละ  21.3 

อันดับท่ี 3 ตองการปนจักรยานเพ่ือไปยังสถานท่ีสําคัญทางวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 20.3 
 
 

ขอคําถาม จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ 
         ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป 
         21 – 30 ป 
         31 – 40 ป 
         มากกวา 41 ป 

 
18 
33 
98 
251 

 
4.5 
8.3 
24.5 
62.7 

รวม 400 100 

ขอคําถาม จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ 
        นักเรียน/นิสติ/นักศึกษา 
        ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
        พนักงานเอกชน 
        เจาของธุรกิจสวนตัว 
        รับจางท่ัวไป 
        เกษตร 
        พอบาน/แมบาน 
        ไมประกอบอาชีพ 
        อ่ืนๆ 

 
29 
148 
67 
84 
21 
32 
11 
0 
8 

 
7.2 
37.0 
16.8 
21.0 
5.3 
8.0 
2.8 
0.0 
2.0 

รวม 400 100 

ขอคําถาม จํานวน (คน) รอยละ 
รายไดตอเดือน 
        ต่ํากวา 10,000 บาท 
        10,001 – 20,000 บาท 
        20,001 – 30,000 บาท 
        30,001 – 40,000 บาท 
        40,001 – 50,000 บาท 
        50,001 บาท ข้ึนไป 

 
21 
48 
178 
126 
18 
9 

 
5.3 
12.0 
44.5 
31.5 
4.5 
2.3 

รวม 400 100 

ตารางที่ 3 จ�านวนร้อยละของอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม

ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, กฤติยา เกิดผล, พงศธร จันทร์ตรี
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563  19

 
 

   ระยะทางท่ีใชในการปนจักรยาน 
  อันดับท่ี 1 คือ 9.1 กิโลเมตรข้ึนไป คิดเปนรอยละ 35.3  
   อันดับท่ี 2 คือ 3.16 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 24.5   
  อันดับท่ี 3 คือ 6.19 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 24.3   
   ระยะเวลาท่ีใชในการปนจักรยาน 

อันดับท่ี 1 ตองการปนจักรยานในระยะเวลาท่ีมากกวา 1 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 34.3 
อันดับท่ี 2 ตองการปนจักรยานในระยะเวลา 3145 นาที  คิดเปนรอยละ 31.5   
อันดับท่ี 3 ตองการปนจักรยานในระยะเวลา 4660 นาที  คิดเปนรอยละ 23.0 

   ชวงเวลาในการปนจักรยานของกลุมตัวอยาง  
     อันดับท่ี 1 เปนชวงเย็น ระหวาง 17.01 น. – 23.00 น. คิดเปนรอยละ 40.5  
    อันดับท่ี 2 เปนชวงกลางวัน ระหวาง 11.01 น. – 17.00 น. คิดเปนรอยละ 39.2 

 อันดับท่ี 3 เปนชวงเชา ระหวาง 05.00 น. – 11.00 น. คิดเปนรอยละ 34.7 
 นอกจากน้ีขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังของนักทองเท่ียวท่ีมีตอเสนทางจักรยาน ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 5 ความคาดหวังของนักทองเท่ียวท่ีมีตอเสนทางจักรยาน 

 
ตารางท่ี 6 ความคาดหวังของนักทองเท่ียวท่ีมีตอเสนทางจักรยาน 

 
3. สรางเสนทางจักรยานเพ่ือการทองเท่ียว 

การออกแบบเสนทางจักรยานไดนําขอมูลจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณผูเก่ียวของมาใชในการสราง
เสนทางจักรยานเพ่ือการทองเท่ียว ซึ่งจากขอมูลเสนทางภายในพ้ืนท่ีตัวเมือง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีเสนทางหลัก 
เสนทางรอง และเสนทางคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเช่ือมโยงกันเปนโครงขาย จากผลของแบบสอบถามความคาดหวังของ
นักทองเท่ียว พบวา จุดประสงคในการใชจักรยานเพ่ือการทองเท่ียว อันดับท่ี 1 ตองการปนจักรยานเพ่ือออกกําลังกาย 
อันดับท่ี 2 ตองการปนจักรยานไปยังท่ีพัก และอันดับท่ี 3 ตองการปนจักรยานเพ่ือไปยังสถานท่ีสําคัญทางวัฒนธรรม 

ขอคําถาม  S.D. ระดับความคิดเห็น 
มีชองทางเดินจักรยานท่ีชัดเจน 4.59 0.517 มากท่ีสุด 
มีจุดจอดจักรยาน 4.51 0.562 มากท่ีสุด 
มีปายและสญัลักษณ 4.36 0.714 มากท่ีสุด 
เสนทางจักรยานท่ีเนนความสะดวกสบายมี
ความลาดชันนอย 

4.42 0.738 มากท่ีสุด 
 

พ้ืนผิวถนนมีสภาพท่ีเหมาะสม 4.58 0.612 มากท่ีสุด 
ไดมติรภาพระหวางการปนจักรยาน 4.64 0.550 มากท่ีสุด 
มีความปลอดภัยสูง 4.69 0.510 มากท่ีสุด 
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม 4.26 0.855 มากท่ีสุด 
เสนทางมีความทาทาย 4.00 1.062 มากท่ีสุด 
มีปริมาณการจราจรต่ํา 4.49 0.609 มากท่ีสุด 

ขอคําถาม  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ชองทางจักรยาน 4.53 0.660 มากท่ีสุด 
มีจุดจอดจักรยาน 4.40 0.968 มากท่ีสุด 
พ้ืนท่ีซอมบํารุง 2.73 0.897 นอย 
พ้ืนท่ีชารจโทรศัพทฉุกเฉิน 3.36 0.912 ปานกลาง 
พ้ืนท่ีนั่งพักผอนช่ัวคราว 4.16 0.845 มาก 
มีท่ีพักและรานอาหารระหวางทาง 3.83 1.055 ปานกลาง 

ตารางที่ 5 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อเส้นทางจักรยาน

 จากการเก็บข้อมูลจุดประสงค์ในการใช้จักรยานเพ่ือ 

การท่องเที่ยว ระยะทางที่ใช้การปั่นจักรยาน ระยะเวลาที่ระยะ

เวลาที่ใช้การปั่นจักรยาน และช่วงเวลาในการปั่นจักรยานของกลุ่ม

ตัวอย่างจาก 400 คน จัดเป็น 3 อันดับแรก และคิดเป็นร้อยละ 

ได้ดังนี้

 จุดประสงค์ในการใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวของ 

นักท่องเที่ยว

  อันดับที่ 1 ต้องการปั่นจักรยานเพื่อออกก�าลังกาย  

   คิดเป็นร้อยละ 27.5 

    อันดับที่ 2 ต้องการปั ่นจักรยานเพื่อไปยังที่พัก  

   คิดเป็นร้อยละ  21.3

  อันดับท่ี 3 ต้องการปั่นจักรยานเพื่อไปยังสถานที ่

   ส�าคัญทางวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ  

   20.3

 ระยะทางที่ใช้ในการปั่นจักรยาน

   อันดับที่ 1 คือ 9.1 กิโลเมตรขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  

   35.3 

    อันดับที่ 2 คอื 3.1-6 กโิลเมตร คดิเป็นร้อยละ 24.5  

   อันดับที่ 3 คอื 6.1-9 กโิลเมตร คดิเป็นร้อยละ 24.3  

 ระยะเวลาที่ใช้ในการปั่นจักรยาน

  อันดับที่ 1 ต้องการปั ่นจักรยานในระยะเวลาท่ี 

   มากกว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 34.3

  อันดับที่ 2 ต ้องการป ั ่นจักรยานในระยะเวลา  

   31-45 นาที คิดเป็นร้อยละ 31.5  

  อันดับที่ 3 ต ้องการป ั ่นจักรยานในระยะเวลา  

   46-60 นาที  คิดเป็นร้อยละ 23.0

 ช่วงเวลาในการปั่นจักรยานของกลุ่มตัวอย่าง 

  อันดับที่ 1 เป็นช่วงเยน็ ระหว่าง 17.01  - 23.00 น. 

   คิดเป็นร้อยละ 40.5 

  อันดับที ่2 เป็นช่วงกลางวนั ระหว่าง 11.01 - 17.00  น. 

   คิดเป็นร้อยละ 39.2

  อันดับที่ 3 เป็นช่วงเช้า ระหว่าง 05.00 - 11.00 น. 

   คิดเป็นร้อยละ 34.7

 นอกจากน้ีข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวัง 

ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อเส้นทางจักรยาน ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4 จ�านวนร้อยละของรายได้ต่อเดือนผู้ตอบแบบสอบถาม

 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนรอยละของอายุผูตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 3 จํานวนรอยละของอาชีพผูตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 4 จํานวนรอยละของรายไดตอเดือนผูตอบแบบสอบถาม 

 
จากการเก็บขอมูลจุดประสงคในการใชจักรยานเพ่ือการทองเท่ียว ระยะทางท่ีใชการปนจักรยาน ระยะเวลาท่ี

ระยะเวลาท่ีใชการปนจักรยาน และชวงเวลาในการปนจักรยานของกลุมตัวอยางจาก 400 คน จัดเปน 3 อันดับแรก และ
คิดเปนรอยละ ไดดังน้ี 

   จุดประสงคในการใชจักรยานเพ่ือการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 
 อันดับท่ี 1 ตองการปนจักรยานเพ่ือออกําลังกาย คิดเปนรอยละ 27.5  
   อันดับท่ี 2 ตองการปนจักรยานเพ่ือไปยังท่ีพัก คิดเปนรอยละ  21.3 

อันดับท่ี 3 ตองการปนจักรยานเพ่ือไปยังสถานท่ีสําคัญทางวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 20.3 
 
 

ขอคําถาม จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ 
         ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป 
         21 – 30 ป 
         31 – 40 ป 
         มากกวา 41 ป 

 
18 
33 
98 
251 

 
4.5 
8.3 
24.5 
62.7 

รวม 400 100 

ขอคําถาม จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ 
        นักเรียน/นิสติ/นักศึกษา 
        ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
        พนักงานเอกชน 
        เจาของธุรกิจสวนตัว 
        รับจางท่ัวไป 
        เกษตร 
        พอบาน/แมบาน 
        ไมประกอบอาชีพ 
        อ่ืนๆ 

 
29 
148 
67 
84 
21 
32 
11 
0 
8 

 
7.2 
37.0 
16.8 
21.0 
5.3 
8.0 
2.8 
0.0 
2.0 

รวม 400 100 

ขอคําถาม จํานวน (คน) รอยละ 
รายไดตอเดือน 
        ต่ํากวา 10,000 บาท 
        10,001 – 20,000 บาท 
        20,001 – 30,000 บาท 
        30,001 – 40,000 บาท 
        40,001 – 50,000 บาท 
        50,001 บาท ข้ึนไป 

 
21 
48 
178 
126 
18 
9 

 
5.3 
12.0 
44.5 
31.5 
4.5 
2.3 

รวม 400 100 

ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, กฤติยา เกิดผล, พงศธร จันทร์ตรี

มีความลาดชันน้อย
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 3. สร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

 การออกแบบเส ้นทางจักรยานได ้น�าข ้อมูลจาก 

แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู ้เก่ียวข้องมาใช้ในการสร้าง 

เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเท่ียว ซ่ึงจากข้อมูลเส้นทางภายใน 

พื้นท่ีตัวเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  มี เส ้นทางหลัก  

เส้นทางรอง และเส้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กที่เชื่อมโยงกันเป็น 

โครงข่าย จากผลของแบบสอบถามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว  

พบว่า จุดประสงค์ในการใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว อันดับที่ 1 

ต้องการป่ันจักรยานเพือ่ออกก�าลงักาย อนัดบัที ่2 ต้องการป่ันจกัรยาน 

ตารางที่ 5 (ต่อ) ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อเส้นทางจักรยาน

 
 

   ระยะทางท่ีใชในการปนจักรยาน 
  อันดับท่ี 1 คือ 9.1 กิโลเมตรข้ึนไป คิดเปนรอยละ 35.3  
   อันดับท่ี 2 คือ 3.16 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 24.5   
  อันดับท่ี 3 คือ 6.19 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 24.3   
   ระยะเวลาท่ีใชในการปนจักรยาน 

อันดับท่ี 1 ตองการปนจักรยานในระยะเวลาท่ีมากกวา 1 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 34.3 
อันดับท่ี 2 ตองการปนจักรยานในระยะเวลา 3145 นาที  คิดเปนรอยละ 31.5   
อันดับท่ี 3 ตองการปนจักรยานในระยะเวลา 4660 นาที  คิดเปนรอยละ 23.0 

   ชวงเวลาในการปนจักรยานของกลุมตัวอยาง  
     อันดับท่ี 1 เปนชวงเย็น ระหวาง 17.01 น. – 23.00 น. คิดเปนรอยละ 40.5  
    อันดับท่ี 2 เปนชวงกลางวัน ระหวาง 11.01 น. – 17.00 น. คิดเปนรอยละ 39.2 

 อันดับท่ี 3 เปนชวงเชา ระหวาง 05.00 น. – 11.00 น. คิดเปนรอยละ 34.7 
 นอกจากน้ีขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังของนักทองเท่ียวท่ีมีตอเสนทางจักรยาน ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 5 ความคาดหวังของนักทองเท่ียวท่ีมีตอเสนทางจักรยาน 

 
ตารางท่ี 6 ความคาดหวังของนักทองเท่ียวท่ีมีตอเสนทางจักรยาน 

 
3. สรางเสนทางจักรยานเพ่ือการทองเท่ียว 

การออกแบบเสนทางจักรยานไดนําขอมูลจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณผูเก่ียวของมาใชในการสราง
เสนทางจักรยานเพ่ือการทองเท่ียว ซึ่งจากขอมูลเสนทางภายในพ้ืนท่ีตัวเมือง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีเสนทางหลัก 
เสนทางรอง และเสนทางคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเช่ือมโยงกันเปนโครงขาย จากผลของแบบสอบถามความคาดหวังของ
นักทองเท่ียว พบวา จุดประสงคในการใชจักรยานเพ่ือการทองเท่ียว อันดับท่ี 1 ตองการปนจักรยานเพ่ือออกกําลังกาย 
อันดับท่ี 2 ตองการปนจักรยานไปยังท่ีพัก และอันดับท่ี 3 ตองการปนจักรยานเพ่ือไปยังสถานท่ีสําคัญทางวัฒนธรรม 

ขอคําถาม  S.D. ระดับความคิดเห็น 
มีชองทางเดินจักรยานท่ีชัดเจน 4.59 0.517 มากท่ีสุด 
มีจุดจอดจักรยาน 4.51 0.562 มากท่ีสุด 
มีปายและสญัลักษณ 4.36 0.714 มากท่ีสุด 
เสนทางจักรยานท่ีเนนความสะดวกสบายมี
ความลาดชันนอย 

4.42 0.738 มากท่ีสุด 
 

พ้ืนผิวถนนมีสภาพท่ีเหมาะสม 4.58 0.612 มากท่ีสุด 
ไดมติรภาพระหวางการปนจักรยาน 4.64 0.550 มากท่ีสุด 
มีความปลอดภัยสูง 4.69 0.510 มากท่ีสุด 
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม 4.26 0.855 มากท่ีสุด 
เสนทางมีความทาทาย 4.00 1.062 มากท่ีสุด 
มีปริมาณการจราจรต่ํา 4.49 0.609 มากท่ีสุด 

ขอคําถาม  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ชองทางจักรยาน 4.53 0.660 มากท่ีสุด 
มีจุดจอดจักรยาน 4.40 0.968 มากท่ีสุด 
พ้ืนท่ีซอมบํารุง 2.73 0.897 นอย 
พ้ืนท่ีชารจโทรศัพทฉุกเฉิน 3.36 0.912 ปานกลาง 
พ้ืนท่ีนั่งพักผอนช่ัวคราว 4.16 0.845 มาก 
มีท่ีพักและรานอาหารระหวางทาง 3.83 1.055 ปานกลาง 

ไปยังที่พัก และอันดับที่ 3 ต้องการปั่นจักรยานเพื่อไปยังสถานที ่

ส�าคัญทางวัฒนธรรม ระยะทาง 9.1 กิโลเมตร ขึ้นไป ระยะเวลา 

ทีใ่ช้ในการป่ันมากกว่า 1 ชัว่โมง ในช่วงระหว่าง 17.01 น. - 23.00 น. 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการส่ิงสนับสนุน คือ เส้นทางจักรยาน 

ควรมีความปลอดภัยสูง และในการปั่นจักรยานควรได้รับมิตรภาพ 

ระหว่างการปั่นจักรยาน นอกจากนี้ยังต้องการเส้นทางจักรยาน 

ที่ชัดเจน มีจุดจอดจักรยาน และพื้นที่นั่งพักผ่อนชั่วคราว จากนั้น 

จึงได้มีการออกแบบเส้นทางจักรยานโดยการก�าหนดจุดสถานท่ี 

ท่องเที่ยวที่ส�าคัญต่างๆ ไว ้ในแผนภาพจาก Google map  

โดยเส้นทางจักรยานมีสองเส้นทางดังภาพที่ 1 และ 2 

 

 
 
ระยะทาง 9.1 กิโลเมตร ข้ึนไป ระยะเวลาท่ีใชในการปนมากกวา 1 ช่ัวโมง ในชวงระหวาง 17.01 น.  23.00 น. 
นักทองเท่ียวสวนใหญตองการสิ่งสนับสนุนคือ เสนทางจักรยานควรมีความปลอดภัยสูง และในการปนจักรยานควรไดรับ
มิตรภาพระหวางการปนจักรยาน นอกจากน้ียังตองการเสนทางจักรยานท่ีชัดเจน มีจุดจอดจักรยาน และพ้ืนท่ีน่ังพักผอน
ช่ัวคราว จากน้ันจึงไดมีการออกแบบเสนทางจักรยานโดยการกําหนดจุดสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญตางๆ ไวในแผนภาพ
จาก Google map โดยเสนทางจักรยานมีสองเสนทางดังภาพท่ี 1 และ 2  
 

 
ภาพท่ี 1 เสนทางเสนท่ี 1 

จากสัญลักษณ         แทน ศาลหลักเมือง    แทน ตลาดเซนทริค 
                          แทน ศาลสมเด็จพระเจาตากสนิมหาราช แทน โรบินสัน 
     แทน สวนสาธารณะทุงนาเชย          แทน โบสถคาทอลิค                           
      แทน วัดปาคลองกุง    แทน วัดใหม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 เสนทางเสนท่ี 2 
 

จากสัญลักษณ       แทน โบสถคาทอลิค 
        แทน สวนสาธารณะทุงนาเชย 
        แทน วัดไผลอม 
        แทน ชุมชนริมนํ้า 

ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, กฤติยา เกิดผล, พงศธร จันทร์ตรี
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 ต้นแบบเส้นทางจักรยานส�าหรับท่องเท่ียวในตัวเมือง

จันทบุรี เส้นทางจักรยานแบบท่ี 1 ดังภาพท่ี 3 เส้นทางนี้เหมาะ

ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่มีที่พักอยู ่บริเวณชุมชนริมน�้า ซึ่งในการ

ออกแบบเส้นทางจักรยานมีช่องทางจักรยาน 3 ประเภท ดังน้ี 

ประเภทที่ 1 ช่องทางจักรยาน ได้แก่ ซอยเลียบขอบอ่างด้านสนาม

บอล ซอยท่าแฉลบ 1 และซอยศาลเจ้าพ่อสระบาป ประเภทที่ 2 

เส้นทางจกัรยานทีม่ช่ีองทางส�าหรบัจกัรยานโดยเฉพาะโดยจะมกีาร

ตเีส้นการจราจรแบ่งช่องทางจกัรยานให้ชดัเจน ได้แก่ ถนนท่าหลวง 

ถนนเลียบเนิน ถนนขวาง ถนนภิญญาสาสน์ ถนนญาณวิโรจน์ ถนน

ตรีรัตน์ และประเภทที่ 3 เส้นทางจักรยานแบบเฉพาะ ได้แก่ ถนน

ภิญญาสาสน์บริเวณสะพานแม่น�้าจันทบุรี นอกจากนี้มีการเพิ่มจุด

จอดจักรยาน ด้วยกัน 3 จุด ดังนี้

  จุดที่ 1 จุดจอดรถอยู ่ที่สวนสาธารณะสมเด็จ 

พระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องจากเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของ 

ประชาชนทั่วไปเหมาะส�าหรับการนั่งพัก 

  จุดที่ 2 จุดจอดจักรยาน อยู่ที่โรบินสันไลฟ์ สไตล์ 

จันทบุรี จากจุดนี้เป็นแหล่งศูนย์การค้าที่มีทั้งห้างสรรพสินค้าและ

ตลาด 

  จุดที่ 3 มกีารเพิม่จดุจอดจกัรยาน ทีบ่รเิวณสะพาน

ศาลเจ้าสระบาป เนื่องจากจุดนี้สามารถชมแม่น�้าจันทบุรีได้

 มีการเพิ่มที่พักระหว่างทาง มีด้วยกัน 2 จุด ดังนี้

  จุดที่ 1 จะอยู ่บริ เวณสวนสาธารณะทุ ่งนาเชย 

เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนที่สวนสาธารณะทุ่งนาเชยได้ 

  จุดที่ 2 ที่พักระหว่างทางจะอยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อ

สระบาป ซึ่งบริเวณศาลเจ้าพ่อสระบาปสามารถชมวิวของแม่น�้า

จันทบุรีได้

 

 
 
ระยะทาง 9.1 กิโลเมตร ข้ึนไป ระยะเวลาท่ีใชในการปนมากกวา 1 ช่ัวโมง ในชวงระหวาง 17.01 น.  23.00 น. 
นักทองเท่ียวสวนใหญตองการสิ่งสนับสนุนคือ เสนทางจักรยานควรมีความปลอดภัยสูง และในการปนจักรยานควรไดรับ
มิตรภาพระหวางการปนจักรยาน นอกจากน้ียังตองการเสนทางจักรยานท่ีชัดเจน มีจุดจอดจักรยาน และพ้ืนท่ีน่ังพักผอน
ช่ัวคราว จากน้ันจึงไดมีการออกแบบเสนทางจักรยานโดยการกําหนดจุดสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญตางๆ ไวในแผนภาพ
จาก Google map โดยเสนทางจักรยานมีสองเสนทางดังภาพท่ี 1 และ 2  
 

 
ภาพท่ี 1 เสนทางเสนท่ี 1 

จากสัญลักษณ         แทน ศาลหลักเมือง    แทน ตลาดเซนทริค 
                          แทน ศาลสมเด็จพระเจาตากสนิมหาราช แทน โรบินสัน 
     แทน สวนสาธารณะทุงนาเชย          แทน โบสถคาทอลิค                           
      แทน วัดปาคลองกุง    แทน วัดใหม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 เสนทางเสนท่ี 2 
 

จากสัญลักษณ       แทน โบสถคาทอลิค 
        แทน สวนสาธารณะทุงนาเชย 
        แทน วัดไผลอม 
        แทน ชุมชนริมนํ้า 

ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, กฤติยา เกิดผล, พงศธร จันทร์ตรี
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 ต้นแบบเส้นทางจักรยานส�าหรับท่องเท่ียวในตัวเมือง

จันทบุรี เส้นทางจักรยานแบบที่ 2 ดังภาพที่ 4 เส้นทางนี้เหมาะกับ

ผูม้เีวลาในการป่ันจกัรยานเพือ่การท่องเทีย่ว ซึง่ในการออกแบบเส้น

ทางจักรยานมีช่องทางจักรยาน 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 ช่อง

ทางจักรยาน ได้แก่ ตรอกกระจ่าง ถนนศรีจันทร์ และซอยพิศาล 

ธีรคุณ ประเภทที่ 2 เส้นทางจักรยานที่มีช่องทางส�าหรับจักรยาน

โดยเฉพาะโดยจะมีการตีเส้นการจราจรแบ่งช่องทางจักรยานให้ 

ชัดเจน ได้แก่ ถนนเทศบาล 3 ถนนเลียบเนิน ถนนมหาราช  

ถนนภิญญาสาสน์ และถนนญาณวิโรจน์ ประเภทท่ี 3 เส้นทาง 

จักรยานแบบเฉพาะ เช่น ไหล่ทางที่มีแนวกั้น หรืออุปกรณ์กั้น  

ได้แก่ ถนนภิญญาสาสน์บริเวณสะพานแม่น�้าจันทบุรี เนื่องจาก 

สะพานมีขนาดเล็ก ปริมาณการจราจรติดขัด จึงควรมีช่องทาง 

จักรยานแบบเฉพาะ นอกจากน้ีมีการเพิ่มจุดจอดจักรยานด้วยกัน 

3 จุด ดังนี้

  จุดที่ 1 จุดจอดรถอยู ่ที่สวนสาธารณะสมเด็จ 

พระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องจากเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของ 

ประชาชนทั่วไปเหมาะส�าหรับการนั่งพัก 

  จุดที่ 2 จุดจอดจักรยาน อยู่ที่โรบินสันไลฟ์ สไตล์  

จันทบุรี จากจุดนี้เป็นแหล่งศูนย์การค้าที่มีทั้งห้างสรรพสินค้าและ 

ตลาด 

  จุดที่ 3 มกีารเพิม่จดุจอดจกัรยาน ทีบ่รเิวณสะพาน 

ศาลเจ้าสระบาป เนื่องจากจุดนี้สามารถชมแม่น�้าจันทบุรีได้

 มีการเพิ่มที่พักระหว่างทาง โดย มีด้วยกัน 2 จุด ดังนี้

  จุดที่ 1 จะอยู ่บริ เวณสวนสาธารณะทุ ่งนาเชย

เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนที่สวนสาธารณะทุ่งนาเชยได้ 

  จุดที่ 2 ที่พักระหว่างทางจะอยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อ 

สระบาป ซึ่งบริเวณศาลเจ้าพ่อสระบาปสามารถชมวิวของแม่น�้า 

จันทบุรีได้

 

 
 

ตนแบบเสนทางจักรยานสําหรับทองเท่ียวในตัวเมืองจันทบุรี เสนทางจักรยานแบบท่ี 1 ดังภาพท่ี 3 เสนทางน้ี
เหมาะสําหรับนักทองเท่ียวท่ีมีท่ีพักอยูบริเวณชุมชนริมนํ้า ซ่ึงในการออกแบบเสนทางจักรยานมีชองทางจักรยาน 3 
ประเภท ดังน้ี ประเภทท่ี 1 ชองทางจักรยาน ไดแก ซอยเลียบขอบอางดานสนามบอล ซอยทาแฉลบ 1 และซอยศาลเจา
พอสระบาป ประเภทท่ี 2 เสนทางจักรยานท่ีมีชองทางสําหรับจักรยานโดยเฉพาะโดยจะมีการตีเสนการจราจรแบง
ชองทางจักรยานใหชัดเจน ไดแก ถนนทาหลวง ถนนเลียบเนิน ถนนขวาง ถนนภิญญาสาสน ถนนญาณวิโรจน ถนน
ตรีรัตน และประเภทท่ี 3 เสนทางจักรยานแบบเฉพาะ ไดแก ถนนภิญญาสาสนบริเวณสะพานแมนํ้าจันทบุรี นอกจากน้ีมี
การเพ่ิมจุดจอดจักรยาน ดวยกัน 3 จุด ดังน้ี 
    จุดท่ี 1 จุดจอดรถอยูท่ีสวนสาธารณะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เน่ืองจากเปนแหลงพักผอนหยอนใจของ
ประชาชนท่ัวไปเหมาะสําหรับการน่ังพัก  
    จุดท่ี 2 จุดจอดจักรยาน อยู ท่ีโรบินสันไลฟ สไตล จันทบุรี  จากจุดน้ีเปนแหลงศูนยการคาท่ีมี ท้ัง
หางสรรพสินคาและตลาด  
    จุดท่ี 3 มีการเพ่ิมจุดจอดจักรยาน ท่ีบริเวณสะพานศาลเจาสระบาป เน่ืองจากจุดน้ี สามารถชมแมนํ้าจันทบุรี
ได 
 มีการเพ่ิมท่ีพักระหวางทาง มีดวยกัน 2 จุด ดังน้ี 
    จุดท่ี 1 จะอยูบริเวณสวนสาธารณะทุงนาเชย เน่ืองจากนักทองเท่ียวสามารถพักผอนท่ีสวนสาธารณะทุงนา
เชยได  
    จุดท่ี 2 ท่ีพักระหวางทางจะอยูบริเวณศาลเจาพอสระบาปซึ่ง บริเวณศาลเจาพอสระบาปสามารถชมวิวของ
แมน้ําจันทบุรีได 

 

 
ภาพท่ี 3 ตนแบบเสนทางจักรยานสําหรับทองเท่ียวในตัวเมืองจันทบุรีเสนท่ี 1 

 
ตนแบบเสนทางจักรยานสําหรับทองเท่ียวในตัวเมืองจันทบุรี เสนทางจักรยานแบบท่ี 2 ดังภาพท่ี 4 เสนทางน้ี

เหมาะกับผูมีเวลาในการปนจักรยานเพ่ือการทองเท่ียว ซึ่งในการออกแบบเสนทางจักรยานมีชองทางจักรยาน 3 ประเภท 
ดังน้ี ประเภทท่ี 1 ชองทางจักรยาน ไดแก ตรอกกระจาง ถนนศรีจันทร และซอยพิศาลธีรคุณ ประเภทท่ี 2 เสนทาง
จักรยานท่ีมีชองทางสําหรับจักรยานโดยเฉพาะโดยจะมีการตีเสนการจราจรแบงชองทางจักรยานใหชัดเจน ไดแก ถนน
เทศบาล 3 ถนนเลียบเนิน ถนนมหาราช ถนนภิญญาสาสน และถนนญาณวิโรจน ประเภทท่ี 3 เสนทางจักรยานแบบ
เฉพาะ เชน ไหลทางท่ีมีแนวก้ัน หรืออุปกรณก้ัน ไดแก ถนนถนนภิญญาสาสนบริเวณสะพานแมนํ้าจันทบุรี เน่ืองจาก 

ภาพที่ 3 ต้นแบบเส้นทางจักรยานส�าหรับท่องเที่ยวในตัวเมืองจันทบุรีเส้นที่ 1

ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, กฤติยา เกิดผล, พงศธร จันทร์ตรี



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563  23

สรุปผลและอภิปรายผล
 ศกึษาเส้นทางและส่ิงสนบัสนนุทีจ่�าเป็นส�าหรบันกัท่องเทีย่ว 

ทีใ่ช้จกัรยานในพืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบรุ ีได้น�าข้อมลูมาสร้างเป็นต้นแบบ 

เส้นทางจกัรยานเพ่ือการท่องเทีย่วในพืน้ทีจ่งัหวัดจันทบรีุ จะเหน็ได้ว่า  

ได้ออกแบบเส้นทางจกัรยานจ�านวน 2 เส้นทาง คอื เส้นทางแบบที ่1  

เส้นทางชุมชนริมน�้า - ศาลหลักเมือง - ศาลสมเด็จพระเจ้า 

ตากสินมหาราช - สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช -  

วัดป่าคลองกุ้ง - โรบินสันไลฟ์สไตล์ จันทบุรี - โบสถ์วัดคาทอลิก -  

ชุมชนริมน�้า ระยะทางประมาณ 11.6 กิโลเมตร ใช้เวลาในการปั่น 

จักรยานประมาณ 1 ชั่วโมง และเส้นทางที่แบบ 2 เส้นทางชุมชน 

ริมน�้า - สวนสาธารณะทุ่งนาเชย - สวนน�้าจันทบุรี - วัดไผ่ล้อม -  

ตลาด 100 ปี - โบสถ์วัดคาทอลิก - ชุมชนริมน�้า ระยะทางประมาณ  

10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากการสร้างเส้นทาง 

จักรยานได้ออกแบบเส้นทางทั้ง 2 เส้นนี้ เพราะมีความเหมาะสม 

ในการปั ่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ส�าคัญต่างๆ  

และในส่วนของเส้นทางที่ออกแบบมามีการสร้างเส้นทางจักรยาน 

เนื่องจากเป็นถนนสายหลัก และถนนสายรอง ซ่ึงเป็นเส้นทาง 

จักรยานที่ เน ้นความสะดวกสบาย พื้นผิวทางมีสภาพที่ดี  

มีความลาดชันน้อย มีความปลอดภัย และมีความน่าสนใจ จึงมี 

ความเหมาะสมในการท�าเส้นทางจักรยาน 

ข้อเสนอแนะ
 1. การออกแบบเส้นทางจักรยานในพื้นที่ตัวเมือง  

เป็นแนวทางทีท่�าให้เกิดการใช้จกัรยานเป็นยานพาหนะในการเข้าถงึ 

แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในตัวเมืองจันทบุรี

 2. การออกแบบเส้นทางจักรยานในพื้นที่ตัวเมือง  

เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการท�าประชาพิจารณ์

 3. สามารถเป็นต้นแบบในการสร้างเส้นทางจักรยาน 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
 งานวจิยันีส้ามารถส�าเรจ็ลลุ่วงได้ด้วยการเอือ้เฟ้ือข้อมลู 

ที่เป็นประโยชน์ และความร่วมมือต่างๆ ของหลายท่าน ซึ่งให ้

การสนับสนุนคณะผู้วิจัยตั้งแต่เริ่มต้นงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์

 ขอขอบพระคณุคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏร�าไพพรรณี ที่ได้เป็นแหล่งกระตุ้นในการท�าวิจัย

 ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร�าไพพรรณี ที่สนับสนุนงบประมาณในการท�าวิจัยในครั้งน้ี  

และการให้ข้อมูลวิจัย รวมถึงค�าปรึกษาที่ดีเสมอมา ตลอดจน 

ขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน 

 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ในการตรวจสอบ 

แบบสอบถามที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

แบบสอบถามของงานวิจัย จนท�าให้งานวิจัยนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

 
 
สะพานมีขนาดเล็ก ปริมาณการจราจรติดขัด จึงควรมีชองทางจักรยานแบบเฉพาะ นอกจากน้ีมีการเพ่ิมจุดจอดจักรยาน 
ดวยกัน 3 จุด ดังน้ี 

   จุดท่ี 1 จุดจอดรถอยูท่ีสวนสาธารณะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เน่ืองจากเปนแหลงพักผอนหยอนใจของ
ประชาชนท่ัวไปเหมาะสาํหรับการน่ังพัก  

   จุดท่ี 2 จุดจอดจักรยาน อยูท่ีโรบินสันไลฟ สไตล จันทบุรี จากจุดน้ีเปนแหลงศูนยการคาท่ีมีท้ัง
หางสรรพสินคาและตลาด  

   จุดท่ี 3 มีการเพ่ิมจุดจอดจักรยาน ท่ีบริเวณสะพานศาลเจาสระบาป เน่ืองจากจุดน้ี สามารถชมแมนํ้าจันทบุรี
ได 

มีการเพ่ิมท่ีพักระหวางทาง โดย มดีวยกัน 2 จุด ดังน้ี 
   จุดท่ี 1 จะอยูบริเวณสวนสาธารณะทุงนาเชย เน่ืองจากนักทองเท่ียวสามารถพักผอน 

ท่ีสวนสาธารณะทุงนาเชยได  
จุดท่ี 2 ท่ีพักระหวางทางจะอยูบรเิวณศาลเจาพอสระบาปซึ่งบริเวณศาลเจาพอสระบาปสามารถชมวิวของ

แมน้ําจันทบุรไีด 
 

 
ภาพท่ี 4 ตนแบบเสนทางจักรยานสําหรับทองเท่ียวในตัวเมืองจันทบุรีเสนท่ี 2 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 

ศึกษาเสนทางและสิ่งสนับสนุนท่ีจําเปนสําหรับนักทองเท่ียวท่ีใชจักรยานในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ไดนําขอมูลมา
สรางเปนตนแบบเสนทางจักรยานเพ่ือการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี จะเห็นไดวา ไดออกแบบเสนทางจักรยาน
จํานวน 2 เสนทางคือ เสนทางแบบท่ี 1 เสนทาง ชุมชนริมนํ้า  ศาลหลักเมือง  ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  วัดปาคลองกุง  โรบินสันไลฟสไตล จันทบุรี  โบสถวัดคาทอลิก  ชุมชน
ริมนํ้า ระยะทางประมาณ 11.6 กิโลเมตร ใชเวลาในการปนจักรยานประมาณ 1 ช่ัวโมง และเสนทางท่ีแบบ 2 เสนทาง 
ชุมชนริมนํ้า  สวนสาธารณะทุงนาเชย  สวนนํ้าจันทบุรี  วัดไผลอม  ตลาด 100 ป  โบสถวัดคาทอลิก  ชุมชนริมนํ้า 
ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง จากการสรางเสนทางจักรยานไดออกแบบเสนทางท้ัง 2 เสน
น้ี เพราะมีความเหมาะสมในการปนจักรยานเพ่ือการทองเท่ียวไปยังสถานท่ีสําคัญตางๆ และในสวนของเสนทางท่ี
ออกแบบมามีการสรางเสนทางจักรยาน เน่ืองจากเปนถนนสายหลัก และถนนสายรอง ซึ่งเปนเสนทางจักรยานท่ีเนนความ

ภาพที่ 4 ต้นแบบเส้นทางจักรยานส�าหรับท่องเที่ยวในตัวเมืองจันทบุรีเส้นที่ 2

ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, กฤติยา เกิดผล, พงศธร จันทร์ตรี
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  ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน รวมถึง 

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีไม่ได้กล่าวนามไว้ในท่ีน้ีท่ีกรุณาสละเวลา 

เอื้อเฟื้อข้อมูลและให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่มีส่วนช่วยให ้

การจัดโครงการวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

 ท้ายที่สุดน้ีหวังว่างานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 

ไม่มากก็น้อย ส�าหรับผู้ที่สนใจในการสร้างรูปแบบเส้นทางจักรยาน 

โดยใช้จักรยานส�าหรับท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี และหากม ี

ข้อบกพร่องประการใดทางผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ขยะในเขตเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ และเพื่อศึกษาแนวทางหรือ 
วิธีการในการจัดการขยะท่ีเหมาะสมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ กลุ่มเป้าหมาย 
ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ ผู้น�าชุมชน ผู้ประกอบการ และ 
ประชาชนในเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ รวมผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น 10 คน วิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกตการณ์ (Observation)  
สถานการณ์ของขยะมูลฝอย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งเป็นการศึกษา 
สถานการณ์ของขยะมูลฝอยในชมุชน จากนัน้น�าเสนอข้อมลูให้กบัผู้น�าชมุชนและตวัแทนชุมชนได้รบัทราบ และสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
เพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชนด้วยกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (A-I-C) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณา
 ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ให้ความส�าคัญกับการจัดเก็บขยะภายในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง โดยมี 
โครงการต่างๆ ทั้งด�าเนินการเอง และโครงการที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการให้ความรู้และปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการขยะ 
ของชมุชนด้วยวธีิการต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรูก้ารคดัแยกขยะ การอบรมเชงิปฏบิตักิารจดัการขยะ การเกบ็ขยะ  ผ่านการประชาสมัพนัธ์ 
หลากหลายช่องทาง อาทิ ป้าย เฟสบุ๊ค เป็นต้น แต่รถขนขยะอยู่ในสภาพเก่า บางครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์รถขนขยะเสียในเวลาเดียวกัน 
จะส่งผลต่อการจัดเก็บขยะ ท�าให้มีปัญหาขยะล้นถัง ในส่วนของประชาชนและผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ 
ที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ เพราะตระหนักเห็นถึงความส�าคัญของการจัดการขยะ เนื่องจากแหลมสิงห์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลท่ี 
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก โดยพบว่าชาวบ้านในชุมชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน เช่น ขวดพลาสติกเพื่อขาย  
สร้างรายได้ให้ครอบครัว แต่ละครัวเรือนจะมีถังขยะของตนเองก่อนที่จะน�ามาทิ้งในถังขยะที่ทางเทศบาลน�ามาต้ังไว้ จากนั้นรถขยะของ 
ทางเทศบาลจะมาจัดเก็บ พบชาวบ้านบอกว่ามีของเหลวที่เกิดจากขยะเปียกที่เน่าเหม็นไหลออกมาจากกองขยะในรถเก็บขยะของ 
ทางเทศบาลไหลลงพื้นถนนที่รถเก็บขยะเคลื่อนที่ผ่านไป ท�าให้ส่งกล่ินเหม็นรบกวนบ้านเรือนที่อยู่ติดริมถนน อีกทั้งยังพบว่ามีชาวบ้าน 
บางส่วนท่ียังนิยมเผาขยะ เช่น เศษใบไม้ และบางบ้านที่อาศัยอยู่ซอยลึกๆ ที่รถเก็บขยะเข้าไม่ถึง จะมีปัญหาขยะกองเกล่ือนกลาด 
บรเิวณบ้าน เป็นต้น เพราะชาวบ้านบางส่วนนัน้ไม่มคีวามรูเ้รือ่งการจดัการขยะทีถ่กูวธิ ี ในส่วนแนวทางในการจดัการขยะด้วยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ การส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะให้ชาวบ้าน การประดิษฐ์ถังขยะหรือภาชนะบรรจุด้วยวัสดุในท้องถิ่น  
การจัดการขยะในครัวเรือนที่ถูกวิธีเพื่อลดปริมาณขยะท่ีจะถูกน�ามาก�าจัด การรณรงค์เพื่อปลูกจิตส�านึกรักษ์โลก ลดขยะอย่างต่อเนื่อง  
การอบรมให้ความรู้การแปรรูปขยะเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน เช่น ปุ๋ย น�้าหมักชีวภาพ เป็นต้น การจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพของ 
ทางเทศบาล เช่น การใช้ตาข่ายรองขยะในทอ่ระบายน�้า การป้องกันของเหลวที่มาจากเศษขยะเปียกจากการจัดเก็บขยะไหลลงบนพื้นถนน 
เป็นต้น

ค�าส�าคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน, การจัดการขยะ
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Abstract
 The purposes of this study were 1) to investigate situations of waste in Pak Nam Laem Sing Municipality  

and 2) to find ways and approaches of sustainable waste management in which public participatory processes were 

employed.  There were ten participants, including responsible staff, municipal leaders, local entrepreneurs, and  

residents. The data collection included 1) observations, 2) in-depth interviews, both of which were first applied  

to collect the data and present to municipal leaders and representatives; 3) a focus group was then conducted  

to find ways of using sustainable management with  A-I-C procedures.  The data analysis was narrative inquiry.

 The results revealed that waste management was regarded as an essential issue of the municipality.  

There were two kinds of managing projects: 1) self-conducted, and 2) co-operated with external agencies,  

which provided knowledge and assisted the management. The external assistance included waste management  

training, workshops, and implementations, three of which were informed via a variety of media (e.g. notices, Facebook).  

However, some of the managing problems included poor conditions of the municipal’s waste-carrying trucks.  

If the trucks did not work around the same duration, this could result in an overloaded of trash bins. On the other  

hand, the residents and entrepreneurs were highly voluntary to attend waste management projects since they  

would like to impressseveral visitors who visit their tourist sites. Overall, the residents preferred to separate waste  

such as plastic bottles for selling and gaining income for their family. At home, each residence had their personal  

bins, and waste was then transferred to public ones before the trucks would collect the waste. Some residents  

remarked that there was waste fluid from trucks seeping towards community roads. Moreover, some of the  

residents preferred burning the waste (e.g. leaves). Some houses which were distantly situated also had a  

problem of rubbish, scattering around due to their lack of waste management knowledge.  

 There were six methods for waste management. The first way was to foster knowledge of management  

for the residents. The Second way to create local-material trash bins. The Third was the manage waste at home  

appropriately before transfering it to public bins. The Fourth way was to educate world-caring notions for  

sustainable waste reduction. The Fifth way was to organize trainings of innovative waste application (e.g. manure,  

biological liquid). The Sixth way was to increase the municipal’s waste management efficiency by installing filters  

into drainage and preventing the trucks’ fluid from seeping and flowing towards the community roads.

Keywords : public participatory processes, waste management

นภา  จันทร์ตรี, ทิพวรรณ  พละสุขสมบัติ, ราตรี  พิงกุศล, เรืองอุไร  วรรณโก, เบญจพร  ประจง, ธนวัฒน์  กันภัย  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563  27

บทน�า
 วิกฤติป ัญหาขยะในประเทศไทยนับเป ็นป ัญหา 

สิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญของประเทศและเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 

ซึง่ปัจจบุนัได้ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ ในปี 2560 ปริมาณขยะมลูฝอย 

ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยประมาณ 27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ  

1.15 เนื่องจากจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง  

การปรบัเปลีย่นวิถีชวีติความเป็นอยูไ่ปเป็นชุมชนเมอืง ในหลายพืน้ที ่

พฤตกิรรมการบรโิภคของประชาชน และการเตบิโตของการท่องเทีย่ว  

(กรมควบคุมมลพิษ, 2560 : 23) แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้น  

แต่การจัดการขยะมูลฝอย มีแนวโน้มดีข้ึน โดยขยะมูลฝอย 

ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และน�ากลับมาใช้ประโยชน์ 8.51 ล้านตัน 

(ร้อยละ 31) เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 47 ส่วนใหญ่เป็น 

ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 84 และการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ 

ร้อยละ 15 ท่ีเหลือถูกเก็บรวบรวมและขนส่งไปก�าจัดอย่างถูกต้อง  

11.69 ล้านตัน (ร้อยละ 43) เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 22  

โดยยังมีขยะมูลฝอยอีก 7.17 ล้านตัน (ร้อยละ 26) ก�าจัดอย่าง 

ไม่ถูกต้อง มีจ�านวนลดลง ร้อยละ 39 เช่น การเทกองหรือเผา 

กลางแจ้งในสถานท่ีก�าจัดขยะมูลฝอย การลักลอบทิ้งในพื้นที่ 

สาธารณประโยชน์ ลักลอบท้ิงลงสูแ่หล่งน�า้ แนวโน้มการจดัการขยะ 

มูลฝอยที่ดีขึ้นในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากนโยบายรัฐบาล  

หลังจากการประกาศให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ  

เมื่อปี 2557 และการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชน 

หันมาร่วมจัดการลดและคัดแยกขยะท่ีต้นทาง ซึ่งสอดคล้องกับ 

ยทุธศาสตร์ชาต ิ(2561 - 2580) ด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพ 

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็นส่งเสริมการบริโภคและ 

การผลิตที่ยั่งยืน (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) นอกจากนี้ปัญหาขยะ  

ถือเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความส�าคัญ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ  

และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และระบบนิเวศ โดยให ้

ความส�าคัญเป็นล�าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย 

อนัตราย ฟ้ืนฟคูณุภาพแหล่งน�า้ส�าคญัของประเทศ และแก้ไขปัญหา 

วิกฤตหมอกควัน (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ, 2559 : 107 - 108)

 แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ท่ีผ่านมาจะมีหน่วยงานต่างๆ 

ออกมารณรงค์ ในเรือ่งของการทิง้ขยะ การจดัการขยะ แต่สถานการณ์ 

ปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นในเรื่องของปริมาณขยะที่มากมาย ไม่สามารถ 

จัดการได้ทั้งหมด จันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่มี 

ความหลากหลายของสภาพภูมิประเทศ อันประกอบไปด้วย ภูเขา  

ทะเล น�้าตก และป่าชายเลน เป็นต้น รวมถึงความหลากหลาย 

ของชาติพันธุ์ต่างๆ ท�าให้มีความหลากหลายของวัฒนธรรม ส่งผล 

ให ้ เป ็นจั งหวัดที่มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย อาทิ  

การท�าประมง เกษตรกรรม ได้แก่ สวนผลไม้ เช่น ทุเรียน ล�าไย 

เงาะ พริกไทย เป็นต้น การท�าพลอย จากที่กล่าวมานี้ส่งผลให้ 

จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งของประเทศไทย  

ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 

จังหวัดจันทบุรีเป็นจ�านวนมาก แต่ส่ิงที่ตามมาประเด็นหนึ่งที ่

หลีกเล่ียงมิได้ คือปัญหาขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวนั่นเอง  

โดยพบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดจันทบุรีที่เกิดข้ึนในปี  

2561 คิดเป็นจ�านวน 617.08 ตัน/วัน โดยมีการจัดการขยะ 

อย่างถูกต้อง ร ้อยละ 48.75 มีการน�ากลับไปใช้ประโยชน์  

ร้อยละ 36.45 และมีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 14.80  

(ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13, 2561) ทั้งนี้ อ�าเภอแหลมสิงห ์

เป็นอ�าเภอหนึ่งที่อยู ่ในจังหวัดจันทบุรี มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ 

ตดิชายทะเล และมแีหล่งท่องเทีย่วโบราณสถาน-วตัถทุางประวติัศาสตร์ 

มากมาย อาทิ อู่ต่อเรือ ตึกแดง คุกขี้ไก่ ป้อมไพรีพินาศ อลงกรณ ์

เจดย์ี ส่วนสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นธรรมชาต ิเช่น น�า้ตกพลิว้ ชายหาด 

แหลมสิงห์  อ่าวยาง อ่าวกระทิง เกาะนมสาว และสถานที่ท่องเที่ยว 

เชิงเกษตรต�าบลบางสระเก้า การผลิตเส่ือจันทบูร นอกจากนี้ยังมี 

โอเอซสี ซ ีเวลิด์ ทีเ่ปิดการแสดงพนัธ์ุสัตว์น�า้และการแสดงปลาโลมา 

แสนรู ้ เป็นต้น โดยสถานที่ท่องเท่ียวดังกล่าวนี้บ่งบอกได้ถึง 

การเดินทางมาเยือนอ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีของ 

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อ�าเภอแหลมสิงห ์

มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได ้

ตลอดทั้งปี ซ่ึงการเดินทางมาท่องเท่ียวที่มาเยือน ส่ิงที่ตามมาด้วย 

คือ การบริโภค การค้าขายที่เพิ่มมากขึ้น และจะคงเหลือทิ้งไว้ให ้

คอืเศษส่ิงของทีไ่ม่ใช้แล้วจากการบรโิภค และส่ิงของทีเ่หลือจากการ 

ประกอบการ นัน่คอืขยะ สภาพการณ์ดงักล่าว ถ้าขาดการด�าเนนิการ 

ในการก�าจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง และการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการจัดการขยะของคนในชุมชน อาจจะท�าให้เกิดปัญหา 

การก�าจัดขยะปลายทางได้ ซึ่งการก�าจัดขยะถ้าไม่ด�าเนินการระยะ 

เริ่มต้นก็จะกลายเป็นแหล่งหมักหมมของเช้ือโรค ก่อให้เกิดมลพิษ 

และไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวของ 

ชุมชน ถึงแม้ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการด�าเนินการ 

จดัการขยะอยูแ่ล้ว แต่ถ้าประชาชนในพืน้ทีไ่ม่ตระหนกัถึงความส�าคญั 

ของปัญหาขยะ หรือขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการขยะ การแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนจะไม่ยั่งยืน 

 ผู้วิจัยจึงเห็นว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ส�าคัญ ควรต้อง

ได้รับการแก้ไข ผู้วิจัยจึงท�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

โดยการเสรมิสร้างพลงัให้ทกุภาคส่วนในพืน้ที ่ได้มส่ีวนในกระบวนการ 

นภา  จันทร์ตรี, ทิพวรรณ  พละสุขสมบัติ, ราตรี  พิงกุศล, เรืองอุไร  วรรณโก, เบญจพร  ประจง, ธนวัฒน์  กันภัย  
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แก้ไขปัญหาขยะในชุมชนของตนเอง เรื่องแนวทางการจัดการขยะ 

อย่างยัง่ยนืด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาล 

ต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อหาแนวทางใน 

การจัดการปัญหาขยะท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีด้วยการมีส่วนร่วม 

ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพ่ือศกึษาสถานการณ์ขยะและการจดัการขยะในเขต 

เทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะท่ีเหมาะสมด้วย 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลปากน�้า 

แหลมสิงห์

ขอบเขตการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา คือ ศึกษากระบวนการมี 

ส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางจัดการขยะของประชาชนในเขต 

เทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง คือ  

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต�าบล 

ปากน�้าแหลมสิงห์ ผู้น�าชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนใน 

เทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ รวมผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น 10 คน 

 3. ขอบเขตด้านสถานท่ี คือ เทศบาลต�าบลปากน�้า 

แหลมสิงห์

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ มีนาคม 2562 - ตุลาคม  

2562

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์  

ผู้น�าชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในเทศบาลต�าบลปากน�้า 

แหลมสิงห์ รวมผู้ให้ข้อมูลหลักท้ังสิ้น 10 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม 

แบบเฉพาะเจาะจง ใช้วิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกตการณ์  

(Observation)การศึกษาสถานการณ์ของขยะมูลฝอย สัมภาษณ ์

เชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยแบบสัมภาษณ์ และการสนทนา 

กลุม่ (Focus Group) ซึง่เป็นการศกึษาสถานการณ์ของขยะมลูฝอย 

ในชุมชน และการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน จากนั้นน�าเสนอ 

ข้อมูลให้กับผู้น�าชุมชนและตัวแทนชุมชนได้รับทราบ และสนทนา 

กลุ่ม (Focus Group) เพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะที่เหมาะสม 

กบับรบิทของชมุชนด้วยกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (A-I-C ) 

ผลการวิจัย
 สถานการณ์ขยะและการจัดการขยะในเขตเทศบาล

ต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า เทศบาลต�าบล

ปากน�า้แหลมสิงห์ เป็นหน่วยงานหลักท่ีท�าหน้าที่รับผิดชอบในการ 

จัดการขยะ โดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบ 

หลักด้านการจัดการขยะในพื้นท่ี จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์นายก 

เทศมนตรีต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ นายวีระ สุขจิตร เล่าว่า 

แต่เดิมแหลมสิงห์เป็นชุมชนชนบท ชาวบ้านประกอบอาชีพประมง  

และค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ยังไม่มีคนมาเที่ยวในพื้นที่มากเหมือนใน 

ปัจจุบัน ขยะที่พบจึงเป็นขยะอินทรีย์ รวมถึงขยะจากครัวเรือนเป็น 

ส่วนใหญ่ ซ่ึงนายกยอมรับว่าในอดีตมีปริมาณขยะค่อนข้างมาก  

เน่ืองจากประชาชนยังไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังฃยะ 

ของชุมชน แต่ยังโชคดีที่ในพื้นที่มีขยะพิษ (สารเคมี) น้อยมาก  

เพราะปากน�้าแหลมสิงห์ไม่ใช่พื้นที่อุตสาหกรรม นอกจากนี้ในพื้นที ่

แหลมสิงห์ยังพบปัญหาขยะทะเล เพราะเป็นชุมชนที่มีภูมิประเทศ 

อยูติ่ดทะเล และแม่น�า้ล�าคลองหลายแห่ง ท�าให้บางฤดกูาลจะมีขยะ 

ลอยมาจากทะเลเต็มชาดหาด เป็นปัญหาที่ชุมชนแหลมสิงห  ์

หลีกเลี่ยงไม ่ได ้ และส่งผลกระทบค่อนข้างมาก ท�าให ้เกิด 

ความสกปรกของชายหาด แต่ปัจจุบันท่านนายกวีระ กล่าวว่า  

จังหวัดจันทบุรีมีนโยบายต้องการให้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัด 

ที่สะอาด คือ จังหวัดที่ปราศจากขยะทุกชนิด ดังนั้นทางเทศบาล 

ต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์จึงต้องก�าหนดยุทธศาสตร์และโครงการ 

ที่สอดคล้องกับจังหวัด โดยเฉพาะในเรื่องของโครงการคัดแยกขยะ  

เพื่อให้การบริหารจัดการขยะเป็นระบบ โดยทางเทศบาลต�าบล 

ปากน�้าแหลมสิงห์ให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะภายในชุมชน 

เป็นอย่างยิ่ง มีการสนับสนุนให้มีถังขยะเปียก ถังขยะอินทรีย์ 

ทุกครัวเรือน เพราะทางเทศบาลให้ความส�าคัญในการลดจ�านวน 

ของขยะ และสาเหตทุีต้่องมถีงัขยะเปียกเนือ่งมาจากต้องการทีจ่ะลด 

ความสกปรก ส่วนถังขยะอินทรีย์ทางเทศบาลต้องการให้ชาวบ้าน 

เอาไว้ทิ้งขยะจ�าพวกเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เพื่อให้เศษอาหาร 

เหล่าน้ันย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย วิธีการน้ีเทศบาลต�าบลปากน�้า 

แหลมสงิห์ พบว่า สามารถช่วยลดปรมิาณขยะในชมุชนได้ระดบัหนึง่  

และขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอนิทรย์ี นอกจากนีเ้ทศบาลต�าบลปากน�า้ 

แหลมสิงห์มีการจัดสรรงบประมาณรองรับการด�าเนินงานตามท่ีได้ 

มีการก�าหนดแผนงาน/โครงการต่างๆในการจัดการขยะไว้ในแผน 

ปฏิบัติราชการประจ�าปี เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ ทั้งด�าเนินการเอง  

และหน่วยงานภายนอกด�าเนินการ ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตเทศบาล 

ต�าบลปากน�า้แหลมสิงห์มบ่ีอขยะในพืน้ทีเ่อง แต่มกีารใช้งานมานาน 

ถึง 50 -60 ปี จนบ่อขยะเต็ม สูงเป็นภูเขาขยะ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 

คนในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน ปัจจุบันจึงได้มีการน�า 

ขยะไปทิง้บ่อขยะนอกพืน้ทีท่ีท่างเทศบาลได้เช่าไว้ คือ อ�าเภอมะขาม  

แต่ขณะน้ีเทศบาลมรีถเก็บขยะจ�านวนน้อย ไม่เพยีงพอต่อการขนขยะ 

นภา  จันทร์ตรี, ทิพวรรณ  พละสุขสมบัติ, ราตรี  พิงกุศล, เรืองอุไร  วรรณโก, เบญจพร  ประจง, ธนวัฒน์  กันภัย  
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ในแต่ละวนั และรถขนขยะอยูใ่นสภาพทีเ่ก่า ใช้งานมานาน บางครัง้ 

เมือ่เกดิเหตกุารณ์รถเกบ็ขยะเสยีในเวลาเดยีวกนัจะส่งผลต่อการจดั 

เก็บขยะ ท�าให้มีปัญหาขยะล้นถัง เทศบาลอยู่ในช่วงประสานขอ 

งบประมาณจากรัฐบาลในการจัดซื้อรถเก็บขยะที่มีมาตรฐานกว่า 

ที่เป็นอยู ่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และขนส่งขยะ  

การจัดการต่างๆ แสดงให้เห็นความส�าเร็จในการบริหารจัดการขยะ 

ของเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ ที่พบว่าประชาชนในชุมชนให ้

ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมากขึ้น บ้านเมืองดูสะอาดน่าเที่ยว 

มากขึ้น ส่วนแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมต่อไปนั้น นายกวีระ  

กล่าวว่า ควรเน้นการรณรงค์ให้ความรูด้้านการจดัการขยะทีถ่กูต้อง  

เหมาะสมกับชาวบ้านเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะ 

น่าจะยั่งยืนกว่าการบังคับด้วยข้อกฎหมาย ประชาชนควรคัดแยก 

ขยะให้ถกูประเภท ลดการใช้ถงุพลาสตกิ เปลีย่นมาใช้ถงุผ้าหรอืทีใ่ส่ 

ของที่ประดิษฐ์จากวัสดุท่ีมีในท้องถ่ินแทน และต้องปลูกฝังค่านิยม 

เกี่ยวกับการทิ้งขยะในถังขยะให้ถูกประเภทให้กับคนรุ ่นใหม่  

เพื่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมท่ีดี และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของคน 

ในชุมชนต่อไป สอดคล้องกับค�าให้สัมภาษณ์ของพันจ่าเอกหญิง 

ทศันีย์ คงทอง (หวัหน้าฝ่ายบรกิารสาธารณสขุ เทศบาลต�าบลปากน�า้ 

แหลมสิงห์) ที่ให้ข้อมูลว่าขยะส่วนใหญ่ในพื้นที่ เป็นขยะอินทรีย์  

ปริมาณขยะจะมากในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเท่านั้น เพราะจะม ี

นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ปริมาณขยะ 

เพิม่ขึน้ทวคีณู  แต่ถ้าไม่ใช่ฤดกูาลท่องเทีย่วจะไม่มปัีญหาขยะตกค้าง 

ในชุมชน ซึ่งทางเทศบาลมีรถเก็บขยะ จ�านวน 3 คัน มีการแบ่ง 

สายรถในการเกบ็ขยะทุกวัน อกีทัง้เทศบาลต�าบลปากน�า้แหลมสงิห์ 

มกีารบรูณาการการจดัการขยะร่วมกบัหน่วยงานภายนอก อาทเิช่น  

โรงเรียนในชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี กองบังคับการ 

ต�ารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น ในการให้ความรู้และวิธีการ 

จัดการขยะของชุมชน เช่น โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูล โดยอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการท�าปุ๋ยจาก 

ขยะในครัวเรือนให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน โครงการ 

รณรงค์ลดปริมาณและการคัดแยกขยะ กิจกรรมลด โลก เลอะ รักษ ์

สะอาดนะหาดแหลมสิงห์ โครงการรัฐประศาสนศาสตร์จิตอาสา 

เก็บขยะบริเวณหาดแหลมสิงห์ กิจกรรมล้างท่อระบายน�้า เป็นต้น  

ส่วนโครงการของทางเทศบาลด�าเนินการเองน้ัน ได้เริ่มท�าในส่วน 

ของการคัดแยกขยะในปี 2560 มีโครงการกรงบุญ คือ น�ากรงเหล็ก 

ไปตั้งตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว วัด โรงเรียน เมื่อได ้

ปริมาณขยะพอสมควรจะน�าไปขายและน�าเงินส่วนนี้มอบให้วัดใช้ 

เป็นค่าน�้าค่าไฟของวัดต่อไป ซ่ึงด�าเนินการต่อเนื่องทุกปี โครงการ 

ทีส่อง คือ การจดัการขยะเปียก โดยน�าถงัตดัก้นแล้วมอบให้ครวัเรอืนละ  

1 ถัง เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ เพียงแค่ 1 ครัวเรือน ลดขยะ 

1 กิโลกรัม/เดือน ปริมาณขยะของเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห ์

กจ็ะลดลงมาก มกีารติดตาม ประเมนิผลเดอืนทีผ่่านมาปรมิาณขยะ  

220 กว่าตัน แต่เม่ือด�าเนินโครงการน้ีแล้ว เดือนปัจจุบันปริมาณ 

ขยะลดลงไปประมาณ 50 ตัน ถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นที ่

น่าพอใจ นอกจากนี้ยังมีการขอความร่วมมือพ่อค้า แม่ค้าที่ขายของ 

ในตลาด ให้น�าเศษผักผลไม้ต่างๆ ที่เน่าเสีย หรือคัดทิ้ง ทิ้งลงใน 

ถังขยะที่ทางเทศบาลจัดให้ น�าไปท�าน�้าหมักจุลินทรีย์ เพื่อน�าไปใช ้

ราดตามท่อระบายน�า้ของเทศบาล ช่วยลดกลิน่เหมน็ อนัเนือ่งมาจาก 

ไขมนัหรอืคราบของเสยีทีไ่ปเกาะตามท่อระบายน�า้ท�าให้เกดิกลิน่เหม็น  

และพบว่าเมื่อมีการลอกท่อเพื่อลดการอุดตันของท่อระบายน�้า 

มักจะพบขวดและถุงพลาสติกในท่อระบายน�้า ซึ่งประชาชนให ้

ความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นอย่างดี เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน ์

ที่ตนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ นอกจากนี ้

เทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์มีการส่ือสารกับชาวบ้านในชุมชน 

เกี่ยวกับการให้ข ้อมูลเรื่องการจัดเก็บขยะของทางเทศบาล  

การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู ้หรือการรณรงค์เรื่อง 

การจัดการขยะผ่านการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง ได้แก่  

ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ป้ายรณรงค์ เฟสบุ๊ค การลงพื้นที่เพื่อ 

สอบถามชาวบ้าน รวมถึงการจัดเวทีประชาคม เป็นต้น ท�าให ้

ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนมีความรู้เรื่องการจัดการขยะพอสมควร  

และเกิดความร่วมมือในการจัดการขยะมากข้ึน สามารถจัดการ 

ขยะเปียกได้ค่อนข้างดี เริ่มมีการคัดแยกขยะมากขึ้น เห็นได้จาก 

น�้าหนักของขยะที่จัดเก็บโดยเทศบาลลดลง ส่วนการบริหารจัดการ 

งบประมาณในการจัดการขยะนั้น เทศบาลได้จัดเก็บค่าบริการ 

จัดการขยะครัวเรือนละ 20 บาท/เดือน แนวทางการจัดการขยะ 

ที่เหมาะสม และยั่งยืนต่อไปนั้น คุณทัศนีย์ กล่าวว่า ชาวบ้านต้อง 

มีจิตส�านึก ตระหนักได้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างขยะ ควรท่ี 

ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะด้วยตนเอง ส่วนข้อมูลที่ได ้

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการบริเวณชายหาด พบว่า ส่วนใหญ ่

พอใจในการจัดการขยะของทางเทศบาล มีการจัดเก็บขยะทุกวัน 

ท�าให้ไม่มีขยะตกค้าง ชายหาดในปัจจุบันมีความสะอาดตา 

แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวมากกว่าในอดีต นอกจากนี้ 

ผูป้ระกอบการยงัมกีารคดัแยกขยะ เช่น ขวดพลาสตกิ ขวดกระเบือ้ง  

เป็นต้น เพือ่ขายเพิม่รายได้อกีช่องทางหนึง่ มกีารคดัแยกเศษอาหาร 

ที่เน่าเสียได้ เพื่อให้เทศบาลมาจัดเก็บไปท�าปุ๋ย น�้าหมักจุลินทรีย ์

ต่อไป ส่วนการจัดการขยะให้ยั่งยืนได้นั้น ผู้ประกอบการ กล่าวว่า  

ควรมีการรณรงค์ให ้ความรู ้การคัดแยกขยะกับคนในชุมชน 

อย่างต่อเน่ือง รวมถึงสร้างจิตส�านึกการทิ้งขยะที่ถูกต้องกับ 

นักท่องเที่ยว  ในส่วนของประชาชน พบว่า ชาวบ้านในชุมชน 

มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน เช ่น ขวดพลาสติกเพื่อขาย  

สร้างรายได้ให้ครอบครัว และเป็นสิ่งที่ไม่ยุ ่งยากในการปฏิบัติ 

แต่อย่างใด ส่วนขยะจ�าพวกเปลือกหอยนางรม ซึ่งเป็นสินค้าทะเล 

ที่คนในชุมชนขายให้กับทั้งคนในชุมชน และนักท่องเที่ยวมีปริมาณ 

มาก และชาวบ้านมักกองทิ้งไว้ในบริเวณที่ขาย เช่น ข้างทาง และ 

นภา  จันทร์ตรี, ทิพวรรณ  พละสุขสมบัติ, ราตรี  พิงกุศล, เรืองอุไร  วรรณโก, เบญจพร  ประจง, ธนวัฒน์  กันภัย  
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บรเิวณบ้านเป็นจ�านวนมาก ไม่ได้มกีารจัดเกบ็แต่อย่างใด แต่ละครวั 

เรือนจะมีถังขยะของตนเองก่อนที่จะน�ารวมมาทิ้งในถังขยะที่ทาง 

เทศบาลน�ามาตัง้ไว้ จากนัน้รถเกบ็ขยะของทางเทศบาลจะมาจดัเกบ็  

แต่พบปัญหา คือ ชาวบ้านกล่าวว่าของเหลวท่ีเกิดจากขยะเปียกท่ี 

เน่าเหม็นไหลออกมาจากกองขยะในรถเก็บขยะของทางเทศบาล 

ไหลลงพื้นถนนที่รถเก็บขยะเคลื่อนท่ีผ่านไป ท�าให้ส่งกลิ่นเหม็น 

รบกวนบ้านเรือนที่อยู่ติดริมถนน อีกทั้งยังพบว่ามีชาวบ้านบางส่วน 

ที่ยังนิยมเผาขยะ เช่น เศษใบไม้ เป็นต้น และบางบ้านที่อาศัยอยู ่

ในซอยลึกๆ ที่รถขยะเข้าไม่ถึงจะมีปัญหาขยะกองเกล่ือนกลาด 

บรเิวณบ้าน ส่งกลิน่รบกวน แมลงและทศันยีภาพไม่สวยงาม เป็นต้น  

เพราะชาวบ้านบางส่วนนัน้ยงัไม่มคีวามรูเ้รือ่งการจดัการขยะทีถ่กูวธิี  

มองว่าการเผาเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และท�ากันมานานแล้ว

 แนวทางการจัดการขยะท่ีเหมาะสมด้วยกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์  

หลังจากลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลักแล้ว ได้มีการประชุม 

กลุ่มย่อยแบบไม่เป็นทางการ โดยมีนายกเทศมนตรีต�าบลปากน�้า 

แหลมสิงห์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขเทศบาลต�าบลปากน�้า 

แหลมสิงห์ ผู ้ใหญ่บ้านและตัวแทนผู้ประกอบการ 3 คน และ 

ตัวแทนคนในชุมชน 4 คน มาร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกันถึงปัญหา 

ขยะในพืน้ที ่ซึง่ทกุคนช่วยกนัแสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัปัญหาขยะ  

พอสรุปได้ว ่า ปัจจุบันปัญหาขยะท่ีพบในพื้นท่ีต�าบลปากน�้า 

แหลมสิงห์ ได้แก่ ขยะที่ลอยมาจากทะเล ชาวบ้านบางกลุ่มยังไม่ม ี

ความรู ้เรื่องการจัดการขยะท่ีเหมาะสม ปัญหาขยะอุดตันใน 

ท่อระบายน�้าส่งกลิ่นเหม็น ความมักง่ายในการทิ้งขยะ และ 

กลิ่นเหม็นของน�้าจากขยะเปียกที่ไหลลงพื้นระหว่างการขนส่ง 

เมือ่วเิคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา สามารถสรปุได้เป็น 3 ปัจจยัหลกั  

คอื 1. สภาพทางภมูศิาสตร์ เป็นพืน้ทีต่ดิทะเลจงึไม่สามารถหลกีเลีย่ง 

ขยะจากทะเลได้ 2. ตวัของคนทีข่าดความรูใ้นการจดัการขยะและขาด 

ความตระหนกัในปัญหาขยะ 3. เทคโนโลย ีสภาพรถทีเ่ก่า จากสาเหตุ 

ของปัญหาท่ีกล่าวมาให้แต่ละคนช่วยกนัน�าเสนอว่า ต้องการเห็นภาพ 

ของปากน�้าแหลมสิงห์เป็นอย่างไรในอนาคต และจะไปถึงซึ่งภาพ 

ในอนาคตนั้นด้วยวิธีการใด ภาพสรุปที่ทุกคนอยากเห็น คือ ปากน�้า 

แหลมสิงห์เมืองสะอาด ปลอดขยะ ชายหาดงามตา น่าท่องเที่ยว  

และแนวทางที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ สรุปได้ ดังน้ี 1. การส่งเสริม 

ความรูใ้นการคดัแยกขยะให้ชาวบ้าน โดยเทศบาลปากน�า้แหลมสงิห์ 

ควรมีโครงการอบรมความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชน 

หรือเยาวชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2. การประดิษฐ์ถังขยะหรือ 

ภาชนะบรรจุขยะเปียกด้วยวัสดุในท้องถิ่น 3. การรณรงค์เพื่อ 

ปลูกจิตส�านึกรักษ์โลก ลดขยะอย่างต่อเนื่อง 4. การอบรมให้ความรู ้

การแปรรูปขยะเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน เช่น ปุ๋ย น�้าหมัก 

ชวีภาพ 5. การเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการขยะของทางเทศบาล 

ปากน�้าแหลมสิงห์ โดยการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อรถเก็บขยะ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 สถานการณ์ขยะในเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์  

ในภาพรวมมีความสะอาดเรียบร้อย ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย ์

ท่ีเกดิจากครวัเรอืน ประชาชนมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะในครวัเรือน 

ทัง้นีเ้พราะประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจในการคัดแยกขยะจากการ 

เข้าร่วมอบรมในโครงการที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้น การจัดการขยะ 

ของเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน 

ในการเข้าร่วมกจิกรรมเป็นอย่างด ีเนือ่งจากปัจจยัผูน้�า นายกเทศมนตรี 

ต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์เป็นผู้ท่ีให้ความส�าคัญในเรื่องของการ 

จัดการขยะ มีการลงพื้นที่ส�ารวจชุมชนด้วยตนเองท�าให้เกิดความ 

ใกล้ชิดสนิทสนมกับชุมชน ดังนั้นการให้ความร่วมมือของชาวบ้าน 

ในกิจกรรมต่างๆ ของทางเทศบาลจะเกิดข้ึนได้ง่ายสอดคล้องกับ 

นิรันดร์  จงวุฒิเวศน์ (2527 อ้างถึงใน จันทร์เพ็ญ มีนคร, 2554 :  

10) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม คือ ความศรัทธา 

ที่มีต่อความเชื่อถือบุคคลส�าคัญ และสิ่งศักดิ์สิทธิท�าให้ประชาชน 

มส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ นอกจากนีย้งัพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 

มกีารคดัแยกขวดพลาสตกิเพือ่ขาย สอดคล้องกบัปิยวฒัน์  โพชะกะ 

และกาญนิถา ครองธรรมชาติ (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการมลูฝอยชมุชนขององค์การ 

บริหารส่วนต�าบลหนองแวงโสกพระ อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการจัดการมูลฝอยชุมชน ได้แก่ รายได้ 

 ส่วนแนวทางในการจดัการขยะ ด้วยกระบวนการวางแผน 

แบบมีส่วนร่วม (A-I-C) จะท�าให้การจัดการขยะของชุมชนเกิด 

ความยั่งยืนได้ เพราะคนในชุมชนได้รู้สึกว่าตนเองได้มีส่วนร่วมใน 

การวเิคราะห์ปัญหาและหาทางออกของปัญหาไปด้วยกนั ประชาชน 

จะยอมรับในแนวทางการแก้ปัญหาที่พวกเขาได้เป็นผู ้ก�าหนด 

ขึ้นมาเอง และแนวโน้มการเข้าร่วมในการด�าเนินงานกิจกรรมของ 

ประชาชน น่าจะมีการเข้าร่วมมากขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับ 

ทะนงศักดิ์  คุ้มไข่น�้า และคณะ (2534 อ้างถึงใน ปวีณา  วีรยางกูร,  

2554 : 27-28) ได้สรุปข้อดีของการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 1. ช่วยให ้

ประชาชนยอมรับโครงการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการที ่

ตรงกับปัญหา และความต้องการของประชาชน 2. ประชาชนจะม ี

ความรู้สึกผูกพัน รู้สึกเป็นเจ้าของโครงการมากขึ้น 3. การด�าเนิน 

โครงการจะราบรื่นได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น 

4. โครงการจะให้ประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น และมีการระดม 

ทรพัยากรเพือ่การพฒันามากขึน้ 5. จะช่วยพฒันาขดีความสามารถ 

ของประชาชนมากข้ึน โดยสรุปแนวทางการจัดการขยะของชุมชน 

ปากน�้าแหลมสิงห์ ได้แก่ 1. การส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะ 

ให้ชาวบ้าน โดยเทศบาลปากน�้าแหลมสิงห์ควรมีโครงการอบรม 

ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะให้กับประชาชนหรือเยาวชนในชุมชน 

อย่างต่อเนื่อง 2. การประดิษฐ์ถังขยะหรือภาชนะบรรจุขยะเปียก 

นภา  จันทร์ตรี, ทิพวรรณ  พละสุขสมบัติ, ราตรี  พิงกุศล, เรืองอุไร  วรรณโก, เบญจพร  ประจง, ธนวัฒน์  กันภัย  
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ด้วยวัสดุในท้องถิ่น 3. การรณรงค์เพ่ือปลูกจิตส�านึกรักษ์โลก  

ลดขยะอย่างต่อเนื่อง 4. การอบรมให้ความรู้การแปรรูปขยะเพ่ือ 

น�าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน เช่น ปุ๋ย น�้าหมักชีวภาพ 5. การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการจัดการขยะของทางเทศบาลปากน�้าแหลมสิงห์  

โดยการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อรถเก็บขยะ สอดคล้องกับ 

สุกฤษฎิ์พงษ์ วะเจดีย์ (2551) ศึกษาเรื่องการจัดการปัญหาขยะ 

มูลฝอยในเขตต�าบลศาลาด่าน อ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  

มีการด�าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย 

ด้วยวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน�ามาทิ้ง และการตั้งจุดรับซื้อ 

ขยะรีไซเคิลในหมู่บ้าน พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก�าเนิด 

ในครัวเรือนเฉลี่ยลดลง ปัจจัยที่มีผลให้ขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

เปลีย่นแปลงมดีงันี ้พฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดั 

การขยะมลูฝอยจากแหล่งก�าเนดิ การใช้รปูแบบทางสงัคมทีเ่หมาะสม 

กบัพืน้ทีม่าใช้ในการจดัการขยะมลูฝอย คอื การคดัแยกขยะมลูฝอย  

และการจัดตั้งกลุ่มรับซ้ือขยะรีไซเคิล การสนับสนุนของ อบต. 

ในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การให้ค�าแนะน�า และความรู ้

แก่ประชาชน การเป็นแบบอยางให้กับประชาชน การมีกลไกเพื่อ 

สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน โดยจัดตั้งกลุ่มแกนน�าข้ึนในชุมชน  

ปัจจัยดังกล่าวท�าให้ปริมาณขยะโดยภาพรวมลดลง

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1.1 เทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ควรจัดสรร 

งบประมาณเพือ่จดัซือ้ยานพาหนะในการจดัเกบ็ขยะให้มปีระสิทธภิาพ

เหมาะสมกับปริมาณขยะในพื้นที่

  1.2 เทศบาลต�าบลปากน�้ าแหลมสิงห ์ควรมี 

การติดตามประเมินผลโครงการที่ด�าเนินการไปแล้วอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อน�าผลมาพิจารณาปรับปรุงแผนในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพ

 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

  2.1 เทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ควรจัดท�า 

โครงการอบรมความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนหรือ 

เยาวชนในชุมชน

  2.2 เทศบาลต�าบลปากน�า้แหลมสิงห์ควรการรณรงค์ 

เพื่อปลูกจิตส�านึกรักษ์โลก ลดขยะอย่างต่อเนื่อง

  2.3 เทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ควรจัดท�า 

โครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปขยะเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ใน 

ชุมชน เช่น ปุ๋ย น�้าหมักชีวภาพ

 3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

  3.1 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการต่อเนื่อง โดยน�า 

ผลการวิจัยครั้งนี้ไปทดลองปฏิบัติและประเมินผลต่อไป

  3.2 ควรมกีารศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการมส่ีวนร่วม 

ในการจัดการขยะของประชาชนเพื่อน�าไปสู ่การส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
 การศึกษาการพัฒนาและสร้างสรรค์เมนูปูให้เป็นอาหารเฉพาะถิ่นของจังหวัดจันทบุรี โดยการเก็บรวบรวมตัวอย่างปูสด 

จากการท�าประมงลอบปูม้า และอวนจมปูม้าท้ังหมด 3 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน และมิถุนายน 2561 ในพื้นที่อ�าเภอท่าใหม่  

แหลมสิงห์ และนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จากน้ันน�ามาจัดจ�าแนกชนิดโดยใช้ลักษณะสัณฐานภายนอก ผลการศึกษาพบว่า 

การท�าประมงลอบปูแบบพับได้ พบความหลากชนิดของปูทั้งหมด 12 สกุล 18 ชนิด ส�าหรับการท�าประมงอวนจมปูม้า พบความ 

หลากชนิดของปูทั้งหมด 16 สกุล 23 ชนิด โดยปูท่ีได้จากการท�าประมงลอบปูแบพับได้นั้น พบปูที่มีการน�ามาใช้ประโยชน์ท้ังหมด  

10 ชนิด เช่น ปูกะตอยแดง (Charybdis affinis) ปูกะตอยขาว (C. anisodon) ปูม้าลาย (C. feriatus) ปูหินก้ามสัน (C. natator)  

ส่วนปูที่ถูกโยนทิ้ง เช่น กลุ่มปูเสฉวน ได้แก่ ปูเสฉวนขาส้ม (Clibanarius infraspinatus) ปูเสฉวนขาฟ้า (C. longitarsus) เป็นต้น  

ส�าหรับปูที่ได้จากการท�าประมงอวนจมปูนั้น พบปูที่มีการน�ามาใช้ประโยชน์ทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ ปูหินหนาม (Thalamita spinimana) 

ปูหินก้ามสัน (C. natator) ปูม้าลาย (C. feriatus) ปูกะตอยขาว (C. anisodon) ปูหินอินโดแปซิฟิก (C. hellerii) ปูม้า  

(Portunus pelagicus) และ ปูดาวสามจุด Portunus sanguinolentus ส่วนปูที่ถูกโยนทิ้ง เช่น กลุ่มปูเสฉวน ได้แก่ ปูเสฉวนขาส้ม  

(Clibanarius infraspinatus) ปูเสฉวนยักษ์ (Dardanus megistos) 

 จากการส�ารวจร้านอาหารในพื้นท่ีอ�าเภอท่าใหม่ และอ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ทั้งหมด 6 แห่ง พบเมนูที่น�าปู 

มาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารทั้งสิ้น 35 เมนู โดยชนิดปูที่น�ามาท�าอาหารมากที่สุด คือ ปูม้า (Portunus pelagicus) รองลงมา 

คือ ปูด�า (Scylla transquebarica) ปูหิน (Thalamita crenata) ปูลาย (Charybdis feriatus) และปูกะตอย (Charybdis affinis, 

Charybdis anisodon) เมนูอาหารที่พบความนิยมในการน�ามาปรุงเพื่อจ�าหน่ายมากที่สุด ได้แก่ ส้มต�าปูม้า นอกจากนี้จากการพิจารณา 

ของกลุ่มผู้วิจัย พบว่า ปูที่จับได้จากการท�าประมงลอบปูม้า และอวนจมปูม้าที่มีศักยภาพมากเพียงพอที่จะน�ามาพัฒนาเมนูปูได้ มี 3 ชนิด  

ได้แก่ ปูหิน (Thalamita crenata) ปูลาย (Charybdis feriatus) และปูกะตอยแดง (Charybdis affinis) โดยกลุ่มผู้วิจัยได้พัฒนา 

เมนูขึ้นมาใหม่จ�านวน 3 เมนู ได้แก่ แกงคั่วปูหินใส่ใบขลู่ ปูลายผัดผงกะหรี่ และก๋วยเตี๋ยวผัดปูกะตอย ผลการยอมรับของผู้บริโภคต่อ 

เมนูปูที่สร้างสรรค์ขึ้นมา พบว่า เมนูปูลายผัดผงกะหรี่ มีผู้บริโภคให้การยอมรับปูลายผัดผงกะหรี่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97 ของผู้บริโภค  

ผลการประเมินการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัส มีคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสอยู่ที่ 4.13 รองลงมาคือ เมนูแกงคั่วปูหินใส่ 

ใบขลู่ คิดเป็นร้อยละ 93 ของผู้บริโภค มีคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสอยู่ที่ 3.88 และล�าดับสุดท้าย คือ เมนูก๋วยเตี๋ยวผัดปูกะตอย  

ผู้บริโภคให้การยอมรับเมนูนี้น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87 มีคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสอยู่ที่ 3.83

ค�าส�าคัญ : การพัฒนา, เมนูปู, อาหารท้องถิ่น

ลลิดา เจริญวิเศษ, สายธาร เสาทอง, ชุตาภา คุณสุข
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Abstracts
 Study of development and creativity of crab menus for local food in Chanthaburi Province was conducted  

by collecting of fresh crab samples 3 times from collapsible crab trap and crab gill net fishery in February,  

April and June 2018. Species identification was done by using morphology characteristic. The result found that  

diversity of the crab in collapsible crab trap fishery was belonged to 12 genera and 18 species while the diversity  

of crab in crab gill net fishery was belonged to 16 genera and 23 species. Crabs from collapsible crab trap fishery  

have been consuming amount 10 species such as Charybdis affinis, C. anisodon, C. feriatus and C. natator.  

Discarded species were hermit crab such as Clibanarius infraspinatus and C. longitarsus. For crabs from crab gill  

net fishery have been consuming amount 7 species such as Thalamita spinimana, C. natator, C. feriatus,  

C. anisodon, C. hellerii Portunus pelagicus and Portunus sanguinolentus. Discarded species were Clibanarius  

infraspinatus and Dardanus megistos.

 Surveying of crab menu in six restaurants in Thamai District and Laemsing District was found 35 dishes. The 

popular crabs for utilization were Portunus pelagicus, Scylla transquebarica, Thalamita crenata, Charybdis feriatus, 

Charybdis affinis and Charybdis anisodon. The most favorite menu was blue swimming crab papaya. Moreover, the 

crab for using developing and creating menus were Thalamita crenata, Charybdis feriatus and Charybdis affinis The 

menus had three main dishes; rock crab fried with Bai-Klue, Cruciated crab fried curry powder and rock crab fried 

noodles. The results of favorite menu of one hundred consumers were cruciated crab fried curry powder (97%), rock 

crab fried with Bai-Klue (93%) and rock crab fried noodles (87%), respectively. The result of sensory test values of 

three crab menus were 4.13, 3.88 and 3.83, respectively.

Keywords : Development, Creativity, Crab menu, Local food
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บทน�า
 ปูจัดเป็นสัตว์ทะเลที่มีการน�ามาใช้บริโภคในครัวเรือน 

และมีการส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเนือ้ปมู้า และปทูะเลท่ีสร้างรายได้จ�านวนมาก

ให้กับประเทศ อย่างไรก็ตามการศึกษากลุ่มประชากรปูม้า และปู

ทะเลในประเทศไทยจากรายงานวิจัยก่อนหน้านี้ (ชุตาภา คุณสุข 

และคณะ, 2559: ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ และคณะ, 2547) พบว่า

ผลผลิตของปูม้าและปูทะเลในธรรมชาติ มีการลดลงอย่างต่อเน่ือง 

โดยในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยสามารถส่งออกปูม้าปูทะเลได้

สูงถึง 50,000 ตัน แต่พบว่าในปี พ.ศ. 2557 ผลผลิตของปูทั้งสอง

ชนิดลดลงเหลือเพียง 20,000 ตันเท่านั้น (กรมประมง, 2558) โดย

สาเหตหุลกั กค็อื การจบัปขูึน้มาใช้มากเกนิก�าลงัผลติตามธรรมชาติ 

(Overharvested) และยังไม่มีแนวทาง หรือนโยบายในการท�า

ประมงปอูย่างยัง่ยนืทีช่ดัเจน ท�าให้นอกจากปรมิาณผลผลิตของปูจะ

ลดลงแล้ว ขนาดของปทูีน่�ามาใช้ประโยชน์กล็ดลงตามไปด้วย นัน่คอื 

มีการน�าปูขนาดเล็กขึ้นมาใช้ประโยชน์มากขึ้นน่ันเอง ปัจจุบันการ

ท�าประมงที่น�าปูมาใช้ประโยชน์มากที่สุด ก็คือ การท�าประมงปูม้า 

ซึ่งในประเทศไทยจะมีการท�าประมงโดยใช้เครื่องมือ 2 ชนิด ได้แก่ 

ลอบปูม้า (Collapsible crab trap) และอวนจมปูม้า (Crab gill 

net) โดยสัตว์น�้าเป้าหมาย คือ ปูม้า ส่วนสัตว์น�้าชนิดอื่นๆ ที่ติดมา

ด้วยนั้น จัดเป็นสัตว์น�้าพลอยได้ โดยจากรายงานวิจัยก่อนหน้าน้ี 

พบว่าสัตว์น�้าพลอยได้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปู เช่น ปูหิน (Thalamita 

crenata) ปกูะตอย (Charybdis affinis) ปดูาวสามจดุ (Portunus 

sanguinolenthus) ปูลาย (Charybdis feriatus) เป็นต้น (Kun-

sook and Dumrongrojwatthana, 2017) ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาปู

เหล่านี้จะไม่ถูกน�าไปขาย บางครั้งก็ถูกโยนทิ้งภายหลังจากการเก็บ

ขึน้มาได้ อย่างไรกต็าม อนัเนือ่งมาจากความต้องการบรโิภคปทูีม่าก

ขึ้นทั้งภายในและนอกประเทศ ได้ก่อให้เกิดความพยายามที่จะน�า

ปูเหล่านี้ขึ้นมาใช้ประโยชน์แทนที่ปูม้าและปูทะเลมากขึ้น หรือเพื่อ

เพิ่มมูลค่าของสัตว์น�้าพลอยได้เหล่านี้ ให้เกิดการน�ามาใช้ประโยชน์

ได้สูงสุดนั่นเอง

 จังหวัดจันทบุรีได้ถูกประชาสัมพันธ์โดยการท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทยให้เป็นเมอืงต้องห้ามพลาดในการท่องเท่ียว ท�าให้ม ี

นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเป็น 

จ�านวนมาก จึงท�าให้เกิดความต้องการในการบริโภคอาหารทะเล 

มากข้ึน (เวปไซต์จังหวัดจันทบุรี, 2558) ซึ่งก็รวมทั้งเมนูปูด้วย  

อีกทั้งเมื่อได้บริโภคแล้ว ก็มีการน�ากลับไปเป็นของฝาก โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่เนือ้ปแูช่แขง็ และผลติภณัฑ์จากเนือ้ปอ่ืูนๆ เช่น น�า้พรกิปหูลน  

ปูแห้ง ก๋วยเตี๋ยวผัดปู เป็นต้น โดยในงานวิจัยนี้จะมีการน�าปูที่ไม่ม ี

คุณค่าทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก ่ปูขนาดเล็กที่ไม่เป็นทีต่้องการของตลาด  

หรือปูที่เป็นสัตว์น�้าพลอยได้จากการท�าประมงปูม้ามาเพิ่มมูลค่า 

โดยการคิดค้นสูตรเมนูอาหาร พัฒนา และต่อยอดเมนูที่มีชื่อเสียง 

อยู่แล้ว เช่น ก๋วยเต๋ียวผัดปู ซึ่งปัจจุบันประสบกับปัญหาเนื้อปูม้า  

และปูทะเลมีราคาแพงมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้มีการน�าเอาปูน�้า 

เค็มชนิดอื่นๆ ที่ได้จากการท�าประมงปูม้า เช่น ปูกะตอย ปูหิน 

ปูแดง เป็นต้น มาทดแทนการใช้เนื้อปูที่มีราคาแพง อีกทั้งยัง 

เป็นการใช้ทรัพยากรปูให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดีกว่าการที่ปูเหล่าน้ี 

จะถกูน�าไปทิง้อย่างเสียเปล่า ตลอดจนการน�าเอาเครือ่งเคยีงท้องถิน่  

เช่น ผักพื้นบ้าน ที่หาได้ง่ายมารับประทานร่วมกับเมนูอาหารปูด้วย

 ปัจจุบันมีรายงานการน�าเนื้อปูมาท�าอาหารมากมาย 

หลายเมน ูโดยเมนปูทูีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ ได้แก่ ปนูึง่รับประทานกบั 

น�้าจิ้มซีฟู้ด หรือน�้าพริกเกลือ ปูผัดผงกะหรี่ ขนมจีนแกงปูใบชะพลู  

ขนมจีนน�้ายาปู ย�ามะม่วงปูม้า แกงค่ัวปูม้า ปูจ๋า ทอดมันปู  

ข้าวผัดกรรเชียงปู ปูทอดกระเทียม ปูอบวุ้นเส้น เป็นต้น (ส�านักงาน 

การท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี, 2561) อย่างไรก็ตามยังไม่มี 

การรายงานเมนูอาหารที่ท�าจากปูชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากปูม้า 

และปูทะเลแต่อย่างใด ซึ่งรายงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรก 

ที่รายงานการใช้ประโยชน์จากปู ซ่ึงเป็นสัตว์น�้าพลอยได้ ท่ีไม่ม ี

คุณค่าทางเศรษฐกิจ มาประกอบเป็นอาหารพื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ ์

อย่างชัดเจน และลอกเลียนแบบได้ค่อนข้างยาก เพราะวัตถุดิบ 

ส่วนใหญ่ที่น�ามาประกอบอาหารนั้นเป ็นวัตถุดิบในท้องถิ่น  

ความส�าคัญของการพัฒนาเมนูอาหารปู จัดว่ามีความส�าคัญ 

อย่างยิ่งต่อการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของ 

ปูในท้องทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน เนื่องจากมีป ู

ซึง่เป็นสตัว์น�า้พลอยได้หลายชนดิ ต้องถกูโยนท้ิงไป เนือ่งจากไม่เป็น 

ที่ต้องการของผู้บริโภค โดยในการพัฒนาเมนูปูนี้ จะเน้นการพัฒนา 

เมนูอาหาร ซ่ึงมีช่ือเสียงอยู ่ก่อนแล้ว น่ันก็คือ ก๋วยเตี๋ยวผัดปู  

ส่วนอีกสองเมนูที่เหลือจะพัฒนาต่อยอดโดยการใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่ 

ในท้องถิ่นมาประกอบอาหาร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. ส�ารวจเมนูปูซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นที่พัฒนามาจาก 

ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและ 

ต่อยอดเมนูปูในชุมชนอ�าเภอท่าใหม่ และอ�าเภอแหลมสิงห์  

จังหวัดจันทบุรี

 2. ศึกษาการพัฒนาเมนูอาหารปู เพื่อเพิ่มมูลค่าของปู 

ซึ่งเป็นสัตว์น�้าพลอยได้จากการท�าประมงปูม้า โดยพัฒนาจากเมนู 

เดิมจ�านวน 1 เมนู และพัฒนาเป็นเมนูใหม่ จ�านวน 2 เมนู

ลลิดา เจริญวิเศษ, สายธาร เสาทอง, ชุตาภา คุณสุข
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วิธีการด�าเนินงานวิจัย
 1. การศึกษาชนิดของปู โดยใช้ข้อมูลทางสัณฐาน

ภายนอก

 เก็บรวบรวมตัวอย่างปูสดจากการท�าประมงลอบปูม้า 

ขนาดตา 2.5 นิ้ว และอวนจมปูม้าขนาดตา 8 เซนติเมตร ทั้งหมด  

3 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน และมิถุนายน 2561 ในพื้นที ่

อ�าเภอท่าใหม่ แหลมสิงห์ และนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จากนั้น 

น�ามาจัดจ�าแนกชนิดโดยใช้ลักษณะสัณฐานภายนอก ท�าการ 

เปรียบเทียบโครงสร้างภายนอก ถ่ายภาพ และบันทึกรายละเอียด  

จ�าแนกชนิดของปูโดยใช้คีย์และหนังสือของผู ้เขียน ดังต่อไปนี้ 

ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ (2532), ศรีสุภรี คงคาเย็น (2522), Ng (1998),  

Naiyanetr (1998) และ Ng and Davie (2002) ตัวอย่างปูที่จัด

จ�าแนกแล้ว จะน�ามาจัดเก็บตามระบบสากล และเก็บรักษาไว้ท่ี 

ห้องปฏิบัติการสัตววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี รวมท้ังการสอบถาม 

จากผู้เชี่ยวชาญในการจัดจ�าแนก แยกประเภทของปูที่สามารถ 

น�ามาใช้ประโยชน์ได้ในเชิงเศรษฐกิจ ส�าหรับตัวอย่างปูอีกกลุ่มหนึ่ง 

น�าไปแกะแยกเนื้อเป็นชิ้นส่วนต่างๆ เช่น เนื้อก้าม เนื้อก้อน เป็นต้น 

เพื่อน�าไปพัฒนาเป็นเมนูปูอาหารท้องถิ่น

 2. ส�ารวจเมนูอาหารปูในพื้นที่ศึกษาวิจัย

 ท�าการส�ารวจชนิดของเมนูอาหารปูในพื้นที่ท่องเที่ยว 

ของอ�าเภอท่าใหม่ และอ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 

4 แหล่ง บันทึกข้อมูลรายชื่ออาหาร ชนิดของปูที่น�ามาเป็นวัตถุดิบ 

ใช้ในการประกอบอาหาร ต้นทุน ราคา ตลอดจนความต้องการ 

บริโภคของนักท่องเท่ียว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพรรณนา 

อย่างง่ายในการประมวลผล ตามวิธีการของ ชูลีรัตน์ คงเรือง และ 

จอมภพ แววศักดิ์ (2555)

 3. การพัฒนาและสร้างสรรค์เมนูปูท ้องถิ่น และ 

ก๋วยเตี๋ยวผัดปูกะตอย

 ศกึษาการพฒันาเมนอูาหารจากปชูนดิต่างๆ ทีเ่ป็นสตัว์ 

น�้าพลอยได้จากการท�าประมงปูม้า ผู้วิจัยน�าเสนอเมนูอาหารจากป ู

จ�านวน 3 เมนู ได้แก่ (1) แกงคั่วปูหินใส่ใบขลู่ (2) ปูลายผัดผงกะหรี่  

(3) ก๋วยเตีย๋วผดัปกูะตอย เพือ่เพิม่มลูค่าให้กบัปซูึง่เป็นสตัว์น�า้พลอย 

ได้จากการท�าประมงปูม้า ซึ่งมีวิธีการในการพัฒนาดังนี้

  3.1 คัดเลือกชนิดของปูที่ เหมาะสมกับอาหาร 

แต่ละเมนู

  คัดเลือกปูซึ่งเป็นสัตว์พลอยได้จากการท�าประมง 

ปูม้า 3 ชนิด มาใช้ปรุงอาหารแต่ละเมนู จ�านวน 3 เมนูตามท่ี 

น�าเสนอไว้ จากนั้นน�าแต่ละเมนูมาประเมินคุณภาพทางประสาท 

สัมผัส ด้วยวิธีการ 9-point Hedonic Scale Test (9 = ยอมรับ 

มากที่สุด, 1 = ไม่ยอมรับมากที่สุด) โดยประเมินด้าน กลิ่น รสชาติ  

ลักษณะปรากฏ สี และลักษณะเนือ้สัมผัส ใช้ผู้ประเมนิเป็นผูป้ระเมนิ 

ที่ผ่านการฝึกฝนจ�านวน 50 คน

  3.2 ศกึษาการยอมรบัของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอเมนอูาหาร

จากปูแต่ละเมนู

  น�าเมนูอาหารจากปูชนิดที่ ได ้รับคะแนนจาก 

การประเมนิคณุภาพทางประสาทสมัผสัสงูทีส่ดุของแต่ละเมนมูาปรงุ 

เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยใช้ผู้บริโภคจ�านวน  

100 คน (กลุ ่มเป้าหมายเป็นบุคคลที่บริโภคอาหารที่ท�าจากปู  

อายุระหว่าง 20 - 50 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง) ด้วยวิธีการ  

5-point Hedonic Scale Test (5 = ยอมรับมากท่ีสุด, 

1 = ไม ่ยอมรับมากที่ สุด) โดยประเมินด ้าน กล่ิน รสชาติ  

ลักษณะปรากฏ สี และลักษณะเนื้อสัมผัส

ผลการวิจัย
 1. ชนิดของปูจากการท�าประมงลอบปูม้าและอวนจม

ปูม้า บริเวณจังหวัดจันทบุรี

 ผลการส�ารวจชนิดของปูที่จับได้จากเครื่องมือประมง 

2 ประเภท ได้แก่ ลอบปูแบบพับได้ พบความหลากชนิดของปู 

ทั้งหมด 12 สกุล 18 ชนิด ส�าหรับอวนจมปูม้า พบความหลากชนิด 

ของปูทั้งหมด 16 สกุล 23 ชนิด โดยปูที่ได้จากการท�าประมงลอบ 

ปูน้ัน พบปูที่มีการน�ามาใช้ประโยชน์ทั้งหมด 10 ชนิด ได้แก่  

ปูกะตอยแดง (Charybdis affinis) ปูกะตอยขาว (C. anisodon)  

ปูม้าลาย (C. feriatus) ปูหินก้ามสัน (C. natator) ปูทะเล (Scylla 

paramamosain) ปูทะเล (S. transquebarica) ปูหินก้ามฟ้า 

(Thalamita crenata) ปดูาวสามจดุ (Portunus sanguinolentus) 

ปแูป้น (Varuna litterata) และปแูสม (Sesarma mederi) ส่วนปู

ที่ถูกโยนทิ้ง เช่น กลุ่มปูเสฉวน ได้แก่ ปูเสฉวนขาส้ม (Clibanarius 

infraspinatus) ปูเสฉวนขาฟ้า C. longitarsus เป็นต้น ส�าหรับปู

ที่ได้จากการท�าประมงอวนจมปูนั้น พบปูที่มีการน�ามาใช้ประโยชน์

ทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ ปูหินหนาม (Thalamita spinimana)  

ปูหินก้ามสัน (C. natator) ปูม้าลาย (C. feriatus) ปูกะตอยขาว 

(C. anisodon) ปูหินอินโดแปซิฟิก (C. hellerii) ปูม้า (Portunus 

pelagicus) และ ปูดาวสามจุด Portunus sanguinolentus  

ส่วนปูที่ถูกโยนทิ้ง เช่น กลุ่มปูเสฉวน ได้แก่ ปูเสฉวนขาส้ม  

(Clibanarius infraspinatus) ปูเสฉวนยักษ์ (Dardanus  

megistos) เป็นต้น ดังตารางที่ 1 และ 2

ลลิดา เจริญวิเศษ, สายธาร เสาทอง, ชุตาภา คุณสุข
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ตารางที่ 1 ความหลากชนิดของปู จากการท�าประมงลอบปูม้า จังหวัดจันทบุรี

ชนิดที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ จ�านวนตัว % สถานภาพ

1 ปูเสฉวนขาส้ม Clibanarius infraspinatus 261 27.50 โยนทิ้ง

2 ปูเสฉวนขาฟ้า C. longitarsus 32 3.37 โยนทิ้ง

3 ปูกะตอยแดง Charybdis affinis 52 5.48 บริโภคและขาย

4 ปูกะตอยขาว C. anisodon 39 4.11 บริโภคและขาย

5 ปูม้าลาย C. feriatus 52 5.48 บริโภคและขาย

6 ปหูนิอนิโดแปซฟิิก C. hellerii 5 0.53 โยนทิ้ง

7 ปูหินก้ามสัน C. natator 3 0.32 บริโภคและขาย

8 ปูทะเล Scylla paramamosain 15 1.58 บริโภคและขาย

9 ปูทะเล S. transquebarica 35 3.69 บริโภคและขาย

10 ปูหนุมาน Matuta victor 9 0.95 โยนทิ้ง

11 ปูหินก้ามฟ้า Thalamita crenata 344 36.25 บริโภคและขาย

12 ปูดาวสามจุด Portunus sanguinolentus 29 3.06 บริโภคและขาย

13 ปูก้ามหัก Macrophthalmus

vietnamensis

4 0.42 โยนทิ้ง

14 ปูแป้น Varuna litterata 17 1.79 บริโภคและขาย

15 ปูใบ้ก้ามโต Myomenippe hardwickii 35 3.69 โยนทิ้ง

16 ปูบึ้ง Doclea armata 5 0.53 โยนทิ้ง

17 ปูแสม Sesarma mederi 4 0.42 บริโภคและขาย

18 ปูแมงมุม Hyastenus diacanthus 8 0.84 โยนทิ้ง

รวม 949 100

ลลิดา เจริญวิเศษ, สายธาร เสาทอง, ชุตาภา คุณสุข
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ตารางที่ 2 ความหลากชนิดของปู จากการท�าประมงอวนจมปูม้า จังหวัดจันทบุรี

ชนิดที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ จ�านวนตัว % สถานภาพ

1 ปูตายาว Podophthalamus vigil 5 0.87 โยนทิ้ง

2 ปูหิน Thalamita sima 9 1.57 โยนทิ้ง

3 ปูหินหนาม Thalamita spinimana 32 5.59 บริโภคและขาย

4 ปูหิน Thalamita danae 11 1.92 โยนทิ้ง

5 ปูหิน Thalamit tenuipes 9 1.57 โยนทิ้ง

6 ปูหินก้ามสัน Charybdis natator 5 0.87 บริโภคและขาย

7 ปูม้าลาย C. feriatus 35 6.12 บริโภคและขาย

8 ปูกะตอยขาว C. anisodon 48 8.39 บริโภคและขาย

9 ปหูนิอนิโดแปซฟิิก C. hellerii 21 3.67 บริโภคและขาย

10 ปูม้า Portunus pelagicus 87 15.21 บริโภคและขาย

11 ปูดาวสามจุด Portunus sanguinolentus 32 5.59 บริโภคและขาย

12 ปูแมงมุม Hyastenus sp. 19 3.32 โยนทิ้ง

13 ปูแป้น Varuna litterata 22 3.85 บริโภคและขาย

14 ปูฤาษี 4 จุด Calappa philargius 25 4.37 โยนทิ้ง

15 ปูเป้ Dorippe quadridens 46 8.04 โยนทิ้ง

16 ปูหนุมานลายจุด Matuta victor 36 6.29 โยนทิ้ง

17 ปูกระดุม Soceulia brunnea 3 0.52 โยนทิ้ง

18 ปูแสมหินก้ามม่วง Metopograpsus latifrons 7 1.22 โยนทิ้ง

19 ปูบึ้ง Doclea armata 5 0.87 โยนทิ้ง

20 ปูใบ้ก้ามโต Myomenippe hardwickii 26 4.55 โยนทิ้ง

21 ปูใบ้ Atergatis integgerimus 32 5.59 โยนทิ้ง

22 ปูเสฉวนยักษ์ Dardanus megistos 15 2.62 โยนทิ้ง

23 ปูเสฉวนขาส้ม Clibanarius infraspinatus 42 7.34 โยนทิ้ง

รวม 572 100

 2. เมนูอาหารปูในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

 จากการส�ารวจร้านอาหารในพื้นท่ีอ�าเภอท่าใหม่ และ 

อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ทั้งหมด 6 แห่ง พบเมนูที่น�าปูมา 

เป็นวตัถดุบิในการประกอบอาหารทัง้สิน้ 35 เมน ูโดยชนดิปทูีน่�ามา 

ท�าอาหารมากที่สุด คือ ปูม้า Portunus pelagicus รองลงมา  

คือ ปูด�า (Scylla transquebarica) ปูหิน (Thalamita crenata)  

ปูลาย (Charybdis feriatus) และปูกะตอย (Charybdis affinis,  

Charybdis anisodon) เมนอูาหารทีพ่บความนยิมในการน�ามาปรงุ 

เพื่อจ�าหน่ายมากที่สุด ได้แก่ ส้มต�าปูม้า รองลงมา คือ ปูนิ่ม 

ผัดผงกะหรี่ ปูผัดน�้าพริกเผา ปูนิ่มทอดกระเทียม ปูอบวุ้นเส้น  

และข้าวผัดปู รายชื่อเมนูอาหาร แสดงดังตารางที่ 3

ลลิดา เจริญวิเศษ, สายธาร เสาทอง, ชุตาภา คุณสุข
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ตารางที่ 3 รายชื่อเมนูปูในพื้นที่อ�าเภอท่าใหม่ และอ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

เมนูที่ ชื่อเมนูอาหาร
ความถี่ของการปรากฏใน

ร้านอาหารจ�านวน 6 แห่ง
ราคา (บาท)

1 ปูต้ม (ปูม้า และปูด�า) 3 ขึ้นกับน�้าหนัก

2 ปูเผา 2 ขึ้นกับน�้าหนัก

3 ปูหลน 1 150-250

4 ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ 4 140-250

5 ปูทะเลผัดผงกะหรี่ 3 300

6 ปูผัดพริกแกง 1 250-300

7 ปูผัดน�้าพริกเผา 4 250-300

8 ปูผัดพริกไทยด�า 2 250-300

9 ปูนิ่มทอดกระเทียม 4 140-250

10 ปูอบวุ้นเส้น 4 150-250

11 ไข่เจียวปู 2 40-120

12 ส้มต�าปูม้า 5 50-60

13 ส้มต�าปูแสม 3 30-40

14 ปูนึ่ง (กรรเชียงปู) 3 250-700

15 ก้ามปูผัดฉ่า 1 150

16 ก้ามปูผัดน�้าพริกเผา 1 150

17 น�้าพริกปูไข่ 1 200

18 ปูไข่นึ่ง 1 850

19 ย�าปูไข่ 1 100

20 ปูไข่แช่น�้าปลา 2 120-200

21 หอยจ๊อปู 1 80

22 ส้มต�าไทยปู 1 50

23 ส้มต�าปูนิ่ม 1 90

24 ย�าปูม้า 1 120

25 ปูนิ่มผัดพริกไทยด�า 1 250

26 ปูนิ่มผัดน�้าพริกเผา 2 150-250

27 กรรเชียงปูชุบแป้งทอด 1 250

28 กรรเชียงปูผัดผงกะหรี่ 1 250

29 กรรเชียงปูทอดกระเทียม 1 250

30 ปูม้าผัดผงกะหรี่ 1 200

31 ปูม้าผัดพริกเผา 1 200

32 ปูม้าแช่น�้าปลา 1 200

33 ปูนิ่มแช่น�้าปลา 1 150

34 ข้าวผัดปู 4 40-150

35 ส้มต�าไทยปู 1 50

ลลิดา เจริญวิเศษ, สายธาร เสาทอง, ชุตาภา คุณสุข
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 3. ศกึษาการยอมรบัของผู้บริโภคทีม่ต่ีอเมนอูาหารจาก

ปูแต่ละเมนู

 จากการพจิารณาของกลุม่ผูว้จิยั พบว่า ปทูีจ่บัได้จากการ 

ท�าประมงลอบปูม้า และอวนจมปูม้าที่มีศักยภาพมากเพียงพอที่จะ 

น�ามาพัฒนาเมนูปูได้ มี 3 ชนิด ได้แก่ ปูหิน Thalamita crenata  

ปูลาย Charybdis feriatus และปูกะตอยแดง Charybdis affinis  

ดังภาพที่ 1 โดยผู้วิจัยได้พัฒนาเมนูขึ้นมาใหม่จ�านวน 3 เมนู ได้แก่  

แกงค่ัวปูหินใส่ใบขลู่ ปูลายผัดผงกะหรี่ และก๋วยเตี๋ยวผัดปูกะตอย  

โดยในแต่ละเมนูมีเครื่องปรุง ปริมาณ และวิธีการดังนี้

3. ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอเมนูอาหารจากปูแตละเมนู

จากการพิจารณาของกลุมผูวิจัย พบวาปูที่จับไดจากการทําประมงลอบปูมา และอวนจมปูมาที่มีศักยภาพมาก
เพียงพอที่จะนํามาพัฒนาเมนูปูได มี 
ปูกะตอยแดง Charybdis affinis ดังภาพที่ 
ใบขลู ปูลายผัดผงกะหรี่ และกวยเตี๋ยวผัดปูกะตอย โดยในแตละเมนูมีเครื่องปรุง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ปูท่ีนํามาพัฒนาและสรางสรรคเปนเมนูปูทองถ่ิน

ก. ปูหิน Thalamita crenata
ค. ปูกะตอย Charybdis

 

3.1 วิธีการการประกอบเมนูแกงค่ัวปูหินใสใบขลู
1) ลางปูและแกะเอากระดองออกตัดเล็บและดึงเอาจับปงออกจากน้ันนํามาหั่นครึ่งพักไว
2) นําใบขลูไปลางแลวเด็ดเปนใบนํามาหั่นฝอยแชในนํ้าเปลาสรงข้ึนจากนํ้าพักไว 
3) โขลกขา ตะไคร ผิวมะกรดู เกลอืพริกแหง ใหละเอียด

ใหเขากัน 
4) ฉีกใบมะกรูดเอาเสนกลางใบออกแลวหั่นฝอย
5) ละลายเครื่องแกงกับกะทิตั้งไฟพอเดือดใสปลูงคนใหเขากันปรุงรสดวยนํ้าเปลา พอปูสุก ใสใบขลู

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 เมนูแกงค่ัวปูหินใสใบขลู จังหวัดจันทบุรี
 
 

ก 

ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอเมนูอาหารจากปูแตละเมนู 

จากการพิจารณาของกลุมผูวิจัย พบวาปูที่จับไดจากการทําประมงลอบปูมา และอวนจมปูมาที่มีศักยภาพมาก
เพียงพอที่จะนํามาพัฒนาเมนูปูได มี 3 ชนิด ไดแก ปูหิน Thalamita crenata ปูลาย Charybdis feriatus

ดังภาพที่ 1 โดยผูวิจัยไดพัฒนาเมนูขึ้นมาใหมจํานวน 3 เมนู ไดแก แกงคั่วปูหินใส
ใบขลู ปูลายผัดผงกะหรี่ และกวยเตี๋ยวผัดปูกะตอย โดยในแตละเมนูมีเครื่องปรุง ปริมาณ และวิธีการดัง

ปูท่ีนํามาพัฒนาและสรางสรรคเปนเมนูปูทองถ่ิน 
crenata ข. ปูลาย Charybdis feriatus  

Charybdis affinis 

การประกอบเมนูแกงค่ัวปูหินใสใบขลู 
ลางปูและแกะเอากระดองออกตัดเล็บและดึงเอาจับปงออกจากน้ันนํามาหั่นครึ่งพักไว 
นําใบขลูไปลางแลวเด็ดเปนใบนํามาหั่นฝอยแชในนํ้าเปลาสรงข้ึนจากนํ้าพักไว  
โขลกขา ตะไคร ผิวมะกรดู เกลอืพริกแหง ใหละเอียด ใสกระเทียม หอมแดง โขลกตอจนละเอียดดจีึงใสกะปโขลก

ฉีกใบมะกรูดเอาเสนกลางใบออกแลวหั่นฝอย 
ตั้งไฟพอเดือดใสปลูงคนใหเขากันปรุงรสดวยนํ้าเปลา พอปูสุก ใสใบขลู

จังหวัดจันทบุร ี

 ข 

จากการพิจารณาของกลุมผูวิจัย พบวาปูที่จับไดจากการทําประมงลอบปูมา และอวนจมปูมาที่มีศักยภาพมาก
Charybdis feriatus และ 

เมนู ไดแก แกงคั่วปูหินใส
ปริมาณ และวิธีการดังน้ี 

ใสกระเทียม หอมแดง โขลกตอจนละเอียดดจีึงใสกะปโขลก

ตั้งไฟพอเดือดใสปลูงคนใหเขากันปรุงรสดวยนํ้าเปลา พอปูสุก ใสใบขลูหัน่ฝอย ยกลง 

ค 

3. ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอเมนูอาหารจากปูแตละเมนู

จากการพิจารณาของกลุมผูวิจัย พบวาปูที่จับไดจากการทําประมงลอบปูมา และอวนจมปูมาที่มีศักยภาพมาก
เพียงพอที่จะนํามาพัฒนาเมนูปูได มี 
ปูกะตอยแดง Charybdis affinis ดังภาพที่ 
ใบขลู ปูลายผัดผงกะหรี่ และกวยเตี๋ยวผัดปูกะตอย โดยในแตละเมนูมีเครื่องปรุง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ปูท่ีนํามาพัฒนาและสรางสรรคเปนเมนูปูทองถ่ิน

ก. ปูหิน Thalamita crenata
ค. ปูกะตอย Charybdis

 

3.1 วิธีการการประกอบเมนูแกงค่ัวปูหินใสใบขลู
1) ลางปูและแกะเอากระดองออกตัดเล็บและดึงเอาจับปงออกจากน้ันนํามาหั่นครึ่งพักไว
2) นําใบขลูไปลางแลวเด็ดเปนใบนํามาหั่นฝอยแชในนํ้าเปลาสรงข้ึนจากนํ้าพักไว 
3) โขลกขา ตะไคร ผิวมะกรดู เกลอืพริกแหง ใหละเอียด

ใหเขากัน 
4) ฉีกใบมะกรูดเอาเสนกลางใบออกแลวหั่นฝอย
5) ละลายเครื่องแกงกับกะทิตั้งไฟพอเดือดใสปลูงคนใหเขากันปรุงรสดวยนํ้าเปลา พอปูสุก ใสใบขลู

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 เมนูแกงค่ัวปูหินใสใบขลู จังหวัดจันทบุรี
 
 

ก 

ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอเมนูอาหารจากปูแตละเมนู 

จากการพิจารณาของกลุมผูวิจัย พบวาปูที่จับไดจากการทําประมงลอบปูมา และอวนจมปูมาที่มีศักยภาพมาก
เพียงพอที่จะนํามาพัฒนาเมนูปูได มี 3 ชนิด ไดแก ปูหิน Thalamita crenata ปูลาย Charybdis feriatus

ดังภาพที่ 1 โดยผูวิจัยไดพัฒนาเมนูขึ้นมาใหมจํานวน 3 เมนู ไดแก แกงคั่วปูหินใส
ใบขลู ปูลายผัดผงกะหรี่ และกวยเตี๋ยวผัดปูกะตอย โดยในแตละเมนูมีเครื่องปรุง ปริมาณ และวิธีการดัง

ปูท่ีนํามาพัฒนาและสรางสรรคเปนเมนูปูทองถ่ิน 
crenata ข. ปูลาย Charybdis feriatus  

Charybdis affinis 

การประกอบเมนูแกงค่ัวปูหินใสใบขลู 
ลางปูและแกะเอากระดองออกตัดเล็บและดึงเอาจับปงออกจากน้ันนํามาหั่นครึ่งพักไว 
นําใบขลูไปลางแลวเด็ดเปนใบนํามาหั่นฝอยแชในนํ้าเปลาสรงข้ึนจากนํ้าพักไว  
โขลกขา ตะไคร ผิวมะกรดู เกลอืพริกแหง ใหละเอียด ใสกระเทียม หอมแดง โขลกตอจนละเอียดดจีึงใสกะปโขลก

ฉีกใบมะกรูดเอาเสนกลางใบออกแลวหั่นฝอย 
ตั้งไฟพอเดือดใสปลูงคนใหเขากันปรุงรสดวยนํ้าเปลา พอปูสุก ใสใบขลู

จังหวัดจันทบุร ี

 ข 

จากการพิจารณาของกลุมผูวิจัย พบวาปูที่จับไดจากการทําประมงลอบปูมา และอวนจมปูมาที่มีศักยภาพมาก
Charybdis feriatus และ 

เมนู ไดแก แกงคั่วปูหินใส
ปริมาณ และวิธีการดังน้ี 

ใสกระเทียม หอมแดง โขลกตอจนละเอียดดจีึงใสกะปโขลก

ตั้งไฟพอเดือดใสปลูงคนใหเขากันปรุงรสดวยนํ้าเปลา พอปูสุก ใสใบขลูหัน่ฝอย ยกลง 

ค 

  3.1 วิธีการการประกอบเมนูแกงคั่วปูหินใส่ใบขลู่

   1) ล้างปูและแกะเอากระดองออกตัดเล็บและ

ดึงเอาจับปิ้งออกจากนั้นน�ามาหั่นครึ่งพักไว้

   2) น�าใบขลูไ่ปล้างแล้วเดด็เป็นใบน�ามาหัน่ฝอย

แช่ในน�้าเปล่าสรงขึ้นจากน�้าพักไว้ 

ภาพที่ 1 ปูที่น�ามาพัฒนาและสร้างสรรค์เป็นเมนูปูท้องถิ่น

ก. ปูหิน Thalamita crenata  ข. ปูลาย Charybdis feriatus ค. ปกูะตอย Charybdis affinis

   3) โขลกข่า ตะไคร้ ผิวมะกรูด เกลือพริกแห้ง  

ให้ละเอียด ใส่กระเทียม หอมแดง โขลกต่อจนละเอียดดีจึงใส่กะป ิ

โขลกให้เข้ากัน

   4) ฉกีใบมะกรดูเอาเส้นกลางใบออกแล้วห่ันฝอย

   5) ละลายเคร่ืองแกงกบักะทติัง้ไฟพอเดอืดใส่ปู

ลงคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน�้าเปล่า พอปูสุก ใส่ใบขลู่หั่นฝอย ยกลง

ภาพที่ 2 เมนูแกงคั่วปูหินใส่ใบขลู่ จังหวัดจันทบุรี

  3.2 วิธีการประกอบเมนูปูลายผัดผงกะหรี่

   1) เตรียมเครื่องผงกะหรี่ในชามผสมก่อน โดย

ใส่ไข่ไก่น�้ามันหอย ซอสปรุงรส น�้าปลา น�้าตาล ผงกะหรี่ นมข้นจืด

น�้าพริกเผา และน�้าปลา ผสมให้เข้ากัน

   2) ตั้ งกระทะเทน�้ ามันพืชลงไปตามด ้วย

กระเทียมสับ ปู ผัด จนปูเริ่มเป็นสีส้ม ใส่หอมใหญ่ ต้นหอม 

ผัดจนไข่ในน�้าปรุงสุกเป็นก้อนๆ

   3) ใส่ค่ืนช่าย ต้นหอม พริกชี้ฟ้าแดง ผัดให ้

พอเข้ากันอีกครั้ง ตักใส่จานเสิร์ฟ

ลลิดา เจริญวิเศษ, สายธาร เสาทอง, ชุตาภา คุณสุข
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  3.3 วิธีการประกอบเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดปูกะตอย

   1) เส้นก๋วยเตี๋ยวแช่น�้าให้น่ิม (ประมาณ 10 

นาที) แล้วน�าขึ้นผึ่งไว้ในตะแกรงให้สะเด็ดน�้า

   2) ล้างปูทะเล แกะกระดองและนมปูออก ตัด

ปลายเล็บออก สับเป็นชิ้นประมาณตัวละ4 - 6 ชิ้น

   3) โขลกพรกิแห้ง หอมแดง กะปิ เข้าด้วยกนัให้

ละเอียด

   4) ใส่น�้ามันตั้งไฟพอร้อน เอาน�้าพริกลงผัดให้ 

หอมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศ น�้ามะขามเปียก น�้าตาลปี๊บ น�้าปลา 

พอส่วนผสมเดือดจึงใส่ปูลงผัด ให้เข้ากัน ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวผัดต่อไป

ด้วยไฟอ่อน จนเส้นก๋วยเต๋ียวนุ่มและแห้งจงึใส่ถัว่งอกและใบกยุช่าย

ที่ตัดไว้เป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 1 นิ้ว เคล้าให้เข้ากันแล้วยกลง

   5) รบัประทานกบัต้นกยุช่าย กะหล�า่ปลห่ัีนฝอย 

แตงกวา สับเป็นเส้น เติมรสเปรี้ยวด้วย  น�้ามะนาว

3.2 วิธีการประกอบเมนูปูลายผัดผงกะหรี่
1) เตรียมเครื่องผงกะหรี่ในชามผสมกอน โดยใสไขไก

นํ้าพริกเผา และนํ้าปลา ผสมใหเขากัน 
2) ตั้งกระทะเทนํ้ามันพืชลงไปตามดวยกระเทียมสับ ปู ผดั จนปูเริม่เปนสีสม

สุกเปนกอน ๆ 
3) ใสคื่นชาย ตนหอม พริกช้ีฟาแดง ผัดใหพอเขากันอีกครั้ง

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 เมนูปูลายผัดผงกะหรี่ จังหวัดจันทบุรี
 

3.3 วิธีการประกอบเมนูกวยเตี๋ยวผัดปูกะตอย
1) เสนกวยเตี๋ยวแชน้ําใหนิ่ม (ประมาณ 
2) ลางปูทะเล แกะกระดองและนมปูออก ตัดปลายเล็บออก สับเปนช้ินประมาณตัวละ
3) โขลกพริกแหง หอมแดง กะป เขาดวยกันใหละเอียด
4) ใสน้ํามันตั้งไฟพอรอน เอานํ้าพริกลงผดัให หอมปรุงรสดวยซอสมะเขือเทศ นํ้ามะขามเปยก นํ้าตาลปบ

พอสวนผสมเดือดจึงใสปูลงผัด ใหเขากัน ใสเสน
กุยชายท่ีตัดไวเปนทอน ๆ ยาวประมาณ 
 5) รับประทานกับตนกุยชาย กะหล่ําปลีหั่นฝอย แตงกวา
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 เมนูกวยเตี๋ยวผัดปูกะตอย จังหวัดจันทบุรี
 
สรุปและอภิปรายผล 

5.1 การศึกษาชนิดของปู โดยใชขอมูลทางสัณฐานภายนอก

ผลการศึกษาพบพบความหลากชนิดของปูจากการทําประมงลอบปูมาท้ังหมด 
จํานวน 2 ชนิด ไดแก ปูท่ีแทจริง จํานวน 
เปนปูท่ีไมแทจริงจํานวน 2 ชนิด และปูท่ีแทจริง 
การขายตามทองตลาดมากข้ึน เน่ืองจากปูมาและปูดํา มีราคาแพง เชน ปูกะตอยแดง 

เมนูปูลายผัดผงกะหรี่ 
กะหรี่ในชามผสมกอน โดยใสไขไกนํ้ามันหอย ซอสปรุงรส นํ้าปลา นํ้าตาล ผงกะหรี ่นมขนจืด

ตั้งกระทะเทนํ้ามันพืชลงไปตามดวยกระเทียมสับ ปู ผดั จนปูเริม่เปนสีสม ใสหอมใหญ ตนหอม ผัดจนไขในนํ้าปรุง

ใสคื่นชาย ตนหอม พริกช้ีฟาแดง ผัดใหพอเขากันอีกครั้ง ตักใสจานเสิรฟ 

จังหวัดจันทบุรี 

การประกอบเมนูกวยเตี๋ยวผัดปูกะตอย 
ประมาณ 10 นาที) แลวนําข้ึนผึ่งไวในตะแกรงใหสะเดด็นํ้า 

ลางปูทะเล แกะกระดองและนมปูออก ตัดปลายเล็บออก สับเปนช้ินประมาณตัวละ4 – 
โขลกพริกแหง หอมแดง กะป เขาดวยกันใหละเอียด 
ใสน้ํามันตั้งไฟพอรอน เอานํ้าพริกลงผดัให หอมปรุงรสดวยซอสมะเขือเทศ นํ้ามะขามเปยก นํ้าตาลปบ

พอสวนผสมเดือดจึงใสปูลงผัด ใหเขากัน ใสเสนกวยเตี๋ยวผดัตอไปดวยไฟออน จนเสนกวยเตี๋ยวนุมและแหงจึงใสถ่ัวงอกและใบ
กุยชายท่ีตัดไวเปนทอน ๆ ยาวประมาณ 1 น้ิว เคลาใหเขากันแลวยกลง 

รับประทานกับตนกุยชาย กะหล่ําปลีหั่นฝอย แตงกวา สับเปนเสน เติมรสเปรี้ยวดวย  นํ้ามะนาว

จังหวัดจันทบุรี 

การศึกษาชนิดของปู โดยใชขอมูลทางสัณฐานภายนอก 

ผลการศึกษาพบพบความหลากชนิดของปูจากการทําประมงลอบปูมาท้ังหมด 12 สกุล 18 
แทจริง จํานวน 16 ชนิด สําหรับอวนจมปูมา พบความหลากชนิดของปูท้ังหมด 
ชนิด และปูท่ีแทจริง 21 ชนิด โดยชาวประมงมีการนําปูท่ีเคยโยนท้ิงเมื่อในอดีตมาใชประโยชน โดย

เน่ืองจากปูมาและปูดํา มีราคาแพง เชน ปูกะตอยแดง (Charybdis affinis

ซอสปรุงรส นํ้าปลา นํ้าตาล ผงกะหรี ่นมขนจืด

ใสหอมใหญ ตนหอม ผัดจนไขในนํ้าปรุง

 6 ช้ิน 

ใสน้ํามันตั้งไฟพอรอน เอานํ้าพริกลงผดัให หอมปรุงรสดวยซอสมะเขือเทศ นํ้ามะขามเปยก นํ้าตาลปบ นํ้าปลา 
จนเสนกวยเตี๋ยวนุมและแหงจึงใสถ่ัวงอกและใบ

สเปรี้ยวดวย  นํ้ามะนาว 

18 ชนิด โดยเปนปูไมแทจริง
สําหรับอวนจมปูมา พบความหลากชนิดของปูท้ังหมด 16 สกุล 23 ชนิด 
ชนิด โดยชาวประมงมีการนําปูท่ีเคยโยนท้ิงเมื่อในอดีตมาใชประโยชน โดย

Charybdis affinis) และปูกะตอยขาว 

3.2 วิธีการประกอบเมนูปูลายผัดผงกะหรี่
1) เตรียมเครื่องผงกะหรี่ในชามผสมกอน โดยใสไขไก

นํ้าพริกเผา และนํ้าปลา ผสมใหเขากัน 
2) ตั้งกระทะเทนํ้ามันพืชลงไปตามดวยกระเทียมสับ ปู ผดั จนปูเริม่เปนสีสม

สุกเปนกอน ๆ 
3) ใสคื่นชาย ตนหอม พริกช้ีฟาแดง ผัดใหพอเขากันอีกครั้ง
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18 ชนิด โดยเปนปูไมแทจริง
สําหรับอวนจมปูมา พบความหลากชนิดของปูท้ังหมด 16 สกุล 23 ชนิด 
ชนิด โดยชาวประมงมีการนําปูท่ีเคยโยนท้ิงเมื่อในอดีตมาใชประโยชน โดย

Charybdis affinis) และปูกะตอยขาว 

ภาพที่ 3 เมนูปูลายผัดผงกะหรี่ จังหวัดจันทบุรี

ภาพที่ 4 เมนูก๋วยเตี๋ยวผัดปูกะตอย จังหวัดจันทบุรี

สรุปและอภิปรายผล
 1. การศึกษาชนิดของปู โดยใช้ข้อมูลทางสัณฐาน

ภายนอก

 ผลการศึกษาพบว ่า ความหลากชนิดของปูจาก 

การท�าประมงลอบปมู้าทัง้หมด 12 สกุล 18 ชนดิ โดยเป็นปไูม่แท้จรงิ 

จ�านวน 2 ชนิด ได้แก่ ปูที่แท้จริง จ�านวน 16 ชนิด ส�าหรับอวนจม 

ปูม้า พบความหลากชนิดของปูทั้งหมด 16 สกุล 23 ชนิด เป็นปู 

ที่ไม่แท้จริงจ�านวน 2 ชนิด และปูที่แท้จริง 21 ชนิด โดยชาวประมง 

มีการน�าปูที่เคยโยนทิ้งเมื่อในอดีตมาใช้ประโยชน์ โดยการขาย 

ตามท้องตลาดมากข้ึน เน่ืองจากปูม้าและปูด�า มีราคาแพง เช่น 

ปูกะตอยแดง (Charybdis  affin is )  และปูกะตอยขาว  

(Charybdis anisodon) นอกจากน้ียังพบว่า ปูบางชนิด เช่น  

ปูใบ้ก้ามโต (Myomenippe hardwickii) ก็ถูกน�ามาขายด้วย 

โดยเฉพาะส่วนก้าม ที่มีขนาดใหญ่

 ผลการศึกษาครั้งนี้พบความหลากหลายของปูจาก 

การท�าประมงลอบปูม้ามีจ�านวนชนิดใกล้เคียงกับการศึกษาของ  

Kunsook and Dumrongrojwatthana (2017) ที่ท�าการศึกษา 

ความหลากชนิดของปูจากการท�าประมงลอบปูม ้า บริเวณ 

อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 17 ชนิด โดยชนิดของ 

ปูที่เพิ่มขึ้นมา 1 ชนิด ได้แก่ Scylla paramamosain การศึกษา 

ความหลากหลายชนิดของปู มีความส�าคัญมากต่อแนวทางใน 

การปรับปรุงมาตรการการท�าประมงปูม้า เน่ืองจากจัดเป็นเง่ือนไข 

หนึ่งในการตรวจสอบผลกระทบของการท�าประมงที่มีต่อสัตว์น�้า 

ในระบบนิเวศ (Ecosystem base management) (Seafood  

watch, 2018) ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานภาพของ 

ทรัพยากรปู หรือสัตว์น�้าที่ติดมากับลอบและอวนจมปูม้าอย่าง 

ต่อเนือ่ง เพือ่หาแนวทางทีม่ปีระสิทธภิาพในการลดการใช้ประโยชน์ 

สัตว์น�้าพลอยจับได้ โดยเฉพาะสัตว์น�้าที่ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

แต่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อโครงสร้างของระบบนิเวศ

ลลิดา เจริญวิเศษ, สายธาร เสาทอง, ชุตาภา คุณสุข
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 2. ส�ารวจเมนูอาหารปูในพื้นที่ศึกษาวิจัย
 ผลการศึกษาพบเมนูอาหารปูทั้ งหมด 35 เมนู 
ในพื้นที่อ�าเภอแหลมสิงห์และอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  
โดยปูที่น�ามามาประกอบอาหารเป็นเมนูปู ได้แก่ ปูม้า (Portunus  
pelagicus) ปูทะเล (Scylla transquebarica) โดยเมนูปูที่มี 
เกือบทุกร้าน คือ ส้มต�าปูม้า รองลงมา คือ ข้าวผัดปู ปูน่ิมผัด 
ผงกะหรี่ ปูผัดน�้าพริกเผา ปูนิ่มทอดกระเทียม และปูอบวุ้นเส้น  
ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับเมนูปูในการศึกษา หรือผลงานวิจัยก่อนหน้านี้ 
พบว่า เป็นเมนูที่มีความคล้ายคลึงกัน ไม่มีอะไรแปลกใหม่ อีกทั้ง 
เนื้อและรสชาติก็ไม่มีความแตกต่างกัน เพราะส่วนใหญ่ใช้ปูม้าและ 
ปูทะเลเป็นวัตถุดิบ (ประสาน ไมตรี, 2561)
 3. การพัฒนาและสร้างสรรค์เมนูปูท้องถิ่น
 กลุ่มผู้วิจัยจึงพัฒนาและต่อยอดเมนูปูขึ้นมา 3 เมนู  
ได้แก่ แกงคั่วปูหินใส่ใบขลู่ ปูลายผัดผงกะหรี่ และก๋วยเตี๋ยวผัด 
ปกูะตอย เพือ่พฒันาเป็นเมนปูท่ีูสร้างสรรค์ของท้องถิน่ การยอมรบั 
ของผู้บริโภคต่อแกงคั่วปูหินใส่ใบขลู่ ผู้บริโภคให้การยอมรับแกงคั่ว 
ปหูนิใส่ใบขลู ่คดิเป็นร้อยละ 93 ของผู้บรโิภค และไม่ยอมรบัแกงค่ัว 
ปูหินใส่ใบขลู่ คิดเป็นร้อยละ 7 หากมีแกงคั่วปูหินใส่ใบขลู่จ�าหน่าย 
ผู้บริโภคยินดีที่จะซื้อแกงคั่วปูหินใส่ใบขลู่ โดยคิดเป็นร้อยละ 90  
ของผู้บริโภค และไม่ซื้อแกงคั่วปูหินใส่ใบขลู่ โดยคิดเป็นร้อยละ 10  
ของผู้บริโภค ผลการประเมินการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัส 
ของแกงค่ัวปูหินใส่ใบขลู่ พบว่า คะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัส 
อยู่ที่ 3.88 อยู่ในระดับความพึงพอใจที่ชอบมาก
 การยอมรับของผู้บริโภคต่อปูลายผัดผงกะหรี่ ผู้บริโภค 
ให้การยอมรบัปลูายผดัผงกะหรี ่คดิเป็นร้อยละ 97 ของผูบ้รโิภค และ 
ไม่ยอมรับปูลายผัดผงกะหรี่ คิดเป็นร้อยละ 3 ของผู้บริโภค หากม ี
ปูลายผัดผงกะหรี่จ�าหน่าย ผู้บริโภคยินดีที่จะซื้อปูลายผัดผงกะหรี่ 
โดยคิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้บริโภค และไม่ซ้ือปูลายผัดผงกะหรี ่
โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของผู้บริโภค ผลการประเมินการยอมรับทาง 
ด้านประสาทสมัผสัของปลูายผดัผงกะหรี ่พบว่า มคีะแนนเฉลีย่ทาง 
ประสาทสัมผัสอยู่ที่ 4.13 อยู่ในระดับความพึงพอใจที่ชอบมาก
 การยอมรับของผู ้บริโภคต่อก๋วยเตี๋ยวผัดปูกะตอย 
ผู้บริโภคให้การยอมรับก๋วยเตี๋ยวผัดปูกะตอย คิดเป็นร้อยละ 87  
ของผูบ้ริโภค และไม่ยอมรับก๋วยเตีย๋วผัดปกูะตอย คดิเป็นร้อยละ 13  
ของผู้บริโภค หากมีก๋วยเตี๋ยวผัดปูกะตอยจ�าหน่าย ผู้บริโภคยินดี 
ที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวผัดปูกะตอย โดยคิดเป็นร้อยละ 72 ของผู้บริโภค  
และไม่ซือ้ก๋วยเตีย๋วผดัปกูะตอย โดยคดิเป็นร้อยละ 28 ของผู้บรโิภค  
ผลการประเมินการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของก๋วยเตี๋ยว 
ผัดปูกะตอย พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสอยู่ที่ 3.83 
อยู่ในระดับความพึงพอใจที่ชอบมาก
 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ และ 
ยินดีซื้อผลิตภัณฑ์จากเมนูปู คือ ปูลายผัดผงกะหรี่มากที่สุด  
รองลงมาคือ แกงคั่วปูหินใส่ใบขลู ่ และก๋วยเตี๋ยวผัดปูกะตอย  

เป็นล�าดับสุดท้าย เนื่องจากก๋วยเตี๋ยวผัดปูกะตอย เป็นเมนู 
ที่ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยดีอยู่แล้ว ถึงแม้จะเปล่ียนเป็นปูชนิดอ่ืน 
ก็ไม่ได้สร้างความสนใจและพึงพอใจเท่าเมนูที่มีการสร้างสรรค์ 
ขึ้นมาใหม่เหมือน 2 เมนูแรก

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 ความหลากหลายของปจูากการท�าประมงด้วยเครือ่งมอื 
ประมงต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี ท�าให้มีการน�าปูขึ้นมาใช้ประโยชน ์
จ�านวนหลายชนิด ดังน้ันปูบางชนิดที่มีคุณค่า และสามารถน�ามา 
พัฒนาเป็นเมนูอาหารท้องถิ่นได้ควรได้รับการวิจัยและพัฒนาต่อไป  
และควรศึกษาถึงแนวทางการน�าปูแต่ละชนิดมาใช้ประโยชน์โดย 
ค�านงึถงึความยัง่ยนืด้วย เช่น ไม่ควรน�าแม่ปไูข่นอกกระดองขึน้มาใช้ 
ประโยชน์ หรือไม่ควรน�าปูที่มีขนาดเล็กจนเกินไปขึ้นมาใช้ก่อนที่จะ 
ถึงช่วงวัยการเจริญพันธุ์ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
 การวิจยันีม้วีตัถุประสงค์ 1) เพือ่ศึกษาความต้องการในการบวชระยะสัน้ของพระภกิษใุนพระพทุธศาสนา 2) เพือ่พฒันาหลกัสตูร

การฝึกอบรมส�าหรับผูบ้วชระยะสัน้ของพระภกิษใุนพระพทุธศาสนา 3) เพือ่ศกึษาความเป็นไปได้ในการน�าหลกัสตูรการฝึกอบรมไปใช้พฒันา 

ผู้บวชระยะสั้นในพระพุทธศาสนา เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed methods) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็น 

พระจ�านวน 285 รูป จากคณะสงฆ์ภาค 13 โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิตามจังหวัดโดยวิธีการแบ่งเป็นสัดส่วน และการวิจัย 

เชิงคุณภาพซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลหลักจ�านวน 48 รูป/คน การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเบ้ืองต้น ระดับกลาง  

และระดับก้าวหน้า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ 1) วิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น 2) การพัฒนาหลักสูตร 

3) ทดลอง 4) ประเมินผลหลักสูตร และรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละดัชนีประสิทธิผล และขนาดของผล  

(Effect size)  ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ความต้องการในการบวชระยะสั้นของพระภิกษุซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

ระดับเบื้องต้นบวช 5-9 วัน คิดเป็นร้อยละ 19.30 ระดับกลางบวช 10-15 วัน คิดเป็นร้อยละ 45.61 และระดับก้าวหน้าบวช 16-30 วัน  

คิดเป็นร้อยละ 34.74 สาเหตุของการบวชระยะสั้นเนื่องมาจากการลางานได้จ�ากัด คิดเป็นร้อยละ 73.33 วิชาจ�าเป็นที่ผู้บวชระยะสั้น 

ต้องเรียน คือ วิชาวินัย วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ วิชาคิหิปฏิบัติ วิชาศาสนพิธี และภาวนา 

 2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส�าหรับพระภิกษุบวชระยะส้ันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเบ้ืองต้นบวช 5-9 วัน  

ระดับกลางบวช 10-15 วัน ระดับก้าวหน้าบวช 16-30 วัน ซึ่งได้ทดลองฝึกอบรมทั้ง 3 ระดับ พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลต่างของคะแนน 

ก่อนและหลัง ได้ขนาดของผล (Effect size) ES = 68.18, ES = 74.50, ES = 69.43 ตามล�าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด คือ 

.80 และผลการค�านวณหาดัชนีประสิทธิผลการฝึกอบรมก่อนและหลังฝึกอบรมทั้ง 3 ระดับ พบว่า ได้ค่า E.I = 72.00, E.I =65.81,  

และ E.I = 62.10 ตามล�าดับ

 3. ความเป็นไปได้ของการน�าหลักสูตรไปใช้ทั้ง 3 ระดับ สรุปว่าหลักสูตรฝึกอบรมทั้ง 3 ระดับเป็นหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาของ 

หลักสูตรที่ครอบคลุมเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับช่วงเวลาการบวชระยะสั้น  

   

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, พระภิกษุบวชระยะสั้น, พระพุทธศาสนา 
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Abstarct
 The purposes of this research were to 1) study the short-term ordination requirements of monks in  

Buddhism 2) to develop training curriculums 3) to study the feasibility of using training curriculums for short-term  

ordination monks in Buddhism. The research was done using mixed methods research methodology including  

quantitative research method which stratified random sampling 285 monks according to province by proportioning  

from the monastic order in Sangha Region 13 and qualitative research method from 48 key informants. 

The development of training curriculum was divided into 3 levels including  the basic level, the medium level,  

and the advanced level. The curriculum development process was divided into 4 phases as follows :  

1) analysis needs assessment 2) curriculum development  3) implementation and 4) evaluation and study the  

feasibility of using training curriculums. The collected data were analyzed by percentage, effectiveness index and 

effect size. 

 The research finding were summarized as follows :

 1. The Need of short-term ordination were : 1. taking a leave for ordinate 5-9 days equivalent to 19.30%  

2. taking a leave for ordinate 10-15 days equivalent to 45.61% 3.take a leave for ordinate 16-30 days equivalent to 

34.74%. The most reasons of short-term ordination was limited to take a leave and rated at 73.33%. The subjects  

which were necessary to study for short-term ordination monks namely discipline, Dharma, Buddha’s biography and  

praying.

 2. The development of a training curriculum for short-term ordination monks was divided into 3 levels  

including the basic level, ordinate 5-9 days, the medium level, ordinate 10-15 days and the advanced level,  

ordinate 16-30 days. The comparison score of training achievement pretest and posttest by the effect size (ES)  

were found that ES = 68.18, ES = 74.50, ES = 69.43 respectively, which is more than .80 the results, of training  

effectiveness index pretest and posttest the level 3 training curriculum were found that value E.I = 72.00, 

E.I = 65.81, E.I 62.10, respectively.

 3. The feasibility of using training curriculums on 3 levels concluded that all 3 levels of training  

curriculums were available due to suitable content, useful and fit within the short time.

Keywords : Development of Training curriculum, Monk ordination short, Buddhism 
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บทน�า
 พระพุทธศาสนานั้นถือกันว่าเป็นศาสนาประจ�าชาติไทย 

เป็นประเพณีที่สืบต่อมาโดยถูกต้องตามสมควรแก่เหตุ คือ การที ่

พระพุทธศาสนากับชนชาติไทยได้มีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกันทั้งในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสืบทอด 

มาเป็นเวลาช้านาน (พระราชวรเมธ ี(ประสทิธิ ์พรฺหฺมร�ส)ี, 2557: 10)

 หลักธรรมค�าสอนได้สอดแทรกเข้าไปสู่วิถีการด�าเนินชีวิต 

เป็นรากฐานให้กับวัฒนธรรมประเพณี ตลอดถึงวิธีคิดในด้านต่างๆ  

เช ่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสังคม  

ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านความเป็นอยู ่ ล้วนอาศัย 

พระพทุธศาสนาเป็นองค์ความรูพ้ืน้ฐาน จนกลายเป็นลกัษณะพเิศษ 

ของคนไทย พระพุทธศาสนาเป็นผู้น�าทางจิตใจ เป็นที่เคารพสักการะ  

และเกิดการบวชกุลบุตรท่ีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นภิกษุขึ้น 

มาจนถึงปัจจุบัน การบวชจึงเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธให้ 

ความส�าคญั เกดิเป็นประเพณทีีช่ายไทยพออายคุรบ 20 ปี มกัจะหา 

โอกาสสกัครัง้ในชีวติเพือ่บวชเป็นพระภกิษใุนพระพทุธศาสนา และ 

การบวชวิวัฒนาการมาโดยล�าดับตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง  

จนกลายเป็นค่านิยม บางครั้งการบวชในสังคมไทยก็ออกนอก 

หลักการพระธรรมวินัยในด้านเนื้อหาไปเรื่อยๆ คงไว้แค่เพียงรูปแบบ  

ซึง่เป็นปัญหาท่ีท�าให้พระพทุธศาสนาเกดิภาวะอ่อนแอและเสือ่มโทรม 

ไปในปัจจุบัน (อ�านาจ ปักษาสุข, 2557: 5) 

  การออกบวชเป็นการด�าเนินชีวิตอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นวิถี 

ชวีติเฉพาะแบบเพือ่พฒันาบคุคลให้มุง่สูเ่ป้าหมาย คอื ความพ้นทกุข์ 

ที่เรียกว่า “พรหมจรรย์” ดังค�าสรุปการตรัสรู ้ของพระสัมมา 

สมัพทุธเจ้าและการบรรลุพระอรหันต์ของพระสาวกว่าชาตสิิน้ไปแล้ว  

พรหมจรรย์เสร็จสิ้นลงแล้ว กิจที่ควรท�าได้ท�าแล้วกิจอื่นๆ ที่จะต้อง 

ท�าเพื่อการนี้ ย่อมไม่มีอีก ภิกษุใด เป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบ 

พรหมจรรย์แล้วท�ากิจที่ควรท�าเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรล ุ

ประโยชน์ ได้โดยล�าดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นเพราะรู ้

โดยชอบ พระพุทธพจน์นี้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของชีวิตนักบวช 

ต้องการ คือ การบรรลุพระนิพพาน ได้แก่ การหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิง 

จากทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปธรรมนามธรรม คือ “ความสิ้น ราคะ โทสะ  

โมหะ” “และ ความสิ้นตัณหา” คือ จุดจบแห่งทุกข์ คือ จุดมุ่งหมาย 

สูงสุดของการบวช (มั่น เสือสูงเนิน, 2557: 8)

  แต ่ด ้ วยยุคสมัยที่ เปลี่ ยนไปแนวคิดการบวชใน 

พระพุทธศาสนาจากเดิม คือ ความต้องการพ้นทุกข์ (นิพพาน) 

ได้มีพลวัตไปเป็นวัตถุประสงค์ที่หลากหลายในสังคมไทยปัจจุบัน  

แม้ในวธิกีารบวชยงัอ้างองิแนวคดิในพระไตรปิฎก แต่การด�าเนนิชวีติ 

ของผู ้บวชมิได้ตั้งอยู ่ในองค์ความรู ้ตามหลักการดั้งเดิม ได้แก่  

การมีวัตถุประสงค์ทางสังคมเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น การบวชตาม 

ประเพณี บวชเพื่อศึกษาวิชาการตามระบบทางโลก ที่เห็นว่าได้รับ 

การยอมรับสถานะในทางสังคมไทยในปัจจุบัน ที่ชัดเจนตามหลัก 

พระธรรมวินัย จึงเหลืออยู่ 2 ประเภท คือ พระภิกษุ กับ สามเณร  

ซึ่งในปัจจุบันมีความหละหลวมทางพระวินัยจนเกิดป ัญหา 

และอธิกรณ์ขึ้นบ่อยครั้ง (พระครูสุนทรประสิทธิธรรม (ประสิทธิ์ 

ชุตินฺธโร), 2558: 12)  

 การเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรของสังคมแห่งความรู้  

วิธีการปลูกปัญญา การจัดการศึกษาจะยึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล  

สมาธิ ปัญญา ซ่ึงเป็นการฝึกอบรมที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่า 

การเรียนการสอนในทางทฤษฎี และให้ความส�าคัญแก่การจัด 

การศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร พระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่า 

เป็นศาสนาแห่งการศึกษาสภาวะพิเศษเหล่าน้ีเอื้ออ�านวยให้เกิด 

การขยายรูปธรรมแห่งความส�าเร็จสู่สังคมส่วนรวมในหลากหลาย 

รูปแบบ (พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2554) การพัฒนา 

บุคลากรภายในวัดเพื่อสังคม วัดต้องจัดพระพี่เลี้ยงดูแลการปฏิบัต ิ

ศาสนกิจ ศาสนพิธีและการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดให้แก ่

พระบวชใหม่ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นประโยชน์แก่วัดและสังคม  

ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้อบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน 

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าที่ต่างๆ ภายในวัด เช่น  

หลักสูตรวิปัสสนาจารย์ หลักสูตรพระนักเผยแผ่ เพื่อพัฒนาวัด 

และสังคมต่อไป (พระมหาสหัส ฐิตสาโร, 2557: 383)  

 จากสภาพการณ์ข้างต้นจึงควรมีการแสวงหาวิธีการ 

ที่จะท�าอย่างไรให้พระภิกษุที่บวชระยะส้ันมีความรู้เกี่ยวกับหลัก 

พระธรรมวินัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บวชโดยตรงแนวโน้มของ 

ปัญหาก็ยังจะมีมากยิ่งขึ้น จากตัวอย่างของวิกฤติการณ์การบวช 

ในพระพทุธศาสนาข้างต้นนัน้ พอเป็นดชันบ่ีงชีว่้าปัจจบุนัเป็นสงัคม 

โลกาภิวัตน์ส่งผลต่อระบบสิ่งแวดล้อม ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม อย่างมากมายแล้วแผ่ขยายเป็นวงกว้าง ทั้งประชาชน 

จะต้องรู้จักวิธีการปรับตัวเพื่อด�ารงอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

และกระแสแนวความคิดต่อการบวชที่ก�าลังเปล่ียนไปได้ส่งผล 

ให้การบวชในสังคมไทยประสบกับภาวะวิกฤติต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งวิกฤติการณ์ดังกล่าวได้บั่นทอนความเชื่อม่ันเรื่องการบวชใน 

ประเทศไทยว่า การบวชนัน้ยงัเป็นการท�าให้ชีวติเจรญิด้วยคณุธรรม 

หรือเป็นเพียงผู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองมากน้อยเพียงใด ในปัจจุบัน 

พระพุทธศาสนาจึงเข้าสู่ยุคเส่ือมซ่ึงสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้า 

ได้ตรัสไว้ว่า เพราะเหตุอันตรธานทั้ง 5 ประการ ฉะนั้นการบวชแล้ว 

มาศึกษา มาปฏิบัติ ก็จะช่วยพยุงพระพุทธศาสนาไม่ให้อันตรธาน 

เสื่อมสูญไปได้ (พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร�สี), 2557: 12) 

 พระภิกษุสงฆ์มีบทบาทส�าคัญในฐานะท่ีเป็นศูนย์รวม 

ทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนถ้าประพฤติดีปฏิบัติชอบก็จะน�ามา 

ซึ่งความศรัทธาเล่ือมใสของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่เล่ือมใส 

แล้วก็จะเลื่อมใสยิ่งขึ้นไป ก็จะช่วยกันท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา 

ให้เจริญรุ ่งเรืองฉะน้ันพระสงฆ์ต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ 

ความแตกฉานยิ่งๆ ขึ้นไปมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมค�าสอน 

เลิศพิพัฒน์ แก้ววันทอง, ดุสิต ขาวเหลือง, มานพ แจ่มกระจ่าง
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และปรับใช้ให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน (สมเด็จพระพุทธชินวงศ ์

(สมศักดิ์ อุปสโม), 2560: 4) 

 ในการน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะหาวิธีการที่จะช่วย 

ให้การบวชระยะสั้นเป็นประโยชน์ส�าหรับผู ้บวชโดยจะพัฒนา 

หลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับพระภิกษุท่ีบวชระยะสั้น เพราะ 

การบวชที่ถือว่าดีมีประโยชน์โดยตรง คือ บวชแล้วได้ศึกษาเรียนรู้ 

หลักพระธรรมวินัยถึงแม้จะบวชระยะเวลาสั้นๆ ก็ยังมีโอกาสได ้

ศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัยได้ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นพื้นฐานหรือ 

ว่าสร้างสมบุญบารมีไว้ให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยในการประพฤติชอบ 

ประกอบกรรมดีย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้บวชสังคมและต่อ 

พระศาสนาต่อไป 

ค�าถามในการวิจัย
 1. ความต้องการในการบวชระยะสั้นของพระภิกษ ุ

ในพระพุทธศาสนา เป็นอย่างไร

 2. หลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับผู้บวชระยะสั้นของ 

พระภิกษุในพระพุทธศาสนาควรเป็นอย่างไร

  3. การน�าหลักสูตรการฝึกอบรมไปใช้พัฒนาผู ้บวช 

ระยะสั้นในพระพุทธศาสนามีความเหมาะสมหรือไม่ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาความต้องการในการบวชระยะส้ันของ 

พระภิกษุในพระพุทธศาสนา 

 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับผู้บวช 

ระยะสั้นของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

  3. เพือ่ศึกษาความเป็นไปได้ในการน�าหลกัสตูรการฝึก 

อบรมไปใช้พัฒนาผู้บวชระยะสั้นในพระพุทธศาสนา

ขอบเขตของการศึกษา
 การศึกษาในครั้งนี้  มีขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 

  1. ขอบเขตในด้านพื้นที่ของการศึกษา 

 พืน้ทีใ่นการศึกษาในครัง้นี ้คือ ภาคตะวนัออก 4 จังหวดั 

มีจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

  2. ขอบเขตในด้านเนื้อหาของการศึกษา 

 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการฝึก 

อบรมส�าหรบัพระภกิษบุวชระยะสัน้ในพระพทุธศาสนา เนือ้หาทีจ่ะ 

ศกึษาใช้หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ตามแนวทางของกรมศาสนา  

(2554) โดยมีวิชาต่างๆ ได้แก่ วิชาวินัย วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ  

วิชาภาวนา วิชาคิหิปฏิบัติ วิชาศาสนพิธี 

 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา 

 ระหว่างเดอืนสงิหาคม 2560 - สงิหาคม 2561 เป็นระยะ 

เวลา 12 เดือน 

 4. ขอบเขตด้านประชากร กลุ ่มตัวอย่าง และผู้ให ้

ข้อมูล ประกอบด้วย

 ประชากร ได้แก่ เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และ 

ผู้เคยบวชระยะสั้น ในภาค 13 มี 4 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ใช้การก�าหนด 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,  

1970: 608) จ�านวน 1,118 วัด 

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ เจ้าอาวาส  

จ�านวน 238 รูป และผู้ช่วยเจ้าอาวาสจ�านวน 47 รูป ในภาค 13  

มี 4 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และ 

จังหวัดตราด โดยสุ่มแบบชั้นภูมิตามจังหวัดโดยวิธีการแบ่งเป็น 

สัดส่วน จ�านวน 285 วัด 

 ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัในการศกึษาเชงิคณุภาพ ได้แก่ เจ้าอาวาส  

วุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก เป ็นครูสอนพระปริยัติธรรม 

แผนกธรรม อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป และผู ้เคยบวชระยะสั้น  

เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) จ�านวน 

ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 48 รูป/คน มีเจ้าอาวาส จ�านวน 23 รูป  

และผู้เคยบวชระยะสั้น จ�านวน 25 คน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ได้ทราบข้อมลูเกีย่วกบัปัญหาการบวชระยะสัน้ของ 

พระภิกษุ 

 2. ได้แบบการจัดการศึกษาจากการวิจัยครั้งนี้ไป 

ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ 

พระภิกษุที่บวชระยะสั้นของวัดในภาค 13 จ�านวน 4 จังหวัด

  3. เป ็นประโยชน์ต ่อพระภิกษุที่บวชระยะสั้นใน 

การพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมของตนเองอย่างสอดคล้อง 

กับบริบทในสังคมปัจจุบัน

 4. ผู้บวชได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยอย่างถูกต้อง 

แม้จะมีระยะเวลาบวชไม่นาน

  5. มีโอกาสได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ด�ารงอยู ่

ต่อไปอีกยาวนาน

เลิศพิพัฒน์ แก้ววันทอง, ดุสิต ขาวเหลือง, มานพ แจ่มกระจ่าง
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นิยามศัพท์เฉพาะ
 ผู้วิจัยก�าหนดนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

 1. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม หมายถงึ กระบวนการ 

ในการก�าหนดเนื้อหาความรู้ ทักษะ ระยะเวลาการฝึกอบรมตาม 

ความจ�าเป็นเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมจะน�า 

ธรรมะไปประพฤติปฏิบัติได้ และทัศนคติ ของเรื่อง 1) วิชาวินัย  

2) วิชาธรรม 3) พุทธประวัติ 4) วิชาคิหิปฏิบัติ 5) วิชาศาสนพิธี  

6) วิชาภาวนา ส�าหรับพระภิกษุที่บวชระยะสั้น

 2. การบวช หมายถึง การฝึกฝนหรือการพัฒนาตน 

อย่างเข้มข้นด้วยการน�าพาตนให้พ้นไปจากภาวะของความเป็น 

ฆราวาส ด�าเนินชีวิตที่ทวนกระแสของกิเลสพร้อมกันนั้นก็มี 

การฝึกฝนอบรมตนเองทางกาย วาจา และใจให้สูงยิ่งขึ้น

  3. การบวชระยะสัน้ หมายถงึ ผู้อปุสมบทเป็นพระภกิษ ุ

ในพระพุทธศาสนาตามประเพณีหรือตามเงื่อนไขทางสังคมซ่ึงมี 

ระยะเวลาการบวชไม่เกิน 30 วัน ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

คือ 

  3.1 กลุ่ม 1 คือ ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุ  5 - 9  วัน

  3.2 กลุ่ม 2 คือ ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุ 10 - 15 วัน

   3.3 กลุ่ม 3 คือ ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุ 16 - 30 วัน

 4. ความต้องการในการบวชระยะสั้น หมายถึง  

ความต้องการของผู้ที่จะบวชมีเวลาจ�ากัดในการบวช

  5. ความเป็นไปได้ในการน�าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้  

หมายถึง การน�าหลักสูตรไปฝึกอบรมส�าหรับผู้บวชระยะสั้น

  6. หลักสูตรฝึกอบรมส�าหรับผู้บวชระยะสั้น หมายถึง  

หลักสูตรที่ใช้ส�าหรับฝึกอบรมผู้บวชระยะสั้น ไม่เกิน 30 วัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
  ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดในการวิจัย ใช้แนวคิดทฤษฎี 

เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม (Development of  

Training Curriculum) ดังนี้คือ 1) วัตถุประสงค์หลักสูตรฝึกอบรม   

2) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) เนื้อหาหรือหน่วยฝึกอบรม 

4) กิจกรรมการฝึกอบรมหรือเทคนิควิธีการจัดฝึกอบรม 5) สื่อการ 

ฝึกอบรม 6) การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม (ยุทธ ไกยวรรณ์,  

2559: 47) และแนวคิดการฝึกอบรม (Training) รวมทั้งหลักธรรม 

ทางพระพุทธศาสนา มีวิชาดังนี้ คือ 1) วิชาวินัย 2) วิชาธรรม 

3) วิชาพุทธประวัติ 4) วิชาคิหิปฏิบัติ 5) วิชาศาสนพิธี 6) วิชาภาวนา  

(กรมการศาสนา, 2554: 3)

 ในการวจิยัครัง้นีมุ้ง่พัฒนาหลกัสตูรการฝึกอบรมส�าหรบั 

พระภิกษุบวชระยะสั้นในพระพุทธศาสนา ดังภาพประกอบ

ของเรื่อง 1) วิชาวินัย 2) วิชาธรรม 3) พุทธประวัติ 4) วิชาคิหิปฏิบัติ 5) วิชาศาสนพิธี 6) วิชาภาวนา สําหรับพระภิกษุท่ี
บวชระยะสั้น 
   2. การบวช หมายถึง การฝกฝนหรือการพัฒนาตนอยางเขมขนดวยการนําพาตนใหพนไปจากภาวะของความ
เปนฆราวาส ดําเนินชีวิตท่ีทวนกระแสของกิเลสพรอมกันน้ันก็มีการฝกฝนอบรมตนเองทางกาย วาจา และใจใหสูงยิ่งข้ึน 
  3. การบวชระยะสั้น หมายถึง ผูอุปสมบทเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตามประเพณหีรือตามเง่ือนไขทาง
สังคมซึ่งมีระยะเวลาการบวชไมเกิน 30 วัน ในการวิจัยครั้งน้ีแบงเปน 3 กลุม คือ  
   3.1 กลุม 1 คือ ผูท่ีบวชเปนพระภกิษุ   5  9  วัน 
   3.2 กลุม 2 คือ ผูท่ีบวชเปนพระภกิษุ 10  15  วัน 
   3.3 กลุม 3 คือ ผูท่ีบวชเปนพระภกิษุ 16  30 วัน 
  4. ความตองการในการบวชระยะสั้น หมายถึง ความตองการของผูท่ีจะบวชมีเวลาจาํกัดในการบวช 
  5. ความเปนไปไดในการนําหลักสตูรฝกอบรมไปใช หมายถึง การนําหลักสตูรไปฝกอบรมสาํหรับผูบวชระยะสั้น 
  6. หลักสูตรฝกอบรมสาํหรับผูบวชระยะสั้น หมายถึง หลักสตูรท่ีใชสาํหรับฝกอบรมผูบวชระยะสั้นไมเกิน 30 วัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดในการวิจัย ใชแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม (Development 
of Training Curriculum) ดังน้ีคือ 1) วัตถุประสงคหลักสูตรฝกอบรม  2) วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 3) เน้ือหาหรือ
หนวยฝกอบรม 4) กิจกรรมการฝกอบรมหรือเทคนิควิธีการจัดฝกอบรม 5) สื่อการฝกอบรม 6) การวัดและประเมินผลการ
ฝกอบรม (ยุทธ ไกยวรรณ, 2559: 47) และแนวคิดการฝกอบรม (Training) รวมท้ังหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีวิชา
ดังน้ี คือ 1) วิชาวินัย 2) วิชาธรรม 3) วิชาพุทธประวัติ 4) วิชาคิหิปฏิบัติ 5) วิชาศาสนพิธี 6) วิชาภาวนา (กรมการศาสนา, 
2554: 3) 
 ในการวิจัยครั้งน้ีมุงพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับพระภิกษุบวชระยะสั้นในพระพุทธศาสนา ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับพระภิกษุบวชระยะ
สั้นในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใชวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ มี
กรอบแนวคิดในการวิจัย คือแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม (Development of Training 
Curriculum) ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคหลักสูตรฝกอบรม  2) วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 3) เน้ือหาหรือหนวย
ฝกอบรม 4) กิจกรรมการฝกอบรมหรือเทคนิควิธีการจัดฝกอบรม 5) สื่อการฝกอบรม 6) การวัดและประเมินผลการ
ฝกอบรม (ยุทธ ไกยวรรณ, 2559: 47) และแนวคิดการฝกอบรม (Training) โดยแบงการดําเนินการวิจัย 4 ระยะดังน้ี 
  ระยะท่ี 1 วิเคราะหความตองการจําเปน 
  ข้ันตอนน้ีเปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลความตองการจําเปนท่ีเก่ียวของกับการสรางหลักสูตรการฝกอบรม
สําหรับพระภิกษุบวชระยะสั้นในพระพุทธศาสนา เพ่ือนํามาสรางหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการท่ีแทจริง ไดแก การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวคิดพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมประกอบดวย  การวิเคราะหความตองการ การยกรางหลักสูตร การทดลอง  การประเมินผลหลักสูตร  

ศึกษาความตองการใน
การบวชระยะสั้น 

พัฒนาหลักสตูร
ฝกอบรมระยะสั้น 

หลักสตูรฝกอบรม
ระยะสั้น 

ทดลองใชหลักสูตร
ฝกอบรม 

ความเปนไปไดในการ
นําหลักสตูรฝกอบรม

ระยะสั้นไปใช 

วิธีด�าเนินการวิจัย
  ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัย เรื่อง  

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับพระภิกษุบวชระยะสั้น 

ในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method)  

โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ มีกรอบแนวคิด 

ในการวิจัย คือแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการฝึก 

อบรม (Development of Training Curriculum) ประกอบด้วย  

1) วัตถุประสงค์หลักสูตรฝึกอบรม  2) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

3) เนื้อหาหรือหน่วยฝึกอบรม 4) กิจกรรมการฝึกอบรมหรือเทคนิค 

วิธีการจัดฝึกอบรม 5) สื่อการฝึกอบรม 6) การวัดและประเมินผล 

การฝึกอบรม (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2559: 47) และแนวคดิการฝึกอบรม  

(Training) โดยแบ่งการด�าเนินการวิจัย 4 ระยะดังนี้

 ระยะที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น

  ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ 

จ�าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับ 

พระภิกษุบวชระยะสั้นในพระพุทธศาสนา เพื่อน�ามาสร้างหลักสูตร 

ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริง 

ได้แก่ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพื้นฐาน 

ที่ เกี่ยวข ้องกับการพัฒนาหลักสูตรฝ ึกอบรม ประกอบด้วย 

การวิเคราะห์ความต้องการ การยกร่างหลักสูตร การทดลอง 

การประเมินผลหลักสูตร  การส�ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้แบบสอบถาม จ�านวน 285 รูป ประกอบด้วย เจ้าอาวาส  

จ�านวน 238 รูป ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จ�านวน 47 รูป รวม 285 รูป  

และผู้ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเขต 

เลิศพิพัฒน์ แก้ววันทอง, ดุสิต ขาวเหลือง, มานพ แจ่มกระจ่าง
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48   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

ปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 มี 4 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง  

จนัทบรุแีละตราด เจ้าอาวาส จ�านวน 23 รปู และผูเ้คยบวชระยะสัน้ 

จ�านวน 25 คน 

  ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

 ขั้นตอนนี้เป็นการเขียนโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม 

โดยมีองค์ประกอบดังนี้ คือ 1) วัตถุประสงค์หลักสูตรฝึกอบรม  

2) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) เน้ือหาหรือหน่วยฝึกอบรม  

4) กิจกรรมการฝ ึกอบรมหรือเทคนิควิธีการจัดฝ ึกอบรม  

5) สื่อการฝึกอบรม 6) การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม  

(ยุทธ ไกยวรรณ์, 2559: 47) และแนวคิดการฝึกอบรม รวมทั้ง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีวิชาดังนี้ คือ 1) วิชาวินัย  

2 )  วิ ชาธรรม  3 )  วิ ช าพุทธประวั ติ  4 )  วิ ชา คิหิปฏิบั ติ  

5) วิชาศาสนพิธี 6) วิชาภาวนา (กรมการศาสนา, 2554: 3) 

  ขั้นตอนนี้ตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมและ 

ความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน  

ถ้าเหมาะสมก็ด�าเนินการต่อระยะที่ 3 ถ้าไม่เหมาะสมก็น�าไป 

ปรับปรุงและแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน�า 

  ระยะที่ 3 ทดลองและประเมินผลหลักสูตร

  ขัน้ตอนนีเ้ป็นการน�าหลกัสตูรฝึกอบรมทีไ่ด้รบัการพฒันา 

แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

1) ระดับเบื้องต้น คือ ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุ 5 - 9 วัน 2) ระดับกลาง  

คือ ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุ 10 - 15 วัน 3) ระดับก้าวหน้า คือ  

ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุ 16 - 30 วัน

  1. ระดับเบื้องต้น คือ ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุ 5 - 9 วัน  

การทดลองใช้กบักลุม่ทดลอง คอื พระภิกษ ุของวดัปากน�า้แหลมสงิห์  

ต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี บวช  

9 วัน จ�านวน 9 รูป เข้าร่วมฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 7 วัน ผู้วิจัย 

ใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบแต่ละคู่ขนาดของผล (Effect size)  

และใช้แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pretest) และหลังการฝึกอบรม  

(Posttest) ทั้งหมด 5 วิชา คือ วินัย ธรรม พุทธประวัติ ศาสนพิธี  

และคิหิปฏิบัติ เพื่อประเมินประสิทธิผลและความเหมาะสมของ 

หลักสตูรฝึกอบรมในด้านเนือ้หาสาระ กจิกรรม และวธิกีารฝึกอบรม  

เอกสาร สื่อ เวลากับเนื้อหา 

 2. ระดับกลาง คือ ระยะเวลาที่บวชเป็นพระภิกษุ  

10 - 15 วัน การทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง คือ พระภิกษุ ของ 

วัดทับไทร ต�าบลทับไทร อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุร ี

บวช 15 วัน จ�านวน 112 รูป เข้าร่วมฝึกอบรมตลอดหลักสูตร  

12 วัน ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบแต่ละคู่ขนาดของ 

ผล (Effect size) และใช้แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pretest)  

และหลังการฝึกอบรม (Posttest) ทั้งหมด 5 วิชา คือ วินัย  

ธรรม พุทธประวตั ิศาสนพธิ ีและคหิปิฏบิติั เพือ่ประเมนิประสทิธผิล 

และความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมในด้านเน้ือหาสาระ  

กิจกรรม และวิธีการฝึกอบรม เอกสาร สื่อ เวลากับเนื้อหา 

 3. ระดับก้าวหน้า คือ ระยะเวลาที่บวชเป็นพระภิกษุ  

16 - 30 วัน การทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง คือ พระภิกษุ ของ 

วัดดงจิก ต�าบลทับไทร อ�าเภอโป่งน�้าร ้อน จังหวัดจันทบุรี  

บวช 20 วัน จ�านวน 20 รูป เข้าร่วมฝึกอบรมตลอดหลักสูตร  

14 วัน ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบแต่ละคู่ขนาดของผล  

(Effect size) และใช้แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pretest) และ 

หลังการฝึกอบรม (Posttest) ทั้งหมด 5 วิชา คือ วินัย ธรรม  

พุทธประวัติ ศาสนพิธี และคิหิปฏิบัติ เพื่อประเมินประสิทธิผล 

และความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมในด้านเนื้อหาสาระ  

กิจกรรม และวิธีการฝึกอบรม เอกสาร สื่อ เวลากับเนื้อหา 

  ระยะที่ 4 รับรองหลักสูตรการฝึกอบรม 

  ขั้นตอนน้ีเป ็นการสนทนากลุ ่ม (Focus group) 

ผู้ให้ข้อมูลเจ้าอาวาส จ�านวน 12 รูป เครื่องมือ คือ หลักสูตร 

การฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เนื้อหาวิชา ระยะเวลาที่ฝึกอบรม  

จ�านวนคาบ เก็บรวบรวมข้อมูล สังเกต จดบันทึก ปฏิบัติ เพื่อให ้

ข้อเสนอแนะความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมในด้านเนื้อหา 

สาระ กิจกรรม และวิธีการฝึกอบรม เอกสาร ส่ือ เวลากับเนื้อหา  

ผู้วิจัยได้น�าข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะนั้นแล้ว 

จึงได้หลักสูตรการฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์

 ผลการสนทนากลุ ่ม (Focus  group) ดัง น้ีคือ  

“หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นต้องมีวิชาวินัยทุกระดับไม่ว่าจะเป็น 

ระดับเบื้องต้น คือ ผู้บวช 5-9 วันจ�าเป็นต้องรู ้วินัยซึ่งเป็นสิ่ง 

จ�าเป็นมาก” (สนทนากลุ่ม 15 สิงหาคม 2561) สรุปว่า หลักสูตร 

ฝึกอบรมทั้ง 3 ระดับ เป็นหลักสูตรที่กระชับมีเนื้อหาของหลักสูตร 

ที่ครอบคลุมเหมาะสมกับเวลาที่จ�ากัด ผู้วิจัยได้น�าข้อเสนอแนะ 

ต่างๆ มาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะนั้นแล้วจึงได้จัดท�าเป็นหลักสูตร 

การฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

ส�าหรับพระภิกษุบวชระยะสั้นในพระพุทธศาสนา  

ผลการวิจัย
 1. ความต ้องการจ�าเป ็นของกลุ ่มตัวอย ่าง คือ  

ความจ�าเป็นในการลางานบวชได้จ�ากัดมีมากถึงร้อยละ 73.33  

จึงจัดระดับของการบวชระยะส้ันไว้ 3 ระดับ คือ ระดับเบื้องต้น  

บวช 5-9 วัน ระดับกลาง บวช 10-15 วัน และระดับก้าวหน้า  

บวช 16-30 วัน และมีวิชาท่ีพระบวชระยะสั้นจะได้ศึกษาอบรม  

คือ วิชาวินัย วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ  วิชาคิหิปฏิบัติ  

วิชาศาสนพิธี และภาวนา จึงได้หลักสูตรฝึกอบรมพระภิกษุบวช 

ระยะส้ัน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับพระภิกษ ุ

บวชระยะสัน้ในพระพทุธศาสนา โดยมอีงค์ประกอบดงันี ้1) หลกัการ 

และเหตผุล 2) แนวคดิพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสูตร 3) จดุมุง่หมาย 
ของหลักสูตร 4) วัตถุประสงค์ 5) ขอบเขต 6) โครงสร้างหลักสูตร  

เลิศพิพัฒน์ แก้ววันทอง, ดุสิต ขาวเหลือง, มานพ แจ่มกระจ่าง
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อภิปรายผล
  การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเพือ่พฒันาหลักสูตรฝึกอบรม
พระภิกษุบวชระยะสั้น เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส�าหรับพระภิกษุบวชระยะส้ันในพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยอภิปรายผล 
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซ่ึงมีประเด็นท่ีสามารถน�ามาอภิปรายผล  
ดังนี้ 
  1. ความต้องการในการบวชระยะส้ันของพระภิกษ ุ
ในพระพุทธศาสนา จ�าแนกเป็น 3 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องตาม 
ความจ�าเป็น คือ ระดับเบ้ืองต้น บวช 5-9 วัน ระดับกลาง  
บวช 10-15 วัน และระดับก้าวหน้า บวช 16-30 วัน และมีวิชาที ่
พระบวชระยะส้ันจะต้องได้เรียนได้ศึกษาอบรม คือ วิชาวินัยธรรม  
พทุธประวตั ิคหิปิฏบิตั ิศาสนาพธิ ีและภาวนา ผูบ้วชมคีวามต้องการ 
ของการบวชที่ต่างกันในระยะเวลาที่จ�ากัดหลังจากที่ได้บวชจาก 
ฆราวาสเป็นพระภิกษุแล้วก็มีบทบาทของการเป็นพระภิกษุอีก
บทบาทหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวของ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์  
(สมศักดิ์ อุปสโม) (2560: 3) ว่า “พระภิกษุสงฆ์มีบทบาทส�าคัญ 
ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนถ้าประพฤติด ี
ปฏิบัติชอบก็จะน�ามาซ่ึงความศรัทธาเล่ือมใสของญาติโยม 
พทุธบรษิทัทัง้หลายทีเ่ลือ่มใสแล้วกจ็ะเลือ่มใสยิง่ขึน้ไป กจ็ะช่วยกนั 
ท�านบุ�ารงุพระพุทธศาสนาให้เจรญิรุง่เรอืง ฉะนัน้พระสงฆ์ต้องพฒันา 
ตนเองให้มีความรู้ความแตกฉานยิ่งๆ ขึ้นไปมีความรู้ความเข้าใจ 
ในพระธรรมค�าสอนและปรับใช้ให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน”  
 2. หลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับผู้บวชระยะสั้นของ 
พระภิกษุในพระพุทธศาสนาหลักสูตรฝึกอบรมส�าหรับผู้บวชระยะ 
สั้นนั้นจัดหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเบื้องต้น บวช  
5-9 วัน ระดับกลาง บวช 10-15 วัน และระดับก้าวหน้า  
บวช 16-30 วัน หลักสูตรทั้ง 3 ระดับ มีเนื้อหาวิชาวินัยทุกระดับ 
ไม่ต่างกันส่วนเนื้อหาวิชาอื่นจะต่างไปตามระดับของการบวช 
และต่างจากหลักสูตรของกรมการศาสนา คือ ของกรมการศาสนา 
จะบวชได้ไม่น้อยกว่า 15 วนั ส่วนเนือ้จะเหมอืนกนักับระดบัก้าวหน้า 
คอื บวช 16-30 วนั หลกัสตูรนีไ้ด้ผ่านการพจิารณาของผูท้รงคณุวฒุ ิ
ประเมินแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และได้น�าไปทดลองใช้กับ 
กลุ่มทดลองทั้ง 3 ระดับ ปรากฏว่า ผลการค�านวณหาดัชน ี
ประสิทธิผลการฝึกอบรม ผลที่ได้มากกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ร้อยละ  
60 ทุกระดับ และค่าขนาดของผล (Effect size) เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 
0.80 ได้ค่ามากกว่าทุกระดับของการฝึกอบรม ทั้งนี้อาจเน่ืองมา 
จากผู้บวชมีความตั้งใจในการบวชมาก เพราะเวลาที่จ�ากัดอีกท้ัง 
หลักสูตรมีเน้ือหาที่กระชับ วิทยากรที่ถวายความรู้มีความช�านาญ 
ในการใช้ส่ือการสอนฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันที่ม ี
บุคคลเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุด้วยสาเหตุต่างกัน เมื่อเข้ามาบวช 
แล้วก็จะได้ศึกษาอบรมเล่าเรียนและฝึกหัดปฏิบัติ ประพฤติตาม 
พระธรรมวนิยั สอดคล้องกบังานวจิยัของพระทนง ธมมิฺโก (2553: 5) 

ที่ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการบวชในสังคมไทยปัจจุบัน พบว่า  

7) กระบวนการฝึกอบรม 8) สื่อประกอบการฝึกอบรม 9) การวัด 
และประเมินผล หลักสูตรทั้ง 3 ระดับมีเนื้อหาวิชาวินัยทุกระดับ 
ไม่ต่างกันส่วนเนื้อหาวิชาอื่นจะต่างไปตามระดับของการบวช
  2. ผลประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม  
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับพระภิกษุบวช 
ระยะสั้นในพระพุทธศาสนา ดังนี้
  2.1 ขนาดของผลทางการฝึกอบรมของพระภิกษุ 
บวชระยะสั้นระดับต้น จ�านวน 7 วัน ก่อนและหลักฝึกอบรม พบว่า 
ขนาดของผล (Effect size) ES = 68.18 ซึ่งมีค่ามาก แสดงว่า 
พระภิกษุได้รับการฝึกอบรมแล้วมีความรู้เพิ่มขึ้น   
   2.2 ผลการค�านวณหาดชันปีระสทิธผิลการฝึกอบรม 
ของพระภิกษุบวชระยะสั้นก่อนและหลังฝึกอบรมระดับต้น จ�านวน  
7 วัน พบว่า ผลต่างของร ้อยละจากคะแนนเฉลี่ยทดสอบ  
ก่อนฝึกอบรม (EPre-test) เป็นร้อยละ 21.33 และผลต่างของ 
ร้อยละจากคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังฝึกอบรม (EPost-test)  
เป็นร้อยละ 93.33 ค่าของการเรียนรู้ของพระภิกษุผู้เข้าฝึกอบรม 
มีค่าเท่ากับ 72.00 ซ่ึงมีค่ามากกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดคือ E.I =  
EPost-test - EPre-test ≥ ร้อยละ 60  (ก�าหนดที่ ร้อยละ 60) 
   2.3 ขนาดของผลทางการฝึกอบรมของพระภิกษุ 
บวชระยะสั้นระดับกลาง จ�านวน 12 วัน ก่อนและหลักฝึกอบรม 
พบว่า ขนาดของผล (Effect size) ES = 74.50 ซึ่งมีค่ามาก  
แสดงว่าพระภิกษุได้รับการฝึกอบรมแล้วมีความรู้เพิ่มขึ้น  
   2.4 ผลการค�านวณหาดชันปีระสทิธผิลการฝึกอบรม 
ของพระภกิษบุวชระยะสัน้ก่อนและหลงัฝึกอบรมระดบักลาง จ�านวน  
12 วัน พบว่า ผลต่างของร้อยละจากคะแนนเฉลี่ยทดสอบ ก่อนฝึก 
อบรม (EPre-test) เป็นร้อยละ 28.96 และผลต่างของร้อยละ 
จากคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังฝึกอบรม (EPost-test) เป็นร้อยละ  
94.77 ค่าของการเรียนรู้ของพระภิกษุผู้เข้าฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ  
65.81 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดคือ E.I = EPost-test -  
EPre-test ≥ ร้อยละ 60 (ก�าหนดที่ร้อยละ 60)
   2.5 ขนาดของผลทางการฝึกอบรมของพระภิกษุ 
บวชระยะสั้นระดับก้าวหน้า จ�านวน 14 วัน ก่อนและหลังฝึกอบรม  
พบว่า ขนาดของผล (Effect size) ES = 69.43 ซึ่งมีค่ามาก  
แสดงว่าพระภิกษุได้รับการฝึกอบรมแล้วมีความรู้เพิ่มขึ้น 
   2.6 ผลการค�านวณหาดชันปีระสทิธผิลการฝึกอบรม 
ของพระภิกษุบวชระยะสั้นก่อนและหลังฝึกอบรมระดับก้าวหน้า  
จ�านวน 14 วัน พบว่า ผลต่างของร้อยละจากคะแนนเฉลี่ยทดสอบ  
ก่อนฝึกอบรม (EPre-test) เป็นร้อยละ 36.20 และผลต่างของ 
ร้อยละจากคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังฝึกอบรม (EPost-test)  
เป็นร้อยละ 98.30 ค่าของการเรียนรู้ของพระภิกษุผู้เข้าฝึกอบรม 
มีค่าเท่ากับ 62.10 ซ่ึงมีค่ามากกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดคือ E.I =  
EPost-test - EPre-test ≥ ร้อยละ 60 (ก�าหนดที่ร้อยละ 60)
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เมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรมีการแสวงหาวิธีการท่ีจะท�าอย่างไรให้ 

พระภิกษุที่บวชระยะสั้นมีความรู ้เกี่ยวกับหลักพระธรรมวินัย 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บวชโดยตรงแนวโน้มของปัญหาก็ยังจะม ี

มากยิง่ขึน้ วกิฤตกิารณ์การบวชในพระพทุธศาสนาพอเป็นดชันบ่ีงชี้ 

ว่าปัจจุบันเป็นสังคมโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อม  

ประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อย่างมากมายแล้วแผ่ขยาย 

เป็นวงกว้าง ทั้งประชาชนจะต้องรู้จักวิธีการปรับตัวเพ่ือด�ารงอยู่ 

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และกระแสแนวความคิดต่อการบวช 

ที่ก�าลังเปลี่ยนไปได้ส่งผลให้การบวชในสังคมไทยประสบกับภาวะ 

วิกฤติต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งวิกฤติการณ์ดังกล่าวได้บ่ันทอน 

ความเชือ่มัน่เรือ่งการบวชในประเทศไทยว่า การบวชนัน้ยงัเป็นการ 

ท�าให้ชีวิตเจริญด้วยคุณธรรมและฝึกฝนพัฒนาตนเองมาก   

 3. ความเป็นไปได้การน�าหลักสูตรการฝึกอบรมไปใช้ 

พัฒนาผู้บวชระยะสั้นในพระพุทธศาสนา หลักสูตรฝึกอบรมจัดเป็น  

3 ระดับจึงเหมาะกับผู้ท่ีจะบวชระยะสั้นตามความประสงค์ของ 

แต่ละคน เพราะบางคนมีเวลาในการบวชได้น้อยจึงต้องใช้หลักสูตรนี้ 

ฝึกอบรม ผลการฝึกอบรมพระภิกษบุวชระยะสัน้ ในระดบัต่างๆ นัน้ 

จะเห็นได้ว่าพระภิกษุบวชระยะสั้นให้ความสนใจและต้ังใจในการฝึก 

อบรมเป็นอย่างมาก และจากการสนทนากลุ่มสรุปว่า มีความเป็น 

ไปได้ที่จะน�าหลักสูตรไปใช้ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บวชมีความตั้งใจ 

ในการบวชมาก เพราะเวลาที่จ�ากัดอีกทั้งหลักสูตรมีเนื้อหาที่กระชับ 

วทิยากรทีถ่วายความรูม้คีวามช�านาญในการใช้สือ่การสอนฝึกอบรม 

โดยเฉพาะในการบูรณาการ สอดคล้องกับค�ากล่าวของพระพรหม 

บัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2554: 13) กล่าวว่า “ใช้สื่อการสอน 

ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับโลกปัจจุบันซึ่งเกิดดับเปลี่ยนแปลง 

ไปตามวัฏจักรของสังคมแห่งความรู้ วิธีการปลูกปัญญา การจัดการ 

ศึกษาจะยึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นการฝึก 

อบรมที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าการเรียนการสอนในทางทฤษฎี  

และให้ความส�าคัญแก่การจัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร”  

พระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งการศึกษาสภาวะพิเศษ 

เหล่านี้เอื้ออ�านวยให้เกิดการขยายรูปธรรมแห่งความส�าเร็จสู่สังคม 

ส่วนรวมในหลากหลายรูปแบบ  

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 การหลักสูตรฝึกอบรมพระภิกษุบวชระยะสั้นนี้

ได้น�าแนวคดิและทฤษฎีมาประยกุต์ใช้เพือ่เป็นแนวทางในการจัดฝึก

อบรมให้เกดิผลต่อการพฒันาพระภกิษทุีบ่วชระยะสัน้ในระดบัต่างๆ 

ซึง่ควรพจิารณาในส่วนของความยากง่ายเหมาะสมกับระดบัการบวช

ให้สอดคล้องกับความประสงค์ของผู้ต้องการบวชในระดับต่างๆ ท่ี

สามารถบวชได้ตั้งแต่ 5-9 วัน, 10-15 วัน, และ 16-30 วัน ส�าหรับ

ผู้ที่จะบวช 5-9 วันนั้นมีสิ่งที่จะต้องค�านึงถึง คือ มีมติมหาเถรสมาคม

(มติที่ 49/2561) ไม่อนุญาตให้บวชตามประเพณีได้เพราะเวลาของ

การบวชนั้นสั้นเกินไป แต่ยังอนุโลมให้บวชหน้าไฟให้กับญาติได้ 

 1.2 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับพระภิกษุ

บวชระยะสั้นควรจัดท�าเป็นโปรแกรมที่ค�านึงถึงความพร้อมของ 

ผู ้บวชเป็นส�าคัญมีก�าหนดบวชและลาสิกขาที่ชัดเจนแน่นอน  

มีการบวชเป็นกลุ่มๆ ละเท่าๆ กันซึ่งจะช่วยให้บริหารหลักสูตร 

ฝึกอบรมได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่วุ่นวาย

 1.3 ในกรณีที่ผู้ต้องการบวชมีจ�านวนหรือมีระยะเวลา 

ของการบวชไม่พร้อมกันควรใช้ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ หรือ ไอซีท ี 

เพือ่การศกึษาเข้ามาช่วยให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมคุีณภาพมาก

ยิ่งขึ้น

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

   2.1 ควรมีการวิจัยติดตามผลกลุ่มพระภิกษุผู้บวช 

ระยะสั้นที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นการต่อยอดเพื่อให้ผู ้เคยบวช 

ระยะสัน้ทกุคนมคีวามรูค้วามสามารถ และน�าไปใช้ในการช่วยเหลอื 

สังคม โดยเฉพาะวิชาการของศาสนพิธี ไปช่วยงานบุญต่างๆ ได้ตาม 

ความสามารถเหมาะสม

   2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยการก�าหนดนโยบายและ 

การบริหารนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการบวชของคณะสงฆ์เพื่อให้ 

การบวชและผู้บวชในสังคมไทยได้รับการพัฒนาไปในแนวทางที่ดี

   2.3 ควรมกีารศกึษาวิจยัความต้องการพัฒนาตนเอง 

ของพระอุปัชฌาย์ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลากรที่ส�าคัญของพระศาสนา  

จะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ 

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียน 

ทีเ่รียนรู้ด้วยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเตม็ศกึษา 3) เปรียบเทยีบความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ 

หลังเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงานเป็นฐานและที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 

แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนรู้ด้วย 

การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐานและทีเ่รียนรูด้้วยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเตม็ศกึษา  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสฤษดิเดช จ�านวน 2 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  

(Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ หน่วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงานเป็นฐาน  

หน่วยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระและแบบเป็นอิสระ 

ต่อกัน

 ผลการวจัิยพบว่า 1) นกัเรยีนทีเ่รยีนรูด้้วยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐานมคีวามคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01 2) นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01 3) นักเรียน 

ทีเ่รยีนรูด้้วยการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐานและทีเ่รยีนรูด้้วยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐานตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษามีคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน 4) นักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

และที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน 

ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส�าหรับส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง 

วิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

ค�าส�าคัญ : ความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์, ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์, การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใช้โครงงานเป็นฐาน,  

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา
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Abstract
 The purposes of this research were to 1) compare students’ scientific creativity before and after learning  

using project-based learning (PBL), 2) compare students’ scientific creativity before and after learning using  

STEM project-based learning (STEM-PBL), 3) compare students’ scientific creativity after learning using PBL and  

STEM-PBL, and 4) compare students’ learning achievement after learning using PBL and STEM-PBL. The sample 

group was Mathayomsuksa 1 students from Saritdidet School, consisted of 2 classrooms in which there were 

30 students per each, gathering from multi-stage random sampling. The research instruments were PBL  

learning units, STEM-PBL learning units, a scientific creativity test, and a learning achievement test. The data  

were analyzed by means, standard deviation, t test for dependent and t test for independence.

 The results of this research were as follows: 1) the scientific creativity of the students taught by PBL  

was higher than the pre-test at the statistically significant level of .01, 2) the scientific creativity of the  

students taught by STEM-PBL was higher than the pre-test at the statistically significant level of .01, 3) There was  

no statistically significant difference of a scientific creativity between students taught by PBL and those by  

STEM-PBL, and 4) There was no statistically significant difference of a learning achievement between students  

taught by PBL and those by STEM-PBL. These findings also reflected that both PBL and STEM-PBL could be  

effective learning approach for promoting scientific creativity and  learning achievement in science.

Keywords : scientific creativity, learning achievement in science, project-based learning, STEM project-based learning 
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บทน�า
 ป ัจจุบันจากการปฏิ รูปการศึกษาในระดับโลก 

ได้ท�าให้เกิดค�าว่า “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” มีการก�าหนดให้เป็น 

ระเบยีบวาระแห่งชาตใินหลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทยเริม่เมือ่ปี  

พ.ศ.2551 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ประกาศใช้โดย 

หน่วยงานของรัฐ เรียกว่า การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  

(พ.ศ.2552-2561) จากแนวคดิการจดัการเรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 

ของภาคีเครือข่ายเพื่อทักษะศตวรรษที่ 21 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ที่ร่วมกันพัฒนากรอบงานเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (P21’s  

Framework for 21st Century Learning) บรรยายถึงการเป็น 

พลเมืองที่ดีของโลก ซึ่งตรงกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในการพฒันาเยาวชนของชาต ิเข้าสูย่คุศตวรรษที ่21 โดยมุง่ส่งเสรมิ 

ให้นักเรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย และพัฒนานักเรียนให้มี 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่าง 

มวีจิารณญาณ และคดิเป็นระบบ มทีกัษะด้านเทคโนโลย ี (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2552 : 1-4) และจากการปรับหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  

ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์  

ได้ก�าหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางท่ีนักเรียนจ�าเป็น 

ต้องเรียนเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถน�าความรู้นี้ไปใช้ในการด�ารง

ชีวิตหรือศึกษาต่อในวิชาชีพ โดยหลักสูตรมีการเชื่อมโยง ความรู ้

กับกระบวนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้

นักเรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิด เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์  

คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 

 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ใน 

ศตวรรษที่ 21 ที่เรียกว่า มาตรฐานวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ (Next  

generation science standards : NGSS) ได้เผยแพร่แนวคิด 

ส�าคัญในการออกแบบแนวการจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ใน 

ศตวรรษที่ 21 โดย NGSS มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที่ เน ้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์  

(Mathmetics) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และเทคโนโลยี  

(Technology) หรือที่รู ้จักโดยทั่วไปว่าการจัดการศึกษาแบบ 

สะเต็ม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนที่สอดคล้องและ 

เชื่อมโยงกับหลักการเรียนรู้ 3 มิติตาม NGSS นั้น ครูผู้สอนควรให ้

ความส�าคัญกับสถานการณ์ (Phenomena) หรือป ัญหา  

(Problems) ที่ใช้ส�าหรับกระตุ ้นให้ผู ้เรียนสนใจบทเรียนและ 

มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถเพื่อแก้ไขสถานการณ์หรือ 

ปัญหาที่น�าเสนอ (ปิณิดา สุวรรรพรม, เยาวเรศ ใจเย็น, 2561 : 

73-84) และจากค�ากล่าวของ วศิณีส์ อิศรเสนา (2559 : 20) 

กล่าวว ่าความคิดสร ้างสรรค ์สามารถพัฒนาได ้ด ้วยการจัด 

เรียนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเนื่องจากในแนวคิดแบบสะเต็ม 

ศึกษาออกแบบให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ดังน้ัน 

การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นสมรรถนะทีส่�าคัญประการหนึง่ 

ในทักษะศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาได้ด้วยแนวคิดสะเต็มศึกษา   

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2558 : 1) 

กล่าวว่า สะเต็มศึกษา เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ท�าให้นักเรียน 

น�าความรู ้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา 

กระบวนการ หรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ผ่านประสบการณ์ใน 

การท�ากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based  

Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรู ้แบบใช้ป ัญหาเป็นฐาน  

(Problem-Base Learning) กิจกรรมการเรียนรู ้ที่ใช้รูปแบบ 

การจัดการเรียนรู ้ทั้งสองวิธีนี้เหมาะสมในการน�ามาออกแบบ 

กิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติ เนื่องจากส่ิงที่นักเรียนต้องสร้าง 

ขึ้นมาในท้ายสุด คือ ชิ้นงาน โครงการหรือวิธีการแก้ปัญหาแล้ว 

แต่ละสถานการณ์ที่ก�าหนดขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด 

คุณลักษณะของนักประดิษฐ์  

 จ ากทฤษฎี ก า รส ร ้ า ง ค ว าม รู ้ ด ้ ว ยตน เอ ง โ ดย  

การสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) (ทิศนา แขมมณี,  

2551 : 96 - 98) วิธีจัดการเรียนการสอนวิธีหน่ึงที่สอดคล้อง 

กับทฤษฎีการเรียนรู้ข้างต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เป็นฐาน (Project - Based Learning) ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนแบบโครงงานเป็นฐานจะเน้นการเรียนรู้ที่จะช่วยให้้ผู้เรียน  

เรยีนรูต้ามความสนใจของตนเอง สามารถพฒันาความคิดสร้างสรรค์  

ช่วยสร้างความรับผิดชอบ ความเพียรพยายาม ความอดทน และ 

ระเบียบวินัยในตนเองที่จะด�าเนินการตามแผนงานที่วางไว ้  

การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐานนัน้สอดคล้องกบัการเรียนรู ้

ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุ รี (2555 : 4-5) กล ่าวว ่าม ี

การจัดการเรียนรู ้แบบใช้โครงงานเป็นฐานซึ่งใช้ชิ้นงานหรือ 

สิ่งประดิษฐ์เป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์เป็น 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

โดยเฉพาะซึ่งนักเรียนเป็นผู้เลือกหัวข้อในการศึกษาค้นคว้าด้วย 

ตนเองตามความสนใจ และความถนัดของนักเรียน โดยจะท�า 

เป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษาหรือ 

ผู้เช่ียวชาญ ซึง่เป็นการจดัการเรยีนรูที้ไ่ด้รบัการพจิารณาว่าสามารถ 

ท�าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ได้ 

 ผู้วิจัยศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาพบว่า จากรายงาน 

ผลการประเมินของ TIMSS 2015 (2015 : 21) ด้านวิทยาศาสตร ์

และคณติศาสตร์พบว่านกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ประเทศไทยท�า 

คะแนนได้ดใีนด้านความรูแ้ต่ท�าคะแนนได้ไม่ดใีนด้านการประยกุต์ใช้ 

ความรู้และการใช้เหตุผลและผลการประเมิน PISA ทั้งสามด้านของ 

นักเรียนไทยต้ังปี 2000-2006 มีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของ  

OECD และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และจากผลการประเมิน 

คุณภาพภายนอกสถานศึกษาของส�านักงานรับรองมาตรฐานและ 

ปิณิดา  สุวรรณพรม, เยาวเรศ  ใจเย็น, ปวริศา  จรดล
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ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้สรุปผลการประเมินคุณภาพ 

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมินภายนอกรอบสองระดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงปี 2549-2553 จากโรงเรียนทั่วประเทศ  

จ�านวน 30,010 โรง พบว่า มาตรฐานของนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ ์

มากที่สุด ได้แก่ มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมี 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (ส�านักทดสอบ 

ทางการศึกษา, 2552 : 4 - 10) และยังพบป ัญหาด ้าน 

ความคิดสร้างสรรค์ขณะเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนมี 

พฤติกรรมที่ไม่กล้าซักถาม คิดลอกเลียนแบบผู้อื่น และไม่กล้า

แสดงความคิดของตนเอง และจากงานวิจัยของ เรวดี  รัตนวิจิตร 

(2555 : 58) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เป็นฐาน มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีคะแนน 

ผลสมัฤทธิท์างการเรียนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีนแตกต่างกนั

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือศึกษาจากงานวิจัยของ 

ศรายทุธ ชาญนคร, ประทุม  อตัช ูและศศเิทพ  ปิตพิรเทพนิ (2558 : 

1871-1877) พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่วยพัฒนาความคิด 

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเพิ่มข้ึนจาก 66.97  

เป็น 111.5 และจากงานวิจัยของ ราวรรณ์  ทิลานันท์ (2558 : 

106) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ได ้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสะเต็มศึกษามีคะแนน 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และมีความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 33.77 คะแนน 

 จากการศกึษาปัญหาข้างต้นพบว่า การปรับปรุงหลกัสตูร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ.2560) ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนต้น เริ่มใช้หลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีแรกของ 

การปรับหลักสูตร ได้มีการปรับตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ให ้

เหมาะสมในการน�ามาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  

จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และ 

ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เป็นฐานและการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น 

ฐานตามแนวทางสะเต็มใน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน  

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ 

ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงาน 

ความร้อน กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ 

ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงาน 

ความร้อน กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา

 3. เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์

ของนักเรียนหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  

ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงานเป็นฐานและ  

แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

 4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ของ 

นักเรียนหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน  กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและแบบโครงงาน

เป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา

สมมติฐานในการวิจัย 

 1. นัก เรียนที่ ได ้ รับการจัด กิจกรรมการเรียนรู ้ 

แบบโครงงานเป็นฐานมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 

การถ่ายโอนพลังงานความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. นัก เรียนที่ ได ้ รับการจัด กิจกรรมการเรียนรู ้  

แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีความคิด 

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อน  

 3. นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครง

งานเป็นฐาน และแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การถ่ายโอนพลังงาน

ความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกัน 

 4. นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เป็นฐาน และแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกัน     

ปิณิดา  สุวรรณพรม, เยาวเรศ  ใจเย็น, ปวริศา  จรดล
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นิยามศัพท์เฉพาะ
 1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน   

หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ท่ีเน้นประสบการณ์ในการ 

ปฏิบัติงานให้แก่นักเรียนผ่านประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการ 

แก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ในการท�างาน รู้จักการวางแผนการ

ท�างาน ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ส่ือสารและท�างานร่วมกันกับ 

ผู ้อื่น ตลอดจนประเมินผลงานและการท�างานของตนเองได ้

มี 6 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน 2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ 

3. ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ 4. ขั้นแสวงหาความรู้ 5. ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้   

6. ขั้นน�าเสนอผลงานและประเมินผล

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

ตามแนวทางสะเตม็ศกึษา หมายถงึ กระบวนการแสวงหาความรูห้รอื 

การค้นคว้าหาค�าตอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เป ็นฐานมาบูรณาการแนวทางสะเต็มศึกษาแบบภายในวิชา 

(Disciplinary) โดยผู้สอนจัดการเรียนรู้ด้านเนื้อหา (Contents)  

และทักษะปฏิบัติการของ 4 สาขาวิชาในสะเต็มศึกษาแยกกันเป็น 

วิชาทางวิทยาศาสตร์ วิชาทางเทคโนโลยี วิชาทางวิศวกรรมศาสตร์  

และวิชาทางคณิตศาสตร์ มี 8 ขั้นตอน คือ 1. เลือกสาระ 

การเรียนรู้หลัก 2. เชื่อมโยงปัญหาในชีวิตประจ�าวัน 3. เลือกสาระ 

การเรียนรู้รองที่สนับสนุนสาระการเรียนรู้หลัก 4. จัดการเรียนรู้ 

ตามสาระการเรียนรู ้ที่เลือก 5. สนับสนุนให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรม 6. แก้ไข/ปรับปรุงชิ้นงานการออกแบบ 7. ประเมิน 

ชิ้นงานการออกแบบ 8. น�าเสนอผลงานชิ้นที่สมบูรณ์

    ตัวแปรตน                     ตัวแปรตาม 
 

 

 

 
               ภาพ 1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasiexperimental Research) มีรูปแบบการวิจัยแบบ The 
PretestPosttest Control Group Design  มีรายละเอียดดังน้ี 
 ประชากรและกลุมตัวอยางเปนการสุมแบบหลายข้ันตอน (MultiStage Random Sampling) ซ่ึงดําเนินการ
ดังน้ี ประชากร คือ โรงเรียนมัธยมขยายโอกาสในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 ข้ันท่ี 1 สุมโรงเรียนใช
วิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ข้ันท่ี 2 การสุมกลุมตัวอยางนักเรียนใชการสุมแบบงาย (Simple 
Random Sampling) โดยการจับสลากหองเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานและแบบ
โครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยนักเรียนท้ังสองหอง 
 ประชากร  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนขยายโอกาส ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองจันทบุรี สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562   
 กลุมตัวอยาง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสฤษดิเดช  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี  เขต 1  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2562  จํานวน 2  หองเรียน หองเรียนละ 30  คน  โดยนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1/1 เปนกลุมท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 เปนกลุมท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษาท่ีไดมาจากการสุมในข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2 
 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 20 ช่ัวโมง  
 เน้ือหา 
 ในการวิจัยในครั้งน้ีใชเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การถายโอน
พลังงานความรอน ประกอบดวยหนวยการเรียนรู จํานวน 2 หนวย ดังน้ี 
 หนวยท่ี 1 เรื่อง  ความรอนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร  ประกอบดวยเน้ือหาดังน้ี ความรอนกับการเปลี่ยน
สถานะของสสาร การเปลี่ยนหนวยอุณหภูมิ การขยายตัวและหดตัวของสสาร 

หนวยท่ี 2 เรื่อง  การถายโอนพลังงานความรอน ประกอบดวยเน้ือหาดังน้ี  สมดุลความรอน การนําความรอน 
การพาความรอน  การแผรังสีความรอน  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
1. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เปนแบบทดสอบแบบอัตนัยจํานวน 12 ขอ  

โดยใหคาคะแนน + 1 ,0 , 1 ตามคาความสอดคลองของเครื่องมือกับวัตถุประสงค (IOC) มีคา 0.83 คาความเช่ือมั่น 
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s αCoefficient) มีคา 0.903  
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 20 ขอ เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยมีคาความสอดคลอง
ของเครื่องมือกับวัตถุประสงค (IOC) 0.905 มีคา ความยากงาย อยูท่ี 0.30.43 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.250.63 
คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดวย (KR–20) (Cuder & Richaidson) มีคา 0.75 
 3.  หนวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน มีคาความเหมาะสมขององคประกอบของหนวยการ
จัดการเรียนรู เฉลี่ยรวมเทากับ 4.56 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 ซ่ึงเปนแผนหนวยท่ีมีความเหมาะสมอยูใน
เกณฑมากท่ีสุด โดยมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัดและสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู  สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู  ไดแก 
1. โครงงานเปนฐาน 
2. โครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา  


1. ความคิดสรางสรรค 
ทางวิทยาศาสตร 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการด�าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องน้ีเป ็นการวิจัย ก่ึงทดลอง (Quasi- 

experimental Research) มีรูปแบบการวิจัยแบบ The Pretest- 

Posttest Control Group Design มีรายละเอียดดังนี้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นการสุ ่มแบบหลาย 

ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ซึ่งด�าเนินการดังน้ี  

ประชากร คอื โรงเรยีนมธัยมขยายโอกาสในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม 

ศึกษาจันทบุรี เขต 1 ขั้นที่ 1 สุ่มโรงเรียนใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง  

(Purposive Sampling) ขั้นที่ 2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างนักเรียนใช้ 

การสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก 

ห้องเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

และแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยนักเรียน

ทั้งสองห้อง

 ประชากร   คือ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนขยาย 

โอกาส ในเขตพืน้ทีอ่�าเภอเมอืงจนัทบรีุ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

 กลุม่ตวัอย่าง คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีน 

สฤษดเิดช  ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจันทบรุ ี เขต 1   

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศกึษา 2562  จ�านวน 2  ห้องเรยีน ห้องเรียนละ  

30  คน  โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เป็นกลุ่มที่จัดกิจกรรม 

การเรียนรู ้แบบโครงงานเป็นฐาน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  

เป็นกลุม่ทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษาที่ได้มาจากการสุ่มในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2

 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2562 จ�านวน 20 ชั่วโมง 

 เนื้อหา

 ในการวิจัยในครั้งนี้ใช้เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง การถ่ายโอนพลังงาน 

ความร้อน ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ จ�านวน 2 หน่วย ดังนี้

 หน่วยที ่1 เรือ่ง ความร้อนกบัการเปลีย่นแปลงของสสาร  

ประกอบด้วยเนือ้หาดงันี ้ความร้อนกบัการเปลีย่นสถานะของสสาร 

การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ การขยายตัวและหดตัวของสสาร

 หน่วยที ่2 เรือ่ง การถ่ายโอนพลงังานความร้อน ประกอบ

ด้วยเนือ้หาดงันี ้สมดลุความร้อน การน�าความร้อน การพาความร้อน   

การแผ่รังสีความร้อน 

ปิณิดา  สุวรรณพรม, เยาวเรศ  ใจเย็น, ปวริศา  จรดล
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563  57

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. แบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์  
เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ�านวน 12 ข้อ โดยให้ค่าคะแนน  
+ 1, 0, -1 ตามค่าความสอดคล้องของเครื่องมือกับวัตถุประสงค์  
(IOC) มีค่า 0.83 ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  
(Cronbach’s α-Coefficient) มีค่า 0.903 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน  
20 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยมีค่าความสอดคล้องของ 
เครื่องมือกับวัตถุประสงค์ (IOC) 0.905 มีค่าความยากง่าย อยู่ที่  
0.3-0.43 ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.25-0.63 ค่าความเชื่อมั่น 
ของแบบทดสอบทั้งฉบับของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด ้วย 
(KR-20) (Cuder & Richaidson) มีค่า 0.75
 3. หน่วยการจดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน  
มีค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบของหน่วยการจัดการเรียนรู้  
เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 
ซึ่งเป็นแผนหน่วยที่มีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด โดยมี 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้   
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ตามกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
โครงงานเป็นฐาน
 4. หน่วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตาม 
แนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบของ 
หน่วยการจัดการเรียนรู้ เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.66 ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐานเท่ากับ 0.53 ซึ่งเป็นแผนหน่วยที่มีความเหมาะสมอยู่ใน 
เกณฑ์มากที่สุด โดยมีความสอดคล้องกับรูปแบบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา
 วิธีการรวบรวมข้อมูล
 1. ขั้นเตรียมและเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง  
ด�าเนินการชี้แจงและท�าความเข้าใจและเก็บรวมรวบข้อมูลก่อน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้กับกลุ่มทดลอง โดยแบบทดสอบวัด 
ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
 2. ขั้นด�าเนินการทดลอง ด�าเนินการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้กับกลุ ่มทดลอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู ้แบบ 
โครงงานเป็นฐาน และใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง ผู้วิจัยด�าเนิน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังสอน จากเครื่องมือแบบวัดความคิด 
สร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ ฉบบัหลงัเรยีน ซึง่เป็นแบบคูข่นาน และ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
 วิเคราะห์ข้อมูล
 1. ตรวจค�าตอบแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
หาค่าคะแนนความคิดสร้างสรรค์ตามเกณฑ์การประเมิน ที่ก�าหนด  
น�าคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียนมาหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

 2. ตรวจค� าตอบแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์  

ตอบถูกได้ 1 ตอบผิดได้ 0 น�าคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียนมาหา 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. วเิคราะห์ข้อมลูโดยเปรยีบเทยีบความคดิสร้างสรรค์  

ก่อน-หลังเรียน ตัวแปรไม่อิสระต่อกันโดยใช้ค ่าที (t-test)  

แบบ Dependent Sample

 4. วเิคราะห์ข้อมลูโดยเปรยีบเทยีบความคดิสร้างสรรค์ 

และผลสัมฤทธิ์ ตัวแปรอิสระต่อกันโดยใช้ค่าที (t-test) แบบ  

Independent Sample 

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลการเปรียบเทียบความคิด 

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 

การถ่ายโอนพลังงานความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

แบบโครงงานเป็นฐานและแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเตม็ 

ศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียนมีรายละเอียดดังนี้

 1. ผลการเปรียบเทียบความคิดสร ้างสรรค ์ทาง 

วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงาน 

ความร้อน กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เป็นฐาน ผลปรากฏดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

 4.  หนวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีคาความเหมาะสมของ
องคประกอบของหนวยการจัดการเรียนรู เฉลี่ย รวมเทากับ 4.66 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 ซ่ึงเปนแผนหนวย
ท่ีมีความเหมาะสมอยูในเกณฑมากท่ีสุด  โดยมีความสอดคลองกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน
ฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 วิธีการรวบรวมขอมูล 

1. ข้ันเตรียมและเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง ดําเนินการช้ีแจงและทําความเขาใจและเก็บ 
รวมรวบขอมูลกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับกลุมทดลอง โดยแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

2. ข้ันดําเนินการทดลอง  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับกลุมทดลอง โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบ 
โครงงานเปนฐาน และ ใชแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  

3. ข้ันเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลหลังสอน จากเครื่องมือ       
แบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ฉบับหลังเรียน ซึ่งเปนแบบคูขนาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน  
 วิเคราะหขอมูล 
 1.  ตรวจคําตอบแบบทดสอบความคิดสรางสรรค หาคาคะแนนความคิดสรางสรรคตามเกณฑการประเมิน      
ท่ีกําหนด นําคะแนนกอนเรียนหลังเรียนมาหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 2.  ตรวจคําตอบแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิ ตอบถูกได 1 ตอบผิดได 0 นําคะแนนกอนเรียนหลังเรียนมาหา
คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 3.  วิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค กอนหลังเรียน ตัวแปรไมอิสระตอกันโดยใชคาที (t
test) แบบ Dependent Sample 
 4.  วิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิ ตัวแปรอิสระตอกันโดยใชคาที (ttest) 
แบบ Independent Sample  
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานและแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา กอนเรียนและหลังเรียนมี
รายละเอียดดังน้ี 
 1. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงาน
ความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานเปนฐาน ผลปรากฏดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน  
การทดสอบ n x S.D. df t p 
กอนเรียน 30 27.50 1.907 29 

 

25.410 
 

.000** หลังเรียน 30 42.57 2.192 
**p<.01 
 จากตารางท่ี 1 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน เรื่อง การถายโอนพลังงาน
ความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียนเทากับ 27.50 
และหลังเรียนเทากับ 42.57 สรุปไดวาวานักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงาน
ความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผลปรากฏดังตารางท่ี 2 

ปิณิดา  สุวรรณพรม, เยาวเรศ  ใจเย็น, ปวริศา  จรดล
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58   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

 จากตารางที่ 1 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู ้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงาน 

ความร้อน กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย 

ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนเท่ากับ 27.50 และ 

หลังเรียนเท่ากับ 42.57 สรุปได้ว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานความคิดสร้างสรรค์ทาง 

วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดสร ้างสรรค ์ทาง 

วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงาน 

ความร้อน กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผลปรากฏดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
การทดสอบ n x S.D. df t p 
กอนเรียน 30 27.57 2.029 29 

 

23.098 
 

.000** หลังเรียน 30 42.70 2.246 
**p<.01 
 จากตารางท่ี 2 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรกอนเรียนเทากับ 27.57 และหลังเรียนเทากับ 42.70 สรุปไดวานักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษามีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงาน
ความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานเปนฐาน  และแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผลปรากฏดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3   แสดงการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมแบบ
โครงงานเปนฐานและแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
การทดสอบ n x S.D. df t p 
แบบโครงงานเปนฐาน 30 42.57 2.19 

58 
 

.233 
 

.817 แบบโครงงานเปนฐาน
ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 

30 42.70 2.25 

 จากตารางท่ี 3 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน เรื่อง การถายโอนพลังงาน
ความรอน  มีคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 42.57 และกลุมท่ีเรียนดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลัง
เรียนเฉลี่ยเทากับ 42.70 สรุปไดวานักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน มีคะแนน
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนไมแตกตางกับนักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
เปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 4.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน
ฐาน  และแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา  ผลปรากฏดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานและแบบโครงงาน
เปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

การทดสอบ n x S.D. df t p 
แบบโครงงานเปนฐาน 30 16.40 1.04 

58 1.53 .131 แบบโครงงานเปนฐาน
ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 

30 16.00 0.98 

 จากตารางท่ี 4 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หลังเรียนมีคาเฉลี่ย 16.40 และกลุมท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.00 สรุปไดวานักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
การทดสอบ n x S.D. df t p 
กอนเรียน 30 27.57 2.029 29 

 

23.098 
 

.000** หลังเรียน 30 42.70 2.246 
**p<.01 
 จากตารางท่ี 2 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรกอนเรียนเทากับ 27.57 และหลังเรียนเทากับ 42.70 สรุปไดวานักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษามีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงาน
ความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานเปนฐาน  และแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผลปรากฏดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3   แสดงการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมแบบ
โครงงานเปนฐานและแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
การทดสอบ n x S.D. df t p 
แบบโครงงานเปนฐาน 30 42.57 2.19 

58 
 

.233 
 

.817 แบบโครงงานเปนฐาน
ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 

30 42.70 2.25 

 จากตารางท่ี 3 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน เรื่อง การถายโอนพลังงาน
ความรอน  มีคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 42.57 และกลุมท่ีเรียนดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลัง
เรียนเฉลี่ยเทากับ 42.70 สรุปไดวานักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน มีคะแนน
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนไมแตกตางกับนักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
เปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 4.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน
ฐาน  และแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา  ผลปรากฏดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานและแบบโครงงาน
เปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

การทดสอบ n x S.D. df t p 
แบบโครงงานเปนฐาน 30 16.40 1.04 

58 1.53 .131 แบบโครงงานเปนฐาน
ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 

30 16.00 0.98 

 จากตารางท่ี 4 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หลังเรียนมีคาเฉลี่ย 16.40 และกลุมท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.00 สรุปไดวานักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา

 จากตารางที่ 2 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง  

การถ่ายโอนพลังงานความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

มคีะแนนเฉลีย่ความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ก่อนเรยีนเท่ากบั  

27.57 และหลังเรียนเท่ากับ 42.70 สรุปได้ว่านักเรียนที่เรียนด้วย 

การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเตม็ 

ศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดสร ้างสรรค ์ทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงาน 

ความร้อน กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เป็นฐาน และแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

ผลปรากฏดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม

 แบบโครงงานเป็นฐานและแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา

 จากตารางที่ 3 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม 

การเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน เรือ่ง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน   

มคีะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลงัเรยีนเฉลีย่เท่ากบั  

42.57 และกลุม่ทีเ่รยีนด้วยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 

เป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ 

ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 42.70 สรุปได้ว่านักเรียน 

ที่เรียนรู ้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงานเป็นฐาน 

มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนไม่แตกต่าง 

กบันกัเรยีนทีเ่รียนรู้ด้วยการจดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงานเป็น 

ฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา

 4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ 

ของนักเรียนหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  

ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และแบบ 

โครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเตม็ศกึษา  ผลปรากฏดงัตารางที ่4

ปิณิดา  สุวรรณพรม, เยาวเรศ  ใจเย็น, ปวริศา  จรดล

ตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
การทดสอบ n x S.D. df t p 
กอนเรียน 30 27.57 2.029 29 

 

23.098 
 

.000** หลังเรียน 30 42.70 2.246 
**p<.01 
 จากตารางท่ี 2 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรกอนเรียนเทากับ 27.57 และหลังเรียนเทากับ 42.70 สรุปไดวานักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษามีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงาน
ความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานเปนฐาน  และแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผลปรากฏดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3   แสดงการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมแบบ
โครงงานเปนฐานและแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
การทดสอบ n x S.D. df t p 
แบบโครงงานเปนฐาน 30 42.57 2.19 

58 
 

.233 
 

.817 แบบโครงงานเปนฐาน
ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 

30 42.70 2.25 

 จากตารางท่ี 3 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน เรื่อง การถายโอนพลังงาน
ความรอน  มีคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 42.57 และกลุมท่ีเรียนดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลัง
เรียนเฉลี่ยเทากับ 42.70 สรุปไดวานักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน มีคะแนน
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนไมแตกตางกับนักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
เปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 4.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน
ฐาน  และแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา  ผลปรากฏดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานและแบบโครงงาน
เปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

การทดสอบ n x S.D. df t p 
แบบโครงงานเปนฐาน 30 16.40 1.04 

58 1.53 .131 แบบโครงงานเปนฐาน
ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 

30 16.00 0.98 

 จากตารางท่ี 4 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หลังเรียนมีคาเฉลี่ย 16.40 และกลุมท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.00 สรุปไดวานักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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 จากตารางที่ 4 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

เรือ่ง การถ่ายโอนพลงังานความร้อน กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 16.40 และ 

กลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

ตามแนวทางสะเตม็ศกึษา มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลังเรียน

เฉลี่ยเท่ากับ 16.00 สรุปได้ว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลังเรียนไม่แตกต่างกับนักเรียนท่ีเรียนรู ้ด ้วยการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

สรุปและอภิปรายผล
 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน   

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและแบบ 

โครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบว่า 

 1 .   การเปรียบเทียบความคิดสร ้างสรรค ์ทาง 

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน คะแนนทดสอบ 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท่ีกล่าวว่านักเรียนที่ได้ 

รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐานมีความคิด 

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี ้

เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยผู้เรียนได้ร่วมกัน  

ส�ารวจ สังเกต และก�าหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการท�า 

โครงการร่วมกัน ศึกษาข้อมูลและลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว ้

จนได้ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ (ทิศนา แขมมณี, 2551 : 

139) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2555 : 

11) ที่ว่า “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะเกิดขึ้นได้จาก  

ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการจัดการเรียนรู ้และอ�านวย 

ความสะดวกในการเรียนรู ้ ให้ศิษย์ได้เรียนรู้จากการเรียนแบบ 

ลงมอืท�า แล้วการเรยีนรูก้จ็ะเกดิจากภายในใจและสมองของตนเอง  

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐานจงึช่วยพฒันาผูเ้รยีนท้ังทาง 

ด้านความรูแ้ละทกัษะโดยผ่านการท�างานทีม่กีารค้นคว้าและการใช้ 

ความรู ้ในชีวิตจริง โดยมีตัวผลงานแสดงออกถึงศักยภาพจาก 

การเรียนรู้ จึงท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ นักเรียน 

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีการพัฒนาทักษะ 

การเรียนรู้ข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้รับ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานส่งผลให้ความคิด 

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 2. การ เปรี ยบ เที ยบความคิ ดสร ้ า งสรรค ์ทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ที่กล่าวว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เป็นฐานตามแนวทางสะเตม็ศึกษา มคีวามคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์  

เรือ่ง การถ่ายโอนพลงังานความร้อน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  

หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน  ทัง้นีเ้นือ่งจากกระบวนการจดัการเรยีนรู ้

แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเตม็ศกึษามรีปูแบบการจดัการ 

เรียนรู้แบบ Engineering Design Process หรือกระบวนการ 

ออกแบบทางวิศวกรรมเข้ามาบูรณาการ มีความแตกต่างจากการ 

จดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานทัว่ไป สอดคล้อง 

ตามที่โรเบิร์ต (Robert, 2013 : 22-27) กล่าวคือ มีกระบวนการ 

ออกแบบชิ้นงานแก้ไขและปรับปรุงชิ้นงานการออกแบบและ 

น�าเสนอผล การออกแบบ แก้ไขชิ้นงานและประเมินชิ้นงาน  

สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบแนวทางสะเต็มศึกษา และ 

ขั้นตอนสามารถน�ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนตามปกติได้   

จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว กิจกรรมในแต่ละขั้นส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยนักเรียนได้ฝึก 

การตอบค�าถามภายในเวลาที่จ�ากัด ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด 

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและแบบโครงงานเป็นฐาน 

 ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
การทดสอบ n x S.D. df t p 
กอนเรียน 30 27.57 2.029 29 

 

23.098 
 

.000** หลังเรียน 30 42.70 2.246 
**p<.01 
 จากตารางท่ี 2 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรกอนเรียนเทากับ 27.57 และหลังเรียนเทากับ 42.70 สรุปไดวานักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษามีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงาน
ความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานเปนฐาน  และแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผลปรากฏดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3   แสดงการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมแบบ
โครงงานเปนฐานและแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
การทดสอบ n x S.D. df t p 
แบบโครงงานเปนฐาน 30 42.57 2.19 

58 
 

.233 
 

.817 แบบโครงงานเปนฐาน
ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 

30 42.70 2.25 

 จากตารางท่ี 3 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน เรื่อง การถายโอนพลังงาน
ความรอน  มีคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 42.57 และกลุมท่ีเรียนดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลัง
เรียนเฉลี่ยเทากับ 42.70 สรุปไดวานักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน มีคะแนน
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนไมแตกตางกับนักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
เปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 4.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน
ฐาน  และแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา  ผลปรากฏดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานและแบบโครงงาน
เปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

การทดสอบ n x S.D. df t p 
แบบโครงงานเปนฐาน 30 16.40 1.04 

58 1.53 .131 แบบโครงงานเปนฐาน
ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 

30 16.00 0.98 

 จากตารางท่ี 4 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หลังเรียนมีคาเฉลี่ย 16.40 และกลุมท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.00 สรุปไดวานักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ปิณิดา  สุวรรณพรม, เยาวเรศ  ใจเย็น, ปวริศา  จรดล

ตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
การทดสอบ n x S.D. df t p 
กอนเรียน 30 27.57 2.029 29 

 

23.098 
 

.000** หลังเรียน 30 42.70 2.246 
**p<.01 
 จากตารางท่ี 2 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรกอนเรียนเทากับ 27.57 และหลังเรียนเทากับ 42.70 สรุปไดวานักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษามีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงาน
ความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานเปนฐาน  และแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผลปรากฏดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3   แสดงการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมแบบ
โครงงานเปนฐานและแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
การทดสอบ n x S.D. df t p 
แบบโครงงานเปนฐาน 30 42.57 2.19 

58 
 

.233 
 

.817 แบบโครงงานเปนฐาน
ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 

30 42.70 2.25 

 จากตารางท่ี 3 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน เรื่อง การถายโอนพลังงาน
ความรอน  มีคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 42.57 และกลุมท่ีเรียนดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลัง
เรียนเฉลี่ยเทากับ 42.70 สรุปไดวานักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน มีคะแนน
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนไมแตกตางกับนักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
เปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 4.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน
ฐาน  และแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา  ผลปรากฏดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานและแบบโครงงาน
เปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

การทดสอบ n x S.D. df t p 
แบบโครงงานเปนฐาน 30 16.40 1.04 

58 1.53 .131 แบบโครงงานเปนฐาน
ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 

30 16.00 0.98 

 จากตารางท่ี 4 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หลังเรียนมีคาเฉลี่ย 16.40 และกลุมท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.00 สรุปไดวานักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
การทดสอบ n x S.D. df t p 
กอนเรียน 30 27.57 2.029 29 

 

23.098 
 

.000** หลังเรียน 30 42.70 2.246 
**p<.01 
 จากตารางท่ี 2 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรกอนเรียนเทากับ 27.57 และหลังเรียนเทากับ 42.70 สรุปไดวานักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษามีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงาน
ความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานเปนฐาน  และแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผลปรากฏดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3   แสดงการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมแบบ
โครงงานเปนฐานและแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
การทดสอบ n x S.D. df t p 
แบบโครงงานเปนฐาน 30 42.57 2.19 

58 
 

.233 
 

.817 แบบโครงงานเปนฐาน
ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 

30 42.70 2.25 

 จากตารางท่ี 3 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน เรื่อง การถายโอนพลังงาน
ความรอน  มีคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 42.57 และกลุมท่ีเรียนดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลัง
เรียนเฉลี่ยเทากับ 42.70 สรุปไดวานักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน มีคะแนน
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนไมแตกตางกับนักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
เปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 4.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน
ฐาน  และแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา  ผลปรากฏดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานและแบบโครงงาน
เปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

การทดสอบ n x S.D. df t p 
แบบโครงงานเปนฐาน 30 16.40 1.04 

58 1.53 .131 แบบโครงงานเปนฐาน
ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 

30 16.00 0.98 

 จากตารางท่ี 4 นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หลังเรียนมีคาเฉลี่ย 16.40 และกลุมท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.00 สรุปไดวานักเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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ในสิ่งที่แปลกใหม่จากเดิม เน้นความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก 

ซึ่ งสอดคล ้องกับพรทิพย ์  ศิริภัทราชัย (2556 : 50-51)  

ทีก่ล่าวว่า การจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศกึษา เป็นการสอน 

ที่ท�าให้นักเรียนเกิดพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น ทักษะความคิด 

สร้างสรรค์  เมื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น 

ฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษาแล้วจึงส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ 

ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 3. การเปรยีบเทยีบความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์  

เร่ือง การถ่ายโอนพลงังานความร้อน กลุม่สาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ 

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 

แบบโครงงานเป็นฐาน และแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเตม็ 

ศึกษา คะแนนทดสอบหลังเรียนท้ังสองแบบมีค่าไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่กล่าวว่านักเรียนที่ได้รับ 

การจัดกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน และแบบโครงงานเป็น 

ฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  

เรือ่ง การถ่ายโอนพลงังานความร้อน ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่1  

แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทั้งแบบ 

โครงงานเป็นฐานและแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็ม 

เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส�าคัญ ส่งเสริมบรรยากาศ 

ในการเรียนรู้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ การทดลอง สืบค้นความรู้  

ร่วมกันวางแผน ท�าให้นักเรียนได้มีความกระตือรือร้นในการเรียน  

มคีวามสนกุสนาน เปิดโอกาสให้ทกุคนมส่ีวนร่วมในกจิกรรม  กล้าคดิ 

กล้าแสดงออก นักเรียนได้ฝึกทักษะความสามารถของแต่ละคน  

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้การคิดขั้นสูง 

ท่ีซบัซ้อนขึน้ จึงเป็นช่องทางในการพฒันากระบวนการทางสติปัญญา  

และยังสามารถช่วยดึงศักยภาพต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวของนักเรียน 

ออกมาใช ้ประโยชน์ด ้วย (ทิศนา แขมมณี, 2551 : 139) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช ้

สถานการณ์ที่ท้าทายเพื่อให้ผู้เรียนน�าความรู้ในเรื่องการถ่ายโอน 

ความร้อนมาใช้แก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน แตกต่างกันที ่

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมีการบูรณาการทุกสาระ 

การเรียนรู้แต่กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทาง 

สะเตม็ศกึษานัน้มกีารบรูณาการเฉพาะสาระวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์  

ผ่านการออกแบบเชงิวศิวกรรม ทัง้สองกจิกรรมน�าไปสูก่ารสร้างสรรค์ 

ชิน้งานได้ทัง้คู ่ต่างกันเพยีงขอบเขตของการบรูณาการทัง้สองกจิกรรรม  

แต่เมือ่พจิารณาความแตกต่างของความคดิสร้างสรรค์ในแต่ละด้าน 

จะพบว่า กจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นฐานมคีะแนนความคดิคล่องดท่ีีสดุ 

เนื่องจากกิจกรรมนี้สามารถบูรณาการหลากหลายสาระการเรียนรู้ 

ในขณะที่กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษาจะมีคะแนนความคิดริเริ่มสูงที่สุด ซึ่งการจัดกิจกรรม 

ในแบบดังกล่าวเน้นให้นักเรียนแก้ปัญหาจากทรัพยากรวัสดุและ 

ทรัพยากรเวลาที่มีจ�ากัด ผลการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองเป็น 

กิจกรรมการเรียนรู ้ที่มีประสิทธิภาพ โดยดูจากผลของคะแนน 

ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน มีค่าสูงถึงร้อยละ 88 ขึ้นไปทั้งสอง 

กิจกรรม การเรียนรู้ ส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนท่ีได้รับ 

การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน และแบบโครงงาน 

เป็นฐานตามแนวทางสะเตม็ศกึษา มีค่าไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบั 

งานวิจัยของชนินทร์ทิพย์  ลายพยัคฆ์ (2555 : 74) ท่ีพบว่า 

ผลการใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนมีความคิด 

สร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

เช่นเดยีวกับงานวจิยัของอนญัลกัษณ์ ลลีะศรชยั, ช�านาญ ปาณาวงษ์  

และวารีรัตน์ แก้วอุไร (2561) ที่พบว่า ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์แบบโครงงานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา พบว่า 

ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงาน 

ความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยม 

ศกึษาปีที ่1 ทีไ่ด้รับการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน  

และแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยคะแนน 

ทดสอบหลงัเรยีนทัง้สองแบบมค่ีาไม่แตกต่างกนั  ซึง่ไม่สอดคล้องกบั 

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทีก่ล่าวว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 

แบบโครงงานเป็นฐาน และแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงาน

ความร้อน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 แตกต่างกนั ทัง้นีเ้นือ่งจาก 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทั้งแบบโครงงานเป็นฐานและแบบ 

โครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเตม็เป็นการจดักจิกรรมทีม่พ้ืีนฐาน

อยูบ่น ทฤษฎกีารสร้างความรูด้้วยตนเอง (Constructivism) โดยการ 

จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเปิด 

โอกาสให้ผู ้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าลงมือปฏิบัติตามความสนใจ  

ความถนัดและความสามารถของตนเอง ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ที่คอย 

ให้ค�าปรึกษาช่วยเหลือ ซึ่งตรงกับแนวทางของสะเต็มศึกษา (STEM  

Education) ทีม่แีนวทางการจดัการศึกษาทีบ่รูณาการวทิยาศาสตร์  

วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน�าความรู้ 

ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือ 

ผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต และการท�างาน   

การบูรณาการสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

เป็นกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู ้ เรียน  

การจัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบเป็นการจัดกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับ 

สิ่งที่มีความหมายในชีวิตประจ�าวันของนักเรียน ความความสนใจ 

ของนักเรียนท�าให ้นักเรียนเรียนรู ้อย ่างได ้อย ่างมีความสุข 

กระตือรือร้นในการเรียน ซึ่งตรงกับที่ทฤษฎีการเรียนรู ้อย่างมี 

ความหมายของเดวิด ออซูเบล ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนรู ้จะมี 

ความหมายแก่ผู้เรียน หากการเรียนรู้น้ันสามารถเช่ือมโยงกับสิ่งใด 

ปิณิดา  สุวรรณพรม, เยาวเรศ  ใจเย็น, ปวริศา  จรดล
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สิ่งหนึ่งที่รู ้มาก่อน การจัดการเรียนรู้ตามหลักการจัดการเรียนรู ้

ตามทฤษฏีนี้ คือ มีการน�าเสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบมโนทัศน ์  

หรอืกรอบแนวคดิในเรือ่งใดเร่ืองหนึง่แก่ผูเ้รยีนก่อนการสอนเนือ้หา 

สาระนัน้ๆ จะช่วยให้ผูเ้รยีนได้เรยีนเนือ้หาสาระนัน้อย่างมคีวามหมาย  

(ทิศนา แขมมณี, 2551 : 68) ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่ 

ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และแบบ 

โครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าไม่แตกต่างกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลุฏฟี ดอเลาะ (2560 : 92) ที่ว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ 

เรียนรู้แบบโครงงาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ ราวรรณ์  ทิลานันท์ (2558 : 

106) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสะเต็มศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 

นัยส�าคัญ ทางสถิติที่ 0.05

 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบโครงงานเป็นฐานและแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษา สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์

และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า 

การจัดกิจกรรมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการจัด 

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

สามารถน�ามาใช้เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนได้ทั้งสอง 

กจิกรรมการเรยีนรูช่้วยสร้างการมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาทีแ่ท้จรงิ  

นักเรียนเรียนรู้ที่จะสะท้อนถึงการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์        

ในการแก้ปัญหา เกดิความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์  สนับสนนุ 

การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีทัศนคติท่ีดีในการท�างานร่วมกับ 

ผู้อื่น ส่งเสริมแนวทางการแสวงหาอาชีพของนักเรียนในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและ 

โครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษาสามารถน�าไปพัฒนา 

ความคดิสร้างสรรค์และผลสมัฤทธิข์องสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ 

ในมาตรฐานอืน่ๆ  และควรน�าไปใช้ในการพฒันาทกัษะศตวรรษที ่21 

ด้านอื่นๆ  เช่น ทักษะการสร้างนวัตกรรม และทักษะการคิดอย่างม ี

วิจารณญาณและการแก้ปัญหาต่อไป
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ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กับเกณฑ์ร้อยละ 60  

และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการเรียนรู้จากกิจกรรม 

การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กับเกณฑ์ร้อยละ 60 ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 3 ห้องเรียน  

มีนักเรียนทั้งสิ้น 91 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ�านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ�านวน  

25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู ้

โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อสมการ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู ้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es), ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
 The objectives of this research were to 1) compare the ability to solve mathematical problems of  

Mathayom Suksa 3 students after learning from learning activities by using inquiry cycle (5Es) with 60 percent 

criteria and 2) compare the learning achievement in the iInequality of Mathayom Suksa 3 students after learning  

from learning activities using inquiry cycle (5Es) with 60 percent criteria. The population was 3 classrooms with 

91 Mathayom Suksa 3 students who were studying in the second semester of the academic year 2018 at  

Pramochwittayaramintra School, Bang Khen District, Bangkok. The sample of 1 classroom with 25 students was  

selected by cluster random sampling technique. The research instruments consisted of mathematics lesson  

plans for inequality by using inquiry cycle (5Es), mathematics problem solving ability test and the achievement  

test of inequality. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and one sample t-test.

 The research findings were as follows: 1) Mathayom Suksa 3 students had higher ability to solve  

mathematics problems after learning from learning activities using inquiry cycle (5Es) than the 60 percent criteria  

at statistical significance level of .05. 2) Mathayom Suksa 3 students had higher learning achievement in the 

inequality after learning from learning activities using inquiry cycle (5Es) than the 60 percent criteria at statistical  

significance level of .05.

Keywords : Learning activity using Inquiry cycle (5Es), ability to solve mathematical problems, learning achievement
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บทน�า
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนา 
ความคิดมนุษย์ ท�าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล  
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ ์
ได้อย่างถีถ้่วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผนตดัสนิใจแก้ปัญหา  
และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี ้
คณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต  
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552ก: 56) สอดคล้องกับ 
ค�ากล่าวของ ยุพิน พิพิธกุล (2539: 1) ที่ว่า “คณิตศาสตร์เป็นวิชา 
ทีเ่กีย่วกบัความคดิ เราใช้คณติศาสตร์พสิจูน์อย่างมเีหตผุล ว่าส่ิงทีเ่รา 
คิดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ ด้วยวิธีคิดเราก็สามารถน�าคณิตศาสตร ์
ไปแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ คณิตศาสตร์ช่วยให้เราเป็นผู้มี 
เหตผุล เป็นคนใฝ่รูต้ลอดจนพยายามคดิสิง่ทีแ่ปลกใหม่ คณติศาสตร์ 
จงึเป็นรากฐานแห่งความเจรญิของเทคโนโลยด้ีานต่างๆ” จากความ 
ส�าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ดังกล่าว หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้ก�าหนดสาระการเรียนรู ้
คณติศาสตร์ไว้ในหลกัสตูรทุกระดบัชัน้ ตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศึกษา 
จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดให้วิชาคณิตศาสตร์ 
เป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความส�าคัญ และใช้ 
เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้น�าความรู้ ทักษะ 
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปช่วยพัฒนาการคิดอย่างเป็น 
ระบบ และมีความคิดที่สร้างสรรค์เพื่อน�าไปใช้ในการแก้ปัญหา  
การด�าเนินชีวิตและศึกษาต่อในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ,  
2552ก: 10) 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประกอบไปด้วยท้ังหมด  
6 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1) จ�านวนและการด�าเนินการ สาระที ่
2) การวัด สาระที่ 3) เรขาคณิต สาระที่ 4) พีชคณิต สาระที่ 5)  
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และสาระที่ 6) ทักษะ 
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งทักษะและกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ประกอบไปด้วยการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และ 
การน�าเสนอการเช่ือมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ 
การเชือ่มโยงคณติศาสตร์กบัศาสตร์อืน่ๆ และความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  
โดยเฉพาะการแก้ปัญหา ซึ่ง สิริพร ทิพย์คง (2544: 4) ได้กล่าวถึง 
ความส�าคญัของการแก้ปัญหาซึง่เป็นหนึง่ในทกัษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ว่า กระบวนการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่นักเรียนต้อง 
เรียนรู้และเข้าใจ สามารถคิดเป็นและแก้ปัญหาได้ เพราะการที่ 
ได้ฝึกแก้ปัญหาจะช่วยให้นักเรียนรู้จักคิด มีระเบียบขั้นตอนใน 
การคิด รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และรู้จักตัดสินใจอย่างชาญฉลาด  
การแก้ปัญหาจึงเป็นหัวใจของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

 แม้วิชาคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที่มีความส�าคัญและ 

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษย์ แต่การจัดการเรียนการสอนใน 

ปัจจุบันพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า 

ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ

ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET)  

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาพรวมวิชาคณิตศาสตร ์

ระดับประเทศ และของโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559  

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน, 2560:  

ออนไลน์) พบว่า ข้อมูล ดังนี้

ป คะแนนเฉลีย่ 
ระดับประเทศ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

2557 29.65 31.24 
2558 32.40 30.66 
2559 29.31 33.36 

 
มาตรฐานท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิต่ํา คือ มาตรฐาน ค 4.2 เรื่อง นิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง

คณิตศาสตร ดังน้ี 
 

ป คะแนนเฉลีย่ 
ระดับประเทศ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

2557 40.47 42.44 
2558 48.93 45.47 
2559 36.38 45.81 

 
จะเห็นวา คาเฉลี่ยระดับโรงเรียนยังอยูในเกณฑต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนเต็มทุกป และเปนมาตรฐานการ

เรียนรูท่ีโรงเรียนควรเรงพัฒนา 
จากประสบการณในการสอนของผูวิจัย พบวา สาระพีชคณิต เน้ือหาท่ีประสบปญหาในการเรียนรู นักเรียน

สวนมากทําขอสอบไมไดมากท่ีสุดคือ เรื่อง อสมการ เน่ืองจากเปนเรื่องท่ียากและไมเคยมีพ้ืนฐานมากอน สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ผลการวิเคราะหขอสอบวิชาคณิตศาสตรของฝายวิชาการของโรงเรียน พบวา นักเรียนสวนมากทําขอสอบท่ีมี
ลักษณะการวัดความสามารถในการแกปญหาไดคะแนนนอย โดยการเรียนเน้ือหาน้ี นักเรียนรูสึกวามีความเปนนามธรรม
สูง เขาใจยาก ขณะสอนนักเรียนไมสนใจเรียน และนักเรียนใชวิธีจําคําตอบมากกวาเขาใจวิธีการแกปญหา ซ่ึงอาจสงผล
ตอการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนได  

จากการท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนยังอยูในระดับต่ํา ทําใหนักเรียนไมประสบผลสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร อาจเน่ืองมาจากสาเหตุหลาย
ประการ กิตติ พัฒนตระกูลสุข (2546: 5458) กลาววา สภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา
โดยท่ัวไปครูมักจะเนนการจําสูตร บทนิยาม และวิธีการหาคําตอบท่ีถูกตอง โดยสอนใหนักเรียนแกโจทยปญหาดวยวิธีการ
แนนอนวิธีเดียว สําหรับปญหาดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในดานการแกปญหา ครูมักจะใหนักเรียนแก
โจทยปญหาโดยนําเอาสูตร และบทนิยาม  ท่ีทองจําไวมาใชในการแกปญหา ซ่ึงลักษณะของโจทยปญหาเปนการฝกใช
สูตร และฝกทําตามข้ันตอนท่ีครูสอนไวมากกวาการฝกกระบวนการคิดและแกปญหา สวนในดานคุณลักษณะของนัก
คณิตศาสตร ครูขาดการปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนท่ีรูจักสังเกต รูจักสํารวจ การตั้งขอคาดการณพรอมท้ังใหเหตุผล และ
พิสูจนสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง และ ปจจัยหน่ึงท่ีสงผลใหการจัดการเรียนการสอนไมประสบผลสําเร็จ น่ันคือ ครูสอน
คณิตศาสตรดวยวิธีการบรรยาย ครูควรปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอน ดวยการลดบทบาทของครูผูสอนจากการเปน
ผูบรรยายมาเปนผูประสานงานในการเรียน ใหคําแนะนํา และเปดโอกาสใหนักเรียนพูดแสดงความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติ
โดยการใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน หรือการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ครูควรหาวิธีจัดการเรียน
การสอนใหนักเรียน เรียนดวยความสนุก ไมเบ่ือหนายตอการเรียน สรางเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรมีการทํางานรวมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปนผลทําใหอยากเรียนคณิตศาสตรมากข้ึน ยุพิน  พิพิธกุล (2539: 3)  

จากปญหาและสาเหตุดังกลาวขางตนจึงจําเปนท่ีจะตองจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ดังท่ี 
เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร (2555: 103) กลาวไววา รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีไดมีการจัดอยางเปนระบบ 
สอดคลองกับทฤษฎีหรือหลักการเรียนรู ไดรับการพิสูจนและทดสอบแลววามีประสิทธิภาพ สามารถชวยใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูคณิตศาสตรตามจุดมุงหมายของรูปแบบน้ัน ๆ นักการศึกษาจึงมองหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแนว
ใหม เพ่ือหวังสรางใหเด็กไทยคิดเปน เพ่ือนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได โดยในปจจุบันมีการจัดรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย ซึ่งแตละรูปแบบก็มีขอดีและขอจํากัดแตกตางกันออกไป รูปแบบหน่ึงท่ีผูวิจัยสนใจท่ีจะ

ป คะแนนเฉลีย่ 
ระดับประเทศ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

2557 29.65 31.24 
2558 32.40 30.66 
2559 29.31 33.36 

 
มาตรฐานท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิต่ํา คือ มาตรฐาน ค 4.2 เรื่อง นิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง

คณิตศาสตร ดังน้ี 
 

ป คะแนนเฉลีย่ 
ระดับประเทศ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

2557 40.47 42.44 
2558 48.93 45.47 
2559 36.38 45.81 

 
จะเห็นวา คาเฉลี่ยระดับโรงเรียนยังอยูในเกณฑต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนเต็มทุกป และเปนมาตรฐานการ

เรียนรูท่ีโรงเรียนควรเรงพัฒนา 
จากประสบการณในการสอนของผูวิจัย พบวา สาระพีชคณิต เน้ือหาท่ีประสบปญหาในการเรียนรู นักเรียน

สวนมากทําขอสอบไมไดมากท่ีสุดคือ เรื่อง อสมการ เน่ืองจากเปนเรื่องท่ียากและไมเคยมีพ้ืนฐานมากอน สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ผลการวิเคราะหขอสอบวิชาคณิตศาสตรของฝายวิชาการของโรงเรียน พบวา นักเรียนสวนมากทําขอสอบท่ีมี
ลักษณะการวัดความสามารถในการแกปญหาไดคะแนนนอย โดยการเรียนเน้ือหาน้ี นักเรียนรูสึกวามีความเปนนามธรรม
สูง เขาใจยาก ขณะสอนนักเรียนไมสนใจเรียน และนักเรียนใชวิธีจําคําตอบมากกวาเขาใจวิธีการแกปญหา ซ่ึงอาจสงผล
ตอการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนได  

จากการท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนยังอยูในระดับต่ํา ทําใหนักเรียนไมประสบผลสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร อาจเน่ืองมาจากสาเหตุหลาย
ประการ กิตติ พัฒนตระกูลสุข (2546: 5458) กลาววา สภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา
โดยท่ัวไปครูมักจะเนนการจําสูตร บทนิยาม และวิธีการหาคําตอบท่ีถูกตอง โดยสอนใหนักเรียนแกโจทยปญหาดวยวิธีการ
แนนอนวิธีเดียว สําหรับปญหาดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในดานการแกปญหา ครูมักจะใหนักเรียนแก
โจทยปญหาโดยนําเอาสูตร และบทนิยาม  ท่ีทองจําไวมาใชในการแกปญหา ซ่ึงลักษณะของโจทยปญหาเปนการฝกใช
สูตร และฝกทําตามข้ันตอนท่ีครูสอนไวมากกวาการฝกกระบวนการคิดและแกปญหา สวนในดานคุณลักษณะของนัก
คณิตศาสตร ครูขาดการปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนท่ีรูจักสังเกต รูจักสํารวจ การตั้งขอคาดการณพรอมท้ังใหเหตุผล และ
พิสูจนสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง และ ปจจัยหน่ึงท่ีสงผลใหการจัดการเรียนการสอนไมประสบผลสําเร็จ น่ันคือ ครูสอน
คณิตศาสตรดวยวิธีการบรรยาย ครูควรปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอน ดวยการลดบทบาทของครูผูสอนจากการเปน
ผูบรรยายมาเปนผูประสานงานในการเรียน ใหคําแนะนํา และเปดโอกาสใหนักเรียนพูดแสดงความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติ
โดยการใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน หรือการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ครูควรหาวิธีจัดการเรียน
การสอนใหนักเรียน เรียนดวยความสนุก ไมเบ่ือหนายตอการเรียน สรางเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรมีการทํางานรวมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปนผลทําใหอยากเรียนคณิตศาสตรมากข้ึน ยุพิน  พิพิธกุล (2539: 3)  

จากปญหาและสาเหตุดังกลาวขางตนจึงจําเปนท่ีจะตองจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ดังท่ี 
เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร (2555: 103) กลาวไววา รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีไดมีการจัดอยางเปนระบบ 
สอดคลองกับทฤษฎีหรือหลักการเรียนรู ไดรับการพิสูจนและทดสอบแลววามีประสิทธิภาพ สามารถชวยใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูคณิตศาสตรตามจุดมุงหมายของรูปแบบน้ัน ๆ นักการศึกษาจึงมองหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแนว
ใหม เพ่ือหวังสรางใหเด็กไทยคิดเปน เพ่ือนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได โดยในปจจุบันมีการจัดรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย ซึ่งแตละรูปแบบก็มีขอดีและขอจํากัดแตกตางกันออกไป รูปแบบหน่ึงท่ีผูวิจัยสนใจท่ีจะ

 มาตรฐานที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ต�่า คือ มาตรฐาน ค 4.2 เรื่อง นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ดังนี้

จิราภัส  พรมบังเกิด, เดช บุญประจักษ์, กฤษณะ โสขุมา
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66   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

 จะเห็นว่า ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่า 

ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มทุกปี และเป็นมาตรฐานการเรียนรู ้

ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนา

 จากประสบการณ์ในการสอนของผู้วิจัย พบว่า สาระ 

พีชคณิต เนื้อหาที่ประสบปัญหาในการเรียนรู้ นักเรียนส่วนมาก 

ท�าข้อสอบไม่ได้มากทีส่ดุ คอื เรือ่ง อสมการ เนือ่งจากเป็นเรือ่งทีย่าก 

และไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ผลการวิเคราะห์ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ของฝ่าย 

วชิาการของโรงเรยีน พบว่า นกัเรยีนส่วนมากท�าข้อสอบทีม่ลีกัษณะ 

การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาได้คะแนนน้อย โดยการเรียน 

เนือ้หาน้ี นกัเรยีนรูส้กึว่ามคีวามเป็นนามธรรมสงู เข้าใจยาก ขณะสอน 

นักเรียนไม่สนใจเรียน และนักเรียนใช้วิธีจ�าค�าตอบมากกว่าเข้าใจวิธี

การแก้ปัญหา ซึ่งอาจส่งผลต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ 

 จากการท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ยังอยู่ในระดับต�่า ท�าให้นักเรียนไม่ประสบผลส�าเร็จในการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์ อาจเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ กิตติ  

พัฒนตระกูลสุข (2546: 54-58) กล่าวว่า สภาพการเรียนการสอน 

คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาโดยท่ัวไปครูมักจะเน้นการจ�าสูตร  

บทนิยาม และวิธีการหาค�าตอบท่ีถูกต้อง โดยสอนให้นักเรียน 

แก้โจทย์ปัญหาด้วยวธิกีารแน่นอนวธิเีดยีว ส�าหรบัปัญหาด้านทกัษะ 

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านการแก้ปัญหา ครูมักจะให ้

นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาโดยน�าเอาสูตร และบทนิยาม ที่ท่องจ�าไว้ 

มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึง่ลกัษณะของโจทย์ปัญหาเป็นการฝึกใช้สูตร  

และฝึกท�าตามข้ันตอนที่ครูสอนไว้มากกว่าการฝึกกระบวนการคิด 

และแก้ปัญหา ส่วนในด้านคุณลักษณะของนักคณิตศาสตร์ ครูขาด 

การปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่รู้จักสังเกต รู้จักส�ารวจ การตั้งข้อ 

คาดการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผล และพิสูจน์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และ  

ปัจจยัหนึง่ทีส่่งผลให้การจดัการเรยีนการสอนไม่ประสบผลส�าเรจ็นัน่ 

คอื ครสูอนคณติศาสตร์ด้วยวธีิการบรรยาย ครคูวรปรับปรุงรปูแบบ 

วธิกีารสอน ด้วยการลดบทบาทของครูผูส้อนจากการเป็นผูบ้รรยาย 

มาเป็นผู้ประสานงานในการเรียน ให้ค�าแนะน�า และเปิดโอกาสให ้

นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติโดยการให้นักเรียน 

มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน หรือการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น 

ศูนย ์กลาง ครูควรหาวิ ธีจัดการเรียนการสอนให ้นักเรียน  

เรียนด้วยความสนุก ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน สร้างเจตคติที่ดีต่อ 

วิชาคณิตศาสตร์มีการท�างานร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ซึ่งกันและกัน เป็นผลท�าให้อยากเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น ยุพิน   

พิพิธกุล (2539: 3) 

 จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงจ�าเป็นที่จะ 

ต้องจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ดังที่ เวชฤทธิ์  

อังกนะภัทรขจร (2555: 103) กล่าวไว้ว่า รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ที่ได้มีการจัดอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับทฤษฎีหรือ

หลักการเรียนรู้ ได้รับการพิสูจน์และทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพ 

สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามจุดมุ่งหมาย

ของรูปแบบนั้นๆ นักการศึกษาจึงมองหาแนวทางการจัดการเรียน

การสอนแนวใหม่ เพื่อหวังสร้างให้เด็กไทยคิดเป็น เพื่อน�าความรู้

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ โดยในปัจจุบันมีการจัดรูปแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละรูปแบบก็มีข้อดีและ

ข้อจ�ากัดแตกต่างกันออกไป รูปแบบหนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจท่ีจะน�ามา 

แก้ปัญหาข้างต้น คือ การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  

ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเสาะแสวงหาความรู้ 

โดยการใช้ค�าถาม หรอืสถานการณ์เพือ่ให้นกัเรยีนได้ค้นค�าตอบ และ 

แก้ปัญหาด้วยตนเอง

 การเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้  5 ขั้น (5Es)  

มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ  

(Engagement) เป็นขั้นที่ครูทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงสู ่

ความรู้ใหม่ โดยใช้ค�าถามกระตุน้ หรอืยกตัวอย่าง หรอืใช้แบบฝึกหดั  

และน�าเสนอค�าถามหรือสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์  

ที่ท�าให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นหรืออยู่ในความสนใจ 

ของนักเรียน 2) ขั้นส�ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขั้นที่คร ู

เปิดโอกาสให้นักเรียนส�ารวจ ตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูล  

จากสถานการณ์หรือโจทย์ท่ีเป็นปัญหานั้น 3) ขั้นอธิบายและ 

ลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขั้นที่ให้นักเรียนน�าข้อมูลที่ได้จาก 

ขั้นที่ 2) มาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันสรุป 

ค�าตอบของค�าถามหรือสถานการณ์ปัญหา 4) ข้ันขยายความรู้  

(Elaboration) เป็นการน�าความรูท่ี้สร้างขึน้ไปประยกุต์ใช้ในการหา 

ค�าตอบของสถานการณ์อืน่ๆ โดยครยูกปัญหาหรอืสถานการณ์อ่ืนๆ 

เพิ่มเติม ท�าให้นักเรียนเกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 5) ขั้นประเมิน  

(Evaluation) เป็นการประเมินตรวจสอบความถูกต้องของความรู ้

และกระบวนการแก้ปัญหาทีไ่ด้ ว่านกัเรียนมคีวามรูอ้ะไรบ้างอย่างไร  

มากน้อยเพียงใด (Bybee et al, 2006: 1; วัฒนาพร ระงับทุกข์,  

2545: 42-43; สสวท., 2546: 219-220; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร,  

2555: 95-96)

 นอกจากน้ี พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 60-61)  

ได้กล่าวถึง ข้อดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพ 

ด้านสติปัญญา เกิดการค้นพบด้วยตนเอง ท�าให้เกิดแรงจูงใจภายใน 

มากกว่าการเรียนแบบท่องจ�า ฝึกให้นักเรียนรู ้วิธีค้นหาความรู ้

แก้ปัญหาด้วยตนเอง ช่วยให้จดจ�าความรู้ได้นาน และสามารถ 

ถ่ายโยงความรู้ได้ และ สุวิทย์ มูลค�า และ อรทัย มูลค�า (2545: 142)  

ได้กล่าวถึง ข้อดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5Es) ว่าผู้เรยีนได้เรยีนรูว้ธิกีารค้นคว้า 

จิราภัส  พรมบังเกิด, เดช บุญประจักษ์, กฤษณะ โสขุมา
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หาความรู้ และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ความรู้ที่ได้มีคุณค่ามี 

ความหมายส�าหรับผู้เรียน เป็นประโยชน์และจดจ�าได้นาน สามารถ 

เช่ือมโยงความรู้และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ และเป็นวิธีการ 

ที่ท�าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีความอิสระ มีชีวิตชีวา  

และสนุกสนานกับการเรียนรู้ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

จึงควรเน้นทั้งทางความรู้ กระบวนการให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝน  

และสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ และที่ส�าคัญต้องให้ผู้เรียน 

สร้างองค์ความรู้เอง เน้นการปฏิบัติ และสอดคล้องกับชีวิตจริง 

ของผู้เรียน ซึ่งกระบวนเรียนรู้เหล่าน้ี สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงข้ึนได้ และจากการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนสร้างองค์ความรู ้โดย 

การค้นคว้า และแสวงหาความรู้มาใช้แก้ปัญหาจากสถานการณ์

ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะ

สามารถน�าผูเ้รยีนไปสูเ่ป้าหมาย คอื การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ

สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) (พิมพันธ์  เดชะคุปต์, 2544: 56)

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะน�าการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  

(5Es) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพ่ือส่งเสริม 

ความสามารถในการแก้ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 

คณิตศาสตร์ หลังได้รับการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช ้

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กับเกณฑ์ร้อยละ 60

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง  

อสมการ หลงัได้รบัการเรยีนรูจ้ากกจิกรรมการเรยีนรู้โดยใช้การเรยีนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กับเกณฑ์ร้อยละ 60

สมมติฐานการวิจัย
 ในงานวจิยันีต้ัง้ระดบันยัส�าคัญในการทดสอบสมมตฐิาน

ที่ .05 โดยมีสมมติฐาน ดังนี้

 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

หลังได้รับการเรียนรู ้จากกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้การเรียนรู ้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ หลังได้รับ 

การเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

หาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรที่ ใช ้ในการวิจัยครั้งนี้  เป ็นนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2561 จ�านวนทั้งหมด 3 ห้องเรียน แต่ละห้องจัดให ้

นกัเรยีนท่ีมคีวามสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยูใ่นห้องเดยีวกนั  

จ�านวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 25 คน  

ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม จากจ�านวนห้องเรยีนทัง้หมด 3 ห้องเรยีน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  

ซ่ึงเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น จ�านวน 7 แผน  

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบอัตนัย จ�านวน 4 ข้อ  

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง อสมการ ของนกัเรยีน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ

 ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยกึ่งการทดลอง เพื่อศึกษา 

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

หาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 

คณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงผู้วิจัยใช้แผนการศึกษาค้นคว้า 

แบบวิจัยกึ่งการทดลอง ที่มีการวัดผลหลังทดลองครั้งเดียว  

(One-Group Posttest-Only design) (องอาจ นัยพัฒน์,  

2551: 270) โดยด�าเนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  

5 ขั้น (5Es) เรื่อง อสมการ ซึ่งใช้เวลาในการสอน จ�านวน 12 คาบ  

คาบละ 50 นาที เม่ือด�าเนินการสอนครบตามแผนเรียบร้อยแล้ว 

ผู้วิจัยท�าการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

และวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อสมการ แล้วบันทึกผล 

การสอบเป็นคะแนนหลังเรยีน โดยใช้เวลาในการด�าเนนิการทดสอบ 

การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ�านวน 

1 คาบ และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ จ�านวน 

1 คาบ จากน้ันตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถใน 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เรือ่ง อสมการ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนทีก่�าหนดไว้ แล้วน�าคะแนน 

ที่ได้ไปวิเคราะห์ผลข้อมูลต่อไป

จิราภัส  พรมบังเกิด, เดช บุญประจักษ์, กฤษณะ โสขุมา
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ผลการวิจัย
 การวิจัย เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่มีต่อความสามารถ

ในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง 

อสมการ โดยได้ด�าเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา จ�านวน 1 ห้องเรียน ในภาคเรียน

ที ่2 ปีการศกึษา 2561 โดยเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลูเปรยีบเทยีบ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์  หลงัได้รบัการเรยีน

รู้จากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  

5 ขั้น (5Es) กับเกณฑ์ร้อยละ 60 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีน เรือ่ง อสมการ หลงัได้รบัการเรยีนรูจ้ากกจิกรรมการเรยีนรู้ 

โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน (5Es) กับเกณฑ์ 

ร้อยละ 60 โดยใช้สถิติ one sample t-test ซึ่งการน�าเสนอผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้

 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการเรียนรู ้จากกิจกรรมการเรียนรู ้

โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 60 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

แสดงดังตาราง 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้

 แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 60  
 n  x  s  t  valuep − 

หลังการจดั 
การเรยีนรู 25 27.16 3.158 12.60* .000 

* p < .05 
 จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังไดรับการเรียนรู
จากกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับเกณฑ
รอยละ 60 พบวา การทดสอบหลังเรียนของผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 27.16 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.88 และเมื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกับเกณฑท่ีกําหนด พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร หลังไดรับการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) สูงกวา
เกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง อสมการ 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อสมการ หลังไดรับการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 3 กับเกณฑรอยละ 60 ผลการวิเคราะห
ขอมูลแสดงดังตาราง 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อสมการ หลังไดรับการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับเกณฑรอยละ 60  

 
 n  x  s  t  valuep − 

หลังการจดั 
การเรยีนรู 25 25.20 1.936 18.59* .000 

* p < .05 
 จากตารางท่ี 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อสมการ หลังไดรับการเรียนรูจาก
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับเกณฑรอย
ละ 60 พบวา การทดสอบหลังเรียนของผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 25.20 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.00 และเมื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกับเกณฑท่ีกําหนด พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
อสมการ สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 
1. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับเกณฑรอยละ 60 คะแนนเต็ม 32 
คะแนน ผลการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู คาเฉลี่ย เทากับ 27.16 คิดเปนรอยละ 84.88 ของคะแนนเต็ม สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.16 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกับเกณฑรอยละ 60 พบวา ความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) สูง
กวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนปราโมชวิทยาราม
อินทรา หลังไดรับการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) พบวา การ
ทดสอบหลังเรียนของผูเรียนจากคะแนนเต็ม 32 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 32 คะแนน และมีคะแนนต่ําสุด 20 คะแนน ซ่ึง
มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 27.16 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.88 และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกับเกณฑรอย

 
 n  x  s  t  valuep − 

หลังการจดั 
การเรยีนรู 25 27.16 3.158 12.60* .000 

* p < .05 
 จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังไดรับการเรียนรู
จากกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับเกณฑ
รอยละ 60 พบวา การทดสอบหลังเรียนของผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 27.16 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.88 และเมื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกับเกณฑท่ีกําหนด พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร หลังไดรับการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) สูงกวา
เกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง อสมการ 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อสมการ หลังไดรับการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 3 กับเกณฑรอยละ 60 ผลการวิเคราะห
ขอมูลแสดงดังตาราง 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อสมการ หลังไดรับการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับเกณฑรอยละ 60  

 
 n  x  s  t  valuep − 

หลังการจดั 
การเรยีนรู 25 25.20 1.936 18.59* .000 

* p < .05 
 จากตารางท่ี 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อสมการ หลังไดรับการเรียนรูจาก
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับเกณฑรอย
ละ 60 พบวา การทดสอบหลังเรียนของผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 25.20 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.00 และเมื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกับเกณฑท่ีกําหนด พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
อสมการ สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 
1. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับเกณฑรอยละ 60 คะแนนเต็ม 32 
คะแนน ผลการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู คาเฉลี่ย เทากับ 27.16 คิดเปนรอยละ 84.88 ของคะแนนเต็ม สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.16 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกับเกณฑรอยละ 60 พบวา ความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) สูง
กวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนปราโมชวิทยาราม
อินทรา หลังไดรับการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) พบวา การ
ทดสอบหลังเรียนของผูเรียนจากคะแนนเต็ม 32 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 32 คะแนน และมีคะแนนต่ําสุด 20 คะแนน ซ่ึง
มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 27.16 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.88 และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกับเกณฑรอย

 จากตารางที ่1 พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการเรียนรู้จากกิจกรรม 

การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 60 พบว่า  

การทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 27.16  

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.88 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 

ของคะแนนสอบกับเกณฑ์ท่ีก�าหนด พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการเรียน

รู้จากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  

5 ขั้น (5Es) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  

อสมการ หลังได้รับการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู ้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  

ปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 60 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตาราง

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ หลังได้รับการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้

 โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 60 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เรื่อง อสมการ หลังได้รับการเรียนรู้จากกิจกรรม 

การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 60 พบว่า  

การทดสอบหลงัเรยีนของผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 25.20 คะแนน  

คดิเป็นร้อยละ 84.00 และเมือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนสอบ 

กับเกณฑ์ที่ก�าหนด พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน เรื่อง อสมการ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 

จิราภัส  พรมบังเกิด, เดช บุญประจักษ์, กฤษณะ โสขุมา
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สรุปและอภิปรายผล
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 

คณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

กับเกณฑ์ร้อยละ 60 คะแนนเต็ม 32 คะแนน ผลการทดสอบหลัง 

การจัดการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 27.16 คิดเป็นร้อยละ 84.88  

ของคะแนนเต็ม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.16 เมื่อเปรียบ 

เทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 พบว่า ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  

สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา  

หลังได้รับการเรียนรู ้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้การเรียนรู ้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) พบว่า การทดสอบหลังเรียน 

ของผู้เรียนจากคะแนนเต็ม 32 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 32 คะแนน  

และมีคะแนนต�่าสุด 20 คะแนน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  

27.16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.88 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 

ของคะแนนสอบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 พบว่า ความสามารถใน 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม 

การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  

สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะรูปแบบ 

การจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ 5 ข้ัน (5Es) เป็น 

การออกแบบการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหา 

ด้วยตนเอง นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ วางแผน และยังเป็นการ 

แก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหา และยงัเน้นการเรียนรูท้ีมุ่ง่สร้าง 

ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้น (5Es)  

อย่างแท้จริง และการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มที่มุ่งให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

ในการคดิ และแก้ปัญหา ท�าให้นกัเรยีนทกุคนเกดิความรู ้ความเข้าใจ 

ในการแก้ปัญหาอย่างแท้จรงิ เมือ่ท�าการทดสอบการแก้ปัญหาท�าให้ 

นักเรียนสอบได้คะแนนค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับ มาลัย  

พมิพาเลยี (2553: 72-73) ทีศ่กึษาผลการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้

ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู ้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนน 

กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 69.5 และ 

นกัเรยีนมคีวามสามารถในการแก้ปัญหาเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 74.25  

และนกัเรยีนจ�านวนร้อยละ 82.76 ของจ�านวนนกัเรยีนทัง้หมด และ 

สอดคล้องกบั ศริิภรณ์ ตนันะลา (2554) ทีศ่กึษาการพฒันากจิกรรม 

การเรยีนรู้โดยใช้การสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้(5Es) ทีเ่น้นทกัษะ 

การแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ เร่ือง การประยกุต์ของสมการเชิงเส้น 

ตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความสามารถในการ 

แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ของนกัเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ มีท้ังหมด 17 คน 

คิดเป็นร้อยละ 73.91 ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ

 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง อสมการ  

หลังได้รับการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบ 

สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

กับเกณฑ์ร้อยละ 60 คะแนนเต็ม 30 คะแนน ผลการทดสอบ 

หลงัการจดัการเรยีนรู ้ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 25.20 คดิเป็นร้อยละ 84.00  

ของคะแนนเตม็ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.94 เมือ่เปรียบเทียบ 

ค่าเฉล่ียของคะแนนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีน เรือ่ง อสมการ หลงัได้รบัการเรยีนรูด้้วยกจิกรรมการเรียนรู ้

โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สูงกว่าเกณฑ ์

ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา หลังได้รับ 

การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

หาความรู้ 5 ขั้น (5Es) พบว่า การทดสอบหลังเรียนของผู้เรียน  

จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 30 คะแนน และมี 

คะแนนต�่าสุด 21 คะแนน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 25.20 คะแนน  

คิดเป็นร้อยละ 84.00 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์ร้อยละ 

60 กับคะแนนสอบของผู้เรียน หลังเรียน ผลการทดสอบสรุปได้ว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ หลังได้รับการเรียนรู้ด้วย

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 

(5Es) สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากรูปแบบ 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เป็นรูปแบบการสอน 

ที่เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยครูเป็น 

ผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเสาะแสวงหาความรู้โดยการใช้ค�าถาม หรือ 

สถานการณ์เพื่อให้นักเรียนได้ค้นค�าตอบ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

เน้นการปฏิบัติจริง ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  

เมื่อท�าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ ท�าให ้

ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริภรณ์  

ตันนะลา (2554) ที่ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ผลการวจิยัพบว่า การพฒันากจิกรรมการเรยีน 

การสอนโดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ช่วยให้ผู้เรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ จ�านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ  

78.26 ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70

จิราภัส  พรมบังเกิด, เดช บุญประจักษ์, กฤษณะ โสขุมา
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70   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

 นอกจากนี ้สวุทิย์  มลูค�า และอรทัย มลูค�า (2545: 142)  

ได้กล่าวถึง ข้อดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ 

แบบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5Es) ว่า ผูเ้รยีนได้เรยีนรูว้ธิกีารค้นคว้า 

หาความรู ้และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ความรู ้ ท่ีได้มีคุณค่า  

มีความหมายส�าหรับผู ้เรียน เป็นประโยชน์และจดจ�าได้นาน  

สามารถเช่ือมโยงความรู ้และน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวันได้ และเป็นวิธี 

การทีท่�าให้ผูเ้รยีนเกดิแรงจงูใจในการเรยีนรู ้มคีวามอสิระ มชีวีติชีวา  

และสนุกสนานกับการเรียนรู้ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

จึงควรเน้นทั้งทางความรู้ กระบวนการ ให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝน  

และสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ และที่ส�าคัญต้องให้ผู้เรียน 

สร้างองค์ความรู้เอง เน้นการปฏิบัติ และสอดคล้องกับชีวิตจริงของ 

ผู้เรียน ซ่ึงกระบวนเรียนรู้เหล่านี้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรยีนให้สงูขึน้ได้ และจากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเปิด 

โอกาสให้ผู ้เรียนสร้างองค์ความรู้โดยการค้นคว้า และแสวงหา 

ความรู้มาใช้แก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาด้วยตนเอง ช่วยให้ 

จดจ�าความรู้ได้นาน และสามารถเช่ือมโยงความรู้ได้ เป็นการจัด 

กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมทีจ่ะสามารถน�าผูเ้รยีนไปสูเ่ป้าหมาย  

คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  

(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544: 56) 

ข้อเสนอแนะ
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้คณิตศาสตร์โดยใช้ 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่วัดความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียนจะใช้เวลามากพอสมควร 

ในการท�ากิจกรรมต่างๆ ในการน�ากิจกรรมเช่นน้ีไปใช้ควรค�านึงถึง 

เวลาท่ีใช้ และควรก�าหนดเวลาท่ีใช้ให้กระชับข้ึนและเหมาะสมกับ 

เนื้อหา

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้คณิตศาสตร์โดยใช้ 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เป็นการสอนที่เน้น 

นักเรียนเป็นผู้ท�ากิจกรรม การแบ่งกลุ ่มควรพิจารณาอย่างไร  

แบ่งกลุ่มให้มีความเหมาะสมตามสภาพหรือบริบทของห้องเรียน

 3. ควรน�าแนวคิดการจัดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เพื่อพัฒนา 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อื่นๆ เช่น การให้เหตุผล  

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 4. ควรน�าแนวคิดการจัดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน (5Es) มาใช้ใน 

การพัฒนาลกัษณะทีพ่งึประสงค์ เช่น การคดิวเิคราะห์และแก้ปัญหา 

ในสถานการณ์ต่างๆ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาฟังก์ชันการอยู่รอด มัธยฐานระยะเวลา การอยู่รอด และอัตราเสี่ยงอันตรายของ 

นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 2) เปรียบเทียบฟังก์ชันการอยู่รอดของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน 3) ศึกษาโมเดล 

ของฟังก์ชันความเสี่ยงอันตรายของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  

นิสิตระดับปริญญาตรี ที่เริ่มศึกษาปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ปี จ�านวน 1,000 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน โดยใช้ข้อมูล 

ทุติยภูมิ (Secondary source) ซ่ึงรวบรวมจากกองทะเบียนและประมวลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ 

การอยู่รอดในการศึกษา ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพผู้ปกครอง รายได้ผู้ปกครอง เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย (GPA) และกลุ่มสาขาวิชา ผลการศึกษาพบว่า

 จากการวิเคราะห์ตารางชีพ (Life Table) พบว่า ช่วงเวลาที่ 3 หรือภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นช่วงเวลาที่มี 

ความเสี่ยงสูงสุด โดยมีอัตราความเสี่ยงเท่ากับ 0.1078 และมีโอกาสอยู่รอดในการศึกษานานกว่าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  

เท่ากับ 85.92% และไม่สามารถแสดงมัธยฐานระยะเวลาการอยู่รอดได้ เน่ืองจากยังไม่เกิดกรณีนิสิตจ�านวนครึ่งหนึ่งออกกลางคันในช่วง 

เวลาที่ศึกษา

 การเปรียบเทียบฟังก์ชันการอยู่รอด โดยใช้การวิเคราะห์ Kaplan-Meier และการทดสอบโดย Log-Rank Test พบว่า ตัวแปร 

ที่ให้ผลการเปรียบเทียบฟังก์ชันการอยู่รอดแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และกลุ่มสาขาวิชา

 การวิเคราะห์โมเดลของฟังก์ชันความเสี่ยงต่อการออกกลางคัน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยของ Cox พบว่า ตัวแปรที่มี 

อิทธิพลต่อความเสี่ยงต่อการออกกลางคันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เพศ และเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย (GPA)

ค�าส�าคัญ : การออกกลางคัน, การวิเคราะห์การอยู่รอด 
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Abstract
 The research aimed to 1) investigate the survival function, median survival time and hazard rate of 

Undergraduate Students, Burapha University (BUU). 2) to compare the survival function of  BUU students with  

different characteristics, and 3) to study hazard model of BUU students with different characteristics. The sample  

consisted of 1,000 undergraduate students in academic year 2014, selected by stratified random sampling.  

The data used for this study were from Registrar’s Office, BUU. The variables in this study included gender, 

age, parents’ occupations, parents’ salary, grade point average of high school (GPA), and fields of study. The results  

of the study revealed that:

 From life table, the highest risk period of 0.1078 and survival time of 85.92% occurred in the second 

semester, 2014. The median survival time could not be shown because of 50% of student’s drop out did not  

occur in the study time.

 The Kaplan Meier analysis indicated that the predictors which affected the survival time, with a significantly  

difference at the level of 0.05, were gender, age, GPA, and fields of study.

 Form Cox’s regression, it revealed that the predictors which affected hazard model were gender, and GPA.

Keywords : Drop Out, Survival Analysis
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บทน�า
 การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม 

เป้าหมายที่ก�าหนดต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ นิสิตถือเป็น 

องค์ประกอบส�าคัญอย่างหน่ึง ดังน้ันเพ่ือให้ได้นิสิตท่ีมีความรู ้

ความสามารถและคุณสมบัติ ท่ีเหมาะสมสามารถเรียนส�าเร็จ 

ตามหลักสูตรที่ก�าหนดและไม่เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา  

สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ย่อมประสงค์ให้มีการจัดการศึกษาให้ม ี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของ 

แต่ละแห่ง มหาวิทยาลัยบูรพาก็เช่นเดียวกัน โดยได้ก�าหนดกลยุทธ ์

การพฒันากระบวนการคดัเลอืกผูเ้รยีนทีศ่กัยภาพ ตามการด�าเนนิการ 

ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต สอดคล้องกับ 

ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา  

2558-2561 ในองค์ประกอบ C.1 การรับและการส�าเร็จการศึกษา 

ของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) เป็นการด�าเนินงานในการรับ 

นิสิตนักศึกษา การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมี 

ระบบการรับนักศึกษาและระบบดูแลนักศึกษาระหว่างเรียน  

เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติของ 

ความต้องการในการเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตนักศึกษา  

เพื่อให้นักศึกษาสามารถส�าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตามเป้าหมาย 

ของการจัดการศึกษาได้ (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  

2558) ดังนั้น การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต รวมทั้ง 

การออกกลางคัน จึงเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงประสิทธิภาพใน 

การจัดการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยด้วย

 มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก 

ในการจดัการศกึษาระดบัต่างๆ จนถงึระดบัดุษฎบีณัฑติ มวีตัถปุระสงค์ 

ให้การศึกษา ด�าเนินการและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนา 

องค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ�ารุงศาสนา  

ศลิปะ วฒันธรรม และการกฬีา รวมทัง้การสนบัสนนุกจิกรรมของรฐั 

และทอ้งถิน่ และการมีส่วนรว่มในการพฒันาชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม  

มหาวทิยาลยับรูพาได้มุง่เน้นการประกันคณุภาพการศกึษามาอย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและ 

ประเทศชาต ิขัน้ตอนทีส่�าคัญมากขัน้ตอนหน่ึงในการควบคุมคณุภาพ  

คอื ข้ันตอนการคดัเลอืกนสิติเข้าศกึษาซึง่เป็นปัจจยัน�าเข้าปัจจยัหนึง่ 

ของการผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ ปีการศึกษา 2560 มกีารจดัการเรยีน 

การสอนทั้งหมด 233 หลักสูตร จ�าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 109  

หลักสูตร ปริญญาโท 81 หลักสูตร และปริญญาเอก 43 หลักสูตร  

มนีสิิตทัง้หมด 40,949 คน จ�าแนกเป็น ระดบัปริญญาตร ี35,318 คน  

ระดับปริญญาโท 4,378 คน และระดับปริญญาเอก 1,253 คน และ 

มีนิสิตใหม่ 7,087 คน จ�าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 6,724 คน  

ปริญญาโท 310 คน และปริญญาเอก 53 คน (มหาวิทยาลัยบูรพา,  

2560)

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของสาเหตุที่ท�าให้พ้นจากสภาพการเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556-2560   

 ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

 จากตารางท่ี 1 พบว่า สาเหตุท่ีท�าให้พ้นจากสภาพ 

การเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556-2560 ส่วนใหญ ่

เกิดจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นตามเกณฑ์ และไม่มาช�าระ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ซ่ึงปัญหาท่ีมาจากผลการเรียน อาจเกิด 

จากสาเหตุหลายประการ ทั้งนี้ สิริกุล รัตนมณี เอกวิทย์ โทปุรินทร์  

และสมพงษ์ ปั้นหุ่น (2561) ได้ศึกษาปัจจัยการออกกลางคันนิสิต 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งศึกษานิสิตที่เข้าภาคต้น 

ปีการศึกษา 2559 พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคัน 

ระดับมากที่สุด คือ ภูมิหลังครอบครัว รองลงมา คือ การก�าหนด 

เป้าหมายในการเรียน ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ ความรู้พื้นฐาน  

ความยากและซับซ้อนของหลกัสตูร และการบูรณาการทางวชิาการ

และสังคม ตามล�าดับ

 ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีการศึกษาสาเหต ุ

ที่ท�าให้เกิดการออกกลางคันของนิสิตในทุกระดับชั้น ส่วนใหญ่ศึกษา 

สาเหตุของการออกกลางคัน ซึ่งอาจมาจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น  

ด้านตัวนิสิต ด้านผลการศึกษา ด้านสถานศึกษา ด้านหลักสูตร  

อริสฬา  เตหลิ่ม

สาเหต ุ 2556 2557 2558 2559 2560 
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมเปนตามเกณฑ 992 1,684 843 780 654 
ไมมาชำระคาธรรมเนียมการศึกษา 1,287 1,381 834 648 626 
ไมลงทะเบียนภาคเรยีนแรก/ขาดคุณสมบัต ิ 303 547 497 587 333 
ไมสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลากำหนด 274 314 2 1 2 
ลาออก 696 812 622 517 437 
รวม 3,552 4,738 2,798 2,533 2,052 
นิสิตท้ังหมด 39,455 41,578 40,622 37,683 35,318 
รอยละการพนสภาพ 9.00 11.40 6.89 6.72 5.81 

 
 จากตารางที่ 1 พบวา สาเหตุที่ทำใหพนจากสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2556-2560   
สวนใหญเกิดจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไมเปนตามเกณฑ และไมมาชำระคาธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งปญหาท่ีมาจากผลการ
เรียน อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ท้ังนี้ สิริกุล รัตนมณี เอกวิทย โทปุรินทร และสมพงษ ปนหุน (2561) ไดศึกษา
ปจจัยการออกกลางคันนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งศึกษานิสิตท่ีเขาภาคตน ปการศึกษา 2559 พบวา 
ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันระดับมากท่ีสุด คือ ภูมิหลังครอบครัว รองลงมา คือ การกำหนดเปาหมายในการเรียน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ความรูพ้ืนฐาน ความยากและซับซอนของหลักสูตร และการบูรณาการทางวิชาการและสังคม 
ตามลำดับ 

ในชวงระยะเวลาหลายปท่ีผานมา มีการศึกษาสาเหตุท่ีทำใหเกิดการออกกลางคันของนิสิตในทุกระดับช้ัน 
สวนใหญศึกษาสาเหตุของการออกกลางคัน ซึ่งอาจมาจากปจจัยดานตาง ๆ  เชน ดานตัวนิสิต ดานผลการศึกษา                
ดานสถานศึกษา ดานหลักสูตร ดานครอบครัว เปนตน ซึ่งการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันท่ีกลาวมาขางตนสวนใหญ
ศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงสำรวจ งานวิจัยเชิงความสัมพันธ หรืองานวิจัยเชิงหาปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคัน             
โดยการใชการวิเคราะหคารอยละ หรืออัตราการออกกลางคัน เปนตน และเปนการสำรวจขอมูล ณ เวลาน้ัน ๆ ซึ่งขอมูล
อาจไมสมบูรณ โดยบางหนวยตัวอยางอาจเกิดเหตุการณหลังจากวันที่เก็บขอมูล เชน ขณะสำรวจขอมูลนิสิตยังคงสภาพ
อยู แตอาจออกกลางคันหลังเก็บขอมูลแลว เปนตน ทำใหงานวิจัยนั้นมักไดคำตอบวา สาเหตุการออกกลางคันเกิดจาก
ปจจัยใดบาง แตละตัวแปรมีความสัมพันธหรือสงผลกระทบในขนาดใด แตไมสามารถพยากรณไดวาจะเกิดเหตุการณ      
การออกกลางคันหรือไม หรือถาเกิดจะเกิดในชวงเวลาใด ดังน้ัน เพื่อใหไดมาซึ่งคำตอบของคำถามเหลานี้ตองอาศัยความรู
ทางสถิติท่ีเหมาะสมนั่นคือ การวิเคราะหการอยูรอด (Survival Analysis) 

การวิเคราะหการอยูรอดเปนเทคนิคทางสถิติที่ศึกษาเก่ียวกับชวงเวลาจะเกิดเหตุการณวิกฤต (Critical 
Event) ของเหตุการณที่สนใจ เปนการติดตามสถานการณที่จะเกิดเหตุการณที่สนใจ ในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง            
เพ่ือการพยากรณวาจะเกิดเหตุการณท่ีสนใจหรือไม และถาเกิดจะเกิดในชวงเวลาใด หลักของการวิเคราะหการอยูรอดคือ
การหาคาความนาจะเปนของระยะเวลาการอยูรอด (Survival Time) แลวนำมาสรางเปนฟงกชันการอยูรอด (Survival 
Function) และฟงกชันความเสี่ยง (Hazard Function) ประมาณคามัธยฐานระยะเวลาการอยูรอด (Median Survival 
Time) จากฟงกชันการอยูรอด  
 จากคุณสมบัติและจุดเดนของการวิเคราะหการอยูรอด (Survival analysis) ที่สามารถตอบคำถามวิจัยไดวา 
เมื่อไรจึงจะเกิดเหตุการณที่สนใจศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนำเทคนิควิธีการดังกลาวมาประยุกตใชในการวิจัย เรื่อง         
การวิเคราะหความอยูรอดจากการออกกลางคันของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อศึกษาปรากฏการณ
ตาง ๆ และเปรียบเทียบผลที่เกิดกับแตละกลุมสาขาวิชา ผลจากงานวิจัยในครั้งน้ีอาจใชเปนแนวทางในการวางแผนการ
บริหาร เพ่ือลดปญหาการสูญเปลาทางการศึกษาอันเนื่องมากจากการออกกลางคันของนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพาตอไป  
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ด้านครอบครัว เป็นต้น ซึ่งการศึกษาสาเหตุการออกกลางคัน 

ที่กล่าวมาข้างต้นส่วนใหญ่ศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงส�ารวจ  

งานวิจัยเชิงความสัมพันธ์ หรืองานวิจัยเชิงหาปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

การออกกลางคัน โดยการใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ หรืออัตรา 

การออกกลางคัน เป็นต้น และเป็นการส�ารวจข้อมูล ณ เวลานั้นๆ  

ซึ่งข้อมูลอาจไม่สมบูรณ์ โดยบางหน่วยตัวอย่างอาจเกิดเหตุการณ ์

หลังจากวันที่เก็บข้อมูล เช่น ขณะส�ารวจข้อมูลนิสิตยังคงสภาพอยู่  

แต่อาจออกกลางคันหลังเก็บข้อมูลแล้ว เป็นต้น ท�าให้งานวิจัยน้ัน 

มกัได้ค�าตอบว่า สาเหตกุารออกกลางคันเกดิจากปัจจยัใดบ้าง แต่ละ 

ตัวแปรมีความสัมพันธ์หรือส่งผลกระทบในขนาดใด แต่ไม่สามารถ 

พยากรณ์ได้ว่าจะเกิดเหตกุารณ์ การออกกลางคนัหรอืไม่ หรอืถ้าเกดิ 

จะเกิดในช่วงเวลาใด ดังน้ัน เพื่อให้ได้มาซ่ึงค�าตอบของค�าถาม 

เหล่านี้ต้องอาศัยความรู้ทางสถิติท่ีเหมาะสมน่ันคือ การวิเคราะห ์

การอยู่รอด (Survival Analysis)

 การวิเคราะห์การอยู่รอดเป็นเทคนิคทางสถิติที่ศึกษา 

เก่ียวกับช่วงเวลาจะเกิดเหตุการณ์วิกฤต (Critical Event) ของ 

เหตุการณ์ที่สนใจ เป็นการติดตามสถานการณ์ท่ีจะเกิดเหตุการณ ์

ที่สนใจ ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง เพื่อการพยากรณ์ว่าจะเกิด 

เหตุการณ์ที่สนใจหรือไม่ และถ้าเกิดจะเกิดในช่วงเวลาใด หลักของ 

การวเิคราะห์การอยูร่อด คอื การหาค่าความน่าจะเป็นของระยะเวลา 

การอยู่รอด (Survival Time) แล้วน�ามาสร้างเป็นฟังก์ชันการอยูร่อด  

(Survival Function) และฟังก์ชันความเสี่ยง (Hazard Function)  

ประมาณค่ามัธยฐานระยะเวลาการอยู่รอด (Median Survival  

Time) จากฟังก์ชันการอยู่รอด 

 จากคุณสมบัติและจุดเด่นของการวิเคราะห์การอยู่รอด  

(Survival analysis) ท่ีสามารถตอบค�าถามวิจัยได้ว่า เม่ือไรจึงจะ 

เกิดเหตุการณ์ที่สนใจศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน�าเทคนิควิธีการ 

ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ความอยู่รอด 

จากการออกกลางคันของนสิิตระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยับรูพา  

เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ และเปรียบเทียบผลที่เกิดกับแต่ละ 

กลุ ่มสาขาวิชา ผลจากงานวิจัยในครั้งนี้อาจใช้เป็นแนวทางใน 

การวางแผนการบริหาร เพื่อลดปัญหาการสูญเปล่าทางการศึกษา 

อันเนื่องมากจากการออกกลางคันของนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา 

ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาฟังก์ชนัการอยูร่อด (Survival Function)  

มัธยฐานระยะเวลา การอยู่รอด (Median Survival Time) และ 

อัตราเสี่ยงอันตราย (Hazard Rate) ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

 2. เพื่อเปรียบเทียบฟังก์ชันการอยู่รอด (Survival  

Function) ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน  

ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพผู้ปกครอง รายได้ผู้ปกครอง เกรดเฉลี่ยสะสม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และกลุ่มสาขาวิชา

 3. เพือ่ศกึษาโมเดลของฟังก์ชนัความเสีย่งอันตรายของ

นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ 

อาชพีผูป้กครอง รายได้ผูป้กครอง เกรดเฉลีย่สะสมระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย (GPA) และกลุ่มสาขาวิชา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการออกกลางคันของ 

ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประยุกต์ใช ้ 

การวิเคราะห์การอยู่รอด โดยศึกษาข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบ 

บริการการศึกษา ของกองทะเบียนและประมวลการศึกษา ผู้วิจัย 

ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน�ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  

ดังภาพที่ 1  

1. เพศ 

2. อายุ 

3. อาชีพผู้ปกครอง 

4. รายได้ผู้ปกครอง 

5. เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา

 ตอนปลาย (GPA) 

6. กลุ่มสาขาวิชา

ระยะเวลาการอยู่รอด

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย

อริสฬา  เตหลิ่ม

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาฟงกชันการอยูรอด (Survival Function) มัธยฐานระยะเวลา การอยูรอด (Median Survival 

Time) และอัตราเสี่ยงอันตราย (Hazard Rate) ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
2. เพ่ือเปรียบเทยีบฟงกชันการอยูรอด (Survival Function) ของนิสิตมหาวิทยาลยับูรพาที่มีคณุลักษณะ

แตกตางกัน ไดแก เพศ อาย ุอาชพีผูปกครอง รายไดผูปกครอง เกรดเฉลีย่สะสมระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และ
กลุมสาขาวิชา 

3. เพ่ือศึกษาโมเดลของฟงกชันความเสี่ยงอันตรายของนิสิตมหาวิทยาลยับูรพาที่มีคณุลักษณะแตกตางกัน 
ไดแก เพศ อาย ุอาชีพผูปกครอง รายไดผูปกครอง เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และกลุมสาขาวิชา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการออกกลางคันของของนิสิตระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประยุกตใช
การวิเคราะหการอยูรอด โดยศึกษาขอมูลจากฐานขอมลูระบบบริการการศึกษา ของกองทะเบียนและประมวลการศึกษา 
ผูวิจัยไมไดเก็บรวบรวมขอมลูใหม ท้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของแลวนำมาสรางเปนกรอบแนวคิด
ในการวจิัย ดังภาพที่ 1   
 

 

 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณลักษณะ ไดแก เพศ อาย ุอาชีพผูปกครอง รายไดผูปกครอง เกรดเฉลี่ยสะสม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และกลุมสาขาวิชาแตกตางกันจะมีฟงกชันการอยูรอดแตกตางกัน 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการศึกษาขอมูลยอนหลัง              

ของนิสิตระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยบรูพา รุนท่ีเขาปการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ป จากฐานขอมูลระบบบริการ
การศึกษา ของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา โดยใชการวิเคราะหการอยูรอด (Survival 
Analysis) ตัวแปรท่ีศึกษา 6 ตัวแปร ไดแก เพศ อาย ุอาชีพผูปกครอง รายไดผูปกครอง เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และกลุมสาขาวิชา  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาระยะเวลาการอยูรอด (หนวยเปนภาคการศึกษา) ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยับูรพา รุนที่เขาปการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ป จำนวน 11,748 คน (ขอมูลจากระบบบริการการศึกษา 
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา) ทำการตัดขอมลูสดุโตง (Outliers) และขอมูลสญูหาย 
(Missing Data) จากนั้นสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใชสถานะของนิสิตเปนชั้น 
(Strata) สำหรับการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวจิัยนี้ เนื่องจากสถิติทดสอบบางตัวในการวิเคราะหใชเทคนิค

1. เพศ  
2. อายุ  
3. อาชีพผูปกครอง  
4. รายไดผูปกครอง  
5. เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (GPA)  
6. กลุมสาขาวิชา 

ระยะเวลาการอยูรอด 
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สมมติฐานของการวิจัย
 นสิติมหาวทิยาลยับรูพาทีม่คีณุลกัษณะ ได้แก่ เพศ อายุ  

อาชพีผูป้กครอง รายได้ผูป้กครอง เกรดเฉลีย่สะสมระดบัมธัยมศกึษา 

ตอนปลาย (GPA) และกลุ ่มสาขาวิชาแตกต่างกันจะมีฟังก์ชัน 

การอยู่รอดแตกต่างกัน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวจัิยครัง้นีใ้ช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชิงปรมิาณ (Quantitative  

Research) เป็นการศกึษาข้อมูลย้อนหลงั ของนสิติระดบัปรญิญาตรี  

มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นท่ีเข้าปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ปี  

จากฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ของกองทะเบียนและ 

ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้การวิเคราะห์ 

การอยู่รอด (Survival Analysis) ตัวแปรที่ศึกษา 6 ตัวแปร ได้แก่  

เพศ อายุ อาชีพผู้ปกครอง รายได้ผู ้ปกครอง เกรดเฉล่ียสะสม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และกลุ่มสาขาวิชา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาระยะเวลาการอยู่รอด (หน่วยเป็น 

ภาคการศึกษา) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 

รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ปี จ�านวน 11,748 คน  

(ข้อมูลจากระบบบริการการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล 

การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา) ท�าการตัดข ้อมูล สุดโต ่ ง  

(Outliers) และข้อมูลสูญหาย (Missing Data) จากนั้นสุ่มตัวอย่าง 

แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้สถานะของ 

นิสิตเป็นชั้น (Strata) ส�าหรับการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวจิยันี ้เนือ่งจากสถิติทดสอบบางตัวในการวเิคราะห์ใช้เทคนคิ 

การประมาณค่า (Estimation technique) ด้วยการประมาณค่า

ด้วยวธิไีลค์ลฮิูด้สงูสดุ (Maximum Likelihood Estimation: MLE)  

ซึ่งการใช้ตัวอย่างขนาดใหญ่จะท�าให้มีความน่าเช่ือถือ ประกอบมี 

นักวชิาการเสนอแนวคดิการก�าหนดขนาดตวัอย่าง เช่น Tabachnick  

and Fidell (2007) ได้อธบิายว่าขนาดกลุม่ตวัอย่าง 500 หน่วยขึน้ไป 

ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก ดังนั้น ส�าหรับการวิจัยนี้จึงใช้ขนาดตัวอย่าง  

1,000 คน ซึ่งเป็นการใช้ตัวอย่างขนาดใหญ่และเพียงพอต่อ 

ความคลาดเคลือ่นทีย่อมรบัได้ระดับ 5% ของทกุสถติทิีใ่ช้ (Mertler  

and Vannatta, 2005; Tabachnick and Fidell, 2007)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลนิสิต 

ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล 

ระบบบรกิารการศกึษา ของกองทะเบยีนและประมวลผลการศกึษา  

มหาวิทยาลัยบูรพา 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูล โดยบันทึกข้อมูล 2 แฟ้ม 

ข้อมูล ได้แก่ แฟ้มข้อมูลประชากร และแฟ้มข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง  

แล้ววิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น

 1. แฟ้มข้อมูลประชากร 

  1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยสถิติเชิงบรรยาย  

โดยใช้ความถี่ ร้อยละ 

  1.2 วิเคราะห์การอยู่รอด (Survival Analysis) 

เพื่อประมาณค่าฟังก์ชันความอยู ่รอด (Survival Function)  

ค�านวณค่ามัธยฐานระยะเวลาความอยู่รอด (Median Survival  

Analysis)

 2. แฟ้มข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง

  2.1 เปรียบเทียบฟังก์ชันการอยู่รอด จ�าแนกตาม  

เพศ อายุ อาชีพผู้ปกครอง รายได้ผู้ปกครอง เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และกลุ่มสาขาวิชา ด้วยการวิเคราะห ์

แบบ Kaplan-Meier และใช้สถิติทดสอบ Log-rank Test

  2.2 วิเคราะห์โมเดลฟังก์ชันความเส่ียงอันตราย  

(Hazard Model) ตามโมเดลการถดถอยของ Cox (Cox Regression)  

เพื่อหาตัวแปรท�านายที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของนิสิต 

ผลการวิจัย
 ประชากรส�าหรับในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตระดับ 

ปริญญาตร ีมหาวทิยาลัยบรูพา รุน่ทีเ่ข้าปีการศึกษา 2557 หลกัสตูร  

4 ปี จ�านวน 11,748 คน หลังจากตัดท�าการตัดข้อมูลสุดโต่ง  

(Outliers) และข้อมูลสูญหาย (Missing Data) แล้วได้ข้อมูลที่ใช้ใน 

การวิจัย 8,752 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 แบ่งเป็นกรณีเซนเซอร์  

(Censored) ประกอบด้วย สถานะส�าเร็จการศึกษา/ก�าลังศึกษา/ 

เสียชีวิต ร้อยละ 78.01 และการออกกลางคัน (Drop out)  

ประกอบด้วย สถานะลาออก/ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์/ไม่ช�าระ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 21.99 ดังตารางที่ 2 และ 3

อริสฬา  เตหลิ่ม
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 ส�าหรบัผลการวเิคราะห์การอยูร่อดแบบตารางชพี (Life 

Table) พบว่า ช่วงเวลาท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคันสูงสุด คือ 

ช่วงเวลาที่ 3 หรือ ภาคเรียนท่ี 2 ของปี 1 ซ่ึงมีอัตราความเส่ืยง 

เท่ากับ 0.1078 (เฉพาะปีการศึกษา 2557 จัดการเรียนการสอน 4 

ภาคเรียน ส่วนปีการศึกษาอื่น จัดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน) 

และโอกาสทีจ่ะอยูร่อดในการศกึษาได้นานกว่าภาคเรยีนที ่2 ของปี 1 

เท่ากับ 85.92% ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน รองลงมา  

คือ ช่วงเวลาที่ 2 หรือภาคเรียนที่ 1 ของปี 1 โดยมีอัตราความเสี่ยง 

0.0429 และโอกาสที่จะอยู่รอดในการศึกษาได้นานกว่าภาคเรียนที่ 

2 ของปี 1 เท่ากบั 95.72% โดยมมัีธยฐานระยะเวลาอยูร่อดมากกว่า

ช่วงเวลาที่ 17 เนื่องจากช่วงเวลาที่ศึกษา มีนิสิตออกกลางคัน 

ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ�านวนนิสิตทั้งหมด จึงยังไม่สามารถแสดงค่า

มัธยฐานได้ ดังตารางที่ 4 และภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ตารางที่ 2 จ�านวน ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ปี

 จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

ตารางที่ 3 จ�านวน ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ปี

 จ�าแนกตามสาเหตุของการออกกลางคัน

ตารางที่ 4 ตารางชีพของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ปี

อริสฬา  เตหลิ่ม

การประมาณคา (Estimation technique) ดวยการประมาณคาดวยวธิไีลคลิฮูดสูงสุด (Maximum Likelihood 
Estimation: MLE) ซึ่งการใชตัวอยางขนาดใหญจะทำใหมีความนาเช่ือถือ ประกอบมีนักวิชาการเสนอแนวคิดการกำหนด
ขนาดตัวอยาง เชน Tabachnick and Fidell (2007) ไดอธิบายวาขนาดกลุมตัวอยาง 500 หนวยข้ึนไปถือวาอยูในระดับ
ดีมาก ดังนั้น สำหรับการวจิยัน้ีจึงใชขนาดตัวอยาง 1,000 คน ซึ่งเปนการใชตัวอยางขนาดใหญและเพียงพอตอความ           
คาดเคลื่อนที่ยอมรับไดระดับ 5% ของทุกสถิติท่ีใช (Mertler and Vannatta, 2005; Tabachnick and Fidell, 2007) 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูลนิสิตที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ฐานขอมูลระบบบริการการศึกษา ของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูล โดยบันทึกขอมูล 2 แฟมขอมูล ไดแก แฟมขอมูลประชากร และแฟมขอมูลกลุม

ตัวอยาง แลววเิคราะหขอมลู แบงเปน 
1. แฟมขอมูลประชากร  

1.1 วิเคราะหขอมลูพ้ืนฐานดวยสถิติเชิงบรรยาย โดยใชความถ่ี รอยละ  
1.2 วิเคราะหการอยูรอด (Survival Analysis) เพ่ือประมาณคาฟงกชันความอยูรอด (Survival Function) 

คำนวณคามัธยฐานระยะเวลาความอยูรอด (Median Survival Analysis) 
2. แฟมขอมูลกลุมตัวอยาง 

2.1 เปรียบเทียบฟงกชันการอยูรอด จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพผูปกครอง รายไดผูปกครอง เกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และกลุมสาขาวิชา ดวยการวิเคราะหแบบ Kaplan-Meier และใชสถิติทดสอบ 
Log-rank Test 

2.2 วิเคราะหโมเดลฟงกชันความเสี่ยงอันตราย (Hazard Model) ตามโมเดลการถดถอยของ Cox (Cox 
Regression) เพ่ือหาตัวแปรทำนายที่มีอิทธิพลตอการออกกลางคันของนิสิต  

 

ผลการวิจัย 
 ประชากรสำหรับในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นิสิตระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยบรูพา รุนที่เขาปการศกึษา 
2557 หลักสูตร 4 ป จำนวน 11,748 คน หลังจากตัดทำการตัดขอมลูสุดโตง (Outliers) และขอมลูสญูหาย (Missing 
Data) แลว ไดขอมูลที่ใชในการวจิยั 8,752 คน คิดเปนรอยละ 74.50 แบงเปนกรณีเซนเซอร (Censored) ประกอบดวย
สถานะสำเรจ็การศึกษา/กำลังศึกษา/เสยีชีวิต รอยละ 78.01 และการออกกลางคัน (Drop out) ประกอบดวย สถานะ
ลาออก/ผลการเรียนไมถึงเกณฑ/ไมชำระคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ 21.99 ดังตารางที่ 2 และ 3 
 
ตารางที่ 2 จำนวน รอยละของนิสติระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยบรูพา รุนที่เขาปการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ป 
จำแนกตามกลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชา แรกเขา 
สำเรจ็การศึกษา/กำลัง

ศึกษา/เสียชีวิต (Censored) 
ออกกลางคัน 
(Drop out) 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2,549 1,827 20.88 722 8.25 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  5,297 4,206 48.06 1,091 12.47 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  906 794 9.07 112 1.28 

รวม 8,752 6,827 78.01 1,925 21.99 
 
 

ตารางที่ 3 จำนวน รอยละของนิสติระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยบรูพา รุนที่เขาปการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ป 
จำแนกตามสาเหตุของการออกกกลางคัน 

สาเหตุของการออกกกลางคัน จำนวน รอยละ 
ลาออก 390 4.46 
ผลการเรยีนไมถึงเกณฑ 612 6.99 
ไมชำระคาธรรมเนียมการศึกษา 923 10.55 
รวม 1,925 21.99 

 

สำหรับผลการวิเคราะหการอยูรอดแบบตารางชีพ (Life Table) พบวา ชวงเวลาที่มีความเสี่ยงท่ีจะออก
กลางคันสูงสดุ คือ ชวงเวลาที่ 3 หรือ ภาคเรียนที่ 2 ของป 1 ซึ่งมีอัตราความเสื่ยง เทากับ 0.1078 (เฉพาะปการศึกษา 
2557 จัดการเรียนการสอน 4 ภาคเรียน สวนปการศึกษาอื่น จัดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน) และโอกาสท่ีจะอยูรอด
ในการศึกษาไดนานกวาภาคเรียนที่ 2 ของป 1 เทากับ 85.92% ชวงเวลาที่มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคันรองลงมา คือ 
ชวงเวลาที่ 2 หรือภาคเรยีนที่ 1 ของป 1 โดยมีอัตราความเสี่ยง 0.0429 และโอกาสที่จะอยูรอดในการศึกษาไดนานกวา
ภาคเรยีนที่ 2 ของป 1 เทากับ 95.72% โดยมีมัธยฐานระยะเวลาอยูรอดมากกวาชวงเวลาที่ 17 เนื่องจากชวงเวลาที่
ศึกษา มีนิสิตออกกลางคันไมถึงรอยละ 50 ของจำนวนนิสิตทั้งหมด จึงยังไมสามารถแสดงคามัธยฐานได ดังตารางที่ 4 
และภาพที่ 2 และภาพที่ 3 

 

ตารางที่ 4 ตารางชีพของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา รุนที่เขาปการศึกษา 2557 หลักสตูร 4 ป  
จุดเริม่
ตนของ
เวลา 

 
(1) 

จำนวน
นิสิตที่
อยูรอด 

 
(2) 

จำนวน
นิสิตกรณี
เซนเซอร 

 
(3) 

จำนวน
นิสิตที่

ความเสีย่ง 
 

(4) 

จำนวนนิสิต
ที่ออก

กลางคัน 
 

(5) 

สัดสวนนิสิต
ที่ออก

กลางคัน 
 

(6) 

สัดสวน 
นิสิตทีอ่ยู

รอด 
 

(7) 

สัดสวนสะสม
นิสิตอยูรอดที่
จุดสิ้นสุดของ

ชวงเวลา 
(8) 

คาความคาด
เคลื่อน

มาตรฐานของ 
(8) 
(9) 

สัดสวน
ความ

หนาแนน 
 

(10) 

คาความคาด
เคลื่อน

มาตรฐานของ 
(10) 
(11) 

อัตรา
ความ
เสี่ยง 

 
(12) 

คาความคาด
เคลื่อน

มาตรฐาน
ของ (12) 

(13) 

0 8752 0 8752.00 0 .0000 1.0000 1.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 

1 8752 0 8752.00 8 .0009 .9991 .9991 .0003 .0009 .0003 .0009 .0003 

2 8744 0 8744.00 367 .0420 .9580 .9572 .0022 .0419 .0021 .0429 .0022 

3 8377 1 8376.50 857 .1023 .8977 .8592 .0037 .0979 .0032 .1078 .0037 

4 7519 0 7519.00 99 .0132 .9868 .8479 .0038 .0113 .0011 .0133 .0013 

5 7420 2 7419.00 188 .0253 .9747 .8264 .0040 .0215 .0016 .0257 .0019 

6 7230 61 7199.50 126 .0175 .9825 .8120 .0042 .0145 .0013 .0177 .0016 

7 7043 66 7010.00 33 .0047 .9953 .8081 .0042 .0038 .0007 .0047 .0008 

8 6944 81 6903.50 74 .0107 .9893 .7995 .0043 .0087 .0010 .0108 .0013 

9 6789 49 6764.50 27 .0040 .9960 .7963 .0043 .0032 .0006 .0040 .0008 

10 6713 215 6605.50 15 .0023 .9977 .7945 .0043 .0018 .0005 .0023 .0006 

11 6483 434 6266.00 20 .0032 .9968 .7919 .0043 .0025 .0006 .0032 .0007 

12 6029 4582 3738.00 28 .0075 .9925 .7860 .0045 .0059 .0011 .0075 .0014 

13 1419 489 1174.50 8 .0068 .9932 .7807 .0048 .0054 .0019 .0068 .0024 

14 922 223 810.50 21 .0259 .9741 .7604 .0064 .0202 .0044 .0263 .0057 

15 678 310 523.00 16 .0306 .9694 .7372 .0084 .0233 .0057 .0311 .0078 

16 352 314 195.00 38 .1949 .8051 .5935 .0220 .0137 .0055 .0187 .0076 

17 289 257 160.50 32 .1993 .8006 .5792 .0242 .0000 .0000 .0000 .0000 

หมายเหตุ มัธยฐานระยะเวลาการอยูรอดมากกวาชวงเวลาที ่17 

 
     

ตารางที่ 3 จำนวน รอยละของนิสติระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยบรูพา รุนที่เขาปการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ป 
จำแนกตามสาเหตุของการออกกกลางคัน 

สาเหตุของการออกกกลางคัน จำนวน รอยละ 
ลาออก 390 4.46 
ผลการเรยีนไมถึงเกณฑ 612 6.99 
ไมชำระคาธรรมเนียมการศึกษา 923 10.55 
รวม 1,925 21.99 

 

สำหรับผลการวิเคราะหการอยูรอดแบบตารางชีพ (Life Table) พบวา ชวงเวลาที่มีความเสี่ยงท่ีจะออก
กลางคันสูงสดุ คือ ชวงเวลาที่ 3 หรือ ภาคเรียนที่ 2 ของป 1 ซึ่งมีอัตราความเสื่ยง เทากับ 0.1078 (เฉพาะปการศึกษา 
2557 จัดการเรียนการสอน 4 ภาคเรียน สวนปการศึกษาอื่น จัดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน) และโอกาสท่ีจะอยูรอด
ในการศึกษาไดนานกวาภาคเรียนที่ 2 ของป 1 เทากับ 85.92% ชวงเวลาที่มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคันรองลงมา คือ 
ชวงเวลาที่ 2 หรือภาคเรยีนที่ 1 ของป 1 โดยมีอัตราความเสี่ยง 0.0429 และโอกาสที่จะอยูรอดในการศึกษาไดนานกวา
ภาคเรยีนที่ 2 ของป 1 เทากับ 95.72% โดยมีมัธยฐานระยะเวลาอยูรอดมากกวาชวงเวลาที่ 17 เนื่องจากชวงเวลาที่
ศึกษา มีนิสิตออกกลางคันไมถึงรอยละ 50 ของจำนวนนิสิตทั้งหมด จึงยังไมสามารถแสดงคามัธยฐานได ดังตารางที่ 4 
และภาพที่ 2 และภาพที่ 3 
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ของ (12) 

(13) 

0 8752 0 8752.00 0 .0000 1.0000 1.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 

1 8752 0 8752.00 8 .0009 .9991 .9991 .0003 .0009 .0003 .0009 .0003 

2 8744 0 8744.00 367 .0420 .9580 .9572 .0022 .0419 .0021 .0429 .0022 

3 8377 1 8376.50 857 .1023 .8977 .8592 .0037 .0979 .0032 .1078 .0037 

4 7519 0 7519.00 99 .0132 .9868 .8479 .0038 .0113 .0011 .0133 .0013 

5 7420 2 7419.00 188 .0253 .9747 .8264 .0040 .0215 .0016 .0257 .0019 

6 7230 61 7199.50 126 .0175 .9825 .8120 .0042 .0145 .0013 .0177 .0016 

7 7043 66 7010.00 33 .0047 .9953 .8081 .0042 .0038 .0007 .0047 .0008 

8 6944 81 6903.50 74 .0107 .9893 .7995 .0043 .0087 .0010 .0108 .0013 

9 6789 49 6764.50 27 .0040 .9960 .7963 .0043 .0032 .0006 .0040 .0008 

10 6713 215 6605.50 15 .0023 .9977 .7945 .0043 .0018 .0005 .0023 .0006 

11 6483 434 6266.00 20 .0032 .9968 .7919 .0043 .0025 .0006 .0032 .0007 

12 6029 4582 3738.00 28 .0075 .9925 .7860 .0045 .0059 .0011 .0075 .0014 

13 1419 489 1174.50 8 .0068 .9932 .7807 .0048 .0054 .0019 .0068 .0024 

14 922 223 810.50 21 .0259 .9741 .7604 .0064 .0202 .0044 .0263 .0057 

15 678 310 523.00 16 .0306 .9694 .7372 .0084 .0233 .0057 .0311 .0078 

16 352 314 195.00 38 .1949 .8051 .5935 .0220 .0137 .0055 .0187 .0076 

17 289 257 160.50 32 .1993 .8006 .5792 .0242 .0000 .0000 .0000 .0000 

หมายเหตุ มัธยฐานระยะเวลาการอยูรอดมากกวาชวงเวลาที ่17 
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78   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

แบบ Kaplan-Meier และการทดสอบโดย Log-Rank Test พบว่า 

มีตัวแปรที่ให้ผลการเปรียบเทียบฟังก์ชันการอยู่รอดแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ เพศ 

อายุที่เริ่มเข้าศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(GPA) และกลุ่มสาขาวิชา ดังตารางที่ 5

การวิเคราะห์เปรียบเทียบฟังก์ชันการอยู่รอดอย่างง่าย

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบฟังก์ชันการอยู ่รอดอย่าง

ง่ายของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีมีคุณลักษณะแตกต่างกัน ได้แก ่

เพศ อายุ อาชีพผู้ปกครอง รายได้ผู้ปกครอง เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลาย (GPA) และกลุม่สาขาวชิา โดยใช้การวเิคราะห์

ตารางที่ 4 (ต่อ)  ตารางชีพของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ปี

ภาพที่ 2 ความน่าจะเป็นของการอยู่รอดจากการออก

 กลางคันของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

 บูรพา รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ปี

ภาพที่ 3 ความเสี่ยงต่อการออกกลางคันของนิสิต

 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา

 รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ปี

อริสฬา  เตหลิ่ม

ตารางที่ 3 จำนวน รอยละของนิสติระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยบรูพา รุนที่เขาปการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ป 
จำแนกตามสาเหตุของการออกกกลางคัน 

สาเหตุของการออกกกลางคัน จำนวน รอยละ 
ลาออก 390 4.46 
ผลการเรยีนไมถึงเกณฑ 612 6.99 
ไมชำระคาธรรมเนียมการศึกษา 923 10.55 
รวม 1,925 21.99 

 

สำหรับผลการวิเคราะหการอยูรอดแบบตารางชีพ (Life Table) พบวา ชวงเวลาที่มีความเสี่ยงท่ีจะออก
กลางคันสูงสดุ คือ ชวงเวลาที่ 3 หรือ ภาคเรียนที่ 2 ของป 1 ซึ่งมีอัตราความเสื่ยง เทากับ 0.1078 (เฉพาะปการศึกษา 
2557 จัดการเรียนการสอน 4 ภาคเรียน สวนปการศึกษาอื่น จัดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน) และโอกาสท่ีจะอยูรอด
ในการศึกษาไดนานกวาภาคเรียนที่ 2 ของป 1 เทากับ 85.92% ชวงเวลาที่มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคันรองลงมา คือ 
ชวงเวลาที่ 2 หรือภาคเรยีนที่ 1 ของป 1 โดยมีอัตราความเสี่ยง 0.0429 และโอกาสที่จะอยูรอดในการศึกษาไดนานกวา
ภาคเรยีนที่ 2 ของป 1 เทากับ 95.72% โดยมีมัธยฐานระยะเวลาอยูรอดมากกวาชวงเวลาที่ 17 เนื่องจากชวงเวลาที่
ศึกษา มีนิสิตออกกลางคันไมถึงรอยละ 50 ของจำนวนนิสิตทั้งหมด จึงยังไมสามารถแสดงคามัธยฐานได ดังตารางที่ 4 
และภาพที่ 2 และภาพที่ 3 
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สัดสวนนิสิต
ที่ออก

กลางคัน 
 

(6) 

สัดสวน 
นิสิตทีอ่ยู

รอด 
 

(7) 

สัดสวนสะสม
นิสิตอยูรอดที่
จุดสิ้นสุดของ

ชวงเวลา 
(8) 

คาความคาด
เคลื่อน

มาตรฐานของ 
(8) 
(9) 

สัดสวน
ความ

หนาแนน 
 

(10) 

คาความคาด
เคลื่อน

มาตรฐานของ 
(10) 
(11) 

อัตรา
ความ
เสี่ยง 

 
(12) 

คาความคาด
เคลื่อน

มาตรฐาน
ของ (12) 

(13) 

0 8752 0 8752.00 0 .0000 1.0000 1.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 

1 8752 0 8752.00 8 .0009 .9991 .9991 .0003 .0009 .0003 .0009 .0003 

2 8744 0 8744.00 367 .0420 .9580 .9572 .0022 .0419 .0021 .0429 .0022 

3 8377 1 8376.50 857 .1023 .8977 .8592 .0037 .0979 .0032 .1078 .0037 

4 7519 0 7519.00 99 .0132 .9868 .8479 .0038 .0113 .0011 .0133 .0013 

5 7420 2 7419.00 188 .0253 .9747 .8264 .0040 .0215 .0016 .0257 .0019 

6 7230 61 7199.50 126 .0175 .9825 .8120 .0042 .0145 .0013 .0177 .0016 

7 7043 66 7010.00 33 .0047 .9953 .8081 .0042 .0038 .0007 .0047 .0008 

8 6944 81 6903.50 74 .0107 .9893 .7995 .0043 .0087 .0010 .0108 .0013 

9 6789 49 6764.50 27 .0040 .9960 .7963 .0043 .0032 .0006 .0040 .0008 

10 6713 215 6605.50 15 .0023 .9977 .7945 .0043 .0018 .0005 .0023 .0006 

11 6483 434 6266.00 20 .0032 .9968 .7919 .0043 .0025 .0006 .0032 .0007 

12 6029 4582 3738.00 28 .0075 .9925 .7860 .0045 .0059 .0011 .0075 .0014 

13 1419 489 1174.50 8 .0068 .9932 .7807 .0048 .0054 .0019 .0068 .0024 

14 922 223 810.50 21 .0259 .9741 .7604 .0064 .0202 .0044 .0263 .0057 

15 678 310 523.00 16 .0306 .9694 .7372 .0084 .0233 .0057 .0311 .0078 

16 352 314 195.00 38 .1949 .8051 .5935 .0220 .0137 .0055 .0187 .0076 

17 289 257 160.50 32 .1993 .8006 .5792 .0242 .0000 .0000 .0000 .0000 

หมายเหตุ มัธยฐานระยะเวลาการอยูรอดมากกวาชวงเวลาที ่17 

 
     

ตารางที่ 3 จำนวน รอยละของนิสติระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยบรูพา รุนที่เขาปการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ป 
จำแนกตามสาเหตุของการออกกกลางคัน 

สาเหตุของการออกกกลางคัน จำนวน รอยละ 
ลาออก 390 4.46 
ผลการเรยีนไมถึงเกณฑ 612 6.99 
ไมชำระคาธรรมเนียมการศึกษา 923 10.55 
รวม 1,925 21.99 

 

สำหรับผลการวิเคราะหการอยูรอดแบบตารางชีพ (Life Table) พบวา ชวงเวลาที่มีความเสี่ยงท่ีจะออก
กลางคันสูงสดุ คือ ชวงเวลาที่ 3 หรือ ภาคเรียนที่ 2 ของป 1 ซึ่งมีอัตราความเสื่ยง เทากับ 0.1078 (เฉพาะปการศึกษา 
2557 จัดการเรียนการสอน 4 ภาคเรียน สวนปการศึกษาอื่น จัดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน) และโอกาสท่ีจะอยูรอด
ในการศึกษาไดนานกวาภาคเรียนที่ 2 ของป 1 เทากับ 85.92% ชวงเวลาที่มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคันรองลงมา คือ 
ชวงเวลาที่ 2 หรือภาคเรยีนที่ 1 ของป 1 โดยมีอัตราความเสี่ยง 0.0429 และโอกาสที่จะอยูรอดในการศึกษาไดนานกวา
ภาคเรยีนที่ 2 ของป 1 เทากับ 95.72% โดยมีมัธยฐานระยะเวลาอยูรอดมากกวาชวงเวลาที่ 17 เนื่องจากชวงเวลาที่
ศึกษา มีนิสิตออกกลางคันไมถึงรอยละ 50 ของจำนวนนิสิตทั้งหมด จึงยังไมสามารถแสดงคามัธยฐานได ดังตารางที่ 4 
และภาพที่ 2 และภาพที่ 3 

 

ตารางที่ 4 ตารางชีพของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา รุนที่เขาปการศึกษา 2557 หลักสตูร 4 ป  
จุดเริม่
ตนของ
เวลา 

 
(1) 

จำนวน
นิสิตที่
อยูรอด 

 
(2) 

จำนวน
นิสิตกรณี
เซนเซอร 

 
(3) 

จำนวน
นิสิตที่

ความเสีย่ง 
 

(4) 

จำนวนนิสิต
ที่ออก

กลางคัน 
 

(5) 

สัดสวนนิสิต
ที่ออก

กลางคัน 
 

(6) 

สัดสวน 
นิสิตทีอ่ยู

รอด 
 

(7) 

สัดสวนสะสม
นิสิตอยูรอดที่
จุดสิ้นสุดของ

ชวงเวลา 
(8) 

คาความคาด
เคลื่อน

มาตรฐานของ 
(8) 
(9) 

สัดสวน
ความ

หนาแนน 
 

(10) 

คาความคาด
เคลื่อน

มาตรฐานของ 
(10) 
(11) 

อัตรา
ความ
เสี่ยง 

 
(12) 

คาความคาด
เคลื่อน

มาตรฐาน
ของ (12) 

(13) 

0 8752 0 8752.00 0 .0000 1.0000 1.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 

1 8752 0 8752.00 8 .0009 .9991 .9991 .0003 .0009 .0003 .0009 .0003 

2 8744 0 8744.00 367 .0420 .9580 .9572 .0022 .0419 .0021 .0429 .0022 

3 8377 1 8376.50 857 .1023 .8977 .8592 .0037 .0979 .0032 .1078 .0037 

4 7519 0 7519.00 99 .0132 .9868 .8479 .0038 .0113 .0011 .0133 .0013 

5 7420 2 7419.00 188 .0253 .9747 .8264 .0040 .0215 .0016 .0257 .0019 

6 7230 61 7199.50 126 .0175 .9825 .8120 .0042 .0145 .0013 .0177 .0016 

7 7043 66 7010.00 33 .0047 .9953 .8081 .0042 .0038 .0007 .0047 .0008 

8 6944 81 6903.50 74 .0107 .9893 .7995 .0043 .0087 .0010 .0108 .0013 

9 6789 49 6764.50 27 .0040 .9960 .7963 .0043 .0032 .0006 .0040 .0008 

10 6713 215 6605.50 15 .0023 .9977 .7945 .0043 .0018 .0005 .0023 .0006 

11 6483 434 6266.00 20 .0032 .9968 .7919 .0043 .0025 .0006 .0032 .0007 

12 6029 4582 3738.00 28 .0075 .9925 .7860 .0045 .0059 .0011 .0075 .0014 

13 1419 489 1174.50 8 .0068 .9932 .7807 .0048 .0054 .0019 .0068 .0024 

14 922 223 810.50 21 .0259 .9741 .7604 .0064 .0202 .0044 .0263 .0057 

15 678 310 523.00 16 .0306 .9694 .7372 .0084 .0233 .0057 .0311 .0078 

16 352 314 195.00 38 .1949 .8051 .5935 .0220 .0137 .0055 .0187 .0076 

17 289 257 160.50 32 .1993 .8006 .5792 .0242 .0000 .0000 .0000 .0000 

หมายเหตุ มัธยฐานระยะเวลาการอยูรอดมากกวาชวงเวลาที ่17 

 
     

 
ภาพที่ 2 ความนาจะเปนของการอยูรอดจากการออก

กลางคันของนิสิตระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัย
บูรพา รุนที่เขาปการศึกษา 2557 หลักสตูร 4 ป 

 
ภาพที่ 3 ความเสี่ยงตอการออกกลางคันของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยับูรพา รุนท่ีเขาป
การศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ป 

 

การวิเคราะหเปรียบเทียบฟงกชันการอยูรอดอยางงาย 
การวิเคราะหเปรียบเทยีบฟงกชันการอยูรอดอยางงายของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาทีม่ีคุณลักษณะแตกตางกัน 

ไดแก เพศ อายุ อาชีพผูปกครอง รายไดผูปกครอง เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และกลุม
สาขาวิชา โดยใชการวิเคราะหแบบ Kaplan-Meier และการทดสอบโดย Log-Rank Test พบวา มีตวัแปรท่ีใหผลการ
เปรียบเทยีบฟงกชันการอยูรอดแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 จำนวน 4 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุทีเ่ริ่ม
เขาศึกษา เกรดเฉลีย่สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และกลุมสาขาวิชา ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 ฟงกชันการอยูรอดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยับูรพา รุนท่ีเขาปการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ป 
จำแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปร จำนวน

นิสิต 
จำนวนนิสิต
ออกกลางคัน 

จำนวนนิสิตกรณี
เซนเซอร 

รอยละของนิสิต
กรณเีซนเซอร 

p-value 

รวม 1000 220 780 78.000  
เพศ     .000* 

ชาย 321 98 223 69.470  
หญิง 679 122 557 82.032  

อายุที่เร่ิมเขาศึกษา     .000* 
มากกวา 19 ป 191 72 119 62.304  
19 ป 504 103 401 79.563  
นอยกวา 19 ป 305 45 260 85.246  

อาชีพผูปกครอง     .700 
พนักงานราชการ/ลูกจางหนวยงานราชการ 31 6 25 80.645  
รับราชการ 191 43 148 77.487  
รัฐวิสาหกิจ 33 4 29 87.879  
พนักงานหนวยงานเอกชน/ลกูจางหนวยงานเอกชน 179 40 139 77.654  
คาขาย/ธุรกิจสวนตัวและอาชีพอิสระ/รับจางอิสระแบบไมประจำ 455 101 354 77.802  
เกษตร,ประมง 111 26 85 76.577  

รายไดผูปกครอง     .500 
มากกวา 350000 ตอป 258 55 203 78.682  
150000-300000 380 80 300 78.947  
นอยกวา 150000 ตอป 362 85 277 76.519  

เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย (GPA)     .000* 
3.01 – 4.00 378 11 367 97.090  
2.01 – 3.00 454 47 407 89.648  
นอยกวา 2.01 168 162 6 3.571  

กลุมสาขาวิชา     .000* 
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 จากตารางท่ี 5 เม่ือพิจารณาร้อยละของกรณีเซนเซอร์  

จ�าแนกตามตัวแปรที่มีฟังก์ชันการอยู ่รอดแตกต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า นิสิตเพศหญิงมีกรณีเซนเซอร ์

มากกว่านิสิตเพศชาย นิสิตที่อายุน้อยกว่า 19 ปี มีกรณีเซนเซอร์ 

มากกว่าช่วงอายุอื่น นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มนิสิตที่มีช่วงเกรดเฉลี่ย 

สะสมระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (GPA) 3.01-4.00 มกีรณเีซนเซอร์ 

มากกว่าช่วงอื่น และเมื่อพิจารณากลุ่มสาขาวิชา พบว่า นิสิตกลุ่ม 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีกรณีเซนเซอร์มากท่ีสุดเมื่อเทียบ 

กับกลุ่มสาขาวิชาอื่น

ตารางที่ 5 ฟังก์ชันการอยู่รอดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ปี

 จ�าแนกตามตัวแปรที่ศึกษา

การวิเคราะห์โมเดลฟังก์ชันความเสี่ยง
 การวิเคราะห์โมเดลฟังก์ชนัความเสีย่ง (Hazard Model)  

แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความเสีย่งและการออกกลางคนัของนสิติ 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557  

หลักสูตร 4 ปี กับตัวแปรท�านาย ได้แก่ เพศ อายุที่เริ่มเข้าศึกษา  

อาชพีผูป้กครอง รายได้ผูป้กครอง เกรดเฉลีย่สะสมระดบัมธัยมศึกษา 

ตอนปลาย (GPA) และกลุ่มสาขาวิชา ดังตารางที่ 5

อริสฬา  เตหลิ่ม

ตัวแปร
จ�านวน

นิสิต

จ�านวนนิสิต

ออกกลางคัน

จ�านวนนิสิต

กรณีเซนเซอร์

ร้อยละของนิสิต

กรณีเซนเซอร์
p-value

รวม 1000 220 780 78.000

เพศ
 ชาย
 หญิง

321
679

98
122

223
557

69.470
82.032

.000*

อายุที่เริ่มเข้าศึกษา
 มากกว่า 19 ปี
 19 ปี
 น้อยกว่า 19 ปี

191
504
305

72
103
45

119
401
260

62.304
79.563
85.246

.000*

อาชีพผู้ปกครอง
 พนักงานราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการ
 รับราชการ
 รัฐวิสาหกิจ
 พนักงานหน่วยงานเอกชน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน
 ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตวัและอาชพีอสิระ/รบัจ้างอิสระแบบไม่ประจ�า
 เกษตร,ประมง

31
191
33
179
455
111

6
43
4
40
101
26

25
148
29
139
354
85

80.645
77.487
87.879
77.654
77.802
76.577

 .700

รายได้ผู้ปกครอง
 มากกว่า 350,000 ต่อปี
 150,000-300,000
 น้อยกว่า 150,000 ต่อปี

258
380
362

55
80
85

203
300
277

78.682
78.947
76.519

.500

เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA)
 3.01 - 4.00
 2.01 - 3.00
 น้อยกว่า 2.01

378
454
168

11
47
162

367
407
6

97.090
89.648
3.571

.000*

กลุ่มสาขาวิชา
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

288
600
112

84
122
14

204
478
98

70.833
79.667
87.500

.000*

* p < .05
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 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในการวิจัยกับ 

ความเสี่ยงของการออกกลางคัน โดยการวิเคราะห์ตัวแปรพหุ  

ด้วยโมเดลการถดถอยของ Cox โดยใช้ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ 

ความเส่ียงต่อการออกกลางคันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ  

.05 จากโมเดลการถดถอยของ Cox แบบตัวแปรเดี่ยว ได้แก่ เพศ  

อายุที่เริ่มเข้าศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(GPA) และกลุ่มสาขาวิชา ด้วยวิธี Forward Stepwise พบตัวแปร 

ท�านายที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงต่อการออกกลางคันอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ เพศ และ 

เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) ดังตารางที่ 6

 จากตารางที ่5 ซึง่เป็นผลการวเิคราะห์โมเดลการถดถอย 

ของ Cox (Cox Regression) โดยวิเคราะห์ตัวแปรเดี่ยว พบว่า  

ตัวแปรท�านายที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงต่อการการออกกลางคัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ เพศ อายุที่เริ่ม 

เข้าศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA)  

และกลุ่มสาขาวิชา

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท�านายกับความเสี่ยงการออกกลางคันของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา

 รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ปี โดยการวิเคราะห์ตัวแปรเดี่ยว

อริสฬา  เตหลิ่ม

ตัวแปร จ�านวนนิสิต HR 95%CI ของ HR p-value

เพศ
 ชาย
 หญิง

321
679

1.000
0.585 0.448-0.764

.000*

.000

อายุที่เริ่มเข้าศึกษา
 มากกว่า 19 ปี
 19 ปี
 น้อยกว่า 19 ปี

191
504
305

1.000
0.516
0.359

0.382-0.698
0.247-0.521

.000*

.000

.000

อาชีพผู้ปกครอง
 พนักงานราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการ
 รับราชการ
 รัฐวิสาหกิจ
 พนักงานหน่วยงานเอกชน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน
 ค้าขาย/ธรุกจิส่วนตวัและอาชีพอสิระ/รบัจ้างอสิระแบบไม่ประจ�า
 เกษตร,ประมง

31
191
33
179
455
111

1.000
1.121
0.558
1.162
1.174
1.275

0.477-2.634
0.157-1.978
0.493-2.742
0.515-2.676
0.525-3.099

.768

.794

.366

.731

.702

.591

รายได้ผู้ปกครอง
 มากกว่า 350,000 ต่อปี
 150,000-300,000
 น้อยกว่า 150,000 ต่อปี

258
380
362

1.000
1.035
1.184

0.733-1.460
0.841-1.665

.555

.847

.333

เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA)
 3.01 - 4.00
 2.01 - 3.00
 น้อยกว่า 2.01

378
454
168

1.000
3.605
70.816

1.870-6.952
38.084-131.681

.000*

.000

.000

กลุ่มสาขาวิชา
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

288
600
112

1.000
0.681
0.354

0.516-0.899
0.200-0.627

.000*

.007

.000

* p < .05
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 จากสมการข้างต้นแสดงว่า ถ้าค่าตัวแปรท�านาย S1  

เปลี่ยนไป 1 หน่วย จะท�าให้ความเสี่ยงของการออกกลางคันของ 

นิสิตหญิงเมื่อเทียบกับนิสิตชาย เพิ่มข้ึน 0.356 หน่วย และถ้า 

ค่าตวัแปรท�านาย G1 และ G2 เปล่ียนไป 1 หน่วย จะท�าให้ความเสีย่ง 

ต่อการออกกลางคนัของนสิติทีม่เีกรดเฉลีย่สะสมระดบัมธัยมศกึษา 

ตอนปลายน้อยกว่า 2.01 และ 2.01 - 3.00 เพิ่มขึ้น 4.411 และ  

1.327 ตามล�าดับ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวเิคราะห์การอยูร่อดแบบตารางชีพ (Life Table)  

พบว่า ช่วงเวลาที่ 3 หรือ ภาคเรียนที่ 2 ของปี 1 มีความเสี่ยงที่จะ 

ออกกลางคันสูงสุด โดยมีอัตราความเสี่ยงเท่ากับ 0.1078 และม ี

โอกาสอยูร่อดในการศกึษาได้นานกว่าภาคเรยีนที ่2 ของปี 1 เท่ากบั  

85.92% ช่วงเวลาท่ีมีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันรองลงมา คือ  

ช่วงเวลาที่ 2 หรือภาคเรียนท่ี 1 ของปี 1 โดยมีอัตราความเส่ียง  

0.0429 และโอกาสทีจ่ะอยูร่อดในการศกึษาได้นานกว่าภาคเรยีนที ่2 

ของปี 1 เท่ากับ 95.72% โดยมีมัธยฐานระยะเวลาอยู่รอดมากกว่า 

ช่วงเวลาที่ 17 เนื่องจากช่วงเวลาท่ีศึกษา มีนิสิตออกกลางคัน 

ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ�านวนนิสิตทั้งหมด จึงยังไม่สามารถแสดง 

ค่ามัธยฐานได้ นั่นคือ ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน 

ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงทีนิ่สติศกึษาปี 1 ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากเป็นช่วงทีน่สิิต 

ต้องปรบัตวัสูก่ารเรยีนระดบัอดุมศกึษา ประกอบกับอยูใ่นช่วงวยัรุน่ 

ตอนปลาย ซึง่เป็นวัยแห่งการเรยีนรู ้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ร่างกาย  

อารมณ์ และจติใจ ด้วยเหตุนีจ้งึอาจท�าให้ความสามารถในการปรับตัว 

กบัสิง่แวดล้อมใหม่ส่งผลกระทบต่อการศกึษา สอดคล้องกบังานวจิยั 

ของอารี ผสานสินธุวงศ์ (2550) ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของ 

นกัศึกษามหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย์ พบว่า สาเหตทุีท่�าให้นกัศกึษา 

ชัน้ปีที ่1 ออกกลางคันส่วนใหญ่เกดิจากปัญหาส่วนตวัของนกัศกึษา 

รองลงมาคือ ปัญหาจากบุคคลแวดล้อม ปัญหาจากสถานศึกษา 

และอันดับสุดท้ายคือ ปัญหาสังคม

 การเปรยีบเทยีบฟังก์ชนัการอยูร่อด โดยใช้การวเิคราะห์  

Kaplan-Meier พบว่า ตัวแปรที่ให้ผลการเปรียบเทียบฟังก์ชัน 

การอยู่รอดแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่  

เพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA)  

และกลุ่มสาขาวิชา โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรเพศ พบว่า เพศชาย 

มีความเสี่ยงต่อการออกกลางคันมากกว่าเพศหญิง อาจเป็นเพราะ 

เพศชายมีการใช้ชีวิตในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเพศหญิง  

(แพรวพรรณ โสมาศรี, 2556) ซึ่งหากไม่รู้จักแบ่งเวลาอาจกระทบ 

กับการเรียน และส่งผลให้เส่ียงต่อการออกกลางคันมากกว่า 

เพศหญงินอกจากนี ้เมือ่พจิาณาจากตวัแปรอาย ุพบว่า นสิติทีม่อีาย ุ

มากกว่า 19 ปี มีความเสี่ยงต่อการออกกลางคันมากกว่าช่วงอายุอื่น  

ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่านิสิตที่มีอายุมากอาจมีความรับผิดชอบต่องาน 

หรือครอบครัว อาจท�างานและเรียนไปพร้อมกัน ท�าให้ไม่มีเวลา 

ในการเรียน ประกอบกับนิสิตที่อายุน้อยอาจมีความกระตือรือร้น 

มสีขุภาพแขง็แรงมากกว่า สอดคล้องกบัแคทลยีา ทาวะรมย์ (2543)  

ซึ่งพบว่า นิสิตที่มีอายุมากจะมีฟังก์ชันการอยู่รอดต�่า ส่วนเกรด 

เฉลีย่สะสมระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (GPA) พบว่า นสิติทีม่ ีGPA  

ระดับน้อยกว่า 2.01 มีความเสี่ยงต่อการออกกลางคันที่สุด ทั้งนี ้

อาจเนื่องจาก GPA เป็นตัวแปรที่สะท้อนพื้นฐานความรู้เดิม และ 

นิสิตที่มีพื้นฐานความรู้เดิมดีหรือมีระดับ GPA สูง จะมีความพร้อม 

ในการเรียนระดับสูงขึ้น สอดคล้องกับภูษณิศา สิริวรพร (2557)  

พบว่า สาเหตขุองการออกกลางคนัของนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ทีเ่ข้าศึกษา 

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท�านายกับความเสี่ยงการออกกลางคันของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา

 รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ปี โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรพหุด้วยวิธี Forward Stepwise

อริสฬา  เตหลิ่ม

ตัวแปร จ�านวนนิสิต B S.E. HR 95%CI ของ HR p-value

เพศ
 ชาย (S2)
 หญิง (S1)

321
679 0.356 0.144

1.000
1.427 1.077-1.891

.013*

เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA)
 3.01 - 4.00 (G3)
 2.01 - 3.00 (G2)
 น้อยกว่า 2.01 (G1)

378
454
168

1.327
4.411

0.335
0.323

1.000
3.772
82.376

1.954-7.279
43.768-155.040

.000*

.000

.000

* p < .05

ตัวแปร จำนวนนิสิต HR 95%CI ของ HR p-value 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  112 0.354 0.200-0.627 .000 

HR (Hazard Ratio) หมายถึง อัตราสวนความเสีย่งอันตรายตอการออกกลางคัน 
* p < .05 
  
 จากตารางที่ 5 ซึ่งเปนผลการวิเคราะหโมเดลการถดถอยของ Cox (Cox Regression) โดยวิเคราะหตวัแปร
เดี่ยว พบวา ตัวแปรทำนายท่ีมีอิทธิพลตอความเสี่ยงตอการการออกกลางคันอยางมนีัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 ไดแก 
เพศ อายุท่ีเริ่มเขาศึกษา เกรดเฉลีย่สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และ กลุมสาขาวิชา 
 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิจัยกับความเสี่ยงของการออกกลางคัน โดยการวเิคราะห    
ตัวแปรพหุ ดวยโมเดลการถดถอยของ Cox โดยใชตัวแปรทีม่ีอิทธิพลตอความเสี่ยงตอการออกกลางคนัอยางมีนัยสำคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 จากโมเดลการถดถอยของ Cox แบบตัวแปรเดี่ยว ไดแก ไดแก เพศ อายุที่เริ่มเขาศึกษา เกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และ กลุมสาขาวิชา ดวยวธีิ Forward Stepwise พบตัวแปรทำนายที่มีอิทธิพล
ตอความเสี่ยงตอการออกกลางคันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 จำนวน 2 ตัวแปร ไดแก เพศและเกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 ความสัมพันธระหวางตวัแปรทำนายกับความเสี่ยงการออกกลางคันของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
บูรพา รุนท่ีเขาปการศึกษา 2557 หลักสตูร 4 ป โดยใชการวิเคราะหตัวแปรพหุดวยวธิ ีForward Stepwise 

ตัวแปร จำนวนนิสิต B S.E. HR 95%CI ของ HR p-value 
เพศ      .013* 

ชาย (S2) 321   1.000   
หญิง (S1) 679 0.356 0.144 1.427 1.077-1.891  

เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย (GPA)      .000* 
3.01 – 4.00 (G3) 378   1.000   
2.01 – 3.00 (G2) 454 1.327 0.335 3.772 1.954-7.279 .000 
นอยกวา 2.01 (G1) 168 4.411 0.323 82.376 43.768-155.040 .000 

* p < .05 
 

 จากตารางที่ 6 จะไดโมเดลฟงกชันความเสีย่งการออกกลางคันที่ไดจากตัวแปรพหุ เปนดังนี ้
 

  ℎ(𝑡𝑡) =  [ℎ�(𝑡𝑡)]𝑒𝑒0.356S1 � 4.411G1+ 1.327G2     
 หรือ 

  𝑙𝑙𝑙𝑙 � �(�)
��(�)

� =  0.356S1 +  4.411G1 +  1.327G2  

 
จากสมการขางตนแสดงวา ถาคาตัวแปรทำนาย S1 เปลี่ยนไป 1 หนวย จะทำใหความเสี่ยงของการออก
กลางคันของนิสิตหญิงเมื่อเทียบกับนิสิตชาย เพ่ิมขึ้น 0.356 หนวย และถาคาตัวแปรทำนาย G1 และ G2 
เปลี่ยนไป 1 หนวย จะทำใหความเสี่ยงตอการออกกลางคันของนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายนอยกวา 2.01 และ 2.01 - 3.00 เพ่ิมขึ้น 4.411 และ 1.327 ตามลำดับ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหการอยูรอดแบบตารางชีพ (Life Table) พบวา ชวงเวลาที่ 3 หรือ ภาคเรียนท่ี 2 ของป 1 
มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันสูงสุด โดยมีอัตราความเสี่ยงเทากับ 0.1078 และมีโอกาสอยูรอดใน
การศึกษาไดนานกวาภาคเรียนที่ 2 ของป 1 เทากับ 85.92% ชวงเวลาท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคัน
รองลงมา คือ ชวงเวลาที่ 2 หรือภาคเรียนท่ี 1 ของป 1 โดยมีอัตราความเสี่ยง 0.0429 และโอกาสที่จะอยู
รอดในการศึกษาไดนานกวาภาคเรียนที่ 2 ของป 1 เทากับ 95.72% โดยมีมัธยฐานระยะเวลาอยูรอด
มากกวาชวงเวลาที่ 17 เนื่องจากชวงเวลาที่ศึกษา มีนิสิตออกกลางคันไมถึงรอยละ 50 ของจำนวนนิสิต

จากตารางที่ 6 จะได้โมเดลฟังก์ชันความเสี่ยงการออกกลางคันที่ได้จากตัวแปรพหุ เป็นดังนี้
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ต่อในระดับปริญญาตรี ของสถาบันการพลศึกษา ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือที่เป็นปัญหาที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในคณะ 
ที่เรียน ผลการเรียนไม่น่าพึงพอใจหรือต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด และ 
กลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มคีวามเสีย่งต่อการออกกลางคนัมากกว่ากลุม่สาขาวชิาอืน่ อาจเป็น 
เพราะโดยบริบทของกลุ่มสาขานี้มีเนื้อหายากและหากมีพื้นความรู้ 
ไม่เพียงพออาจส่งผลกระทบต่อผลการศึกษา สอดคล้องกับเกษตร  
เมืองทอง (2544) พบว่า สาเหตขุองการออกกลางคนั ในความคิดเหน็ 
ของนักศึกษา ได้แก่ เนื้อหาวิชาไม่ต่อเนื่องกับความรู้เดิม เน้ือหา 
วิชาที่เรียนยากเกินไป พื้นฐานความรู้ที่จะใช้ศึกษาต่อไม่เพียงพอ  
ขาดการวางแผนการเรียนท่ีดี แบ่งเวลาเรียนไม่เหมาะสม ปรับตัว 
เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ไม่ได้ ส่วนความคิดเห็นของอาจารย ์
ท่ีปรกึษา ได้แก่ นกัศกึษามีพืน้ความรูไ้ม่เพยีงพอ เนือ้หาวิชายากเกนิไป 
และเรียนในสาขาวิชาที่ไม่ได้สมัครใจ
 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงต่อการออกกลางคัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เพศและเกรดเฉลี่ย 
สะสมระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (GPA) สอดคล้องกบังานวจิยัของ
ปัญจา ชูช่วย (2551) ซ่ึงพบว่า คะแนนเฉลีย่สะสมระดบัมัธยมศกึษา  
เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้นักศึกษาที่มีคะแนนเฉล่ียสะสม 
ระดับมัธยมศึกษาสูงเป็นผู้ท่ีมีความรู้พื้นฐานดี ก็ย่อมสามารถน�า 
ความรู้มาใช้ได้อย่างต่อเน่ือง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาใหม่ๆ  
ซึง่มคีวามส�าคญัมากในการเรยีนระดบัปรญิญาตร ีเพราะถ้านกัศกึษา 
มีความรู้เดิมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ท�าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในส่ิง 
ที่เรียนได้ง่ายขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
 จากผลการวิจัย พบว่า นิสิตช้ันปี 1 เป็นช่วงเวลาที่มี
ความเส่ียงที่จะออกกลางคันมากที่สุด ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจัด
ให้มีการสอนเสริมปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียนหรือองค์ประกอบ
ทีจ่ะช่วยให้นสิติเกดิการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ เช่น ระบบการเรยีนออนไลน์ 
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ระบบพี่ให้ค�าปรึกษาน้อง หรืออาจมี
กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลผลการเรียนและ 
ความประพฤติของนิสิต
 จากผลการวิเคราะห์โมเดลถดถอยของ Cox โดยการ 
วิเคราะห์ตัวแปรเดี่ยว พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงของ 
นิสิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสม 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (GPA) ดงันัน้ ควรก�าหนดให้เกรดเฉลีย่ 
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นองค์ประกอบในการน�ามา 
ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยบูรพา และควรศึกษาเพิ่มเติมว่าควรใช้เกณฑ์เท่าใด  
เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มสาขาวิชา

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ควรมีการวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลทั้ง 

ทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรต่อการออกกลางคัน เช ่น  

การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) วิธีการวิเคราะห์พหุระดับ  

(Hierarchical Linear Model: HLM) รวมทั้งการพิจารณา 

ตัวแปรอื่นๆ ร่วมในการวิเคราะห์ เช่น เจตคติทางการเรียน  

วิธีการรับเข้า ตัวแปรด้านหลักสูตร สถาบัน เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัย น้ี ได ้รับทุนสนับสนุนโครงการวิ จัยจาก 

มหาวทิยาลัยบรูพา ประเภทงบประมาณเงนิรายได้ จากกองทนุวจิยั 

และพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายเพ่ือศกึษาปัญหาความต้องการ และแนวทางการพฒันาครผููส้อนของโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา   

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จ�านวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของการพัฒนาครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหาท่ีอยู่ในระดับมากที่สุด คือ  

การศึกษาต่อ ด้านความต้องการพัฒนาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ความต้องการการพัฒนาที่ครูผู้สอนต้องการ คือ  

การศึกษาต่ออยู่ในระดับมากที่สุด ด้านแนวทางการพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก แนวทางการพัฒนาที่ครูผู้สอนต้องการมากท่ีสุด คือ  

การฝึกอบรม

ค�าส�าคัญ : การพัฒนา, ครูผู้สอน, ระดับประถมศึกษา

Abstract
 The purposes of this research were to study the problems, needs and to develop the guideline for devel-

opment of teachers in primary schools under of Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2. The sample 

group of this research was 302 teacher. The instrument used for data collecting was the five-level rating  scale ques-

tionnaires. The statistical devices used data analysis were percentage mean and standard deviation. The research  

results showed  that the problems of overall development were at a high level. The  problems at the  highest  level 

were futher education. The overall development needs and the most  aspects were at the highest  level. The needs 

at the highest level are futher education. Overall, guidelines for development were at a high level. The guidelines 

for development that teachers need most were training

Keywords : Development, Teacher, Primary Schools
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บทน�า
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

พ.ศ. 2560 - 2564  และยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2579)   

ได้ก�าหนดกรอบการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาวเพื่อ 

ให้ประเทศมีความมั่นคงและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สร้างสังคมท่ีดี 

มีคุณภาพสามารถขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจและความเหลื่อมล�้าทางสังคม การพัฒนาประเทศในทุก 

มิติดังกล่าว คนเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาประเทศ (ส�านัก

นายกรัฐมนตรี, 2559 : 11) การจัดการศึกษาจึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็นในปัจจุบันและ 

ในอนาคตโดยเฉพาะทักษะท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (21st 

Century Skills) ซึ่งครูผู ้สอนจะต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได ้

เรียนรู้ใน 1) สาระวิชาหลัก (Core  subjects) ได้แก่ ภาษาอังกฤษ   

การอ่าน หรือศิลปะ การใช้ภาษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์   

เศรษฐศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภูมศิาสตร์  ประวตัศิาสตร์  การปกครอง   

และหน้าทีพ่ลเมือง 2) ความรู้ส�าคญัในการด�ารงชีวิตในศตวรรษที ่21 

(21st Century Themes) ได้แก่ ความรู้เรื่องโลก ความรู้ด้าน 

การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู ้ประกอบการ ความรู ้

ด้านพลเมือง ความรู ้ด้านสุขภาพ และความรู ้ด้านสิ่งแวดล้อม 

3) ด้านทกัษะสารสนเทศ  สือ่และเทคโนโลย ี(Information  Media   

and Technology Skills) ได ้แก ่ ทักษะด้านสารสนเทศ   

ทกัษะด้านสือ่ และทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  

4) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Careeer Skills) ได้แก่  

ความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่ม 

และการชี้น�าตนเอง ทักษะทางสังคม และทักษะทางวัฒนธรรม  

การเพิ่มผลผลิต ความเป็นผู้น�าและความรับผิดชอบ 5) ระบบส่งเสริม 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ มาตรฐานและการประเมิน 

หลักสูตรและวิธีสอน การพัฒนาวิชาชีพสภาพแวดล้อมในการเรียนรู ้

เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 กระทรวง 

ศกึษาธกิารจึงได้ปรับปรงุหลกัสตูรจากหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

พทุธศกัราช 2551 เพือ่เป็นกรอบและทศิทางในการพฒันาหลักสูตร 

และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครูผู้สอน 

ทุกคนให้มีความรู ้และทักษะท่ีจ�าเป ็นและใช ้เป ็นเครื่องมือ 

ในการพัฒนาผู ้เรียน และครูผู้สอนเพ่ือให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ที่หลักสูตรก�าหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 :  

ค�าน�า)

 ผลการจัดการศึกษาของไทยในปีการศึกษา 2560 

โดยตรวจสอบจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา  

2557-2559 ผลการทดสอบใน 4 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย   

คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ทกุกลุม่สาระการเรยีนรู ้

ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบนักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย   

ยกเว้นกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนน 

เฉลี่ยลดลง (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560 : 

15) เช่นเดียวกันกับผลการจัดการศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ผลการทดสอบทาง 

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560  ของชั้นประถม 

ศกึษาปีที ่6 และช้ันประถมศกึษาปีที ่3 ลดลงจากปีการศกึษา 2559  

ทุกวิชา นอกจากนั้นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2560 ก็ลดลงทุกด้าน ผลการจัดการศึกษาดังกล่าว 

มีสาเหตุมาจากครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก ครูไม่ครบชั้น ครูหนึ่งคน 

ต้องสอนหลายชั้นและหลายวิชา และครูส่วนมากต้องปฏิบัติ 

หน้าที่อื่นนอกเหนือไปจากการสอนปกติ จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และส่งผลต่อคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

จันทบุรี เขต 2 (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  

เขต 2, 2561 : 43)

 สภาพการขาดแคลนครู และครูผู้สอนที่ไม่ได้สอนตรง 

ตามวิชาเอก จ�าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รบัการปรับปรุงแกไ้ขและพัฒนา 

ครูผู ้สอนให้มีความรู ้ความสามารถที่หลากหลายสอดคล้องกับ 

ความต้องการของสถานศึกษาและความต้องการของครู เพื่อแก้ 

ปัญหาการขาดแคลนครู และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน 

การสอน สามารถใช้เทคโนโลยแีละเครือ่งมอืทีท่นัสมยัในการพฒันา 

ตนเอง และพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้มคีณุภาพ  หน่วยงาน 

ของการศึกษาจ�าเป็นต้องศึกษาหาแนวทางการพัฒนาครูให  ้

เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท และความต้องการของครูผู ้สอน   

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 : 41)   

ดังนั้น การศึกษาแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนให้เป็นครูท่ีมีความรู ้

ความสามารถ  มทีกัษะการสอนทีห่ลากหลายในการพฒันาคุณภาพ 

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ใช้แนวคิดการพัฒนาทรัพยากร 

มนษุย์ ของ แนทเลอร์ (Nadler, 1980, อ้างถงึใน สายทพิย์  รตันสาร,ี 

2553 : 18) มาเป็นแนวทางการพัฒนาครูผู ้สอนของโรงเรียน 

ระดับประถมศกึษา สังกัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

จันทบุรี  เขต 2 คือ การฝ ึกอบรม (Training) การศึกษา 

(Education) และการพัฒนาตนเอง (Personal Development)   

มาเป็นแนวทางการศึกษาครั้งนี้

ภุชงค์  บุญอภัย
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86   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

กรอบความคิดในการวิจัย
 การศึกษาแนวทางการพัฒนาครูผู ้สอนของโรงเรียน 

ระดับประถมศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

จันทบุรี เขต 2 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดจากการสังเคราะห ์

เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัญหา ตวามต้องการและ 

แนวทางการพฒันาครผููส้อนจากแนวคดิการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

ของ แนทเลอร์ (Nadler, 1980, อ้างถึงใน สายทิพย์  รัตนสารี,  

2553 : 18) ประกอบการฝึกอบรม (Training) การศึกษาต่อ  

(Education) และการพัฒนาตนเอง (Personal Development)  

ดังภาพที่ 1

 
 

 
                                ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบความคิดในการวิจยั 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 2.  เพ่ือศึกษาความตองการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 3.  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 
อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร  คือ  ครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561  จาก 6 อําเภอ  ไดแก  อําเภอขลุง  อําเภอโปงนํ้ารอน  อําเภอมะขาม  อําเภอแหลม
สิงห  อําเภอสอยดาว  และอําเภอเขาคิชฌกูฎ  จํานวนครูผูสอน 1,372 คน 
 กลุมตัวอยาง  คือ  ครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561  จาก 6 อําเภอ  ไดแก  อําเภอขลุง  อําเภอโปงนํ้ารอน  อําเภอมะขาม  
อําเภอแหลมสิงห  อําเภอสอยดาว  และอําเภอเขาคิชฌกูฎ  จํานวน 302 คน ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตาม
ตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Crejcie  and  Morgan, 1970, p 607) 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน  ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับตําแหนง
ของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบเลือกตอบ (Checklist)  ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับสภาพปญหา  ตอนท่ี 3 สอบถาม
เก่ียวกับความตองการพัฒนา  ตอนท่ี 4 สอบถามเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ซ่ึงแบบสอบถามตอนท่ี 2 ถึงตอนท่ี 4  ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) แบงเปน 5 ระดับ  ไดแก  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอยและนอยท่ีสุด 
 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ดําเนินการโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  สรางแบบสอบถามแนว
ทางการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

ครูผูสอน การพัฒนาครผููสอนของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
1. สภาพปญหาการพัฒนา 
   1.1 การฝกอบรม 
   1.2 การศึกษาตอ 
   1.3 การพัฒนาตนเอง 
2. ความตองการพัฒนา 
   2.1 การฝกอบรม 
   2.2 การศึกษาตอ 
   2.3 การพัฒนาตนเอง 
3. แนวทางการพัฒนา 
   3.1 การฝกอบรม 
   3.2 การศึกษาตอ 
   3.3 การพัฒนาตนเอง 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ภาพที่ 1 กรอบความคิดในการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาครูผู ้สอนของ 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

 2. เพ่ือศกึษาความต้องการพฒันาครผููส้อนของโรงเรยีน 

ระดับประถมศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

จันทบุรี เขต 2

 3. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาครผููส้อนของโรงเรยีน 

ระดับประถมศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

จันทบุรี เขต 2

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากร คือ ครผููส้อนของโรงเรยีนระดบัประถมศึกษา   

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จาก 6 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอขลุง   

อ�าเภอโป่งน�า้ร้อน  อ�าเภอมะขาม  อ�าเภอแหลมสงิห์  อ�าเภอสอยดาว   

และอ�าเภอเขาคิชฌกูฎ จ�านวนครูผู้สอน 1,372 คน

 กลุม่ตวัอย่าง คอื ครผููส้อนของโรงเรียนระดบัประถมศกึษา   

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จาก 6 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอขลุง   

อ�าเภอโป่งน�า้ร้อน  อ�าเภอมะขาม  อ�าเภอแหลมสงิห์  อ�าเภอสอยดาว   

และอ�าเภอเขาคิชฌกูฎ จ�านวน 302 คน ได้มาโดยการก�าหนด 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Crejcie and   

Morgan, 1970 : 607)

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู คอื แบบสอบถาม 

แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับต�าแหน่งของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (Check-list) ตอนที่ 2  

สอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหา ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความ 

ต้องการพัฒนา  ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคร ู

ผู้สอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งแบบสอบถามตอนท่ี 2 

ถึงตอนที่ 4 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด   

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ภุชงค์  บุญอภัย
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 การสร้างเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  ด�าเนนิการโดยศกึษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างแบบสอบถามแนวทางการ

พัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 น�าเสนอผู้เชี่ยวชาญ  

3 ท่าน ที่มีความเช่ียวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ 

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน พิจารณาตรวจสอบ 

ความเหมาะสมด้านส�านวนภาษา ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

(Content  validity) และความเท่ียง (Reliability) น�าผลการ 

ตรวจสอบมาหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง (Inder of Item Objective 

Conoruence : IOC) ระหว่างข้อค�าถามกับจุดประสงค์ ได้ค่า 

ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ซ่ึงเป็นค่าที่ยอมรับได้เพราะ 

มีค่าระหว่าง .50-1.00 (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540 : 117) 

น�าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ตาม 

ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับครูผู้สอน 

ของโรงเรียนระดบัประถมศกึษา  สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ประถมศกึษาจนัทบรุ ีเขต 1 ซึง่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างของการศกึษาครัง้นี้  

จ�านวน 30 คน  แล้วน�าข้อมลูมาวเิคราะห์หาความเทีย่ง (Reliability)   

โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามแนวทางของ ครอนบาค 

(Cronbach, 1991 : 202) ได้ค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 สภาพปัญหา เท่ากับ 0.93 ได้ค ่าความเที่ยงของ 

แบบสอบถามตอนที่ 3 ความต้องการพัฒนาครูผู้สอน เท่ากับ 0.92   

และแบบสอบถามตอนที่ 4 แนวทางการพัฒนาครูผู้สอน เท่ากับ  

0.93

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย 

น�าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนจัดส่งพร้อมกับ 

จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับคืน 

ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบทุกฉบับ และน�ามาตรวจสอบให้คะแนน 

ตามน�า้หนกัของแต่ละข้อ แล้วน�าไปวเิคราะห์ข้อมลูใช้สถติพิรรณนา 

(Discriptive  Statistices) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อธิบายระดับสภาพปัญหา   

ความต้องการและแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนระดับ 

ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จันทบุรี เขต 2

ผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาครูผู้สอน 

ของโรงเรยีนระดับประถมศึกษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

  ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาครูผู้สอน 

ของโรงเรยีนระดับประถมศึกษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพปัญหาการพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา

 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ทั้ง 3 ด้าน

 
 

นําเสนอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ท่ีมีความเช่ียวชาญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมดานสํานวนภาษา  ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content  validity)  และความเท่ียง 
(Reliability)  นําผลการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Inder  of  Item  Objective  Conoruence : IOC)  
ระหวางขอคําถามกับจุดประสงค ไดคาความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกขอ  ซึ่งเปนคาท่ียอมรับไดเพราะมีคาระหวาง .501.00  
(พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540, หนา 117)  นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณตามขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญไปทดลองใช (Try  out)  กับครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 30 คน  แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาความเท่ียง 
(Reliability)  โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามแนวทางของ ครอยบาค (Cronbach, 1991, p 202)  ไดคาความเท่ียงของ
แบบสอบถามตอนท่ี 2 สภาพปญหา เทากับ 0.93 ไดคาความเท่ียงของแบบสอบถามตอนท่ี 3 ความตองการพัฒนาครูผูสอน 
เทากับ 0.92  และแบบสอบถามตอนท่ี 4 แนวทางการพัฒนาครูผูสอน เทากับ 0.93 
 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณกอนจัดสงพรอมกับ
จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง  ไดแบบสอบถามกลับคืนท่ีอยูในสภาพสมบูรณครบทุกฉบับ  และนํามาตรวจสอบให
คะแนนตามนํ้าหนักของแตละขอ  แลวนําไปวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา (Discriptive  Statistices)  ไดแก  การแจกแจง
ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  อธิบายระดับสภาพปญหา  ความตองการและแนวทางการพัฒนา
ครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะหสภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
    ผลการวิเคราะหสภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับ 
      ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ท้ัง 3 ดาน 

สภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอน 
ระดับสภาพปญหา 

X S.D. ระดับ 
ดานการฝกอบรม 
  เน้ือหาและกิจกรรมท่ีใชในการฝกอบรมตรงกับความตองการของคร ู
  รูปแบบและวิธีการฝกอบรมสอดคลองกับเน้ือหาและกิจกรรม 
  บรรยากาศและสถานท่ีจดัอบรมเหมาะสมกับกิจกรรม 
  อุปกรณ เครื่องมือ และสื่อท่ีใชในการฝกอบรมมีความหลากหลาย 
  ความรูความสามารถของวิทยากรเหมาะสมกับเน้ือหาท่ีใชฝกอบรม 
  ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรมแตละครั้ง 
  ความชัดเจนของเครื่องมือและวิธีการวัดผล 

 
4.62 
3.54 
4.52 
4.48 
4.62 
4.67 
4.00 

 
0.49 
0.60 
0.51 
0.51 
0.57 
0.49 
0.53 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.35 0.38 มาก 

ดานการศึกษาตอ 
  เง่ือนไขตามกฎระเบียบของการขออนุญาตศึกษาตอ 
  การใชงบประมาณสวนตัวเพ่ือการศึกษาตอ 
  การรับรูขอมูลเก่ียวกับการศึกษาตอ 

 
4.67 
4.72 
4.20 

 
0.49 
0.47 
0.61 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.53 0.37 มากท่ีสุด 

การพัฒนาตนเอง 
  การสงเสรมิสนับสนุนใหครูพัฒนางานใหตรงตามสายงาน 
  การสงเสรมิความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
4.36 
4.23 

 
0.55 
0.59 

 
มาก 
มาก 

ภุชงค์  บุญอภัย
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 การวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาครูผู ้สอนของ 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ทั้ง 3 ด้าน มีปัญหาอยู่ในระดับมาก  

(X = 4.43, S.D. = 0.45) ด้านที่มีปัญหาสูงสุดคือ ด้านการศึกษา 

ต่อ มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.53, S.D. = 0.37) 

ข้อที่มีปัญหาสูงสุดคือ การใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อการศึกษาต่อ 

(X = 4.72, S.D. = 0.47) ด้านการพัฒนาตนเองมีปัญหาอยู่ใน 

ระดับมาก (X = 4.41, S.D. = 0.42) ข้อที่มีปัญหาสูงสุดคือ 

การใช้เวลาในการพัฒนาตนเอง (X = 4.56, S.D. = 0.51) และ 

ด้านสุดท้ายคือ ด ้านการฝึกอบรมมีปัญหาอยู ่ในระดับมาก 

(X = 4.35, S.D. = 0.38) ข้อที่มีปัญหาสูงสุดคือ ระยะเวลาท่ีใช ้

ในการฝึกอบรมแต่ละครั้ง

 2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาครูผู้สอนของ 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

  ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาครูผู้สอนของ 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2

 
 

  การใชงบประมาณในการพัฒนาตนเองเพ่ือการปฏิบตัิงานในหนาท่ี 
  การใชเวลาในการพัฒนาตนเอง 
  การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตนเอง 

4.52 
4.56 
4.38 

0.51 
0.51 
0.50 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.41 0.42 มาก 

เฉลี่ยรวม 3 ดาน 4.43 0.45 มาก 
 

 การวิเคราะหสภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ท้ัง 3 ดาน มีปญหาอยูในระดับมาก (X = 4.43, S.D. = 0.45)  ดานท่ีมีปญหาสูงสุดคือ  ดาน
การศึกษาตอ มีปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.53, S.D. = 0.37)  ขอท่ีมีปญหาสูงสุดคือ  การใชงบประมาณสวนตัวเพ่ือ
การศึกษาตอ (X = 4.72, S.D. = 0.47)  ดานการพัฒนาตนเองมีปญหาอยูในระดับมาก (X = 4.41, S.D. = 0.42)  ขอท่ีมี
ปญหาสูงสุดคือ  การใชเวลาในการพัฒนาตนเอง (X = 4.56, S.D. = 0.51)  และดานสุดทายคือ  ดานการฝกอบรมมีปญหาอยู
ในระดับมาก (X = 4.35, S.D. = 0.38)  ขอท่ีมีปญหาสูงสุดคือ  ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรมแตละครั้ง 
 2.  ผลการวิเคราะหความตองการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
    ผลการวิเคราะหความตองการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2  แสดงคาคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการพัฒนาครผููสอนของโรงเรียนระดับ 
      ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

ความตองการพัฒนาครผููสอน 
ระดับความตองการ 

X S.D. ระดับ 
การฝกอบรม 
  จัดใหมีการสํารวจความตองการในเน้ือหาและกิจกรรมท่ีใชในการ   
    ฝกอบรม 
  จัดกิจกรรมฝกอบรมในวันทํางานปกติ 
  จัดอุปกรณเครื่องมือ อุปกรณในการฝกอบรมท่ีทันสมัยพรอมใชงาน 
  วิทยากรมีความรูตรงกับเน้ือหาท่ีใชฝกอบรม 
  วิทยากรมีทักษะในการถายทอดความรู 
  สถานท่ีฝกอบรมมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
  ระยะเวลาการฝกอบรมแตละครั้งไมเกิน 2 วัน  

 
4.74 

 
4.51 
4.32 
4.61 
4.61 
4.56 
4.52 

 
0.49 

 
0.62 
0.65 
0.51 
0.46 
0.49 
0.51 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.55 0.37 มากท่ีสุด 
การศึกษาตอ 
  ปรับปรุงกฎระเบียบและเง่ือนไขใหเอ้ือตอการศึกษาตอ 
  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษาตอ 

 
4.49 
4.64 

 
0.52 
0.49 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 4.56 0.38 มากท่ีสุด 

ดานการพัฒนาตนเอง 
  จัดหารูปแบบและวิธีการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมสอดคลองกับ 
    ภาระหนาท่ี 
  เปดโอกาสใหครูเลือกวิธีการพัฒนาตนเอง 
  สนับสนุนใหครไูดมโีอกาสแสดงความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
4.63 

 
4.52 
4.48 

 
0.60 

 
0.51 
0.55 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.54 0.35 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 3 ดาน 4.55 0.38 มากท่ีสุด 
 การวิเคราะหความตองการพัฒนาครูครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  โดยรวม 3 ดาน มีความตองการพัฒนาอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.55, S.D. = 0.38)  ดานท่ีมี

 
 

นําเสนอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ท่ีมีความเช่ียวชาญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมดานสํานวนภาษา  ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content  validity)  และความเท่ียง 
(Reliability)  นําผลการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Inder  of  Item  Objective  Conoruence : IOC)  
ระหวางขอคําถามกับจุดประสงค ไดคาความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกขอ  ซึ่งเปนคาท่ียอมรับไดเพราะมีคาระหวาง .501.00  
(พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540, หนา 117)  นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณตามขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญไปทดลองใช (Try  out)  กับครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 30 คน  แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาความเท่ียง 
(Reliability)  โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามแนวทางของ ครอยบาค (Cronbach, 1991, p 202)  ไดคาความเท่ียงของ
แบบสอบถามตอนท่ี 2 สภาพปญหา เทากับ 0.93 ไดคาความเท่ียงของแบบสอบถามตอนท่ี 3 ความตองการพัฒนาครูผูสอน 
เทากับ 0.92  และแบบสอบถามตอนท่ี 4 แนวทางการพัฒนาครูผูสอน เทากับ 0.93 
 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณกอนจัดสงพรอมกับ
จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง  ไดแบบสอบถามกลับคืนท่ีอยูในสภาพสมบูรณครบทุกฉบับ  และนํามาตรวจสอบให
คะแนนตามนํ้าหนักของแตละขอ  แลวนําไปวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา (Discriptive  Statistices)  ไดแก  การแจกแจง
ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  อธิบายระดับสภาพปญหา  ความตองการและแนวทางการพัฒนา
ครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะหสภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
    ผลการวิเคราะหสภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับ 
      ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ท้ัง 3 ดาน 

สภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอน 
ระดับสภาพปญหา 

X S.D. ระดับ 
ดานการฝกอบรม 
  เน้ือหาและกิจกรรมท่ีใชในการฝกอบรมตรงกับความตองการของคร ู
  รูปแบบและวิธีการฝกอบรมสอดคลองกับเน้ือหาและกิจกรรม 
  บรรยากาศและสถานท่ีจดัอบรมเหมาะสมกับกิจกรรม 
  อุปกรณ เครื่องมือ และสื่อท่ีใชในการฝกอบรมมีความหลากหลาย 
  ความรูความสามารถของวิทยากรเหมาะสมกับเน้ือหาท่ีใชฝกอบรม 
  ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรมแตละครั้ง 
  ความชัดเจนของเครื่องมือและวิธีการวัดผล 

 
4.62 
3.54 
4.52 
4.48 
4.62 
4.67 
4.00 

 
0.49 
0.60 
0.51 
0.51 
0.57 
0.49 
0.53 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.35 0.38 มาก 

ดานการศึกษาตอ 
  เง่ือนไขตามกฎระเบียบของการขออนุญาตศึกษาตอ 
  การใชงบประมาณสวนตัวเพ่ือการศึกษาตอ 
  การรับรูขอมูลเก่ียวกับการศึกษาตอ 

 
4.67 
4.72 
4.20 

 
0.49 
0.47 
0.61 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.53 0.37 มากท่ีสุด 

การพัฒนาตนเอง 
  การสงเสรมิสนับสนุนใหครูพัฒนางานใหตรงตามสายงาน 
  การสงเสรมิความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
4.36 
4.23 

 
0.55 
0.59 

 
มาก 
มาก 

 
 

นําเสนอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ท่ีมีความเช่ียวชาญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมดานสํานวนภาษา  ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content  validity)  และความเท่ียง 
(Reliability)  นําผลการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Inder  of  Item  Objective  Conoruence : IOC)  
ระหวางขอคําถามกับจุดประสงค ไดคาความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกขอ  ซึ่งเปนคาท่ียอมรับไดเพราะมีคาระหวาง .501.00  
(พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540, หนา 117)  นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณตามขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญไปทดลองใช (Try  out)  กับครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 30 คน  แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาความเท่ียง 
(Reliability)  โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามแนวทางของ ครอยบาค (Cronbach, 1991, p 202)  ไดคาความเท่ียงของ
แบบสอบถามตอนท่ี 2 สภาพปญหา เทากับ 0.93 ไดคาความเท่ียงของแบบสอบถามตอนท่ี 3 ความตองการพัฒนาครูผูสอน 
เทากับ 0.92  และแบบสอบถามตอนท่ี 4 แนวทางการพัฒนาครูผูสอน เทากับ 0.93 
 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณกอนจัดสงพรอมกับ
จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง  ไดแบบสอบถามกลับคืนท่ีอยูในสภาพสมบูรณครบทุกฉบับ  และนํามาตรวจสอบให
คะแนนตามนํ้าหนักของแตละขอ  แลวนําไปวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา (Discriptive  Statistices)  ไดแก  การแจกแจง
ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  อธิบายระดับสภาพปญหา  ความตองการและแนวทางการพัฒนา
ครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะหสภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
    ผลการวิเคราะหสภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับ 
      ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ท้ัง 3 ดาน 

สภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอน 
ระดับสภาพปญหา 

X S.D. ระดับ 
ดานการฝกอบรม 
  เน้ือหาและกิจกรรมท่ีใชในการฝกอบรมตรงกับความตองการของคร ู
  รูปแบบและวิธีการฝกอบรมสอดคลองกับเน้ือหาและกิจกรรม 
  บรรยากาศและสถานท่ีจดัอบรมเหมาะสมกับกิจกรรม 
  อุปกรณ เครื่องมือ และสื่อท่ีใชในการฝกอบรมมีความหลากหลาย 
  ความรูความสามารถของวิทยากรเหมาะสมกับเน้ือหาท่ีใชฝกอบรม 
  ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรมแตละครั้ง 
  ความชัดเจนของเครื่องมือและวิธีการวัดผล 

 
4.62 
3.54 
4.52 
4.48 
4.62 
4.67 
4.00 

 
0.49 
0.60 
0.51 
0.51 
0.57 
0.49 
0.53 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.35 0.38 มาก 

ดานการศึกษาตอ 
  เง่ือนไขตามกฎระเบียบของการขออนุญาตศึกษาตอ 
  การใชงบประมาณสวนตัวเพ่ือการศึกษาตอ 
  การรับรูขอมูลเก่ียวกับการศึกษาตอ 

 
4.67 
4.72 
4.20 

 
0.49 
0.47 
0.61 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.53 0.37 มากท่ีสุด 

การพัฒนาตนเอง 
  การสงเสรมิสนับสนุนใหครูพัฒนางานใหตรงตามสายงาน 
  การสงเสรมิความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
4.36 
4.23 

 
0.55 
0.59 

 
มาก 
มาก 

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพปัญหาการพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียน

   ระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ทั้ง 3 ด้าน

ตารางที่ 2 แสดงค่าค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา

 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

 
 

  การใชงบประมาณในการพัฒนาตนเองเพ่ือการปฏิบตัิงานในหนาท่ี 
  การใชเวลาในการพัฒนาตนเอง 
  การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตนเอง 

4.52 
4.56 
4.38 

0.51 
0.51 
0.50 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.41 0.42 มาก 

เฉลี่ยรวม 3 ดาน 4.43 0.45 มาก 
 

 การวิเคราะหสภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ท้ัง 3 ดาน มีปญหาอยูในระดับมาก (X = 4.43, S.D. = 0.45)  ดานท่ีมีปญหาสูงสุดคือ  ดาน
การศึกษาตอ มีปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.53, S.D. = 0.37)  ขอท่ีมีปญหาสูงสุดคือ  การใชงบประมาณสวนตัวเพ่ือ
การศึกษาตอ (X = 4.72, S.D. = 0.47)  ดานการพัฒนาตนเองมีปญหาอยูในระดับมาก (X = 4.41, S.D. = 0.42)  ขอท่ีมี
ปญหาสูงสุดคือ  การใชเวลาในการพัฒนาตนเอง (X = 4.56, S.D. = 0.51)  และดานสุดทายคือ  ดานการฝกอบรมมีปญหาอยู
ในระดับมาก (X = 4.35, S.D. = 0.38)  ขอท่ีมีปญหาสูงสุดคือ  ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรมแตละครั้ง 
 2.  ผลการวิเคราะหความตองการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
    ผลการวิเคราะหความตองการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2  แสดงคาคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการพัฒนาครผููสอนของโรงเรียนระดับ 
      ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

ความตองการพัฒนาครผููสอน 
ระดับความตองการ 

X S.D. ระดับ 
การฝกอบรม 
  จัดใหมีการสํารวจความตองการในเน้ือหาและกิจกรรมท่ีใชในการ   
    ฝกอบรม 
  จัดกิจกรรมฝกอบรมในวันทํางานปกติ 
  จัดอุปกรณเครื่องมือ อุปกรณในการฝกอบรมท่ีทันสมัยพรอมใชงาน 
  วิทยากรมีความรูตรงกับเน้ือหาท่ีใชฝกอบรม 
  วิทยากรมีทักษะในการถายทอดความรู 
  สถานท่ีฝกอบรมมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
  ระยะเวลาการฝกอบรมแตละครั้งไมเกิน 2 วัน  

 
4.74 

 
4.51 
4.32 
4.61 
4.61 
4.56 
4.52 

 
0.49 

 
0.62 
0.65 
0.51 
0.46 
0.49 
0.51 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.55 0.37 มากท่ีสุด 
การศึกษาตอ 
  ปรับปรุงกฎระเบียบและเง่ือนไขใหเอ้ือตอการศึกษาตอ 
  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษาตอ 

 
4.49 
4.64 

 
0.52 
0.49 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 4.56 0.38 มากท่ีสุด 

ดานการพัฒนาตนเอง 
  จัดหารูปแบบและวิธีการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมสอดคลองกับ 
    ภาระหนาท่ี 
  เปดโอกาสใหครูเลือกวิธีการพัฒนาตนเอง 
  สนับสนุนใหครไูดมโีอกาสแสดงความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
4.63 

 
4.52 
4.48 

 
0.60 

 
0.51 
0.55 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.54 0.35 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 3 ดาน 4.55 0.38 มากท่ีสุด 
 การวิเคราะหความตองการพัฒนาครูครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  โดยรวม 3 ดาน มีความตองการพัฒนาอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.55, S.D. = 0.38)  ดานท่ีมี

 
 

  การใชงบประมาณในการพัฒนาตนเองเพ่ือการปฏิบตัิงานในหนาท่ี 
  การใชเวลาในการพัฒนาตนเอง 
  การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตนเอง 

4.52 
4.56 
4.38 

0.51 
0.51 
0.50 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.41 0.42 มาก 

เฉลี่ยรวม 3 ดาน 4.43 0.45 มาก 
 

 การวิเคราะหสภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ท้ัง 3 ดาน มีปญหาอยูในระดับมาก (X = 4.43, S.D. = 0.45)  ดานท่ีมีปญหาสูงสุดคือ  ดาน
การศึกษาตอ มีปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.53, S.D. = 0.37)  ขอท่ีมีปญหาสูงสุดคือ  การใชงบประมาณสวนตัวเพ่ือ
การศึกษาตอ (X = 4.72, S.D. = 0.47)  ดานการพัฒนาตนเองมีปญหาอยูในระดับมาก (X = 4.41, S.D. = 0.42)  ขอท่ีมี
ปญหาสูงสุดคือ  การใชเวลาในการพัฒนาตนเอง (X = 4.56, S.D. = 0.51)  และดานสุดทายคือ  ดานการฝกอบรมมีปญหาอยู
ในระดับมาก (X = 4.35, S.D. = 0.38)  ขอท่ีมีปญหาสูงสุดคือ  ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรมแตละครั้ง 
 2.  ผลการวิเคราะหความตองการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
    ผลการวิเคราะหความตองการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2  แสดงคาคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการพัฒนาครผููสอนของโรงเรียนระดับ 
      ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

ความตองการพัฒนาครผููสอน 
ระดับความตองการ 

X S.D. ระดับ 
การฝกอบรม 
  จัดใหมีการสํารวจความตองการในเน้ือหาและกิจกรรมท่ีใชในการ   
    ฝกอบรม 
  จัดกิจกรรมฝกอบรมในวันทํางานปกติ 
  จัดอุปกรณเครื่องมือ อุปกรณในการฝกอบรมท่ีทันสมัยพรอมใชงาน 
  วิทยากรมีความรูตรงกับเน้ือหาท่ีใชฝกอบรม 
  วิทยากรมีทักษะในการถายทอดความรู 
  สถานท่ีฝกอบรมมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
  ระยะเวลาการฝกอบรมแตละครั้งไมเกิน 2 วัน  

 
4.74 

 
4.51 
4.32 
4.61 
4.61 
4.56 
4.52 

 
0.49 

 
0.62 
0.65 
0.51 
0.46 
0.49 
0.51 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.55 0.37 มากท่ีสุด 
การศึกษาตอ 
  ปรับปรุงกฎระเบียบและเง่ือนไขใหเอ้ือตอการศึกษาตอ 
  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษาตอ 

 
4.49 
4.64 

 
0.52 
0.49 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 4.56 0.38 มากท่ีสุด 

ดานการพัฒนาตนเอง 
  จัดหารูปแบบและวิธีการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมสอดคลองกับ 
    ภาระหนาท่ี 
  เปดโอกาสใหครูเลือกวิธีการพัฒนาตนเอง 
  สนับสนุนใหครไูดมโีอกาสแสดงความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
4.63 

 
4.52 
4.48 

 
0.60 

 
0.51 
0.55 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.54 0.35 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 3 ดาน 4.55 0.38 มากท่ีสุด 
 การวิเคราะหความตองการพัฒนาครูครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  โดยรวม 3 ดาน มีความตองการพัฒนาอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.55, S.D. = 0.38)  ดานท่ีมี

 
 

  การใชงบประมาณในการพัฒนาตนเองเพ่ือการปฏิบตัิงานในหนาท่ี 
  การใชเวลาในการพัฒนาตนเอง 
  การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตนเอง 

4.52 
4.56 
4.38 

0.51 
0.51 
0.50 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.41 0.42 มาก 

เฉลี่ยรวม 3 ดาน 4.43 0.45 มาก 
 

 การวิเคราะหสภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ท้ัง 3 ดาน มีปญหาอยูในระดับมาก (X = 4.43, S.D. = 0.45)  ดานท่ีมีปญหาสูงสุดคือ  ดาน
การศึกษาตอ มีปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.53, S.D. = 0.37)  ขอท่ีมีปญหาสูงสุดคือ  การใชงบประมาณสวนตัวเพ่ือ
การศึกษาตอ (X = 4.72, S.D. = 0.47)  ดานการพัฒนาตนเองมีปญหาอยูในระดับมาก (X = 4.41, S.D. = 0.42)  ขอท่ีมี
ปญหาสูงสุดคือ  การใชเวลาในการพัฒนาตนเอง (X = 4.56, S.D. = 0.51)  และดานสุดทายคือ  ดานการฝกอบรมมีปญหาอยู
ในระดับมาก (X = 4.35, S.D. = 0.38)  ขอท่ีมีปญหาสูงสุดคือ  ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรมแตละครั้ง 
 2.  ผลการวิเคราะหความตองการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
    ผลการวิเคราะหความตองการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2  แสดงคาคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการพัฒนาครผููสอนของโรงเรียนระดับ 
      ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

ความตองการพัฒนาครผููสอน 
ระดับความตองการ 

X S.D. ระดับ 
การฝกอบรม 
  จัดใหมีการสํารวจความตองการในเน้ือหาและกิจกรรมท่ีใชในการ   
    ฝกอบรม 
  จัดกิจกรรมฝกอบรมในวันทํางานปกติ 
  จัดอุปกรณเครื่องมือ อุปกรณในการฝกอบรมท่ีทันสมัยพรอมใชงาน 
  วิทยากรมีความรูตรงกับเน้ือหาท่ีใชฝกอบรม 
  วิทยากรมีทักษะในการถายทอดความรู 
  สถานท่ีฝกอบรมมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
  ระยะเวลาการฝกอบรมแตละครั้งไมเกิน 2 วัน  

 
4.74 

 
4.51 
4.32 
4.61 
4.61 
4.56 
4.52 

 
0.49 

 
0.62 
0.65 
0.51 
0.46 
0.49 
0.51 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.55 0.37 มากท่ีสุด 
การศึกษาตอ 
  ปรับปรุงกฎระเบียบและเง่ือนไขใหเอ้ือตอการศึกษาตอ 
  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษาตอ 

 
4.49 
4.64 

 
0.52 
0.49 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 4.56 0.38 มากท่ีสุด 

ดานการพัฒนาตนเอง 
  จัดหารูปแบบและวิธีการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมสอดคลองกับ 
    ภาระหนาท่ี 
  เปดโอกาสใหครูเลือกวิธีการพัฒนาตนเอง 
  สนับสนุนใหครไูดมโีอกาสแสดงความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
4.63 

 
4.52 
4.48 

 
0.60 

 
0.51 
0.55 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.54 0.35 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 3 ดาน 4.55 0.38 มากท่ีสุด 
 การวิเคราะหความตองการพัฒนาครูครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  โดยรวม 3 ดาน มีความตองการพัฒนาอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.55, S.D. = 0.38)  ดานท่ีมี

ภุชงค์  บุญอภัย
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ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงค่าค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียน

   ระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

 
 

  การใชงบประมาณในการพัฒนาตนเองเพ่ือการปฏิบตัิงานในหนาท่ี 
  การใชเวลาในการพัฒนาตนเอง 
  การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตนเอง 

4.52 
4.56 
4.38 

0.51 
0.51 
0.50 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.41 0.42 มาก 

เฉลี่ยรวม 3 ดาน 4.43 0.45 มาก 
 

 การวิเคราะหสภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ท้ัง 3 ดาน มีปญหาอยูในระดับมาก (X = 4.43, S.D. = 0.45)  ดานท่ีมีปญหาสูงสุดคือ  ดาน
การศึกษาตอ มีปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.53, S.D. = 0.37)  ขอท่ีมีปญหาสูงสุดคือ  การใชงบประมาณสวนตัวเพ่ือ
การศึกษาตอ (X = 4.72, S.D. = 0.47)  ดานการพัฒนาตนเองมีปญหาอยูในระดับมาก (X = 4.41, S.D. = 0.42)  ขอท่ีมี
ปญหาสูงสุดคือ  การใชเวลาในการพัฒนาตนเอง (X = 4.56, S.D. = 0.51)  และดานสุดทายคือ  ดานการฝกอบรมมีปญหาอยู
ในระดับมาก (X = 4.35, S.D. = 0.38)  ขอท่ีมีปญหาสูงสุดคือ  ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรมแตละครั้ง 
 2.  ผลการวิเคราะหความตองการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
    ผลการวิเคราะหความตองการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2  แสดงคาคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการพัฒนาครผููสอนของโรงเรียนระดับ 
      ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

ความตองการพัฒนาครผููสอน 
ระดับความตองการ 

X S.D. ระดับ 
การฝกอบรม 
  จัดใหมีการสํารวจความตองการในเน้ือหาและกิจกรรมท่ีใชในการ   
    ฝกอบรม 
  จัดกิจกรรมฝกอบรมในวันทํางานปกติ 
  จัดอุปกรณเครื่องมือ อุปกรณในการฝกอบรมท่ีทันสมัยพรอมใชงาน 
  วิทยากรมีความรูตรงกับเน้ือหาท่ีใชฝกอบรม 
  วิทยากรมีทักษะในการถายทอดความรู 
  สถานท่ีฝกอบรมมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
  ระยะเวลาการฝกอบรมแตละครั้งไมเกิน 2 วัน  

 
4.74 

 
4.51 
4.32 
4.61 
4.61 
4.56 
4.52 

 
0.49 

 
0.62 
0.65 
0.51 
0.46 
0.49 
0.51 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.55 0.37 มากท่ีสุด 
การศึกษาตอ 
  ปรับปรุงกฎระเบียบและเง่ือนไขใหเอ้ือตอการศึกษาตอ 
  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษาตอ 

 
4.49 
4.64 

 
0.52 
0.49 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 4.56 0.38 มากท่ีสุด 

ดานการพัฒนาตนเอง 
  จัดหารูปแบบและวิธีการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมสอดคลองกับ 
    ภาระหนาท่ี 
  เปดโอกาสใหครูเลือกวิธีการพัฒนาตนเอง 
  สนับสนุนใหครไูดมโีอกาสแสดงความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
4.63 

 
4.52 
4.48 

 
0.60 

 
0.51 
0.55 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.54 0.35 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 3 ดาน 4.55 0.38 มากท่ีสุด 
 การวิเคราะหความตองการพัฒนาครูครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  โดยรวม 3 ดาน มีความตองการพัฒนาอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.55, S.D. = 0.38)  ดานท่ีมี

 
 

  การใชงบประมาณในการพัฒนาตนเองเพ่ือการปฏิบตัิงานในหนาท่ี 
  การใชเวลาในการพัฒนาตนเอง 
  การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตนเอง 

4.52 
4.56 
4.38 

0.51 
0.51 
0.50 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.41 0.42 มาก 

เฉลี่ยรวม 3 ดาน 4.43 0.45 มาก 
 

 การวิเคราะหสภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ท้ัง 3 ดาน มีปญหาอยูในระดับมาก (X = 4.43, S.D. = 0.45)  ดานท่ีมีปญหาสูงสุดคือ  ดาน
การศึกษาตอ มีปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.53, S.D. = 0.37)  ขอท่ีมีปญหาสูงสุดคือ  การใชงบประมาณสวนตัวเพ่ือ
การศึกษาตอ (X = 4.72, S.D. = 0.47)  ดานการพัฒนาตนเองมีปญหาอยูในระดับมาก (X = 4.41, S.D. = 0.42)  ขอท่ีมี
ปญหาสูงสุดคือ  การใชเวลาในการพัฒนาตนเอง (X = 4.56, S.D. = 0.51)  และดานสุดทายคือ  ดานการฝกอบรมมีปญหาอยู
ในระดับมาก (X = 4.35, S.D. = 0.38)  ขอท่ีมีปญหาสูงสุดคือ  ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรมแตละครั้ง 
 2.  ผลการวิเคราะหความตองการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
    ผลการวิเคราะหความตองการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2  แสดงคาคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการพัฒนาครผููสอนของโรงเรียนระดับ 
      ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

ความตองการพัฒนาครผููสอน 
ระดับความตองการ 

X S.D. ระดับ 
การฝกอบรม 
  จัดใหมีการสํารวจความตองการในเน้ือหาและกิจกรรมท่ีใชในการ   
    ฝกอบรม 
  จัดกิจกรรมฝกอบรมในวันทํางานปกติ 
  จัดอุปกรณเครื่องมือ อุปกรณในการฝกอบรมท่ีทันสมัยพรอมใชงาน 
  วิทยากรมีความรูตรงกับเน้ือหาท่ีใชฝกอบรม 
  วิทยากรมีทักษะในการถายทอดความรู 
  สถานท่ีฝกอบรมมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
  ระยะเวลาการฝกอบรมแตละครั้งไมเกิน 2 วัน  

 
4.74 

 
4.51 
4.32 
4.61 
4.61 
4.56 
4.52 

 
0.49 

 
0.62 
0.65 
0.51 
0.46 
0.49 
0.51 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.55 0.37 มากท่ีสุด 
การศึกษาตอ 
  ปรับปรุงกฎระเบียบและเง่ือนไขใหเอ้ือตอการศึกษาตอ 
  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษาตอ 

 
4.49 
4.64 

 
0.52 
0.49 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 4.56 0.38 มากท่ีสุด 

ดานการพัฒนาตนเอง 
  จัดหารูปแบบและวิธีการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมสอดคลองกับ 
    ภาระหนาท่ี 
  เปดโอกาสใหครูเลือกวิธีการพัฒนาตนเอง 
  สนับสนุนใหครไูดมโีอกาสแสดงความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
4.63 

 
4.52 
4.48 

 
0.60 

 
0.51 
0.55 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.54 0.35 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 3 ดาน 4.55 0.38 มากท่ีสุด 
 การวิเคราะหความตองการพัฒนาครูครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  โดยรวม 3 ดาน มีความตองการพัฒนาอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.55, S.D. = 0.38)  ดานท่ีมี

 การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาครูครูผู ้สอนของ 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศกึษาจนัทบรุ ีเขต 2  โดยรวม 3 ด้าน มคีวามต้องการพฒันา 

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X = 4.55, S.D. = 0.38) ด้านท่ีมคีวามต้องการ 

พัฒนาสูงสุดคือ ด้านการศึกษาต่อ อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.56,  

S.D. = 0.38) ข้อที่มีความต้องการพัฒนาสูงสุดคือ สนับสนุน 

งบประมาณเพื่อการศึกษาต่อ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.64,  

S.D. = 0.49) ด้านการฝึกอบรมมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับ 

มากที่สุด (X = 4.55, S.D. = 0.37) ข้อที่มีความต้องการพัฒนา 

สูงสุดคือ จัดให้มีการส�ารวจความต้องการในเน้ือหาและกิจกรรม 

ทีใ่ช้ในการฝึกอบรมอยูใ่นระดับมากทีสุ่ดคอื (X = 4.74, S.D. = 0.49) 

และด้านสุดท้ายคือ ด้านการพัฒนาตนเองมีความต้องการพัฒนา 

อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.54, S.D. = 0.35) ข้อที่มีความต้อง 

พัฒนาสูงสุดคือ จัดหารูปแบบและวิธีการพัฒนาตนเองท่ีเหมาะสม 

สอดคล้องกับภาระหน้าที่อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.63, S.D. =  

0.60)  

 3. ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนของ 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาครูผู ้สอนของ 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา

 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

 
 

ความตองการพัฒนาสูงสุดคือ  ดานการศึกษาตอ อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.56, S.D. = 0.38)  ขอท่ีมีความตองการพัฒนา
สูงสุดคือ  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษาตอ อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.64, S.D. = 0.49)  ดานการฝกอบรมมีความ
ตองการพัฒนาอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.55, S.D. = 0.37)  ขอท่ีมีความตองการพัฒนาสูงสุดคือ  จัดใหมีการสํารวจความ
ตองการในเน้ือหาและกิจกรรมท่ีใชในการฝกอบรมอยูในระดับมากท่ีสุดคือ (X = 4.74, S.D. = 0.49)  และดานสุดทายคือ  
ดานการพัฒนาตนเองมีความตองการพัฒนาอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.54, S.D. = 0.35)  ขอท่ีมีความตองพัฒนาสูงสุดคือ 
จัดหารูปแบบและวิธีการพัฒนาตนเองท่ีเหมาะสมสอดคลองกับภาระหนาท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.63, S.D. = 0.60)   
 3.  ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
    ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
ตารางท่ี 3  แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับแนวทางการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

แนวทางการพัฒนา 
ระดับแนวทางการพัฒนา 

X S.D. ระดับ 
การฝกอบรม 
  กําหนดหลักสตูรการฝกอบรมลวงหนาเปนรายป 
  เปดโอกาสใหครูไดเลือกหลักสตูรการฝกอบรมตามความตองการ 
  นําช่ัวโมงการฝกอบรมมาเปนองคประกอบการพิจารณาความกาวหนาทาง 
    วิชาชีพ 
  นําผลงานหรือช้ินงานท่ีเกิดจากการฝกอบรมมาเปนสวนหน่ึงของการสราง 
    ความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 
4.58 
4.62 
4.50 

 
4.54 

 
0.55 
0.54 
0.57 

 
0.51 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
 

มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
การศึกษาตอ 
  สนับสนุนงบประมาณใหครูท่ีศกึษาตอในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
  ลด เกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการพิจารณาความดีความชอบของครูท่ีได 
    ลาศึกษาตอ 
  สนับสนุนใหภาคเอกชนมสีวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนใหครูได 
    ศึกษาตอ 

 
4.64 
4.59 

 
4.38 

 
0.49 
0.48 

 
0.55 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

เฉลี่ยรวม 4.53 0.40 มากท่ีสุด 
การพัฒนาตนเอง 
  จัดตั้งกลุมเครือขายสงเสรมิสนับสนุนความกาวหนาทางวิชาการและ 
    วิชาชีพ 
  สนับสนุนงบประมาณและแหลงเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
  จัดหารูปแบบการพัฒนาตนเองของครูใหมีความหลากหลายท่ีเหมาะสมกับ 
    ความตองการของครู 
  จัดใหมีระบบการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  และชวยเหลือครู ท้ังดานวิชาการ 
    และวิชาชีพอยางจริงจังและตอเน่ือง 

 
4.32 

 
4.50 
4.64 

 
4.30 

 
0.69 

 
0.53 
0.48 

 
0.60 

 
มาก 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

เฉลี่ยรวม 4.44 0.53 มาก 
เฉลี่ยรวม 3 ดาน 4.51 0.44 มากท่ีสุด 

 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวม 3 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.51, S.D. = 0.44)  ดานแนวทางการพัฒนาสูงสุดคือ  
ดานการฝกอบรม อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.56, S.D. = 0.53)  แนวทางการพัฒนาสูงสุดคือ  เปดโอกาสใหครูไดเลือก
หลักสูตรการฝกอบรมตามความตองการอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.62, S.D. = 0.54)  ดานการศึกษาตอแนวทางการพัฒนา

ภุชงค์  บุญอภัย

การฝึกอบรม
- ก�าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมล่วงหน้าเป็นรายปี
- เปิดโอกาสให้ครูได้เลือกหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการ
- น�าชั่วโมงการฝึกอบรมมาเป็นองค์ประกอบการพิจารณาความก้าวหน้า
 ทางวิชาชีพ
- น�าผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจากการฝึกอบรมมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
 ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

การศึกษาต่อ
- สนับสนุนงบประมาณให้ครูที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
- ลด เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของครู
 ที่ได้ลาศึกษาต่อ
- สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
 ได้ศึกษาต่อ
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90   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียน 

ระดบัประถมศกึษา  สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา 

จันทบุรี เขต 2 โดยรวม 3 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.51,  

S.D. = 0.44)  ด้านแนวทางการพัฒนาสูงสุดคือ  ด้านการฝึกอบรม  

อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.56, S.D. = 0.53)  แนวทางการพัฒนา 

สูงสุดคือ  เปิดโอกาสให้ครูได้เลือกหลักสูตรการฝึกอบรมตาม 

ความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.62, S.D. = 0.54)   

ด้านการศึกษาต ่อแนวทางการพัฒนาอยู ่ ในระดับมากที่สุด  

(X = 4.53, S.D. = 0.40) แนวทางการพัฒนาสูงสุด คือ สนับสนุน 

งบประมาณให้ครูที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนอยู่ในระดับ 

มากที่สุดคือ (X = 4.64, S.D. = 0.49) และด้านสุดท้ายคือ 

ด ้านการพัฒนาตนเองแนวทางการพัฒนาอยู ่ ในระดับมาก 

(X = 4.44, S.D. = 0.53) แนวทางการพัฒนาสงูสดุคอื จดัหารปูแบบ 

การพฒันาตนเองของครใูห้มีความหลากหลายอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  

(X = 4.64, S.D. = 0.48)  

สรุปผลและอภิปรายผล
 สรุปผล

 1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาครูผู้สอน 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมทุกด้านอยู ่ในระดับมาก 

(X = 4.43, S.D. = 0.45) ด้านที่มีปัญหาสูงสุดเรียงล�าดับตาม 

ค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ ปัญหาท่ีพบสูงสุด คือ การใช ้

งบประมาณส่วนตวัเพือ่การศกึษาต่อ  ด้านการพฒันาตนเอง ปัญหา 

ที่พบสูงสุด คือ การใช้เวลาในการพัฒนาตนเอง ด้านการฝึกอบรม 

ปัญหาที่พบสูงสุด คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมแต่ละครั้ง

 
 

ความตองการพัฒนาสูงสุดคือ  ดานการศึกษาตอ อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.56, S.D. = 0.38)  ขอท่ีมีความตองการพัฒนา
สูงสุดคือ  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษาตอ อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.64, S.D. = 0.49)  ดานการฝกอบรมมีความ
ตองการพัฒนาอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.55, S.D. = 0.37)  ขอท่ีมีความตองการพัฒนาสูงสุดคือ  จัดใหมีการสํารวจความ
ตองการในเน้ือหาและกิจกรรมท่ีใชในการฝกอบรมอยูในระดับมากท่ีสุดคือ (X = 4.74, S.D. = 0.49)  และดานสุดทายคือ  
ดานการพัฒนาตนเองมีความตองการพัฒนาอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.54, S.D. = 0.35)  ขอท่ีมีความตองพัฒนาสูงสุดคือ 
จัดหารูปแบบและวิธีการพัฒนาตนเองท่ีเหมาะสมสอดคลองกับภาระหนาท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.63, S.D. = 0.60)   
 3.  ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
    ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
ตารางท่ี 3  แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับแนวทางการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

แนวทางการพัฒนา 
ระดับแนวทางการพัฒนา 

X S.D. ระดับ 
การฝกอบรม 
  กําหนดหลักสตูรการฝกอบรมลวงหนาเปนรายป 
  เปดโอกาสใหครูไดเลือกหลักสตูรการฝกอบรมตามความตองการ 
  นําช่ัวโมงการฝกอบรมมาเปนองคประกอบการพิจารณาความกาวหนาทาง 
    วิชาชีพ 
  นําผลงานหรือช้ินงานท่ีเกิดจากการฝกอบรมมาเปนสวนหน่ึงของการสราง 
    ความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 
4.58 
4.62 
4.50 

 
4.54 

 
0.55 
0.54 
0.57 

 
0.51 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
 

มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
การศึกษาตอ 
  สนับสนุนงบประมาณใหครูท่ีศกึษาตอในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
  ลด เกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการพิจารณาความดีความชอบของครูท่ีได 
    ลาศึกษาตอ 
  สนับสนุนใหภาคเอกชนมสีวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนใหครูได 
    ศึกษาตอ 

 
4.64 
4.59 

 
4.38 

 
0.49 
0.48 

 
0.55 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

เฉลี่ยรวม 4.53 0.40 มากท่ีสุด 
การพัฒนาตนเอง 
  จัดตั้งกลุมเครือขายสงเสรมิสนับสนุนความกาวหนาทางวิชาการและ 
    วิชาชีพ 
  สนับสนุนงบประมาณและแหลงเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
  จัดหารูปแบบการพัฒนาตนเองของครูใหมีความหลากหลายท่ีเหมาะสมกับ 
    ความตองการของครู 
  จัดใหมีระบบการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  และชวยเหลือครู ท้ังดานวิชาการ 
    และวิชาชีพอยางจริงจังและตอเน่ือง 

 
4.32 

 
4.50 
4.64 

 
4.30 

 
0.69 

 
0.53 
0.48 

 
0.60 

 
มาก 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

เฉลี่ยรวม 4.44 0.53 มาก 
เฉลี่ยรวม 3 ดาน 4.51 0.44 มากท่ีสุด 

 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวม 3 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.51, S.D. = 0.44)  ดานแนวทางการพัฒนาสูงสุดคือ  
ดานการฝกอบรม อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.56, S.D. = 0.53)  แนวทางการพัฒนาสูงสุดคือ  เปดโอกาสใหครูไดเลือก
หลักสูตรการฝกอบรมตามความตองการอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.62, S.D. = 0.54)  ดานการศึกษาตอแนวทางการพัฒนา

 
 

ความตองการพัฒนาสูงสุดคือ  ดานการศึกษาตอ อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.56, S.D. = 0.38)  ขอท่ีมีความตองการพัฒนา
สูงสุดคือ  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษาตอ อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.64, S.D. = 0.49)  ดานการฝกอบรมมีความ
ตองการพัฒนาอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.55, S.D. = 0.37)  ขอท่ีมีความตองการพัฒนาสูงสุดคือ  จัดใหมีการสํารวจความ
ตองการในเน้ือหาและกิจกรรมท่ีใชในการฝกอบรมอยูในระดับมากท่ีสุดคือ (X = 4.74, S.D. = 0.49)  และดานสุดทายคือ  
ดานการพัฒนาตนเองมีความตองการพัฒนาอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.54, S.D. = 0.35)  ขอท่ีมีความตองพัฒนาสูงสุดคือ 
จัดหารูปแบบและวิธีการพัฒนาตนเองท่ีเหมาะสมสอดคลองกับภาระหนาท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.63, S.D. = 0.60)   
 3.  ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
    ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
ตารางท่ี 3  แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับแนวทางการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

แนวทางการพัฒนา 
ระดับแนวทางการพัฒนา 

X S.D. ระดับ 
การฝกอบรม 
  กําหนดหลักสตูรการฝกอบรมลวงหนาเปนรายป 
  เปดโอกาสใหครูไดเลือกหลักสตูรการฝกอบรมตามความตองการ 
  นําช่ัวโมงการฝกอบรมมาเปนองคประกอบการพิจารณาความกาวหนาทาง 
    วิชาชีพ 
  นําผลงานหรือช้ินงานท่ีเกิดจากการฝกอบรมมาเปนสวนหน่ึงของการสราง 
    ความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 
4.58 
4.62 
4.50 

 
4.54 

 
0.55 
0.54 
0.57 

 
0.51 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
 

มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
การศึกษาตอ 
  สนับสนุนงบประมาณใหครูท่ีศกึษาตอในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
  ลด เกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการพิจารณาความดีความชอบของครูท่ีได 
    ลาศึกษาตอ 
  สนับสนุนใหภาคเอกชนมสีวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนใหครูได 
    ศึกษาตอ 

 
4.64 
4.59 

 
4.38 

 
0.49 
0.48 

 
0.55 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

เฉลี่ยรวม 4.53 0.40 มากท่ีสุด 
การพัฒนาตนเอง 
  จัดตั้งกลุมเครือขายสงเสรมิสนับสนุนความกาวหนาทางวิชาการและ 
    วิชาชีพ 
  สนับสนุนงบประมาณและแหลงเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
  จัดหารูปแบบการพัฒนาตนเองของครูใหมีความหลากหลายท่ีเหมาะสมกับ 
    ความตองการของครู 
  จัดใหมีระบบการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  และชวยเหลือครู ท้ังดานวิชาการ 
    และวิชาชีพอยางจริงจังและตอเน่ือง 

 
4.32 

 
4.50 
4.64 

 
4.30 

 
0.69 

 
0.53 
0.48 

 
0.60 

 
มาก 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

เฉลี่ยรวม 4.44 0.53 มาก 
เฉลี่ยรวม 3 ดาน 4.51 0.44 มากท่ีสุด 

 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวม 3 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.51, S.D. = 0.44)  ดานแนวทางการพัฒนาสูงสุดคือ  
ดานการฝกอบรม อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.56, S.D. = 0.53)  แนวทางการพัฒนาสูงสุดคือ  เปดโอกาสใหครูไดเลือก
หลักสูตรการฝกอบรมตามความตองการอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.62, S.D. = 0.54)  ดานการศึกษาตอแนวทางการพัฒนา

ตารางที่ 3 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียน

   ระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

 2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาครูผู้สอนของ 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  

(X = 4.55, S.D. = 0.38) ด้านที่ต้องการพัฒนาสูงสุดเรียงล�าดับ 

ตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ ความต้องการพัฒนาสูงสุด  

คือ สนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม  

ความต้องการพัฒนาสูงสุด คือ จัดหารูปแบบและวิธีการพัฒนา 

ตนเองให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่

 3. ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนของ

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

(X = 4.51, S.D. = 0.44) แนวทางการพัฒนาสูงสุดเรียงล�าดับ 

ตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การฝึกอบรม แนวทางการพัฒนาสูงสุด คือ 

เปิดโอกาสให้ครูได้เลือกหลักสูตรการฝึกอบรมตามต้องการ 

ด้านการศึกษาต่อ แนวทางการศึกษาสูงสุด คือ การสนับสนุน 

งบประมาณให้ครูศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และด้าน 

การพัฒนาตนเอง แนวทางการพัฒนาสูงสุด คือ จัดหารูปแบบ 

การพัฒนาตนเองของครูให้มีความหลากหลายที่เหมาะสมกับ 

ความต้องการของครู

 อภิปรายผล

 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาครูผู้สอนของ 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า ครูผู้สอนส่วนมากมีปัญหา 

การพัฒนาครูผู ้สอน ได้แก่ ด้านการศึกษาต่ออยู ่ในระดับมาก  

ปัญหาที่พบอยู่ในส่วนของการศึกษาต่อ คือ การใช้งบประมาณ 

ศึกษาต่อ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู ้สอนส่วนมากจบปริญญาตรี  

อายุราชการน้อยเงินเดือนน้อย แต่การแต่งตั้งโยกย้ายหรือ 

ภุชงค์  บุญอภัย
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การเลื่อนระดับปรับต�าแหน่งให้สูงขึ้น จ�าเป็นต้องให้มีอายุราชการ 

และต�าแหน่งอยูใ่นเกณฑ์ทีก่�าหนดจึงจะด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ 

ที่ต้องการได้ จะต้องใช้ระยะเวลานาน แต่การได้ศึกษาต่อจน

จบการศึกษาระดับปริญญาโทเกณฑ์ดังกล่าวจะลดลงอีก 2 ปี  

ครูทุกคนท่ีอายุราชการน้อยจึงมีความต้องการท่ีจะศึกษาต่อและ 

ถอืเป็นแนวทางหนึง่ของการพฒันาตนเองทีก่ระทรวงศกึษาก�าหนด  

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาสถานภาพ 

การผลิตและพัฒนาครูในประเทศไทย ที่พบว่า ครูผู้สอนในระดับ 

ปริญญาตรีมีความต ้องการศึกษาต ่อในระดับปริญญาโท  

เพราะสัดส่วนของครูผู้สอนจบปริญญาตรีมีเพียงร้อยละ 82.09   

ระดับปริญญาโทร้อยละ 0.09 และอื่นๆ ร้อยละ 1.72 (ส�านักงาน 

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2558 : 55) จากเหตุผลดังกล่าวคร ู

จึงมีความต้องการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ ซ่ึงสอดคล้องกับ  

ชนิตา  รักษ์พลเมือง และคณะ (2560 : 21) ท่ีได้ศึกษาสภาพ 

และปัญหาการผลิตการใช้และการพัฒนาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 

สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต พบว่า ครูผู้สอนที่ต้องการ 

พัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นมีปริมาณ 

ที่เพิ่มขึ้นทุกปี และส่วนมากที่ศึกษาต่อมีความต้องการใช้ระดับ 

การศึกษาที่สูงขึ้นเป็นตัวช่วยเพิ่มคะแนนในการขอย้ายและ 

ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

 2.  ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาครูผู ้สอนของ 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศกึษาจนัทบรุ ีเขต 2 พบว่า ครผููส้อนส่วนมากมคีวามต้องการ 

พัฒนาโดยการศึกษาต่ออยู่ในระดับมากที่สุด ความต้องการที่อยู่ใน 

ส่วนของการศึกษาต่อ คือ การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือศึกษาต่อ 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้าราชการครูส่วนมากมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือการ

ด�ารงชีวิต และการเสียสละทรัพย์บางส่วนท่ีเก่ียวข้องกับภาระงาน

ในหน้าที่ เช่น ค่ายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

การเยี่ยมบ้านติดตามเด็กนักเรียน เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กจะไม่มีงบประมาณสนับสนุน จึงเป็น 

ส่วนหนึง่ทีข้่าราชการครสู่วนมากมเีงนิพอใช้ แต่ไม่มเีงนิเหลอืพอทีจ่ะ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการศกึษาต่อเพือ่พัฒนาตนเองให้มรีะดบัการศกึษา 

ที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษากระบวนการแก้ไขปัญหา 

หนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ ปรีชา 

วิยาภรณ์ (2555 : 50) ที่พบว่า ครูกว่าร้อยละ 80 มีหน้ีสินกับ 

สถาบันการเงินต่างๆ และจากการส�ารวจภาวะหนี้สินครูมีหนี้สิน 

เฉลี่ยคนละ 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี ดังน้ันคร ู

ผู้สอนจึงต้องการได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาต่อ  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ :  

กรณีศึกษาบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ของ ณฐปกรณ์   

จันทะปิดตา และคณะ (2555 : บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า ครูผู้สอนใน 

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 32 และครูสอน 

วิชาช่างอุตสาหกรรม สังกัดส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

อยู่ที่ระดับมาก

 3.  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาครูผู ้สอนของ

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า ครูผู้สอนส่วนมากมีความเห็น 

เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาด้วยการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด   

และในส่วนของการฝึกอบรมครูผู้สอนเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้คร ู

ได้เลือกหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการ ทั้งนี้อาจเป็น 

เพราะการฝึกอบรมท�าให้เกดิการเรยีนรูใ้นสิง่ทีต่นเองต้องการเรยีนรู ้

ได้ตรงกับความต้องการ และใช้ระยะเวลาในการอบรมไม่นาน 

ครูส่วนมากจึงให้ความสนใจการพัฒนาตนเองนอกเหนือไปจาก 

การศึกษาต่อ คือ การฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  

กุลธิดา  นุกูลธรรม และคณะ (2554 : 37) ที่ได้ท�าการวิจัย  

เรื่องการศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของครูในโรงเรียนเขต 

ภาคตะวันออก พบว่า ครูมีความต้องการพัฒนาตนเองอยู ่ใน 

ระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการศึกษารูปแบบการพัฒนา 

ครูเก่งครูดีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของวาสนา  มะณีเรือง  

(2559 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า การพัฒนาครูให้เป็นครูเก่งครูดี 

ของสถานศึกษารูปแบบที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้สูงกว่า 

เกณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ การฝึกอบรม 

การนิเทศแบบคลินิกและการสร้างระบบพี่เลี้ยง

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาครู 

ผูส้อนทีส่่งผลต่อความก้าวหน้าทางวชิาการและวิชาชพี ของครผููส้อน 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

 2. ควรมกีารศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความก้าวหน้า

ทางวชิาการและวชิาของครผููส้อนทีไ่ด้รบัการพฒันาในรปูแบบต่างๆ

 3. ควรศึกษาแนวทางการจัดหางบประมาณสนับสนุน

ให้ครผูู้สอนได้มงีบประมาณในการศึกษาต่อในสาขาวชิาทีข่าดแคลน
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แนวทางการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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บทคัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 2) เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามปัจจัย 

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ สถานภาพการสมรส ต�าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ และอัตราเงินเดือน และ 

3) ก�าหนดแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

กลุ่มตัวอย่างคือ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 355 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ และ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ ผู้ด�ารงต�าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�านวน 7 ท่าน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามระดับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่า 

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติ ิได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  

(t–test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถ ด้านความเสมอภาคทางโอกาส ด้านความเป็นกลาง 

ทางการเมือง และด้านความมั่นคงในอาชีพ 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษา และ 

ต�าแหน่งการปฏิบตัหิน้าที ่แตกต่างกนัมีความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานบคุคลตามระบบคณุธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดั 

สุราษฎร์ธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเพศ อายุ อัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน 

บุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางการบริหารงานบุคคลตาม 

ระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านความสามารถ ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมและ 

พัฒนาตรงตามศักยภาพ มีการสอนงานและหมุนเวียนงาน ด้านความเสมอทางโอกาส ไม่ควรเลือกปฏิบัติและให้บริการ ด้านความมั่นคง 

ในอาชีพ ควรก�าหนดความชัดเจนถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนที่จะได้รับ และด้านความเป็นกลางทาง 

การเมือง ผู้บริหารไม่ควรใช้ระบบเส้นสายและอ�านาจทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการท�างาน

ค�าส�าคัญ : การบริหารงานบุคคล, ระบบคุณธรรม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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Abstract
 The objectives of this research were (1) to study the personnel administration according to the moral 

system of the local government organizations in Surat Thani province, (2) to compare the personnel management 

according to the moral system of the local government organizations in Surat Thani province According to personal  

factors such as gender, age, education level, civil service, marital status, duty position and rate of salary, and 

(3) to determine guidelines for the development of personnel administration according to the moral system of the  

local government organizations in Surat Thani province. The population used in the study were administrators, 

civil servants, employees, and staff, totally 5,201 people. The sample group consisted of 355 executives,  

civil servants, staff, and officials. The samples were drawn from the sampling groups. Data were collected by  

using questionnaires with reliability of 0.97. Data were analyzed by using basic statistics such as mean,  

standard deviation.

  The results were as follows: 1) the personnel management according to the merit system in the local 

administrative organizations in Surat Thani was at a high level holistically. When considered by aspects and  

ranked by descending order, it could be ordered as potential, equality, political neutrality, and job security.  

2) the comparison of opinions classified by personal factors showed that different educational levels and  

positions demonstrated different opinions towards the personnel administration according to the merit system  

with statistically significant difference of .05., while different sex, ages, and salary showed no difference  

opinions towards the personnel management. 3) regarding the guideline for the development of the personnel  

management in terms of potential, it suggested that the personnel should be trained and developed according  

to their capacities. There should be job training, and job circulation. In equality, everyone should be served  

and treated under the same manners. In job security, work performance and incentives should be related. 

And in political neutrality, the administrators should not apply connections or political power in the organizations. 

Keywords : Personnel Service, Moral System, Local Administrative Organization, Surat Thani Province
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บทน�า
 การบริหารงานบุคคล เป็นเรื่องของการได้มาซ่ึงบุคคล  

การพัฒนาบุคคล การบ�ารุงรักษาบุคคล และการให้บุคคลพ้น 

จากงาน กระบวนการพัฒนาความรู้และการสร้างขวัญและก�าลังใจ 

แก่บุคคลในองค์การ หากสามารถท�าให้บุคคลปฏิบัติงานให้กับ 

องค์การได้ ก็จะเป็นแรงผลักดันให้กับองค์การ สามารถด�าเนินงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์การในที่สุด 

ในยุคแรกหรือในสมัยโบราณท่ีมนุษย์สังคมอยู่ในรูปลักษณะของ 

การรวมกันเป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆ กลุ่มเล็กๆ นั้น ความจ�าเป็นของ 

การคิดค้นวิธีการบริหารงานบุคคลยังไม่เกิดขึ้น เน่ืองจากเป็น 

การบริหารองค์การขนาดเล็กที่มีจ�านวนบุคลากรไม่มากนัก ปัญหา 

ของการบริการในด้านตัวบุคคลจึงน้อยและเมื่อสังคมมนุษย  ์

ขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ มนุษย์จึงได้เริ่มหันมาสนใจคิดค้นวิธีการ 

แก้ไขปัญหาทางการบริหารมากขึ้น เช่น ฝึกฝนบุคลากรให้มี 

ความสามารถเข้มแข็งกว่าที่ เคยเป็นอยู ่ เพื่อแสวงหาคนที่มี 

ความสามารถสูงเข้ามาปฏิบัติงาน เป็นต้น เช่นเดียวกับที่ปรากฏ 

ในปัจจุบันนี้อาจกล่าวได้ว่า แนวความคิดทางด้านการบริหารงาน 

บุคคลในสมัยแรกๆ น้ันขาดลักษณะของความเป็นระบบและขาด 

ความสัมพันธ์กับการบริหารองค์การในส่วนอื่นๆ ด้วย อีกทั้ง 

การบริหารงานบุคคลด�าเนินโดยขาดหลักเกณฑ์ รวมท้ังการได้รับ 

อิทธิพลจากธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมต่างๆ ที่เป็นอยู่ในสมัย 

นั้นๆ เป็นส�าคัญ ต่อมาเม่ือสังคมมนุษย์ใหญ่โตมากขึ้นรวมทั้งได้ 

พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนั้น จึงได้เกิดขึ้นเป็นล�าดับมา 

จนพัฒนาในรูปศาสตร์ทางการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน (ชลิดา 

ศรมณี, 2555)

 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการปรับปรุงและพัฒนา 

ไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากสภาวะภายนอกประเทศ 

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดมาจากความก้าวหน้าทาง 

เทคโนโลยี อันน�ามาสู ่การหลั่งไหลของกระแสโลกาภิวัตน์และ 

ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการสังคมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทาง 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการเมือง 

โดยเฉพาะการพฒันาด้านการเมอืงและเศรษฐกจิมกีารเปลีย่นแปลง 

อย่างรวดเร็ว โดยในด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจประสบความ 

ส�าเร็จอย่างมาก เนื่องจากมีอัตราการเจริญสูง อันเป็นผลมาจาก 

การขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิารทีท่นัสมยั อย่างไร 

ก็ตามการพัฒนาประเทศที่ให้ความส�าคัญกับการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจโดยรวมเป็นหลัก ได้ก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านการ 

กระจายรายได้ และปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม ท�าให้เกิดการขาด 

ความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม  

ส่วนในด้านการเมอืงการปกครองนัน้ ประเทศไทยมกีารปรบัเปล่ียน 

การบริหารการปกครองจากการจัดการปกครองหรือการจัดบริการ 

สาธารณะโดยราชการส่วนกลาง เป็นการกระจายอ�านาจรัฐ 

ให้จัดการปกครองด้วยตนเองผ่านหน่วยงานของรัฐที่ เรียกว่า  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีความจ�าเป็น 

ที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้าง 

ศักยภาพให้สามารถด�ารงอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี  

(เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2550)

 การใช้ระบบคุณธรรมบริหารงานบุคคลในอดีตนั้น 

น�าไปใช้เฉพาะตอนเข้าท�างานแต่ในปัจจบุนัมกีารน�าระบบคณุธรรม 

เข้าไปใช้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่  

การแต่งตั้งจากการสอบ การคัดเลือกเข้าท�างาน และยังได้หมายถึง 

ขั้นตอนอื่นๆ รวมทั้งทุกขั้นตอนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

เช่น ความก้าวหน้าตามระบบคุณธรรม การจ่ายค่าตอบแทนตาม 

ลักษณะงานและคุณภาพของผลงาน และการจัดสภาพแวดล้อม 

ของการท�างานท่ีพึงปรารถนา ดังนั้น ระบบคุณธรรมในยุคใหม่จึง   

หมายถึง ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีการน�าคุณธรรม 

มาเปรียบเทียบหรือเป็นหลักเกณฑ์ในการวัดความส�าเร็จของ 

การคัดเลือกและความก้าวหน้าในการท�างานของแต่ละคน รวมทั้ง 

เงือ่นไขส�าหรบัการได้รบัรางวลัทีเ่ป็นไปตามความสามารถและระยะ 

เวลาของการท�างาน ทั้งนี้หลักเกณฑ์คุณธรรมได้ถูกน�ามาใช้ส�าหรับ 

การบริหารงานบุคคลในทุกประเทศ (เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ, 2556) 

การบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบท่ัวไป  

ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) และองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในปัจจุบันมีปัญหาเนื่องจากอ�านาจใน 

การบริหารงานบุคคลอยู่ที่ผู ้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมาจากการเมือง  

มักเข้ามาครอบง�า ส่วนกลางไม่มีการกระจายอ�านาจตามรูปแบบ  

ขาดความเป็นอิสระ มีปัญหาทุจริตคอรัปช่ัน ระบบคุณธรรมใน 

การบริหารงานบุคคลถูกแทรกแซงทั้งจากภายในและภายนอก  

ไม ่มีการถ่วงดุลในการใช้อ�านาจการบริหารงานบุคคลก็เกิด 

ความเสียหายต่อระบบคุณธรรม และมักมีข่าวว่าองค์กรปกครอง 

ท้องถิน่เกดิการทจุรติ ประพฤตมิชิอบ จงึมแีนวคดิในการแก้ไขปัญหา 

ในประเด็นอ�านาจการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมาจากการเมืองให้ลดลง หรือมีการถ่วงดุลการ 

ใช้อ�านาจดังกล่าว (คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 

ส่วนท้องถิ่น, 2557)  

 องค์กรปกครองท้องถิ่นจะมีประสิทธิภาพมากน้อย 

เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

ท้องถ่ินนั้น ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีสุดในการด�าเนินงานให้ประสบ 

ความส�าเร็จหรือล้มเหลว การบริหารงานบุคคลจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก 

มากที่สุดนับตั้งแต่การวางแผนอัตราก�าลัง การคัดเลือกสรรหา 

บุคคลเข้ามาท�างานให้เหมาะสมกับงาน และจะต้องท�างานให้มี 

ประสิทธิภาพ การบริหารงานบุคคลต้องค�านึงถึงระบบคุณธรรม 

(Merit System) มีหลักการท่ีส�าคัญอยู ่  4 ประการ คือ 

หลักสมรรถนะ หลักความเสมอภาคทางโอกาส หลักความมั่นคง 
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ในอาชีพ และหลักความเป็นกลางทางการเมือง ที่เป็นหลักประกัน

ที่ข้าราชการจะไม่ถูกลงโทษหรือการกลั่นแกล้งให้ออกจากราชการ 

โดยไม่มีความผิด ถือเป็นหลักความเป็นธรรมท่ีสอดคล้องกับ 

หลักนิติรัฐของฝ่ายปกครอง เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา 

การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น และ 

การพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงจ�าเป็นจะต้องมีการพัฒนาการบริหาร 

งานบุคคลให้มีคุณค่าอยู่เสมอ การบริหารงานบุคคลเป็นงานที่ม ี

ลักษณะซับซ้อน และยุ่งยาก เหตุว่าโดยธรรมชาติบุคคลเป็นปัจจัย 

ที่มีการเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงประกอบกับความต้องการของ 

บุคคลเป็นสิ่งที่ไม่จ�ากัดด้วยเหตุนี้ปัญหาการบริหารงานบุคคล 

จึงมีมาก เป็นปัญหาที่น่าสนใจและท้าทายการศึกษาอยู ่เสมอ 

(พงศธร ผาสิงห์, 2552)

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

มีทั้งสิ้นจ�านวน 138 แห่ง แบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

จ�านวน 1 แห่ง เทศบาลนครจ�านวน 2 แห่ง เทศบาลเมือง จ�านวน  

3 แห่ง เทศบาลต�าบลจ�านวน 35 แห่ง และองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลจ�านวน 97 แห่ง (ส�านักงานส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2561) มีปัญหาในการบริหาร 

งานบุคคลหลายประการ เช่น การแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ 

ไม่ตรงตามคณุลกัษณะเฉพาะส�าหรบัต�าแหน่ง ปัญหาการเล่นพรรค 

เล่นพวกในการแต่งตั้ง ปัญหาการซื้อขายต�าแหน่ง ปัญหาในการ 

ขาดกลไกในการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ�านาจแต่งต้ัง  

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินไม่สามารถ จูงใจให้คนเก่งเข้าสู ่

ระบบได้มขีัน้ตอนมากและวุ่นวาย ตัง้แต่กระบวนการสรรหา การสอบ  

การขึ้นบัญชี การแต่งตั้งการโยกย้าย รวมถึงอัตราเงินเดือนท�าให ้

ท้องถิ่นไม่สามารถสรรหาคนมีความสามารถมาท�างานให้กับ 

ท้องถิ่นได้ และปัญหาความซับซ้อนและล่าช้าในกระบวนการ  

บริหารงานบุคคลมีข้ันตอนมากท�าให้เกิดความล่าช้าและสร้าง 

ความเสียหายให้กับท้องถิ่น เช่น การบรรจุต�าแหน่งที่ว่างอยู่  

 จากความส�าคญัดงักล่าวมาข้างต้น ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษา 

เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นประโยชน์ 

ส�าหรับผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นส�าหรับเป็นแนวทางใน 

การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามระบบ 

คุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามระบบ 

คุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  

อายุราชการ สถานภาพการสมรส ต�าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ และ 

อัตราเงินเดือน

 3. เพื่อก�าหนดแนวทางในการพัฒนาการบริหาร 

งานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
 1. ได้ทราบถงึการบรหิารงานบคุคลตามระบบคุณธรรม 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 2. ได้ทราบถึงการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล 

ตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ตามความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงาน เพศ  

ระดับการศึกษา ส่วนงานที่สังกัดต่างกัน

 3. ได ้ทราบถึงการก�าหนดแนวทางในการพัฒนา 

การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 4. น�าผลจากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการบริหาร 

งานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และใช้เป ็นกรอบในการปฏิบัติการ 

บริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการบริหารงาน 

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความถูกต้องตาม 

ระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรักษาผลประโยชน ์

ของประชาชน

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามระบบ 

คุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

มีรายละเอียดดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณะผู้บริหาร  

ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 138 แห่ง จ�านวน  

5,201 คน 

วศินี ทะเดช 
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  กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 

พนักงานและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ังหมด 138 แห่ง 355 คน ได้มาโดยวิธี 

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  2.1 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการบริหารงาน 

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และมีค่าความเชื่อมั่น 

ทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 ซึ่งก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนข้อค�าถาม 

ดังต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)  

  คะแนน 5  หมายถึง ระดับเห็นด้วยมากที่สุด

  คะแนน 4  หมายถึง ระดับเห็นด้วยมาก

  คะแนน 3  หมายถึง ระดับเห็นด้วยปานกลาง

  คะแนน 2  หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อย

  คะแนน 1  หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด

  โดยเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลแต่ละ 

ช่วงคะแนนเฉลีย่ของระดบัการบรหิารงานบคุคลตามระบบคณุธรรม 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยน�า 

ระดบัช่วงชัน้มาก�าหนดเป็นคะแนนเฉล่ียได้ ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด,  

2556)  

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดบัเหน็ด้วย

     น้อยที่สุด

  คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดบัเหน็ด้วย

     น้อย

  คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดบัเหน็ด้วย

     ปานกลาง

  คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดบัเหน็ด้วย

     มาก

  คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดบัเหน็ด้วย

     มากที่สุด

  2.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อหาแนวทางใน 

การพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 3. วิธีด�าเนินการวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัย 

เชิงปริมาณผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ 

ผูบ้รหิาร ข้าราชการ พนกังานและเจ้าหน้าทีใ่นสงักดัองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเข้าพบผู้บริหารขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ 

การศึกษาและด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากงานในองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวดัสุราษฎร์ธานด้ีวยตนเอง ส่วนการวจิยั 

เชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ท�าหนังสือขอความร่วมมือสัมภาษณ์ ผู ้ที่ม ี

ความรู ้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลตามระบบ 

คุณธรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 7 ท่าน  

และน�าผลจากการสัมภาษณ์ มาสรุปผลวิเคราะห์ผลในเชิงเนื้อหา

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

  4.1 การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง  

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี ่

(Frequency) และร้อยละ (Percentage)

  4.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้การหาค่าเฉล่ีย (X) และ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

  4.3 การวิเคราะห์เปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบั 

การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�าแนกตามเพศ โดยใช้ 

การทดสอบค่าที (t-test) และจ�าแนกตาม อายุ สถานภาพ 

การสมรส ระดับการศึกษา ต�าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ อายุราชการ  

และอตัราเงนิเดอืน โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว  

(One Way ANOVA) กรณีที่มีความแตกต่างท�าการทดสอบรายคู่ 

โดยวิธีแบบเชฟเฟ่ (Scheffe) 

  4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิค 

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบ 

บริบท (Context)

ผลการวิจัย
 1. ผลการศกึษาระดับความคดิเห็นเกีย่วกบัการบรหิาร

งานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงดังตารางที่ 1

วศินี ทะเดช 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมความคิดเห็นอยู ่

ในระดบัมาก เมือ่พจิารณารายข้อเรยีงตามล�าดบัจากมากไปหาน้อย  

ได้แก่ ด้านความสามารถอยู่ในระดับมาก ด้านความเสมอภาค 

ทางโอกาส ด้านความเป็นกลางทางการเมือง และด้านความมั่นคง 

ในอาชีพ ตามล�าดับ

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา และต�าแหน่ง การปฏิบัติ 

หน้าที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

ตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ  

อายุ อัตราเงินเดือน สถานภาพการสมรส และอายุราชการ  

แตกต่างกนั มคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลตามระบบ 

คุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน

 3. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคล 

ตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี พบว่า  

  3.1 ด้านความสามารถ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ควรมีมาตรฐานการก�าหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถของ 

ผู้สมัครสอบทุกต�าแหน่งอยู่แล้ว เพื่อท่ีจะได้บุคลากรที่มาท�างาน 

ตรงกับต�าแหน่งงาน นอกจากจะมีระบบอุปถัมภ์เข้ามาเกี่ยวข้อง 

ในการสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  3.2 ด้านความเสมอภาคทางโอกาส ผูบ้ริหารองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ควรเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการท�างาน บรหิารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาลมีการสื่อสารกับผู ้ใต้บังคับบัญชาอย่างม ี

ประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร  

และวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน รับฟังความคิดเห็น  

ความต้องการและปัญหาต่างๆ ในการท�างานของบุคลากร เพื่อน�า 

มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจหรือปรับปรุงการบริหารงานให้ดี 

มากยิ่งข้ึน สามารถตัดสินปัญหาท่ียากล�าบากบนพื้นฐานของ 

ระเบียบและหลักการที่ถูกต้อง มีความสามารถในการออกค�าสั่ง 

ควบคุมพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความจงรักภักดีให ้

เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท�างานและการบริหารเพื่อสร้างทีมงาน 

ที่แข็งแกร่งและบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  3.3 ด้านความมั่นคงในอาชีพ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นควรมีการท�าความเข้าใจกับบุคลากรอย่างชัดเจนถึง 

ความเชือ่มโยงระหว่างผลการปฏิบตังิานและผลตอบแทนท่ีบคุลากร 

จะได้รับจากการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นใจใน 

การปฏิบัติงานที่สามารถแยกแยะผู้มีผลการปฏิบัติงานได้ดีด้วย 

ระบบคุณธรรม มีรูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสม ส่งเสริมให ้

บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและพัฒนาศักยภาพ 

ในด้านต่างๆ สนับสนุนให้คนดี คนเก่งได้ท�างานตามศักยภาพ  

ยกย่องชมเชยและให้ก�าลังใจบคุลากรในการท�างานพร้อมทัง้จดัให้ม ี

การเชิดชูเกียรติคนที่ประสบความส�าเร็จ

  3.4 ด้านความเป็นกลางทางการเมือง ผูบ้รหิารของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการท�างาน  

ควรท�าตัวเป็นกลาง ไม่บังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท�าในสิ่งที่ผิด 

โดยน�าอ�านาจทางการเมืองของตนเองเข้ามาแทรกแซงในการ 

ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

อภิปรายผล
 1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความคิดเห็น 

ของการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู ่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกด้านมีความเห็นด้วยมาก ได้แก่ 

ด้านความสามารถ ด้านความเสมอภาคทางโอกาส ด้านความมั่นคง 

ในอาชีพ และด้านความเป็นกลางทางการเมือง ตามล�าดับ ผู้วิจัย 

น�าเสนอการอภิปรายเป็นรายด้านดังนี้

  1.1 ด้านความสามารถ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็น 

อยู่ในระดับมากทั้งรายด้านและรายข้อ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ี 

ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก�าหนดคุณวุฒ ิ
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คะแนน  1 หมายถึง  ระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด 
    โดยเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลแตละชวงคะแนนเฉลี่ยของระดับการบริหารงานบุคคล 

ตามระบบคุณธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดสุราษฎรธานี  โดยนําระดับชวงช้ันมากําหนดเปนคะแนน
เฉลี่ยได ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)   

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง   ระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง   ระดับเห็นดวยนอย 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง   ระดับเห็นดวยปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง   ระดับเห็นดวยมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง   ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 

  2.2 แบบสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 3. วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางคือผูบริหาร ขาราชการ พนักงานและเจาหนาท่ีในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดสุราษฎรธานี โดย
เขาพบผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคการศึกษาและดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูล จากงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดสุราษฎรธานีดวยตนเอง สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูวิจัยไดทําหนังสือขอความรวมมือสัมภาษณ ผูท่ีมีความรูหรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
ขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงดํารงตําแหนงปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 7 
ทาน และนําผลจากการสัมภาษณ มาสรุปผลวิเคราะหผลในเชิงเน้ือหา 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  4.1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 
ความถ่ี(Frequency) และรอยละ (Percentage) 
  4.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในจังหวัดสุราษฎรธานี ใชการหาคาเฉลี่ย ( x ̅) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  
  4.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามเพศ โดยใชการทดสอบคาที (t–test) และจําแนกตาม อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงการปฏิบัติหนาท่ี อายุราชการ และอัตราเงินเดือน โดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) กรณีท่ีมีความแตกตางทําการทดสอบรายคูโดยวิธีแบบเชฟเฟ (Scheffe)  
  4.4 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis Technique) 
ประกอบบริบท (Context) 
 
ผลการวิจัย 
 
 1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในจังหวัดสุราษฎรธานี แสดงดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามระบบ 
            คุณธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม x S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ดานความสามารถ 3.53 0.77 มาก 
2. ดานความเสมอภาคทางโอกาส 3.43 0.76 มาก 
3. ดานความมั่นคงในอาชีพ 3.28 0.79 มาก 
4. ดานความเปนกลางทางการเมอืง 3.34 0.79 มาก 

รวม 3.39 0.78 มาก 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเหน็เกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลตามระบบคุณธรรม

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วศินี ทะเดช 
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563  99

การศึกษา ความสามารถ ทักษะความช�านาญ ประสบการณ์เเละ 

การฝึกอบรมสอดคล้องกับต�าเเหน่งงาน วางเเผนก�าหนดคุณสมบัติ

ความรู้ความสามารถของผู้สมัครสอบทุกต�าแหน่งได้เหมาะสมกับ

ต�าแหน่งที่ต้องการ มีการทดสอบความถนัดเเละความคล่องแคล่ว

ในการท�างานและก�าหนดทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจในการท�างาน

สอดคล้องกับต�าแหน่ง ท�าให้หน่วยงานได้รับบุคคลที่มีความรู ้

ความสามารถ มีประสบการณ์ในการท�างานและมีทักษะ 

ความช�านาญในการท�างานเข้ามาปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ สุดา สุวรรณาภิรมย์ (2556) ได้ให้ความส�าคัญของการบริหาร 

บุคคลว่า การบริหารงานบุคคลเป็นงานท่ีผู้รับผิดชอบในองค์การ 

จะต้องให้ความส�าคญัเนือ่งจากงานด้านการบรหิารงานบคุคลเป็นงาน 

ทีมุ่ง่เลอืกสรรหาบคุคลทีมคีวามรูค้วามสามารถมปีระสบการณ์และ 

มีทัศนคติที่ดีเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีรวมท้ังยังต้องด�าเนินการอย่าง 

ต่อเนื่องเพื่อท�าการฝึกอบรมการพัฒนาและปรับปรุงให้บุคคลซึ่ง 

เป ็นสมาชิกมีความรู ้ความสามารถเพิ่มพูนมากข้ึน รวมทั้ง 

การประสานงานระหว่างฝ่ายระหว่างแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.2 ด้านความเสมอภาคทางโอกาส เจ้าหน้าที ่

ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งรายด้านและรายข้อ แสดงให้เห็น 

ว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการเปิด 

โอกาสให้ผูม้คีณุสมบตัมิาสมคัรได้อย่างเท่าเทยีมกนัทัง้บคุคลภายใน 

และภายนอกองค์การ มีการสอบเเข่งขัน หรือสอบคัดเลือก หรือ 

คัดเลือกที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

ไม่เลือกปฏิบัติ กลั่นเเกล้ง เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และ 

มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมกับ 

ต�าเเหน่ง เเละสายงาน มีความยตุธิรรมเทีย่งตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มกีารบรหิารงาน มกีารก�าหนดหน้าทีแ่ละกรอบภาระงานให้เหมาะสม 

กับต�าแหน่งงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้บรรลุวัตถ ุ

ประสงค์ตามที่ได้ก�าหนดไว้ โดยค�านึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน เปิดโอกาสให้ 

บุคลากรหรือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ไข 

ปัญหา และน�าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารงาน สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ เพชร กล้าหาญ (2552) ได้ให้ความส�าคัญของ 

การบริหารบุคคลว่า องค์กรจะประสบความส�าเร็จในการท�างาน 

มากน้อยเพียงใดนั้นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง คือ การบริหารงานบุคคล 

ผู้บริหารจ�าเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์รู้หลัก 

ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องเข้าใจธรรมชาติของคนและ 

ธรรมชาติของงานมากขึ้นมีการวางแผนท่ีเหมาะสมมีการใช้คนให้ 

เหมาะสมกับงานตามวัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กร 

เพื่อให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือ 

ความขัดแย้งในองค์กรซึ่งจะน�ามาซึ่งประโยชน์ต่อองค์กรและ 

ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กร โสภณ สวยขุนทด (2557) ได้อธิบายถึง 

กรอบแนวความคิดในการบริหารงานบุคคลว่า คือ กระบวนการ 

บริหารจัดการเกี่ยวกับบุคคลในองค์กรเพื่อให้ได้มาซ่ึงบุคคลที่มี 

ความรู ้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร 

มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ 

ของงานเห็นคุณค่าของบุคคลเพื่อให้การท�างานบรรลุเป้าหมาย 

สูงสุดตามที่องค์กรได้ก�าหนดไว้ และ เกื้อ ขวัญทาง (2561)  

ได้กล่าวว่า ระบบคุณธรรม คือ วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าท�างาน  

โดยใช้การสอบรปูแบบต่างๆ เพือ่ประเมนิความรู ้ความสามารถของ 

บุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามต้องการ โดยไม่ค�านึงถึงเหตุผลทาง 

การเมอืงหรอืความสมัพนัธ์ส่วนตวัเป็นส�าคญัโดยตามระบบคุณธรรม 

ยึดหลักการ 4 ประการ ได้แก่ ความเสมอภาคในโอกาส (Equality  

of opportunity) ความสามารถ (Competence) ความม่ันคง 

ในอาชีพการงาน (Security on tenure) และหลักความเป็นกลาง  

(Political neutrality) 

  1.3 ด้านความมัน่คงในอาชพี เจ้าหน้าที ่ทีป่ฏบัิติงาน 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็น 

อยู่ในระดับมากทั้งรายด้านและรายข้อ แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าท่ี 

ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการกระตุ้นให้ม ี

ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง มีความสุขกับการได้ท�างาน 

ในต�าแหน่งและหน้าที่ที่ท�าอยู่ในปัจจุบันนี้เปิดโอกาสให้บุคลากร 

ได้ศกึษาหาความรูเ้พ่ิมเติมรวมทัง้ส่งเสริมความก้าวหน้าในต�าแหน่ง 

หน้าที่ราชการ มีการส�ารวจความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการ และ 

สทิธปิระโยชน์เกือ้กลูเป็นระยะๆ โดยเปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 

ที่มีลักษณะเดียวกัน การก�าหนดค่าตอบแทนที่จูงใจให้ปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความชัดเจนหรือเป็นธรรม และมี 

การก�าหนดกรอบภาระงานให้เหมาะสมกบัต�าแหน่งงานอย่างชัดเจน  

มีโอกาสก้าวหน้าในการเล่ือนต�าแหน่งหรือเล่ือนระดับที่สูงขึ้น 

อย่างเหมาะสม ไม่ช้าเกินไปเมื่อเทียบกับบุคลากรในองค์กรอ่ืนๆ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรเทพ สวัสดี (2557) กล่าวว่า กระบวน 

การบริหารงานบุคคล คือ กิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนก�าลังคน  

การก�าหนดต�าแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหาบุคคล  

การบรรจุแต่งตั้งการพัฒนาบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

วินัย สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ นพพงษ์  บุญจิตราดุล  

(2557) กล่าวว่า การบริหารบุคคลควรมีขั้นตอนดังนี้ คือ การวาง 

นโยบาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับบุคคล การวางแผนในการจัด 

อตัราก�าลงัคนให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การวางโครงการปฏบัิตงิาน 

ก�าหนดหน้าท่ีของผู้ปฏิบัตงิานในต�าแหน่งต่างๆ การจัดช้ันต�าแหน่งงาน  

การก�าหนดอัตราเงินเดือนค่าจ้าง การสรรหาบุคคลเข้าท�างานและ 

การสอบไล่การคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง การให้ทดลองปฏิบัติงาน  

การจัดท�าทะเบียนประวัติ การย้ายและการโอน การพัฒนาบุคคล  

วศินี ทะเดช 
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การประเมินผล การปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ 

การเลื่อนขั้นและการเลื่อนต�าแหน่ง และผดุง วุฒิเอ้ย (2552)  

กล่าวว่า องค์ประกอบที่จะท�าให้คนในหน่วยงานมีขวัญและก�าลัง 

ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เป็นที่พึงพอใจ เป็นที่ยอมรับ 

ของพนักงานหรือไม่ คนท�างานมีความพึงพอใจและภูมิใจในงาน 

ที่ตนปฏิบัติหรือไม่ มีความสัมพันธ์กันดีระหว่างคนปฏิบัติงานอยู ่

หรือไม่ สิ่งตอบแทนให้กับบุคคลที่ปฏิบัติงานเหมาะสมเพียงใด  

การให้บ�าเหน็จบ�านาญ การเลื่อนข้ันต�าแหน่งสภาพการท�างาน  

สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน เป็นที่พอใจของพนักงานหรือไม่ 

  1.4 ด้านความเป็นกลางทางการเมือง เจ้าหน้าท่ี 

ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

มคีวามคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากทัง้รายด้านและรายข้อ แสดงให้เหน็ว่า 

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงาน 

โดยไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และยึด 

ประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติ 

หน้าท่ีด้วยความเป็นกลางทางการเมืองปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ช่องว่าง 

ของกฎหมายเพ่ือประโยชน์ของตนเองและเอื้อประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

ไม่ใช้อ�านาจหน้าที ่ความสมัพนัธ์ส่วนตวั การกระท�าโดยวธิกีารอืน่ใด  

หรอืเสนอให้ ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด เพือ่ประโยชน์ของตนเอง 

หรือผู ้อื่นปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เท่ียงตรง และ 

เที่ยงธรรม ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเที่ยงธรรม ท่ัวถึงและ 

เท่าเทียมกัน และรับฟังข้อเสนอแนะช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าและ 

แก้ไขปัญหาแก่ผู ้บริการด้วยความเต็มใจ สอดคล้องกับแนวคิด 

ของ ประวีณ ณ นคร (2555) ได้กล่าวถึง “ระบบคุณธรรม”  

ในการบริหารงานบุคคล (Merit System) หมายถึง ระบบที่ยึดถือ 

ความถูกต้องที่จะเป็นคุณต่อการบริหารคน ซึ่งได้แก่ การน�าความรู ้

ความสามารถ ทักษะ และความประพฤติของคนมาเป็นหลักใน 

การบริหารคนหรือเลื่อนลดปลดย้ายคนในทางทฤษฎี ท่ีเราเรียน 

มาตั้งแต่อดีตระบบคุณธรรม (Merit System) ยึดถือหลักส�าคัญ 

4 ประการ คือ สมรรถนะ (Competency) ความเสมอภาค 

ในโอกาส (Equality of Opportunity) ความม่ันคงในอาชีพ 

การงาน (Security of Tenure) ความเป็นกลางทางการเมือง 

(Political Neutrality) 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 

บรหิารงานบคุคลตามระบบคณุธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา และต�าแหน่ง การปฏิบัติหน้าที่  

แตกต่างกนั มคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลตามระบบ 

คุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัย 

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ระดบัการศึกษา 

เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับความคิดเห็นการรับรู้  

หรือพฤติกรรมของบุคคล โดยบุคคลที่มีการศึกษาสูงมีโอกาสได้รับรู้  

ได้รับประสบการณ์ที่กว้างขวางหลายด้าน จึงส่งผลให้คนท่ีม ี

การศึกษาสูงมีเหตุผล มีกระบวนการคิด การรับรู ้แตกต่างกัน 

นอกจากนี้ ต�าแหน่งงานการปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันท�าให้บุคคล 

เกิดการรับรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ รสนิยม  

ค่านิยมและความต้องการที่แตกต่างกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) 

สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ นรรธพงศ์  ใคร่เครือ (2558)  

ที่ได้ท�าการศึกษาปัญหาการบริหารงานคลังขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ ในจงัหวดัระยอง พบว่า บคุลากรทีม่ตี�าแหน่งการท�างาน 

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการบริหารงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยองแตกต่างกัน

 3. ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน 

บคุคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจงัหวดั 

สุราษฎร์ธาน ีพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรมมีาตรฐานการ 

ก�าหนดคณุสมบตัคิวามรูค้วามสามารถของผูส้มคัรสอบทกุต�าแหน่ง 

เพือ่ท่ีจะได้บคุลากรท่ีมาท�างานตรงกับต�าแหน่งงาน ด้านความเสมอภาค 

ทางโอกาส ผู้บรหิารควรเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการท�างาน บริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล มีการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมี 

ประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 

และวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน สามารถตัดสินปัญหา 

ต่างๆ มีความสามารถในการออกค�าสั่งควบคุม สร้างแรงบันดาลใจ 

และความจงรักภักดีให้เกิดข้ึนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและให้บุคลากร 

มีส่วนร่วมในการท�างานมีการบริหารเพื่อสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง 

และบรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้านความม่ันคงในอาชีพ ควรมี 

การท�าความเข้าใจกบับุคลากรอย่างชัดเจนถงึความเชือ่มโยงระหว่าง 

ผลการปฏบิติังานและผลตอบแทนทีบ่คุลากรจะได้รับจากการท�างาน 

ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานท่ีสามารถ 

แยกแยะผู้มีผลการปฏิบัติงานได้ดีด้วยระบบคุณธรรม ส่งเสริมให ้

บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและพัฒนาศักยภาพ 

ในด้านต่างๆ และให้ก�าลังใจบุคลากรในการท�างาน ด้านความเป็น 

กลางทางการเมือง ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 

เป็นแบบอย่างที่ดีในการท�างาน ควรท�าตัวเป็นกลาง ไม่บังคับให้ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท�าในสิ่งที่ผิดโดยน�าอ�านาจทางการเมืองของ 

ตนเองเข้ามาแทรกแซงในการปฏิบตังิานเพือ่ผลประโยชน์ของตนเอง  

สอดคล้องกับการศึกษาของ พระมหาสุเทพ สุเทวเมธี (ดีเยี่ยม)  

(2557) ที่ได้ท�าการศึกษาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล ในอ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และให้ข้อเสนอแนะ 

ในการบริหารงานบุคคลว่า ผู้บริหารควรเว้นจากอคติ ควรใช้หลัก 

สังคหวัตถุ 4 และปฏิบัติตามหลักเหฏฐิมทิศ ใช้หลักธรรมส�าหรับ 

นักปกครองนักบริหารที่ดี หลักความถูกต้อง มีการพิจารณาวินิจฉัย 

ปัญหา การท�าการตัดสินใจและสั่งการด้วยความถูกต้องรู้จักคิด พูด  

ท�ากิจการงาน และปฏิบัติงานได้เหมาะสม

วศินี ทะเดช 
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน 

บคุคลตามระบบคณุธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจงัหวดั 

สรุาษฎร์ธาน”ี ผูวิ้จยัขอเสนอประเดน็ทีค่วรก�าหนดเป็นนโยบายเพือ่ 

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น�าไปใช้ดังต่อไปนี้ 

 1. ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรน�าระเบยีบ 

การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมมาใช้อย่างจริงจัง

 2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสนับสนุน 

ให้เจ้าหน้าที่ ได้มีส่วนร่วมก�าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคล 

ตามระบบคุณธรรมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับทุกฝ่าย 

 3. ควรเสริมสร้างแรงจูงใจในการท�างานของเจ้าหน้าที ่

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น การจดัสวสัดกิารอืน่ทีน่อกเหนอื 

จากที่กฎหมายก�าหนด เป็นต้น

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

 1. ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีใ่นแต่ละองค์กร ควรมคีวามรู ้

ความเข้าใจ และให้ความส�าคัญกับการบริหารงานบุคคลตามระบบ 

คุณธรรมทั้งในระดับตนเองและระดับองค์กร เพื่อส่งผลให้การ 

บริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ควรน�าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ 

องค์กร มาใช้เป็นแนวทางในการบรหิารงานบคุคลตามระบบคุณธรรม

 3. ควรมีการประเมินผลการบริหารงานบุคคลตาม 

ระบบคณุธรรมในแต่ละปี เพือ่ปรบัปรงุ และพฒันาให้มปีระสทิธภิาพ 

มากยิ่งขึ้น

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรท�าการศึกษาวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการ 

บริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 2. ควรท�าการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ได้

ข้อมูลการบริหารบุคคลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 3. ควรศึกษาทัศนคติของเจ ้าหน้าที่แต ่ละบุคคล 

ว่ามีความต้องการเพ่ิมเติมในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล 

แบบใดบ้างในการพัฒนาตนเอง เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท�างานบุคลากรส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาแนวทาง 

ในการพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix method)  

ระหว่างการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Quality research) ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาเชงิปรมิาณ  

ได้แก่ บุคลากรในสังกัดส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�านวน 64 คน และผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่  

ผู้บริหารและหัวหน้างาน ในส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�านวน 6 คน เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและ 

แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวจิยัพบว่า 1) ประสิทธภิาพการท�างานของบคุลากรส�านกังานจดัหางานจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีโดยรวมอยูใ่นประสทิธภิาพมาก  

เรียงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ได้แก่ การท�างานด้านข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอื มปีระสทิธภิาพระดบัมาก ค่าเฉลีย่สงูสดุ รองลงมาคอื การท�างาน 

ด้านใช้หลักเหตุผล ด้านความยุติธรรม ด้านก�าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ด้านการท�างานที่มีมาตรฐาน และด้านการให้รางวัล ตามล�าดับ  

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรที่มีตามเพศ อายุ กลุ่มงาน ระดับการศึกษา ฝ่ายงาน  

ต�าแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรส�านักงานจัดหางาน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

พบว่า ในการท�างานด้านการให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ ควรเพิ่มการให้รางวัลหรือให้ผลตอบแทนกับผลการท�างานของกลุ่มหรือทีม 

ในฝ่ายงาน ด้านใช้หลักเหตุผลควรมีการวิเคราะห์และก�าหนดปัญหาและสามารถหาทางแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ความรู้ 

อย่างมีเหตุผล ด้านความยุติธรรม ควรมีความเสมอภาค ด้านก�าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ควรมีการก�าหนดความคาดหวังเกี่ยวกับงาน 

ในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน ด้านข้อมูลที่น่าเช่ือถือ ควรสร้างความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลขึ้นอยู ่กับบริบทองค์กร  

ด้านการท�างานที่มีมาตรฐานควรปรับปรุงพัฒนาระบบการลงเวลาการปฏิบัติงาน

ค�าส�าคัญ : ประสิทธิภาพ, การท�างานบุคลากร, ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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Abstract
 The purposes of this research were 1) to study the work efficiency of the personnel in Surat Thani  

Provincial Employment Office  2) to compare the performance of the personnel in the employment office according  

to personal factors 3) to study the guidelines to develop work performance of the personnel in the office

 This research applied mixed methods with qualitative and quantitative data. The population used for the  

quantitative method consisted of 64 personnel from Surat Thani Provincial Employment Office, while the one used  

for the qualitative method included six heads of the sections and administrators from the Office. The data was  

collected by in-depth interview and questionnaires with the confidence value of 0.91. The qualitative data was  

verified by content analysis and the quantitative data was analyzed by basic statistics such as mean and standard  

deviation. 

 The results of the research revealed that 1) the work efficiency of the Surat thani provincial employment  

office personnel. overall, it is in a very efficient sorting the average order from highest to lowest is the reliable 

information, rational aspects, justice the side, set clear objectives, standardize work  and effective reward aspect 

respectively. 2) by comparing opinions classified by personal status, it was found that different gender, age,  

workgroup, education, department and income led to different opinions of levels of work efficiency.  

3) development guidelines the work efficiency of Surat thani provincial employment office personnel found that 

in terms of rewarding, which is effective add rewards or rewards to the work of the group or team in the work  

department, rational aspects analyze and formulate problems and be able to find solutions to problems more 

efficiently by using reasoning knowledge justice equality of members within the organization the side set clear  

objectives the expectations of the supervisor about your assigned duties are clear, reliable information the  

credibility of the data source should be established depending on the organizational context, working with standards,  

improving the time attendance system.

Keywords : efficiency, personnel work, Surat thani provincial employment office
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บทน�า
 สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ประกอบด้วยองค์กรหรือหน่วย

งานต่าง ซึ่งองค์กรเหล่านี้จะมีความผูกพันกับวิถีชีวิตมนุษย์ องค์กร

มกัเป็นส่ิงทีร่วมของงานและคน โดยงานจะส�าเรจ็บรรลตุามเป้าหมาย

หรอืไม่นัน้ข้ึนอยูก่บัหลกัการบรหิารและการจดัการองค์กรเป็นส�าคญั  

เมื่อใดก็ตามที่ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติขององค์กร 

ผูบ้รหิารกส็ามารถประยกุต์หลกัการบรหิารองค์กรให้เกดิประสทิธภิาพ 

และบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้ หลักการบริหารนั้นหากมอง 

ในแง่ของกลุม่คนผูบ้รหิารจะต้องบริหารองค์กรโดยเน้นมนษุย์สมัพนัธ์ 

แต่หากมองในแง่ของระบบผูบ้รหิารกค็วรเน้นความส�าคญัในทุกส่วน

ขององค์กร ดงัทีก่ล่าวมาแล้วว่าองค์กรจะประกอบด้วย งาน และคน

เสมอ ดังนั้นเมื่อผู้บริหารต้องการให้องค์กรมีประสิทธิภาพรอบด้าน 

ผู้บริหารจึงต้องให้ความส�าคัญกับทั้งสองด้านดังที่กล่าวมาข้างต้น 

ควบคู่กันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (สมคิด บางโม, 2552)

 ส�าหรบัประสทิธภิาพในการท�างาน เกิดจากความพงึพอใจ 

ในการท�างานของบุคลากรในองค์กร จึงมีผลต่อความส�าเร็จของงาน  

และองค์กรรวมท้ังความสุขของผู้ท�างานด้วย ดังนั้นหากองค์กรใด 

บุคลากรไม่มีความพึงพอใจในการท�างานก็อาจจะเป็นมูลเหตุหนึ่ง 

ที่ท�าให้ผลงานและการท�างานไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพ 

ของงานลดลงและเป็นผลเสียต่อองค์กรท�าให้งานเกิดความเสียหาย 

และท�าให้เกิดปัญหาทางวินัยได้อีกด้วยแต่ในทางตรงกันข้าม 

หากองค์กรมีบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในการท�างานก็ย่อมส่งผล

ทางบวกต่อการท�างานนอกจากนีย้งัเป็นสิง่ทีส่ะท้อนถึงประสทิธภิาพ 

ของการท�างานและภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์กรน้ันๆ ดังน้ันถ้าหาก 

หน่วยงานใดเห็นความส�าคญัของประสทิธิภาพในการท�างานให้เกดิขึน้ 

กับบุคลากรในหน่วยงานของตน และมีความเข้าใจในปัจจัย หรือ 

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ อีกทั้งตระหนักอยู่เสมอว่า 

ความรูส้กึกระตอืรอืร้นในการท�างานนัน้สามารถเปลีย่นได้ตลอดเวลา 

ตามสภาพการณ์หรอืตามเวลาหากความต้องการทางด้านสุขอนามัย  

(Hygiene Needs) ได้รับการตอบสนองอย่างไม่เต็มที่ มนุษย์จะเกิด 

ความไม่พึงพอใจบางครั้งมีการนัดหยุดงานประท้วง ถึงแม้ว่า 

จะได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่มนุษย์ก็ยังไม่พึงพอใจ ดังนั้น 

การตอบสนองความต้องการด้านสขุอนามยัของมนษุย์จะเป็นเงือ่นไข 

หนึง่ในการลดความไม่พงึพอใจในการท�างานลงเท่านัน้แต่ไม่สามารถ 

ท�าให้มนุษย์พอใจได้ (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2552) ในขณะเดียวกัน 

หากความต้องการด้านการจูงใจได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่  

มนษุย์จะรู้สึกพงึพอใจพร้อมท�างานด้วยความรกัในหน้าที ่อุทิศตนเอง 

ท�างาน รวมท้ังเสียสละ ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับองค์กร 

อย ่างไม ่รู ้ สึกเหน็ดเหนื่อยป ัจจัยที่ก ่อให ้ เ กิดความพึงพอใจ 

ในการท�างาน ประกอบด้วย ความรู้และความเข้าใจในงานที่ท�า  

สภาพแวดล้อมในการท�างาน ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท�างาน  

ความมัน่คง ความก้าวหน้าในงาน และขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน  

การท�างานเป็นทีมนั้นมีความส�าคัญต่อการท�างานในองค์กรเป็น 

อย่างมาก การที่ทุกคนในองค์กรรู้สึกว่าตนอยู่ในทีมเดียวกันและ 

ร่วมแรงร่วมใจให้องค์กรประสบความส�าเร็จร่วมกันนั้นการด�าเนินงาน 

ขององค์กรต้องบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างม ี

ประสทิธภิาพ ไม่เพยีงแต่ทมีงานจะช่วยท�าให้วตัถปุระสงค์การท�างาน 

ขององค์กรบรรลเุป้าหมายเท่านัน้ แต่ทมีงานยงัจะเป็นองค์ประกอบ 

ส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศการท�างานขององค์กรนั้นอีกด้วย  

ผูบ้รหิารจงึต้องสร้างทีมงานขึน้ในองค์กรกระตุน้ให้ทกุคนมคีวามรูส้กึ 

ว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในฐานะส่วนหนึ่งของทีม ความสามารถของ 

ผู้บริหารในการจัดการควบคุมบรรยากาศในองค์กรให้เอื้อต่อการ 

ท�างานนั้น ผู้บริหารจะต้องหาวิธีการสร้างความรู้สึกให้เข้าไปเป็น 

ส่วนหนึ่งของทีม เมื่อบรรยากาศเอ้ืออ�านวยต่อความรู้สึกดังกล่าว 

แล้ว จะส่งผลให้ทีมนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

เพิ่มมากขึ้น (ปัทมาพร ท่อชู, 2559)

 ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นองค์กร 

หลักในการบริหารแรงงาน พัฒนาประชากรให้มีงานท�า การพัฒนา 

ศักยภาพแรงงาน สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน มีหลัก

ประกนัมัน่คงและมคุีณภาพชวีติท่ีดใีนการท�างาน  (ส�านกังานประกนั 

สงัคม กรมการจดัหางาน, 2552) ซึง่เป็นภารกิจทีส่�าคญัในการบรกิาร 

ประชาชน จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ส�านักจัดหางานเป็นองค์กร 

ที่มีภารกิจที่ส�าคัญในการบริการประชาชน เกี่ยวกับการจัดหางาน  

บุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการท่ีจะเป็นกลไก 

ขับเคลื่อนภารกิจเหล่านี้ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และด้วยเหตุนี ้

จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีบ่คุลากรของส�านกัจดัหางานจงัหวัดสรุาษฎร์ธานี  

จะต้องมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากบุคลากรของส�านักงานจัดหางานจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แล ้วย ่อมส ่งผลให ้ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร ์ธานี 

มีความเข้มแข็ง สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

การที่บุคลากรจะท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับความ

ร่วมมือและเสียสละในการท�างานอย่างจริงจัง ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

ประสทิธภิาพการท�างานประกอบด้วยหลายปัจจยั ผูบ้รหิารทกุระดบั 

จึงควรให้ความสนใจในประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรใน 

ทุกด้าน และน�ามาเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์งาน และ 

การก�าหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อันจะน�าไปสู ่

การเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้ง 

น�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส�านักงานจัดหางานจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี นับว่ามีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างย่ิงจะต้องได้รับ 

การพัฒนาประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันมีภาระงานที่มากขึ้นและ 

จะต้องท�าให้ทันกับห้วงเวลาของกฎหมายและบทบาทหน้าท่ีตามที ่

ได้รับมอบอ�านาจตามโครงการ เพราะฉะนั้นบุคลากรนับว่าเป็น 

พรรณพนัช  มีสุข
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กลไกหลักที่จะต้องได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านก่อน 

เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกเพื่อให้เป็น 

พื้นฐานในการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นเหตุผลให้

ผู้วิจัยสนใจศึกษาประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรส�านักงาน

จดัหางานจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เนือ่งจากเป็นองค์กรทีมี่ผูม้าใช้บรกิาร

จ�านวนมากทัง้คนไทยและชาวต่างชาติ ทัง้นีผู้ว้จัิยมีวตัถุประสงค์ของ

การศึกษา เพ่ือน�าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ท�างานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากร

ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท�างานบุคลากร

ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามปัจจัยส่วนบุคคล

 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การท�างานของบุคลากรส�านักงานจัดหางาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ทราบถึงประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากร

ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 2. ทราบถึงประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากร 

ส�านกังานจดัหางานจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเม่ือเปรยีบเทยีบตามปัจจยั 

ส่วนบุคคล

 3. ทราบถงึแนวทางการพฒันาประสิทธภิาพการท�างาน 

ของบุคลากรส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 4. ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร ์ธานีและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน 

การท�างานให้มปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ รวมทัง้องค์กรและผูท้ีม่าใช้บรกิาร 

เกิดประโยชน์สูงสุด

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเป็นการวจิยั 

แบบผสมผสาน ก�าหนดรายละเอียดดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรที่ใช้ในวิจัย คือ บุคลากรส�านักงานจัดหา

งานจังหวดัสุราษฎร์ธาน ีประกอบด้วย ข้าราชการระดบัสงู พนกังาน

ราชการ เจ้าหน้าทีป่ฏิบตังิานส�านกังานจดัหางานจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

จ�านวน 64 คน 

  กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ

  ผู้วิจัยได้น�าประชากรทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจัยข้อมูลประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรส�านักงาน 

จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�านวน 64 คน

  กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ คือ ข้าราชการระดับสูง 

ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ผู้ให้ข้อมูลหลักโดยเก็บ 

รวบรวมข้อมลูด้วยวธิกีารสัมภาษณ์ จากผูท้ีม่คีวามรู้หรอืประสบการณ์ 

ทางวิชาการด้านประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรส�านักงาน 

จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นบุคคลทั้งหมดแบบเฉพาะ 

เจาะจง (Purposive Sampling) รวมจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้

  1. จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  2. หัวหน้าฝ่ายควบคุมการท�างานคนต่างด้าว 

ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  3. หัวหน้าฝ่ายงานบริหารส�านักงานจัดหางาน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  4. หัวหน้าฝ ่ายงานแนะแนวอาชีพส�านักงาน 

จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  5. หัวหน้าฝ่ายงานการเงินส�านักงานจัดหางาน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  6. หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประสานงานประมงทะเล 

ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  การวิ จั ยครั้ งนี้ เป ็นการศึกษาประสิท ธิภาพ 

การท�างานของบุคลากรส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของ Harrington (1996, อ้างถึงใน 

สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์, 2550) ได้สังเคราะห์ค�านิยามประสิทธิภาพ 

ขององค์กร โดยให้ความส�าคัญทีโ่ครงสร้างและเป้าหมายขององค์กร  

ซึ่งก�าหนดหลักประสิทธิภาพไว ้ 6 ประการ เพ่ือสะท้อนถึง 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการบริหารจัดการที่มีระบบโดย 

มุ่งที่การท�างานให้เหมาะสมและง่ายขึ้น ซึ่งจะลดความสิ้นเปลือง 

ในด้านต่างๆ โดยหลักประสิทธิภาพ 6 ประการ ประกอบด้วย 

  1. ก�าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน

  2. ใช้หลักเหตุผล

  3. ความยุติธรรม

  4. ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

  5. การท�างานที่มีมาตรฐาน

  6. การให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ

พรรณพนัช  มีสุข
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 3. กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  4.1 แบบสอบถามประสิทธิภาพการท�างานของ 

บุคลากรส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะแบบ 

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย ประสิทธภิาพ 

การท�างาน 6 ด้าน คือ ด้านก�าหนดจุดมุ่งหมาย ที่ชัดเจน ด้านใช้หลัก 

เหตุผล ด้านความยุติธรรม ด้านข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ ด้านการท�างาน 

ที่มีมาตรฐานและด้านการให้รางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ แบบสอบถาม 

ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญและมีค่า 

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91

  4.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อหาแนวทางในการ 

พัฒนาประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรส�านักงานจัดหางาน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 5. วิธีด�าเนินการวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัย 

เชิงปริมาณผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  

คือ บุคลากรส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 

พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส�านักงานจัดหางานจังหวัด 

สรุาษฎร์ธาน ีจ�านวน 64 คน โดยเข้าพบจดัหางานจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และด�าเนินการเก็บรวบรวม 

ข้อมูลด้วยตนเอง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ท�าหนังสือขอ 

ความร่วมมอืในการสมัภาษณ์ เข้าสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ ผูบ้รหิาร 

และหัวหน้างาน ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามเวลา 

ท่ีนัดหมาย และน�าผลจากการสัมภาษณ์มาสรุปผลวิเคราะห์ผล 

ในเชิงเนื้อหา
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  3. กรอบแนวคิดในการวิจัย   
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  4.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  4.1 แบบสอบถามประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี มีลักษณะ
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ประกอบดวยประสิทธิภาพการทํางาน 6 ดาน คือ ดานกําหนดจุดมุงหมาย 
ท่ีชัดเจน ดานใชหลักเหตุผล ดานความยุติธรรม ดานขอมูลท่ีนาเช่ือถือ ดานการทํางานท่ีมีมาตรฐานและดานการใหรางวัล
ท่ีมีประสิทธิภาพ แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบคุณภาพเชิงเน้ือหา โดยผูเช่ียวชาญและมีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ
เทากับ 0.91 
  4.2 แบบสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานจัดหา
งานจังหวัดสุราษฎรธานี 
 5. วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก    
กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย พนักงานราชการ เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 64 คน โดยเขาพบจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค
ของการศึกษา และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง สวนการวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยไดทําหนังสือขอความรวมมือ
ในการสัมภาษณ เขาสัมภาษณผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารและหัวหนางาน สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี ตาม
เวลาท่ีนัดหมาย และนําผลจากการสัมภาษณมาสรุปผลวิเคราะหผลในเชิงเน้ือหา 
 6. การวิเคราะหขอมูล 
  6.1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี 
(Frequency) และรอยละ (Percentage) 
  6.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุราษฎรธานี  ใชการหาคาเฉลี่ย () และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 
  6.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสาํนักงานจัดหา
งานจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามเพศ โดยใชการทดสอบคาที (t – test) และจาํแนกตาม อายุ กลุมงาน การศึกษา 
ฝายงาน ตําแหนง รายไดเฉลีย่ตอเดือน  โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) กรณีท่ีมี
ความแตกตางทําการทดสอบรายคูโดยวิธีแบบเชฟเฟ (Scheffe)  

ตัวแปรตาม 
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานจดัหางาน

จังหวัดสุราษฎรธานี 
1. กําหนดจุดมุงหมายท่ีชัดเจน 
2. ใชหลักเหตุผล 
3. ความยุติธรรม 
4. ขอมูลท่ีนาเช่ือถือ  
5. การทํางานท่ีมีมาตรฐาน 
6.การใหรางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 

ตัวแปรตน 
ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. กลุมงาน 
4. ระดับการศึกษา 
5. ฝายงาน 
6. ตําแหนง 
7. รายไดเฉลีย่ตอเดือน 
 

 

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานจดัหางานจังหวัดสรุาษฎรธานี 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 6. การวิเคราะห์ข้อมูล

  6.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติ 

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency)  

และร้อยละ (Percentage)

  6.2 การวิ เคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 

ประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรส�านักงานจัดหางานจังหวัด

สุราษฎร์ธานี  ใช้การหาค่าเฉลี่ย (µ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

  6.3 การวิเคราะห์เปรยีบเทียบความคิดเหน็เกีย่วกับ 

ประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรส�านักงานจัดหางานจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี จ�าแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t - test)  

และจ�าแนกตาม อายุ กลุ ่มงาน การศึกษา ฝ่ายงาน ต�าแหน่ง 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว  

(One Way ANOVA) กรณีที่มีความแตกต่างท�าการทดสอบรายคู ่

โดยวิธีแบบเชฟเฟ่ (Scheffe) 

  6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากแบบ 

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (a semi-structured in-depth 

interview) ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลมาจัดกลุ่มข้อมูลของการสัมภาษณ ์

ที่ก�าหนดไว้ (Data Grouping) จากนั้นจึงน�าการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้เทคนคิการวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis Technique)  

พรรณพนัช  มีสุข

6. การให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ
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ผลการวิจัย
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

พบว่า บุคลากรส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ ่

เป็นเพศหญิง จ�านวน 46 คน มีอายุ 20-30 ปี จ�านวน 29 คน  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 43 คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน 

กลุ ่มงานจัดการระบบการท�างานคนต่างด้าว จ�านวน 38 คน  

ฝ่ายงานควบคุมการท�างานคนต่างด้าว 3 สัญชาติ จ�านวน 40 คน 

มีต�าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จ�านวน 39 คน และส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จ�านวน 56 คน

 2. ผลการศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัระดับประสทิธภิาพ 

การท�างานของบุคลากรส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากร

 ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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  6.4 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (a semistructured indepth 
interview) ผูวิจัยไดนําขอมูลมาจัดกลุมขอมูลของการสัมภาษณท่ีกําหนดไว (Data Grouping) จากน้ันจึงนําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis Technique)  
 
ผลการวิจัย 
 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา บุคลากรสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 46 คน มีอายุ 2030 ป จํานวน 29 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 43 คน  
สวนใหญปฏิบัติงานกลุมงานจัดการระบบการทํางานคนตางดาว จํานวน 38 คน ฝายงานควบคุมการทํางานคนตางดาว 3 
สัญชาติ จํานวน 40 คน  มีตําแหนงลูกจางช่ัวคราว จํานวน 39 คน และสวนใหญรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,00115,000 
บาท จํานวน 56 คน 
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานจัดหางานจังหวัด 
สุราษฎรธานี แสดงดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร 
   สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี 

การทํางานของบุคลากร  σ ระดับประสิทธิภาพ 
1. กําหนดจุดมุงหมายท่ีชัดเจน 4.06 0.76 มาก 
2. ใชหลักเหตุผล 4.10 0.70 มาก 
3. ความยุติธรรม 4.07 0.70 มาก 
4. ขอมูลท่ีนาเช่ือถือ 4.19 0.71 มาก 
5. การทํางานท่ีมาตรฐาน 4.01 0.90 มาก 
6. การใหรางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ 3.80 0.12 มาก 

รวม 4.04 0.78 มาก 
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี  ท้ังโดยรวมและรายดานมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย พบวา ดานขอมูลท่ีนาเช่ือถือ มีประสิทธิภาพระดับมาก คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
ดานใชหลักเหตุผล  ดานความยุติธรรม ดานกําหนดจุดมุงหมายท่ีชัดเจน ดานการทํางานท่ีมีมาตรฐาน และดานการให
รางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ ตามลําดับ 
  3. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร 
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา บุคลากรท่ีมีตามเพศ อายุ กลุมงาน ระดับ
การศึกษา ฝายงาน  ตําแหนง รายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากร สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานีไมแตกตางกัน 
 4. ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานจัดหางาน จังหวัด 
สุราษฎรธานี พบวา   
  4.1 ดานกําหนดจุดมุงหมายท่ีชัดเจน  
             สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี สรางความชัดเจนในการทํางานทุกคนมีความตองการ เชน 
การกําหนดบทบาทเปาหมาย และหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหบุคลากรทุกคนเขาใจอยางชัดเจน และมีแรงบันดาลใจทําหนาท่ี
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน บุคลากรสรางแรงบัลดาลใจในการทํางาน คิดในทางบวก สรางทัศนคติท่ีดี 
  4.2 ดานการใชหลักเหตุผล 
               การบริหารหลักเหตุผลของสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี การตัดสินใจเปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรบั
บุคลากรทุกคนในองคกร ในการแกปญหาตางๆ และการตัดสินใจโดยใชวิธีการหรือเครื่องมือหลักเหตุผลในการแกปญหา
ใหดีท่ีสุด บุคลากรมีความรูความเขาใจขอมูลตาง ๆ ใหชัดเจน เพ่ือใชในการตัดสินใจ ศึกษาคนควาขอมูลใหม ๆ ตอง
ลําดับความสําคัญของงาน วางแผน ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนใหเกิดผลสําเร็จของงานข้ึนอยางเต็มท่ีและมีคุณภาพ  

 จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ระดับประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากร ส�านักงานจัดหางาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งโดยรวมและรายด้านมีประสิทธิภาพอยู่ใน

ระดบัมากทกุด้าน เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านเรยีงตามล�าดบัจากมาก

ไปหาน้อย พบว่า ด้านข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านใช้หลักเหตุผล  ด้านความยุติธรรม 

ด้านก�าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ด้านการท�างานที่มีมาตรฐาน และ

ด้านการให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ ตามล�าดับ

 3. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากร 

ส�านกังานจดัหางานจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีจ�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล  

พบว่า บุคลากรที่มีตามเพศ อายุ กลุ่มงาน ระดับการศึกษา ฝ่ายงาน   

ต�าแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากร ส�านักงานจัดหางานจังหวัด 

สุราษฎร์ธานีไม่แตกต่างกัน

 4. ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การท�างานของบุคลากรส�านักงานจัดหางาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

พบว่า  

  4.1 ด้านก�าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 

   ส�านักงานจดัหางานจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีสร้างความ 

ชัดเจนในการท�างานทุกคนมีความต้องการ เช่น การก�าหนดบทบาท 

เป้าหมาย และหน้าทีท่ีรั่บผดิชอบให้บคุลากรทกุคนเข้าใจอย่างชัดเจน  

และมแีรงบนัดาลใจท�าหน้าทีใ่ห้มีประสทิธภิาพมากขึน้ บคุลากรสร้าง 

แรงบันดาลใจในการท�างาน คิดในทางบวก สร้างทัศนคติที่ดี

  4.2 ด้านการใช้หลักเหตุผล

               การบริหารหลักเหตุผลของส�านักงานจัดหางาน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี การตัดสินใจเป็นสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับบุคลากร 

ทุกคนในองค์กร ในการแก้ปัญหาต่างๆ และการตัดสินใจโดยใช้วิธ ี

การหรือเครื่องมือหลักเหตุผลในการแก้ปัญหาให้ดีที่สุด บุคลากร 

มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ ต้องล�าดับความส�าคัญของงาน วางแผน  

ปรับเปล่ียนหมุนเวียนให้เกิดผลส�าเร็จของงานขึ้นอย่างเต็มที่และ 

มีคุณภาพ 

  4.3 ด้านความยุติธรรม

          ด้านความยตุธิรรม ใช้การประเมนิผลการปฎบิตังิาน  

(Performance Appraisal : PA) เป็นเครื่องมือส�าคัญในการวัดผล 

ทางการปฎิบัติงานของบุคลากร ทั้งในเรื่องความสามารถในการ 

ท�างานไปจนถึงศกัยภาพทีช่่วยให้องค์กรประสบความส�าเรจ็ได้ดยีิง่ขึน้ 

เพื่อปรับปรุงองค์กรให้ดียิ่งขึ้นไป เช่น การทบทวนการตั้งเป้าหมาย 

ที่เฉพาะเจาะจง การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน หรือ 

การก�าหนดแผนการปฏบิตังิานท่ีทุกฝ่ายเหน็พ้องต้องกนั อย่างเป็นไป 

ตามกระบวนการทีย่ตุธิรรม ยอมรบัในความคิดเหน็ผูอ่ื้น เคารพสทิธิ 

ซึ่งกันและกัน 

  4.4 ด้านข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

  การท�างานของบุคลากรในส�านักงานจัดหางาน 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีจดัท�าข้อมลูทีม่คีวามน่าเช่ือถือส�าหรบัให้บรกิาร 

ประชาชน น�าเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน 

การให้บริการประชาชน

พรรณพนัช  มีสุข
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  4.5 ด้านการท�างานที่มีมาตรฐาน

  ก�าหนดมาตรฐานการท�างานของส�านกังานจดัหางาน

จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีให้บคุลากรทกุคนต้องปฎบิตัใิห้อยูใ่นกฎระเบยีบ  

เคารพในระเบียบราชการ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จในเวลา 

ที่ก�าหนด การวางแผนและบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ย่อมท�าให้ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของ 

องค์กรแน่นอน

  4.6 ด้านการให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ

  ปัจจัยส�าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมให้คนท�างานอยาก 

พฒันางานให้ดยีิง่ๆ ขึน้ไป คอื การดูแลและให้ความส�าคญัแก่บุคลากร  

เช่น การปรับขึ้นเงินเดือน การยอมรับจากผลงานที่ท�า การเลื่อน 

ต�าแหน่ง หรือแม้แต่การปรับตัวเข้ากับสังคมในการท�างานได้และ 

ท�างานอย่างมีความสุข นอกจากนี้ส�านักงานจัดหางานจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ได้จัดงานงานสังสรรค์ภายในองค์กร จัดสวัสดิการ 

ต่างๆ ให้กับบุคลากร

อภิปรายผล
 1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า บุคลากรม ี

ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากร  

ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผู้วิจัยน�าเสนอการอภิปราย 

เป็นรายด้านดังนี้

  1.1 ด ้านก�าหนดจุดมุ ่ งหมายที่ชัดเจน พบว ่า  

ภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู ่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ  

พบว่า บุคลากรมีการก�าหนดบทบาท เป้าหมาย และหน้าที ่

ที่รับผิดชอบได้ดี ทุกคนเข้าใจการท�างานอย่างชัดเจน สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ ณัฐวรท ผ่องสุวรรณ์ (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการส่วนกลางของ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ด้านก�าหนดเป้าหมาย  

มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 

  1.2 ด้านใช้หลกัเหตผุล พบว่า ภาพรวมมปีระสทิธภิาพ 

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า บุคลากรทุกคนใน 

องค์กรสามารถตัดสินและใช้วิธีการหรือเคร่ืองมือหลักเหตุผลใน 

การแก้ปัญหาได้ดีที่สุด ในส่วนของความรอบคอบ ใช้ความคิด 

ประกอบเหตุผล และตระหนักถึงปัญหาหรือโอกาสที่เกิดขึ้น  

มีการพยายามรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาในการตัดสินใจ และ 

วิเคราะห์ไตร่ตรอง สอดคล้องกับแนวคิดของ อรุณ  รักธรรม (2550)  

ได้กล่าวถึงขั้นตอนการใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจว่า ประกอบด้วย  

1. การท�าความเข้าใจในเร่ืองของปัญหา 2. การก�าหนดและหา 

ทางเลือกในการแก ้ ไขป ัญหา 3. การวิ เคราะห ์ทางเลือก  

4. การเปรียบเทียบแต่ละทางเลือก และ 5. การเลือกทางเลือก 

ที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุด

  1.3 ด้านความยตุธิรรม พบว่า ภาพรวมมปีระสทิธิภาพ 
อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า บคุลากรในองค์กรทกุคน 
มีสิทธิเท่าเทียมกันตามกฎเกณฑ์ระเบียบองค์กร ไม่มีใครเหนือใคร 
ต�่าใคร ทุกคนอยู่ในขอบเขต มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และ 
ความเสมอภาคเท่ากันเป็นมุมมองที่บุคลากรทุกคนต้องได้รับ 
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยมิได้พิจารณาหรือค�านึงข้อแตกต่าง 
แต่ละบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของ จินตนา พงษ์ศรีทอง (2550)  
กล่าวว่าการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร หมายถึง การรับรู้ของ 
พนักงานในองค์การว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติจากองค์การด้วย 
ความยุติธรรมทั้ง 4 ด้านคือ ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน  
ความยุติธรรมด ้านกระบวนการในการก�าหนดผลตอบแทน 
ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับ 
ผูใ้ต้บงัคบับญัชา รวมทัง้ความยตุธิรรมด้านระบบงานหรอืการบรหิาร 
ภายในองค์กร 
  1.4 ด้านข้อมูลที่น่าเชื่อถือบุคลากรส�านักงานจัดหา 
งานจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีพบว่า ภาพรวมมีประสทิธภิาพอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า บุคลากรมีการบริการประชาชนและ 
ประสทิธภิาพภาครฐัมุ่งเน้นพฒันาการให้บรกิารของรฐัให้มปีระสทิธภิาพ  
มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ และผลการปฏิบัติงานท่ี 
ท�าให้เกิดความพึงพอใจ และได้รับผลก�าไรจากการปฏิบัติงาน  
ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
อย่างไรก็ตาม จะมีการปรับเพิ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
ของภาครัฐ เพ่ือให้สามารถสะท้อนความพึงพอใจของประชาชนได้ 
อย่างแท้จริง สอดคล้องกับท่ี นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2557)  
กล่าวว่าการปฏิบัติงาน จ�าเป็นต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ศาสตร์ คือ  
การศึกษาหาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ เทคนิควิธ ี
ท�างานต่างๆ ศิลป์ คือ การที่จะน�าเอาความรู้หลักการและทฤษฎี 
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับคน สถานการณ์และส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นและน่าเช่ือถือในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึนตลอด 
จนขอบเขตจ�ากัดของทรัพยากรให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที ่
รับผิดชอบของต�าแหน่งงานต่างๆ ที่ก�าหนดขึ้นในหน่วยงาน  
  1.5 ด้านการท�างานท่ีมีมาตรฐาน บุคลากรส�านกังาน 
จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู ่ใน 
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า บุคลากรต่างก็ตระหนักถึง 
การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการท�างานเพื่อให้การท�างาน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลยุทธ์ในการสร้างความส�าเร็จ 
ในการท�างาน รู้ว่าการท�างานอย่างไรจึงจะบรรลุผลส�าเร็จในเวลา 
อันรวดเร็วและมีความผิดพลาดน้อย ให้งานน้ันออกมาดีแล้ว 
มผีลส�าเรจ็ที่สงูสุด สอดคล้องกบัแนวคดิ พะยอม วงศ์สารศรี (2551)  
ท่ีกล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นการด�าเนินการเพ่ิมพูนความรู ้
ความสามารถ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และทัศนคติที่ดีต่อ 
การปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบให้มีคุณภาพประสบความส�าเร็จเป็น 
ที่น่าพอใจแก่องค์กร 
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  1.6 ด้านการให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ บุคลากร 

ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับประสิทธิภาพมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า บุคลากรปฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานองค์กรเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ทุกคนยึดปฏิบัติอยู่ใน 

กฎระเบียบ และมีการพัฒนาชีวิตบุคลากรสิ่งที่องค์กรด�าเนินการ 

ให้กับบุคลากร อาจจะไม่ได้เห็นผลอย่างชัดเจนในระยะสั้น แต่ใน 

ระยะยาวแล้ว การมีรากฐานที่แข็งแรง มั่นคง ย่อมท�าให้องค์กร 

เติบโตได้อย่างยั่งยืน ถ้าบุคลากรทุ่มเทให้กับองค์กรเป็นเสมือน 

บ้านหลังที่สองของตัวเอง ดังที่ Herzberg, et.al  (1959 อ้างถึงใน  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) ได้แบ่ง ปัจจัยการจูงใจออกเป็น 2  

องค์ประกอบ คือ 1. ปัจจัยการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ (Motivation  

Factor) เป็นปัจจัยท่ีกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการท�างาน ท�าให ้

การท�างานมีประสิทธิภาพมากเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ท�าให้บุคคล 

เกิดความพึงพอใจในการท�างาน และ 2. ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดแรง 

จูงใจ ได้แก่ ความส�าเร็จในการท�างานการได้รับการชมเชยยกย่อง 

การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน 

ในชั้นสูงข้ึนไป โอกาสในการเจริญก้าวหน้าการเลื่อนขั้น เลื่อน 

ต�าแหน่งการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นต้น ปัจจัยดังกล่าวท�าให้บุคคล 

มีความรู้สึกนึกคิดในด้านดีซึ่งจัดเป็นความต้องการในขั้นที่ 4 และ 

ขั้นที่ 5 ของทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow) คือ 

ความต้องการการยกย่องนับถือและต้องการความส�าเร็จ ส่วนปัจจัย 

สุขอนามัย (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิด 

ความรู้สึกไม่พอใจในงานที่ท�าไม่ใช่ปัจจัยที่จูงใจโดยตรงในการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการท�างาน ได้แก่ นโยบายและหลักการบริหาร 

งานขององค์การการบังคับบัญชาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร  

ในองค์การอัตราค่าจ้างความมั่นคง สภาพการท�างาน สถานภาพ 

ในการท�างาน  

 2. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากร 

ส�านกังานจดัหางานจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีจ�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล  

พบว่า เพศ อายุ กลุ่มงาน ระดับการศึกษา ฝ่ายงาน  ต�าแหน่ง รายได ้

เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

การท�างานของบุคลากร ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรในส�านักงานจัดหางาน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานและมีแรงจูงใจ 

ในการท�างานที่ไม่แตกต่างกัน จึงท�าให้ประสิทธิภาพในการท�างาน

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ 

(2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติงานของพนักงานกลุ ่มอุตสาหกรรมติดต้ังเครื่องจักร 

สายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีเพศ  

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ 

อายุงาน ต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

 3. ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การท�างานของบุคลากรส�านักงานจัดหางาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

พบว่า ด้านก�าหนดจุดมุ ่งหมายที่ชัดเจน ส�านักงานจัดหางาน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สร ้างความชัดเจนในการท�างานทุกคน 

มีความต้องการ ด้านการใช้หลักเหตุผล ให้มีการบริหารงานโดยใช ้

หลักเหตุผล บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ให้ชัดเจน 

เพื่อใช ้ในการตัดสินใจ ศึกษาค้นคว้าข ้อมูลใหม่ๆ จัดล�าดับ 

ความส�าคัญของงาน วางแผน ปรับเปล่ียนหมุนเวียนให้เกิดผล 

ส�าเร็จของงานขึ้นอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ ด้านความยุติธรรม 

ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal: PA)  

เป็นเครื่องมือส�าคัญในการวัดผลทางการปฏิบัติงานของบุคลากร  

ยอมรับในความคิดเห็นผู้อ่ืน เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ด้านข้อมูล 

ที่น่าเชื่อถือ การท�างานของบุคลากรในส�านักงานจัดหางานจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี จัดท�าข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือส�าหรับให้บริการ 

ประชาชน น�าเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน 

การให้บริการประชาชน ด้านการท�างานท่ีมีมาตรฐาน ให้มี 

การก�าหนดมาตรฐานการท�างานของส�านักงานจัดหางานจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ให้บุคลากรทุกคนต้องปฎิบัติ ปฏิบัติงานที่ได้รับ 

มอบหมายเสร็จในเวลาที่ก�าหนด และด้านการให้รางวัลที่ม ี

ประสิทธิภาพ  ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรดูแล  

ให้ความส�าคัญ ให้ขวัญก�าลังใจแก่บุคลากร เช่น การจัดสวัสดิการ 

ให้บุคลากร การยอมรับผลงาน การพิจารณาความดีความชอบ  

เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2552) 

ที่กล่าวว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร นั้นจ�าเป็นต้อง 

เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการท�างาน ตลอดจน 

ให้บุคลากรได้ปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมการท�างานเพ่ือให้ผล 

การท�างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การท�างานได้เร็วและได้งานที่ดี 

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท�างาน ตั้งใจท�างานอย่างเต็ม 

ความสามารถ (สมใจ ลักษณะ, 2552) และมีการสร้างขวัญก�าลังใจ 

ให้บุคลากรในองค์กร 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้

 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพการท�างานของ 

บุคลากรส�านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท�าให้ทราบ 

ประสิทธิภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ ตลอดจนความต้องการ 

ของบุคลากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส�านักงานจัดหางานจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี โดยผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ได้น�าไปใช้ดังต่อไปนี้
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 1. ควรพัฒนาความรู้ เสริมทักษะข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

กับหน่วยงานให้กับบุคลากรมากขึ้น

 2. ควรสร้างความสัมพันธภาพสมาชิกภายในองค์กร 

ให้มากขึ้นเพื่อการท�างานที่มีความสุขและประสิทธิภาพงานของ 

องค์กรที่มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

 3. ให้มีการสร้างแรงจูงใจในการท�างาน เช่น การเลื่อน 

ต�าแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้บุคลากรเกิดขวัญและก�าลังใจ เกิดความรัก 

ความภักดีต่อองค์กร และอยากปฏิบัติงานมากขึ้น

 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรท�าการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการท�างานของ 

บุคลากรส�านักงานจัดหางานโดยขยายการศึกษาให้ครอบคลุม 

ทุกจังหวัดในภาคใต้

 2. ควรมีการศึกษาขยายประชากรในการศึกษาให ้

ครอบคลุมทุกกลุ่ม ได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการน�ามาพัฒนา 

ประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรส�านักงานจัดหางานจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 3. ควรจะท�าการศึกษาสภาพแวดล้อมส�านักงานจัดหา 

งานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ครบทุกด้าน อาทิ ด้านวัสดุอุปกรณ ์

ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน

เอกสารอ้างอิง
จินตนา พงษ์ศรีทอง. (2550). ลักษณะบุคลิกภาพที่พยากรณ ์

 พฤติกรรมต ่อต ้านการปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ :  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ณัฐวรท ผ่องสุวรรณ์. (2555). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ของพนักงานราชการส่วนกลางของกรมป้องกันและ 

 บรรเทาสาธารณภัย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์. (2557). หลักการและทฤษฎีการบริหาร 

 การศึกษา. นนทบุรี : ตีรณสาร

เนตรพัณณา ยาวิราช. (2552). ภาวะผู้น�าและผู้น�าเชิงกลยุทธ์.  

 พิมพ์คร้ังที่ 7. กรุงเทพฯ : บริษัท 11 ทริปเพ้ิลกรุ๊ป  

 จ�ากัด.  

ปัทมาพร ท่อชู. (2559). บรรจุภัณฑ์การออกแบบ. อินดัสเทรียล  

 เทคโนโลยี รีวิว (Industrial technology review).  

 22(281). 100-106.

พะยอม วงศ์สารศร.ี (2551). การบริการทรพัยากรมนษุย์. กรงุเทพฯ : 

 ศูนย์หนังสือพัฒนา.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ :  

 ส�านักพิมพ์บริษัท ธีระฟิล์มและไซเท็กจ�ากัด.

สมใจ ลักษณะ. (2552). การพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างาน.  

 กรุงเทพฯ: เพิ่มทรัพย์.

สมคิด บางโม. (2552). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : 

 วิทยพัฒน์.

สมาน รังสิโยกฤษฎ์. (2552). วิวัฒนาการทฤษฎีการจัดการ.  

 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สวัสดิการส�านักงานคณะกรรมการ 

 ข้าราชการพลเรือน.

ส�านักงานประกันสังคม. (2552). งานที่มีคุณค่าและเศรษฐกิจ 

 นอกระบบ. กรุงเทพฯ : กองวิจัยตลาดแรงงาน  

 กรมการจัดหางาน.

สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์. (2550). ปัจจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพ 

 ในการปฏบิตังิานของพนักงานสอบสวนในสถานตี�ารวจ 

 สังกัดกองบัญชาการต�ารวจนครบาล. วิทยานิพนธ ์

 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 

 พัฒนบริหารศาสตร์.

อรุณ รักธรรม. (2550). การพัฒนาองค์การ. ประมวลสาระชุดวิชา 

 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ บริหารการศึกษา  

 หน่วยที่ 9-12. พิมพ์ครั้งที่ 9. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย 

 สุโขทัยธรรมาธิราช.

อัครเดช  ไม้จันทร์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน 

 การปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้ง 

 เครือ่งจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา. วทิยานพินธ์ 

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

พรรณพนัช  มีสุข



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

112   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

แนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพคูน�้าคันดิน

เมืองโบราณกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

Landscape conservation development guideline of Ditch and Ridge of

Khantharawichai Historical area in Mahasarakham province

วิภา  พันธวงค์, ประสิทธิ์  สว่างศรี*

Wipha phanthawong , Prasit swangsri

สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44150

Urban architecture, Faculty of Architecture, Urban design and Creative arts, Mahasarakham University,

Mahasarakham 44150 Thailand

*Corresponding author E-mail: prasit283@hotmail.co.th

(Received: October 31  2019; Revised : December 27 2019; Accepted : January  8 2020)

บทคัดย่อ
 กันทรวิชัย เป็นเมืองโบราณยุคสมัยทวารวดี ตัวเมืองมีลักษณะเป็นรูปไข่มีก�าแพงคูน�้าคันดินเมือง 2 ชั้น เป็นพื้นที่ชุมชนท่ีมี 
อายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-16 (1300-1500 ปี) นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและหลักฐาน 
ทางโบราณวัตถุ ที่ส�าคัญเมืองหนึ่งในพื้นที่ลุ่มน�้าชีตอนกลาง ของภาคอีสาน ปัจจุบันจากกระแสการพัฒนาเมืองมหาสารคามโดยเฉพาะ 
การพฒันาด้านการศกึษา เกดิการขยายตวัของสถาบนัการศกึษา เกดิการก่อตัง้มหาวทิยาลยัและพัฒนาต่อเนือ่งแต่ช่วงปี พ.ศ.2539-ปัจจบุนั  
โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พื้นที่ ม.ใหม่) อยู่ในเขตพื้นที่ของอ�าเภอกันทรวิชัยซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองโบราณกันทรวิชัยเพียง 8 กิโลเมตร  
จากปัจจยัความเจริญทางด้านเศรษฐกจิทีค่วบคูม่ากบัการพัฒนาของสถาบนัการศึกษา ส่งผลให้เกดิปัญหาการเปล่ียนแปลงทางด้านกายภาพ 
และสภาพแวดล้อมดั้งเดิมของพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองโบราณกันทรวิชัย โดยขาด 
ความเข้าใจในการพัฒนาที่ควบคู่กับการอนุรักษ์และความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการตั้งถิ่นฐานเมืองโบราณดั้งเดิม 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการขยายขนาดถนน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อรองรับโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลง 
ภูมิทัศน์พื้นที่ว่างสาธารณะ การท�าลายป่าสาธารณะ ตลอดจนการขยายตัวของย่านพาณิชยกรรม ในบริเวณพื้นที่โดยรอบเมืองโบราณ 
กันทรวิชัย เป็นต้น จากปัจจัยการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมองเห็นถึง 
ความส�าคัญในการศึกษาถึงแนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพคูน�้าคันดิน เมืองโบราณกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม เพือ่เป็นกรอบในการอนรัุกษ์และพฒันาทีเ่กิดจากความเข้าใจคณุค่า ความสมัพนัธ์ องค์ประกอบทีส่�าคญัทางสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพที่ส�าคัญในการตั้งถิ่นฐานเมืองโบราณอย่างแท้จริงให้มีความยั่งยืนต่อไป กรอบแนวความคิดหลักที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
มีทั้งหมด 4 กรอบแนวคิด คือ 1. แนวคิดเก่ียวกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในอีสาน (Isan settlement) 2. แนวคิดการเกิดแหล่งน�้า 
ในอีสาน (Landforms of Thailand from space) 3. แนวคิดการอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ (Conservation) และ 4. แนวคิด 
กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Urban participation) โดยงานวิจัยน้ีมีกระบวนการด�าเนินการอยู ่ 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี ้
1. ขั้นตอนการศึกษารวบรวมเอกสารข้อมูล แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. ขั้นตอนการส�ารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่  
(Visual survey) การสัมภาษณ์ สอบถาม ผู้อยู่อาศัยในเขตคูน�้าคันดิน เมืองโบราณกันทรวิชัย (Focus group) เพื่อสร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม (Urban participation) และเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์พื้นที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ 3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  
(Data analysis) การวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา โอกาส อุปสรรค (Swot analysis) ของพื้นที่ และ 4. ขั้นตอนการก�าหนดกรอบแนว
ความคิดในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์คูน�้าคันดิน ในพื้นที่เมืองโบราณกันทรวิชัย  
(Conservation conceptual plan and landscape development guideline) ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปประเด็นส�าคัญ 
เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพคูน�้าคันดิน เมืองโบราณกันทรวิชัย ได้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1. การเกิดคูน�้า 
คันดินและแหล่งน�้า ในอีสาน 2. องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของภูมินิเวศแวดล้อมดั้งเดิมกับคูน�้าคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย  
3. แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์คูน�้าคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย

ค�าส�าคัญ : คูน�้า คันดิน, เมืองโบราณกันทรวิชัย

วิภา  พันธวงค์, ประสิทธิ์  สว่างศรี
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Abstract
  Kantharawichai was a historical city of Dravarati era. The city was formed in oval shape with double  

city walls and moats. The settlement aged around 1300-1500 B.E. It was one of the most important historical  

settlement of the middle Chi river basin in Isan region. Currently, the wave of development has come ashore 

at Mahasarakham particularly in education. The expansion of educational institutes has grown. Mahasarakham 

University was established in 1996 and it is located in Kantharawichai-only 8 kilometers away from the  

historical city. The physical and environmental states around the university and the historical community of 

Kantharawichai have changed along with the growth of economy and education; however, the changes were  

occurred without any understanding of the concept of city development and preservation, and they were  

proceeded with the lack of concerns for the historical settlement.

 This includes the road widening project, the change of land use from an agricultural area into a residential  

area, the change of public landscape, the destruction of public forest, and the expansion of a commercial zone  

around the historical area. With these development, physical and environmental changes, it is crucial to study  

the guideline to preserve and develop the historical city of Katharawichai, Maha Sarakham. This guideline is a  

framework of the city preservation and development rooted from the understanding of values, relations, and  

important components of the environments in the settlement of the historical area for a sustainable future.  

There are five main conceptual frameworks including 1) the Isan settlement, 2) the landform of Thailand  

from space, 3) historical conservation, 4) urban participation. The research methodology includes  

1) literature reviews, 2) visual survey, focus group and urban participation, 3) data analysis with SWOT,  

4) definition of a conservation framework and landscape development guideline. The research found that the  

valuable elements for conservation and enhancement are 1) Isan initial settlement of ditch and didge  

2) element and relationship for land form with ditch and ridge in Khantharawichai historical area 3) landscape  

conservation development guideline of ditch and ridge of Khantharawichai historical area

Keywords : Ditch and Ridge, Khantharawichai Historical area

วิภา  พันธวงค์, ประสิทธิ์  สว่างศรี
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บทน�า
 หลายพื้นที่ในเขตเมืองมหาสารคามถือว่าเป็นแหล่ง 

โบราณคดีที่ส�าคัญและยาวนานมาหลายพันปี อ้างอิงได้จาก 

พบหลกัฐานทางโบราณคดทีีไ่ด้รบัอทิธพิลทางพทุธศาสนาตัง้แต่สมัย 

คปุตะตอนปลายและปัลลวะของอนิเดยีผ่านเมอืงพกุามมาในรปูแบบ 

ของศิลปะสมัยทวารวดี เช่น บริเวณ “เมืองโบราณกันทรวิชัย” และ 

เมืองนครจ�าปาศรี โดยพบหลักฐาน โบราณวัตถุ พระพิมพ์ดินเผา  

สมัยทวารวดี ตลอดท้ังพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากน้ันแล้วยังได้ 

รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ผ่านทางชนชาติขอม ในรูปแบบ 

สมัยลพบุรี เช่น กู่สันตรัตน์ กู่บ้านเขวา กู่บ้านแดง และกู่อื่นๆ  

รวมไปจนถึงเทวรูปและเครื่องปั้นดินเผาของขอมอยู่ตามผิวดิน 

ทั่วๆ ไปในจังหวัดมหาสารคาม

 กันทรวิชัย ถือเป็นเมืองโบราณยุคสมัยทวารวดีที่ส�าคัญ 

เมืองหนึ่งในพื้นที่ลุ่มน�้าชีตอนกลาง ตัวเมืองมีลักษณะเป็นรูปไข ่

มีก�าแพงคูน�้าคันดินเมือง 2 ช้ัน เป็นพื้นท่ีชุมชนท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 

พุทธศตวรรษที่ 13-16 (1300-1500 ปี) นอกจากนั้นยังพบ 

พระพิมพ์ดินเผาสมัยทวารวดี ที่มีรูปทรงและศิลปะที่งดงามที่สุด 

ของประเทศไทย (พระกรกุนัทรวชิยั พมิพ์ใหญ่) ปัจจุบนัจากกระแส 

การพฒันาเมอืงมหาสารคาม การขยายตวัของเมอืง ปัจจยัความเจรญิ 

ทางด้านเศรษฐกิจที่ควบคู่มากับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา  

ส่งผลให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและสภาพ 

แวดล้อมดัง้เดิมของพืน้ทีโ่ดยรอบมหาวทิยาลยั รวมถงึการเปลีย่นแปลง 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมอืงโบราณกนัทรวชิยั รวมถงึคนู�า้ 

คันดิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบทางกายภาพของการตั้งถิ่นฐานที่ส�าคัญ 

ของเมอืงโบราณยคุสมยัทวารวด ีการขาดความเข้าใจในการพฒันาที่ 

ควบคูก่บัการอนรุกัษ์และความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ของการตั้งถิ่นฐานเมืองโบราณดั้งเดิม

 ในการศกึษาวจิยัถงึแนวทางการอนรุกัษ์สภาพแวดล้อม 

ทางกายภาพคนู�า้คนัดนิของเมอืงโบราณกนัทรวชิยั ผูว้จิยัได้ใช้กรอบ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลัก อยู่ 4 แนวคิดดังนี้ 1. แนวคิด 

เกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐานของชุมชนในอีสาน (Isan settlement)  

จากการศึกษาถึงรูปแบบและองค์ประกอบในการตั้งถ่ินฐานของ 

ชุมชนในอีสาน พบว่า รูปแบบและองค์ประกอบทางกายภาพ 

ในการตัง้ถิน่ฐานของชมุชนในอสีานนัน้ (แบบรวมกลุม่ แบบแนวยาว 

และแบบกระจาย) ยังเป็นการสรุปและอธิบายรูปแบบชุมชนและ 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์และกายภาพหลักๆ ในภาพรวมอย่างกว้างๆ  

(นา น�้า โนน) โดยยังขาดรายละเอียดย่อยเพื่ออธิบายความสัมพันธ ์

ของพืน้ทีใ่นเชงิภูมนิเิวศแวดล้อมดัง้เดิมอยู ่2. แนวคดิการเกดิแหล่ง 

น�้าในอีสาน (Landforms of Thailand from space : 2538)  

แนวคิดนี้ได้อ้างอิงจากเอกสารต�าราชื่อ “ธรณีสัณฐานประเทศไทย 

จากห้วงอวกาศ” เป็นข้อมูลการส�ารวจทางธรณวีทิยาผ่านเทคโนโลยี 

ดาวเทยีมนอกโลก ซึง่ได้ข้อมลูทีน่่าสนใจเกีย่วกบัรปูแบบของการเกดิ 

แหล่งน�า้ในอสีานทีเ่ป็นการยบุตวัของเกลือใต้ดนิในลกัษณะ “การยบุ 

ตัวแบบวงแหวน”ซึ่งมีความละม้ายคล้ายคลึงกันทีเดียวกับคูน�้า 

คันดินของเมืองโบราณยุคทวารวดีในอีสานหลายแห่งด้วยกัน  

ซึ่งเมืองกันทรวิชัยแห่งนี้ ปรากฏทรัพยากรเกลืออยู่โดยรอบชัดเจน 

เช่นกัน 3. แนวคิดการอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ (Conservation)  

แนวคดินีจ้ะช่วยในการวางกรอบและวางแผนอนรุกัษ์สภาพแวดล้อม 

โดยรวมให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์และ 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส�าคัญของเมืองโบราณกันทรวิชัย  

4. แนวคิดกระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วม (Urban participlation)  

แนวคิดนี้ถือเป็นแนวคิดหนึ่งที่มีความส�าคัญที่สุดที่จะช่วยผลักดัน 

กระบวนและข้อเสนอแนะในงานวจิยัให้เกิดความสอดคล้องต่อความ

ต้องการของชมุชนในเรือ่งของการอนรุกัษ์และการปรบัปรงุภมูทิศัน์

พื้นที่ชุมชนและสภาพแวดล้อมเมืองโบราณกันทรวิชัยต่อไป 

 จากการลงพืน้ทีส่�ารวจและการท�างานวจิยัอย่างต่อเนือ่ง 

เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการวางผังทางกายภาพในการควบคุม

การใช้ประโยชน์ทีด่นิในภาพรวม เพือ่รกัษาคุณค่าและองค์ประกอบ

ต่างๆ ที่ส�าคัญของเมืองโบราณกันทรวิชัยเอาไว้นั้น จากปัจจัย 

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม 

ต่างๆ ดงักล่าว ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัมุง่เน้นลงลกึลงไปในการศกึษา  

มูลเหตุปัจจัยในการเกิดคูน�้าคันดินในเมืองโบราณยุคสมัยทวารวด ี

ในอีสานรวมถึงเมืองโบราณกันทรวิชัยและสภาพแวดล้อมทาง 

กายภาพคูน�้าคันดินปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบทางกายภาพ 

ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของเมืองโบราณกันทรวิชัย เพื่อเป็นกรอบใน 

การอนุรักษ์และพัฒนาท่ีเกิดจากความเข้าใจคุณค่า ความสัมพันธ ์

องค์ประกอบที่ส�าคัญทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีส�าคัญ 

ในการตั้งถิ่นฐานเมืองโบราณอย่างแท้จริงให้มีความยั่งยืนต่อไป 

 ในงานวิจัยช้ินนี้นอกจากผู้วิจัยจะท�าการศึกษาเกี่ยวกับ 

พื้นที่เมืองโบราณกันทรวิชัยในเรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานรวมถึงพื้นที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์  

เพื่อที่จะหาเสนอแนวทางในการอนุรักษ์คูน�้าคันดินในพื้นท่ีเมือง 

โบราณกันทรวชิยัแล้ว ผูว้จิยัยงัมคีวามสนใจเกีย่วกบัการเกดิแหล่งน�า้ 

ในพืน้ทีเ่มอืงโบราณกันทรวชัิย ไม่ว่าจะเป็นคูน�า้คันดนิรปูวงรสีองชัน้ 

เอกลักษณ์ส�าคัญของรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของเมืองโบราณในยุค 

แบบทวารวด ี(1300-1500 ปีมาแล้ว) และหนองบวั (บงึน�า้สาธารณะ 

ขนาดใหญ่ของชุมชน) ว่าแหล่งน�้าเหล่านี้มีมูลเหตุการเกิดมาจาก 

การกระท�าของมนุษย์หรือแรงกระท�าโดยธรรมชาติในเรื่องของ 

การยุบตัวของช้ันเกลือใต้ดินในอีสานในรูปแบบต่างๆ โดยอ้างอิง 

ข้อมูลจากการส�ารวจทางธรณีวิทยาของดาวเทียมในเอกสารต�ารา  

(หนังสือ “เอกสารจากห้วงอวกาศ”) เป็นแนวทางศึกษา เพื่อที่จะ 

ได้ข้อมูลอีกด้านหนึ่ง ในการประกอบการศึกษาและวางแผน 

การอนุรักษ์พื้นที่เมืองโบราณ ให้มีความสอดคล้องกับภูมินิเวศ 

แวดล้อมดั้งเดิมในการตั้งถิ่นฐานต่อไป 

วิภา  พันธวงค์, ประสิทธิ์  สว่างศรี
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษารวบรวมข ้อมูลด ้านประวัติศาสตร  ์

ความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานในอดีต ส�ารวจสภาพแวดล้อมทาง 

กายภาพปัจจุบัน ในพื้นที่ของเมืองโบราณกันทรวิชัย

 2. เพื่อศึกษา มูลเหตุ การเกิด คูน�้าคันดิน และบึงน�้า 

ในพื้นที่ของเมืองโบราณในยุคสมัยทวารวดีในอีสาน

 3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของ 

ภูมินิเวศแวดล้อมดั้งเดิมกับคูน�้าคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย

 4. เพ่ือศึกษาหาแนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 

ทางกายภาพคูน�้าคันดินในพื้นที่เมืองโบราณกันทรวิชัย

ขั้นตอนและวิธีการด�าเนินงานวิจัย
 การศกึษานีเ้ป็นการน�าข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ของพืน้ที ่

ที่ได้มีการศึกษาไว้แล้ว มาบูรณาการร่วมกับการส�ารวจภาคสนาม 

ถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการต้ังถิ่นฐานดั้งเดิม เพื่อที่จะ 

เสนอกรอบแนวคิดในการศึกษาก่อนก�าหนดแนวทางการอนุรักษ ์

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของคนู�า้คนัดนิในเมอืงโบราณกนัทรวชัิย  

พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ (landscape  

development) อันจะเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นท่ีจะใช้เป็นกรอบ 

ในการวางแผนอนุรกัษ์และพฒันาบา้นเมอืงของตนต่อไปในอนาคต 

อย่างถูกต้อง โดยมีขั้นตอนและวิธีการด�าเนินงานวิจัยดังนี้

 1. ขั้นตอนการศึกษารวบรวมเอกสารข้อมูล แนวคิด 

ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2. ขั้นตอนการส�ารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ของพื้นที่ (Visual survey) การสัมภาษณ์ สอบถาม ผู้อยู่อาศัย 

ในเขตคูน�้าคันดิน เมืองโบราณกันทรวิชัย (Focus group)  

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม (Urban participation) และ 

เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์พื้นที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ 

 3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)  

การวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา โอกาส อุปสรรค (Swot analysis)  

ของพื้นที่  

 4. ขั้นตอนการก�าหนดกรอบแนวความคิดในการ 

อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและเสนอแนะแนวทาง 

การปรับปรุงภูมิทัศน์คูน�้าคันดิน ในพื้นที่เมืองโบราณกันทรวิชัย  

(Conservation conceptual plan and landscape  

development guideline)

 

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปประเด็นส�าคัญเพื่อเป็น

แนวทางในการอนรัุกษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพคนู�า้คนัดนิ เมอืง

โบราณกันทรวิชัย ได้ 4 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

 1. เมืองโบราณกันทรวิชัย เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในยุคสมัย 

ทวารวดี มีอายุอยู่ในช่วง 1200-1500 ปี โดยอ้างอิงจากหลักฐาน 

โบราณวัตถุ และศิลปะพระพิมพ์ดินเผา ที่ค้นพบในพื้นที่ ลักษณะ 

กายภาพของเมือง เป็นเมืองโบราณที่มีคูน�้าคันดิน ล้อมรอบ 2 ชั้น  

(สันนิษฐานว่า เกิดจากการยุบตัวของโดมเกลือใต้ดินแบบวงแหวน)  

บริเวณศูนย์กลางเมือง จุดที่สูงที่สุดของพื้นที่ (บริเวณวัดพระยืนใน 

ปัจจุบัน) ปรากฏซากโบราณสถาน (ฐานเจดีย์โบราณยุคสมัย 

ทวารวดี) ภายใต้ฐานและพื้นที่บริเวณโดยรอบในรัศมี 15 เมตร  

พบพระพิมพ์ดินเผายุคสมัยทวารวดีที่สวยงามมากมาย (ในพื้นท่ี 

เรียกพระกรุกันทรวิชัย) ห่างจากจุดศูนย์กลางเมือง ในเขตพื้นท่ี 

คูน�้าคันดินและพ้ืนที่โดยรอบ พบโบราณสถานกระจายอยู่ทั่วไป 

หลายจุด และมกีารค้นพบพระพมิพ์ดนิเผามากมายเช่นกนั พืน้ท่ีทีม่ ี

ความส�าคัญดังกล่าว ได้แก่ วัดพระนอน อุ่มญาคู วัดสุวรรณาวาส  

แหล่งน�้าที่ส�าคัญขนาดใหญ่ของเมือง คือ หนองบัว (สันนิษฐานว่า  

เกิดจากการยุบตัวของโดมเกลือใต้ดินขนาดใหญ่) พื้นที่โดยรอบ 

เมืองโบราณ ปัจจุบันเป็นพื้นที่ทางการเกษตรในการเพาะปลูกข้าว  

และพบสันเนินดินขนาดเล็กที่พบเครื่องปั้นดินเผาโบราณกระจาย 

อยู่ทั่วไปมากมาย สภาพการอยู่อาศัย และกายภาพอาคาร ในเขต 

พื้นที่คูน�้าคันดิน เมืองโบราณกันทรวิชัย ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ 

เรียบง่าย มีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันแบบสังคมชนบทดั้งเดิม  

ปัจจุบันพื้นที่เมืองโบราณกันทรวิชัย ยังขาดมาตรการทางกฏหมาย  

ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา 

ดังนั้นจึงพบว่า ยังมีการพัฒนาทั้งจากทางภาครัฐและภาคเอกชน 

ในบางพืน้ที ่ทีย่งัคงส่งผลเสีย และยงัเป็นการท�าลาย กายภาพดัง้เดมิ 

ของเมืองโบราณกันทรวิชัยในหลายจุด อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ

ขาดความเข้าใจเมืองนั่นเอง

เกิดแหลงนํ้าในอีสานท่ีเปนการยุบตัวของเกลือใตดินในลักษณะ “การยุบตัวแบบวงแหวน”ซ่ึงมีความละมายคลายคลึงกันที
เดียวกับคูน้ําคันดินของเมืองโบราณยุคทวารวดีในอีสานหลายแหงดวยกัน ซ่ึงเมืองกันทรวิชัยแหงน้ี ปรากฏทรัพยากรเกลืออยู
โดยรอบชัดเจนเชนกัน 3.แนวคิดการอนุรักษพ้ืนท่ีประวัติศาสตร (Conservation) แนวคิดน้ีจะชวยในการวางกรอบและ
วางแผนอนุรักษสภาพแวดลอมโดยรวมใหมีความสอดคลองกับพ้ืนท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ี
สําคัญของเมืองโบราณกันทรวิชัย 4.แนวคิดกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวม (Urban participlation) แนวคิดน้ีถือเปน
แนวคิดหน่ึงท่ีมีความสําคัญท่ีสุดท่ีจะชวยผลักดัน กระบวนและขอเสนอแนะในงานวิจัยใหเกิดความสอดคลองตอความตองการ
ของชุมชนในเรื่องของการอนุรักษและการปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีชุมชนและสภาพแวดลอมเมืองโบราณกันทรวิชัยตอไป  

จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจและการทํางานวิจัยอยางตอเน่ือง เก่ียวกับการศึกษาแนวทางการวางผังทางกายภาพในการ
ควบคุมการใชประโยชนท่ีดินในภาพรวม เพ่ือรักษาคุณคาและองคประกอบตางๆ ท่ีสําคัญของเมืองโบราณกันทรวิชัยเอาไวน้ัน 
จากปจจัยการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และสภาพแวดลอมตางๆ ดังกลาว ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงเนนลงลึก
ลงไปในการศึกษา มูลเหตุปจจัยในการเกิดคูน้ําคันดินในเมืองโบราณยุคสมัยทวารวดีในอีสานรวมถึงเมืองโบราณกันทรวิชัยและ
สภาพแวดลอมทางกายภาพคูนํ้าคันดินปจจุบัน ซ่ึงถือเปนองคประกอบทางกายภาพท่ีสําคัญอยางหน่ึงของเมืองโบราณกันทร
วิชัย เพ่ือเปนกรอบในการอนุรักษและพัฒนาท่ีเกิดจากความเขาใจคุณคา ความสัมพันธ องคประกอบท่ีสําคัญทาง
สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีสําคัญในการตั้งถ่ินฐานเมืองโบราณอยางแทจริงใหมีความยั่งยืนตอไป  

ในงานวิจัยช้ินน้ีนอกจากผูวิจัยจะทําการศึกษาเก่ียวกับพ้ืนท่ีเมืองโบราณกันทรวิชัยในเรื่องสภาพแวดลอมทาง
กายภาพท่ีเก่ียวของกับการตั้งถ่ินฐานรวมถึงพ้ืนท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร เพ่ือท่ีจะหาเสนอแนวทางในการอนุรักษคูนํ้าคันดิน
ในพ้ืนท่ีเมืองโบราณกันทรวิชัยแลว ผูวิจัยยังมีความสนใจเก่ียวกับการเกิดแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีเมืองโบราณกันทรวิชัย ไมวาจะเปนคู
นํ้าคันดินรูปวงรีสองช้ัน เอกลักษณสําคัญของรูปแบบการตั้งถ่ินฐานของเมืองโบราณในยุคแบบทวารวดี (13001500 ป
มาแลว) และหนองบัว (บึงนํ้าสาธารณะขนาดใหญของชุมชน) วาแหลงนํ้าเหลาน้ีมีมูลเหตุ การเกิดมาจากการกระทําของมนุษย
หรือแรงกระทําโดยธรรมชาติในเรื่องของการยุบตัวของช้ันเกลือใตดินในอีสานในรูปแบบตางๆ โดยอางอิงขอมูลจากการสํารวจ
ทางธรณีวิทยาของดาวเทียมในเอกสารตํารา (หนังสือ “เอกสารจากหวงอวกาศ”) เปนแนวทางศึกษา เพ่ือท่ีจะไดขอมูลอีกดาน
หน่ึง ในการประกอบการศึกษาและวางแผนการอนุรักษพ้ืนท่ีเมืองโบราณ ใหมีความสอดคลองกับภูมินิเวศแวดลอมดั้งเดิมใน
การตั้งถ่ินฐานตอไป  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารวบรวมขอมูลดานประวัติศาสตรความเปนมา การตั้งถ่ินฐานในอดีต สํารวจสภาพแวดลอมทาง
กายภาพปจจุบัน ในพ้ืนท่ีของเมืองโบราณกันทรวิชัย 

2. เพ่ือศึกษา มูลเหตุ การเกิด คูน้ํา คันดิน และบึงนํ้าในพ้ืนท่ีของเมืองโบราณในยุคสมัยทวารวดีในอีสาน 
3. เพ่ือศึกษาองคประกอบ และความสัมพันธของภูมินิเวศแวดลอมดั้งเดิมกับคูน้ําคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย 
4. เพ่ือศึกษาหาแนวทางการอนุรักษสภาพแวดลอมทางกายภาพคูน้ําคันดินในพ้ืนท่ีเมืองโบราณกันทรวิชัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 1 แสดงขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย เมืองโบราณกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

 

ที่มา : Google map 

เกิดแหลงนํ้าในอีสานท่ีเปนการยุบตัวของเกลือใตดินในลักษณะ “การยุบตัวแบบวงแหวน”ซ่ึงมีความละมายคลายคลึงกันที
เดียวกับคูน้ําคันดินของเมืองโบราณยุคทวารวดีในอีสานหลายแหงดวยกัน ซ่ึงเมืองกันทรวิชัยแหงน้ี ปรากฏทรัพยากรเกลืออยู
โดยรอบชัดเจนเชนกัน 3.แนวคิดการอนุรักษพ้ืนท่ีประวัติศาสตร (Conservation) แนวคิดน้ีจะชวยในการวางกรอบและ
วางแผนอนุรักษสภาพแวดลอมโดยรวมใหมีความสอดคลองกับพ้ืนท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ี
สําคัญของเมืองโบราณกันทรวิชัย 4.แนวคิดกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวม (Urban participlation) แนวคิดน้ีถือเปน
แนวคิดหน่ึงท่ีมีความสําคัญท่ีสุดท่ีจะชวยผลักดัน กระบวนและขอเสนอแนะในงานวิจัยใหเกิดความสอดคลองตอความตองการ
ของชุมชนในเรื่องของการอนุรักษและการปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีชุมชนและสภาพแวดลอมเมืองโบราณกันทรวิชัยตอไป  

จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจและการทํางานวิจัยอยางตอเน่ือง เก่ียวกับการศึกษาแนวทางการวางผังทางกายภาพในการ
ควบคุมการใชประโยชนท่ีดินในภาพรวม เพ่ือรักษาคุณคาและองคประกอบตางๆ ท่ีสําคัญของเมืองโบราณกันทรวิชัยเอาไวน้ัน 
จากปจจัยการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และสภาพแวดลอมตางๆ ดังกลาว ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงเนนลงลึก
ลงไปในการศึกษา มูลเหตุปจจัยในการเกิดคูน้ําคันดินในเมืองโบราณยุคสมัยทวารวดีในอีสานรวมถึงเมืองโบราณกันทรวิชัยและ
สภาพแวดลอมทางกายภาพคูนํ้าคันดินปจจุบัน ซ่ึงถือเปนองคประกอบทางกายภาพท่ีสําคัญอยางหน่ึงของเมืองโบราณกันทร
วิชัย เพ่ือเปนกรอบในการอนุรักษและพัฒนาท่ีเกิดจากความเขาใจคุณคา ความสัมพันธ องคประกอบท่ีสําคัญทาง
สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีสําคัญในการตั้งถ่ินฐานเมืองโบราณอยางแทจริงใหมีความยั่งยืนตอไป  

ในงานวิจัยช้ินน้ีนอกจากผูวิจัยจะทําการศึกษาเก่ียวกับพ้ืนท่ีเมืองโบราณกันทรวิชัยในเรื่องสภาพแวดลอมทาง
กายภาพท่ีเก่ียวของกับการตั้งถ่ินฐานรวมถึงพ้ืนท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร เพ่ือท่ีจะหาเสนอแนวทางในการอนุรักษคูนํ้าคันดิน
ในพ้ืนท่ีเมืองโบราณกันทรวิชัยแลว ผูวิจัยยังมีความสนใจเก่ียวกับการเกิดแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีเมืองโบราณกันทรวิชัย ไมวาจะเปนคู
นํ้าคันดินรูปวงรีสองช้ัน เอกลักษณสําคัญของรูปแบบการตั้งถ่ินฐานของเมืองโบราณในยุคแบบทวารวดี (13001500 ป
มาแลว) และหนองบัว (บึงนํ้าสาธารณะขนาดใหญของชุมชน) วาแหลงนํ้าเหลาน้ีมีมูลเหตุ การเกิดมาจากการกระทําของมนุษย
หรือแรงกระทําโดยธรรมชาติในเรื่องของการยุบตัวของช้ันเกลือใตดินในอีสานในรูปแบบตางๆ โดยอางอิงขอมูลจากการสํารวจ
ทางธรณีวิทยาของดาวเทียมในเอกสารตํารา (หนังสือ “เอกสารจากหวงอวกาศ”) เปนแนวทางศึกษา เพ่ือท่ีจะไดขอมูลอีกดาน
หน่ึง ในการประกอบการศึกษาและวางแผนการอนุรักษพ้ืนท่ีเมืองโบราณ ใหมีความสอดคลองกับภูมินิเวศแวดลอมดั้งเดิมใน
การตั้งถ่ินฐานตอไป  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารวบรวมขอมูลดานประวัติศาสตรความเปนมา การตั้งถ่ินฐานในอดีต สํารวจสภาพแวดลอมทาง
กายภาพปจจุบัน ในพ้ืนท่ีของเมืองโบราณกันทรวิชัย 

2. เพ่ือศึกษา มูลเหตุ การเกิด คูน้ํา คันดิน และบึงนํ้าในพ้ืนท่ีของเมืองโบราณในยุคสมัยทวารวดีในอีสาน 
3. เพ่ือศึกษาองคประกอบ และความสัมพันธของภูมินิเวศแวดลอมดั้งเดิมกับคูน้ําคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย 
4. เพ่ือศึกษาหาแนวทางการอนุรักษสภาพแวดลอมทางกายภาพคูน้ําคันดินในพ้ืนท่ีเมืองโบราณกันทรวิชัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 1 แสดงขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย เมืองโบราณกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

 

ที่มา : Google map 

รูปภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาวิจัย เมืองโบราณ

วิภา  พันธวงค์, ประสิทธิ์  สว่างศรี
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116   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

 2. การเกิดคูน�้าคันดิน และแหล่งน�้าในดินแดนอีสาน 

 จากการศึกษาส�ารวจข้อมูลท้ังทางเอกสาร การลง 

ส�ารวจภาคสนามและการสัมภาษณ์ผู ้คนในพื้นที่ต่างๆ ในเขต 

ลุม่น�า้ช ีบริเวณอสีานตอนกลาง พบว่า การเกดิคนู�า้คนัดนิและบงึน�า้ 

ในดินแดนอีสาน มีอยู่ 4 ลักษณะเด่น ดังนี้คือ 1) เกิดจากการยุบตัว 

ของโดมเกลือใต้ดิน มีทั้งลักษณะเป็นบึงน�้าขนาดใหญ่ (หนองบัว 

ในพื้นที่เมืองโบราณกันทรวิชัย) และมีลักษณะเป็นคูน�้าล้อมรอบ 

เป็นช่วงๆ ตามรูปทรงของสันเนินดิน โดยส่วนใหญ่แล้วมักเป็นที่ตั้ง 

ของเมอืงโบราณยคุสมยัทวารวดใีนอสีานเกอืบทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็น 

เมืองโบราณกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เมืองโบราณ 

นครจัมปาศรี อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง  

อ.กมาลาไสย์ จ.กาฬสินธุ ์เมืองโบราณเมอืงไพร อ.เสลภมู ิจ.ร้อยเอด็  

เป็นต้น  2) เกิดจากการเปล่ียนของสายน�้าหลัก (น�้ากุด, น�้าหลง)  

3) เกิดจากการท่วมและหลากของน�้าในพื้นที่ราบลุ ่มทุ ่งทาม 

ตามธรรมชาติ 4) เกิดจากการขุดปรับแต่งพื้นที่ของมนุษย์เพื่อ 

การอุปโภค บริโภค การเกษตรและนันทนาการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพท่ี 2 แสดงการเกิดคูน้ําและแหลงนํ้าในรูปทรงตางๆในพ้ืนท่ีภาคอีสาน โดยการยุบตัวของโดมเกลือใตดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 3 แสดงแสดงลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชนท่ีสําพันธกับแหลงนํ้าเดมิ  
ซึ่งสวนหน่ึงมาจากการยุบตัวของโดมเกลือใตดิน 

 
3. องคประกอบ และความสัมพันธของภูมินิเวศแวดลอมดั้งเดิมกับคูน้ําคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย  
จาการศึกษาองคประกอบ และความสัมพันธของภูมินิเวศแวดลอมดั้งเดิมกับคูน้ําคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย พบวา 

ลักษณะของคูนํ้าคันดินในเขตพ้ืนท่ีเมืองโบราณกันทรวิชัยน้ัน จะมีขนาด ความยาว และความกวางท่ีไมเทากัน แตจะมีความ
ตอเน่ืองเปนชวงๆ เรียงตัวกันเปนรูปวงแหวน 2 ช้ัน ตามรูปทรงของสันเนินดินของเมือง โดยศูนยกลางของคูนํ้าคันดินจะเปน
ท่ีตั้งขององคมหาธาตุเจดียโบราณในยุคสมัยทวารวดี และมีโบราณสถานอ่ืนๆ กระจายอยูท่ัวไปท้ังภายในเขตคูนํ้าคันดินและ
พ้ืนท่ีโดยรอบคูนํ้าคันดิน องคประกอบท่ีสําคัญท่ีบงชัดถึงปจจัยในการเลือกทําเลในการตั้งถ่ินฐานเมืองโบราณกันทรวิชัยอีก
อยางหน่ึงคือแหลงนํ้าขนาดใหญท่ีอยูติดกับแนวคูเมืองทางดานทิศใต (หนองบัว) กายภาพอ่ืนท่ีสําคัญประกอบไปดวย นา ปา 
และเกลือ โดยพืชพรรณท่ีข้ึนไดดีในบริเวณริมฝงคูนํ้าคันดินคือ ตนสะแก ซ่ึงถือเปนไมพ้ืนถ่ินท่ีข้ึนไดดีในเขตดินเค็มของอีสาน 
หรืออาจจะกลาวไดวาบริเวณไหนมีตนสะแกข้ึนชุกชุมบริเวณน้ันมักจะมีแหลงเกลือสําคัญๆ อยูนั้นเอง รวมถึงอาจกลาวไดอยาง

ที่มา : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “การต้ังถ่ินฐานของชุมชนอีสาน”  (ประสทิธ์ิ สวางศรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพท่ี 2 แสดงการเกิดคูน้ําและแหลงนํ้าในรูปทรงตางๆในพ้ืนท่ีภาคอีสาน โดยการยุบตัวของโดมเกลือใตดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 3 แสดงแสดงลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชนท่ีสําพันธกับแหลงนํ้าเดมิ  
ซึ่งสวนหน่ึงมาจากการยุบตัวของโดมเกลือใตดิน 

 
3. องคประกอบ และความสัมพันธของภูมินิเวศแวดลอมดั้งเดิมกับคูน้ําคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย  
จาการศึกษาองคประกอบ และความสัมพันธของภูมินิเวศแวดลอมดั้งเดิมกับคูน้ําคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย พบวา 

ลักษณะของคูนํ้าคันดินในเขตพ้ืนท่ีเมืองโบราณกันทรวิชัยน้ัน จะมีขนาด ความยาว และความกวางท่ีไมเทากัน แตจะมีความ
ตอเน่ืองเปนชวงๆ เรียงตัวกันเปนรูปวงแหวน 2 ช้ัน ตามรูปทรงของสันเนินดินของเมือง โดยศูนยกลางของคูนํ้าคันดินจะเปน
ท่ีตั้งขององคมหาธาตุเจดียโบราณในยุคสมัยทวารวดี และมีโบราณสถานอ่ืนๆ กระจายอยูท่ัวไปท้ังภายในเขตคูนํ้าคันดินและ
พ้ืนท่ีโดยรอบคูนํ้าคันดิน องคประกอบท่ีสําคัญท่ีบงชัดถึงปจจัยในการเลือกทําเลในการตั้งถ่ินฐานเมืองโบราณกันทรวิชัยอีก
อยางหน่ึงคือแหลงนํ้าขนาดใหญท่ีอยูติดกับแนวคูเมืองทางดานทิศใต (หนองบัว) กายภาพอ่ืนท่ีสําคัญประกอบไปดวย นา ปา 
และเกลือ โดยพืชพรรณท่ีข้ึนไดดีในบริเวณริมฝงคูนํ้าคันดินคือ ตนสะแก ซ่ึงถือเปนไมพ้ืนถ่ินท่ีข้ึนไดดีในเขตดินเค็มของอีสาน 
หรืออาจจะกลาวไดวาบริเวณไหนมีตนสะแกข้ึนชุกชุมบริเวณน้ันมักจะมีแหลงเกลือสําคัญๆ อยูนั้นเอง รวมถึงอาจกลาวไดอยาง

ที่มา : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “การต้ังถ่ินฐานของชุมชนอีสาน”  (ประสทิธ์ิ สวางศรี) 

รูปภาพที่ 2 แสดงการเกิดคูน�้าและแหล่งน�้าในรูปทรงต่างๆ

  ในพื้นที่ภาคอีสาน โดยการยุบตัวของโดมเกลือใต้ดิน

รูปภาพที่ 3 แสดงแสดงลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่ส�าพันธ์กับแหล่งน�้าเดิม 

  ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการยุบตัวของโดมเกลือใต้ดิน

วิภา  พันธวงค์, ประสิทธิ์  สว่างศรี
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 3. องค์ประกอบ และความสมัพนัธ์ของภมูนิเิวศแวดล้อม 

ดั้งเดิมกับคูน�้าคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย 

 จาการศึกษาองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของ 

ภูมินิเวศแวดล้อมดั้งเดิมกับคูน�้าคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย 

พบว่า ลกัษณะของคนู�า้คนัดนิในเขตพ้ืนทีเ่มอืงโบราณกนัทรวชัิยนัน้  

จะมีขนาด ความยาว และความกว้างที่ไม่เท่ากัน แต่จะมีความต่อ 

เนื่องเป็นช่วงๆ เรียงตัวกันเป็นรูปวงแหวน 2 ช้ัน ตามรูปทรงของ 

สันเนินดินของเมือง โดยศูนย์กลางของคูน�้าคันดินจะเป็นที่ตั้งของ 

องค์มหาธาตเุจดย์ีโบราณในยคุสมยัทวารวด ีและมโีบราณสถานอ่ืนๆ  

กระจายอยู่ทั่วไปทั้งภายในเขตคูน�้าคันดินและพื้นที่โดยรอบคูน�้า 

คันดิน องค์ประกอบที่ส�าคัญที่บ่งชัดถึงปัจจัยในการเลือกท�าเลใน 

การตั้งถิ่นฐานเมืองโบราณกันทรวิชัยอีกอย่างหน่ึงคือแหล่งน�้า 

ขนาดใหญ่ที่อยู ่ติดกับแนวคูเมืองทางด้านทิศใต้ (หนองบัว)  

กายภาพอืน่ทีส่�าคญัประกอบไปด้วย นา ป่า และเกลอื โดยพชืพรรณ 

ทีข่ึน้ได้ดใีนบรเิวณรมิฝ่ังคูน�า้คันดนิคือ ต้นสะแก ซึง่ถอืเป็นไม้พืน้ถิน่ 

ที่ขึ้นได้ดีในเขตดินเค็มของอีสาน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าบริเวณไหน 

มต้ีนสะแกข้ึนชกุชมุบรเิวณนัน้มกัจะมีแหล่งเกลอืส�าคญัๆ อยูน่ัน้เอง  

รวมถึงอาจกล่าวได้อย่างชีช้ดัว่าต้นสะแกทีข่ึน้รมิคนู�า้อย่างหนาแน่น 

ตลอดทุกพื้นที่นั้นเป็นเพราะคูน�้าแห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของโดม 

เกลือใต้ดิน ตามทฤษฏีการยุบตัวของโดมเกลือแบบวงแหวนนั่นเอง  

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของ 

ภูมินิเวศแวดล้อมดั้งเดิมกับคูน�้าคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย 

ที่ส�าคัญได้ดังนี้คือ ดิน (ที่นา), น�้า (คูน�้า บึงน�้า), ป่า (ป่าโคก  

ป่าริมคูน�้า), เกลือ (โดมเกลือใต้ดิน แหล่งต้มเกลือโบราณ)

ช้ีชัดวาตนสะแกท่ีข้ึนริมคูนํ้าอยางหนาแนนตลอดทุกพ้ืนท่ีน้ันเปนเพราะคูนํ้าแหงน้ีเกิดจากการยุบตัวของโดมเกลือใตดิน ตาม
ทฤษฏีการยุบตัวของโดมเกลือแบบวงแหวนน่ันเอง จากขอมูลขางตนสามารถสรุปองคประกอบ และความสัมพันธของภูมินิเวศ
แวดลอมดั้งเดิมกับคูน้ําคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัยท่ีสําคัญไดดังน้ีคือ ดิน (ท่ีนา), นํ้า (คูนํ้า บึงนํ้า), ปา (ปาโคก ปาริมคูนํ้า), 
เกลือ (โดมเกลือใตดิน แหลงตมเกลือโบราณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปภาพท่ี 4 แสดงองคประกอบ และความสัมพันธของภูมินเิวศแวดลอมดั้งเดมิกับคูน้ําคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัยท่ีสําคัญ 
 

4. แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศนคูน้ําคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย 
จากการศึกษาสํารวจพ้ืนท่ีพบวา ดิน (ท่ีนา), นํ้า (คูน้ํา บึงนํ้า), ปา (ปาโคก ปาสะแกริมคูนํ้า), เกลือ (โดมเกลือใตดิน 

แหลงตมเกลือโบราณ) ถือเปนองคประกอบและภูมินิเวศแวดลอมดั้งเดิมท่ีสําคัญ ท่ีควรคํานึงถึงกอนการปรับปรุงภูมิทัศนและ
การอนุรักษพ้ืนท่ี โดยการพัฒนาและการใสพ้ืนท่ีกิจกรรมใหมตองไมเขาไปทําลายองคประกอบท่ีกลาวมาขางตนใหเกิดความ
เสียหายหรือเสื่อมโทรม ควรมีการกําหนดพ้ืนท่ี Buffer Zone ท้ัง 2 ฝง ของคูนํ้า คันดิน เพ่ือเปนการสงวนรักษาและคงความ
ดั้งเดิมของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเดิม เพราะองคประกอบท่ีกลาวมาขางตนน้ันถือเปนฐานขอมูลทางกายภาพพ้ืนท่ี ท่ี
สําคัญท่ีจะทําใหผูท่ีจะเขามาศึกษาพ้ืนท่ีเกิดความเขาใจถึงประวัติศาสตรและความเปนมาของพ้ืนท่ีอยางถูกตองและยั่งยืน
ตอไป 

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 5 แสดงผังแมบทการปรบัปรุงภูมิทัศน บรเิวณพ้ืนท่ีคูน้ําคันดิน เมืองโบราณกันทรวิชัย  

กลุ่มตน้สะแก 

แนวคูนํ า
คนัดิน 

แนวคูนํ าคนัดิน 

แนวคูนํ า
คนัดิน 

แนวคูนํ าคนัดิน 

หนองบวั 

นา ป่า 

ป่า 

ป่า นา 

 4. แนวทางการปรับปรุงภมิูทศัน์คูน�า้คนัดนิเมอืงโบราณ

กันทรวิชัย

 จากการศึกษาส�ารวจพื้นที่ พบว่า ดิน (ที่นา), น�้า (คูน�้า  

บึงน�้า), ป่า (ป่าโคก ป่าสะแกริมคูน�้า), เกลือ (โดมเกลือใต้ดิน  

แหล่งต้มเกลือโบราณ) ถือเป็นองค์ประกอบและภูมินิเวศแวดล้อม 

ดั้งเดิมที่ส�าคัญ ที่ควรค�านึงถึงก่อนการปรับปรุงภูมิทัศน์และ 

การอนุรักษ์พ้ืนที่ โดยการพัฒนาและการใส่พื้นท่ีกิจกรรมใหม ่

ต้องไม่เข้าไปท�าลายองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นให้เกิดความ 

เสียหายหรือเสื่อมโทรม ควรมีการก�าหนดพื้นที่ Buffer Zone  

ทัง้ 2 ฝ่ัง ของคนู�า้คนัดนิ เพือ่เป็นการสงวนรกัษาและคงความดัง้เดมิ 

ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตเิดมิ เพราะองค์ประกอบทีก่ล่าวมา 

ข้างต้นนั้นถือเป็นฐานข้อมูลทางกายภาพพื้นที่ที่ส�าคัญที่จะท�าให้ 

ผู ้ที่จะเข้ามาศึกษาพื้นที่เกิดความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์และ 

ความเป็นมาของพื้นที่อย่างถูกต้องและยั่งยืนต่อไป

วิภา  พันธวงค์, ประสิทธิ์  สว่างศรี

รูปภาพที่ 4 แสดงองค์ประกอบ และความสมัพนัธ์ของภมูนิเิวศแวดล้อมดัง้เดมิกับคนู�า้คนัดินเมืองโบราณกนัทรวชัิยทีส่�าคญั
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ช้ีชัดวาตนสะแกท่ีข้ึนริมคูนํ้าอยางหนาแนนตลอดทุกพ้ืนท่ีน้ันเปนเพราะคูนํ้าแหงน้ีเกิดจากการยุบตัวของโดมเกลือใตดิน ตาม
ทฤษฏีการยุบตัวของโดมเกลือแบบวงแหวนน่ันเอง จากขอมูลขางตนสามารถสรุปองคประกอบ และความสัมพันธของภูมินิเวศ
แวดลอมดั้งเดิมกับคูน้ําคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัยท่ีสําคัญไดดังน้ีคือ ดิน (ท่ีนา), นํ้า (คูนํ้า บึงนํ้า), ปา (ปาโคก ปาริมคูนํ้า), 
เกลือ (โดมเกลือใตดิน แหลงตมเกลือโบราณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปภาพท่ี 4 แสดงองคประกอบ และความสัมพันธของภูมินเิวศแวดลอมดั้งเดมิกับคูน้ําคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัยท่ีสําคัญ 
 

4. แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศนคูน้ําคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย 
จากการศึกษาสํารวจพ้ืนท่ีพบวา ดิน (ท่ีนา), นํ้า (คูน้ํา บึงนํ้า), ปา (ปาโคก ปาสะแกริมคูนํ้า), เกลือ (โดมเกลือใตดิน 

แหลงตมเกลือโบราณ) ถือเปนองคประกอบและภูมินิเวศแวดลอมดั้งเดิมท่ีสําคัญ ท่ีควรคํานึงถึงกอนการปรับปรุงภูมิทัศนและ
การอนุรักษพ้ืนท่ี โดยการพัฒนาและการใสพ้ืนท่ีกิจกรรมใหมตองไมเขาไปทําลายองคประกอบท่ีกลาวมาขางตนใหเกิดความ
เสียหายหรือเสื่อมโทรม ควรมีการกําหนดพ้ืนท่ี Buffer Zone ท้ัง 2 ฝง ของคูนํ้า คันดิน เพ่ือเปนการสงวนรักษาและคงความ
ดั้งเดิมของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเดิม เพราะองคประกอบท่ีกลาวมาขางตนน้ันถือเปนฐานขอมูลทางกายภาพพ้ืนท่ี ท่ี
สําคัญท่ีจะทําใหผูท่ีจะเขามาศึกษาพ้ืนท่ีเกิดความเขาใจถึงประวัติศาสตรและความเปนมาของพ้ืนท่ีอยางถูกตองและยั่งยืน
ตอไป 

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 5 แสดงผังแมบทการปรบัปรุงภูมิทัศน บรเิวณพ้ืนท่ีคูน้ําคันดิน เมืองโบราณกันทรวิชัย  

กลุ่มตน้สะแก 

แนวคูนํ า
คนัดิน 

แนวคูนํ าคนัดิน 

แนวคูนํ า
คนัดิน 

แนวคูนํ าคนัดิน 

หนองบวั 

นา ป่า 

ป่า 

ป่า นา 

รูปภาพที่ 5 แสดงผังแม่บทการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่คูน�้าคันดิน

  เมืองโบราณกันทรวิชัย ภายใต้แนวคิดเส้นทางสายวัฒนธรรม

ภายใตแนวคิดเสนทางสายวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 6 แสดงรายละเอียดและบรรยากาศแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศนบรเิวณพ้ืนท่ีคูน้ําคันดินเมอืงโบราณกันทรวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 7 แสดงรายละเอียดและบรรยากาศแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศนบรเิวณพ้ืนท่ีคูน้ําคันดินเมอืงโบราณกันทรวิชัย 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญเพ่ือเปนแนวทางในการอนุรักษสภาพแวดลอมทางกายภาพคูนํ้าคันดิน 
เมืองโบราณกันทรวิชัย ได 4 ประเด็นหลักๆ ดังน้ี  

1.การศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของเมืองโบราณกันทรวิชัย การเปลี่ยนแปลง จากอดีตสูปจจุบัน การคงอยู 
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ สภาพการอยูอาศัยปจจุบัน ภัยคุกคามจากนโยบายและการพัฒนาเมือง สามารถสรุปเปน
ประเด็นสําคัญ เพ่ือเปนแนวทางในการอนุรักษสภาพแวดลอมทางกายภาพคูน้ําคันดิน และเมืองโบราณกันทรวิชัยไดดังน้ี 

ความเขาใจเมืองและภูมินิเวศแวดลอมดั้งเดิม กันทรวิชัย เปนเมืองโบราณยุคสมัยทวารวดีท่ีมีความอุดมสมบูรณ และ
มีความเจริญรุงเรืองทางศาสนาสูง จะเห็นไดจากศิลปะในพระพิมพดินเผาท่ีงดงามและอวบอ่ิม(เคยไดรับยองจากตางชาติวา
เปนพระพิมพดินเผายุคสมัยทวารวดีท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกในเวทีประกวดศิลปะและโบราณวัตถุท่ียุโรป) ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน
และกายภาพของเมือง เปนเมืองขนาดใหญท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบเปนอาณาเขตเมือง ซึ่งเปนลักษณะเดนและเอกลักษณสําคัญ
ของการตั้งถ่ินฐานของเมืองโบราณยุคสมัยทวารวดีท่ีสําคัญตางๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคอีสาน การอนุรักษและพัฒนา
พ้ืนท่ีจึงจําเปนท่ีจะตองเขาใจท้ังในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงความเขาใจในภูมินิเวศแวดลอมดั้งเดิมของเมือง ควบคูไป
ดวยกัน 

ความเขาใจในองคประกอบความเปนเมืองโบราณ การคงสภาพความดั้งเดิมใหมากท่ีสุด ตัวอยางการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาทางกายภาพ การขยายขนาดของถนนสายหลักท่ีว่ิงผานใจกลางเมือง ถือเปนการพัฒนาท่ีขาดความเขาใจ ทําให

ภายใตแนวคิดเสนทางสายวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 6 แสดงรายละเอียดและบรรยากาศแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศนบรเิวณพ้ืนท่ีคูน้ําคันดินเมอืงโบราณกันทรวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 7 แสดงรายละเอียดและบรรยากาศแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศนบรเิวณพ้ืนท่ีคูน้ําคันดินเมอืงโบราณกันทรวิชัย 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญเพ่ือเปนแนวทางในการอนุรักษสภาพแวดลอมทางกายภาพคูนํ้าคันดิน 
เมืองโบราณกันทรวิชัย ได 4 ประเด็นหลักๆ ดังน้ี  

1.การศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของเมืองโบราณกันทรวิชัย การเปลี่ยนแปลง จากอดีตสูปจจุบัน การคงอยู 
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ สภาพการอยูอาศัยปจจุบัน ภัยคุกคามจากนโยบายและการพัฒนาเมือง สามารถสรุปเปน
ประเด็นสําคัญ เพ่ือเปนแนวทางในการอนุรักษสภาพแวดลอมทางกายภาพคูน้ําคันดิน และเมืองโบราณกันทรวิชัยไดดังน้ี 

ความเขาใจเมืองและภูมินิเวศแวดลอมดั้งเดิม กันทรวิชัย เปนเมืองโบราณยุคสมัยทวารวดีท่ีมีความอุดมสมบูรณ และ
มีความเจริญรุงเรืองทางศาสนาสูง จะเห็นไดจากศิลปะในพระพิมพดินเผาท่ีงดงามและอวบอ่ิม(เคยไดรับยองจากตางชาติวา
เปนพระพิมพดินเผายุคสมัยทวารวดีท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกในเวทีประกวดศิลปะและโบราณวัตถุท่ียุโรป) ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน
และกายภาพของเมือง เปนเมืองขนาดใหญท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบเปนอาณาเขตเมือง ซึ่งเปนลักษณะเดนและเอกลักษณสําคัญ
ของการตั้งถ่ินฐานของเมืองโบราณยุคสมัยทวารวดีท่ีสําคัญตางๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคอีสาน การอนุรักษและพัฒนา
พ้ืนท่ีจึงจําเปนท่ีจะตองเขาใจท้ังในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงความเขาใจในภูมินิเวศแวดลอมดั้งเดิมของเมือง ควบคูไป
ดวยกัน 

ความเขาใจในองคประกอบความเปนเมืองโบราณ การคงสภาพความดั้งเดิมใหมากท่ีสุด ตัวอยางการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาทางกายภาพ การขยายขนาดของถนนสายหลักท่ีว่ิงผานใจกลางเมือง ถือเปนการพัฒนาท่ีขาดความเขาใจ ทําให

รูปภาพที่ 6 แสดงรายละเอียดและบรรยากาศแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์

  บริเวณพื้นที่คูน�้าคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย

รูปภาพที่ 7 แสดงรายละเอียดและบรรยากาศแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์

วิภา  พันธวงค์, ประสิทธิ์  สว่างศรี
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สรุปและอภิปรายผล
 จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปประเด็นส�าคัญเพื่อเป็น 

แนวทางในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพคูน�้าคันดิน  

เมืองโบราณกันทรวิชัย ได้ 4 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

 1. การศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมือง 

โบราณกันทรวิชัย การเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบัน การคงอยู ่

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ สภาพการอยู ่อาศัยปัจจุบัน 

ภัยคุกคามจากนโยบายและการพัฒนาเมือง สามารถสรุปเป็น 

ประเด็นส�าคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 

ทางกายภาพคูน�้าคันดิน และเมืองโบราณกันทรวิชัยได้ดังนี้

 ความเข้าใจเมอืงและภมูนิเิวศแวดล้อมดัง้เดมิ กนัทรวชิยั  

เป็นเมืองโบราณยุคสมัยทวารวดีที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมี 

ความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนาสูง จะเห็นได้จากศิลปะในพระพิมพ ์

ดินเผาที่งดงามและอวบอิ่ม (เคยได้รับย่องจากต่างชาติว่าเป็น 

พระพมิพ์ดินเผายคุสมยัทวารวดทีีส่วยงามท่ีสดุในโลกในเวทปีระกวด 

ศิลปะและโบราณวัตถุที่ยุโรป) ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและกายภาพ 

ของเมือง เป ็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีมีคูน�้าคันดินล้อมรอบเป็น 

อาณาเขตเมือง ซึ่งเป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ส�าคัญของ 

การตั้งถิ่นฐานของเมืองโบราณยุคสมัยทวารวดีท่ีส�าคัญต่างๆ  

ในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคอีสาน การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที ่

จึงจ�าเป็นที่จะต้องเข้าใจทั้งในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง 

ความเข้าใจในภูมินิเวศแวดล้อมดั้งเดิมของเมือง ควบคู่ไปด้วยกัน

 ความเข้าใจในองค์ประกอบความเป็นเมืองโบราณ  

การคงสภาพความด้ังเดิมให้มากท่ีสุด ตัวอย่างการเปล่ียนแปลง 

และการพัฒนาทางกายภาพ การขยายขนาดของถนนสายหลักที่วิ่ง 

ผ่านใจกลางเมือง ถือเป็นการพัฒนาที่ขาดความเข้าใจ ท�าให้เมือง 

สูญเสียคุณค่าและบรรยากาศ การขาดการควบคุมรูปแบบอุปกรณ ์

ประดับถนน (Street Furniture) รวมถึงการตัดไม้ถางป่าและ 

ถมทีบ่รเิวณใกล้พืน้ท่ีโบราณสถาน เหล่านีถ้อืเป็นการพฒันาทีท่�าลาย 

คุณค่าความดั้งเดิมของเมืองทั้งสิ้น เป็นต้น 

 2. การเกิดคูน�้าคันดินและแหล่งน�้า ในเมืองโบราณ 

กันทรวิชัย สามารถสรุปเป็นประเด็นส�าคัญ เพื่อเป็นแนวทางใน 

การอนรัุกษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพคนู�า้คนัดนิ และเมอืงโบราณ 

กันทรวิชัยได้ดังนี้

 จากการลงพื้นท่ีส�ารวจ สัมภาษณ์ คนในพ้ืนที่เมือง 

โบราณกันทรวิชัย เก่ียวกับแหล่งน�้าในเขตพื้นท่ีเมืองโบราณ 

กนัทรวชิยั ทัง้คนู�า้ และหนองบวั ไม่พบประวตัว่ิาเป็นการขดุจากใคร 

และเม่ือไหร่ ทราบเพียงแต่ว่ามีมาแต่เก่าก่อนหลายรุ่น หลายชั่ว 

อายุคน และจากการศึกษารูปแบบการยุบตัวของโดมเกลือใต้ดิน  

จากข ้อมูลดาวเทียมส�ารวจในเอกสาร “ธรณีสัณฐานจาก 

ห้วงอวกาศ” พบรปูแบบ และรปูทรงของแหล่งน�า้ในอสีานมากมาย  

หลายจังหวดัในเขตพืน้ท่ีลุม่น�า้ชี มรีปูทรงทีม่ลีกัษณะเป็นรปูวงแหวน  

และคล้ายคลึงกัน หลายแห่งและมีรูปแบบคล้ายกันกับคูน�้า 

คันดิน ของเมืองโบราณกันทรวิชัย รวมถึงแหล่งน�้าขนาดใหญ่ใน 

อสีานหลายแห่ง ถกูระบชุดัเจนว่าเกิดจากการหยบุตวัของโดมเกลอื 

ใต้ดินขนาดใหญ่ เช่น หนองหาร ท่ีจังหวัดสกลนคร จากข้อมูล 

ดังกล่าวพอจะสันนิษฐานได้ว่า คูน�้า และหนองบัว ที่เมืองโบราณ 

กันทรวิชัยนั้น มีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดมาจากการหยุบตัวของ 

โดมเกลอืใต้ดนินัน่เอง ส่วนหนึง่สามารถสงัเกตได้จากผวิดนิในพืน้ท่ี 

เมืองโบราณกันทรวิชัยในช่วงหน้าแล้งน้ัน จะมี “ดินเอียด” หรือ 

ขี้เกลือขึ้นตามผิวดินกระจายอยู่ทั่วไปมากมาย รวมถึงการเกิดขึ้น 

ของพืชทนดินเค็มอย่าง “ต้นสะแก” น่ันเอง ฉะน้ันแล้ว การขุด  

การถม เพื่อการพัฒนาแหล่งน�้า ดังที่กล่าวมาในข้างต้น จึงถือว่า 

เป็นการท�าลายองค์ประกอบและความดั้งเดิมของกายภาพเมือง 

โบราณกันทรวิชัยนั่นเอง

 3. องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของภูมินิเวศ 

แวดล้อมด้ังเดิมกับคูน�้าคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย สามารถสรุป 

เป็นประเด็นส�าคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 

ทางกายภาพคูน�้าคันดิน และเมืองโบราณกันทรวิชัยได้ดังนี้

 การก�าหนด ขอบเขตการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทาง 

กายภาพของพ้ืนที่เมืองโบราณกันทรวิชัย ควรก�าหนดระดับ 

การอนุรักษ์และพัฒนาไว้ 3 ระดับ ดังนี้ 1) พื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ในเขต 

คูน�้าคันดิน ถือเป็นพื้นที่อนุรักษ์สงวนรักษา และควบคุมสภาพ 

แวดล้อมทางกายภาพล�าดบัที ่1 มกีารควบคมุรปูแบบสถาปัตยกรรม  

ส่ิงปลูกสร้าง ความสูง รวมถึงพืชพรรณ และการปรับแต่งคูน�้า  

คันดินโบราณ เป็นต้น 2) พื้นที่โดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร ถือเป็น 

พื้นที่อนุรักษ์สงวนรักษา และควบคุมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ล�าดับที่ 2 การควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง  

ความสูง การก�าหนดแนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่หนองบัว 

และพื้นที่โดยรอบ การอนุรักษ์และสงวนรักษาพื้นที่ทางการเกษตร  

เพื่อการเพาะปลูกข้าว เพื่อการรับน�้า และคงบรรยากาศของ 

สภาพแวดล้อมโดยรอบของเมืองโบราณกันทรวิชัยดั้งเดิมเอาไว้  

เป็นต้น 3) พื้นที่โดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร ถือเป็นพื้นที่อนุรักษ ์

สงวนรักษา และควบคุมสภาพแวดล้อมทางกายภาพล�าดับท่ี 3  

ก�าหนดให้เป็นพื้นที่พัฒนา และควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม 

ส่ิงปลูกสร้าง ความสูงอาคาร และรูปแบบอุปกรณ์ประดับตกแต่ง 

ถนนและเมือง (Street Furniture)

 4. แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์คูน�้าคันดินเมือง 

โบราณกันทรวิชัย สามารถสรุปเป็นประเด็นส�าคัญ เพื่อเป็น 

แนวทางในการอนรุกัษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพคนู�า้คนัดนิ และ 

เมืองโบราณกันทรวิชัยได้ดังนี้

 การก�าหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม และก�าหนด 

แนวทางการส่งเสริมกายภาพโดยรอบของคูน�้าคันดิน เพื่อเป็น 

การศึกษาเรียนรู ้ควบคู่การอนุรักษ์ เช่น การส่งเสริมเส้นทาง 

วิภา  พันธวงค์, ประสิทธิ์  สว่างศรี
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การเดิน และเส้นทางจักรยาน รวมถึงการควบคุมรูปแบบอุปกรณ ์

ประดับตกแต่งเส้นทาง (Street Furniture) เป็นต้น

 การก�าหนดระยะถอยร่นเพื่อควบคุมภูมิทัศน์ทั้ง 2 ด้าน  

ของคูน�้าคันดิน เพื่อการสงวนรักษาและคงสภาพพืชพันธุ์ดั้งเดิม 

ของพื้นที่ เช่น ต้นสะแก ต้นก้ามปู ต้นเสียว เป็นต้น

 การสงวนรักษารูปทรงของคูน�้าคันดิน โดยห้ามขุด 

และถมคูน�้าคันดิน อันเป็นการท�าให้เสียรูปทรงดั้งเดิม เป็นต้น

 อนึง่นัน้การศกึษาวจิยันี ้อาจเป็นแนวทางในการประยกุต์ 

ในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้พ้ืนที่ชุมชนหรือ 

เมืองโบราณอื่นๆ ในเขตภาคอีสาน หรือภาคอื่นๆ ในประเทศไทย  

ที่มีลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบต่างๆ ใกล้เคียงกันต่อไป 

ในอนาคตได้ โดยหวังว่าผลสรุปวิจัยนี้จะเป็นแนวทางเบ้ืองต้น 

ในการเริ่มคิด วิเคราะห์ และท�าความเข้าใจภูมินิเวศแวดล้อมดั้งเดิม 

ของแต่ละภมูภิาคก่อนการออกแบบวางผงัอนรุกัษ์และพฒันาต่อไป  

เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาที่สอดคล้องกับทรัพยากร รวมถึง 

ภูมินิเวศแวดล้อมดั้งเดิมของพื้นที่นั่นเอง

ข้อเสนอแนะ
 การศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทาง 

กายภาพคูน�้าคันดิน เมืองโบราณกันทรวิชัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้

อุปสรรคส�าคัญที่ต้องเร่งแก้ปัญหาในพื้นท่ี เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ 

ทีย่ัง่ยนืต่อไป คอื การผลกัดนัให้เกดิการออกกฎหมายควบคมุการใช้ 

ประโยชน์ที่ดินในพื้นท่ีเมืองโบราณกันทรวิชัยและพื้นที่ต่อเนื่อง 

เพื่อเป็นการควบคุมสภาพแวดล้อมทางกายภาพและควบคุม 

สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่จะตามมาจากกระแสการท่องเที่ยวและ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การศึกษาวิจัย 

เป็นเพียงการศกึษา ส�ารวจ วเิคราะห์และหาแนวทาง ในหลกัวชิาการ 

เท่านั้น การน�าแผนและผังลงไปปฏิบัติจริงน้ันท�าได้ยาก เนื่องจาก 

ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการใช้งานพื้นที่เดิมตามวิถีชุมชน 

ถึงแม้ว่าจะมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการท�าให้ชุมชน 

รูส้กึตระหนกัและหวงแหนกต็าม แต่กรอบการท�างานและวจิยันัน้ม ี

ช่วงเวลาและงบประมาณทีจ่�ากดั การอนรุกัษ์จะประสบความส�าเรจ็ได้  

ต้องอาศัยการผลักดันชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นนั้น 

ต้องเร่งและผลกัดนัให้เกดิการออกกฎหมายควบคมุการใช้ประโยชน์ 

ที่ดินและวางกรอบพื้นท่ีอนุรักษ์ ก่อนท่ีจะไม่เหลือมรดกทาง 

ประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองและชุมชนให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ 

ต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ
 ผลอ่อนทุเรียนร่วงซ่ึงเกิดจากการแตกใบอ่อนในระยะที่ต้นทุเรียนก�าลังติดผลเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร 

ผู้ปลูกทุเรียนเป็นอย่างมาก ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพ่นพาโคลบิวทราโซลในทุเรียนระยะติดผลต่อ 

การยับยั้งการแตกใบอ่อนและการเจริญเติบโตของผลทุเรียน ด�าเนินการทดลองที่สวนทุเรียนของเกษตรกร อ�าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด้วย 4 ส่ิงทดลอง คือ พ่นน�า้เปล่า และพ่นพาโคลบวิทราโซล  

ความเข้มข้น 500, 1000 และ 1500 ppm ตามล�าดับ แต่ละสิ่งทดลองใช้ต้นทุเรียน 5 ต้น ท�าการพ่นน�้าเปล่าและพาโคลบิวทราโซล 

ในระยะที่ต้นทุเรียนก�าลังติดผล หลังจากน้ันบันทึกข้อมูลวันที่เริ่มแตกใบอ่อน เปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อน จ�านวนใบอ่อนต่อยอด  

ความยาวของยอดใหม่ ค่า SPAD value ของใบทุเรียน ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางของผลทุเรียน ภายหลังการให้สาร 1 และ 2 เดือน  

ตามล�าดับ

 จากการทดลองพบว่า ต้นทุเรียนที่ได้รับพาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น 500, 1000 และ 1500 ppm เริ่มแตกใบอ่อนช้า และ 

มีเปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อน จ�านวนใบอ่อนต่อยอด และความยาวของยอดใหม่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุเรียนที่ได้รับน�้าเปล่า  

ในขณะที่ต้นทุเรียนที่ได้รับน�้าเปล่าและพาโคลบิวทราโซลทุกความเข้มข้นมีค่า SPAD value ของใบทุเรียน ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลาง 

ของผลทุเรียนไม่แตกต่างกันทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า การใช้พาโคลบิวทราโซลสามารถชะลอการแตกใบอ่อนของต้นทุเรียนในระยะติดผล 

โดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของผลทุเรียน

ค�าส�าคัญ : ทุเรียน, พาโคลบิวทราโซล, ยับยั้ง, การแตกใบอ่อน

เลิศเลิศชัย  จิตร์อารี, ปรียานันท์  สิทธิจินดาร์, วิกันยา  ประทุมยศ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

122   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

Abstract

 Young fruit fall of durian, which is caused by the leaf flushing during the fruiting period, is a serious  

problem for the farmers. Therefore, this research aims to study the effect of paclobutrazol on the inhibition of  

young leaf flushing of Durian var. Monthong during the fruiting stage. The experiment was conducted at durian 

orchards, Makham District, Chanthaburi Province. The experimental design was a Completely Randomized Design  

with 5 replications. Four treatments were control (water spraying), and three concentrations (500, 1000 and  

1500 ppm) of paclobutrazol. The solution of each treatment was sprayed to the durian shoot during the  

fruiting stage. The young leaf initiation, percentage of young leaf flushing, leaf number per shoot, shoot length,  

SPAD value of leave, height and diameter of durian fruit were recorded in 1st and 2nd month after spraying.

 The results revealed that the durian trees sprayed with paclobutrazol with the concentration of 500,  

1000, and 1500 ppm demonstrated a slower pace of leaf flushing. In addition, the percentage of young leaf  

flushing, leaf number per shoot, and shoot length showed lower percentage compared to the trees sprayed  

with water. While the trees sprayed with water and paclobutrazol with all concentrations exhibited no significant  

difference of SPAD Value of leaf, height and diameter of durian fruit. It indicates that paclobutrazol can reduce 

the growth of leaf flushing during the fruiting stage without any effects on the fruit growth. 

Keywords : Durian, paclobutrazol, inhibition, young leaf flushing 
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บทน�า
 พาโคลบิวทราโซล (Paclobutrazol) เป็นสารชะลอ 

การเจริญเติบโตของพืช ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้แก่พืช ลดความ 

ยาวของปล้องและเร่งการเกิดดอก สารนี้ยังสามารถยับยั้งการสร้าง 

จิบเบอเรลลินในข้าว ธัญพืช และพืชอีกหลายชนิดได้ดี ตลอดทั้ง 

เพิ่มความทนทานต่อสภาพการขาดน�้าของพืชด้วย นิยมใช้กับผลไม้  

ท้อ พีช ทุเรียน มะม่วง ลิ้นจี่ ท�าให้มีช่อดอกมากและออกดอกก่อน 

ฤดูกาล พาโคลบิวทราโซลนิยมใช้ลดความสูงในไม้ดอกไม้ประดับ 

และไม้ผลบางชนิดให้ได้ผลดี ท�าให้มีรูปทรงเหมาะสมกะทัดรัด 

โดยที่ขนาดดอกและจ�านวนดอกไม่ลดลง (สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, 

2544) 

 การน�าพาโคลบิวทราโซลมาใช้ในกระบวนการผลิต 

ทุเรียนนั้น ส่วนใหญ่เป็นการใช้เพ่ือกระตุ้นให้ทุเรียนออกดอกเร็วขึ้น  

หรือที่เรียกว่า การท�าทุเรียนนอกฤดู โดยพาโคลบิวทราโซลจะไป 

ยับยั้งการสร้างจิบเบอเรลลินในต้นทุเรียน ส่งผลให้ต้นทุเรียน 

ไม่สร้างยอดและใบใหม่ อาหารที่ผลิตได้จึงเกิดการสะสมไว้ในต้น  

เมื่อสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม คือ ความชื้นในดินน้อย หรือ 

ฝนทิ้งช่วงประมาณ 7-10 วัน ต้นทุเรียนจะสร้างตาดอกทันที 

แต่อย่างไรก็ตามการผลิตทุเรียนยังคงมีปัญหา คือ หากทุเรียน 

สร้างใบใหม่ ในระยะทีผ่ลทเุรยีนขนาด 1-2 ซม. จะส่งผลให้ต้นทเุรยีน 

สลดัผลทิง้อย่างมากมาย ซึง่ในปัจจบุนัมวีธิกีารแก้ไขปัญหาการสลดั 

ผลทิ้ง เช่น การพ่นโพแทสเซียมในเตรท เพื่อหยุดการพัฒนาของ 

ใบอ่อน หรือการพ่นเมพิควอทคลอไรด์ เพื่อเร่งให้ใบอ่อนทุเรียน 

แก่เร็วขึ้น (ส�านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, 2556) 

 จากรายงานของเลิศชัย จิตร์อารี และคณะ (2562)   

พบว่า พาโคลบิวทราโซล 1,000 ppm สามารถยับยั้งการแตก 

ใบอ่อนของต้นทุเรียนในระยะติดผลได้ดีกว่าเมพิควอทคลอไรด์  

50 ppm และโพแทสเซียมไนเตรท 15,000 ppm แต่เนื่องจาก 

รายงานของเลิศชัย จิตร์อารี  และคณะ (2562) ทดลองใช้ 

พาโคลบิวทราโซลเพียงความเข้มข้นเดียว คือ 1000 ppm ดังนั้น 

งานวิจัยในครั้งนี้จึงได้เพิ่มและลดระดับความเข้มข้นของพาโคลบิว

ทราโซล เป็น 500, 1000 และ 1500 ppm เพื่อหาความเข้มข้น

ของพาโคลบวิทราโซลทีเ่หมาะสมต่อการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของ 

ยอดใหม่ในระยะทีท่เุรยีนตดิผล นอกจากนีก้ารพ่นพาโคลบวิทราโซล 

ในระยะตดิผล อาจท�าให้เกดิผลเสยีต่อการเจริญเตบิโตของผลทเุรยีน  

เนือ่งจากพาโคลบวิทราโซลเป็นสารชะลอการเจรญิเตบิโต ด้วยเหตนุี ้

งานวจิยัในครัง้นีย้งัได้ศึกษาผลกระทบจากการพ่นพาโคลบวิทราโซล 

ในทุเรียนระยะติดผลต่อการเจริญเติบโตของผลทุเรียนด้วย เพื่อให ้

เกิดความมั่นใจว่า การพ่นพาโคลบิวทราโซลเพื่อยับยั้งการแตก 

ใบอ่อนในระยะติดผล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ 

ผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาผลของการพ่นพาโคลบิวทราโซลในทุเรียน

ระยะติดผลต่อการยับยั้งการแตกใบอ่อนและการเจริญเติบโตของ

ผลทุเรียน 

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 คัดเลือกต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง อายุ 4-5 ปี ท่ีม ี

ความสูงเฉลี่ย 7.7 เมตร ความกว้างทรงพุ ่มเฉลี่ย 5 เมตร  

ความสูงผลเฉล่ีย 11.66 ซม. และความกว้างผลเฉลี่ย 7.10 ซม.  

จ�านวน 20 ต้น ด�าเนินการทดลองที่สวนทุเรียน อ�าเภอมะขาม  

จังหวัดจันทบุรี  วางแผนการทดลองแบบ Completely  

Randomized Design (CRD) จ�านวน 5 ซ�้า ซ�้าละ 1 ต้น 

แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ทรีทเมนต์ ประกอบด้วย พ่นน�้าเปล่า 

(ชุดควบคุม) และพ่นสารพาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น 500, 

1000 และ 1500 ppm ตามล�าดับ (ไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน, 2534)  

ฉีดพ่นน�้าเปล่า และพาโคลบิวทราโซลบริเวณใบให้ท่ัวท้ังต้น  

โดยใช้เวลาพ่นสาร ต้นละ 3 นาที จ�านวน 1 ครั้ง ปริมาณสารละลาย 

ที่พ่นประมาณ 18 ลิตรต่อต้น ในระหว่างด�าเนินการวิจัยใส่ปุ๋ยสูตร 

12-12-17 ปริมาณ 1.5 กก.ต่อต้นต่อเดือน ตามค�าแนะน�าของ 

ส�านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (2556) ภายหลังการพ่นสาร  

สุ ่มเลือกยอดทุเรียนที่มีความยาวของใบสุดท้ายไม่เกิน 2 ซม.  

จ�านวน 12 ยอดต่อต้น บนัทกึข้อมลูวนัทีเ่ริม่แตกใบอ่อน เปอร์เซน็ต์ 

การแตกใบอ่อน จ�านวนใบอ่อนต่อยอด ความยาวของยอดใหม่  

และค่า SPAD value ของใบทุเรียน (SPAD-502 meter,  

Konica-Minolta, Japan) ภายหลังการให้สาร 1 และ 2 เดือน 

ตามล�าดับ และด�าเนินการคัดเลือกทุเรียนจ�านวน 5 ผลต่อต้น  

บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของผลทุเรียน โดยวัดความสูงและ 

เส้นผ่าศูนย์กลางของผลทุเรียน ภายหลังการให้สาร 1 และ 2 เดือน  

ตามล�าดับ หลังจากน้ันด�าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ความ 

แปรปรวน (Analysis of Variance) ของข้อมูลโดยวิธี Duncan’s  

multiple range test (DMRT) 

ผลการวิจัย
 1. วันที่เริ่มแตกใบอ่อน 

 จากการทดลองพบว่า ต้นทุเรียนที่ได้รับน�้าเปล่าและ 

ต้นทุเรียนที่ได้รับพาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น 500, 1000 และ  

1500 ppm มีจ�านวนวันที่เริ่มแตกใบอ่อนภายหลังได้รับสาร 

แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) โดยต้นทุเรียนที่ได้รับพาโคล 

บวิทราโซล ความเข้มข้น 1000 ppm เริม่แตกใบอ่อนช้าทีส่ดุ คือ 56 วนั  

ภายหลงัได้รบัสาร รองลงมาคอื ต้นทเุรยีนทีไ่ด้รบัพาโคลบวิทราโซล  

ความเข้มข้น 1000 และ 500 ppm ซึ่งจะเริ่มแตกใบอ่อน 53.67  

และ 42 วัน ภายหลังได้รับสาร ตามล�าดับ ในขณะที่ต้นทุเรียนที่ได ้

รับน�้าเปล่าเริ่มแตกใบอ่อน 7 วัน ภายหลังได้รับสาร (ตารางที่ 1)
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 2. เปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อน

 1 เดือนหลังการให้สารพบว่า ต้นทุเรียนที่ได้รับน�้าเปล่า 

มีเปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อนมากที่สุด คือ 44.44% (p<0.01)  

รองลงมาคือ ต้นทุเรียนที่ได้รับพาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น  

500 ppm ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อนเท่ากับ 8.33% ในขณะ 

ที่ต้นทุเรียนที่ได้รับพาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น 1000 และ  

1500 ppm มีเปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อน เท่ากับ 0% (ตารางที่ 1) 

 ภายหลังต้นทุเรียนได้รับสาร 2 เดือน พบว่า ต้นทุเรียน 

ที่ได้รับน�้าเปล่าและพาโคลบิวทราโซล มีเปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อน 

เพิ่มขึ้นในทุกส่ิงทดลอง เม่ือเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์การแตก 

ใบอ่อนในเดือนที่ 1 หลังได้รับสาร โดยต้นทุเรียนที่มีการแตก 

ใบอ่อนมากทีสุ่ด คอื ต้นทเุรยีนท่ีได้รบัน�า้เปล่า มเีปอร์เซน็ต์การแตก 

ใบอ่อน เท่ากับ 61.11% รองลงมาคือ ต้นทุเรียนที่ได้รับพาโคล 

บิวทราโซล ความเข้มข้น 500 ppm ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อน 

เท ่ากับ 13.89% และต้นทุเรียนที่ ได ้รับพาโคลบิวทราโซล  

ความเข้มข้น 1000 และ 1500 ppm มีเปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อน

น้อยที่สุด เท่ากับ 2.78% (ตารางที่ 1)

 3. จ�านวนใบอ่อนต่อยอด

 จากการทดลองพบว่า 1 และ 2 เดือนหลังให้สาร  

ต้นทุเรียนที่ได้รับน�้าเปล่าและพาโคลบิวทราโซลความเข้มข้น 

ต่างๆ มีจ�านวนใบอ่อนต่อยอดแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถติ ิ(p<0.01) โดยในเดือนที ่1 หลงัการให้สาร พบว่า ต้นทเุรยีน 

ที่ได้รับน�้าเปล่ามีจ�านวนใบอ่อนต่อยอดมากที่สุดเท่ากับ 1.75  

ใบต่อยอด รองลงมาคือ ต้นทุเรียนท่ีได้รับพาโคลบิวทราโซล  

ความเข้มข้น 500, 1000 และ 1500 ppm มีจ�านวนใบอ่อนต่อยอด 

เท่ากับ 1.14 และ 1.00 ใบต่อยอด ตามล�าดับ และในเดือนที่ 2 

หลังการให้สาร พบว่า จ�านวนใบอ่อนต่อยอดเพิม่ข้ึนในทกุทรทีเมนต์ 

และแนวโน้มของจ�านวนใบอ่อนต่อยอดยังคงเป็นเช่นเดิม คือ 

ต้นทุเรียนที่ได้รับน�้าเปล่ามีจ�านวนใบอ่อนต่อยอดมากที่สุดเท่ากับ  

2.74 ใบต่อยอด ส ่วนต้นทุเรียนที่ได ้รับพาโคลบิวทราโซล  

ความเข้มข้น 500, 1000 และ 1500 ppm มีจ�านวนใบอ่อนต่อยอด 

เท่ากับ 1.48, 1.06 และ 1.03 ใบต่อยอด ตามล�าดับ (ตารางที่ 2)

  

ตารางที่ 1 วันที่เริ่มแตกใบอ่อนและเปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อนหลังการพ่นพาโคลบิวทราโซล 1 และ 2 เดือน ตามล�าดับ

เสนผาศูนยกลางของผลทุเรียน ภายหลังการใหสาร 1 และ 2 เดือน ตามลําดับ หลังจากน้ันดําเนินการรวบรวมและ
วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) ของขอมูล โดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT)  
 
ผลการวิจัย 

1. วันท่ีเร่ิมแตกใบออน  
จากการทดลองพบวา ตนทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลาและตนทุเรียนท่ีไดรับพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 500, 

1000 และ 1500 ppm มีจํานวนวันท่ีเริ่มแตกใบออนภายหลังไดรับสารแตกตางกันทางสถิติ (p<0.01) โดยตนทุเรียนท่ี
ไดรับพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 1000 ppm เริ่มแตกใบออนชาท่ีสุดคือ 56 วัน ภายหลังไดรับสาร รองลงมาคือตน
ทุเรียนท่ีไดรับพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 1000 และ 500 ppm ซ่ึงจะเริ่มแตกใบออน 53.67 และ 42 วัน ภายหลัง
ไดรับสาร ตามลําดับ ในขณะท่ีตนทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลาเริ่มแตกใบออน 7 วัน ภายหลังไดรับสาร (ตารางท่ี 1) 

2. เปอรเซ็นตการแตกใบออน 
1 เดือนหลังการใหสารพบวา ตนทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลามีเปอรเซ็นตการแตกใบออนมากท่ีสุดคือ 44.44% 

(p<0.01) รองลงมาคือตนทุเรียนท่ีไดรับ พาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 500 ppm ซ่ึงมีเปอรเซ็นตการแตกใบออน
เทากับ 8.33% ในขณะท่ีตนทุเรียนท่ีไดรับพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 1000 และ 1500 ppm มีเปอรเซ็นตการแตก
ใบออน เทากับ 0% (ตารางท่ี 1)  

ภายหลังตนทุเรียนไดรับสาร 2 เดือนพบวา ตนทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลาและพาโคลบิวทราโซลมีเปอรเซ็นตการ
แตกใบออนเพ่ิมข้ึนในทุกสิ่งทดลอง เมื่อเปรียบเทียบกับเปอรเซ็นตการแตกใบออนในเดือนท่ี 1 หลังไดรับสาร โดยตน
ทุเรียนท่ีมีการแตกใบออนมากท่ีสุดคือ ตนทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลา มีเปอรเซ็นตการแตกใบออน เทากับ 61.11% รองลงมา
คือตนทุเรียนท่ีไดรับ พาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 500 ppm ซึ่งมีเปอรเซ็นตการแตกใบออนเทากับ 13.89% และตน
ทุเรียนท่ีไดรับพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 1000 และ 1500 ppm มีเปอรเซ็นตการแตกใบออนนอยท่ีสุด เทากับ 
2.78% (ตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี 1 วันท่ีเริ่มแตกใบออนและเปอรเซ็นตการแตกใบออนหลังการพนพาโคลบิวทราโซล 1 และ 2 เดือน ตามลําดับ 

สิ่งทดลอง วันท่ีเริ่มแตกใบออน 
หลังการใหสาร 

เปอรเซ็นตการแตกใบออน 
1 เดือน หลังใหสาร 2 เดือน หลังใหสาร 

นํ้าเปลา (วิธีควบคุม) b 44.44 a 61.11 a 
พาโคลบิวทราโซล 500 ppm a 8.33 b  13.89 b 
พาโคลบิวทราโซล 1000 ppm a 0.00 b 2.78 b 
พาโคลบิวทราโซล 1500 ppm a 0.00 b 2.78 b 
 ** ** ** 
 30.98 27.63 27.77 
ตัวอักษรท่ีเหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
โดยวิธี Duncan’s multiple range test 
 
 3. จํานวนใบออนตอยอด 

   จากการทดลองพบวา 1 และ 2 เดือนหลังใหสาร ตนทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลาและพาโคลบิวทราโซล
ความเขมขนตาง ๆ มีจํานวนใบออนตอยอดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยในเดือนท่ี 1 หลังการให
สารพบวา ตนทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลามีจํานวนใบออนตอยอดมากท่ีสุดเทากับ 1.75 ใบตอยอด รองลงมาคือ ตนทุเรียนท่ี
ไดรับพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 500, 1000 และ 1500 ppm มีจํานวนใบออนตอยอดเทากับ 1.14 และ 1.00 ใบ
ตอยอด ตามลําดับ และในเดือนท่ี 2 หลังการใหสารพบวา จํานวนใบออนตอยอดเพ่ิมข้ึนในทุกทรีทเมนต และแนวโนม
ของจํานวนใบออนตอยอดยังคงเปนเชนเดิม คือ ตนทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลามีจํานวนใบออนตอยอดมากท่ีสุดเทากับ 2.74 
ใบตอยอด สวนตนทุเรียนท่ีไดรับพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 500, 1000 และ 1500 ppm มีจํานวนใบออนตอยอด
เทากับ 1.48, 1.06 และ 1.03 ใบตอยอด ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
   

ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

โดยวิธี Duncan’s multiple range test

 4. ความยาวของยอดใหม่

 ทุเรียนที่ได้รับน�้าเปล่าและพาโคลบิวทราโซลทุกความ 

เข้มข้นมีความยาวของยอดเพิ่มขึ้นในเดือนที่ 1 และ 2 หลังการ 

ให้สาร โดยความยาวของยอดใหม่ในต้นทุเรียนที่ได้รับน�้าเปล่า 

และพาโคลบิวทราโซลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(p<0.01) ในเดือนที่ 1 หลังการให้สาร ต้นทุเรียนที่ได้รับน�้าเปล่า 

มีความยาวของยอดใหม่มากที่สุดเท่ากับ 5.44 ซม. รองลงมาคือ 

ต้นทุเรียนที่ได้รับพาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น 500, 1000 และ  

1500 ppm มีความยาวของยอดใหม่เท่ากับ 2.69, 1.83 และ  

1.74 ซม. ตามล�าดบั เช่นเดยีวกบัในเดอืนที ่2 หลงัการให้สาร พบว่า  

ต้นทุเรียนที่ได้รับน�้าเปล่ามีความยาวของยอดใหม่มากที่สุดเท่ากับ  

7.13 ซม. ในขณะทีต้่นทเุรยีนทีไ่ด้รบัพาโคลบวิทราโซล ความเข้มข้น 

500, 1000 และ 1500 ppm มีความยาวของยอดใหม่เท่ากับ 3.67,  

2.13 และ 1.96 ซม. ตามล�าดับ (ตารางที่ 2)

เลิศเลิศชัย  จิตร์อารี, ปรียานันท์  สิทธิจินดาร์, วิกันยา  ประทุมยศ
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 5. ค่า SPAD value ของใบทุเรียน

 จากการทดลองพบว่า ค่า SPAD value ของใบทุเรียน 

ทีไ่ด้รบัน�า้เปล่าและพาโคลบิวทราโซลทกุความเข้มข้น ไม่แตกต่างกนั 

ทางสถิติ (p>0.05) หลังการให้สาร 1 และ 2 เดือน ตามล�าดับ  

โดยในเดือนท่ี 1 หลังให้สาร พบว่า ใบทุเรียนท่ีได้รับน�้าเปล่าและ 

พาโคลบิวทราโซล มีค่า SPAD value อยู่ระหว่าง 65.30-65.86  

และในเดือนที่ 2 หลังให้สาร พบว่า ใบทุเรียนที่ได้รับน�้าเปล่าและ 

พาโคลบิวทราโซล มีค่า SPAD value อยู่ระหว่าง 64.10-67.15 

(ตารางที่ 3) 

 6. ความสูงของผลทุเรียน

 ในเดือนที่ 1 และ 2 หลังให้สาร พบว่า ต้นทุเรียนที่ได้

รับน�้าเปล่าและพาโคลบิวทราโซลทุกความเข้มข้นมีความสูงของ 

ผลทุเรียนไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยในเดือนที่ 1 หลัง 

ให้สาร พบว่า ต้นทุเรียนท่ีได้รับน�้าเปล่าและพาโคลบิวทราโซล  

ความเข้มข้น 500, 1000 และ 1500 ppm มีความสูงของผลทุเรียน 

เท่ากบั 19.01, 18.36, 18.70 และ 18.58 ซม. ตามล�าดบั ในเดอืนที ่2  

หลังให้สาร พบว่า ความสูงของผลทุเรียนเพิ่มขึ้นในทุกสิ่งทดลอง  

 4. ความยาวของยอดใหม 
 ทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลาและพาโคลบิวทราโซลทุกความเขมขนมีความยาวของยอดเพ่ิมข้ึนในเดือนท่ี 1 และ 2 
หลังการใหสาร โดยความยาวของยอดใหมในตนทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลาและพาโคลบิวทราโซลมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) ในเดือนท่ี 1 หลังการใหสาร ตนทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลามีความยาวของยอดใหมมากท่ีสุด
เทากับ 5.44 ซม. รองลงมาคือตนทุเรียนท่ีไดรับพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 500, 1000 และ 1500 ppm มีความ
ยาวของยอดใหมเทากับ 2.69, 1.83 และ 1.74 ซม. ตามลําดับ เชนเดียวกับในเดือนท่ี 2 หลังการใหสารพบวา ตนทุเรียน
ท่ีไดรับนํ้าเปลามีความยาวของยอดใหมมากท่ีสุดเทากับ 7.13 ซม. ในขณะท่ีตนทุเรียนท่ีไดรับพาโคลบิวทราโซล ความ
เขมขน 500, 1000 และ 1500 ppm มีความยาวของยอดใหมเทากับ 3.67, 2.13 และ 1.96 ซม. ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนใบออนตอยอด และความยาวของยอดใหมหลังการพนพาโคลบิวทราโซล 1 และ 2 เดือน ตามลําดับ  

สิ่งทดลอง จํานวนใบออนตอยอด ความยาวของยอดใหม (ซม.) 
1 เดือน หลังใหสาร 2 เดือน หลังใหสาร 1 เดือน หลังใหสาร 2 เดือน หลังใหสาร 

นํ้าเปลา (วิธีควบคุม) 1.75 a 2.74 a 5.44 a 7.13 a 
พาโคลบิวทราโซล 500 ppm 1.14 b 1.48 b 2.69 b 3.67 b 
พาโคลบิวทราโซล 1000 ppm 1.00 b 1.06 b 1.83 b 2.13 b 
พาโคลบิวทราโซล 1500 ppm 1.00 b 1.03 b 1.74 b 1.96 b 
 ** ** ** ** 
 26.79 25.32 26.87 29.08 
ตัวอักษรท่ีเหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
โดยวิธี Duncan’s multiple range test 
 
 5. คา SPAD value ของใบทุเรียน 
 จากการทดลองพบวา คา SPAD value ของใบทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลาและพาโคลบิวทราโซลทุกความเขมขน ไม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) หลังการใหสาร 1 และ 2 เดือน ตามลําดับ โดยในเดือนท่ี 1 หลังใหสารพบวา ใบทุเรียนท่ี
ไดรับนํ้าเปลาและพาโคลบิวทราโซล มีคา SPAD value อยูระหวาง 65.3065.86 และในเดือนท่ี 2 หลังใหสารพบวา ใบ
ทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลาและพาโคลบิวทราโซล มีคา SPAD value อยูระหวาง 64.1067.15 (ตารางท่ี 3)  
 
 6. ความสูงของผลทุเรียน 
 ในเดือนท่ี 1 และ 2 หลังใหสารพบวา ตนทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลาและพาโคลบิวทราโซลทุกความเขมขนมีความ
สูงของผลทุเรียนไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยในเดือนท่ี 1 หลังใหสาร พบวา ตนทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลาและพา
โคลบิวทราโซล ความเขมขน 500, 1000 และ 1500 ppm มีความสูงของผลทุเรียนเทากับ 19.01, 18.36, 18.70 และ 
18.58 ซม. ตามลําดับ ในเดือนท่ี 2 หลังใหสารพบวา ความสูงของผลทุเรียนเพ่ิมข้ึนในทุกสิ่งทดลอง โดยตนทุเรียนท่ีไดรับ
นํ้าเปลามีความสูงของผลทุเรียนเทากับ 26.69 ซม. และตนทุเรียนท่ีไดรับพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 500, 1000 
และ 1500 ppm มีความสูงของผลทุเรียนเทากับ 26.90, 26.07 และ 23.21 ซม. ตามลําดับ   
 
 7. เสนผาศูนยกลางของผลทุเรียน 
 จากการทดลองพบวา ในเดือนท่ี 1 และ 2 หลังการใหสาร ตนทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลาและพาโคลบิวทราโซลทุก
ความเขมขนมีเสนผาศูนยกลางของผลทุเรียนไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยในเดือนท่ี 1 หลังการใหสาร ตน
ทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลาและพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 500, 1000 และ 1500 ppm มีเสนผาศูนยกลางของผล
ทุเรียนเทากับ 12.64, 12.81, 12.49 และ 12.60 ซม. ตามลําดับ และในเดือนท่ี 2 หลังการใหสาร พบวา ผลทุเรียนของ
ทุกสิ่งทดลองมีเสนผาศูนยกลางเพ่ิมข้ึน โดยตนทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลามีเสนผาศูนยกลางของผลทุเรียนเทากับ 20.43 ซม. 
และตนทุเรียนท่ีไดรับพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 500, 1000 และ 1500 ppm มีเสนผาศูนยกลางของผลทุเรียน
เทากับ 21.33, 21.03 และ 20.30 ซม. ตามลําดับ   

ตารางที่ 2 จ�านวนใบอ่อนต่อยอด และความยาวของยอดใหม่หลังการพ่นพาโคลบิวทราโซล 1 และ 2 เดือน ตามล�าดับ

โดยต้นทุเรียนที่ได้รับน�้าเปล่ามีความสูงของผลทุเรียนเท่ากับ  

26.69 ซม. และต้นทุเรียนที่ได้รับพาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น  

500, 1000 และ 1500 ppm มีความสูงของผลทุเรียนเท่ากับ  

26.90, 26.07 และ 23.21 ซม. ตามล�าดับ  

 7. เส้นผ่าศูนย์กลางของผลทุเรียน

 จากการทดลองพบว่า ในเดือนที่ 1 และ 2 หลังการให้สาร 

ต้นทุเรียนที่ได้รับน�้าเปล่าและพาโคลบิวทราโซลทุกความเข้มข้น 

มีเส้นผ่าศูนย์กลางของผลทุเรียนไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  

โดยในเดือนที่ 1 หลังการให้สาร ต้นทุเรียนที่ได้รับน�้าเปล่าและ 

พาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น 500, 1000 และ 1500 ppm 

มีเส้นผ่าศูนย์กลางของผลทุเรียนเท่ากับ 12.64, 12.81, 12.49  

และ 12.60 ซม. ตามล�าดับ และในเดือนที่ 2 หลังการให้สาร พบว่า  

ผลทเุรยีนของทกุส่ิงทดลองมเีส้นผ่าศูนย์กลางเพิม่ขึน้ โดยต้นทเุรยีน 

ที่ได้รับน�้าเปล่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางของผลทุเรียนเท่ากับ 20.43 ซม.  

และต้นทุเรียนที่ได้รับพาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น 500, 1000  

และ 1500 ppm มีเส้นผ่าศูนย์กลางของผลทุเรียนเท่ากับ 21.33,  

21.03 และ 20.30 ซม. ตามล�าดับ  

ตารางที่ 3 ค่า SPAD value ของใบทุเรียน และความสูงของผลทุเรียนหลังการพ่นพาโคลบิวทราโซล

 1 และ 2 เดือน ตามล�าดับ 

 ตารางท่ี 3 คา SPAD value ของใบทุเรียน และความสูงของผลทุเรียนหลังการพนพาโคลบิวทราโซล 1 และ 2 เดือน 
ตามลําดับ  
 

สิ่งทดลอง SPAD value ความสูงของผลทุเรียน (ซม.) 
1 เดือน หลังใหสาร 2 เดือน หลังใหสาร 1 เดือน หลังใหสาร 2 เดือน หลังใหสาร 

นํ้าเปลา (วิธีควบคุม) 65.85 a 65.36 a 19.01 a 26.69 a 
พาโคลบิวทราโซล 500 ppm 65.30 a 65.85 a 18.36 a 26.90 a 
พาโคลบิวทราโซล 1000 ppm 65.48 a 67.15 a 18.70 a 26.07 a 
พาโคลบิวทราโซล 1500 ppm 65.86 a 64.10 a 18.58 a 23.21 a 
 ns ns ns ns 
 2.73 2.09 8.44 6.07 
ตัวอักษรท่ีเหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
โดยวิธี Duncan’s multiple range test 
 
ตารางท่ี 4 เสนผาศูนยกลางของผลทุเรียนหลังการพนพาโคลบิวทราโซล 1 และ 2 เดือน ตามลําดับ  
 

สิ่งทดลอง เสนผาศูนยกลางของผลทุเรยีน (ซม.) 
1 เดือน หลังใหสาร 2 เดือน หลังใหสาร 

นํ้าเปลา (วิธีควบคุม) 12.64 a 20.43 a 
พาโคลบิวทราโซล 500 ppm 12.81 a 21.33 a 
พาโคลบิวทราโซล 1000 ppm 12.49 a 21.03 a 
พาโคลบิวทราโซล 1500 ppm 12.60 a 20.30 a 
 ns ns 
 10.10 8.07 
ตัวอักษรท่ีเหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
โดยวิธี Duncan’s multiple range test 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 พาโคลบิวทราโซลสามารถลดการเจริญเติบโตของยอดพืชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติเปนตัวกลาง
ในการปรับเปลี่ยนระดับของฮอรโมนพืช เชน จิบเบอเรลลิน, แอบไซซิคแอซิด และไซโตไคนิน นอกจากน้ีพาโคลบิวทรา
โซลยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลายอยางในพืชหลายชนิด เชน ชะลอความแกของพืช โดยการเพ่ิมความ
เขมขนของรงควัตถุในกระบวนการสังเคราะหแสง ปรับปรุงกระบวนการดูดธาตุอาหาร การสังเคราะหคารโบไฮเดรต การ
ออกดอก และการสรางผล เปนตน (Soumya ., 2017)  
 พาโคลบิวทราโซลชะลอการเจริญเติบโตของพืชอยางมีประสิทธิภาพ โดยการลดความสูงของพืช ระยะหาง
ระหวางขอปลอง และพ้ืนท่ีใบ (Soumya  ., 2017) มีรายงานพบวา ตนมะมวงท่ีไดรับพาโคลบิวทราโซลมีการ
เจริญเติบโตลดลง โดยมีความสูง เสนผาศูนยกลางทรงพุม และเสนรอบวงของตนนอยกวาตนควบคุม (Yeshitela et al., 
2004) เชนเดียวกับผลการทดลองในครั้งน้ีท่ีพบวา ตนทุเรียนท่ีไดรับพาโคลบิวทราโซลทุกความเขมขน เริ่มแตกใบออนชา 
และมีเปอรเซ็นตการแตกใบออน จํานวนใบออนตอยอด และความยาวของยอดใหมนอย เมื่อเปรียบเทียบกับตนทุเรียนท่ี
ไดรับนํ้าเปลา อาจเน่ืองมาจากพาโคลบิวทราโซลเปนสารชะลอการเจริญเติบโตของพืชท่ีสามารถยับยั้งการสรางจิบเบอ
เรลลิน (สมบุญ, 2544) จึงสงผลใหยอดทุเรียนท่ีไดรับพาโคลบิวทราโซลมีการเจริญเติบโตชาลง 
 แตอยางไรก็ตามจากการทดลองพบวา คา SPAD value ของใบทุเรียน ความสูงและเสนผาศูนยกลางของผล
ทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลาและพาโคลบิวทราโซลทุกความเขมขนไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา ระดับความเขมขนของพาโคล
บิวทราโซลท่ีพนตนทุเรียนไมมีผลกระทบตอการสรางคลอโรฟลลและการเจริญเติบโตของผล จึงทําใหผลทุเรียนสามารถ

เลิศเลิศชัย  จิตร์อารี, ปรียานันท์  สิทธิจินดาร์, วิกันยา  ประทุมยศ
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สรุปและอภิปรายผล
 พาโคลบิวทราโซลสามารถลดการเจริญเติบโตของ 

ยอดพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติเป็นตัวกลาง 

ในการปรับเปลี่ยนระดับของฮอร์โมนพืช เช่น จิบเบอเรลลิน, แอบ

ไซซิคแอซิด และไซโตไคนิน นอกจากนี้พาโคลบิวทราโซลยังมี 

ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลายอย่างในพืชหลายชนิด  

เช่น ชะลอความแก่ของพืช โดยการเพิ่มความเข้มข้นของรงควัตถ ุ

ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ปรับปรุงกระบวนการดูดธาตุอาหาร  

การสงัเคราะห์คาร์โบไฮเดรต การออกดอก และการสร้างผล เป็นต้น  

(Soumya et al., 2017) 

 พาโคลบิวทราโซลชะลอการเจริญเติบโตของพืชอย่างมี 

ประสทิธภิาพ โดยการลดความสงูของพชื ระยะห่างระหว่างข้อปล้อง  

และพื้นที่ใบ (Soumya et al., 2017) มีรายงานพบว่า ต้นมะม่วง 

ที่ได้รับพาโคลบิวทราโซลมีการเจริญเติบโตลดลง โดยมีความสูง  

เส้นผ่าศนูย์กลางทรงพุม่ และเส้นรอบวงของต้นน้อยกว่าต้นควบคมุ  

(Yeshitela et al., 2004) เช่นเดียวกับผลการทดลองในคร้ังนี้ 

ที่พบว่า ต้นทุเรียนท่ีได้รับพาโคลบิวทราโซลทุกความเข้มข้น 

เริ่มแตกใบอ่อนช้า และมีเปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อน จ�านวนใบอ่อน 

ต่อยอด และความยาวของยอดใหม่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับต้น 

ทุเรียนที่ได้รับน�้าเปล่า อาจเนื่องมาจากพาโคลบิวทราโซลเป็นสาร 

ชะลอการเจรญิเตบิโตของพชืทีส่ามารถยบัยัง้การสร้างจิบเบอเรลลนิ  

(สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, 2544) จึงส่งผลให้ยอดทุเรียนที่ได้รับพา

โคลบิวทราโซลมีการเจริญเติบโตช้าลง

 แต่อย่างไรกต็ามจากการทดลอง พบว่า ค่า SPAD value  

ของใบทุเรียน ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางของผลทุเรียนที่ได้รับ 

น�้าเปล่าและพาโคลบิวทราโซลทุกความเข้มข้นไม่แตกต่างกัน  

แสดงให้เห็นว่า ระดับความเข้มข้นของพาโคลบิวทราโซลที่พ่น 

ต้นทุเรียนไม่มีผลกระทบต่อการสร้างคลอโรฟิลล์และการเจริญ

เติบโตของผล จึงท�าให้ผลทุเรียนสามารถเจริญเติบโตเป็นอย่างด ี

เช่นเดียวกับต้นทุเรียนที่ได้รับน�้าเปล่า ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งนี้

สอดคล้องกับรายงานของ Yeshitela et al. (2004) ท่ีพบว่า  

พาโคลบิวทราโซลลดการเจริญเติบโตของต้นมะม่วง แต่ไม่ส่ง 

ผลกระทบต่อน�้าหนักของผลมะม่วง รวมทั้งยังพบว่า ต้นมะม่วง 

ที่ได้รับพาโคลบิวทราโซลมีผลที่มีความหวานและปริมาณน�้าตาล 

มากกว่าต้นควบคุม  

 เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากความเข้มข้นของ 

พาโคลบวิทราโซลในครัง้นี ้พบว่า ต้นทเุรยีนทีไ่ด้รบัพาโคลบวิทราโซล  

ความเข้มข้น 1500 ppm การเจริญเติบโตของยอดน้อยที่สุด  

เมือ่เทยีบกบัความเข้มข้นอืน่ๆ แต่พาโคลบวิทราโซลทีค่วามเข้มข้นนี้  

ท�าให้ความสูงของผลทุเรียนในเดือนที่ 2 หลังให้สาร มีแนวโน้ม 

น้อยกว่าความเข้นข้นอืน่ๆ ดังนัน้ความเข้มข้นทีแ่นะน�าส�าหรบัการน�า 

ไปใช้ในแปลงจริง คือ พาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น 1000 ppm  

ทีช่่วยชะลอการแตกใบอ่อนของต้นทเุรยีนในระยะตดิผล โดยไม่ส่งผล 

กระทบต่อการเจริญเติบโตของผลทุเรียน

กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยในครั้งนี้ ได ้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี คณะผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็น

อย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วย 

 ตารางท่ี 3 คา SPAD value ของใบทุเรียน และความสูงของผลทุเรียนหลังการพนพาโคลบิวทราโซล 1 และ 2 เดือน 
ตามลําดับ  
 

สิ่งทดลอง SPAD value ความสูงของผลทุเรียน (ซม.) 
1 เดือน หลังใหสาร 2 เดือน หลังใหสาร 1 เดือน หลังใหสาร 2 เดือน หลังใหสาร 

นํ้าเปลา (วิธีควบคุม) 65.85 a 65.36 a 19.01 a 26.69 a 
พาโคลบิวทราโซล 500 ppm 65.30 a 65.85 a 18.36 a 26.90 a 
พาโคลบิวทราโซล 1000 ppm 65.48 a 67.15 a 18.70 a 26.07 a 
พาโคลบิวทราโซล 1500 ppm 65.86 a 64.10 a 18.58 a 23.21 a 
 ns ns ns ns 
 2.73 2.09 8.44 6.07 
ตัวอักษรท่ีเหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
โดยวิธี Duncan’s multiple range test 
 
ตารางท่ี 4 เสนผาศูนยกลางของผลทุเรียนหลังการพนพาโคลบิวทราโซล 1 และ 2 เดือน ตามลําดับ  
 

สิ่งทดลอง เสนผาศูนยกลางของผลทุเรยีน (ซม.) 
1 เดือน หลังใหสาร 2 เดือน หลังใหสาร 

นํ้าเปลา (วิธีควบคุม) 12.64 a 20.43 a 
พาโคลบิวทราโซล 500 ppm 12.81 a 21.33 a 
พาโคลบิวทราโซล 1000 ppm 12.49 a 21.03 a 
พาโคลบิวทราโซล 1500 ppm 12.60 a 20.30 a 
 ns ns 
 10.10 8.07 
ตัวอักษรท่ีเหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
โดยวิธี Duncan’s multiple range test 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 พาโคลบิวทราโซลสามารถลดการเจริญเติบโตของยอดพืชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติเปนตัวกลาง
ในการปรับเปลี่ยนระดับของฮอรโมนพืช เชน จิบเบอเรลลิน, แอบไซซิคแอซิด และไซโตไคนิน นอกจากน้ีพาโคลบิวทรา
โซลยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลายอยางในพืชหลายชนิด เชน ชะลอความแกของพืช โดยการเพ่ิมความ
เขมขนของรงควัตถุในกระบวนการสังเคราะหแสง ปรับปรุงกระบวนการดูดธาตุอาหาร การสังเคราะหคารโบไฮเดรต การ
ออกดอก และการสรางผล เปนตน (Soumya ., 2017)  
 พาโคลบิวทราโซลชะลอการเจริญเติบโตของพืชอยางมีประสิทธิภาพ โดยการลดความสูงของพืช ระยะหาง
ระหวางขอปลอง และพ้ืนท่ีใบ (Soumya  ., 2017) มีรายงานพบวา ตนมะมวงท่ีไดรับพาโคลบิวทราโซลมีการ
เจริญเติบโตลดลง โดยมีความสูง เสนผาศูนยกลางทรงพุม และเสนรอบวงของตนนอยกวาตนควบคุม (Yeshitela et al., 
2004) เชนเดียวกับผลการทดลองในครั้งน้ีท่ีพบวา ตนทุเรียนท่ีไดรับพาโคลบิวทราโซลทุกความเขมขน เริ่มแตกใบออนชา 
และมีเปอรเซ็นตการแตกใบออน จํานวนใบออนตอยอด และความยาวของยอดใหมนอย เมื่อเปรียบเทียบกับตนทุเรียนท่ี
ไดรับนํ้าเปลา อาจเน่ืองมาจากพาโคลบิวทราโซลเปนสารชะลอการเจริญเติบโตของพืชท่ีสามารถยับยั้งการสรางจิบเบอ
เรลลิน (สมบุญ, 2544) จึงสงผลใหยอดทุเรียนท่ีไดรับพาโคลบิวทราโซลมีการเจริญเติบโตชาลง 
 แตอยางไรก็ตามจากการทดลองพบวา คา SPAD value ของใบทุเรียน ความสูงและเสนผาศูนยกลางของผล
ทุเรียนท่ีไดรับนํ้าเปลาและพาโคลบิวทราโซลทุกความเขมขนไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา ระดับความเขมขนของพาโคล
บิวทราโซลท่ีพนตนทุเรียนไมมีผลกระทบตอการสรางคลอโรฟลลและการเจริญเติบโตของผล จึงทําใหผลทุเรียนสามารถ

ตารางที่ 4 เส้นผ่าศูนย์กลางของผลทุเรียนหลังการพ่นพาโคลบิวทราโซล1 และ 2 เดือน ตามล�าดับ 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขตชายแดนภาคตะวันออก 

เพื่อเพ่ิมความสามารถการแข่งขัน เป็นการวิจัยร่วมกันแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลวิจัย 

แบบสุ่มตัวอย่างจาก 1,823 คน กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้เช่ียวชาญในจังหวัดสระแก้ว จ�านวน 15 คน และผู้เชี่ยวชาญ 

ในจังหวัดจันทบุรี จ�านวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเน้ือหาและการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัย 

ระหว่าง ควอไทล์หรือค่า IR (Interquartile Range) ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพผู้ประกอบการประกอบด้วย 3 ศักยภาพ 11 คุณลักษณะ  

คือ 1) ศักยภาพแห่งความส�าเร็จ ประกอบด้วยคุณลักษณะ ได้แก่ การแสวงหาโอกาส ความมั่นคง ความมีพันธะต่องาน ความต้องการ 

ใฝ่หาด้านคณุภาพและประสทิธภิาพ และความกล้าเสีย่ง 2) ศกัยภาพแห่งการวางแผน ประกอบด้วยคณุลกัษณะ ได้แก่ การก�าหนดเป้าหมาย  

การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และการวางแผนและประเมินผล 3) ศักยภาพแห่งอ�านาจ ประกอบด้วยคุณลักษณะ ได้แก่ การชี้ชวนชักจูงใจ  

การสร้างเครือข่าย และความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่น�าไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันต่อไป

ค�าส�าคัญ : ศักยภาพของผู้ประกอบการ, ชายแดนภาคตะวันออก, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

Abstract
 This research aimed to develop the potential of the small and medium business entrepreneurs in the  

eastern border trading zone to increase their competitiveness. Qualitative and quantitative research methodology 

was used along with Delphi research techniques. Thirty samples, consisting of 15 experts from Sa Keao province and  

15 experts from Chanthaburi province, were selected by purposive sampling method. The research instruments  

included questionnaire, and structured interview. Content analysis and statistical analysis with mean, and  

Interquartile Range were utilized. The result revealed that the potential of the entrepreneurs consisted of three  

components and eleven characteristics. 1) Success consisted of seeking for opportunities, stability, job commitment,  

searching for quality and efficiency, and taking risks. 2) Planning consisted of targeting, searching for information,  

and planning and evaluation. 3) Power consisted of persuasion, networking, and self-confidence. These are  

considered the basic factors leading to increasing the competitiveness.

Keywords : Potential, East of Economic Border Trading Zone, Small and Medium Enterprise
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บทน�า
 อดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนา 

ประเทศด้วยการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ 

อย่างต่อเนื่อง แต่จากเม่ือวิกฤตการณ์ฟองสบู่แตกในปี 2540  

ธรุกจิขนาดใหญ่เกดิภาวการณ์ชะลอตวั และหยดุชะงกัหรอืปิดกจิการ 

เป็นจ�านวนมากท�าให้บุคคลากรท่ีมีความรู้มีประสบการณ์ผู้ส�าเร็จ 

การศึกษาใหม่ต้องถูกออกจากงานหรือเสียโอกาสในการท�างาน  

ส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นผันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือนมาเป็น 

ผู้ประกอบการธุรกิจเองโดยเฉพาะในเขตการค้าชายแดน ซึ่งเป็น 

การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) ที่นับวันยิ่งทวี 

บทบาทและความส�าคัญต่อประชาคมโลกเป็นอย่างมาก ส่งผลให ้

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของประเทศเพิ่มมากข้ึน (เกษรา  

หลิมพาณิชย์, 2559) การด�าเนินการค้าชายแดนไม่ใช่เรื่องง่ายและ 

ต้องประสบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

ที่ต้องรักษาสถานภาพด้าน การแข่งขันและพัฒนาศักยภาพของ 

ผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได ้

อย่างยั่งยืน จากรายงานของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (2545: 265 อ้างถึงใน ภวัตธนา สารแสนล้าน,  

2559) พบว่า ผู้ประกอบการไทย ร้อยละ 29.8 มีภูมิหลังทาง 

การศึกษาอยู ่ในระดับไม่สูงมากนักและใกล้เคียงกับบุคลากร 

ในกลุม่ลกูจ้าง ขณะเดยีวกนัลกัษณะการประกอบการของธรุกจิขนาด 

กลางและขนาดย่อมยังไม่เอื้ออ�านวยหรือจูงใจมากพอกับการสร้าง 

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขึ้นมา เนื่องจากสาเหตุหลัก 2 ประการ 

คือ 1) ผู้ประกอบการท่ีได้รับการสืบทอดกิจการของครอบครัว 

จากบิดา มารดา หรือบรรพบุรุษ มีลักษณะการบริหารจัดการ 

แบบครอบครัวเดิมๆ ไม่มีการวางแผนการด�าเนินธุรกิจอย่าง 

เป็นระบบ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่ตนเองถนัดมากกว่าผลิตตาม 

ความต้องการของตลาด 2) ผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์ใน 

การท�าธุรกิจแต่ต้องการเริ่มท�าธุรกิจส่วนตัว ซ่ึงบุคคลเหล่านี ้

ขาดทกัษะและประสบการณ์ในเชงิธรุกจิหลายๆ ด้าน ได้แก่ การขาด 

ความกล้าเสี่ยงการขาดความกระตือรือร้น การขาดความเป็นผู้น�า  

เป็นต้น จากการศึกษาของ ติ๋ม มณีค�า (2560) นอกจากนี้ พบว่า  

ปัญหาทีเ่กิดขึน้กบัธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนใหญ่เกดิจาก 

บุคลากรโดยเฉพาะผู้ประกอบการ เช่น การขาดจิตวิญญาณของ 

ความเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถในการการจัดการท่ีไม่ดีพอ 

การขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ การขาดแรงงานมีฝ ีมือ 

ท�าให้สินค้าที่ผลิตไม่มีคุณภาพ จึงไม่สามารถแข่งขันได้ เป็นต้น 

ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ท�าให้อัตราความเสี่ยงต่อความล้มเหลวค่อนข้างสูง 

จากการขาดการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู ้ประกอบการ 

ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรตระหนกัและให้ความส�าคัญกบัการพฒันา 

ศักยภาพของตนเองเพื่อการสร ้างโอกาสและความส�าเร็จ 

ในการประกอบธุรกิจตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ดังข้อมูลจากงาน 

วิจัยของพีรญา กัณฑบุตร จากวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  

(2559) ได้ระบุว่า ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ได ้แก ่ 1) การเลือกธุรกิจ  

2) การมีแผนงาน 3) การมีจุดมุ่งหมายที่ดี 4) การเลือกท�าเลที่ตั้ง  

5) การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 6) การสร้างพันธมิตรทางการค้า  

7) การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 8) คุณภาพของสินค้าหรือบริการ  

9) การจัดการแหล ่งการเงิน 10) มีการจัดท�าระบบบัญชี 

11) การก�าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจน 12) การมีเครดิต 

เป็นที่น่าเชื่อถือ 13) ประสบการณ์ในการท�างาน 14) ความรู ้

ความสามารถ 15) ตอบสนองให้ตรงต่อรสนิยมของลูกค ้า 

16) การแยกรายรับรายจ่าย 17) มีหลักการจัดการงานที่มี 

ประสิทธิภาพ 18) มีการส่ังการที่มีความยืดหยุ่นศาสตร์และศิลป์ 

ต่างๆ ส่วน Cunningham and Lischeron (1991) กล่าวว่า 

แนวคิดด้านศักยภาพของผู้ประกอบการเป็นสมรรถนะของบุคคล 

ที่มีความสามารถที่แตกต่างจากบุคคลอื่น ซึ่งผ่านประสบการณ์ 

ทางธุรกิจ ความรู้ที่สั่งสมมาทุนเดิมทางสังคม แนวคิดในการท�างาน 

เครือข่ายธุรกิจและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบการต้อง 

แบกรบัความเส่ียง และมคีวามสามารถด้านการจดัการธรุกจิส�าหรบั 

ศักยภาพของการเป็นผู้ประกอบการตามแนวคิดของ Mc Bay  

ซ่ึงเป็นแนวคิดที่ครอบคลุม หลายมิติของศักยภาพของการเป็น 

ผู้ประกอบการ ทั้งน้ีผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะ 

ความรู้ และความสามารถในหลายๆ ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับ 

สถานการณ์ซ่ึงจ�าแนกเป็น 3 ด้าน (Kabatire et al., 2007:  

52-53) ดังจะเห็นได้ว่า คุณลักษณะและขีดความสามารถของ 

ผู ้ประกอบการเป็นองค์ประกอบหลักในการสนับสนุนให้ธุรกิจ

ประสบความส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคการแข่งขัน 

อย่างเสรีประกอบกับการรายงานการวิจัยของศักดิ์สุริยา ไตรยราช  

(2556) ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การค้าชายแดน พบว่า  

ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไม่มีกลยุทธ์ของการสร้าง หรือก�าหนด 

ผลผลิตหรือบริการที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขายในตลาดอาเซียน  

ทัง้ทีต่วัชีว้ดัของการค้าชายแดน คอื มลูค่าการค้าขายลงทนุและรายได้ 

จากการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

ทีจ่ะน�ามาพฒันาให้มศีกัยภาพเป็นทีต้่องการของประเทศเพือ่นบ้าน 

เพื่อขายและแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน จากบริบทโดยรวมดังกล่าว  

ผู้ประกอบการค้าชายแดนไทยนั้นยังไม่สามารถเติบโตได้ทันกับ 

การเปลี่ยนแปลงของการสนับสนุนตามนโยบายภาครัฐด้วยองค ์

ประกอบที่เป็นคุณลักษณะและศักยภาพในการบริหารจัดการ 

เชิงธุรกิจดังจะเห็นได้ว่าการสร้างความส�าเร็จให้กับผู้ประกอบการ 

ธุรกิจในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในเขตการค้าชายแดนม ี

ความจ�าเป็นต้องท�าการศึกษาวิจัยอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับศักยภาพ 

ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตการค้า 
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ชายแดนภาคตะวันออกเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันทั้งน้ี 

เพื่อสร้างโอกาสในการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมในเขตการค้าชายแดนภาคตะวันออกให้สอดคล้อง 

กับบริบทการด�าเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอันเน่ืองจากนโยบาย 

เศรษฐกิจการค้าชายแดนภาครัฐและความพยายามของภาครัฐ 

ต้องการให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

การศกึษาวจิยัในครัง้นี ้คณะผูว้จิยัมคีวามสนใจพฒันาศกัยภาพของ 

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตชายแดน 

ภาคตะวันออกโดยการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อน�า 

ข้อมูลองค์ประกอบเชิงส�ารวจมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ศักยภาพ 

ของผูป้ระกอบการชายแดนโดยมคีวามคาดหวงัว่าผลการศึกษาวจัิย 

ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ 

และแนวทางการวางแผนธุรกิจในอนาคตของผู้ประกอบการธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมเขตชายแดนภาคตะวันออกเพื่อเพิ่ม 

ขดีความสามารถการแข่งขนัในยคุการแข่งขนัเสรทีีม่ผีูแ้ข่งขนัทัง้ไทย 

และชาวต่างชาติในเขตการค้าชายแดนภาคตะวันออก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่พฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมเขตชายแดนภาคตะวันออกเพ่ือเพิ่มความสามารถ

การแข่งขัน

กรอบแนวคิด
 ศกัยภาพของผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาด 

ย่อมมีอิทธิพลต ่อเพิ่มความสามารถการแข ่งขันทางการค ้า 

เขตการค ้าชายแดนภาคตะวันออก (จันทบุรีและสระแก ้ว)  

มีกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยมีวัตถุประสงคทีจะพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการท่ีจะนํามาสรางความสามารถการ
แขงขันของธุรกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับบริบทของเขตชายแดนภาคตะวันออก โดยสามารถ
ช้ีชัดถึงขอบเขตของศักยภาพผูประกอบการได 3 ศักยภาพ 13 คุณลักษณะ คือ 1) ศักยภาพแหงความสําเร็จ ประกอบดวย
คุณลักษณะ ไดแก การแสวงหาโอกาส ความม่ันคง ความมีพันธะตองาน ความตองการใฝหาดานคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ความกลาเสี่ยง และการมีนวัตกรรมใหม 2) ศักยภาพแหงการวางแผน ประกอบดวยคุณลักษณะ ไดแก การกําหนดเปาหมาย 
การแสวงหาขอมูลขาวสาร การวางแผนและประเมินผล และการตรวจสอบติดตามงาน 3) ศักยภาพแหงอํานาจ ประกอบดวย

ความสามารถการ
แขงขันของธุรกิจ 

SMEs ในเขตการคา
ชายแดนตะวันออก 

การแสวงหาโอกาส 

ความมั่นคง 
 

ความมีพันธะตองาน 

ความตองการใฝหาดานคณุภาพ
และประสิทธิภาพ 

การมีนวัตกรรมใหม 

ความกลาเสี่ยง 

การกําหนดเปาหมาย 

การแสวงหาขอมลูขาวสาร 

การวางแผนและประเมินผล 
 

การตรวจสอบตดิตามงาน 

การช้ีชวนชักจูงใจ 

การสรางเครือขาย 

ความเช่ือมั่นในตนเอง 

ศักยภาพแหงความสําเร็จ 

ศักยภาพแหงการวางแผน 

ศักยภาพแหงอํานาจ 
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้คณะผู ้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา 

ศกัยภาพของผูป้ระกอบการทีจ่ะน�ามาสร้างความสามารถการแข่งขนั 

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ 

บริบทของเขตชายแดนภาคตะวันออก โดยสามารถช้ีชัดถึง 

ขอบเขตของศกัยภาพผูป้ระกอบการได้ 3 ศกัยภาพ 13 คุณลกัษณะ  

คือ 1) ศักยภาพแห่งความส�าเร็จ ประกอบด้วยคุณลักษณะ ได้แก่  

การแสวงหาโอกาส ความมัน่คง ความมพีนัธะต่องาน ความต้องการ 

ใฝ่หาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ความกล้าเส่ียง และการม ี

นวัตกรรมใหม่ 2) ศักยภาพแห่งการวางแผน ประกอบด้วย 

คณุลกัษณะ ได้แก่ การก�าหนดเป้าหมาย การแสวงหาข้อมลูข่าวสาร  

การวางแผนและประเมินผล และการตรวจสอบติดตามงาน 

3) ศักยภาพแห่งอ�านาจ ประกอบด้วยคุณลักษณะ ได้แก่ การชี้ชวน 

ชักจูงใจ การสร้างเครือข่าย และความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งการวิจัย 

นี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) จากการ 

วิเคราะห์และสังเคราะห์จากหลักการ แนวคิด และทฤษฎีจาก 

นกัวชิาการทีส่ามารถน�ามาพฒันาและประยกุต์ใช้ได้ในเขตชายแดน 

ภาคตะวันออก โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 

ในการสร้างรูปแบบ วธิกีารด�าเนนิการวจิยัแบ่งออกเป็นข้ันตอนดงันี้  

 1. ศึกษาเอกสาร ต�าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

แนวคิด หลักการทฤษฎีศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อก�าหนด 

กรอบแนวคิดการวิจัย

 2. ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาวิจยัคร้ังนี ้คือ ผู้ประกอบการ 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขตชายแดนภาคตะวันออก (สระแก้ว 

และจันทบุรี) ซ่ึงเป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการการค้าชายแดน 

ไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว และสมาคมการค้าและการท่องเที่ยว 

ชายแดนไทย-กัมพชูา จงัหวัดจนัทบุร ีจ�านวน 1,823 คน กลุ่มตัวอย่าง 

ใช้ ในการศกึษาคร้ังนี ้คอื ผูเ้ช่ียวชาญในจงัหวดัสระแก้ว จ�านวน 15 คน  

และผู้เชี่ยวชาญในจังหวัดจันทบุรี จ�านวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน  

ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

 3. สร้างแบบสอบถามรปูแบบศกัยภาพของผูป้ระกอบการ 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการใช้เทคนิคเดลฟาย 3 รอบ  

จากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 30 คน โดยรอบท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง รอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่รวม 

ข้อมูลและมาวิเคราะห์จาก รอบที่ 1 เป็นแบบ (Rating Scale)  

โดยผู้เชี่ยวชาญจะตอบแต่ละข้อตามล�าดับ ความจ�าเป็นของแต่ละ 

กลยุทธ์ รอบที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่รวมข้อมูลและมาวิเคราะห์  

จากรอบที ่2 โดยผูเ้ชีย่วชาญได้ทราบความคดิเหน็กลุม่ และทบทวน 

ค�าตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 เม่ือทบทวนค�าตอบ อาจยืนยัน 

ค�าตอบเดิมเพิ่มเติมค�าตอบหรือเปลี่ยนแปลงค�าตอบได้

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 แบบสอบถามแแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อให้ 

ผู ้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ น�าแบบสอบถาม 

ทีส่ร้างขึน้ไปให้ทีป่รกึษางานวจิยั ตรวจสอบความถกูต้อง ความชดัเจน 

ของการใช้ภาษา และความครอบคลุมเนื้อหา แล้วปรับแก้ตามที ่

ที่ปรึกษางานวิจัยได้ให้ค�าแนะน�า เพื่อให้มีความสมบรูณ์มากท่ีสุด  

จากนั้นท�าการส่งแบบสอบถามให้ผู ้เชี่ยวชาญตอบความคิดเห็น 

ของแต่ละท่าน

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย การหาค่ามัธยฐาน  

และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์หรือค่า IR (Interquartile Range)  

หลังจากตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จึงน�า 

ข้อมูลที่ได้มาแปลงเป็นรหัสตัวเลข แล้วบันทึกรหัสลงในเครื่อง 

คอมพิวเตอร์โดยด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. น�าข้อมลูจากแบบสอบถามรอบที ่1 แบบปลายเปิด  

(Opened End) มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ 

จัดกลุ่ม (Categorization) รายด้านและรายข้อ หลังจากนั้นผู้วิจัย 

น�าแนวทางท่ีวิเคราะห์ได้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม รอบท่ี 2 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 2. แบบสอบถามรอบที่ 2 พัฒนาจากค�าตอบของ 

แบบสอบถามในรอบที่ 1 โดยการรวบรวมความคิดเห็นจาก 

ผู ้เชี่ยวชาญทั้งหมดเข้าด้วยกัน รวมทั้งตัดข้อมูลที่ซ�้าซ้อนออก 

หลังจากนั้นจึงสร้างแบบสอบถามรอบที่ 2 ส่งกลับไปยังผู้เชี่ยวชาญ 

กลุ่มเดิมอีกครั้งหนึ่ง 

 3. แบบสอบถามรอบที่ 3 เป็นการพัฒนาค�าตอบจาก 

แบบสอบถามรอบที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรอบท่ี 3 ซึ่งม ี

ความคิดเห็นสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม 

รอบที่ 2 ร้อยละ 100 คณะผู้วิจัยจึงยุติการส่งแบบสอบถามเพียง 

รอบที่ 3 ซึ่งเมื่อคะแนนการของค�าตอบในรอบที่ 3 มีน้อยกว่า 

ร้อยละ 15

   

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ของผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมชายแดน 

ภาคตะวันออกเพือ่เพิม่ความสามารถการแข่งขนั โดยใช้เทคนคิเดลฟาย  

ใช้แบบสอบถามจ�านวน 3 รอบ ข้อค�าถามจ�านวน 13 คุณลักษณะ  

โดยการสรุปผล จากข้อท่ีมีความเห็นสอดคล้องกัน ซ่ึงมีจ�านวน 

ทั้งสิ้น 11 คุณลักษณะ แบ่งขอบเขตเนื้อหาได้ดังนี้

 1. ศักยภาพแห่งความส�าเรจ็ มคีวามเหมาะสมในระดบั 

มากถึงมากที่สุด เช ่น การแสวงหาโอกาส ความกล้าเสี่ยง  

ความมั่นคง ความมีพันธะต่องาน และความต้องการใฝ่หาด้าน 

คุณภาพและประสิทธิภาพ
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 2. ศกัยภาพแห่งการวางแผน มคีวามเหมาะสมในระดบั

มากถึงมากที่สุด เช่น การก�าหนดเป้าหมาย การแสวงหาข้อมูล และ

การวางแผนและประเมินผล 

 3. ศกัยภาพแห่งอ�านาจ มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก

ถึงมากที่สุด เช่น การสร้างเครือข่าย การชี้ชวนและการจูงใจ และ

ความเชื่อมั่นในตัวเอง 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสม จากแบบสอบถามรอบที่ 3 ศักยภาพแห่งความส�าเร็จ

ศักยภาพผู้ประกอบการ
ควอไทล์

(Q3-Q1)

มัธยฐาน

Md

พิสัยควอไทล์

(IQR)
ความคิดเห็น

ระดับ

ความเหมาะสม

ศักยภาพแห่งความส�าเร็จ

1. การแสวงหาโอกาส 4-5 5 1 สอดคล้อง มากที่สุด

2. ความมั่นคง 4-5 4 1 สอดคล้อง มาก

3. ความมีพันธะต่องาน 4-4 4 1 สอดคล้อง มาก

4. ความต้องการใฝ่หาด้าน

 คุณภาพและประสิทธิภาพ 

4-5 4 1 สอดคล้อง มาก

5. ความกล้าเสี่ยง 4-5 5 1 สอดคล้อง มากที่สุด

6. การมีนวัตกรรมใหม่ 3-5 4 2 ไม่สอดคล้อง มาก

ศักยภาพผู้ประกอบการ
ควอไทล์

(Q3-Q1)

มัธยฐาน

Md

พิสัยควอไทล์

(IQR)
ความคิดเห็น

ระดับ

ความเหมาะสม

ศักยภาพแห่งการวางแผน

7. การก�าหนดเป้าหมาย 4-5 5 1 สอดคล้อง มากที่สุด

8. การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 4-5 5 1 สอดคล้อง มากที่สุด

9. การวางแผนและประเมินผล 4-4 4 1 สอดคล้อง มาก

10. การตรวจสอบติดตามงาน 3-5 4 2 ไม่สอดคล้อง มาก

ศักยภาพผู้ประกอบการ
ควอไทล์

(Q3-Q1)

มัธยฐาน

Md

พิสัยควอไทล์

(IQR)
ความคิดเห็น

ระดับ

ความเหมาะสม

ศักยภาพแห่งอ�านาจ

11. การชี้ชวนชักจูงใจ 4-4 5 1 สอดคล้อง มาก

12. การสร้างเครือข่าย 4-5 5 1 สอดคล้อง มากที่สุด

13. ความเชื่อมั่นในตัวเอง 4-4 4 1 สอดคล้อง มาก

 ผลการวิจัยศักยภาพแห่งความส�าเร็จ พบว่า ค่ามัธยฐานที่มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คือ ข้อ 1 และ 5 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสม จากแบบสอบถามรอบที่ 3 ศักยภาพแห่งการวางแผน

 ผลการวิจัยศักยภาพแห่งการวางแผน พบว่า ค่ามัธยฐานที่มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คือ ข้อ 7 และ 8 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสม จากแบบสอบถามรอบที่ 3 ศักยภาพแห่งอ�านาจ 

 ผลการวิจัยศักยภาพแห่งอ�านาจ พบว่า ค่ามัธยฐานที่มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คือ ข้อ 12 
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สรุปผลและอภิปรายผล
 ผู ้ประกอบการเป็นผู ้ ท่ีจะต้องเผชิญกับความเส่ียง 

การประกอบการจึงไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องที่บุคคลจะต้อง 

เตรียมการเตรียมความพร้อมและแสวงหาโอกาสท่ีจะก้าวเข้าสู่ 

การประกอบธุรกิจ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีศักยภาพให้พร้อม 

รับกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซ่ึง  

Cunningham and Lischeron (1991) กล่าวว่า แนวคิด 

ด้านศักยภาพผู้ประกอบการเป็นสมรรถนะของบุคคลที่มีความ 

สามารถที่แตกต่างจากบุคคลอื่น ซึ่งผ่านประสบการณ์ทางธุรกิจ  

ความรู้ที่ส่ังสมมาทุนเดิมทางสังคม แนวคิดในการท�างานเครือข่าย 

ธุรกิจและปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบการต้องแบกรับ 

ความเสี่ยงและมีความสามารถด้านการจัดการธุรกิจ ซึ่งผล 

การพฒันาศักยภาพของผู้ประกอบการชายแดนในทีน่ี ้แบ่งศกัยภาพ 

ออกเป็น 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 11 คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้  

(Kabatire et al., 2007: 52-53) 

 ด้านที่ 1 ศักยภาพแห่งความส�าเร็จ แบ่งออกเป็น

  1.1 การแสวงหาโอกาส (Opportunity Search)  

คือ การกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ  

หรือประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อสรรหาโอกาสใหม่ๆ ที่ดี 

กว่าให้กับธุรกิจ ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแห่งความส�าเร็จจะต้อง 

แสวงหาโอกาสจะบรรลุเป้าหมายได้ก�าหนดไว้เสมอ สอดคล้องกับ 

ฉตัยาพร เสมอใจ และคณะ (2552: 12-13) ท่ีเสนอว่า ผูป้ระกอบการ 

จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม หรือ 

แนวทางในการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา 

หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นกับธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนั้น Ryan  

et al. (2005 อ้างถึงในวินัย วารมา และคณะ, 2560) ได้กล่าวว่า 

ผู้ประกอบการท่ีดีต้องมีการคาดการณ์สภาพการแข่งขันในตลาด 

ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 

  1.2 ความม่ันคง (Stability) คือ ความมุ่งม่ันที่จะ 

ใช้สติปัญญาความสามารถที่ตนเองมีอยู่ในการทุ่มเทท�างานเพื่อให ้

งานนัน้ส�าเรจ็ลลุ่วงไม่ท้อถอยแม้ว่างานนัน้จะยากล�าบากหรอืใช้เวลา 

ท�างานมากกว่าบคุคลอืน่กต็ามในขณะที ่ฉตัยาพร เสมอใจ และคณะ  

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผูประกอบการเปนผูท่ีจะตองเผชิญกับความเสี่ยงการประกอบการจึงไมใชเรื่องของโชคแตเปนเรื่องท่ีบุคคลจะตอง
เตรียมการณเตรียมความพรอมและแสวงหาโอกาสท่ีจะกาวเขาสูการประกอบธุรกิจ ดังนั้นผูประกอบการตองมีศักยภาพให
พรอมรับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน ซึ่ง Cunningham and Lischeron (1991) กลาววา แนวคิด
ดานศักยภาพผูประกอบการเปนสมรรถนะของบุคคลที่มีความสามารถท่ีแตกตางจากบุคคลอื่น ซึ่งผานประสบการณทางธุรกิจ 
ความรูท่ีสั่งสมมาทุนเดิมทางสังคม แนวคิดในการทํางานเครือขายธุรกิจและปจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของ โดยผูประกอบการตอง     
แบกรับความเสี่ยงและมีความสามารถดานการจัดการธุรกิจ ซึ่งผลการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการชายแดนในท่ีน้ี แบง
ศักยภาพออกเปน 3 ดาน ซึ่งประกอบดวย 11 คุณลักษณะ ดังตอไปนี้ (Kabatire et al., 2007: 5253)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ศักยภาพของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมชายแดนภาคตะวันออก 

 ดานท่ี 1 ศักยภาพแหงความสําเร็จ แบงออกเปน 
  1.1 การแสวงหาโอกาส (Opportunity Search) คือ การกระตือรือรนในการแสวงหาความรู คนหานวัตกรรม
ใหมๆ หรือประยุกตใชประสบการณท่ีผานมา เพื่อสรรหาโอกาสใหมๆ ท่ีดีกวาใหกับธุรกิจ ผูประกอบการท่ีมีศักยภาพแหง
ความสําเร็จจะตองแสวงหาโอกาสจะบรรลุเปาหมายไดกําหนดไวเสมอ สอดคลองกับฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ (2552: 12
13) ท่ีเสนอวา ผูประกอบการจะตองมีความคิดสรางสรรคในการสรางผลิตภัณฑ นวัตกรรม หรือแนวทางในการใหบริการ
รูปแบบใหมๆ ตลอดจนการแกไขปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นกับธุรกิจอยางสรางสรรค นอกจากนั้น Ryan et al. (2005 อางถึงใน
วินัย วารมา และคณะ, 2560) ไดกลาววา ผูประกอบการที่ดีตองมีการคาดการณสภาพการแขงขันในตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา  
  1.2 ความมั่นคง (Stability) คือความมุงมั่นท่ีจะใชสติปญญาความสามารถที่ตนเองมีอยูในการทุมเททํางานเพ่ือให
งานนั้นสําเร็จลุลวงไมทอถอยแมวางานนั้นจะยากลําบากหรือใชเวลาทํางานมากกวาบุคคลอ่ืนก็ตามในขณะท่ีฉัตยาพร เสมอใจ 
และคณะ (2552: 14) มีความเห็นวาผูประกอบการจะตองมีความทุมเทและมุงมั่นใหกับธุรกิจท่ีสรางข้ึนเพื่อใหธุรกิจอยูรอด
เจริญเติบโตและบรรลุเปาหมายของธุรกิจผูประกอบการจะตองมั่นใจวาจะสามารถมุงม่ันทุมเทและพรอมท่ีจะทํางานหนัก
รวมท้ัง Ryan et al. (2005 อางถึงในวินัย วารมา และคณะ, 2560) ผูประกอบการท่ีจะประสบผลสําเร็จไดนั้น จะตองมีความ
มุงมั่นทุมเทลงทุนท้ังแรงกายแรงใจจะตองทํางานหนักแทบจะไมมีวันหยุดเพราะตองมีการตัดสินใจดําเนินการแกไขปญหาอยู
ตลอดเวลา 

1. การแสวงหาโอกาส 
2. ความมั่นคง 
3. ความมีพันธะตองาน 
4. ความตองการใฝหา
ดานคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
5. ความกลาเสี่ยง 

ศักยภาพแหงความสําเร็จ 

ศักยภาพของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมชายแดนภาคตะวันออก 

ศักยภาพแหงการวางแผน 

1. การกําหนดเปาหมาย 
2. การแสวงหาขอมูล
ขาวสาร  
3. การวางแผนและ
ประเมินผล 

1. การช้ีชวนชักจูงใจ  
2. การสรางเครือขาย  
3. ความเช่ือมั่นในตนเอง 

ศักยภาพแหงอํานาจ 

1. การแสวงหาโอกาส

2. ความมั่นคง

3. ความมีพันธะต่องาน

4. ความต้องการใฝ่หาด้าน

 คณุภาพและประสทิธภิาพ

5. ความกล้าเสี่ยง

1. การก�าหนดเป้าหมาย

2. การแสวงหาข้อมูล

 ข่าวสาร

3. การวางแผนและ

 ประเมินผล

1. การชี้ชวนชักจูงใจ

2. การสร้างเครือข่าย

3. ความเชื่อมั่นในตนเอง

ภาพที่ 2 ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมชายแดนภาค

(2552: 14) มีความเห็นว่า ผู้ประกอบการจะต้องมีความทุ่มเทและ 

มุ่งมั่นให้กับธุรกิจที่สร้างขึ้นเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดเจริญเติบโตและ 

บรรลุเป้าหมายของธุรกิจผู้ประกอบการจะต้องมั่นใจว่าจะสามารถ 

มุง่มัน่ทุม่เทและพร้อมทีจ่ะท�างานหนกั รวมทัง้ Ryan et al. (2005)  

อ้างถึงในวินัย วารมา และคณะ, 2560) ผู้ประกอบการที่จะประสบ 

ผลส�าเร็จได้น้ัน จะต้องมีความมุ่งม่ันทุ่มเทลงทุนทั้งแรงกายแรงใจ 

จะต้องท�างานหนักแทบจะไม่มีวันหยุดเพราะต้องมีการตัดสินใจ 

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา

  1.3 ความมีพันธะต่องานความผกูพันความรบัผิดชอบ 

ในงาน (Commitment to Work Contract) คอื การทีผู่ป้ระกอบการ 

ได้ตั้งเป้าหมายแล้วจะนึกภาพถึงความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นเม่ือประสบ 

ความส�าเร็จหรือล้มเหลวและจะแสวงหาความต้องการประสบ 

ความส�าเรจ็แก่ตนเองและแก่บคุคลอืน่ทีอ่ยูร่อบตัวความรูสึ้กผกูพนั 

ต่อเป้าหมายนี้จะท�าให้ผู้ประกอบการทุ่มเทท�างานอย่างเต็มก�าลัง 

เต็มความสามารถรับผิดชอบต่องานที่ท�าอย่างเต็มที่แม้จะเผชิญ 

กับอุปสรรคที่อาจขัดขวางการด�าเนินงาน (อรพิณ สันติธีรากุล,  

2543: 19) โดยผู้ประกอบการจะต้องใส่ใจกับสถานการณ์ของธุรกิจ 

กฤตติยา  สัตย์พานิช, ทัศนัย  ขัตติยวงษ์, ธีรวุฒิ  สุทธิประภา
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มั่นตรวจสอบสภาพแวดล้อมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งขันหรือตลาดโลกโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมของผู้บริโภค

  1.4 ความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพ (Demand for Quality and Efficiency) คือ การ 

ท�างานอย่างกระตอืรอืร้น มชีวิีตชีวา มองเหตกุารณ์ต่างๆ เป็นโอกาส 

ที่จะได้เรียนรู้อดีตเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจส�ารวจหาวิธีการใหม่ๆ  

มาแก้ปัญหาไม่ยึดติดกับแผนงานที่วางไว้หากไม่สามารถปฏิบัติได ้

แต่ยอมเปลี่ยนแปลงแผนงานให้เป ็นตามสถานการณ์รับฟัง 

ข้อเสนอแนะค�าวจิารณ์ต่างๆ เพือ่น�ามาปรบัปรงุการท�างานให้เป็นไป 

ตามที่วางแผนไว้ (พิชญาภรณ์ พุ่มไพศาลชัย, 2549) 

  1.5 ความกล้าเสี่ยง (Risk taking) ผู้ประกอบการ 

มีความกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจไม่กลัวความล้มเหลวและพร้อมที ่

จะผจญกับปัญหาต่างๆ จะมีความภูมิใจเป็นอย่างมากเมื่อประสบ 

ความส�าเร็จในงานท่ีคนอื่นไม่กล้าเสี่ยง กล่าวคือ ผู้ประกอบการ 

มักจะชอบท�างานที่ท ้าทายไม่มีความภูมิใจกับงานที่ง ่ายและ 

หลีกเลี่ยงงานที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปแต่ประเมินแล้วว่ามีโอกาส 

ท�าให้ประสบผลส�าเร็จ 

 ด้านที่ 2  ด้านศักยภาพแห่งการวางแผน

  2.1 การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) คือ การที ่

ผูป้ระกอบการมเีป้าหมายสอดคล้องกบัความสนใจ สิง่ทีต่นเองถนดั 

และเป้าหมายนั้น ผู้ประกอบการได้ประเมินตนเองแล้วว่าใกล้เคียง 

กับความเป็นจริงและมีความสามารถท่ีจะท�าให้ประสบความส�าเร็จ 

ในงานนั้นๆ ได้นอกจากนั้น Ryan et al. (2005, อ้างถึงใน วินัย  

วารมา และคณะ, 2560) ได้กล่าวว่า การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน 

จะท�าให้ทราบถึงกลยุทธ์ไหนในการด�าเนินงานธุรกิจจึงจะประสบ 

ความส�าเร็จ

  2.2 การวางแผนติดตามการประเมินผล (Systematic  

Planning and Monitoring) คือ การวางแผนและวางกลยุทธ์ไว้ 

ล่วงหน้า รวมถงึการใช้หลกับรหิารงานอย่างเป็นระบบเพือ่เป็นลูท่าง 

การวเิคราะห์ปัญหาหรอือปุสรรคท่ีอาจเกดิข้ึนระหว่างการด�าเนนิงาน 

และน�ามาประเมนิเพ่ือคดิหาแนวทาง แก้ไขปัญหาหรอือปุสรรคนัน้ๆ  

ซึ่ง Ryan et al. (2005, อ้างถึงใน วินัย วารมา และคณะ, 2560) 

ได้อธิบายไว้ว่า แผนธุรกิจเป็นกุญแจส�าคัญในการสร้างบริษัท 

ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ความสามารถในการสร้างแผนธุรกิจ 

อย่างเป็นระบบเพื่อช้ีให้เห็นว่าจะมีการด�าเนินงานอะไรอย่างไร 

รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน 

อนาคตเพื่อที่จะได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและ 

ทันท่วงที

  2.3 การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (Information  

Seeking) คือ การค้นหาและแสวงหาข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลทั่วไป 

ด้านเศรษฐกิจการเมืองกฎหมายหรืออื่นๆ รวมถึงการแสวงหา 

ความรู ้จากบุคคลอื่นๆ จากการอบรมสัมมนาการปรึกษาหา 

ค�าแนะน�าจากผู้เช่ียวชาญเพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ 

ได้ถูกต้อง

 ด้านที่ 3  ด้านศักยภาพแห่งอ�านาจ

  3.1 การชี้ชวนการชักจูง (Persuasion) คือ  

ความสามารถที่จะชักจูงโน้มน้าวจิตใจผู ้อื่นให้เข้ามาช่วยเหลือ 

ร่วมมือด้วยดี รู้จักใช้ความสามารถในการบริหารงาน สร้างทัศนคต ิ

แรงจูงใจต่อผู้ร่วมงานให้สามารถเข้าใจการด�าเนินงานและเต็มใจ 

ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 

  3.2 การสร้างเครือข่าย (Networking) สอดคล้อง 

กบัการศกึษาของ ฉตัยาพร เสมอใจ และคณะ (2552: 46) ได้กล่าวว่า  

การมเีครือข่ายทีด่จีะช่วยให้การตดิต่อด�าเนนิกจิการใดๆ ได้สะดวกขึน้ 

นั่นคือ การที่ผู้ประกอบการรู้จักชี้แนะแนวทางและช่วยติดต่อกับ 

บุคคลหรือช่องทางที่ถูกต้องจะช่วยย่นระยะเวลาในการหาเส้นทาง 

ที่ถูกต้องด้วยตนเองได้อย่างมาก

  3.3 ความเชื่อมั่นในตัวเอง (Self confidence) คือ  

เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ชอบอิสระและ 

พึ่งตนเอง ตั้งใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมีลักษณะเป็นผู้น�า ซึ่งฉัตรยาพร  

เสมอใจ และคณะ (2552: 48) กล่าวว่า ผู้ประกอบการจะต้องมี 

ความมั่นใจ (Confidence) ในความต้องการและยึดมั่นในแนวทาง 

ของตนเช่ือมั่นในการตัดสินใจและท�าตามการตัดสินใจ โดยไม่ลังเล 

และพร้อมที่จะรับความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจอีกท้ัง Ryan  

et al. (2005, อ้างถึงใน วินัย วารมา และคณะ, 2560) ได้ให้ 

ความเห็นในลักษณะเดียวกันว่าคนที่เช่ือม่ันในตนเองจะเป็นคนท่ีมี 

ก�าลังใจให้กบัตนเองสูง ไม่เกรงกลัวทีจ่ะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค 

หรือสิ่งท้าทายจึงมีโอกาสสูงที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

 สรปุได้ว่า การเป็นผู้ประกอบการทีม่ศัีกยภาพ โดยเฉพาะ 

ผู้ประกอบการชายแดนจ�าเป็นต้องมจี�าเป็นต้องมคุีณลักษณะส�าคญั 

ดังที่กล่าวมา เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในสถานการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ข้อเสนอแนะการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการ 

ธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตการค้าชายแดนภาคตะวันออก 

เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขัน คณะผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะ 

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อเสนอแนะทั่วไป และส่วนท่ี 2  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป จากการศกึษาเรือ่ง ศกัยภาพของ 

ผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตการค้าชายแดน 

ภาคตะวันออกเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขัน ประกอบด้วย 

ศักยภาพ 3 ด้าน 11 คุณลักษณะ คือ 1) ศักยภาพแห่งความส�าเร็จ  

ประกอบด้วยคุณลักษณะ ได้แก่ การแสวงหาโอกาส ความมั่นคง  

กฤตติยา  สัตย์พานิช, ทัศนัย  ขัตติยวงษ์, ธีรวุฒิ  สุทธิประภา
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ความมพีนัธะต่องาน ความต้องการใฝ่หาด้านคณุภาพและประสิทธภิาพ  

และความกล้าเสี่ยง 2) ศักยภาพแห่งการวางแผน ประกอบด้วย 

คณุลกัษณะ ได้แก่ การก�าหนดเป้าหมาย การแสวงหาข้อมลูข่าวสาร  

และการวางแผนและประเมนิผล 3) ศกัยภาพแห่งอ�านาจ ประกอบด้วย 

คุณลักษณะ ได้แก่ การช้ีชวนชักจูงใจ การสร้างเครือข่าย และ 

ความเชือ่มัน่ในตนเอง โดยผูวิ้จยัมข้ีอแสนอแนะทัว่ไป แบ่งออกเป็น  

2 ข้อ ดังนี้ 

  1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คณะผู้วิจัยขอเสนอแนะ 

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขตการค้าชายแดน 

ภาคตะวันออกว่า ควรเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณลักษณะด้านต่างๆ  

คือ การแสวงหาโอกาส ความม่ันคง ความมีพันธะต่องาน  

ความต้องการใฝ่หาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ความกล้าเส่ียง  

การก�าหนดเป้าหมาย การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การวางแผนและ 

ประเมนิผล การชีช้วนชกัจูงใจ การสร้างเครอืขา่ย และความเชื่อมัน่ 

ในตนเอง เป็นคณุลกัษณะทีด่ขีองผูป้ระกอบการทีจ่ะเพิม่ความสามารถ 

ในการแข่งขันของธุรกิจได้ 

  1.2 ข ้อเสนอแนะในการน�าไปใช้ ผลที่ได ้จาก 

การศึกษาวิจัยเห็นว่าน่าจะน�าไปใช้ได้ คือ ใช้เป็นแนวทางใน 

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชายแดนเขตภาคตะวันออกให้ม ี

ความรู้ ความสามารถในการแข่งขันท่ีมากข้ึน ควรให้ความส�าคัญ 

ด้านการพัฒนาภาวะผูน้�า เพ่ือให้สามารถน�าเพ่ือสร้างการเปลีย่นแปลง  

สร้างความร่วมมือร่วมใจ กล้าคิดกล้าหาญในการตัดสินใจ และ 

รวดเร็วในการตัดสินใจรวมทั้งควรมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการสร้าง 

เครือข่าย โดยส่งเสริมให้มีการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและออกไป 

ท�างานร่วมกบัองค์กรภายนอกเพือ่สามารถเรยีนรู้และพฒันาตนเอง 

ได้อย่างรวดเร็ว

 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 จากผลการวิจัยในครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัย 

คร้ังต่อไป คอื 1) ควรมกีารวจัิยเพือ่หาพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ 

ด้านอื่นๆ ในการแสดงออกถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบการเขต 

การค้าชายแดนภาคตะวันออก 2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 

รปูแบบศักยภาพของผูป้ระกอบการธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในเขตการค้าชายแดนภาคตะวันออกเพื่อเพ่ิมความสามารถการ 

แข่งขัน 3) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องศักยภาพของผู้ประกอบการ 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตการค้าชายแดนภาค 

ตะวันออกเพ่ือเพิ่มความสามารถการแข่งขัน ด้วยวิธีวิจัยรูปแบบอื่น  

อาจเป็นการสร้างเครื่องมือวัดความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หรือกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ แล้วน�าผลท่ีได้มาท�าการวิเคราะห์หาค่า 

ทางสถิติ หรืออาจเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างที ่

แตกต่างกัน หรือวิจัยเชิงคุณภาพเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ สังเกต  

บันทึกข้อมูล ซึ่งอาจจะใช้ระยะ เวลานานในการศึกษาวิจัย
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บทคัดย่อ
 ในการท�าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก ส�าหรับใช้ในครัวเรือน  

และเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบตเตอรี่ระหว่างแบตเตอรี่ตะกั่วกรดกับแบตเตอรี่ ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ด้วยการว่ิง 

ทดสอบการใช้งานความเร็ว 3 ระดับ ด้วยรถไฟฟ้าขับเฟืองท้ายขนาดมอเตอร์ 500 วัตต์ ขนาดความกว้าง 160 เซนติเมตร ความยาว  

108 เซนติเมตร และความสูง 69 เซนติเมตร ติดตั้งมาตรวัดความเร็ว และมาตรวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก�าลังไฟฟ้า แบตเตอรี ่

ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ขนาด 48 โวลต์ 20 แอมแปร์ พร้อมกับวงจรควบคุมการชาร์จ และคายประจุแบตเตอรี่ (BMS) ขนาด  

48 โวลต์ 16S พบว่า หลังพัฒนาชุดแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ติดตั้งรถไฟฟ้า 3 ล้อ ขนาดเล็ก น�้าหนักแบตเตอรี่ลดลง  

15.61 กิโลกรัม หรือร้อยละ 59.02 ระยะเวลาการชาร์จลดลง 5 ชั่วโมง หรือร้อยละ 37.50 ทดสอบการเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 3 ระดับ  

(ช้า ปานกลาง และสูง) เฉลี่ย 3 ครั้งในแต่ละระดับความเร็ว วัดระยะทาง ระยะเวลา และความเร็วสูงสุดของรถขณะวิ่ง โดยแบตเตอรี่ 

ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต มีประสิทธิภาพระยะทางการเคล่ือนท่ีดีกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ร้อยละ 19.60 33.63 และ 30.27 อีกท้ังยัง 

มีรูปทรงและน�้าหนักของแบตเตอรี่ลดลง สามารถชาร์จได้มากกว่าถึง 2,000 รอบ ไม่มีการก่อตัวของสารเคมีภายใน ไม่มีไอกรดซึ่งเป็น 

สาเหตุของการติดไฟ ดูแลรักษาง่าย และวัสดุยังเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยสามารถน�ากลับมารีไซเคิลได้ เป็นต้นแบบของอุตสาหกรรม 

รถไฟฟ้า และยังมีส่วนช่วยร่วมรณรงค์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศอีกด้วย

ค�าส�าคัญ : รถไฟฟ้า 3 ล้อ, การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ, ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต, ครัวเรือน
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Abstract
 This research aims to study the improvement of the efficiency of 3-wheel small electric motorbike  

batteries for household uses and compare the efficiency of lead-acid batteries to lithium-ion phosphate (LiFePO4)  

by test drives with different three speed levels. The differential-drive electric vehicle of 500 watts, with the width  

of 160 cm, the length of 108 cm and the height of 69 cm was used. It was installed with a speedometer,  

meters for voltage, wattage, and electric current, and lithium phosphate battery power of 48 V 20 A, along with  

the charge control circuit and battery capacity of BMS (48 V 16S). The study found that after the improved  

lithium-ion phosphate battery pack was installed, the weight of the battery was decreased 15.61 kg or 59.02%,  

and the movement test of a cannon cycle decreased 5 hours or 37.50%. With the different speed levels  

(slow, medium, and high) under three time speed average, after the distance, time, and the top speed of the  

vehicle were measured, it revealed that the mobile performance of lithium-ion phosphate battery was 19.60%,  

33.63% and 30.27% better than that of lead-acid batteries. In addition, its shape and weight were reduced, and 

the battery could be charged more than 2000 cycles, without the formation of a chemical, and acid vapor which  

caused inflammation. Also, the battery was easy for maintenance and the material used was environmentally friendly.  

It could be recycled. This is the prototype of the electric vehicle industry, and it also helps promote the use of  

electric vehicles in the country.

Keywords : 3-Wheel Electric Trains, Improvement of Efficiency, Lithium-ion Phosphate, Household

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์  ชื่นอัศดงคต 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

138   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

บทน�า 

 รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก เป็นยานพาหนะที่สามารถขับ

เคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขับเฟืองท้าย โดยมีล้อหน้า จ�านวน 1 ล้อ 

ส�าหรับหมุนเลี้ยวตามทิศทางท่ีต้องการ และมีชุดล้อหลัง จ�านวน  

2 ล้อ ส�าหรับรับน�้าหนักของผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 1 หลักการท�างาน 

ทั่วไป โดยน�ากระแสไฟฟ้าท่ีเก็บไว้ในแบตเตอรี่มาจ่ายให้กับกล่อง 

ควบคมุการท�างานของมอเตอร์ เพ่ือสัง่ให้มอเตอร์ท�างาน ซึง่ส่วนใหญ่ 

เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หรือมอเตอร์ไม่มีชุดแปลงถ่าน  

(DC Brushless Motor) รถจะสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้โดย 

การหมุนคันเร่ง เพื่อสั่งให้มอเตอร์หมุนตามก�าลังวัตต์ของมอเตอร์  

สามารถปรับระดับความเร็วของการเคลื่อนที่ได้ 3 ระดับ (ช้า  

ปานกลาง และเร็ว) และสามารถเคลื่อนท่ีถอยหลังได้ 1 ระดับ  

โดยหากต้องการเติมกระแสไฟฟ้า โดยการน�าเครื่องชาร์จมาต่อเข้า 

กับตัวรถแล้วท�าการชาร์จด้วยระยะเวลาเฉลี่ย 6 ถึง 8 ชั่วโมง และ 

สามารถวิ่งต่อเนื่องด้วยระยะทางประมาณ 30 ถึง 40 กิโลเมตรต่อ 

การชาร์จในหนึ่งครั้ง ด้วยระบบแบตเตอรี่แรงดันสูงขนาด 48 โวลต์  

สามารถชะลอความเร็วในการเคล่ือนทีไ่ด้ด้วยเบรกหน้า และเบรกหลงั  

มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็นระบบ 3 ล้อ ท�าให้ไม่ต้องทรงตัว 

ขณะขับข่ี เหมาะส�าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเดินทางในระยะทาง 

ไม่ไกลมากนักในระดับครัวเรือน     

มาประยุกต์ใช้กับรถไฟฟ้าขนาด 3 ล้อ โดยต่อเป็นระบบแรงดันสูง 

ขนาด 48 โวลต์ 20 แอมแปร์ จ�านวน 1 ชุด ทดแทนแบตเตอรี่ที่มา 

จากโรงงาน ร่วมกับมอเตอร์ขับเฟืองท้าย ขนาด 500 วัตต์ ติดตั้ง 

มิเตอร์วัดระยะทางกับตัวรถ เพื่อวัดระดับความเร็วที่เคลื่อนที่ และ 

ระยะทางที่สามารถเคลื่อนที่ได้ต่อการชาร์จในหนึ่งครั้ง ติดตั้งวัตต์ 

มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Meter) ส�าหรับอ่านค่าปริมาณ 

แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก�าลังวตัต์ทีม่อเตอร์ท�างาน ซึง่ระบบ 

จะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพของรถไฟฟ้า 3 ล้อ ให้สามารถเคลือ่นที ่

ได้เป็นระยะทางที่เพิ่มขึ้น ลดระยะเวลาในชาร์จกระแสไฟฟ้า 

เกบ็ในแบตเตอรี ่สามารถเป็นแนวทางให้กบัผูท้ีส่นใจน�าไปประยกุต์ 

ใช้งานรถไฟฟ้าที่เป็นระบบอื่น ๆได้ เนื่องจากการเติบโตของตลาด 

รถไฟฟ้านบัวนัจะมปีรมิาณเพิม่สูงขึน้เป็นล�าดับ และเป็นยานพาหนะ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้พิจารณาที่จะศึกษาการพัฒนาเพ่ิม 

ประสิทธิภาพแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก ส�าหรับใช้ใน 

ครัวเรือน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของรถไฟฟ้าในระบบอื่นๆ ซ่ึงในปัจจุบันความนิยมต่อการใช้ 

ยานพาหนะที่เป็นพลังงานสะอาดนับวันจะมีความต้องการท่ีสูงข้ึน  

อีกทั้งมาตรการส่งเสริมการใช้ยานพาหนะของภาครัฐก็มีปริมาณ 

เพ่ิมสูงขึ้น โดยสังเกตจากจ�านวนจุดชาร์จแบตเตอรี่ ท่ีเพิ่มขึ้น 

ทัง้ในตัวเมอืง และต่างจงัหวัด โดยจะมส่ีวนช่วยลดปรมิาณก๊าซทีเ่ป็น 

พิษต่อส่ิงแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติได้เป็น 

อย่างดี

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี ่

รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก ส�าหรับใช้ในครัวเรือน

 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบตเตอรี ่

รถไฟฟ้า 3 ล้อ ระหว่างแบตเตอรี่ตะกั่วกรดกับแบตเตอรี่ลิเธียม  

ไอออน ฟอสเฟต

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ท�าการศึกษาและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ 

แบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก ส�าหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อเป็น 

แนวทางในการประยุกต์ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต  

(LiFePO4) ในรถ 3 ล้อไฟฟ้า โดยน�ากระแสไฟฟ้าที่เก็บไว้ใน 

แบตเตอรี่จ่ายให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 500 วัตต์  

แรงดันไฟฟ้าขนาด 48 โวลต์ 20 แอมแปร์ โดยมีวิธีการด�าเนินการ 

วิจัย และระยะเวลาเก็บข้อมูลโดยเฉลี่ยระดับความเร็ว 3 ระดับ  

จากแบตเตอรี่ทั้ง 2 ชนิด แบ่งวิธีการด�าเนินการวิจัย 4 ส่วน ดังนี้

weight were reduced, and the battery could be charged more than 2000 cycles, without the 
formation of a chemical, and acid vapor which caused inflammation. Also, the battery was easy for 
maintenance and the material used was environmentally friendly. It could be recycled. This is the 
prototype of the electric vehicle industry, and it also helps promote the use of electric vehicles in 
the country. 
Keyword : 3Wheel Electric Trains, Improvement of Efficiency, Lithiumion Phosphate, Household 
 
บทนํา  

 
รถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก เปนยานพาหนะท่ีสามารถขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟาขับเฟองทาย โดยมี

ลอหนา จํานวน 1 ลอ สําหรับหมุนเลี ้ยวตามทิศทางที่ตองการ และมีชุดลอหลัง จํานวน 2 ลอ สําหรับรับ
นํ้าหนักของผูใชงาน ดังภาพท่ี 1 หลักการทํางานท่ัวไป โดยนํากระแสไฟฟาท่ีเก็บไวในแบตเตอรี่มาจายใหกับ
กลองควบคุมการทํางานของมอเตอร เพ่ือสั่งใหมอเตอรทํางาน ซ่ึงสวนใหญเปนมอเตอรไฟฟากระแสตรง หรือ 
มอเตอรไมมีชุดแปลงถาน (DC Brushless Motor) รถจะสามารถเคลื่อนท่ีไปขางหนาไดโดยการหมุนคันเรง เพ่ือสั่งให
มอเตอรหมุนตามกําลังวัตตของมอเตอร สามารถปรับระดับความเร็วของการเคลื่อนท่ีได 3 ระดับ (ชา ปานกลาง และเร็ว) 
และสามารถเคลื่อนท่ีถอยหลังได 1 ระดับ โดยหากตองการเติมกระแสไฟฟา โดยการนําเครื่องชารจมาตอเขากับตัวรถ
แลวทําการชารจดวยระยะเวลาเฉลี่ย 6 ถึง 8 ช่ัวโมง และสามารถว่ิงตอเน่ืองดวยระยะทางประมาณ 30 ถึง 40 กิโลเมตร
ตอการชารจในหน่ึงครั้ง ดวยระบบแบตเตอรี่แรงดันสูงขนาด 48 โวลต สามารถชะลอความเร็วในการเคลื่อนท่ีไดดวย
เบรกหนา และเบรกหลัง มีความปลอดภัยสูง เน่ืองจากเปนระบบ 3 ลอ ทําใหไมตองทรงตัวขณะขับข่ี เหมาะสําหรับ
ผูสูงอายุท่ีตองการเดินทางในระยะทางไมไกลมากนักในระดับครัวเรือน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 รถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก 
 
ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญตอการใชรถไฟฟา 3 ลอ สําหรับในอนาคต เพ่ือเปนยาพาหนะในชีวิตประจําวัน 

สําหรับใชในผูสูงอายุ ไดคิดศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ใหสามารถเพ่ิมระยะทางการเคลื่อนท่ีไดสูงข้ึน 
เน่ืองจากแบตเตอรี่ของรถไฟฟา 3 ลอท่ีมาจากโรงงานผูผลิตสวนใหญเปนแบตเตอรี่แบบตะก่ัวกรด (แบตเตอรี่แหง) อายุ
การใชงานจะไมสูงมากนัก ความสามารถในการปลอยกระแสไฟฟาไมสามารถทําไดลึกมากตอรอบการใชงาน โดยเฉลี่ยมี
อายุการใชงานท่ี 1 ถึง 2 ป อีกท้ังการชารจกระแสไฟฟาตอครั้ง ใชเวลามากกกวา 6 ช่ัวโมง ทางผูวิจัยมีแนวคิดท่ีจะนํา
แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) เน่ืองจากรอบ และอายุการใชงาน (Cycle Use) มากกกวา อีกท้ังยังมี
ขนาดเล็กกวา มาประยุกตใชกับรถไฟฟาขนาด 3 ลอ โดยตอเปนระบบแรงดันสูงขนาด 48 โวลต 20 แอมแปร จํานวน 1 
ชุด ทดแทนแบตเตอรี่ท่ีมาจากโรงงาน รวมกับมอเตอรขับเฟองทายขนาด 500 วัตต ติดตั้งมิเตอรวัดระยะทางกับตัวรถ 
เพ่ือวัดระดับความเร็วท่ีเคลื่อนท่ี และระยะทางท่ีสามารถเคลื่อนท่ีไดตอการชารจในหน่ึงครั้ง ติดตั้งวัตตมิเตอรไฟฟา
กระแสตรง (DC Meter) สําหรับอานคาปริมาณแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังวัตตท่ีมอเตอรทํางาน ซึ่งระบบจะ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของรถไฟฟา 3 ลอ ใหสามารถเคลื่อนท่ีไดเปนระยะทางท่ีเพ่ิมข้ึน ลดระยะเวลาในชารจ
กระแสไฟฟาเก็บในแบตเตอรี่ สามารถเปนแนวทางใหกับผูท่ีสนใจนําไปประยุกตใชงานรถไฟฟาท่ีเปนระบบอ่ืน ๆได 

ภาพที่ 1 รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก

 ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส�าคัญต่อการใช้รถไฟฟ้า 3 ล้อ  

ส�าหรบัในอนาคต เพือ่เป็นยาพาหนะในชวีติประจ�าวนั ส�าหรบัใช้ใน 

ผูส้งูอาย ุได้คดิศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพของแบตเตอรีใ่ห้สามารถ 

เพิม่ระยะทางการเคลือ่นทีไ่ด้สงูข้ึน เนือ่งจากแบตเตอรีข่องรถไฟฟ้า 

3 ล้อที่มาจากโรงงานผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด  

(แบตเตอรี่แห้ง) อายุการใช้งานจะไม่สูงมากนัก ความสามารถใน 

การปล่อยกระแสไฟฟ้าไม่สามารถท�าได้ลึกมากต่อรอบการใช้งาน  

โดยเฉลี่ยมีอายุการใช้งานที่ 1 ถึง 2 ปี อีกทั้งการชาร์จกระแสไฟฟ้า 

ต่อครั้ง ใช้เวลามากกกว่า 6 ชั่วโมง ทางผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะน�า 

แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) เนื่องจากรอบ และ 

อายุการใช้งาน (Cycle Use) มากกกว่า อีกท้ังยังมีขนาดเล็กกว่า  

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์  ชื่นอัศดงคต 
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 ส่วนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดรถไฟฟ้า 3 ล้อ 

ขนาดเล็ก อุปกรณ์การจัดสร้างระบบแบตเตอร่ีลิเธียม ไอออน 

ฟอสเฟต 

 ศกึษาข้อมลูและอปุกรณ์ในการจดัสร้างระบบแบตเตอรี่ 

ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต โดยศึกษาลักษณะของอุปกรณ์ต่างๆ 

ที่ส�าคัญ เช่น รถไฟฟ้าขนาด 3 ล้อ ที่น�ามาใช้กับงานวิจัย โดยเลือก 

ใช้รถไฟฟ้า ขนาด 3 ล้อ ขับเฟืองท้าย ขนาดมอเตอร์ 500 วัตต ์

ขนาดแรงดันไฟฟ้า 48 โวลต์ ของบริษัท สิงห์มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า  

จ�ากัด รุ่น SL-02 โดยติดตั้งวัตต์มิเตอร์ เพื่อแสดงค่าพิกัดแรงดัน 

ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ก�าลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ท�างานขณะรถเคลื่อนที่  

และมาตรวัดความเร็ว เพื่อส�าหรับแสดงค่าความเร็วขณะรถวิ่ง  

ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องที่สามารถใช้เป็นแนวทาง 

ในการจัดสร้างพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพรถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก  

ส�าหรับใช้ในครัวเรือน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1.1 การศึกษารถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็กส�าหรับ

โครงการวิจัย

  รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็กท่ีใช้ในโครงการวิจัยเป็น 

รถไฟฟ้าขับเฟืองท้าย ขนาดมอเตอร์ 500 วัตต์ ขนาดความกว้าง  

160 เซนติเมตร ความยาว 108 เซนติเมตร และความสูง  

69 เซนติเมตร น�้าหนักรถรวม 110 กิโลกรัม สามารถรองรับน�้าหนัก 

ได้รวม 180 กิโลกรัม รายละเอียดดังภาพที่ 2 โดยมีอุปกรณ ์

และส่วนประกอบท่ีส�าคัญ คือ (1) ล้อยางส�าหรับล้อหน้า ขนาด  

3.00-8 นิ้ว สามารถถอดออกเพื่อเปลี่ยนยางหรือเติมลมได้ในกรณ ี

ที่แรงดันลมอ่อน (2) กล่องใส่สัมภาระด้านหน้ารถ ขนาดความกว้าง  

28 เซนตเิมตร ความยาว 30 เซนตเิมตร และความลกึ 22 เซนตเิมตร  

พร้อมกญุแจลอ็คจ�านวน 2 ชดุ (3) ไฟส่องสว่างด้านหน้าชนดิแอลอดีี  

พร้อมไฟวงแหวนส�าหรับสว่างในเวลากลางวัน (4) กระจกมองหลัง 

ขนาด 4 นิว้ จ�านวน 2 บาน (5) เบาะรองนัง่ส�าหรบัผูข้บัขี ่พร้อมด้วย 

พนักพิง โดยสามารถปรับพนักพิงเป็นเบาะรองนั่งส�าหรับผู้โดยสาร 

ตอนหลังได้ (6) สวิตช์ไฟเลี้ยว สวิตช์แตร สวิตช์เปิด-ปิดไฟหน้ารถ  

และคนัเบรกส�าหรบัห้ามล้อหน้าของรถ (7) สวติช์ส�าหรบัปรบัระดบั 

ความเร็ว 3 ระดับ (ช้า ปานกลาง และเร็ว) และสวิตช์ส�าหรับปรับ 

ให้รถเดินหน้า-ถอยหลังได้ (8) กระบะส�าหรับบรรทุกของพร้อม 

ราวกั้น 2 ข้าง ขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตร และความยาว  

45 เซนติเมตร (9) ไฟแสดงถานะชะลอหรือหยุดรถ จ�านวน 2 ดวง  

(10) โช็คพร้อมคอยสปริงค์ส�าหรับรับน�้าหนัก เพื่อให้ผู้ขับขี่และ 

ผู้โดยสารรู้สึกนุ่มนวล โดยสามารถปรับความแข็ง หรืออ่อนนุ่มได ้ 

(11) อปุกรณ์ส�าหรบัวางเท้าของผูโ้ดยสารตอนหลงั สามารถยดืหรือ 

พับเก็บได้ (12) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขับเฟืองหลัง ขนาด  

500 วัตต์ แรงดัน 48 โวลต์ 13 แอมแปร์ จ�านวน 3,000  

รอบต่อนาที สอดคล้องกับงานวิจัยของศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล  

และคณะ (2563) พัฒนาระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 

เล็กส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กด้วยมอเตอร์ไม่มีชุดแปลงถ่าน  

(Brushless DC Motor) 24 โวลต์ 350 วัตต์ ขนาด 500 รอบ 

(13) ล้อหลังขนาดเท่ากันกับล้อหน้าจ�านวน 2 ล้อ สามารถถอดได ้

เช่นกัน พร้อมด้วยระบบเบรกส�าหรับห้ามล้อหลัง (14) ปลั๊กตัวเมีย 

แบบ 3 ขา ส�าหรบัรองรบัเครือ่งชาร์จแบตเตอรี ่เพือ่น�ากระแสไฟฟ้า 

ไปเก็บในแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในขนาด 48 โวลต์ 20 แอมแปร์-ชั่วโมง  

(15) อุปกรณ์ส�าหรับวางเท้าของผู้ขับขี่ทั้งด้านขวา และด้านซ้าย  

(16) อุปกรณ์ส่วนห้ามล้อหน้า พร้อมระบบล็อคล้อไม่ให้รถขยับได้  

โดยยังมีระบบป้องกันการโจรกรรมของตัวรถ เพื่อป้องกันบุคคลอื่น 

น�ารถไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย เหมาะส�าหรับน�าไปใช้ใน 

ครัวเรือนหรือผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นรถที่มีขนาด 3 ล้อ ท�าให้ 

ไม่จ�าเป็นต้องทรงตัวขณะขับขี่ อีกทั้งยังสะดวกต่อการบ�ารุงรักษา

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบหลักของรถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก

                ลักษณะการใช้งาน พบว่า รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก 

สามารถเคลื่อนได้ 2 ทิศทาง คือ เดินหน้า และถอยหลัง สามารถ 

เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็ว 3 ระดับ และเคลื่อนที่ไปข้างหลัง  

1 ระดับ โดยเริ่มต้นจากเปิดสวิตช์บริเวณที่เสียบกุญแจ เพื่อเปิดให ้

ระบบไฟฟ้าไหลเข้าไปในระบบ หลงัจากนัน้ท�าการบดิคนัเร่งท่ีอยูท่าง 

ด้านขวา เพื่อให้รถเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายปลายทางท่ีต้องการ 

โดยสังเกตที่มอนิเตอร์แสดงระดับปริมาณไฟฟ้าคงเหลือของรถ 

จ�านวน 4 ระดับ หากระดับปริมาณกระแสไฟฟ้าเหลือต�่ากว่า 

2 ระดับ ก็ให้น�าอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ ที่ให้มากับตัวรถขนาด 

48 โวลต์ 20 แอมแปร์ ชาร์จด้วยระยะเวลา 6 ถึง 8 ชั่วโมง 

โดยไม่ควรปล่อยให้ชาร์จมากกว่าเวลาที่ก�าหนด เพราะแบตเตอรี ่

อาจจะเสื่อมสภาพ ท�าให้อายุการใช้งานสั้นลง โดยไม่เหมาะสมกับ 

การน�าไปใช้ในบริเวณท่ีมีน�้าขัง หรือช่วงเวลาฝนตก เนื่องจากเป็น 

รถท่ีใช้งานกับระบบไฟฟ้าเป็นหลัก อาจเกิดความเสียหายกับวงจร 

ควบคุมได้ 

  1.2 การศึกษาวงจรควบคุมการชาร์จ และคายประจุ 

แบตเตอรี่ (BMS)

                ระบบควบคุมการชาร์จ และคายประจุแบตเตอรี่  

Battery Management System (BMS) หมายถึง ระบบซึ่งท�า 

หน้าที่ในการควบคุมป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ท�างานในลักษณะที่ 

ปมลมพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กดวยมอเตอรไมมีชุดแปลงถาน (Brushless DC Motor) 
24 โวลต 350 วัตต ขนาด 500 รอบ (13) ลอหลังขนาดเทากันกับลอหนาจํานวน 2 ลอ สามารถถอดไดเชนกัน พรอมดวย
ระบบเบรกสําหรับหามลอหลัง (14) ปลั๊กตัวเมียแบบ 3 ขา สําหรับรองรับเครื่องชารจแบตเตอรี่ เพ่ือนํากระแสไฟฟาไป
เก็บในแบตเตอรี่ท่ีอยูภายในขนาด 48 โวลต 20 แอมแปรช่ัวโมง (15) อุปกรณสําหรับวางเทาของผูขับข่ีท้ังดานขวา และ
ดานซาย (16) อุปกรณสวนหามลอหนา พรอมระบบล็อคลอไมใหรถขยับได โดยยังมีระบบปองกันการโจรกรรมของตัวรถ 
เพ่ือปองกันบุคคลอ่ืนนํารถไปใชโดยไมไดรับอนุญาตอีกดวย เหมาะสําหรับนําไปใชในครัวเรือนหรือผูสูงอายุ เน่ืองจากเปน
รถท่ีมีขนาด 3 ลอ ทําใหไมจําเปนตองทรงตัวขณะขับข่ี อีกท้ังยังสะดวกตอการบํารุงรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 สวนประกอบหลักของรถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก 
 

                ลักษณะการใชงาน พบวา รถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็กสามารถเคลื่อนได 2 ทิศทาง คือ เดินหนา 
และถอยหลัง สามารถเคลื่อนท่ีไปขางหนาดวยความเร็ว 3 ระดับ และเคลื่อนท่ีไปขางหลัง 1 ระดับ โดยเริ่มตนจากเปด
สวิตชบริเวณท่ีเสียบกุญแจ เพ่ือเปดใหระบบไฟฟาไหลเขาไปในระบบ หลังจากน้ันทําการบิดคันเรงท่ีอยูทางดานขวา 
เพ่ือใหรถเคลื่อนท่ีไปยังจุดหมายปลายทางท่ีตองการ โดยสังเกตท่ีมอนิเตอรแสดงระดับปริมาณไฟฟาคงเหลือของรถ
จํานวน 4 ระดับ หากระดับปริมาณกระแสไฟฟาเหลือต่ํากวา 2 ระดับก็ใหนําอุปกรณชารจแบตเตอรี่ ท่ีใหมากับตัวรถ
ขนาด 48 โวลต 20 แอมแปร ชารจดวยระยะเวลา 6 ถึง 8 ช่ัวโมง โดยไมควรปลอยใหชารจมากกวาเวลาท่ีกําหนด เพราะ
แบตเตอรี่อาจจะเสื่อมสภาพ ทําใหอายุการใชงานสั้นลง โดยไมเหมาะสมกับการนําไปใชในบริเวณท่ีมีนํ้าขัง หรือชวงเวลา
ฝนตก เน่ืองจากเปนรถท่ีใชงานกับระบบไฟฟาเปนหลัก อาจเกิดความเสียหายกับวงจรควบคุมได  
  1.2 การศึกษาวงจรควบคุมการชารจ และคายประจุแบตเตอรี่ (BMS) 

                ระบบควบคุมการชารจ และคายประจุแบตเตอรี่ Battery Management System (BMS) 
หมายถึง ระบบซ่ึงทําหนาท่ีในการควบคุมปองกันไมใหแบตเตอรี่ทํางานในลักษณะท่ีเปนอันตราย เชน เกิดการชารจไฟ
มากเกินไปหรือจายไฟออกมากเกินไป รวมท้ังการ Balance Cell Battery เพ่ือประจุไฟใหเต็มมากท่ีสุด (Maximize 
Battery Capacity) และยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ ดังภาพท่ี 3 โดยจะมีฟงกช่ันการทํางานท่ีมากกวาวงจรปองกัน PCB 
Protected อยางวงจรปองกัน PCB Protected จะทําหนาท่ีสําคัญ 3 อยาง คือ คอยปองกันการใชงานท่ีกระแสเกิน 
(Over Current Protection) ปองกันแรงดันการชารจไฟเกิน (Over Charge Voltage Protection) และปองกันการใช
ไฟในระดับโวลตท่ีต่ํากวากําหนด (Under Discharge Voltage Protection) วงจร BMS อาจจะมีเพ่ิมข้ึนจาก 3 ฟงกช่ัน
ขางตน ตัวอยางเชน เพ่ิมฟงกช่ัน OverTemperature, UnderTemperature, Short Circuit Protection, Ground 
Fault or Leakage Current Detection และอ่ืน ๆข้ึนอยูกับผูผลิต หรือบางรุนจะมีวงจร Balancing ในวงจร BMS ซ่ึง
จะทําหนาท่ีคอยควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟาท่ีไหลเขา (Charge) หรือไหลออกจากแบตเตอรี่ (Discharge) ใหแรงดัน

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์  ชื่นอัศดงคต 
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เป็นอันตราย เช่น เกิดการชาร์จไฟมากเกินไปหรือจ่ายไฟออกมาก

เกินไป รวมทั้งการ Balance Cell Battery เพื่อประจุไฟให้เต็ม

มากที่สุด (Maximize Battery Capacity) และยืดอายุการใช้งาน

แบตเตอรี่ ดังภาพที่ 3 โดยจะมีฟังก์ช่ันการท�างานท่ีมากกว่าวงจร

ป้องกัน PCB Protected อย่างวงจรป้องกัน PCB Protected จะ

ท�าหน้าที่ส�าคัญ 3 อย่าง คือ คอยป้องกันการใช้งานที่กระแสเกิน 

(Over Current Protection) ป้องกนัแรงดนัการชาร์จไฟเกนิ (Over 

Charge Voltage Protection) และป้องกันการใช้ไฟในระดับโวลต์

ที่ต�่ากว่าก�าหนด (Under Discharge Voltage Protection) วงจร 

BMS อาจจะมเีพิม่ขึน้จาก 3 ฟังก์ชัน่ข้างต้น ตวัอย่างเช่น เพิม่ฟังก์ชัน่  

Over-Temperature, Under-Temperature, Short Circuit 

Protection, Ground Fault or Leakage Current Detection 

และอืน่ ๆ  ขึน้อยูก่บัผูผ้ลติ หรอืบางรุน่จะมวีงจร Balancing ในวงจร 

BMS ซึ่งจะท�าหน้าที่คอยควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่ไหลเข้า 

(Charge) หรือไหลออกจากแบตเตอรี่ (Discharge) ให้แรงดันของ

แบตเตอรี่แต่ละก้อนเท่ากันอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีก้อนหนึ่งก้อนใด

ถูกใช้งานหนักกว่าก้อนที่เหลือ ซึ่งจะท�าให้แบตเตอรี่ร้อนและเสื่อม

สภาพเร็ว (อาร์ เค บี แบตเตอรี่, 2560)

ภาพที่ 3 วงจรควบคุมการชาร์จ และคายประจุแบตเตอรี่ (BMS)

 ลักษณะการใช้งาน พบว่า วงจรควบคุมการชาร์จ และ 

คายประจแุบตเตอรี ่(BMS) นัน้ ส่วนใหญ่จะน�ามาควบคมุการท�างาน 

ของแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ซึ่งจะต้องเลือก 

ระบบแรงดันส�าหรับใช้งาน โดยแบตเตอรี่ 1 ลูก จะมีแรงดันที่ระดับ  

3.2 โวลต์ หากต้องการต่อระบบ 48 โวลต์ จะต้องใช้วงจรควบคุม 

การชาร์จ และคายประจุแบตเตอร่ี (BMS) ท่ี 16S หมายถึง  

การน�าแบตเตอรี่ขนาด 3.2 โวลต์ มาต่อในลักษณะอนุกรมกัน 

16 ลูก (1S เท่ากับแบตเตอรี่ 1 ลูก) ก็จะได้ค่าแรงดันตามระบบ 

ที่ต้องการใช้งาน คือ 48 โวลต์ และพิจารณาค่าพิกัดกระแสไฟฟ้า 

ที่สามารถรับได้สูงสุดด้วย

  1.3 การศึกษาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 

  ในปัจจุบันแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนก�าลังได้รับ 

ความนิยมในการน�ามาใช้งาน เนื่องมาจากคุณสมบัติทางด้าน 

การคายประจุ (Discharge) รอบการใช้งาน (Cycle Use) และอาย ุ

การใช้งานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีขนาดเล็กและน�้าหนักเบา สะดวก 

ต่อการน�าไปใช้งาน เป็นเซลล์แห้งไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตราย 

ต่อธรรมชาติ โดยสามารถแบ่งชนิดต่างๆ ได้ทั้งหมด 6 ชนิด  

ประกอบด้วย Lithium Cobalt Oxide, Lithium Manganese  

Oxide, Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide,  

Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide, Lithium Iron  

Phosphate, Lithium Titanate ทั้งนี้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 

มส่ีวนประกอบทีส่�าคญั คอื ขัว้ลบ มอีงค์ประกอบหลกัเป็นคาร์บอน 

ที่มีรูพรุน (เช่น แกรไฟต์) เคลือบบนแผ่นทองแดง ขั้วบวกเป็น 

ลิเธียมเมทัลออกไซด์เคลือบบนแผ่นอะลูมิเนียม สารละลาย 

อิเล็กโทรไลต์ ประกอบด้วย เกลือของลิเธียม เช่น LiPF6 หรือ 

LiBF4 ในตัวท�าละลาย เช่น เอทิลีนคาร์บอเนต (Ethylene  

Carbonate) ไดเอทิลคาร์บอเนต (Diethyl Carbonate) และ/ 

หรือไดเมทิลคาร์บอเนต (Dimethyl Carbonate) และเยื่อ 

เลือกผ่าน (separator) กั้นระหว่างขั้วทั้งสอง ท�าจากพอลิโพรพิลีน  

(Polypropylene, PP) และ/หรือพอลิเอทลีิน (Polyethylene, PE) 

เมื่อมีการอัดประจุ (Charge) ไอออนของลิเธียมจะเคลื่อนออก 

จากโครงสร้างของข้ัวบวก ผ่านเยื่อเลือกผ่าน เข้าสู่ขั้วลบ เกิดเป็น 

สารประกอบของลเิธยีมและคาร์บอน และขณะเดียวกนัอิเลก็ตรอน 

จะเคล่ือนจากขั้วบวกสู่ขั้วลบผ่านวงจรภายนอก และขณะเกิด 

การคายประจุ (Discharge) ปฏิกิริยาจะเกิดในทางตรงกันข้าม   

กระบวนการที่ไอออนของลิเธียมสอดแทรกเข้าไปอยู่ในโครงสร้าง 

ของวัสดุขั้วบวกหรือขั้วลบ เรียกว่า Lithium Intercalation หรือ  

Lithium Insertion โดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เหมาะสมต่อ 

การใช้งานระบบส่งก�าลงัในยานพาหนะไฟฟ้า (วรวรศิ กอปรสริพิฒัน์, 

2559)

 ส่วนที่ 2 ศึกษาออกแบบชุดแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน  

ฟอตเฟส ส�าหรับรถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก

 ศึกษาและออกแบบขนาดแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน  

ฟอสเฟต ส�าหรับรถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก เช่น วิเคราะห์ปริมาณ 

แรงดันของระบบที่ใช้ในรถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก ขนาดอุปกรณ์ 

ควบคุมการชาร์จ (Charge) และคายประจุไฟฟ้า (Discharge)  

หรอื BMS (Battery Management System) และปรมิาณแบตเตอร่ี 

ที่น�ามาต่อร่วมกันเพื่อให้ปริมาณแรงดันไฟฟ้าที่ระบบต้องการ 

โดยสามารถก�าหนดรายละเอียดของอุปกรณ์ได้ดังต่อไปนี้

ของแบตเตอรี่แตละกอนเทากันอยูเสมอ เพ่ือไมใหมีกอนหน่ึงกอนใดถูกใชงานหนักกวากอนท่ีเหลือ ซ่ึงจะทําใหแบตเตอรี่
รอนและเสื่อมสภาพเร็ว (อาร เค บี แบตเตอรี่, 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3 วงจรควบคุมการชารจ และคายประจุแบตเตอรี่ (BMS) 

 
                ลักษณะการใชงาน พบวา วงจรควบคุมการชารจ และคายประจุแบตเตอรี่ (BMS) น้ัน สวนใหญ

จะนํามาควบคุมการทํางานของแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ซ่ึงจะตองเลือกระบบแรงดันสําหรับใชงาน 
โดยแบตเตอรี่ 1 ลูก จะมีแรงดันท่ีระดับ 3.2 โวลต หากตองการตอระบบ 48 โวลต จะตองใชวงจรควบคุมการชารจ และ
คายประจุแบตเตอรี่ (BMS) ท่ี 16S หมายถึง การนําแบตเตอรี่ขนาด 3.2 โวลต มาตอในลักษณะอนุกรมกัน 16 ลูก (1S 
เทากับแบตเตอรี่ 1 ลูก) ก็จะไดคาแรงดันตามระบบท่ีตองการใชงาน คือ 48 โวลต และพิจารณาคาพิกัดกระแสไฟฟาท่ี
สามารถรับไดสูงสุดดวย 
  1.3 การศึกษาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน  
       ในปจจุบันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกําลังไดรับความนิยมในการนํามาใชงาน เน่ืองมาจาก
คุณสมบัติทางดานการคายประจุ (Discharge) รอบการใชงาน (Cycle Use) และอายุการใชงานท่ีเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังมี
ขนาดเล็กและนํ้าหนักเบา สะดวกตอการนําไปใชงาน เปนเซลลแหงไมมีสวนประกอบท่ีเปนอันตรายตอธรรมชาติ โดย
สามารถแบงชนิดตาง ๆไดท้ังหมด 6 ชนิด ประกอบดวย Lithium Cobalt Oxide, Lithium Manganese Oxide, 
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide, Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide, Lithium Iron 
Phosphate, Lithium Titanate ท้ังน้ีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมีสวนประกอบท่ีสําคัญ คือ ข้ัวลบ มีองคประกอบหลักเปน
คารบอนท่ีมีรูพรุน (เชน แกรไฟต) เคลือบบนแผนทองแดง ข้ัวบวกเปนลิเทียมเมทัลออกไซดเคลือบบนแผนอะลูมิเนียม 
สารละลายอิเล็กโทรไลต ประกอบดวยเกลือของลิเทียม เชน LiPF6 หรือ LiBF4 ในตัวทําละลาย เชน เอทิลีนคารบอเนต 
(Ethylene Carbonate) ไดเอทิลคารบอเนต (Diethyl Carbonate) และ/หรือไดเมทิลคารบอเนต (Dimethyl 
Carbonate) และเยื่อเลือกผาน (separator) ก้ันระหวางข้ัวท้ังสอง ทําจากพอลิโพรพิลีน (Polypropylene, PP) และ/
หรือพอลิเอทิลีน (Polyethylene, PE) เมื่อมีการอัดประจุ (Charge) ไอออนของลิเทียมจะเคลื่อนออกจากโครงสรางของ
ข้ัวบวก ผานเยื่อเลือกผาน เขาสูข้ัวลบ เกิดเปนสารประกอบของลิเทียมและคารบอน และขณะเดียวกันอิเล็กตรอนจะ
เคลื่อนจากข้ัวบวกสูข้ัวลบผานวงจรภายนอก และขณะเกิดการคายประจุ (Discharge) ปฏิกิริยาจะเกิดในทางตรงกันขาม  
กระบวนการท่ีไอออนของลิเทียมสอดแทรกเขาไปอยูในโครงสรางของวัสดุข้ัวบวกหรือข้ัวลบ เรียกวา Lithium 
Intercalation หรือ Lithium Insertion โดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนท่ีเหมาะสมตอการใชงานระบบสงกําลังใน
ยานพาหนะไฟฟา (วรวริศ กอปรสิริพัฒน, 2559) 
 
   สวนท่ี 2 ศึกษาออกแบบชุดแบตเตอร่ีลิเธียม ไอออน ฟอตเฟส สําหรับรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก 
    ศึกษาและออกแบบขนาดแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต สําหรับรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก เชน 
วิเคราะหปริมาณแรงดันของระบบท่ีใชในรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก ขนาดอุปกรณควบคุมการชารจ (Charge) และคาย
ประจุไฟฟา (Discharge) หรือ BMS (Battery Management System) และปริมาณแบตเตอรี่ท่ีนํามาตอรวมกันเพ่ือให
ปริมาณแรงดันไฟฟาท่ีระบบตองการ โดยสามารถกําหนดรายละเอียดของอุปกรณไดดังตอไปน้ี 

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์  ชื่นอัศดงคต 
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  2.1 ขนาดอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ และคาย

ประจุไฟฟ้า (BMS)

 การเลือกขนาดอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ และคาย 

ประจุไฟฟ้า (BMS) เน่ืองจากแบตเตอรี่ มีขนาดความจุ 20  

แอมแปร์-ชั่วโมง โดยสิ่งท่ีต้องค�านึงส�าหรับการออกแบบ คือ  

ระบบแรงดันที่ต้องการใช้งานของระบบที่ 48 โวลต์ ดังน้ันขนาด 

ของ BMS ที่น�ามาต่อในลักษณะวงจรอนุกรม เพื่อให้ได้ระดับ 

แรงดันเท่ากับ 48 โวลต์ คือ 16S (48 โวลต์) ดังน้ันวงจร BMS  

จะท�าหน้าที่ปรับระดับแรงดันภายในเซลล์ที่ท�าหน้าที่ชาร์จหรือ 

คายประจุไฟฟ้าภายในแต่ละเซลล์ให้เท่ากัน โดยมีลักษณะ 

การเชื่อมต่อดังภาพที่ 4

    2.1 ขนาดอุปกรณควบคุมการชารจ และคายประจุไฟฟา (BMS) 
         การเลือกขนาดอุปกรณควบคุมการชารจ และคายประจุไฟฟา (BMS) เน่ืองจากแบตเตอรี่มี
ขนาดความจุ 20 แอมแปรช่ัวโมง โดยสิ่งท่ีตองคํานึงสําหรับการออกแบบ คือ ระบบแรงดันท่ีตองการใชงานของระบบท่ี 
48 โวลต ดังน้ันขนาดของ BMS ท่ีนํามาตอในลักษณะวงจรอนุกรม เพ่ือใหไดระดับแรงดันเทากับ 48 โวลต คือ 16S (48 
โวลต) ดังน้ันวงจร BMS จะทําหนาท่ีปรับระดับแรงดันภายในเซลลท่ีทําหนาท่ีชารจหรือคายประจุไฟฟาภายในแตละเซลล
ใหเทากัน โดยมีลักษณะการเช่ือมตอดังภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 วงจรควบคุมการชารจ และคายประจุแบตเตอรี่ (BMS) 
 
    2.2 ปริมาณแบตเตอรี่ท่ีระบบตองการ 
         การออกแบบแบตเตอรี่ของระบบท่ีใชงานคือ ระดับแรงดันไฟฟาท่ี 48 โวลต ซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออน ฟอตเฟส 1 ลูกจะมีระดับแรงดันท่ี 2.53.65 โวลตตอเซลล หรือท่ีระดับ 3.2 โวลตตอเซลล อัตราการชารจท่ี 20 แอมแปร 
(1C) และอัตราการคายประจุแบตเตอรี่สูงสุดท่ี 200 แอมแปร (10C) ซึ่งจะสามารถคํานวณจํานวนแบตเตอรี่ได ดังน้ี 
         ระดับแรงดันของระบบ = ปริมาณแรงดันไฟฟาตอเซลล x จํานวนแบตเตอรี่ (เซลล) 
               = 3.2 โวลต x 15 (เซลล) 
         = 48 โวลต 
                              ดังน้ัน ปริมาณแบตเตอรี่ท่ีนํามาตอในลักษณะวงจรอนุกรมจะมีปริมาณเทากับ 16 ลูก เน่ืองจาก
ขนาดวงจรควบคุมการชารจประจุ มีจําหนายท่ัวไปท่ี 16 เซลล หรือ 16S โดยแตละลูกมีขนาดความกวาง 2.7 เซนติเมตร 
ความยาว 14.8 เซนติเมตร และความสูง 9.2 เซนติเมตร เมื่อนํามาประกอบรวมกันจะมีขนาดความกวาง 21.6 
เซนติเมตร ความยาว 29.6 เซนติเมตร และสูง เซนติเมตร โดยจะสามารถวางในภาชนะบรรจุทดแทนแบตเตอรี่ท่ีมาจาก
โรงงานผูผลิตรถ 3 ลอไฟฟาไดพอดี ดังภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 แบบจําลองการแพคเช่ือมตอแบตเตอรี่ขนาด 48 โวลต 16S 
 
   สวนท่ี 3 การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพแบตเตอร่ีรถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก สําหรับใชในครัวเรือน 
     ดําเนินการพัฒนาชุดแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ขนาดแรงดัน 48 โวลต ปริมาณความจุ
กระแสไฟฟารวม 20 แอมแปรช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด ตามรูปแบบท่ีกําหนด ดังภาพท่ี 6 โดยติดตั้งชุดอุปกรณหลักท่ีทํา
หนาท่ีควบคุมการชารจ และการคายประจุไฟฟา สําหรับนําไปใชกับรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ลิเธียม 
ไอออน ฟอสเฟต ขนาดแรงดัน 3.2 โวลต 20 แอมแปรช่ัวโมง มาตอรวมกันในลักษณะวงจรอนุกรมจํานวน 16 ลูก เพ่ือ
เพ่ิมปริมาณแรงดันไฟฟาใหเทากับ 48 โวลต โดยท่ีปริมาณกระแสไฟฟายังคงเทาเดิม ลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานและจด

    2.1 ขนาดอุปกรณควบคุมการชารจ และคายประจุไฟฟา (BMS) 
         การเลือกขนาดอุปกรณควบคุมการชารจ และคายประจุไฟฟา (BMS) เน่ืองจากแบตเตอรี่มี
ขนาดความจุ 20 แอมแปรช่ัวโมง โดยสิ่งท่ีตองคํานึงสําหรับการออกแบบ คือ ระบบแรงดันท่ีตองการใชงานของระบบท่ี 
48 โวลต ดังน้ันขนาดของ BMS ท่ีนํามาตอในลักษณะวงจรอนุกรม เพ่ือใหไดระดับแรงดันเทากับ 48 โวลต คือ 16S (48 
โวลต) ดังน้ันวงจร BMS จะทําหนาท่ีปรับระดับแรงดันภายในเซลลท่ีทําหนาท่ีชารจหรือคายประจุไฟฟาภายในแตละเซลล
ใหเทากัน โดยมีลักษณะการเช่ือมตอดังภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 วงจรควบคุมการชารจ และคายประจุแบตเตอรี่ (BMS) 
 
    2.2 ปริมาณแบตเตอรี่ท่ีระบบตองการ 
         การออกแบบแบตเตอรี่ของระบบท่ีใชงานคือ ระดับแรงดันไฟฟาท่ี 48 โวลต ซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออน ฟอตเฟส 1 ลูกจะมีระดับแรงดันท่ี 2.53.65 โวลตตอเซลล หรือท่ีระดับ 3.2 โวลตตอเซลล อัตราการชารจท่ี 20 แอมแปร 
(1C) และอัตราการคายประจุแบตเตอรี่สูงสุดท่ี 200 แอมแปร (10C) ซึ่งจะสามารถคํานวณจํานวนแบตเตอรี่ได ดังน้ี 
         ระดับแรงดันของระบบ = ปริมาณแรงดันไฟฟาตอเซลล x จํานวนแบตเตอรี่ (เซลล) 
               = 3.2 โวลต x 15 (เซลล) 
         = 48 โวลต 
                              ดังน้ัน ปริมาณแบตเตอรี่ท่ีนํามาตอในลักษณะวงจรอนุกรมจะมีปริมาณเทากับ 16 ลูก เน่ืองจาก
ขนาดวงจรควบคุมการชารจประจุ มีจําหนายท่ัวไปท่ี 16 เซลล หรือ 16S โดยแตละลูกมีขนาดความกวาง 2.7 เซนติเมตร 
ความยาว 14.8 เซนติเมตร และความสูง 9.2 เซนติเมตร เมื่อนํามาประกอบรวมกันจะมีขนาดความกวาง 21.6 
เซนติเมตร ความยาว 29.6 เซนติเมตร และสูง เซนติเมตร โดยจะสามารถวางในภาชนะบรรจุทดแทนแบตเตอรี่ท่ีมาจาก
โรงงานผูผลิตรถ 3 ลอไฟฟาไดพอดี ดังภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 แบบจําลองการแพคเช่ือมตอแบตเตอรี่ขนาด 48 โวลต 16S 
 
   สวนท่ี 3 การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพแบตเตอร่ีรถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก สําหรับใชในครัวเรือน 
     ดําเนินการพัฒนาชุดแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ขนาดแรงดัน 48 โวลต ปริมาณความจุ
กระแสไฟฟารวม 20 แอมแปรช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด ตามรูปแบบท่ีกําหนด ดังภาพท่ี 6 โดยติดตั้งชุดอุปกรณหลักท่ีทํา
หนาท่ีควบคุมการชารจ และการคายประจุไฟฟา สําหรับนําไปใชกับรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ลิเธียม 
ไอออน ฟอสเฟต ขนาดแรงดัน 3.2 โวลต 20 แอมแปรช่ัวโมง มาตอรวมกันในลักษณะวงจรอนุกรมจํานวน 16 ลูก เพ่ือ
เพ่ิมปริมาณแรงดันไฟฟาใหเทากับ 48 โวลต โดยท่ีปริมาณกระแสไฟฟายังคงเทาเดิม ลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานและจด

ภาพที่ 4 วงจรควบคุมการชาร์จ และคายประจุแบตเตอรี่ (BMS)

  2.2 ปริมาณแบตเตอรี่ที่ระบบต้องการ

  การออกแบบแบตเตอรีข่องระบบทีใ่ช้งาน คอื ระดบั 

แรงดันไฟฟ้าที่ 48 โวลต์ ซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ฟอตเฟส 1 ลูก 

จะมีระดับแรงดันที่ 2.5-3.65 โวลต์ต่อเซลล์ หรือที่ระดับ 3.2 โวลต ์

ต่อเซลล์ อัตราการชาร์จท่ี 20 แอมแปร์ (1C) และอัตราการคาย 

ประจุแบตเตอรี่สูงสุดที่ 200 แอมแปร์ (10C) ซึ่งจะสามารถค�านวณ 

จ�านวนแบตเตอรี่ได้ ดังนี้

 ระดับแรงดันของระบบ = ปริมาณแรงดนัไฟฟ้าต่อเซลล์ x 

     จ�านวนแบตเตอรี่ (เซลล์)

    = 3.2 โวลต์ x 15 (เซลล์)

    = 48 โวลต์

 ดังน้ัน ปริมาณแบตเตอรี่ที่น�ามาต่อในลักษณะวงจร

อนุกรมจะมีปริมาณเท่ากับ 16 ลูก เนื่องจากขนาดวงจรควบคุมการ

ชาร์จประจุ มีจ�าหน่ายทั่วไปที่ 16 เซลล์ หรือ 16S โดยแต่ละลูกมี

ขนาดความกว้าง 2.7 เซนติเมตร ความยาว 14.8 เซนติเมตร และ

ความสูง 9.2 เซนติเมตร เมื่อน�ามาประกอบร่วมกันจะมีขนาดความ

กว้าง 21.6 เซนตเิมตร ความยาว 29.6 เซนตเิมตร และสงู เซนตเิมตร 

โดยจะสามารถวางในภาชนะบรรจทุดแทนแบตเตอรีท่ีม่าจากโรงงาน

ผู้ผลิตรถ 3 ล้อไฟฟ้าได้พอดี ดังภาพที่ 5

ภาพที ่5 แบบจ�าลองการแพคเช่ือมต่อแบตเตอรี ่ขนาด 48 โวลต์ 16S

 ส่วนที่ 3 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่

รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก ส�าหรับใช้ในครัวเรือน

 ด�าเนินการพัฒนาชุดแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต  

ขนาดแรงดัน 48 โวลต์ ปริมาณความจุกระแสไฟฟ้ารวม 20  

แอมแปร์-ชั่วโมง จ�านวน 1 ชุด ตามรูปแบบที่ก�าหนด ดังภาพที่ 6 

โดยตดิตัง้ชุดอปุกรณ์หลกัทีท่�าหน้าทีค่วบคมุการชาร์จ และการคาย 

ประจุไฟฟ้า ส�าหรับน�าไปใช้กับรถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก โดยใช ้

แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ขนาดแรงดัน 3.2 โวลต์ 20  

แอมแปร์-ชั่วโมง มาต่อร่วมกันในลักษณะวงจรอนุกรม จ�านวน 

16 ลูก เพื่อเพิ่มปริมาณแรงดันไฟฟ้าให้เท่ากับ 48 โวลต์ โดยท่ี 

ปรมิาณกระแสไฟฟ้ายงัคงเท่าเดิม ล�าดบัขัน้ตอนการปฏิบตังิานและ 

จดบันทึกข้อมูลที่ส�าคัญ น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวทางแก้ไข 

ในเบ้ืองต้น ตามรูปแบบของการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพรถไฟฟ้า 

3 ล้อขนาดเล็ก เพื่อให้ระบบท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์  ชื่นอัศดงคต 
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142   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

 ส่วนที ่4 เปรยีบเทยีบประสทิธิภาพแบตเตอรีร่ถไฟฟ้า 

3 ล้อขนาดเล็ก ส�าหรับใช้ในครัวเรือน 

   หลังจากด�าเนินการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ

แบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อ ขนาดเล็ก ส�าหรับใช้ในครัวเรือนแล้ว เพื่อ

ให้การวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงท�าการทดสอบประสิทธิภาพ

ของการใช้งานและการรวบรวมข้อมูลด้วยหลักทางเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม โดยการทดสอบการใช้งานเปรยีบเทยีบข้อมูลระหว่าง

แบตเตอรีแ่บบตะก่ัวกรดทีม่าจากโรงงานกบัแบตเตอรีล่เิธยีม ไอออน 

ฟอสเฟต (LiFePO4) ที่พัฒนาขึ้น โดยวัดค่าแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นของ

แบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้าต�่าสุด ระยะทาง และระยะเวลาที่รถวิ่งได้ 

ความเร็วสูงสุดของรถขณะวิ่งในแต่ละช่วงความเร็วทั้ง 3 ระดับ (ช้า 

ปานกลาง และสูง) โดยเฉลี่ย 3 ครั้ง ต่อการทดสอบในแต่ละช่วง

ความเร็ว โดยและน�าข้อมูลที่มาเรียบเรียงใช้ประกอบการประเมิน 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการจัดสร้าง และศึกษาการใช้งานแบตเตอรี่

รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็กส�าหรับใช้ในครัวเรือน

 ผลการจัดสร้างแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก  

พบว่า แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ที่น�ามาจัดสร้างมีขนาด 

แรงดัน 3.2 โวลต์ 20 แอมแปร์ต่อลูก ความกว้าง 2.7 เซนติเมตร  

ความยาว 14.8 เซนติเมตร และความสูง 9.2 เซนติเมตร น�้าหนัก 

ต่อลูก 0.65 กิโลกรัม น�ามาแพคหรือต่อร่วมกันในลักษณะวงจร 

อนุกรม จ�านวน 16 ลูก ดังภาพที่ 7 เพื่อให้ได้แรงดันขนาด 48 โวลต์  

แต่ละลูกเชื่อมต่อกันด้วยบัตบาร์ ยึดด้วยนอตเบอร์ 6 (M6) 

น�าอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ และคายประจุไฟฟ้า (BMS) มาติดตั้ง 

แล้วท�าการต่อปลั๊กส�าหรับเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าของรถไฟฟ้า 3 ล้อ 

ขนาดเล็ก น�้าหนักโดยรวมของแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต  

จะเท่ากบั 10.84 กิโลกรมั ซึง่น�า้หนกัโดยรวมของแบตเตอรีต่ะกัว่กรด 

ที่มาจากโรงงานผู้ผลิตเท่ากับ 26.45 กิโลกรัม ท�าให้สามารถลด 

น�้าหนักแบตเตอรี่ลงได้ 15.61 กิโลกรัม

 การติดตั้งชุดแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ขนาด 
48 โวลต์ 20 แอมแปร์ สามารถน�าไปติดตั้งยังต�าแหน่งเดิมของ 
รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก ทดแทนแบตเตอรี่ที่มาจากโรงงาน 
ได้ทันที เนื่องขนาดของแบตเตอรี่ที่จัดสร้างขึ้นมีขนาดความกว้าง  
21.6 เซนติเมตร และขนาดความยาว 29.6 เซนติเมตร ซึ่งช่อง 
ส�าหรับรองรับแบตเตอรี่มีขนาดความกว้าง 26 เซนติเมตร ยาว 
38 เซนติเมตร และสูง 18 เซนติเมตร ซึ่งกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี ่
จะไหลผ่านปล๊ักที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า 3 ล้อ สามารถสะดวกต่อ 
การถอดเคล่ือนย้ายแบตเตอรี่ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของกฤษณะ จันทสิทธ์ิ และคณะ (2562) ได้น�าแบตเตอร่ีชนิด 
ลิเธียมไอออนมาประยุกต์ใช้งานในอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้ระบบ 
ไฟฟ้าชนิดอเนกประสงค์เพื่อชุมชนร�าพัน อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัด 
จันทบุรี
 ผลการติดตั้งเครื่องวัดความเร็วและระยะทางของ 
รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก พบว่า เครื่องวัดความเร็วที่ใช้ยี่ห้อ Inbike  
ติดตั้งโดยใช้สายเพื่อส่งสัญญาณไปยังจอแสดงผล สามารถวัดระยะ 
ทางรวม ขนาดความเร็ว ความเร็วเฉล่ีย และระยะเวลารวมได้ 
โดยท�าการตดิตัง้ไว้ในส่วนล้อหน้าของรถไฟฟ้า และยงัตดิตัง้มาตรวดั 
พกัิดแรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก�าลังไฟฟ้า เพือ่ตรวจสอบขณะ 
มอเตอร์ท�างาน และสะดวกต่อการเก็บข้อมูลอีกด้วย 

บันทึกขอมูลท่ีสําคัญ นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหแนวทางแกไขในเบ้ืองตน ตามรูปแบบของการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
รถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก เพ่ือใหระบบทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 แบบจําลองระบบแบตเตอรี่รถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก สําหรับใชในครัวเรือน 
 
             สวนท่ี 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบตเตอร่ีรถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก สําหรับใชในครัวเรือน  
   หลังจากดําเนินการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพแบตเตอรี่รถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก สําหรับใชใน
ครัวเรือนแลว เพ่ือใหการวิจัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงทําการทดสอบประสิทธิภาพของการใชงานและการรวบรวมขอมูล
ดวยหลักทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการทดสอบการใชงานเปรียบเทียบขอมูลระหวางแบตเตอรี่แบบตะก่ัวกรดท่ีมา
จากโรงงานกับแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ท่ีพัฒนาข้ึน โดยวัดคาแรงดันไฟฟาเริ่มตนของแบตเตอรี่ 
แรงดันไฟฟาต่ําสุด ระยะทาง และระยะเวลาท่ีรถว่ิงได ความเร็วสูงสุดของรถขณะว่ิงในแตละชวงความเร็วท้ัง 3 ระดับ 
(ชา ปานกลาง และสูง) โดยเฉลี่ย 3 ครั้ง ตอการทดสอบในแตละชวงความเร็ว โดยและนําขอมูลท่ีมาเรียบเรียงใช
ประกอบการประเมิน  
 
ผลการวิจัย  
 
 1. ผลการจัดสราง และศึกษาการใชงานแบตเตอร่ีรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็กสําหรับใชในครัวเรือน 
    ผลการจัดสรางแบตเตอรี่รถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก พบวา แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ท่ีนํามาจัดสราง
มีขนาดแรงดัน 3.2 โวลต 20 แอมแปรตอลูก ความกวาง 2.7 เซนติเมตร ความยาว 14.8 เซนติเมตร และความสูง 9.2 
เซนติเมตร นํ้าหนักตอลูก 0.65 กิโลกรัม นํามาแพคหรือตอรวมกันในลักษณะวงจรอนุกรมจํานวน 16 ลูก ดังภาพท่ี 7 
เพ่ือใหไดแรงดันขนาด 48 โวลต แตละลูกเช่ือมตอกันดวยบัตบาร ยึดดวยนอตเบอร 6 (M6) นําอุปกรณควบคุมการชารจ 
และคายประจุไฟฟา (BMS) มาติดตั้งแลวทําการตอปลั๊กสําหรับเช่ือมตอวงจรไฟฟาของรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก นํ้าหนัก
โดยรวมของแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต จะเทากับ 10.84 กิโลกรัม ซึ่งนํ้าหนักโดยรวมของแบตเตอรี่ตะก่ัวกรดท่ีมา
จากโรงงานผูผลิตเทากับ 26.45 กิโลกรัม ทําใหสามารถลดนํ้าหนักแบตเตอรี่ลงได 15.61 กิโลกรัม 
 
                     
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ขนาด 48 โวลต 20 แอมแปร 
 

แรงดันไฟฟา 220 โวลต 

เคร่ืองไฟฟากระแสตรง 48 โวลต  

BMS 

แบตเตอร่ี 3.2 โวลต 16 ลูก  

รถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก  

ภาพที่ 6 แบบจ�าลองระบบแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก ส�าหรับใช้ในครัวเรือน

ภาพที่ 7 แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต

   ขนาด 48 โวลต์ 20 แอมแปร์

บันทึกขอมูลท่ีสําคัญ นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหแนวทางแกไขในเบ้ืองตน ตามรูปแบบของการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
รถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก เพ่ือใหระบบทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 แบบจําลองระบบแบตเตอรี่รถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก สําหรับใชในครัวเรือน 
 
             สวนท่ี 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบตเตอร่ีรถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก สําหรับใชในครัวเรือน  
   หลังจากดําเนินการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพแบตเตอรี่รถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก สําหรับใชใน
ครัวเรือนแลว เพ่ือใหการวิจัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงทําการทดสอบประสิทธิภาพของการใชงานและการรวบรวมขอมูล
ดวยหลักทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการทดสอบการใชงานเปรียบเทียบขอมูลระหวางแบตเตอรี่แบบตะก่ัวกรดท่ีมา
จากโรงงานกับแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ท่ีพัฒนาข้ึน โดยวัดคาแรงดันไฟฟาเริ่มตนของแบตเตอรี่ 
แรงดันไฟฟาต่ําสุด ระยะทาง และระยะเวลาท่ีรถว่ิงได ความเร็วสูงสุดของรถขณะว่ิงในแตละชวงความเร็วท้ัง 3 ระดับ 
(ชา ปานกลาง และสูง) โดยเฉลี่ย 3 ครั้ง ตอการทดสอบในแตละชวงความเร็ว โดยและนําขอมูลท่ีมาเรียบเรียงใช
ประกอบการประเมิน  
 
ผลการวิจัย  
 
 1. ผลการจัดสราง และศึกษาการใชงานแบตเตอร่ีรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็กสําหรับใชในครัวเรือน 
    ผลการจัดสรางแบตเตอรี่รถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก พบวา แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ท่ีนํามาจัดสราง
มีขนาดแรงดัน 3.2 โวลต 20 แอมแปรตอลูก ความกวาง 2.7 เซนติเมตร ความยาว 14.8 เซนติเมตร และความสูง 9.2 
เซนติเมตร นํ้าหนักตอลูก 0.65 กิโลกรัม นํามาแพคหรือตอรวมกันในลักษณะวงจรอนุกรมจํานวน 16 ลูก ดังภาพท่ี 7 
เพ่ือใหไดแรงดันขนาด 48 โวลต แตละลูกเช่ือมตอกันดวยบัตบาร ยึดดวยนอตเบอร 6 (M6) นําอุปกรณควบคุมการชารจ 
และคายประจุไฟฟา (BMS) มาติดตั้งแลวทําการตอปลั๊กสําหรับเช่ือมตอวงจรไฟฟาของรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก นํ้าหนัก
โดยรวมของแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต จะเทากับ 10.84 กิโลกรัม ซึ่งนํ้าหนักโดยรวมของแบตเตอรี่ตะก่ัวกรดท่ีมา
จากโรงงานผูผลิตเทากับ 26.45 กิโลกรัม ทําใหสามารถลดนํ้าหนักแบตเตอรี่ลงได 15.61 กิโลกรัม 
 
                     
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ขนาด 48 โวลต 20 แอมแปร 
 

แรงดันไฟฟา 220 โวลต 

เคร่ืองไฟฟากระแสตรง 48 โวลต  

BMS 

แบตเตอร่ี 3.2 โวลต 16 ลูก  

รถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก  

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์  ชื่นอัศดงคต 
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 2. ผลการศึกษาการใช้งานแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อ  

ขนาดเล็ก

 หลังติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟตลงใน 

ช่องวางแบตเตอรี่ พบว่า ขั้นตอนการใช้งาน ดังภาพที่ 8 ซึ่งเริ่มต้น 

จากการต่อขั้วสายไฟฟ้าให้ถูกต้องตามขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-)  

ตรวจสอบความเรียบร้อยของสายไฟ และจุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์ 

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยสามารถปรับระดับความเร็วใน 

การเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้ 3 ระดับ และความเร็วในการเคลื่อนที ่

ทางด้านหลังได้ 1 ระดับ ตามคุณลักษณะของกล่องควบคุม

ภาพที่ 8 การติดตั้งแบตเตอรี่ลงในรถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก

 การใช ้งานเริ่มต ้นโดยท�าการเป ิดสวิตช ์ควบคุม 

การท�างานที่อยู่ด้านหน้าของรถไฟฟ้า 3 ล้อ ไปท่ีต�าแหน่ง “On”  

เพือ่เปิดระบบให้อปุกรณ์ภายในกล่องควบคมุท�างาน สังเกตสถานะ 

ไฟแสดงของระดับแบตเตอร่ี ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ มอนิเตอร์ 

แสดงผลในส่วนแสดงค่าแรงดัน ค่ากระแสไฟฟ้า และก�าลังไฟฟ้า 

ที่มอเตอร์ขนาด 500 วัตต์ ใช้งาน โดยรถจะเริ่มเคลื่อนที่ได้โดย 

ท�าการบังคับคันเร่งท่ีอยู่บนแฮนด์ของรถไฟฟ้า ขนาดความเร็ว 

จะขึ้นอยู่กับปริมาณการปรับคันเร่งของผู้ขับขี่ โดยจะมีความเร็ว 

ทีแ่ตกต่างกนั มอเตอร์จะมคีวามเรว็สงูสดุที ่3,000 รอบต่อนาท ีและ 

เม่ือมอเตอร์ท�างานจะดึงกระแสไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ออกมา 

ใช้งาน ระยะเวลาการใช้งานขึ้นอยู่กับขนาดความเร็วของผู้ขับขี ่

ซึ่งสามารถปรับขนาดความเร็วได้ 3 ระดับ เมื่อระดับแรงดันไฟฟ้า 

ในแบตเตอรี่ลดลง ค่าปริมาณสถานะระดับแบตเตอรี่ก็จะลดลง 

เพื่อแสดงให้ผู้ขับขี่เติมปริมาณกระแสไฟฟ้าลงในแบตเตอรี่ ดังนั้น 

ระยะทาง และเวลาในการขับขี่ต่อการชาร์จแต่ละครั้งจะแปรผันไป 

ตามขนาดความเร็ว เนื่องจากมอเตอร์ต้องดึงกระแสไฟฟ้าออกมา 

ปริมาณมากในขณะที่ใช้ความเร็วสูง 

 3. ผลการทดสอบรถไฟฟ้า 3 ล้อ ขนาดเลก็ ส�าหรบัใช้ 

ในครัวเรือน

 ผลการทดสอบรถไฟฟ้า 3 ล้อ ขนาดเล็กส�าหรับใช้ใน 

ครัวเรือน พบว่า สามารถแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ช่วง คือ  

ทดสอบโดยแบตเตอร่ีชนดิตะกัว่กรดท่ีมาจากโรงงาน และแบตเตอรี ่

ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ที่พัฒนาขึ้น โดยวัดค่าแรงดัน 

ไฟฟ้าเริ่มต้นของแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้าต�่าสุด ระยะทาง และระยะ 

เวลาที่รถวิ่งได้ ความเร็วสูงสุดของรถขณะวิ่งในแต่ละช่วงความเร็ว 

3 ระดับ โดยเฉลี่ย 3 ครั้ง ต่อการทดสอบในแต่ละช่วงความเร็ว

 ผลการทดสอบรถไฟฟ้า 3 ล้อ ช่วงที่ 1 พบว่า ปริมาณ 

แรงดันส�าหรับการชาร์จแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด (แบตแห้ง) 

โดยเฉลี่ยที่ 55.37 โวลต์ กระแสชาร์จที่ 3.08 แอมแปร์ และระยะ 

เวลาชาร์จที่ 8 ชั่วโมง ทั้ง 3 ระดับความเร็ว ได้ผลดังตารางที่ 1 และ 

ในช่วงที่ 2 พบว่า ปริมาณแรงดันส�าหรับการชาร์จแบตเตอรี ่

ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต โดยเฉลี่ยที่ 55.37 โวลต์ กระแสชาร์จที่  

3.19 แอมแปร์ และระยะเวลาชาร์จที่ 5 ชั่วโมง ทั้ง 3 ระดับ 

ความเร็ว ได้ผลดังตารางที่ 2

 การติดตั้งชุดแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ขนาด 48 โวลต 20 แอมแปร สามารถนําไปติดตั้งยัง
ตําแหนงเดิมของรถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก ทดแทนแบตเตอรี่ท่ีมาจากโรงงานไดทันที เน่ืองขนาดของแบตเตอรี่ท่ีจัดสราง
ข้ึนมีขนาดความกวาง 21.6 เซนติเมตร และขนาดความยาว 29.6 เซนติเมตร ซ่ึงชองสําหรับรองรับแบตเตอรี่มีขนาด
ความกวาง 26 เซนติเมตร ยาว 38 เซนติเมตร และสูง 18 เซนติเมตร ซ่ึงกระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่จะไหลผานปลั๊กท่ี
เช่ือมตอกับรถไฟฟา 3 ลอ สามารถสะดวกตอการถอดเคลื่อนยายแบตเตอรี่ไดเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัย
ของกฤษณะ จันทสิทธ์ิ และคณะ (2562) ไดนําแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนมาประยุกตใชงานในอุปกรณเก็บเก่ียวผลไม
ระบบไฟฟาชนิดอเนกประสงคเพ่ือชุมชนรําพัน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
 ผลการติดตั้งเครื่องวัดความเร็วและระยะทางของรถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก พบวา เครื่องวัดความเร็วท่ีใช
ยี่หอ Inbike ติดตั้งโดยใชสายเพ่ือสงสัญญาณไปยังจอแสดงผล สามารถวัดระยะทางรวม ขนาดความเร็ว ความเร็วเฉลี่ย 
และระยะเวลารวมได โดยทําการติดตั้งไวในสวนลอหนาของรถไฟฟา และยังติดตั้งมาตรวัดพิกัดแรงดันไฟฟา 
กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟา เพ่ือตรวจสอบขณะมอเตอรทํางาน และสะดวกตอการเก็บขอมูลอีกดวย  
           2. ผลการศึกษาการใชงานแบตเตอร่ีรถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก 
              หลังติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟตลงในชองวางแบตเตอรี่ พบวา ข้ันตอนการใชงาน ดังภาพท่ี 8 
ซึ่งเริ่มตนจากการตอข้ัวสายไฟฟาใหถูกตองตามข้ัวบวก (+) และข้ัวลบ () ตรวจสอบความเรียบรอยของสายไฟ และจุด
เช่ือมตอของอุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงาน โดยสามารถปรับระดับความเร็วในการเคลื่อนท่ีไปดานหนาได 3 ระดับ 
และความเร็วในการเคลื่อนท่ีทางดานหลังได 1 ระดับ ตามคุณลักษณะของกลองควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 การติดตั้งแบตเตอรี่ลงในรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก 
 
 การใชงานเริ่มตนโดยทําการเปดสวิตชควบคุมการทํางานท่ีอยูดานหนาของรถไฟฟา 3 ลอ ไปท่ีตําแหนง 
“On” เพ่ือเปดระบบใหอุปกรณภายในกลองควบคุมทํางาน สังเกตสถานะไฟแสดงของระดับแบตเตอรี่ ซ่ึงแบงออกเปน 4 
ระดับ มอนิเตอรแสดงผลในสวนแสดงคาแรงดัน คากระแสไฟฟา และกําลังไฟฟาท่ีมอเตอรขนาด 500 วัตต ใชงาน โดย
รถจะเริ่มเคลื่อนท่ีไดโดยทําการบังคับคันเรงท่ีอยูบนแฮนดของรถไฟฟา ขนาดความเร็วจะข้ึนอยูกับปริมาณการปรับคันเรง
ของผูขับข่ี โดยจะมีความเร็วท่ีแตกตางกัน มอเตอรจะมีความเร็วสูงสุดท่ี 3,000 รอบตอนาที และเมื่อมอเตอรทํางานจะ
ดึงกระแสไฟฟาท่ีเก็บไวในแบตเตอรี่ออกมาใชงาน ระยะเวลาการใชงานข้ึนอยูกับขนาดความเร็วของผูขับข่ี ซ่ึงสามารถ
ปรับขนาดความเร็วได 3 ระดับ เมื่อระดับแรงดันไฟฟาในแบตเตอรี่ลดลง คาปริมาณสถานะระดับแบตเตอรี่ก็จะลดลง 
เพ่ือแสดงใหผูขับข่ีเติมปริมาณกระแสไฟฟาลงในแบตเตอรี่ ดังน้ันระยะทาง และเวลาในการขับข่ีตอการชารจแตละครั้งจะ
แปรผันไปตามขนาดความเร็ว เน่ืองจากมอเตอรตองดึงกระแสไฟฟาออกมาปริมาณมากในขณะท่ีใชความเร็วสูง  
           3. ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก สําหรับใชในครัวเรือน 
    ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็กสําหรับใชในครัวเรือน พบวา สามารถแบงการทดสอบออกเปน 2 
ชวง คือ ทดสอบโดยแบตเตอรี่ชนิดตะก่ัวกรดท่ีมาจากโรงงาน และแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ท่ี
พัฒนาข้ึน โดยวัดคาแรงดันไฟฟาเริ่มตนของแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟาต่ําสุด ระยะทาง และระยะเวลาท่ีรถว่ิงได ความเร็ว
สูงสุดของรถขณะว่ิงในแตละชวงความเร็ว 3 ระดับ โดยเฉลี่ย 3 ครั้ง ตอการทดสอบในแตละชวงความเร็ว 
  ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอ ชวงท่ี 1 พบวา ปริมาณแรงดันสําหรับการชารจแบตเตอรี่ชนิดตะก่ัวกรด   
(แบตแหง) โดยเฉลี่ยท่ี 55.37 โวลต กระแสชารจท่ี 3.08 แอมแปร และระยะเวลาชารจท่ี 8 ช่ัวโมง ท้ัง 3 ระดับความเร็ว 
ไดผลดังตารางท่ี 1 และในชวงท่ี 2 พบวา ปริมาณแรงดันสําหรับการชารจแบตเตอรี่ ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต โดยเฉลี่ยท่ี 
55.37 โวลต กระแสชารจท่ี 3.19 แอมแปร และระยะเวลาชารจท่ี 5 ช่ัวโมง ท้ัง 3 ระดับความเร็ว ไดผลดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบรถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก โดยใช้แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด (แบตแห้ง)ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ชนิดตะก่ัวกรด (แบตแหง) 
ระดับความเร็ว คาแรงดันเร่ิมตน 

(โวลต) 
คาแรงดันตํ่าสุด 

(โวลต) 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง:นาที) 

ความเร็วสูงสุด 
(กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

1.ชา (L) 51.97±0.31 45.15±0.28 37.17±0.35 3.27±0.07 13.70±0.10 
2.ปานกลาง (M) 51.53±0.31 44.82±0.38 29.07±1.07 2.24±0.07 17.40±0.10 
3.สูง (H) 51.93±0.15 44.63±0.23 27.80±1.18 1.54±0.06 21.80±0.20 

 
 ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ชนิดตะก่ัวกรด พบวา ท่ีระดับความเร็วชา (L=Low) คา
ปริมาณแรงดันไฟฟาภายในแบตเตอรี่เริ่มตนท่ีระดับ 51.97 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 37.17 กิโลเมตร ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 27 
นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 13.70 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 45.15 
โวลต เมื่อทําการทดสอบท่ีระดบัความเร็วปานกลาง (M=Medium) คาปริมาณแรงดันไฟฟาเริ่มตนท่ีระดับ 51.53 โวลต สามารถ
ว่ิงไดระยะทาง 29.07 กิโลเมตร ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 24 นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 17.40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และ
คาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 44.82 โวลต และท่ีระดับความเร็วสูง (H=High) คาปริมาณแรงดันไฟฟาเริ่มตน
ท่ีระดับ 51.93 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 27.80 กิโลเมตร ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 54 นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 
21.80 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 44.63 โวลต ดังภาพท่ี 9 จะสังเกตวา ระยะทางท่ี
รถเคลื่อนท่ีไดกับความเร็วสูงสุดในแตละระดับ มีอัตราสวนผกผันกับระยะเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ ดังภาพท่ี 10 โดยหากรถ
ว่ิงดวยความเร็วชาก็จะสามารถใชงานไดนานข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 ระยะทางการเคลื่อนท่ีของแบตเตอรี่ท้ัง 2 ชนิด           ภาพท่ี 10 ระยะเวลาการเคลื่อนท่ีของแบตเตอรี่ท้ัง 2 ชนิด 
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) 

ระดับความเร็ว คาแรงดันเร่ิมตน 
(โวลต) 

คาแรงดันตํ่าสุด 
(โวลต) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง:นาที) 

ความเร็วสูงสุด 
(กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

1.ชา (L) 53.17±0.23 45.03±0.32 46.23±0.67 3.45±0.05 17.00±0.20 
2.ปานกลาง (M) 53.10±0.20 44.83±0.31 43.80±0.30 3.19±0.03 20.50±0.10 
3.สูง (H) 53.13±0.25 44.95±.015 39.87±1.07 2.38±0.07 25.20±0.15 

 
 ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) พบวา ท่ีระดับ
ความเร็วชา (L=Low) คาปริมาณแรงดันไฟฟาภายในแบตเตอรี่เริ่มตนท่ีระดับ 53.17 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 46.23 
กิโลเมตร ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 45 นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 17.00 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไม
สามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 45.03 โวลต เมื่อทําการทดสอบท่ีระดับความเร็วปานกลาง (M=Medium) คาปริมาณแรงดันไฟฟา
เริ่มตนท่ีระดับ 53.10 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 43.80 กิโลเมตร ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 19 นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ี
ระดับ 20.50 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 44.83 โวลต และท่ีระดับความเร็วสูง 
(H=High) คาปริมาณแรงดันไฟฟาเริ่มตนท่ีระดับ 53.13 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 39.87 กิโลเมตร ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 38 
นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 25.20 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 44.95 
โวลต ดังภาพท่ี 9 จะสังเกตวา ระยะทางท่ีรถเคลื่อนท่ีไดกับความเร็วสูงสุดในแตละระดับ มีอัตราสวนผกผันกับระยะเวลาการใช
งานของแบตเตอรี่ ดังภาพท่ี 10 โดยหากรถว่ิงดวยความเร็วชาก็จะสามารถใชงานไดนานข้ึน  
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ชนิดตะก่ัวกรด (แบตแหง) 
ระดับความเร็ว คาแรงดันเร่ิมตน 

(โวลต) 
คาแรงดันตํ่าสุด 

(โวลต) 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง:นาที) 

ความเร็วสูงสุด 
(กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

1.ชา (L) 51.97±0.31 45.15±0.28 37.17±0.35 3.27±0.07 13.70±0.10 
2.ปานกลาง (M) 51.53±0.31 44.82±0.38 29.07±1.07 2.24±0.07 17.40±0.10 
3.สูง (H) 51.93±0.15 44.63±0.23 27.80±1.18 1.54±0.06 21.80±0.20 

 
 ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ชนิดตะก่ัวกรด พบวา ท่ีระดับความเร็วชา (L=Low) คา
ปริมาณแรงดันไฟฟาภายในแบตเตอรี่เริ่มตนท่ีระดับ 51.97 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 37.17 กิโลเมตร ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 27 
นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 13.70 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 45.15 
โวลต เมื่อทําการทดสอบท่ีระดบัความเร็วปานกลาง (M=Medium) คาปริมาณแรงดันไฟฟาเริ่มตนท่ีระดับ 51.53 โวลต สามารถ
ว่ิงไดระยะทาง 29.07 กิโลเมตร ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 24 นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 17.40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และ
คาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 44.82 โวลต และท่ีระดับความเร็วสูง (H=High) คาปริมาณแรงดันไฟฟาเริ่มตน
ท่ีระดับ 51.93 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 27.80 กิโลเมตร ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 54 นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 
21.80 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 44.63 โวลต ดังภาพท่ี 9 จะสังเกตวา ระยะทางท่ี
รถเคลื่อนท่ีไดกับความเร็วสูงสุดในแตละระดับ มีอัตราสวนผกผันกับระยะเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ ดังภาพท่ี 10 โดยหากรถ
ว่ิงดวยความเร็วชาก็จะสามารถใชงานไดนานข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 ระยะทางการเคลื่อนท่ีของแบตเตอรี่ท้ัง 2 ชนิด           ภาพท่ี 10 ระยะเวลาการเคลื่อนท่ีของแบตเตอรี่ท้ัง 2 ชนิด 
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) 

ระดับความเร็ว คาแรงดันเร่ิมตน 
(โวลต) 

คาแรงดันตํ่าสุด 
(โวลต) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง:นาที) 

ความเร็วสูงสุด 
(กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

1.ชา (L) 53.17±0.23 45.03±0.32 46.23±0.67 3.45±0.05 17.00±0.20 
2.ปานกลาง (M) 53.10±0.20 44.83±0.31 43.80±0.30 3.19±0.03 20.50±0.10 
3.สูง (H) 53.13±0.25 44.95±.015 39.87±1.07 2.38±0.07 25.20±0.15 

 
 ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) พบวา ท่ีระดับ
ความเร็วชา (L=Low) คาปริมาณแรงดันไฟฟาภายในแบตเตอรี่เริ่มตนท่ีระดับ 53.17 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 46.23 
กิโลเมตร ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 45 นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 17.00 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไม
สามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 45.03 โวลต เมื่อทําการทดสอบท่ีระดับความเร็วปานกลาง (M=Medium) คาปริมาณแรงดันไฟฟา
เริ่มตนท่ีระดับ 53.10 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 43.80 กิโลเมตร ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 19 นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ี
ระดับ 20.50 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 44.83 โวลต และท่ีระดับความเร็วสูง 
(H=High) คาปริมาณแรงดันไฟฟาเริ่มตนท่ีระดับ 53.13 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 39.87 กิโลเมตร ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 38 
นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 25.20 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 44.95 
โวลต ดังภาพท่ี 9 จะสังเกตวา ระยะทางท่ีรถเคลื่อนท่ีไดกับความเร็วสูงสุดในแตละระดับ มีอัตราสวนผกผันกับระยะเวลาการใช
งานของแบตเตอรี่ ดังภาพท่ี 10 โดยหากรถว่ิงดวยความเร็วชาก็จะสามารถใชงานไดนานข้ึน  
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 ผลการทดสอบรถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเลก็ โดยใช้แบตเตอรี่ 

ชนิดตะกั่วกรด พบว่า ที่ระดับความเร็วช้า (L=Low) ค่าปริมาณ 

แรงดันไฟฟ้าภายในแบตเตอรี่เริ่มต้นที่ระดับ 51.97 โวลต์ สามารถ 

วิ่งได้ระยะทาง 37.17 กิโลเมตร ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 27 นาที  

เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดที่ระดับ 13.70 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ 

ค่าแรงดันต�่าสุดที่รถไม่สามารถว่ิงต่อไปได้ท่ีระดับ 45.15 โวลต์  

เมื่อท�าการทดสอบที่ระดับความเร็วปานกลาง (M=Medium) 

ค่าปริมาณแรงดันไฟฟ้าเร่ิมต้นที่ระดับ 51.53 โวลต์ สามารถวิ่งได ้

ระยะทาง 29.07 กิโลเมตร ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 24 นาที เคลื่อนที ่

ด้วยความเร็วสูงสุดที่ระดับ 17.40 กิโลเมตร/ชั่วโมง และค่าแรงดัน 

ต�่าสุดที่รถไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ที่ระดับ 44.82 โวลต์ และที่ระดับ 

ความเร็วสูง (H=High) ค่าปริมาณแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นท่ีระดับ  

51.93 โวลต์ สามารถวิ่งได้ระยะทาง 27.80 กิโลเมตร ระยะเวลา  

1 ช่ัวโมง 54 นาที เคล่ือนที่ด้วยความเร็วสูงสุดที่ระดับ 21.80  

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์  ชื่นอัศดงคต 

1. ช้า (L)
2. ปานกลาง (M)
3. สูง (H)
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144   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

กิโลเมตร/ชั่วโมง และค่าแรงดันต�่าสุดท่ีรถไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ 

ที่ระดับ 44.63 โวลต์ ดังภาพที่ 9 จะสังเกตว่า ระยะทางที่รถเคลื่อน 

ทีไ่ด้กบัความเร็วสงูสดุในแต่ละระดบั มอัีตราส่วนผกผนักบัระยะเวลา 

การใช้งานของแบตเตอรี่ ดังภาพที่ 10 โดยหากรถวิ่งด้วยความเร็ว 

ช้าก็จะสามารถใช้งานได้นานขึ้น 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ชนิดตะก่ัวกรด (แบตแหง) 
ระดับความเร็ว คาแรงดันเร่ิมตน 

(โวลต) 
คาแรงดันตํ่าสุด 

(โวลต) 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง:นาที) 

ความเร็วสูงสุด 
(กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

1.ชา (L) 51.97±0.31 45.15±0.28 37.17±0.35 3.27±0.07 13.70±0.10 
2.ปานกลาง (M) 51.53±0.31 44.82±0.38 29.07±1.07 2.24±0.07 17.40±0.10 
3.สูง (H) 51.93±0.15 44.63±0.23 27.80±1.18 1.54±0.06 21.80±0.20 

 
 ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ชนิดตะก่ัวกรด พบวา ท่ีระดับความเร็วชา (L=Low) คา
ปริมาณแรงดันไฟฟาภายในแบตเตอรี่เริ่มตนท่ีระดับ 51.97 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 37.17 กิโลเมตร ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 27 
นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 13.70 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 45.15 
โวลต เมื่อทําการทดสอบท่ีระดบัความเร็วปานกลาง (M=Medium) คาปริมาณแรงดันไฟฟาเริ่มตนท่ีระดับ 51.53 โวลต สามารถ
ว่ิงไดระยะทาง 29.07 กิโลเมตร ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 24 นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 17.40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และ
คาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 44.82 โวลต และท่ีระดับความเร็วสูง (H=High) คาปริมาณแรงดันไฟฟาเริ่มตน
ท่ีระดับ 51.93 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 27.80 กิโลเมตร ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 54 นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 
21.80 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 44.63 โวลต ดังภาพท่ี 9 จะสังเกตวา ระยะทางท่ี
รถเคลื่อนท่ีไดกับความเร็วสูงสุดในแตละระดับ มีอัตราสวนผกผันกับระยะเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ ดังภาพท่ี 10 โดยหากรถ
ว่ิงดวยความเร็วชาก็จะสามารถใชงานไดนานข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 ระยะทางการเคลื่อนท่ีของแบตเตอรี่ท้ัง 2 ชนิด           ภาพท่ี 10 ระยะเวลาการเคลื่อนท่ีของแบตเตอรี่ท้ัง 2 ชนิด 
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) 

ระดับความเร็ว คาแรงดันเร่ิมตน 
(โวลต) 

คาแรงดันตํ่าสุด 
(โวลต) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง:นาที) 

ความเร็วสูงสุด 
(กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

1.ชา (L) 53.17±0.23 45.03±0.32 46.23±0.67 3.45±0.05 17.00±0.20 
2.ปานกลาง (M) 53.10±0.20 44.83±0.31 43.80±0.30 3.19±0.03 20.50±0.10 
3.สูง (H) 53.13±0.25 44.95±.015 39.87±1.07 2.38±0.07 25.20±0.15 

 
 ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) พบวา ท่ีระดับ
ความเร็วชา (L=Low) คาปริมาณแรงดันไฟฟาภายในแบตเตอรี่เริ่มตนท่ีระดับ 53.17 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 46.23 
กิโลเมตร ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 45 นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 17.00 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไม
สามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 45.03 โวลต เมื่อทําการทดสอบท่ีระดับความเร็วปานกลาง (M=Medium) คาปริมาณแรงดันไฟฟา
เริ่มตนท่ีระดับ 53.10 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 43.80 กิโลเมตร ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 19 นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ี
ระดับ 20.50 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 44.83 โวลต และท่ีระดับความเร็วสูง 
(H=High) คาปริมาณแรงดันไฟฟาเริ่มตนท่ีระดับ 53.13 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 39.87 กิโลเมตร ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 38 
นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 25.20 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 44.95 
โวลต ดังภาพท่ี 9 จะสังเกตวา ระยะทางท่ีรถเคลื่อนท่ีไดกับความเร็วสูงสุดในแตละระดับ มีอัตราสวนผกผันกับระยะเวลาการใช
งานของแบตเตอรี่ ดังภาพท่ี 10 โดยหากรถว่ิงดวยความเร็วชาก็จะสามารถใชงานไดนานข้ึน  
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ระดับความเร็ว 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ชนิดตะก่ัวกรด (แบตแหง) 
ระดับความเร็ว คาแรงดันเร่ิมตน 

(โวลต) 
คาแรงดันตํ่าสุด 

(โวลต) 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง:นาที) 

ความเร็วสูงสุด 
(กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

1.ชา (L) 51.97±0.31 45.15±0.28 37.17±0.35 3.27±0.07 13.70±0.10 
2.ปานกลาง (M) 51.53±0.31 44.82±0.38 29.07±1.07 2.24±0.07 17.40±0.10 
3.สูง (H) 51.93±0.15 44.63±0.23 27.80±1.18 1.54±0.06 21.80±0.20 

 
 ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ชนิดตะก่ัวกรด พบวา ท่ีระดับความเร็วชา (L=Low) คา
ปริมาณแรงดันไฟฟาภายในแบตเตอรี่เริ่มตนท่ีระดับ 51.97 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 37.17 กิโลเมตร ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 27 
นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 13.70 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 45.15 
โวลต เมื่อทําการทดสอบท่ีระดบัความเร็วปานกลาง (M=Medium) คาปริมาณแรงดันไฟฟาเริ่มตนท่ีระดับ 51.53 โวลต สามารถ
ว่ิงไดระยะทาง 29.07 กิโลเมตร ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 24 นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 17.40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และ
คาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 44.82 โวลต และท่ีระดับความเร็วสูง (H=High) คาปริมาณแรงดันไฟฟาเริ่มตน
ท่ีระดับ 51.93 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 27.80 กิโลเมตร ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 54 นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 
21.80 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 44.63 โวลต ดังภาพท่ี 9 จะสังเกตวา ระยะทางท่ี
รถเคลื่อนท่ีไดกับความเร็วสูงสุดในแตละระดับ มีอัตราสวนผกผันกับระยะเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ ดังภาพท่ี 10 โดยหากรถ
ว่ิงดวยความเร็วชาก็จะสามารถใชงานไดนานข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 ระยะทางการเคลื่อนท่ีของแบตเตอรี่ท้ัง 2 ชนิด           ภาพท่ี 10 ระยะเวลาการเคลื่อนท่ีของแบตเตอรี่ท้ัง 2 ชนิด 
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) 

ระดับความเร็ว คาแรงดันเร่ิมตน 
(โวลต) 

คาแรงดันตํ่าสุด 
(โวลต) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง:นาที) 

ความเร็วสูงสุด 
(กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

1.ชา (L) 53.17±0.23 45.03±0.32 46.23±0.67 3.45±0.05 17.00±0.20 
2.ปานกลาง (M) 53.10±0.20 44.83±0.31 43.80±0.30 3.19±0.03 20.50±0.10 
3.สูง (H) 53.13±0.25 44.95±.015 39.87±1.07 2.38±0.07 25.20±0.15 

 
 ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) พบวา ท่ีระดับ
ความเร็วชา (L=Low) คาปริมาณแรงดันไฟฟาภายในแบตเตอรี่เริ่มตนท่ีระดับ 53.17 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 46.23 
กิโลเมตร ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 45 นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 17.00 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไม
สามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 45.03 โวลต เมื่อทําการทดสอบท่ีระดับความเร็วปานกลาง (M=Medium) คาปริมาณแรงดันไฟฟา
เริ่มตนท่ีระดับ 53.10 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 43.80 กิโลเมตร ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 19 นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ี
ระดับ 20.50 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 44.83 โวลต และท่ีระดับความเร็วสูง 
(H=High) คาปริมาณแรงดันไฟฟาเริ่มตนท่ีระดับ 53.13 โวลต สามารถว่ิงไดระยะทาง 39.87 กิโลเมตร ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 38 
นาที เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดท่ีระดับ 25.20 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถไมสามารถว่ิงตอไปไดท่ีระดับ 44.95 
โวลต ดังภาพท่ี 9 จะสังเกตวา ระยะทางท่ีรถเคลื่อนท่ีไดกับความเร็วสูงสุดในแตละระดับ มีอัตราสวนผกผันกับระยะเวลาการใช
งานของแบตเตอรี่ ดังภาพท่ี 10 โดยหากรถว่ิงดวยความเร็วชาก็จะสามารถใชงานไดนานข้ึน  
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ระดับความเร็ว 
ภาพที่ 9 ระยะทางการเคลื่อนที่ของแบตเตอรี่ทั้ง 2 ชนิด ภาพที่ 10 ระยะเวลาการเคลื่อนที่ของแบตเตอรี่ทั้ง 2 ชนิด

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบรถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก โดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4)

 ผลการทดสอบรถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเลก็ โดยใช้แบตเตอรี่

ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) พบว่า ที่ระดับความเร็วช้า 

(L=Low) ค่าปริมาณแรงดันไฟฟ้าภายในแบตเตอรี่เริ่มต้นที่ระดับ 

53.17 โวลต์ สามารถวิ่งได้ระยะทาง 46.23 กิโลเมตร ระยะเวลา 

3 ชั่วโมง 45 นาที เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดที่ระดับ 17.00 

กิโลเมตร/ชั่วโมง และค่าแรงดันต�่าสุดท่ีรถไม่สามารถว่ิงต่อไปได้ที่

ระดับ 45.03 โวลต์ เมื่อท�าการทดสอบที่ระดับความเร็วปานกลาง 

(M=Medium) ค่าปริมาณแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นที่ระดับ 53.10 โวลต์ 

สามารถวิ่งได้ระยะทาง 43.80 กิโลเมตร ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 19 

นาที เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดที่ระดับ 20.50 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

และค่าแรงดันต�่าสุดที่รถไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ที่ระดับ 44.83 โวลต์ 

และที่ระดับความเร็วสูง (H=High) ค่าปริมาณแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นที่

ระดับ 53.13 โวลต์ สามารถวิ่งได้ระยะทาง 39.87 กิโลเมตร ระยะ

เวลา 2 ชั่วโมง 38 นาที เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดที่ระดับ 25.20 

กิโลเมตร/ชั่วโมง และค่าแรงดันต�่าสุดท่ีรถไม่สามารถว่ิงต่อไปได้ที่

ระดับ 44.95 โวลต์ ดังภาพที่ 9 จะสังเกตว่า ระยะทางที่รถเคลื่อนที่

ได้กบัความเรว็สงูสดุในแต่ละระดบั มอีตัราส่วนผกผนักบัระยะเวลา

การใช้งานของแบตเตอรี่ ดังภาพที่ 10 โดยหากรถวิ่งด้วยความเร็ว

ช้าก็จะสามารถใช้งานได้นานขึ้น 

 ผลการวเิคราะห์ทดสอบรถไฟฟ้า 3 ล้อ ขนาดเลก็ พบว่า  

ในช่วงที่ 1 ทดสอบด้วยแบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ระดับความเร็ว 

แตกต่างกัน 3 ระดบั (ช้า ปานกลาง และสงู) ปรมิาณแรงดนัแบตเตอรี่ 

เริม่ต้นอยูใ่นช่วง 51.53 ถึง 51.97 โวลต์ เม่ือท�าการเทยีบกบัปริมาณ 

กระแสไฟฟ้าภายในแบตเตอร่ีจะเท่ากับร้อยละ 100 หรอืค่าความลกึ 

ในการคายประจุของแบตเตอรี่ DOD (Dept of Discharge) 

ร้อยละ 100 เมื่อทดสอบความเร็วช้าจะสามารถวิ่งได้ระยะทาง  

37.17 กิโลเมตร หรือ ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 27 นาที เมื่อทดสอบ 

ด้วยความเร็วปานกลางจะสามารถวิ่งได้ระยะทาง 29.07 กิโลเมตร  

หรือ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 24 นาที และเมื่อทดสอบด้วยความเร็วสูง 

จะสามารถวิง่ได้ระยะทาง 27.80 กโิลเมตร หรอื ระยะเวลา 1 ชัว่โมง  

54 นาที โดยเมื่อปริมาณแรงดันแบตเตอรี่ลดลงเหลือ 44.82 ถึง  

45.15 โวลต์ หรือระดับกระแสไฟฟ้าภายในแบตเตอรี่เหลือร้อยละ  

10 ซึง่เป็นค่าแรงดนัต�า่สุดทีร่ถไม่สามารถวิง่ต่อไปได้นัน้ ส่งผลให้อายุ 

การใช้งานแบตเตอรี่มีรอบ (Cycle Life) การใช้งานลดลง เนื่องจาก 

เซลล์วงจรภายในแบตเตอรี่ยังต้องการกระแสไฟฟ้า เช่นเดียวกับ 

การทดสอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) 

ที่ระดับความเร็วแตกต่างกัน 3 ระดับ (ช้า ปานกลาง และสูง) 

ปริมาณแรงดันแบตเตอรี่เริ่มต้นอยู่ในช่วง 53.10 ถึง 53.17 โวลต์  

ปรมิาณกระแสไฟฟ้าภายในแบตเตอรีจ่ะเท่ากบัร้อยละ 100 เช่นกนั  

เมื่อทดสอบความเร็วช้าจะสามารถวิ่งได้ระยะทาง 46.23 กิโลเมตร  

หรือ ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 45 นาที เมื่อทดสอบด้วยความเร็ว 

ปานกลางจะสามารถวิ่งได้ระยะทาง 43.80 กิโลเมตร หรือระยะ 

เวลา 3 ชั่วโมง 19 นาที และเมื่อทดสอบด้วยความเร็วสูงจะสามารถ 

วิ่งได้ระยะทาง 39.87 กิโลเมตร หรือระยะเวลา 2 ชั่วโมง 38 นาที  

โดยเมื่อปริมาณแรงดันแบตเตอรี่ลดลงเหลือ 44.83 ถึง 45.03 โวลต ์

โดยจะสังเกตเห็นว่า ช่วงปริมาณแรงดัน 53.17 ถึง 48 โวลต์ 

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์  ชื่นอัศดงคต 

1. ช้า (L)
2. ปานกลาง (M)
3. สูง (H)
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จะให้ประสิทธิภาพในการคายประจุไฟฟ้าได้ต่อเนื่องกว่าแบตเตอรี่ 

แบบตะกั่วกรด ซึ่งมีข้อดีกว่าทั้งระยะทาง และระยะเวลาที่รถวิ่งได้  

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2560)  

ศึกษาข้อดีของแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน โดยมีรอบการชาร์จ 

ที่มากกว่าถึง 2,000 รอบ น�้าหนักเบากว่าเมื่อเทียบกับปริมาณ 

ความจุเดียวกัน ไม่มีการก่อตัวของสารเคมีภายใน ไม่มีไอกรด 

ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดไฟ และวัสดุยังเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

โดยสามารถน�ากลับมารีไซเคิลได้ และสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของเจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ (2558) ได้ศึกษาพัฒนารถ 3 ล้อไฟฟ้า 

ส�าหรับคนพิการแบบถอดประกอบได้ ระบบขับเคลื่อนของรถใช ้

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่านขนาด 36 โวลต ์ 

350 วัตต์ มอเตอร์จะเป็นแบบฝังอยู ่ในล้อ (Wheel Motor)  

รถ 3 ล้อไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ 1.15 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน หรือ 

คิดเป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ที่ความเร็วเฉล่ีย 22  

กโิลเมตรต่อชัว่โมง โดยมรีะยะเวลาในการประจแุบตเตอรีป่ระมาณ 

6 ชั่วโมง

 4. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบตเตอรี่ 

รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก ส�าหรับใช้ในครัวเรือน 

     เมื่อด�าเนินการพัฒนาจัดสร้างแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อ 

ขนาดเล็กส�าหรับใช้ในครัวเรือน และท�าการทดสอบสมรรถนะ 

ด้วยการใช้งาน เพื่อดูการประสิทธิภาพการท�างานด้วยการทดสอบ 

วิ่งด้วยความเร็วที่แตกกัน 3 ระดับ ด้วยมอเตอร์ขนาด 500 วัตต์  

แบตเตอรี่ 48 โวลต์ 20 แอมแปร์ เพื่อให้การวิจัยมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น จึงท�าการวิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยหลักทางเทคโนโลยี 

อตุสาหกรรม โดยการทดสอบเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการท�างาน 

ระหว่างแบตเตอรี่ตะกั่วกรดกับแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต  

(LiFePO4) ดังแสดงผลในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อ ขนาดเล็กระหว่างแบตเตอรี่ตะกั่วกรด

 กับแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4)

ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ  จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์  ชื่นอัศดงคต 

 ผลการวิเคราะหทดสอบรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก พบวา ในชวงท่ี 1 ทดสอบดวยแบตเตอรี่ตะก่ัวกรดท่ีระดับ
ความเร็วแตกตางกัน 3 ระดับ (ชา ปานกลาง และสูง) ปริมาณแรงดันแบตเตอรี่เริ่มตนอยูในชวง 51.53 ถึง 51.97 โวลต เมื่อทํา
การเทียบกับปริมาณกระแสไฟฟาภายในแบตเตอรี่จะเทากับรอยละ 100 หรือคาความลึกในการคายประจุของแบตเตอรี่ DOD 
(Dept of Discharge) รอยละ 100 เมื่อทดสอบความเร็วชาจะสามารถว่ิงไดระยะทาง 37.17 กิโลเมตร หรือ ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 
27 นาที เมื่อทดสอบดวยความเร็วปานกลางจะสามารถว่ิงไดระยะทาง 29.07 กิโลเมตร หรือ ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 24 นาที และ
เมื่อทดสอบดวยความเร็วสูงจะสามารถว่ิงไดระยะทาง 27.80 กิโลเมตร หรือ ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 54 นาที โดยเมื่อปริมาณแรงดัน
แบตเตอรี่ลดลงเหลือ 44.82 ถึง 45.15 โวลต หรือระดับกระแสไฟฟาภายในแบตเตอรี่เหลือรอยละ 10 ซึ่งเปนคาแรงดันต่ําสุดท่ีรถ
ไมสามารถว่ิงตอไปไดน้ัน สงผลใหอายุการใชงานแบตเตอรี่มีรอบ (Cycle Life) การใชงานลดลง เน่ืองจากเซลลวงจรภายใน
แบตเตอรี่ยังตองการกระแสไฟฟา เชนเดียวกับการทดสอบดวยแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ท่ีระดับความเร็ว
แตกตางกัน 3 ระดับ (ชา ปานกลาง และสูง) ปริมาณแรงดันแบตเตอรี่เริ่มตนอยูในชวง 53.10 ถึง 53.17 โวลต ปริมาณ
กระแสไฟฟาภายในแบตเตอรี่จะเทากับรอยละ 100 เชนกัน เมื่อทดสอบความเร็วชาจะสามารถว่ิงไดระยะทาง 46.23 กิโลเมตร 
หรือ ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 45 นาที เมื่อทดสอบดวยความเร็วปานกลางจะสามารถว่ิงไดระยะทาง 43.80 กิโลเมตร หรือ ระยะเวลา 
3 ช่ัวโมง 19 นาที และเมื่อทดสอบดวยความเร็วสูงจะสามารถว่ิงไดระยะทาง 39.87 กิโลเมตร หรือ ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 38 นาที 
โดยเมื่อปริมาณแรงดันแบตเตอรี่ลดลงเหลือ 44.83 ถึง 45.03 โวลต โดยจะสังเกตเห็นวาชวงปริมาณแรงดัน 53.17 ถึง 48 โวลต 
จะใหประสิทธิภาพในการคายประจุไฟฟาไดตอเน่ืองกวาแบตเตอรี่แบบตะก่ัวกรด ซึ่งมีขอดีกวาท้ังระยะทาง และระยะเวลาท่ีรถว่ิง
ได สอดคลองกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2560) ศึกษาขอดีของแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน โดยมีรอบการชารจ
ท่ีมากกวาถึง 2,000 รอบ นํ้าหนักเบากวาเมื่อเทียบกับปริมาณความจุเดียวกัน ไมมีการกอตัวของสารเคมีภายใน ไมมีไอกรดซ่ึง
เปนสาเหตุของการติดไฟ และวัสดุยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยสามารถนํากลับมารีไซเคิลได และสอดคลองกับงานวิจัยของ
เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน (2558) ไดศึกษาพัฒนารถ 3 ลอไฟฟาสําหรับคนพิการแบบถอดประกอบได ระบบขับเคลื่อน
ของรถใชมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบไมมีแปรงถานขนาด 36 โวลต 350 วัตต มอเตอรจะเปนแบบฝงอยูในลอ (Wheel 
Motor) รถ 3 ลอไฟฟาสามารถใชงานได 1.15 ช่ัวโมงตอเน่ืองกัน หรือคิดเปนระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ท่ี
ความเร็วเฉลี่ย 22 กิโลเมตรตอช่ัวโมง โดยมีระยะเวลาในการประจุแบตเตอรี่ประมาณ 6 ช่ัวโมง 
 4. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบตเตอร่ีรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก สําหรับใชในครัวเรือน  
     เมื่อดําเนินการพัฒนาจัดสรางแบตเตอรี่รถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็กสําหรับใชในครัวเรือน และทําการทดสอบ
สมรรถนะดวยการใชงาน เพ่ือดูการประสิทธิภาพการทํางานดวยการทดสอบว่ิงดวยความเร็วท่ีแตกกัน 3 ระดับ ดวย
มอเตอรขนาด 500 วัตต แบตเตอรี่ 48 โวลต 20 แอมแปร เพ่ือใหการวิจัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงทําการวิเคราะห
ผลการวิจัยดวยหลักทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานระหวางแบตเตอรี่
ตะก่ัวกรดกับแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ดังแสดงผลในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบตเตอรี่รถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็กระหวางแบตเตอรี่ตะก่ัวกรดกับแบตเตอรี่
ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) 

ปจจัยท่ีใชในการเปรียบเทียบ แบตเตอร่ีตะกั่วกรด  
(แบตแหง) 

แบตเตอร่ีลิเธียม ไอออน 
ฟอสเฟต (LiFePO4) 

1. ดานลักษณะท่ัวไป 
   1.1 คาแรงดันไฟฟา (โวลต) 
   1.2 คากระแสไฟฟา (แอมแปร) 
   1.3 คากําลงังานไฟฟารวม (วัตต) 
   1.4 ขนาดแบตเตอรี่รวม กxยxส (เซนติเมตร) 
   1.5 นํ้าหนักแบตเตอรี่รวม (กิโลกรัม) 

 
48  
20 
960 

18.5x31x19 
26.45 

 
48 
20 
960 

21.6x29.6x9.2 
10.84 

2. ดานประสิทธิภาพรถไฟฟา 3 ลอ 
   2.1 ระยะทางท่ีว่ิงไดท้ัง 3 ระดบั (กิโลเมตร) 
   2.2 ระยะเวลาท่ีว่ิงไดท้ัง 3 ระดบั (ช่ัวโมง) 
   2.3 ความเร็วสูงสุดในแตละระดับ 
(กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 

 
37.17 29.07 และ 27.80 

3.27 2.24 และ 1.54 
13.70 17.40 และ 21.80 

 
46.23 43.80 และ 39.87 

3.45 3.19 และ 2.38 
17.00 20.50 และ 25.20 

3. ลักษณะการใชงานรถไฟฟา 3 ลอ 
   3.1 ระยะเวลาการชารจ (ช่ัวโมง) 
   3.2 ขนาดอุปกรณชารจแบตเตอรี่ 
   3.3 ระดับความเร็ว 
   3.4 ขนาดระบบการขับเคลื่อน (วัตต) 

 
8 

48 โวลต 20 แอมแปร 
3 (ชา ปานกลาง และสูง) 

500 

 
5 

48 โวลต 20 แอมแปร 
3 (ชา ปานกลาง และสูง) 

500 
4. ตนทุนท่ีใชสราง 
   4.1 รถไฟฟาพรอมชุดมอเตอร (บาท) 
   4.2 แบตเตอรี่ (บาท) 

 
25,000 
4,800 

 
25,000 
5,500 

5. สมรรถนะการใชงาน (ระยะทาง และเวลาท่ี
ว่ิงได) 

นอยกวาแบตเตอรี ่
ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต 

ดีกวาแบตเตอรี่แบบตะก่ัวกรด 

  
 ดังน้ันจะเห็นไดวารถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็กขับดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรงขนาด 500 วัตต ตอรวมกับ
แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ขนาดแรงดัน 48 โวลต 20 แอมแปร มีประสิทธิภาพสมรรถนะการทํางาน
มากกวา โดยสามารถเคลื่อนท่ีไดท้ังปริมาณระยะทาง และเวลารวมมากกวาการตอรวมกับแบตเตอรี่แบบตะก่ัวกรด เมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับความเร็วท้ัง 3 ระดับ ปริมาณความเร็วสูงสุดยังสูงกวาในทุกระดับ และยังมีความสามารถในการ
ชารจประจุไฟฟาลงในแบตเตอรี่ไดเร็วกวาอีกดวย ซึ่งรถไฟฟา 3 ลอ ยังเหมาะกับการนําไปใชในระดับครัวเรือน สะดวก
ตอการเดินสําหรับผูสูงอายุอีกดวย ซ่ึงรถไฟฟาใชพลังงานไฟฟากําลังไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เน่ืองมาจากไม
กอใหเกิดมลพิษในสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของยศพงษ ลออนวล (2556) ไดศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยี
ยานยนตไฟฟาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสําหรับประเทศไทย โดยเทคโนโลยียานยนตไฟฟาจะสามารถเติบโตไดในอนาคต
ตองมีระยะทางว่ิงตอการชารจไฟฟา 1 ครั้ง ใกลเคียงกับระยะทางของการเติมเช้ือเพลิงในเทคโนโลยียานยนตเครื่องยนต 
รวมท้ังมีตนทุนในการครอบครองยานยนตไฟฟาไมแตกตางกัน ดังน้ันเทคโนโลยีแบตเตอรี่จะเปนตัวแปรหลักท่ีสําคัญ ซ่ึง
ราคา ขนาด และนํ้าหนัก อายุการใชงานของแบตเตอรี่ยังเปนขอจํากัด สําหรับโครงสรางพ้ืนฐานการชารจไฟฟาน้ันเปน
สิ่งจําเปนท่ีจะชวยใหผูใชยานยนตไฟฟาเกิดการความมั่นใจในการชารจไฟฟาในท่ีสาธารณะ  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 

1. รถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็กท่ีใชในโครงการวิจัยเปนรถไฟฟาขับเฟองทายมีขนาดกวาง 160 เซนติเมตร ยาว 
108 เซนติเมตร และสูง 69 เซนติเมตร นํ้าหนักรถรวม 110 กิโลกรัม สามารถรองรับนํ้าหนักไดรวม 180 กิโลกรัม 
สามารถปรับระดับความเร็วเดินหนา 3 ระดับ และถอยหลังได มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบขับเฟองหลังขนาด 500 
วัตต แรงดัน 48 โวลต 13 แอมแปร จํานวน 3,000 รอบตอนาที ชารจกระแสไฟฟาลงในแบตเตอรี่ชนิดตะก่ัวกรดขนาด 
48 โวลต 20 แอมแปร ดวยระยะเวลา 6 ถึง 8 ช่ัวโมง เหมาะสําหรับนําไปใชในครัวเรือนหรือผูสูงอายุ เน่ืองจากเปนรถท่ีมี
ขนาด 3 ลอ ทําใหไมจําเปนตองทรงตัวขณะขับข่ี อีกท้ังยังสะดวกตอการบํารุงรักษา 
 2. แบตเตอรี่รถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็กท่ีพัฒนาข้ึนเปนแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ขนาด
แรงดัน 3.2 โวลต 20 แอมแปร ความกวาง 2.7 เซนติเมตร ความยาว 14.8 เซนติเมตร และความสูง 9.2 เซนติเมตร 
นํ้าหนักตอลูก 0.65 กิโลกรัม นํามาแพคหรือตอรวมกันในลักษณะวงจรอนุกรมจํานวน 16 ลูก เพ่ือใหไดแรงดันขนาด 48 
โวลต แตละลูกเช่ือมตอกันดวยบัตบาร ยึดดวยนอตเบอร 6 (M6) ติดตั้งอุปกรณควบคุมการชารจ และคายประจุไฟฟา 
(BMS) นํ้าหนักโดยรวมของแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต จะเทากับ 10.84 กิโลกรัม ซ่ึงนํ้าหนักโดยรวมของ
แบตเตอรี่ตะก่ัวกรดท่ีมาจากโรงงานผูผลิตเทากับ 26.45 กิโลกรัม ทําใหสามารถลดนํ้าหนักแบตเตอรี่ลงได 15.61 
กิโลกรัม หรือลดลงรอยละ 59.02 
 3. ผลการทดสอบแบตเตอรี่รถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก โดยทําการเก็บขอมูลวัดคาแรงดันไฟฟาเริ่มตนของ
แบตเตอรี่ แรงดันไฟฟาต่ําสุด ระยะทาง และระยะเวลาท่ีรถว่ิงได ความเร็วสูงสุดของรถขณะว่ิงในแตละชวงความเร็ว 3 
ระดับ เฉลี่ย 3 ครั้ง ตอการทดสอบในแตละชวงความเร็ว ดวยขนาดแบตเตอรี่ขนาด 48 โวลต 20 แอมแปร แบตเตอรี่    
ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) มีผลระยะทางการเคลื่อนท่ีดีกวาแบตเตอรี่ตะก่ัวกรด (แบตแหง) ท้ัง 3 ระดับ (ชา 

 (ระยะทาง และเวลาที่วิ่งได้)

 (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
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 ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็กขับด้วย 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 500 วัตต์ ต่อร่วมกับแบตเตอร่ี 

ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ขนาดแรงดัน 48 โวลต์  

20 แอมแปร์ มีประสิทธิภาพสมรรถนะการท�างานมากกว่า  

โดยสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งปริมาณระยะทาง และเวลารวมมากกว่า 

การต่อร่วมกับแบตเตอรี่แบบตะก่ัวกรด เม่ือเปรียบเทียบกับระดับ 

ความเร็วทั้ง 3 ระดับ ปริมาณความเร็วสูงสุดยังสูงกว่าในทุกระดับ  

และยังมีความสามารถในการชาร์จประจุไฟฟ้าลงในแบตเตอรี ่

ได้เร็วกว่าอกีด้วย ซึง่รถไฟฟ้า 3 ล้อ ยงัเหมาะกับการน�าไปใช้ในระดบั 

ครัวเรือน สะดวกต่อการเดินส�าหรับผู้สูงอายุอีกด้วย ซึ่งรถไฟฟ้า 

ใช้พลังงานไฟฟ้าก�าลังได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องมาจาก 

ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ยศพงษ์ ลออนวล (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยี 

ยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนส�าหรับประเทศไทย 

โดยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าจะสามารถเติบโตได้ในอนาคตต้องมี 

ระยะทางว่ิงต่อการชาร์จไฟฟ้า 1 ครั้ง ใกล้เคียงกับระยะทางของ 

การเติมเชื้อเพลิงในเทคโนโลยียานยนต์เครื่องยนต์ รวมทั้งมีต้นทุน 

ในการครอบครองยานยนต์ไฟฟ้าไม่แตกต่างกัน ดังน้ันเทคโนโลยี 

แบตเตอรี่จะเป็นตัวแปรหลักที่ส�าคัญ ซึ่งราคา ขนาด และน�้าหนัก  

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยังเป็นข้อจ�ากัด ส�าหรับโครงสร้าง 

พื้นฐานการชาร์จไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะช่วยให้ผู้ใช้ยานยนต ์

ไฟฟ้าเกิดการความมั่นใจในการชาร์จไฟฟ้าในที่สาธารณะ 

สรุปและอภิปรายผล
 1. รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็กท่ีใช้ในโครงการวิจัยเป็น 

รถไฟฟ้าขับเฟืองท้ายมีขนาดกว้าง 160 เซนติเมตร ยาว 108  

เซนติเมตร และสูง 69 เซนติเมตร น�้าหนักรถรวม 110 กิโลกรัม  

สามารถรองรับน�้าหนักได้รวม 180 กิโลกรัม สามารถปรับระดับ 

ความเร็วเดนิหน้า 3 ระดบั และถอยหลงัได้ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

แบบขับเฟืองหลังขนาด 500 วัตต์ แรงดัน 48 โวลต์ 13 แอมแปร์  

จ�านวน 3,000 รอบต่อนาที ชาร์จกระแสไฟฟ้าลงในแบตเตอรี ่

ชนิดตะกั่วกรดขนาด 48 โวลต์ 20 แอมแปร์ ด้วยระยะเวลา 6 ถึง  

8 ชั่วโมง เหมาะส�าหรับน�าไปใช้ในครัวเรือนหรือผู้สูงอายุ เนื่องจาก 

เป็นรถที่มีขนาด 3 ล้อ ท�าให้ไม่จ�าเป็นต้องทรงตัวขณะขับขี่ อีกทั้ง 

ยังสะดวกต่อการบ�ารุงรักษา

 2. แบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็กท่ีพัฒนาขึ้นเป็น 

แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ขนาดแรงดัน 3.2  

โวลต์ 20 แอมแปร์ ความกว้าง 2.7 เซนติเมตร ความยาว 14.8  

เซนติเมตร และความสูง 9.2 เซนติเมตร น�้าหนักต่อลูก 0.65  

กิโลกรัม น�ามาแพคหรือต่อร่วมกันในลักษณะวงจรอนุกรม จ�านวน  

16 ลูก เพื่อให้ได้แรงดันขนาด 48 โวลต์ แต่ละลูกเชื่อมต่อกันด้วย 

บัตบาร์ ยึดด้วยนอตเบอร์ 6 (M6) ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ  

และคายประจุไฟฟ้า (BMS) น�้าหนักโดยรวมของแบตเตอรี่ลิเธียม  

ไอออน ฟอสเฟต จะเท่ากับ 10.84 กิโลกรัม ซึ่งน�้าหนักโดยรวมของ 

แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่มาจากโรงงานผู้ผลิตเท่ากับ 26.45 กิโลกรัม  

ท�าให้สามารถลดน�้าหนักแบตเตอร่ีลงได้ 15.61 กิโลกรัม หรือ 

ลดลงร้อยละ 59.02

 3. ผลการทดสอบแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก  

โดยท�าการเก็บข้อมูลวัดค่าแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นของแบตเตอรี่  

แรงดันไฟฟ้าต�่าสุด ระยะทาง และระยะเวลาท่ีรถวิ่งได้ ความเร็ว 

สูงสุดของรถขณะวิ่งในแต่ละช่วงความเร็ว 3 ระดับ เฉลี่ย 3 ครั้ง  

ต่อการทดสอบในแต่ละช่วงความเร็ว ด้วยขนาดแบตเตอรี่ขนาด 

48 โวลต์ 20 แอมแปร์ แบตเตอรี ่ลเิธยีม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4)  

มีผลระยะทางการเคลื่อนที่ดีกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด (แบตแห้ง)  

ทัง้ 3 ระดบั (ช้า ปานกลาง และสงู) ร้อยละ 19.60 33.63 และ 30.27  

อกีทัง้ยงัสามารถลดระยะเวลาในการชาร์จต่อครัง้ลงได้ร้อยละ 37.5

 4. ประสิทธิภาพแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อ ขนาดเล็ก 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประสิทธภิาพแบตเตอรีล่เิธียม ไอออน ฟอสเฟต  

(LiFePO4) ดีกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด (แบตแห้ง) ซ่ึงข้อได้เปรียบ 

คือ รูปทรงเล็ก และปริมาณน�้าหนักลดลง ระยะเวลาต่อการชาร์จ 

ลดลง ความเร็วสูงสุดทั้ง 3 ระดับสูงขึ้น ระยะทาง และระยะเวลา 

โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และมีคุณสมบัติทั่วไปที่สามารถชาร์จได้มากกว่า 

ถึง 2,000 รอบ ไม่มีการก่อตัวของสารเคมีภายใน ไม่มีไอกรด 

ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดไฟ และวัสดุยังเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

โดยสามารถน�ากลับมารไีซเคิลได้ อกีทัง้ยงัดแูลรกัษาง่าย อายกุารใช้ 

งานยาวนาน ช่วยส่งเสรมิการใช้ยานพาหนะทีไ่ม่ปล่อยของเสยีไปยงั 

บรรยากาศ หรือก๊าซพิษที่เกิดจากการสันดาปภายในเครื่องยนต์  

เป็นต้นแบบของอตุสาหกรรมรถไฟฟ้าทีต้่องใช้แบตเตอร่ี และยงัเป็น 

ร่วมรณรงค์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ ใน 

ลักษณะอื่น เพื่อให้สามารถเพิ่มจ�านวนระยะทางและระยะเวลา 

ต่อการชาร์จในแต่ละครั้งให้มากขึ้น

 2. ควรศกึษาเพิม่เตมิในส่วนระบบการชาร์จแบตเตอรี่  

โดยน�าพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้
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บทคัดย่อ
 การศกึษาวจัิยเรือ่ง แรงจงูใจของนกัศกึษาในการออมเงนิกบัโครงการธนาคารโรงเรยีน มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาข้อมลูพ้ืนฐาน 

ของนักศึกษา 2) ศึกษาแรงจูงใจและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออมเงินของนักศึกษา 3) ศึกษาผลของกิจกรรมส่งเสริมการออมเพื่อเป็นข้อมูล 

ให้กับโครงการธนาคารโรงเรียนได้มีแนวทางในการเลือกวิธีการจูงใจหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็น 

แนวทางให้กับสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือผู้ปกครองในการส่งเสริมการออมให้กับเยาวชน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาระดับ  

ปวช. และ ปวส.ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 547 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น 

แบบสอบถาม โดยศึกษากับกลุ่มทดลองจ�านวน 150 คน การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีประเด็นที่นักศึกษาเห็นด้วย ได้แก่ การที่ตนเองรู้จัก 

ธนาคารโรงเรียน รู้วัตถุประสงค์ของการฝากเงินและชื่นชอบต่อการรับฟังข้อเสนอแนะของธนาคาร ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อ 

การออมเงินของนักศึกษา ได้แก่ การท่ีนักศึกษาตั้งเป้าหมายในการออมเงิน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Otto, A. (2013) และ  

Cruce, A. (2002) ที่กล่าวว่าวัยรุ่นจะมีการออมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด

ค�าส�าคัญ : การออมเงินกับธนาคารโรงเรียน, แรงจูงใจในการออมเงิน, การออมเงินของนักศึกษา, การออมเงินของวัยรุ่น

Abstract
 The study on students’ motivation in saving with school-based banking project aimed to study  

1) students’ basic information, 2) motivations and factors affecting students’ saving, and 3) outcomes of the  

saving campaigns which would be used as information to select methods in creating motivation and activities  

promoting saving, and also be a guideline for other institutes or parents in promoting adolescent savings.  

The population included 150 students selected from 547 students from vocational certificate and high vocational  

certificate levels from Vocational College under the Patronage of GSB Foundation in the year 2019. The research  

instrument consisted of a questionnaire. Data analysis showed that the students agreed that they knew school-based  

saving project, they knew the objectives of saving, and they were satisfied with customer feedback. The factors  

highly affecting the students’ saving was goal setting. This is in accordance with Otto’s study (2013) which stated 

that adolescents generally save with a specific and immediate purchase in mind.

Keywords : School bank, Money saving motivation, Student saving, Adolescent saving

ลักขณา  ธรรมสุภาพงศ์, เอมอร  หวานเสนาะ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563  149

บทน�า
  เป็นที่ทราบกันดีว่าการประหยัดอดออมเป็นวิธีการ

ในการสะสมเงินหรือความมั่งคั่งเพื่อน�าไปใช้ในอนาคตอันเป็น

คุณสมบัติที่จ�าเป็นต้องปลูกฝังให้กับเยาวชนเพ่ือให้เกิดเป็นอุปนิสัย

ติดตัวอันจะช่วยให้เยาวชนนั้นเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคง

ทางการเงินในอนาคต ความมั่นคงทางการเงินนั้นบ่งชี้ได้จาก

ความสามารถในการบริหารจัดการกระแสเงินสดส�าหรับใช้จ่าย

ประจ�าวัน การช�าระหน้ีสิน หรือกระท่ังการรวบรวมเงินก้อนเพื่อ

วัตถุประสงค์ต่างๆ ท่ีผ่านมาเยาวชนมักจะได้รับการสั่งสอนและ

ปลูกฝังถึงประโยชน์และความส�าคัญของการออมตั้งแต่เด็กและ 

ได้รับการสนับสนุนให้ออมเงินอย่างสม�่าเสมอ อย่างไรก็ตาม 

เยาวชนในวัยเรียนโดยเฉพาะวัยรุ่นนั้นส่วนใหญ่ยังได้รับเบี้ยเลี้ยง 

จากผู้ปกครอง จึงมักไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับการเก็บออมมากนัก 

และไม่ตระหนักว่าตนเองนั้นจ�าเป็นจะต้องอดออมเพื่อน�าไว้ใช้ใน 

ยามจ�าเป็นในอนาคต ด้วยเหตุที่การศึกษาเกี่ยวกับเหตุผลและ 

แรงจูงใจในการออมของเยาวชนยังคงมีจ�ากัด คณะผู้วิจัยจึงขอ 

ความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จังหวัด 

จันทบุรี ซ่ึงเป็นวิทยาลัยระดับอาชีวศึกษาท่ีเปิดสอนในระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงซึ่ง 

นักศึกษาก�าลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น นอกจากน้ันธนาคารโรงเรียนยังได้ 

รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน มีระบบการด�าเนินงานเป็น 

มาตรฐานคล้ายกับธนาคารพาณิชย์ท่ัวไป ผู้วิจัยได้ท�าการส�ารวจ 

โดยสัมภาษณ์อาจารย์ผู ้ดูแลโครงการธนาคารโรงเรียนวิทยาลัย 

อาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ พบว่า ธนาคารโรงเรียนเปิดด�าเนินการ 

มาเป็นปีที่ 9 ได้มีการส่งเสริมการออมมาโดยตลอดโดยใช้วิธี 

การหลากหลายในช่วงเวลาต่างกัน เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออม การขอความร่วมมือจาก 

ผู้ปกครองให้ช่วยกระตุ้นนักศึกษา การแจกของรางวัล การจัด 

กิจกรรมส่งเสริมการออมต่างๆ การรับฝากเงินในห้องเรียน หรือ 

การให้อาจารย์ที่ปรึกษาสนับสนุนให้นักศึกษาตั้งเป้าหมายใน 

การออมเงิน ธนาคารโรงเรียน พบว่า ปริมาณเงินออมและความถี ่

ในการฝากเงินของนักศึกษาได้เพิ่มข้ึนและลดลงอย่างคาดเดาไม่ได้ 

และไม่ทราบว่าปัจจยัใดมีอิทธพิลในการตดัสนิใจออมเงนิของนกัศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ผูว้จิยัจึงท�าการศกึษาวจิยันีโ้ดยมวีตัถปุระสงค์ 3 ประการ  

ได้แก่ 1) ศึกษาถึงข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา เช่น เพศ อายุ อาชีพ 

ของผู้ปกครอง และแหล่งท่ีมาของรายได้ของนักศึกษา 2) ศึกษา 

ถึงแรงจูงใจและมูลเหตุของการตัดสินใจในการออมของนักศึกษา  

3) ศึกษาเกี่ยวกับผลของกิจกรรมส่งเสริมการออมในรูปแบบต่างๆ 

ของธนาคารโรงเรียน การศึกษาวิจัยนี้ท�าให้สามารถระบุปัจจัยที ่
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ส่งผลต่อการออมของนักศึกษาซึ่งช่วยให้โครงการธนาคารโรงเรียน 

สามารถจัดระบบธนาคารให้มีการส่งเสริมการออมได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ได้ กล่าวคือ ธนาคารสามารถ 

เลือกใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการออมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมมาก  

และสามารถลดความสูญเปล่าจากการใช้กลยุทธ์ที่ส ่งผลต่อ 

การออมน้อย เมื่อนักศึกษาฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนมากขึ้น 

หรือบ่อยครั้งขึ้นเป็นระยะเวลาติดต่อกัน จะท�าให้นักศึกษาเคยชิน 

หรือเกิดลักษณะนิสัยติดตัว ท�าให้เกิดวินัยในการออม ซึ่งลักษณะ 

นสิยันีจ้ะตดิตัวนกัศกึษาต่อไปเมือ่ส�าเรจ็การศกึษา ส่งผลให้นกัศกึษา 

เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับ 

ประเทศชาติต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้หน่วยงาน  

องค์กร หรือครอบครัว ได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการส่งเสริม 

การออมให้กับเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สมมติฐานการวิจัย

 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ ตวัแปรตาม (Dependent  

variable) คือ พฤติกรรมในการออมเงินของนักศึกษาโดยการ 

ฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน และตัวแปรอิสระ (Independent  

variable) คือ กิจกรรมส่งเสริมการออมในรูปแบบต่างๆ ที่ธนาคาร 

โรงเรยีนได้ด�าเนนิการและปัจจยัจากการทบทวนวรรณกรรม 4 กลุม่  

จ�านวน 15 ตัวแปร โดยมีสมมุติฐานว่าตัวแปรดังกล่าวมีผลกระทบ 

เชงิบวกต่อการฝากเงนิกับธนาคารโรงเรยีน ได้แก่ ตวัแปรดงัต่อไปนี้ 

 กลุ่มที่ 1  ปัจจัยพื้นฐาน จ�านวน 3 ตัวแปร ได้แก่ 

  1.1 ตัวแปรการรู้จักธนาคารโรงเรียนของนักศึกษา  

เกิดจากการที่นักศึกษาทราบว่าธนาคารโรงเรียนคืออะไร ลักษณะ 

การให้บรกิาร วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ และสถานทีต่ัง้ของธนาคาร  

ท�าให้เอื้อต่อการฝากเงินกับธนาคาร

  1.2 ตัวแปรความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการฝาก 

เงินของนักศึกษา เกิดจากการที่นักศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค์ 

ในการออมเงนิ ท�าให้นกัศกึษาเกดิแรงกระตุน้ในการออมเงนิมากขึน้

  1.3 ตัวแปรความต้องการออมเงินของนักศึกษา  

เกิดจากการที่นักศึกษามีความต้องการหรือความปรารถนาท่ีจะ 

ออมเงิน ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นความต้องการภายในอันจะท�าให้เกิด 

การออม

 กลุ่มที่ 2  ปัจจัยส่งเสริม จ�านวน 5 ตัวแปร ได้แก่

  2.1 ตัวแปรการสนับสนุนจากผู้ปกครอง เกิดจาก 

การที่ครอบครัวหรือผู ้ปกครองของนักศึกษาให้การสนับสนุน 

ในการออมเงินหรือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา ผู้ปกครองเป็น 

บุคคลแรกและบุคคลส�าคัญในการปลูกฝังลักษณะนิสัยในการออม 

ให้กับนักศึกษา ดังนั้นหากผู้ปกครองมีลักษณะนิสัยในการออมและ 

เป็นตวัอย่างทีด่ใีห้กับนกัศกึษา ย่อมเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้นักศกึษา 

มีความต้องการออมมากขึ้น
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  2.2 ตัวแปรของรางวัลหรือของแถมที่ธนาคารแจก 

ให้กับนักศึกษา เกิดจากสิ่งของท่ีธนาคารแจกให้กับนักศึกษาเม่ือม ี

การใช้บริการกบัธนาคาร เช่น กระปกุออมสนิ ปากกา แฟ้มใส่เอกสาร  

ฯลฯ นักศึกษาส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น  

รกัสวยรักงาม และต้องการเป็นท่ียอมรบัในสงัคม การแจกของรางวลั 

ทีต่รงต่อรสนยิมและความต้องการของนกัศกึษาจะช่วยสนบัสนนุให้ 

นักศึกษาใช้บริการฝากเงิน

  2.3 ตัวแปรคุณภาพในการในการให้บริการของ 

ธนาคาร บ่งชี้ได้จากความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้องในการ 

ให้บริการของธนาคาร ความสะอาดเรียบร้อยของส�านักงาน และ 

การให้บรกิารของพนกังานรบัฝากเงนิ การให้บริการทีด่ขีองธนาคาร 

ท�าให้นักศึกษามีทัศนคติและความสัมพันธ์อันดีต่อพนักงาน อันจะ 

ส่งผลเชิงบวกต่อการฝากเงินกับธนาคาร

  2.4 ตัวแปรกิจกรรมส่งเสริมการออม เกิดจากการ 

ที่ธนาคารจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับนักศึกษาในรูปแบบ 

ต่างๆ เช่น กิจกรรมแข่งขันการออม กิจกรรมซุ้มเล่นเกมส์ กิจกรรม 

วนัเดก็ เป็นการสร้างประสบการณ์เชงิบวกเก่ียวกบัการออมโดยผ่าน 

การร่วมกิจกรรมต่างๆ อันจะส่งผลต่อทัศนคติที่ดีในการฝากเงิน

  2.5 ตัวแปรความพึงพอใจในการใช้บริการกับ 

ธนาคารโรงเรยีน เกดิจากความพงึพอใจในการใช้บรกิารกบัธนาคาร  

ท�าให้มีแนวโน้มที่จะมาใช้บริการมากขึ้น อันจะเป็นปัจจัยสนับสนุน 

ให้เกิดการออมมากขึ้น

 กลุ่มที่ 3 ปัจจัยการให้บริการของธนาคาร จ�านวน 4  

ตัวแปร ได้แก่

  3.1 ตัวแปรการกระตุ ้นเตือนให้กับนักศึกษา  

เกิดจากการที่ธนาคารจัดให้มีการกระตุ้นเตือนในการฝากเงิน เช่น  

การเตือนจากอาจารย์ท่ีปรึกษา การประกาศหน้าเสาธง ฯลฯ  

การบอกกล่าวจากบคุคลอืน่มส่ีวนช่วยเหลอืนกัศกึษาให้มาออมเงนิ

  3.2 ตัวแปรการให้บริการรับฝากเงินตามห้องเรียน 

หรือนอกสถานที่ เกิดจากการท่ีธนาคารอ�านวยความสะดวกใน 

การให้บรกิารรบัฝากเงนิตามห้องเรยีน การทีน่กัศกึษาไม่ต้องเดินทาง 

ไปฝากเงินที่ธนาคารด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มช่องทางอ�านวยความ 

สะดวกให้กบันกัศกึษา อนัจะส่งผลให้นกัศกึษาเกิดการออมบ่อยขึน้

  3.3 ตัวแปรความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 

ถอนเงินของธนาคาร เกิดจากการได้รับความสะดวกรวดเร็วใน 

การถอนเงิน ความมั่นใจที่มีต่อธนาคารในการรักษาและการคืนเงิน 

ฝากให้กับนักศึกษามีผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการฝากเงิน 

กับธนาคาร การสร้างความน่าเช่ือถือในการคืนเงินฝากท�าให้ 

นักศึกษามาใช้บริการฝากเงินมากขึ้น

  3.4 ตวัแปรการรบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 

ของนักศึกษา เกิดจากการท่ีธนาคารจัดให้มีแบบฟอร์มส�ารวจ 

ความพึงพอใจและการรับฟังข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพื่อน�าไป 

ปรับปรุงแก้ไข การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท�าให ้
นักศึกษารู้สึกถึงความส�าคัญและการมีส่วนร่วม สร้างทัศนคติที่ดี 
ต่อธนาคาร อันจะส่งผลเชิงบวกต่อความต้องการออมเงิน
 กลุ่มที่ 4  ปัจจัยพฤติกรรม จ�านวน 3 ตัวแปร ได้แก่ 
  4.1 ตัวแปรนักศึกษาใช้บริการกับธนาคารโรงเรียน
บ่อยคร้ัง เกดิจากการทีน่กัศกึษาใช้บรกิารกบัธนาคารตัง้แต่สองครัง้ 
ต่อสัปดาห์ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นบริการ ฝาก ถอน สอบถามยอด หรือ 
บริการอื่นๆ การใช้บริการบ่อยครั้ง ท�าให้นักศึกษาเกิดความเคยชิน 
ในการใช้บริการ อันจะน�ามาซึ่งการฝากเงิน
  4.2 ตัวแปรนักศึกษาสามารถเก็บเงินได้ตามท่ี 
ต้องการ เกดิจากการทีน่กัศกึษาตัง้เป้าหมายทีช่ดัเจนในการฝากเงนิ 
และสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว ้
ท�าให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจอันจะส่งผลให้เกิดการออมเงิน 
อย่างต่อเนื่อง
  4.3 ตวัแปรนกัศึกษาเหน็ว่าตนเองมนีสัิยในการออม  
เกิดจากการที่นักศึกษาตระหนักว่าตนเองมีนิสัยในการออม  
การออมเงินจะไม่ใช่ส่ิงที่ยากหรือส่ิงใหม่ แต่จะเป็นส่ิงที่นักศึกษา 
เต็มใจกระท�าเองด้วยความสมัครใจ โดยอาศัยแรงจูงใจภายนอก 
น้อยลง เนื่องจากนักศึกษาตระหนักเห็นถึงคุณค่าของการออมเงิน 
ในตัวของมันเอง

นิยามศัพท์เฉพาะ
 Walters, R. H., & Parke, R. D. (1964) กล่าวว่า  
แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่อยู ่ภายในตัว 
ของบุคคลที่มีผลท�าให้บุคคลต้องกระท�า หรือเคลื่อนไหว หรือ 
มีพฤติกรรมในลักษณะที่มีเป้าหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ แรงจูงใจ 
เป็นเหตุผลของการกระท�านั่นเอง
 Loudon, David L., and Albert J. Delia Bitta (1979) 
กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่อยู่ภายในตัวที่เป็นพลังท�าให้
ร่างกายมีการเคล่ือนไหวไปในทิศทางที่มีเป้าหมายที่ได้เลือกไว้แล้ว  
ซึง่มกัจะเป็นเป้าหมายทีม่อียูใ่นภาวะแวดล้อมพฤตกิรรม (Behavior)  
หมายถึง กริยา อาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อเผชิญ 
กบัส่ิงเร้า (Stimulus) หรอืสถานการณ์ต่างๆ อาการแสดงออกต่างๆ  
เหล่านั้น อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่สังเกตได้หรือวัดได้ เช่น การเดิน  
การพูด การเขียน การคิด การเต้นของหัวใจ เป็นต้น ส่วนสิ่งเร้าที่มา 
กระทบแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมก็อาจจะเป็นส่ิงเร้าภายใน หรือ  
สิ่งเร้าภายนอกก็ได้

นิยามตัวแปร
 Mullainathan, S., & Thaler, R. H. (2000) กล่าวว่า 
เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Economics) เป็นการ 
น�าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาผสมผสานเข้ากับจิตวิทยาเพื่อให้ได้ 
บทสรุปที่เป็นจริงมากขึ้น โดยน�าปัจจัยทางด้านข้อจ�ากัดและ 

ลักขณา  ธรรมสุภาพงศ์, เอมอร  หวานเสนาะ
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ความซับซ้อนของมนุษย์เข้ามาช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์  

พฤติกรรมการออมเงิน เป็นการตัดสินใจของมนุษย์ซึ่งมีความซับซ้อน 

และต้องอาศยัแรงใจจงึจะก่อให้เกิดการกระท�าขึน้ ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 

การกระท�าจึงมีความส�าคัญอย่างมากและควรท่ีจะได้รับการศึกษา 

เพื่อที่เราจะสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง

การก�าหนดกรอบแนวคิดจากนิยามตัวแปร ดังรูปที่ 1

 

มากกว่าที่จะเป็นสิ่งปกติในชีวิตประจ�าวัน ส่วนคนที่มีการออมเงิน 
และมีหนี้ในเวลาเดียวกันจะรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมชีวิตได้ดี 
กว่าคนที่มีหนี้แต่ไม่มีเงินออมเลย
 งานวิจัยของ Otto, A. (2013) พบว่า ในวัยรุ่นที่คิดว่า 
การออมเงินเป็นสิง่ทีย่ากล�าบาก วยัรุน่เหล่านัน้จะไม่คดิว่าการออมเงนิ 
คือ คุณธรรม และศีลธรรมจรรยาที่ต้องปฏิบัติและรักษา และเมื่อ 
วัยรุ่นเหล่านี้เติบโตขึ้นความคิดว่าการออมคือคุณธรรมอย่างหนึ่ง 
ก็ยิ่งลดลงเรื่อยๆ โดยจะมีการใช้เหตุผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
จึงจะออมเงิน เช่น จะออมเพราะว่ามีความจ�าเป็นต้องใช้เงินใน 
กิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ถ้าหากวัยรุ่นสองคนได้รับเบี้ยเลี้ยงเท่ากัน 
แต่มีทัศนคติในการออมเงินต่างกัน  ส�าหรับวัยรุ่นที่มีความต้องการ 
ใช้เงินมากจะพบว่าการออมเป็นสิ่งที่ยากมาก  ความต้องการในการ 
ใช้เงินเพื่อความบันเทิงมักจะเพิ่มขึ้นเม่ือมีอายุมากขึ้น ดังนั้นหาก 
บุคคลมีการบริหารจัดการเงินที่ดี มีประสบการณ์และความคุ้นเคย 
ในการออม มีกลยุทธ์ที่ดีในการออม ก็มักจะพบว่าการออมไม่ยาก 
ล�าบากเท่าใดนักถึงแม้จะมีความต้องการใช้เงินก็ตาม จากงานวิจัย 
ดงักล่าวจงึสรปุได้ว่า การทีน่กัเรยีนรูจ้กัธนาคารโรงเรยีนเป็นอย่างดี 
หรอืเป็นสมาชกิธนาคารโรงเรยีนท�าให้นกัเรยีนทราบลกัษณะการให้ 
บริการ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง และสถานที่ตั้งของธนาคาร 
อันจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้นักเรียนมีการออมเงินกับธนาคาร 
โรงเรียนมากขึ้น ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมรณรงค์ 
การประหยดัและอดออมท�าให้นักเรยีนมแีนวโน้มทีจ่ะมกีารประหยดั  
นอกจากนัน้ทศันคติทีดี่ต่อการออมก็ยงัเป็นอกีปัจจัยหนึง่อนัจะส่งผล 
ให้เกิดการออมขึ้นอีกด้วย
 งานวจิยัของ Otto, A. (2013) พบว่า วยัรุน่อายรุะหว่าง  
13-14 ปี ที่ได้รับความรักความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ที่ดีจาก 
ครอบครัว และได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จักควบคุมตนเองพบว่า 
การออมนั้นไม่ยากล�าบาก เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กวัยรุ่นท่ีคิดว่า 
พ่อแม่ผู้ปกครองใช้อ�านาจบังคับเกินไป หรือปล่อยปละละเลย   
นอกจากนัน้เดก็วยัรุน่ทีพ่บว่าพ่อแม่ผูป้กครองให้ความรกั ความอบอุ่น  
และพ่อแม่รู ้จักควบคุมตนเองให้อยู ่ในกรอบความประพฤติที่ดี 
แต่พ่อแม่ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง จะมีแนวความคิดว่า 
การออมเป็นสิ่งที่ไม่จ�าเป็น  เนื่องจากเด็กคิดว่าตนเองนั้นอาศัยกับ 
พ่อแม่ผูป้กครองและได้รบัการดแูล จงึไม่จ�าเป็นต้องเกบ็หอมรอมรบิ   
สรุปได้ว่า การเลี้ยงดูและพฤติกรรมของพ่อแม่มีผลต่อเจตคติของ 
เดก็ต่อการออมเป็นอย่างมาก หากพ่อแม่ผูป้กครองเป็นตวัอย่างทีด่ ี
รู้จักอบรมสั่งสอนให้เด็กรอคอยเพื่อที่จะได้รับสิ่งที่ดีในอนาคต รู้จัก 
ยับยั้งชั่งใจและควบคุมตนเองทั้งทางด้านพฤติกรรมและทางด้าน 
อารมณ์ ก็จะท�าให้เด็กสามารถออมเงินได้อย่างไม่ยากล�าบากนัก
 งานวิจัยของ Pritchard, M. E., Myers, B. K., &  
Cassidy, D. J. (1989) กล่าวว่า นักเรียนที่มีนิสัยรักการออม 
มาจากครอบครัวที่มีการประหยัดอดออมและมีการวางแผนทาง 
การเงินที่ดี 

ปัจจัยบริการ

ปัจจัยส่งเสริม

ปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยพฤติกรรม
ในการออม

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการออมเงินกับธนาคาร 
โรงเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จังหวัด 
จันทบุรี ผู้วิจัยพบปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อ 
น�ามาใช้เป็นข้อมูลดังนี้
 ธนญา ราชแพทยาคม และคณะ (2555) ได้ท�าการวิจัย 
ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านโครงการธนาคารโรงเรียน พบว่า นักเรียนที ่
เป็นสมาชกิธนาคารโรงเรยีนเป็นผูท้ีม่เีจตคติทีด่ต่ีอโครงการธนาคาร 
โรงเรียนและมีพฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อนประหยัดและเก็บออม 
เงนิมาก ผลการวจิยัเรือ่งนีจ้งึสนบัสนนุให้นกัเรยีนทีย่งัไม่เข้าร่วมเป็น 
สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิก และสนับสนุน 
ให้โรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ด�าเนินโครงการธนาคารใน 
โรงเรียนด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า การที่นักเรียนรับรู้ประโยชน์จาก 
กิจกรรมรณรงค์การประหยัดและเก็บออมในโรงเรียนและการม ี
จิตลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูง ท�าให้เป็นผู้ท่ีมีพฤติกรรม 
ประหยัดการใช้จ่ายมากและยังพบอีกว่า ในกลุ่มนักเรียนถ้าเป็น 
สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนและรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรม 
รณรงค์การประหยัดและเก็บออมในโรงเรียนมากแล้ว จะเป็นผู ้
ที่มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ประหยัดและเก็บออมเงินมากที่สุด
 Watson, J. J. (2003) พบว่า บุคคลที่มีแนวคิดไปทาง 
วตัถนุยิม (Materialism) มากจะมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นผูร้กัการจบัจ่าย 
ใช้สอยและมีทัศนคติชอบหยิบยืมเงินมากกว่าบุคคลที่มีแนวคิด 
อนุรักษ์นิยม (Conservatism)
 Lunt, P. K., & Livingstone, S. M. (1991) และ 
Furnham, A. (1985) พบว่า คนทีม่กีารออมเงนิเป็นประจ�าจะมแีนว 
ความคิดและทัศนคติที่แตกต่างจากผู ้ที่หยิบยืมเงินเป็นประจ�า  
โดยผู้ที่รักการออมเงินจะมองว่าการหยิบยืมเงินเป็นความล้มเหลว 
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152   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

 สิรินทิพย์ (2555) ได้ท�าการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา พบว่า ความคาดหวัง 
ของผูป้กครองทีจ่ะได้รบัประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมของโรงเรยีน 
ให้เกิดประโยชน์กับลูกหลานจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครองเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนมากขึ้น
 โครงการ “ส�ารวจพฤตกิรรมการจดัการการเงนิส่วนบคุคล”  
ของสถาบันรามจิตติและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2549)   
พบว่าในส่วนนิสัยและพฤติกรรมการออมและพฤติกรรมเส่ียง 
ทางการเงินของนักเรียนนิสิตนักศึกษาพบว่านักเรียนมัธยมร้อยละ 
55 ได้รับการสอนเรื่องความประหยัดและการออมจากที่บ้าน  
อย่างไรก็ตามมีนักเรียนมัธยมเพียงร้อยละ 25 เท่าน้ันที่มีการออม 
เงนิจรงิ โดยส่วนใหญ่มกีารออมเฉลีย่เดอืนละ 200 บาท โดยร้อยละ  
40 ใช้วิธีหยอดกระปุกเก็บไว้ที่บ้าน ร้อยละ 18 น�าไปฝากธนาคาร  
นักเรียนมัธยมร้อยละ 21 น�าเงินที่เหลือไปใช้เที่ยวเตร่
 ผลงานวจิยัเรือ่ง “การศกึษาความพงึพอใจของนกัศึกษา 
ต่อการให้บริการธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสิน
อุปถัมภ์ จันทบุรี”โดย นางสาวไข่มุก สิมมา นายพิตตินันท ์
สิทธิหนองคู และ นายพัชรพล อนันตวงศ์ (2556) พบว่า นักศึกษา 
โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจในบริการของธนาคารในระดับปานกลาง  
และมีข้อเสนอแนะ คือ (1) สถานท่ีให้บริการธนาคารโรงเรียน 
ควรตกแต่งให้สวยงามและมีบรรยากาศท่ีน่าเช่ือถือ (2) ธนาคาร 
โรงเรียนควรมีการส่งเสริมทางการตลาด เช่น มีของแจกให้บ่อยขึ้น  
เพื่อเป็นการจูงใจให้นักศึกษามาใช้บริการธนาคารโรงเรียน
 การศึกษาของพรภัทร อินทรวรวัฒน์ และคณะ (2555)  
พบว่าการจะเกิดพฤติกรรมการออมได้จริงนั้นขึ้นอยู ่กับปัจจัย 
4 ประการคือ (1) ความตระหนักและทัศนคติเชิงบวกต่อการออม 
(2) รายได้ส่วนบุคคล (3) การสนับสนุนเงินรายได้จากผู้ปกครอง 
และ (4) ประสบการณ์ในการบริหารจัดการเงิน ท้ังนี้จาก 
ผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษามทีศันคตท่ีิดต่ีอการออมอยูแ่ล้ว ดังน้ัน  
แนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการออมในกลุ ่มนักศึกษา  
ควรส่งเสริมในเรื่องประสบการณ์ในการบริหารจัดการเงิน ซึ่งการ 
สร้างประสบการณ์อาจท�าได้โดยการจัดอบรมให้ความรู้ และสร้าง 
ทัศนคติที่ท�าให้เห็นความส�าคัญของการออม ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด เช่น  
พ่อแม่ ครู อาจารย์ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการประหยัด ลดการ 
ใช้จ่าย ชี้ให้เห็นประโยชน์และความส�าคัญของการน�าแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมาปฏิบัต ิ
ในการด�าเนินชีวิต
 จากงานวิจัยและการศึกษาดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่า  
การสนับสนุนจากผู้ปกครองท�าให้เกิดการปลูกฝังลักษณะนิสัย 
การออมเบือ้งต้นให้แก่นักศกึษา ของรางวัลหรือของแจกจากธนาคาร 
เป็นตวักระตุน้ความสนใจให้นกัศึกษามาใช้บริการกบัธนาคารโรงเรยีน  
คุณภาพการให้บริการของธนาคารและการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การออมต่างๆ ท�าให้นักเรียนได้รับความรู้และมีทัศนคติที่ดีเห็น 
ความส�าคัญของการออมมากขึ้น

 Karlan, D., McConnell, M., Mullainathan, S., &  
Zinman, J. (2010) ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับผลของการกระตุ้นเตือน 
และการออมเงิน พบว่า การเตือนความจ�ามีผลให้เกิดการออมเงิน 
มากขึ้นในธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 
กระตุ้นเตือนที่เป็นการย�้าถึงวัตถุประสงค์ในการฝากเงินจะท�าให้ 
ผู้ฝากจ�าได้ว่าได้ต้องการฝากเงินเพื่ออะไร อันจะส่งผลท�าให้เกิด 
แรงจูงใจในการฝากเงินมากขึ้น
 ธนาคารออมสนิมีการให้บรกิารพเิศษ คอื การรบัฝากเงนิ 
นอกสถานท่ี โดยธนาคารจะส่งพนกังานออกไปรบัฝากเงนิ ณ สถานที ่
ท�าการของผู้ฝาก การรบับรกิารฝากเงนินอกสถานทีส่ามารถอ�านวย 
ความสะดวกให้กับลูกค้าที่ไม่สามารถมาฝากเงินที่ธนาคารได้ 
ถือเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มอัตราการฝากเงินทางหนึ่ง ดังน้ันอาจ 
กล่าวได้ว่า การที่ธนาคารโรงเรียนมีการรับฝากเงินตามห้องเรียน 
เป็นการให้บริการเพิ่มเติมแก่นักเรียนท�าให้มีแนวโน้มที่นักเรียน 
จะฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนมากขึ้น ธนาคารพาณิชย์จ�าเป็นต้อง 
สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเงินฝากของลูกค้าจะไม่สูญหาย 
 ธนาคารออมสินให้ค�าจ�ากัดความของบัญชีเงินฝาก 
เผื่อเรียกไว้ว่า คือ บัญชีเงินฝากที่ลูกค้ามีไว้เพื่อเก็บเงินไว้ใช้จ่าย 
ทัว่ไป เพือ่ความสะดวกคล่องตวัในการใช้เงนิ โดยมรีะยะเวลารบัฝาก 
ไม่ก�าหนด มีเงื่อนไขในการถอน คือ ให้ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้ การที ่
ธนาคารโรงเรยีนเป็นเสมอืนสาขาของธนาคารออมสนิจงึต้องปฏบิตัิ 
ตามกฎระเบียบข้อตกลงในการให้บริการกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด  
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการที่ธนาคารโรงเรียนให้บริการนักเรียน 
สามารถถอนเงินได้ทุกเวลา และสะดวกรวดเร็ว เป็นการสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนว่า ธนาคารโรงเรียนนั้นมีมาตรฐานใน 
การให้บริการที่ดีและใกล้เคียงกับธนาคารออมสิน
       File, K. M., & Prince, R. A. (1992) ได้ท�าการวิจัย 
เกี่ยวกับผลของการพูดปากต่อปากต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
และพฤติกรรมการบริโภค พบว่า นักการตลาดของธนาคารจะให ้
ความส�าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุ 
ที่ว่า ลูกค้าที่ได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการสูงจะเป็นลูกค้า 
ที่ซื่อสัตย์ มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าระยะยาว และมีความเสี่ยงน้อย 
ที่จะเปล่ียนใจไปใช้บริการที่อื่น การที่ลูกค้ามีความพึงพอใจใน 
การให้บริการของธนาคารและมีการบอกต่อในเชิงบวกจะท�าให ้
ธนาคารได้รบัความไว้วางใจมากขึน้ การทีธ่นาคารส�ารวจความต้องการ 
ของลูกค้าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า 
และสามารถปรับปรุงบริการให้ดียิ่งข้ึน ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่า  
การจดัท�าแบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบรกิารของ 
ธนาคารโรงเรียนก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารฯ 
ทราบความต้องการของนักเรียนและสามารถปรับปรุงบริการให้ดี 

ยิ่งขึ้นได้

 งานวจิยัของ Cruce, A. (2002) เกีย่วกับการพฒันาการ 

ของโครงการธนาคารโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1930 ถึงปี ค.ศ.2002 กล่าวว่า เด็กและวัยรุ่นจะออมเงิน 

ลักขณา  ธรรมสุภาพงศ์, เอมอร  หวานเสนาะ
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เพราะต้องการเก็บไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด มากกว่าที่จะออม

ไว้ใช้เพื่อความฉุกเฉินหรือเพื่อการเรียนต่อในอนาคต ดังจะเห็น 

ได้ว่าเด็กและวัยรุ่นมักจะถอนเงินมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล 

และวันหยุดมากเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า นักศึกษา 

ที่ต้องการออมเงินเป็นเพราะมีความต้องการออมเพื่อจะใช้ใน 

วัตถุประสงค์บางอย่าง และเมื่อนักเรียนได้ตั้งวัตถุประสงค์ใน 

การออมไว้ มีความถี่ในการออม และสามารถบรรลุเป้าหมาย 

ในการออมเงินของตนเอง ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะท�าให้นักเรียน 

เกิดการออม อันจะน�าไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ นิสัย 

การออมในอนาคต

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่องแรงจูงใจในการออมเงินกับธนาคาร 

โรงเรียน เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 ขอบเขตของการวิจัย

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัย 

อาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ท่ีศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จ�านวน  

547 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 150 คน โดยวิธีการ 

สุ่มนักศึกษาจ�านวนไม่เกิน 12 คน จากแต่ละห้องเรียน จ�านวน 16  

ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นระดับ ปวช.ปีที่ 1-3 จ�านวน 12 ห้องเรียน  

และระดับ ปวส.ปีที่ 1-2 จ�านวน 4 ห้องเรียน โดยคัดเลือกเฉพาะ 

นักศึกษาที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน 

การเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามส�าหรับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน  

150 คน เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจและปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษาซึ่งพัฒนาจากแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน สาขา 

บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2) ปัจจัยที ่

ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินกับธนาคารโรงเรียน จ�านวน 15 ข้อ  

ส่วนที ่3) อปุสรรคและข้อเสนอแนะอืน่ๆในการออมเงนิกบัธนาคาร 

โรงเรียน ได้รับแบบสอบถามคืนจากนักศึกษาจ�านวน 145 คน  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ตัวแปรตาม (Dependent  

variable) คอื พฤตกิรรมในการออมเงนิของนกัศกึษาโดยการฝากเงิน 

กับธนาคารโรงเรียน และตัวแปรอิสระ (Independent variable)  

คือ กิจกรรมส่งเสริมการออมในรูปแบบต่างๆ ที่ธนาคารโรงเรียนได ้

ด�าเนินการและปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรม 4 กลุ่ม จ�านวน  

15 ตัวแปร โดยมีระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 10 เดือน (ระหว่าง 

เดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤศจิกายน 2562)

 วิธีด�าเนินการวิจัย                                                                                                                        

 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์แรงจูงใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

การออมเงินของนักศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                         

 ขั้นตอนที่ 2 หาข้อมูลจากโครงการธนาคารโรงเรียน 

วทิยาลยัอาชวีศกึษาออมสนิอปุถมัภ์ เกีย่วกบัการจดักจิกรรมส่งเสรมิ 

การออมรูปแบบต่างๆ                                                                                                                                     

 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมลูเพือ่ 

ใช้ในการวิจัย                                                                        

 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ค่าเฉลี่ย  

และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงช้ัน                                                

 ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย
 การวิเคราะห์ข้อมลูเพือ่สรปุผลการวจิยัใช้วธิกีารส�ารวจ 

ความคิดเห็นของนักศึกษาโดยการแจกแบบสอบถามจ�านวน 

150 ชุด และได้รับคืนจ�านวน 145 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90.75  

โดยมี 4 ประเด็น ค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนการจัดอันดับ  

(Rating Scale) แบบ 5 ตวัเลอืก ไล่ตามล�าดบัการเหน็ด้วยมากท่ีสดุ 

ไปยังน้อยที่สุด โดย 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง 

มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง  

ไม่เห็นด้วย ในแต่ละปัจจัยจะมีจ�านวนค�าถามดังนี้ กลุ ่มที่ 1  

ปัจจัยพื้นฐาน มี 3 ค�าถาม กลุ่มที่ 2 ปัจจัยส่งเสริมมี 5 ค�าถาม 

กลุ่มที่ 3 ปัจจัยการให้บริการของธนาคารมี 4 ค�าถาม และกลุ่มที่  

4 ปัจจัยพฤติกรรมการออมมี 3 ค�าถาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

พื้นฐานของนักศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 

14-21 ปี ก�าลังศึกษาอยู ่ระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2  

(เทียบเท่าระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ อุดมศึกษาปีท่ี 1-2)  

โดยอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น (14-16 ปี) จ�านวน 80 คน หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 55.17 และอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายจ�านวน 65 คน หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 44.83 โดยแบ่งเป็นนักศึกษาชายจ�านวน 45 คน  

คิดเป็นร้อยละ 31.03 และนักศึกษาหญิงจ�านวน 99 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 68.28 และไม่ระบุเพศผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 1 ชุด   

คิดเป็นร้อยละ 0.69 การวิเคราะห์ค่าความถี่พบว่า ประเด็นที่ 

นกัศกึษาเหน็ด้วยในระดบัมากทีสุ่ด 2 ประเดน็ ได้แก่ การทีน่กัศกึษารู้ 

จกัธนาคารโรงเรยีน และเข้าใจวตัถปุระสงค์ในการฝากเงนิ ประเดน็ 

ที่นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมาก ได้แก่ การรับฟังข้อเสนอแนะของ 

ธนาคาร และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม และพบว่า นักศึกษา 

ร้อยละ 47 ของกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้บริการกับธนาคาร 

โรงเรียนตั้งแต่ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป และร้อยละ 26 มีความถ่ี 

ในการใช้บริการโดยเฉล่ีย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีนักศึกษา 

ร้อยละ 27 ที่แทบไม่เคยมาใช้บริการของธนาคารโรงเรียนเลย  

ลักขณา  ธรรมสุภาพงศ์, เอมอร  หวานเสนาะ
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 จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข ้อมูลจากค่าเฉล่ีย 

พบว่า ประเด็นที่นักศึกษาเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ การที่นักศึกษา 

นอกจากนั้นยังพบว่า นักศึกษาร้อยละ 63 เห็นด้วยในระดับมาก

ถึงมากที่สุดว่าสามารถเก็บเงินได้ตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม 

มีนักศึกษาร้อยละ 47 ที่เห็นด้วยในระดับมากถึงมากที่สุดว่าตนเอง

มีนิสัยในการออม ในขณะที่นักศึกษาร้อยละ 36 เห็นด้วยในระดับ 

ปานกลางว่าตนเองมีนิสัยในการออม และนักศึกษาร้อยละ 20  

คิดว่าตนเองไม่มีนิสัยในการออม

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉลี่ย

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

นักศึกษารู้จักธนาคารโรงเรียน 145 1 5 4.41 .734

นักศึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์ในการฝากเงิน 145 2 5 4.22 .787

นักศึกษามีความต้องการออมเงิน 145 1 5 4.06 .870

ผู้ปกครองสนับสนุนให้นักศึกษาออมเงิน 145 1 5 4.28 .783

ของรางวัลหรือของแจกมีผลต่อความต้องการออมเงิน 145 1 5 3.81 .833

ความสะดวกรวดเร็วของบริการมีผลต่อความต้องการออมเงิน 145 1 5 3.86 .888

การจัดกิจกรรมแข่งขันการออมมีผลต่อความต้องการออมเงิน 145 1 5 3.80 .830

นักศึกษาพอใจในการให้บริการของธนาคาร 145 2 5 3.82 .823

การกระตุ้นเตือนจากบุคคลอื่นมีผลต่อความต้องการฝากเงิน 145 1 5 3.75 .862

การให้บรกิารรบัฝากเงนิตามห้องเรยีนมผีลต่อความต้องการฝาก 145 2 5 3.95 .853

ความรวดเร็วในการถอนเงินมีผลต่อความต้องการฝากเงิน 145 1 5 3.64 .974

การรับฟังข้อเสนอแนะมีผลต่อความต้องการฝากเงิน 145 1 5 3.81 .804

รู้จักธนาคารโรงเรียน รองลงมาคือ การที่ผู้ปกครองสนับสนุนให ้

ออมเงิน และการที่นักศึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์ของการออม 

ตามล�าดับ

ลักขณา  ธรรมสุภาพงศ์, เอมอร  หวานเสนาะ
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 จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้นเพื่อ 
ศึกษาอิทธิพลของกลุ่มตัวแปรต่างที่มีต่อ “อุปนิสัยในการออมของ 
นักศึกษา” ตัวแปรอิสระที่น�ามาวิเคราะห์ประกอบด้วย 4 กลุ่ม  
คือ กลุ่มปัจจัยพื้นฐาน กลุ่มปัจจัยส่งเสริม กลุ่มปัจจัยกระบวนการ  
และกลุ่มปัจจัยพฤติกรรม จากข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวแปรด้านปัจจัย 
พฤตกิรรมมีอิทธพิลต่อ “อุปนสิยัในการออมของนกัศกึษา” มากทีส่ดุ  
(ค่า R2 เพิ่มจาก 0.201 เป็น 0.512) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า “ความถี่ในการใช้บริการกับธนาคารโรงเรียน” และ “การที ่
นักศึกษาสามารถเก็บเงินได้ตามที่ต้องการ” เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อ “อปุนสิยัการออมของนกัศกึษา” อย่างมนียัส�าคญั   นอกจากนัน้ 
ยังพบว่า กลุ่มตัวแปรด้านกระบวนการมีอิทธิพลเป็นอันดับสอง  

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุเชิงชั้น (Hierarchical Regression Analysis)

 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะหถดถอยแบบพหุเชิงช้ัน (Hierarchical Regression Analysis) 

ประเด็น กลุมที่ 1 กลุมท่ี2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 
ปจ

จัย
พื้น

ฐา
น 

1. นักศึกษารูจักธนาคารโรงเรียน 0.069 0.039 0.023 0.144 
  0.478 0.264 0.154 1.213 
2. นักศึกษาเขาใจวัตถุประสงคของการฝากเงิน 0.160 0.089 0.071 0.017 
  1.091 0.590 0.466 0.134 
3. นักศึกษามีความตองการออมเงิน 0.311* 0.281 0.133 0.001 
  2.575 1.909 0.846 0.008 

ปจ
จัย

สง
เสร

ิม 

4. ผูปกครองสนับสนุนใหนักศึกษาออมเงิน   0.048 0.065 0.069 
    0.300 0.401 0.538 
5. ของรางวัลหรือของแจก   0.165 0.133 0.094 
    1.239 0.967 0.855 
6. ความสะดวกรวดเร็วของบรกิาร 0.079 0.025 0.060 
    0.544 0.169 0.518 
7. การจัดกิจกรรมแขงขันการออม   0.117 0.039 0.118 
    0.745 0.238 0.891 
8. นักศึกษาพอใจในการใหบริการของธนาคาร   0.193 0.034 0.091 
    1.356 0.215 0.697 

ปจ
จัย

กร
ะบ

วน
กา

ร 

9. การกระตุนเตือนจากบุคคลอ่ืน     0.003 0.079 
      0.023 0.650 
10. การใหบริการรับฝากเงินตามหองเรียน     0.079 0.067 
      0.538 0.577 
11. ความรวดเร็วในการถอนเงิน     0.136 0.104 
      1.151 1.109 
12. การรับฟงขอเสนอแนะ     0.341* 0.192 
      2.396 1.685 

 13. ความถี่ในการใชบริการกับธนาคารโรงเรียน       0.148* 

ปจ
จัย

พฤ
ติก

รร        2.109 
14. นักศึกษาสามารถเก็บเงินไดตามท่ีตองการ       0.618*** 

      8.326 
 คาคงท่ี (B0) 1.190 1.088 0.809 0.016 

R2 0.117 0.153 0.201 0.512 
SEE 1.066 1.062 1.046 0.825 
F 6.592 3.246 2.935 10.285 
Sig. of F 0.000 0.002 0.001 0.000 

 
 จากตารางท่ี 2 การวิเคราะหถดถอยพหุเชิงช้ันเพ่ือศึกษาอิทธิพลของกลุมตัวแปรตางท่ีมีตอ “อุปนิสัยในการออมของนักศึกษา”  
ตัวแปรอิสระท่ีนํามาวิเคราะหประกอบดวย 4 กลุม คือ กลุมปจจัยพื้นฐาน กลุมปจจัยสงเสริม กลุมปจจัยกระบวนการ และกลุม
ปจจัยพฤติกรรม จากขอมูลพบวากลุมตัวแปรดานปจจัยพฤติกรรมมีอิทธิพลตอ “อุปนิสัยในการออมของนักศึกษา” มากท่ีสุด (คา R2 
เพิ่มจาก 0.201 เปน 0.512) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา “ความถ่ีในการใชบริการกับธนาคารโรงเรียน” และ “การท่ีนักศึกษา

(ค่า R2 เพิ่มจาก 0.153 เป็น 0.201) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า “การรบัฟังข้อเสนอแนะของธนาคาร” เป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิล
ต่อ “อุปนิสัยการออมของนักศึกษา” 
 ส่วนปัจจัยพื้นฐาน มีอิทธิพลในล�าดับรองลงมา (ค่า R2  
เพิ่มจาก 0.117 เป็น 0.153) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบว่า  
“การที่นักศึกษามีความต้องการออมเงิน” เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล 
ต่อ “อุปนิสัยการออมของนักศึกษา” อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  
ดังข้อมูลในตารางที่ 1 กล่าวได้ว่า อุปนิสัยในการออมของนักศึกษา 
เกิดจาก การที่นักศึกษาสามารถเก็บเงินได้ตามที่ต้องการ มีการ 
เข้ามาใช้บริการกับธนาคารบ่อยคร้ัง การทีธ่นาคารรับฟังข้อเสนอแนะ  
และการที่นักศึกษามีความต้องการออมเงิน ตามล�าดับ               

ลักขณา  ธรรมสุภาพงศ์, เอมอร  หวานเสนาะ
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สรุปและอภิปรายผล  

 ข้อมลูทัว่ไปของนักศกึษาทีต่อบแบบสอบถาม นกัศกึษา 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู ่ในช่วงอายุ 14-16 ปี มีผู ้ปกครอง 

ประกอบอาชพีเกษตรกร และส่วนใหญ่ได้รบัเบีย้เลีย้งจากผูป้กครอง  

โดยมีประเด็นที่นักศึกษาเห็นด ้วยในระดับมากที่ สุด ได ้แก ่  

การท่ีนกัศกึษารู้จกัธนาคารโรงเรยีน และประเดน็ทีน่กัศกึษาเหน็ด้วย 

ในระดบัมาก ได้แก่ การรบัฟังข้อเสนอแนะของธนาคาร การวเิคราะห์ 

ถดถอยแบบพหุเชิงชั้น (Hierarchical Regression Analysis)  

พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่ออุปนิสัยในการออมของนักศึกษา 

ได้แก่ การที่นักศึกษาสามารถเก็บเงินได้ตามท่ีต้องการ ความถี่ 

ในการเข้ามาใช้บรกิารกบัธนาคาร การทีธ่นาคารรบัฟังข้อเสนอแนะ  

และการที่นักศึกษามีความต้องการออมเงิน ตามล�าดับ ซึ่งผล 

การวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Otto, A. (2013)  

ท่ีกล่าวว่าวัยรุ่นจะมีการใช้เหตุผลอย่างเป็นรูปธรรมจึงจะออมเงิน 

โดยมักจะออมเงินเพราะมีความจ�าเป็นต้องใช้เงินในกิจกรรมต่างๆ  

เท่านั้น และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Cruce, A. (2002)  

เกี่ยวกับการพัฒนาการของโครงการธนาคารโรงเรียนในประเทศ 

สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 ถึงปี ค.ศ.2002 ซึ่งกล่าวว่า  

เด็กและวัยรุ่นจะออมเงินเพราะต้องการเก็บไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ 

ที่แน่ชัด มากกว่าที่จะออมไว้ใช้เพื่อความฉุกเฉินหรือเพื่อการเรียน 

ต่อในอนาคต การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีข้อจ�ากัดเก่ียวกับการทดสอบ 

ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรเนื่องจากตัวแปรที่น�ามาศึกษาทั้ง  

15 ตัวแปรได้มาจากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

เท่านั้น                            

ประโยชน์ที่ได้รับจากการท�าวิจัย
 ธนาคารโรงเรียนมีแนวทางในการส่งเสริมการออม 

ได้ดีขึ้น สามารถเน้นกลยุทธ์ เลือกใช้วิธีการจูงใจและจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการออมที่สามารถกระตุ ้นการฝากเงินของนักศึกษา 

อย่างได้ผลและสามารถเป็นแนวทางให้กับสถาบันการศึกษาอื่น 

หรือผู้ปกครองในการส่งเสริมการออมให้กับเยาวชน                                                                                                     

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
 สนบัสนนุให้นกัศกึษาตัง้เป้าหมายในการออมของตนเอง  

โดยให้นักศึกษาก�าหนดเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและจับต้องได้  

หลงัจากนัน้ให้นกัศกึษาตัง้งบประมาณ และระยะเวลาในการออมเพือ่ 

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยวิทยาลัยช่วยติดตามผลในการออมเงิน 

ของนกัศกึษา และการกระตุ้นเตอืนนกัศกึษาถงึเป้าหมายในการออมเงนิ 

และจดัให้มีการรบัฟังความคดิเห็นจากนกัศกึษาเพือ่ปรบัปรุงคณุภาพ 

การให้บริการ                                     

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
 การท�าวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ 

ตั้งเป้าหมายในการออม กระบวนการในการออมให้บรรลุเป้าหมาย  

และผลของการบรรลุเป้าหมายในระยะยาวต่อลักษณะนิสัยใน 

การออมของนักศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณโครงการธนาคารโรงเรียนวิทยาลัย

อาชีวศึกษาอุปถัมภ์ จังหวัดจันทบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน

ด้านข้อมูล ให้ค�าปรึกษา และอ�านวยความสะดวกให้การศึกษาวิจัย

นี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อความพึงพอใจและผลการเรียน

ของนักศึกษาหลักสูตรออนไลน์ในสถาบันระดับอุดมศึกษา 
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา  

2) เพื่อศึกษาระดับผลการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปัจจัยด้าน 

การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีต่อความพึงพอใจและผลของการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่าง 

ของงานวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษาท่ีก�าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเอกชน 5 แห่ง ที่ได้เรียนในหลักสูตรออนไลน์ 

ในการเรยีนการสอนอย่างน้อย 1 รายวชิา จ�านวนทัง้สิน้ 389 คน และใช้วธิกีารเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบสะดวก เครือ่งมอืทีใ่ช้คอื แบบสอบถาม 

แบบมาตราส่วน 5 ระดบั สถติเิชงิพรรณนาทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน 

ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สมการเส้นถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เรียนอยู่สาขาวิชาโลจิสติกส์ และก�าลังเรียนอยู่ในชั้นปีท่ี 1  

ส่วนผลวิจัยด้านตัวแปรท่ีศึกษา พบว่า 1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลย ี

ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา ได้แก่ ความสนุก การออกแบบ ความง่ายในการใช้งาน และประโยชน์จากการใช้งาน ส่วนปัจจัย 

ด้านการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ ความสนุก ประโยชน์จากการใช้งาน ความง่ายในการใช้งาน  

การออกแบบ และเนื้อหาบทเรียน ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : การยอมรับเทคโนโลยี, ความพึงพอใจของนักศึกษา, ผลการเรียน, หลักสูตรออนไลน์
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Abstract
 The objectives of this research were 1) to study the level of student satisfaction on online course in higher  

education institution, 2) to study the level of student learning outcomes on online course in higher education 

institution, and 3) to examine the impact of technology acceptance on student satisfaction and learning  

outcome on online course in higher education institution. Samples of this research were 389 university students  

from private universities under the control of Office of Higher Education Commission (OHEC). They had to enroll 

at least 1 online course during their study. Tool in data collection was 5-point scale questionnaire and the data  

was 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 student satisfaction on online course in higher education  

institution was at the highest level, 2) the level of student learning outcomes on online course in higher education  

institution was at the highest level, and 3) the factor of technology acceptance affecting student satisfaction were  

enjoyment, design, ease of use, and usefulness whereas the technology acceptance affecting student learning 

outcomes were enjoyment, usefulness, ease of use, design, and content, respectively.

Keywords : Technology Acceptance, Student Satisfaction, Learning Outcome, Online Course
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บทน�า
 การเรียนรู ้ในหลักสูตรออนไลน์มีการขยายตัวอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศท่ีเป็นผู้น�าด้านการศึกษาซึ่งได้ให้ 

ความส�าคญัของการศกึษาออนไลน์และใช้เป็นกลยทุธ์ทางการศกึษา 

ในระยะยาว (อัญชลี วิมลศิลปะ, 2561) จากสถิติพบว่า ขนาด 

ของตลาดการเรียนหลักสูตรออนไลน์ทั่วโลกเติบโตถึง 325  

พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2025 ซ่ึงมาจากแนวโน้มดังกล่าว 

เกิดจากความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนส�าหรับการเรียนทางไกลและ 

การเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยเรียนทั่วโลก รวมทั้ง 

การเพิ่มการใช้เทคโนโลยีทางการส่ือสารการเรียนรู้บนอุปกรณ ์

สมาร์ทโฟน นอกจากนี้ สถิติการเรียนหลักสูตรออนไลน์หรือที่เรียก 

กันว่า MOOCs (Massive Open Online Courses) มีการเติบโต 

อย่างต่อเนื่องทั่วโลก (ภาพที่ 1) เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่สามารถ 

รองรับผู้เรียนจ�านวนมากโดยสามารถเข้าเรียนได้ผ่านทางระบบ 

อินเทอร์เนตหรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมี 

สถาบันการศึกษาจ�านวนมากได้พัฒนาและปรับใช้ MOOCs  

ในเนื้อหาที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับแต่ละองค์กร 

 หลักสูตรออนไลน์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส�าหรับ 

การเรียนการสอนในประเทศไทยในยุคดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังเช่นใน 

ประเทศที่พัฒนาทางด้านการศึกษาระดับโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  

และออสเตรเลีย เป็นต้น เนื่องจากครูอาจารย์ไม่จ�าเป็นต้องสอนใน 

รูปแบบชั้นเรียนในห้องเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มช่องทาง 

การสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา 

ให้ก้บผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเดินทางมาพบ 

โดยตรง จึงท�าให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกัน 

และกันได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด  

เช่น การเกิดโรคระบาดโคโรน่าไวรัส หรือโควิด 19 (COVID19)  

ในปี 2563 ท�าให้สถาบันการศึกษาต้องมีปรับการเรียนการสอน 

เป็นระบบออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ซ่ึงจะเห็น 

ได้จากงานวิจัยในประเทศไทยจ�านวนมากได้มีการวิจัยและพัฒนา 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ทั้งระดับมัธยมศึกษา  

(จินดาพร เทียมภักดี และคณะ, 2563) และอุดมศึกษา (จุฑารัตน์  

บันดาลสิน และคณะ, 2561) นอกจากนี้ งานวิจัยของพรพนา  

ศรีสถานนท์ และสุชาดา บุญเรือง (2560) พบว่า ปัจจัยด้าน 

ส่วนประสมทางการตลาดและด้านหลักสูตรมีความสัมพันธ์กับ 

การตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสตรปริญญาตรีออนไลน์ ดังนั้น  

การวิจัยช้ินนี้จะต่อยอดความรู้ด้านการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ 

ความพึงพอใจและผลการเรียนของผู้เรียนในหลักสูตรออนไลน์ของ 

นกัศึกษาระดบัอดุมศึกษา ซึง่ผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อการน�า 

ความรูไ้ปพฒันาหลักสูตรออนไลน์ในประเทศไทยเพือ่เป็นประโยชน์ 

กับผู้เรียนสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

ในหลักสูตรออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา

 2. เพื่อศึกษาระดับผลของการเรียนรู ้ของนักศึกษา 

ในหลักสูตรออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา

 3. เ พื่อศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่างป ัจจัยด ้าน 

การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อความพึงพอใจและผลการเรียน 

ของนักศึกษาหลักสูตรออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา

กรอบแนวคิดการวิจัย
 กรอบแนวคิดของงานวิจัยช้ินน้ีถูกพัฒนาขึ้นมาจาก 

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ซ่ึงอธิบายถึงปัจจัยในการยอมรับ 

เทคโนโลยีของผูบ้รโิภค (Davis, 1986) เพราะทัง้คณุภาพการบรกิาร 

และการยอมรับเทคโนโลยีคาดว่าจะช่วยผลักดันให้นักศึกษาที่ 

เรียนวิชาออนไลน์เกิดความพึงพอใจและน�าไปสู่การเรียนรู้ท่ีดีขึ้น 

อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 


 

จํานวนรายวิชา (’1000) 
 

 
  2555           2556           2557          2558           2559           2560         2561           2562  ป  

ภาพท่ี 1 อัตราการเติบโตของ MOOCs ท่ัวโลก (Shah, 2019) 
สําหรบัการศึกษาผานระบบออนไลนในประเทศไทยน้ันมีการเติบโตอยางตอเน่ืองเชนเดียวกันโดยวัดได

จากสถิติจํานวนนักศึกษาท่ีลงเรียนในหลักสูตรออนไลนจัดทําโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน) หรือ ETDA ไดแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตของคนไทยพบวา ในปพ.ศ. 
2561 คนไทยใชอินเทอรเน็ตนานข้ึนเฉล่ีย 10 ช่ัวโมง 5 นาทีตอวัน โดยมีพฤติกรรมการใชงานในการหาขอมูล
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 70.75 รองลงมา ไดแก การอานหนังสือทางออนไลน คิดเปนรอยละ 48.27 หรือการ
เรียนออนไลน คิดเปนรอยละ 28.50 (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน), 2561) 
 หลักสูตรออนไลนจึงเปนอีกหน่ึงทางเลือกสําหรับการเรียนการสอนในประเทศไทยในยุคดิจิทัลเพื่อให
สอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดังเชนในประเทศที่พัฒนาทางดาน
การศึกษาระดับโลก ไดแก สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลยี เปนตน เน่ืองจากครูอาจารยไมจําเปนตองสอนใน
รูปแบบช้ันเรียนในหองเพียงเทาน้ัน แตยังสามารถเพิ่มชองทางการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปดโอกาส
ทางการศึกษาใหกบผูเรียนที่อยูหางไกลไดตลอดเวลาโดยไมตองเดินทางมาพบโดยตรง จึงทําใหเกิดการเรียนรู
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันไดอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะเม่ือมีเหตุการณที่ไมคาดคิด เชน การเกิด
โรคระบาดโคโรนาไวรัส หรือโควิด 19 (COVID19) ในป 2563 ทําใหสถาบันการศึกษาตองมีปรับการเรียนการ
สอนเปนระบบออนไลนเพื่อลดการแพรระบาดของเช้ือโรค  ซึ่งจะเห็นไดจากงานวิจัยในประเทศไทยจํานวนมาก
ไดมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูผานระบบออนไลนท้ังระดับมัธยมศึกษา (จินดาพร เทียมภักดี 
และคณะ, 2563) และอุดมศึกษา (จุฑารัตน บันดาลสิน และคณะ, 2561) นอกจากน้ี งานวิจัยของพรพนา ศรี
สถานนทและสุชาดา บุญเรือง (2560) พบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดและดานหลักสูตรมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสตรปริญญาตรีออนไลน ดังน้ัน การวิจัยช้ินน้ีจะตอยอดความรู
ดานการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลตอความพึงพอใจและผลการเรียนของผูเรียนในหลักสูตรออนไลนของนักศึกษา

12 
10 
8 
6 
4 
2 

_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 

ภาพที่ 1 อัตราการเติบโตของ MOOCs ทั่วโลก (Shah, 2019)

 ส�าหรับการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ในประเทศไทย 

นั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันโดยวัดได้จากสถิติจ�านวน 

นักศึกษาท่ีลงเรียนในหลักสูตรออนไลน์จัดท�าโดยส�านักงานพัฒนา 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ได้แสดง 

ให้เห็นว่าพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทย พบว่า 

ในปีพ.ศ.2561 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตนานขึ้นเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 

5 นาทีต่อวัน โดยมีพฤติกรรมการใช้งานในการหาข้อมูลมากที่สุด 

คดิเป็นร้อยละ 70.75 รองลงมา ได้แก่ การอ่านหนงัสอืทางออนไลน์  

คิดเป็นร้อยละ 48.27 หรือการเรียนออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 28.50  

(ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน),  

2561)
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 ตวัแปรในกรอบแนวคดิของงานวจิยัชิน้นี ้ประกอบด้วย 

ตัวแปร 2 ประเภท ดังนี้

 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี  

โดยทีง่านวจิยันีไ้ด้ดดัแปลงตวัแปรจากทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลยี  

(Technology acceptance model) โดย Davis (1986) 

ซึง่ประกอบด้วย ตวัแปรด้านความง่ายในการใช้งาน และด้านประโยชน์ 

จากการใช้งาน นอกจากน้ีผู้วิจัยยังเพิ่มตัวแปรอีก 3 ตัว เพื่อให ้

สอดคล้องกับงานวิจัยด้านการเรียนผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น  

ซึ่งประกอบด้วย 1) ตัวแปรด้านเนื้อหาบทเรียน โดยอ้างอิงจาก  

Sohn & Tadisina (2008) 2) ตัวแปรด้านการออกแบบโปรแกรม 

โดยอ้างอิงจาก Al-hawari & Mouakket (2010) และ 3) ตัวแปร

ด้านความสนุกโดยอ้างอิงจาก Balog & Pribeanu (2010)

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลลัพธ์การเรียนออนไลน์ 

ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรด้านความพึงพอใจโดยอ้างอิงจากงานวิจัย 

ของ Lee, Srinivasana, Traila, Lewisb & Lopez (2011) และ 

ตัวแปรด้านผลการเรียนของนักศึกษาโดยอ้างอิงจากงานวิจัยของ 

(Alshare & Lane, 2011)

สมมติฐานของการวิจัย
 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีผลเชิงบวกต่อความ

พึงพอใจและผลของการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรออนไลน ์

ในสถาบันระดับอุดมศึกษา

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ นกัศกึษาท่ีก�าลัง

ศึกษาในระดับปริญญาตรีในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยเอกชน

ที่อยู่ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้เรียนใน

รายวิชาที่ใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

 ผู้วิจัยได้ค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร ่ 

ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 หรือระดับ 

นยัส�าคญัที ่.05 โดยสามารถค�านวนจ�านวนกลุม่ตัวอย่างได้ 389 คน 

โดยใช้วธิเีลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังหัวหน้าสาขาวิชาท่ีมีการเปิดการ

เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยเร่ิมแจกแบบสอบถามช่วง

สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรออนไลน์ 

โดยเริ่มส่งแบบสอบถามตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2562 เมื่อได้รับคืนแล้วได้ท�าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามที่สามารถน�ามาใช้ในการประมวลผลต่อไป  

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี

 1. ความง่ายในการใช้งาน 

 2. ประโยชน์จากการใช้งาน 

 3. เนื้อหาบทเรียน 

 4. การออกแบบโปรแกรม

 5. ความสนุก

ผลลัพธ์การเรียนออนไลน์

 1. ความพึงพอใจ

 2. ผลการเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

 เครื่องมือการเก็บข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของงานวิจัยนี้ ได้แก่ 

แบบสอบถาม โดยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการดัดแปลงตัววัดท่ีได้มา 

จากการงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 เป ็นแบบสอบถามข ้อมู ลส ่ วนตั วของ 

ผู ้แบบสอบถามเพื่อให้นักวิจัยสามารถคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัต ิ

เหมาะสมในการตอบค�าถามครั้งนี้ โดยมีค�าถามจ�านวน 3 ข้อ ได้แก่ 

เพศ สาขาวิชา และชั้นปี 

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามในประเดน็ด้านการยอมรบั 

เทคโนโลยี โดยใช้ Likert scale ซ่ึงมี 5 ระดับที่แสดงระดับ 

ความคิดเห็น โดยที่ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ 5 หมายถึง 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยข้อค�าถามดัดแปลงจากงานวิจัยที่ผ่านมา  

ได้แก่ 1) ความง่ายในการใช้งาน โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของ  

Lee (2010) 2) ประโยชน์จากการใช้งาน โดยดัดแปลงจากงานวิจัย 

ของ Lee (2010) เนื้อหาบทเรียน โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของ  

Sohn & Tadisina (2008) 3) การออกแบบโปรแกรม โดยดัดแปลง 

จากงานวิจัยของ Al-hawari & Mouakket (2010) 4) ความสนุก  

โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของ Balog & Pribeanu (2010)

ชลธิศ  ดาราวงษ์
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 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามในประเดน็ด้านผลการเรยีน 

ออนไลน์ โดยใช้ Likert Scale ซึ่งมี 5 ระดับโดยที่ 1 หมายถึง 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 5 หมายถงึ เหน็ด้วยอย่างยิง่ โดยข้อค�าถาม 

ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาดัดแปลงจากงานวิจัยของ Lee,  

Srinivasana, Traila, Lewisb & Lopez (2011) และ Sun, Tsai,  

Finger, Chen & Yeha (2007) ส่วนข้อค�าถามด้านผลการเรียน 

ของนักศึกษาดัดแปลงจากงานวิจัยของ Alshare & Lane (2011) 

ผู้วิจัยได้ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

โดยผูเ้ชีย่วชาญด้านการวจิยั จ�านวน 5 ท่าน เพือ่ตรวจสอบหาค่าดชัน ี

ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 สะท้อนถึงคุณภาพด้านความเที่ยงตรง 

เชิงเนื้อหาตามเกณฑ์ที่ก�าหนด นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบ 

ความเช่ือมั่น (Reliability) พบว่า ค ่าครอนบาค แอลฟา  

(Cronbach’s Alpha) ของทกุด้านค�าทีส่งูกว่าระดบัทีย่อมรบัได้ทาง 

สถิติที่ 0.7 (Nunnally & Bernstein, 1994) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าครอนบาค แอลฟา ของตัวชี้วัดในแต่ละตัวแปร


 

ทําการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) พบวาคา ครอนบาค แอลฟา (Cronbach’s Alpha) ของทุกดานคําท่ี
สูงกวาระดับท่ียอมรับไดทางสถิติท่ี 0.7 (Nunnally & Bernstein, 1994) ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 คาครองบาค แอลฟา ของตัวช้ีวัดในแตละตัวแปร 
ตัวแปร คาครองบาค แอลฟา 
1. ความงายในการใชงาน  
2. ประโยชนจากการใชงาน  
3. เน้ือหาบทเรียน  
4. การออกแบบโปรแกรม  
5. ความสนุก 
6. ความพึงพอใจ 
7. ผลการเรียน 

0.79 
0.89 
0.74 
0.85 
0.87 
0.94 
0.91 

 
การวิเคราะหผลทางสถิติ 
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนเทคนิดทางสถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมลูจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนขอมูลบางสวนของประชากรท่ีตองการศึกษาท้ังหมด แลวนําขอสรุปท่ีได
ไปคาดคะเนหรือนําไปอางอิงถึงลักษณะของประชากรท้ังหมด ซึ่งงานวิจัยน้ีไดใชการวิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  เพื่อใชในการทดสอบระดับอิทธิพลของตัวแปรดานดานการยอมรับ
เทคโนโลยีที่มีตอความพึงพอใจและผลการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรออนไลน 
สรุปผลการวิจัย 
 ผูวิจัยไดแบบสอบถามจํานวนท้ังส้ิน 389 ชุด เพื่อใชในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยผลการวิจัยสามารถแบงเปนประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการวิเคราะหขอมูลของบริษัทและขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห
สามารถแสดงดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) เป็นเทคนิดทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้อมูลบางส่วนของประชากรท่ีต้องการศึกษา

ทัง้หมด แล้วน�าข้อสรปุทีไ่ด้ไปคาดคะเนหรอืน�าไปอ้างองิถงึลกัษณะ

ของประชากรทั้งหมด ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ใช้การวิเคราะห์สถิติถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือใช้ในการทดสอบ

ระดบัอทิธพิลของตวัแปรด้านด้านการยอมรบัเทคโนโลยทีีม่ต่ีอความ

พึงพอใจและผลการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลักสูตร

ออนไลน์

สรุปผลการวิจัย
 ผู้วิจัยได้แบบสอบถามจ�านวนทั้งสิ้น 389 ชุด เพื่อใช้ใน

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยผลการวิจัยสามารถแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 จากการวเิคราะห์ข้อมลูของบรษิทัและข้อมลูส่วนบคุคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงดังตารางที ่2

0.79

0.89

0.74

0.85

0.87

0.94

0.91

ชลธิศ  ดาราวงษ์

ค่าครอนบาค แอลฟาตัวแปร

1. ความง่ายในการใช้งาน 

2. ประโยชน์จากการใช้งาน 

3. เนื้อหาบทเรียน 

4. การออกแบบโปรแกรม 

5. ความสนุก

6. ความพึงพอใจ

7. ผลการเรียน

0.79

0.89

0.74

0.85

0.87

0.94

0.91
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ตารางที่ 2 จ�านวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน (คน) ร้อยละ

1. เพศ   

  ชาย  

  หญิง

169

220

43.40

56.60

2. สาขาวิชา  

  บริหารธุรกิจ

  โลจิสติกส์

  ธุรกิจระหว่างประเทศ

  ดิจิทัลมีเดีย

  การจัดการการบิน

 วิศวกรรมศาสตร์

91

100

53

13

48

84

23.39

25.71

13.62

3.34

12.35

21.59

3. ชั้นปี  

 ชั้นปีที่ 1

 ชั้นปีที่ 2

 ชั้นปีที่ 3

 ชั้นปีที่ 4

 ชั้นปีที่ 5

175

114

46

38

16

44.99

29.31

11.82

9.77

4.11

รวม 389 100.0

 จากตารางท่ี 2 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญงิ คดิเป็นร้อยละ 56.00 เรยีนอยูส่าขาวชิา โลจสิตกิส์ คดิเป็น

ร้อยละ 25.71 และก�าลงัเรยีนอยูใ่นชัน้ปีที ่1 โดยคดิเป็นร้อยละ 56.0

 สถิติเชิงพรรณนา

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของปัจจัยด้าน

การยอมรบัเทคโนโลย ีความพงึพอใจ และผลการเรยีนของนกัศึกษา

ระดับอดุมศกึษาในหลกัสตูรออนไลน์สามารถแสดงดงัตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร


 

 
 
 
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 จํานวน (คน) รอยละ 
1.เพศ    
 ชาย 169 43.40 
 หญิง 220 56.60 
2. สาขาวิชา   
 บริหารธุรกิจ 
 โลจิสติกส 
 ธุรกิจระหวางประเทศ 
 ดิจิทัลมีเดีย 
 การจัดการการบิน 
  วิศวกรรมศาสตร 

91 
100 
53 
13 
48 
84 

23.39 
25.71 
13.62 
3.34 

12.35 
21.59 

 
3. ช้ันป   
  ช้ันปที่ 1 
  ช้ันปที่ 2 
  ช้ันปที่ 3 
  ช้ันปที่ 4 
  ช้ันปที่ 5 
 

175 
114 
46 
38 
16 

44.99 
29.31 
11.82 
9.77 
4.11 

รวม 389 100.0 

จากตารางท่ี 2 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.00 เรียนอยูสาขาวิชา 
โลจิสติกส คิดเปนรอยละ 25.71 และกําลังเรียนอยูในช้ันปท่ี 1 โดยคิดเปนรอยละ 56.0 

  สถิติเชิงพรรณนา 
  จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับของปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ความพึงพอใจ และผล

การเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรออนไลนสามารถแสดงดังตารางตอไปน้ี 
 ตารางที่ 3 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร 

ตัวแปร คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 


 

1. ความงายในการใชงาน  
2. ประโยชนจากการใชงาน  
3. เน้ือหาบทเรียน  
4. การออกแบบ  
5. ความสนุก 
6. ความพึงพอใจ 
7. ผลการเรียน 

4.58 
4.59 
4.57 
4.55 
4.50 
4.54 
4.46 

0.50 
0.47 
0.51 
0.52 
0.55 
0.50 
0.48 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 พบวา ระดับคาเฉลี่ยของตัวแปรปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมของ
นักศึกษาอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.57, SD = 0.47) เมื่อพิจารณาดานตาง ๆ สามารถเรียงลําดับจากมาก
ไปนอย ดังนี้ การรับรูดานประโยชนในการใช (  = 4.59, SD = 0.47) ดานการรับรูความงายในการใช (  = 
4.58, SD = 0.50) ดานเนื้อหา (  = 4.57, SD = 0.51) ดานการออกแบบ (  = 4.55, SD = 0.52) และดาน
ความสนุก (  = 4.50, SD = 0.55) ตามลําดับ นอกจากน้ี ตัวแปรดานความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับ
มากที่สุด (  = 4.54, SD = 0.50) และดานผลการเรียนอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.46, SD = 0.48) 
ตามลําดับ  
 สถิติเชิงอนุมาน 
 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีตอความพึงพอใจ
และผลการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรออนไลนสามารถแสดงดังตารางตอไปน้ี 

 ตารางที่ 4 ระดับอิทธิพลของปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีที่มีตอผลลัพธของการเรียนออนไลน 
ปจจัยดานการยอมรับ
เทคโนโลยี 

 ความพึงพอใจของนักศึกษา  ผลการเรียนของนักศึกษา 
 Beta tvalue  Beta tvalue 

1. ความงายในการใชงาน  
2. ประโยชนจากการใชงาน  
3. เน้ือหาบทเรียน  
4. การออกแบบ  
5. ความสนุก  

 0.17 
0.14 
0.06 
0.21 
0.36 

3.22*** 
2.49** 
1.03 
3.74*** 
6.49*** 

 0.12 
0.16 
0.11 
0.13 
0.27 

2.49** 
2.51** 
1.87* 
2.27** 
5.12*** 

R2              0.75              0.70 
หมายเหตุ  *p < 0.10; **p < 0.05, ***p < 0.01, Beta = Standardized Coefficient 

จากตารางท่ี 4 พบวา ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลเชิงบวกตอผลลัพธการเรียนออนไลนท้ัง 2 
ดาน โดยสามารถเรียงตามลําดับอิทธิพล ไดดังน้ี  

4.58

4.59

4.57

4.55

4.50

4.54

4.46

0.50

0.47

0.51

0.52

0.55

0.50

0.48

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด

 จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยของตัวแปรปัจจัย 

ด้านการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมของนักศึกษาอยู ่ในระดับ 

มากที่สุด (X = 4.57, SD = 0.47) เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ สามารถ 

เรียงล�าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การรับรู้ด้านประโยชน์ในการใช้  

(X = 4.59, SD = 0.47) ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้ (X = 4.58,  

SD = 0.50) ด้านเนื้อหา (X = 4.57, SD = 0.51) ด้านการออกแบบ  

(X = 4.55, SD = 0.52) และด้านความสนุก (X = 4.50, SD = 0.55)  

ตามล�าดบั นอกจากนี ้ตัวแปรด้านความพงึพอใจของนกัศกึษาอยูใ่น 

ระดับมากที่สุด (X = 4.54, SD = 0.50) และด้านผลการเรียนอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด (X = 4.46, SD = 0.48) ตามล�าดับ 

 สถิติเชิงอนุมาน

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยด้าน 

การยอมรับเทคโนโลยีที่มีต่อความพึงพอใจและผลการเรียนของ 

นกัศึกษาระดับอดุมศกึษาในหลักสตูรออนไลน์สามารถแสดงดงัตาราง

ต่อไปนี้

ชลธิศ  ดาราวงษ์

1. ความง่ายในการใช้งาน 

2. ประโยชน์จากการใช้งาน 

3. เนื้อหาบทเรียน 

4. การออกแบบ 

5. ความสนุก

6. ความพึงพอใจ

7. ผลการเรียน
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลย ี
ที่มีผลเชิงบวกต่อผลลัพธ์การเรียนออนไลน์ทั้ง 2 ด้าน โดยสามารถ 
เรียงตามล�าดับอิทธิพล ได้ดังนี้ 
 ปัจจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อความพงึพอใจ 
ของนักศึกษา ได้แก่ ความสนุก (Beta = 0.36) รองลงมา คือ 
การออกแบบโปรแกรม (Beta = 0.21) ความง่ายในการใช้งาน 
(Beta = 0.17) และประโยชน์จากการใช้งาน (Beta = 0.15)  
ตามล�าดับ โดยสามารถแสดงดังสมการเชิงเส้นได้ดังนี้
 ความพึงพอใจ = 0.17 (ความง่ายในการใช้งาน) + 0.14 
(ประโยชน์จากการใช้งาน) + 0.21 (การออกแบบ) + 0.36  
(ความสนุก)
 ส่วนปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อผล 
การเรียนของนักศึกษา ได้แก่ ความสนุก (Beta = 0.27) รองลงมา  
คือ ประโยชน์จากการใช้งาน (Beta = 0.16) การออกแบบ  
(Beta = 0.13) ความง่ายในการใช้งาน (Beta = 0.12) และเนื้อหา 
บทเรียน (Beta = 0.11) ตามล�าดับ โดยสามารถแสดงดังสมการ 
เชิงเส้นได้ดังนี้
 ผลการเรียน = 0.12 (ความง่ายในการใช้งาน) + 0.16 
(ประโยชน์จากการใช้งาน) + 011 (เนื้อหาบทเรียน) + 0.13 
(การออกแบบ) + 0.27 (ความสนุก)

อภิปรายผล
 1. ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอหลกัสตูรออนไลน์ 
อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถอธิบายได้ว่านักศึกษาเกิดความชอบ 
ในคณุลกัษณะท่ีแปลกใหม่ของหลกัสูตรออนไลน์ทีพ่วกเขาสามารถ 
นั่งเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาได้อย่างไม่จ�ากัด และท�าให้พวกเขาได้ม ี
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ นอกเหนือจากการเรียนผ่านระบบ 
การเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบเดิม
 2. ผลการเรียนของนักศึกษาภายหลังการเรียนใน 
หลักสูตรออนไลน์อยู ่ในระดับมากท่ีสุด สามารถอธิบายได้ว่า 
ภายหลังที่นักศึกษาได้ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตรออนไลน์ท�าให้ 
พวกเขาสามารถเข้าใจเน้ือหาแต่ละรายวิชาได้ดย่ิีงข้ึน อีกทัง้หลกัสตูร 
ออนไลน์ยังสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก 

นอกต�ารา
 3. ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่มีผลต่อ 
ความพึงพอใจและผลการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรออนไลน์  
สามารถอธิบายได้ดังนี้
  3.1 ด้านความสนุก สามารถอธิบายได้ว ่าเมื่อ 
นักศึกษาเกิดความสนุกเมื่อใช้โปรแกรมในการเรียนออนไลน์ก็จะ 
ท�าให้พวกเขาเกดิแรงจงูใจและกระตอืรอืร้นในการเข้าระบบออนไลน์ 
เพื่อมาเรียนรู้อยู ่ตลอดเวลาท�าให้สามารถพัฒนาความรู้ของตน 
ได้อย่างมีประสิทธิผล ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Balog & Pribeanu (2010) ที่ได้ศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายจ�านวน  278 คน ในเมืองบูคาเรสต์ และพบว่าความ
สนกุสนานยงัมผีลเชงิบวกต่อประโยชน์ต่อการใช้งานและความตัง้ใจ
ใช้งานของนักเรียนบนแพลตฟอร์มของระบบความเป็นจริงเสริม 
(augmented reality) 
  3.2 ด้านประโยชน์ สามารถอธิบายได้ว ่าเมื่อ
นักศึกษาเกิดการรับรู้ถึงประโยชน์ในการเรียนออนไลน์ก็จะท�าให้
เกิดการยอมรับการใช้ระบบออนไลน์ในการให้ความรู้และสามารถ
น�าความรูไ้ด้มาใช้ได้จรงิในงานในอนาคต ซึง่ผลการวจิยันีส้อดคล้อง 
กับงานวิจัยของ Al-hawari & Mouakket (2010) นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีจ�านวน 340 คน จากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐ 
อาหรับเอมิเรต (UAE) และพบว่าการมีประโยชน์มีผลโดยตรง 
เชิงบวกต่อความพึงพอใจและการคงอยู่ของนักศึกษา 
  3.3 ด้านความง่าย สามารถอธิบายได้ว ่าเมื่อ 
นักศึกษาเกิดการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งานของโปรแกรม 
การสอนออนไลน์ พวกเขาไม่เกิดความกลัวและเกิดความคุ้นเคย 
อย่างรวดเร็วในการเข้าสู ่ระบบออนไลน์เพื่อมาศึกษาหาความรู้  
ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sun, Tsai, Finger,  
Chen & Yeh (2007) ที่ได้ศึกษาผู้เรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิ่งใน  
16 หลักสูตรในประเทศไต้หวัน และพบว่าความง่ายต่อการใช้ระบบ
อีเลิร์นนิ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เรียน  

ตารางที่ 4 ระดับอิทธิพลของปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีต่อผลลัพธ์ของการเรียนออนไลน์

ชลธิศ  ดาราวงษ์

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
ความพึงพอใจของนักศึกษา ผลการเรียนของนักศึกษา

Beta t-value Beta t-value

1. ความง่ายในการใช้งาน 

2. ประโยชน์จากการใช้งาน 

3. เนื้อหาบทเรียน 

4. การออกแบบ 

5. ความสนุก 

0.17

0.14

0.06

0.21

0.36

3.22***

2.49**

1.03

3.74***

6.49***

0.12

0.16

0.11

0.13

0.27

2.49**

2.51**

1.87*

2.27**

5.12***

R
2

0.75 0.70
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 5. การปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู ่เสมอ  

อาจารย์ผู้สอนควรตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย 

ต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและปรับใช้กับ

สถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็ว

กิตติกรรมประกาศ
 บทความวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

ศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี ประจ�าปีการศึกษา 2562
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  3.4 ด้านการออกแบบ สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อ

นักศึกษามีความชอบการออกแบบของโปรแกรมที่มีสีสันและ

โครงสร้างการใช้งานทีเ่ป็นสดัส่วนชดัเจน มปีุม่ค�าสัง่ทีค่รอบคลุมกบั

ความต้องการของผูเ้รยีน กจ็ะท�าให้พวกเขาใช้โปรแกรมการสอนผ่าน

ระบบออนไลน์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ผลการวจิยันีส้อดคล้องกบั

งานวิจัยของ Lee (2010) ได้ท�าการวิจัยกับนักศึกษาชาวอเมริกัน

ระดับปริญญาตรีจ�านวน 582 คน และนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ระดับ

ปรญิญาโท จ�านวน 290 คน และพบว่าการรบัรูค้วามง่ายของการใช้ 

เทคโนโลยีส่งผลต่อการยอมรับการเรียนในหลักสูตรออนไลน์ และ

ความพึงพอใจของนักศึกษาทั้งสองชาติ

  3.5 ด้านเนื้อหา สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อนักศึกษา

ได้อ่านเนื้อหาทางวิชาการที่มีความทันสมัยและสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์จริง พวกเขาก็จะสามารถเกิดความ

เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Sohn & Tadisina (2008) ที่ได้ศึกษากับลูกค้าผู้ใช้บริการด้านการ

เงนิและพบว่าเนือ้หาทีอ่ยูบ่นเวบ็ไซต์จะต้องมคีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

ข้อเสนอแนะ
 จากการวิเคราะห์ผลของตัวแปรด้านการยอมรับ

เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีต่อการระดับความพึงพอใจและผล 

การเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น ผู้บริหารของสถาบัน 

การศกึษาสามารถน�าผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้กบัการเปิดหลกัสตูร 

ออนไลน์ในสถาบันการศึกษาได้ดังนี้

 1. การเพิ่มความสนุกในการใช้เทคโนโลยีการสอน 

ออนไลน์ อาจารย์ผู้สอนควรสร้างสื่อให้มีกราฟิกที่เร้าใจหรือเป็น 

ภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอ เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความสนุกสนาน 

ในการติดตาม

 2. การเพิ่มประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีการสอน 

ออนไลน์ อาจารย์ผู ้สอนควรกระตุ้นผู้เรียนให้รับรู ้ถึงประโยชน ์

ในการใช้โปรแกรมการสอนผ่านระบบออนไลน์ เช่น การเข้าถงึเนือ้หา 

ในรายวิชาได้ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาผลการเรียนโดยรวม รวมทั้ง 

การประหยัดเวลาในการเดินทางมาเรียนที่สถาบันการศึกษา

 3. การเพ่ิมความง่ายในการใช้เทคโนโลยีการสอน 

ออนไลน์ นักพัฒนาโปรแกรมหรือผู้สอนควรก�าหนดแผนผังของ 

โปรแกรมทีเ่รียบง่าย ไม่ซบัซ้อนส�าหรบัผูใ้ช้งานในการเข้าถงึบทเรยีน 

หรือสื่อที่ใช้ในการสอน

 4. การออกแบบโปรแกรมการสอนออนไลน์ นกัพฒันา 

โปรแกรมหรือผู ้สอนควรออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอน 

ออนไลน์ให้สะดุด สีสัน ตัวอักษร สัญลักษณ์ และรูปทรงที่ทันสมัย 

เพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อมองเห็นตัวโปรแกรม 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับจากการจัดการ 

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและ 

หลังเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารและสมบัติของสารของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและ 

หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทางการเรียน โดยใช้ด้วยกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร)  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ�านวน 22 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่

แผนการจัดการเรียนรู้  แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ของนักเรียนทางการเรียน โดยใช้ด้วยกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที (t-test)

 ผลการวิจัยพบว่า  1) การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้โดยใช ้

กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  

พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยร้อยละ 42.50 และ 60.68 ตามล�าดับซึ่งมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการ 

คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์

เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนหลังใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ก่อนเรียน 

และหลังเรียนมีเฉลี่ยร้อยละ 45.15 และ 85.30 ตามล�าดับซึ่งค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและ 

สมบัติของสาร หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทางการเรียน  

โดยใช้ด้วยกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนม ี

ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.63, S.D. = 0.55)

ค�าส�าคัญ : การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้, แผนผังความคิด, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
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Abstract
 The objectives of this research were: 1) to compare the analytical thinking ability of students obtained 

from learning management using the inquiry-based teaching approach with the mind mapping between pre-test and 

post-test. 2) to compare scientific learning achievement on substance and chemistry properties of students after 

using learning management and the inquiry-based teaching approach with the mind mapping  and 3) to study the 

students’ satisfaction in learning using the inquiry-based teaching approach with the mind mapping. The samples 

consisted of 22 six grade students from Ban Dong School (BuengsaiWittayakhan) under KhonKaen Primary Educational 

Service Area Office 4. Educational Service Area Office  4 with the total number of 22 persons. This research was an 

experimental research. The research tools included lesson plans, analytical ability test, learning achievement test and 

questionnaire on students’ satisfaction towards the use of inquiry-based teaching approach with the mind mapping. 

The statistics used in quantitative data analysis comprised percentage, mean, standard deviation and t-test.

 The research results were as follows: 1) The comparison of the analytical thinking ability of students 

obtained from learning management using the inquiry-based teaching approach with the mind mapping  between 

pre-test and post-test exhibited that the analytical thinking ability of thestudents inpost-test was rated at 42.50% 

and 60.68% respectively which was higher than the analytical thinking ability in pre-test at the statistically significant 

level of .01. 2) The comparison of science achievement on substance and chemistry properties of students after 

using learning management and the inquiry-based teaching approach with the mind mapping found that scientific 

learning achievement on substances and chemistry properties between pre-test and post-test was rated at 45.15% 

and 85.30% respectively. The average value of scientific learning achievement on substance and chemistry properties 

in post-test was higher than before studying Statistical scientific learning achievement in pre-test at the Statistically 

significance level of .01 3) A study of student’ satisfaction in learning by using the inquiry-based teaching approach 

with the mind mapping at the highest level (X = 4.63, S.D. = 0.55)

Keywords : Inquiry method, Mind Mapping, Analytical Thinking Ability
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บทน�า
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545) และฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2553)  

ได้ก�าหนดไว้ในหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 การจัด 

กระบวนการเรียนรู้ ข้อที ่2 การจัดกระบวนการเรยีนรูต้้องด�าเนนิการ  

คือ ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์  

และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ข้อที่ 3  

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัต ิ

ให้ท�าได้ คิดเป็น ท�าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  

2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ 

การศกึษาต่อ และประกอบอาชพี จงึก�าหนดเป็นจดุหมายเพือ่ให้เกดิ 

กับผู ้เรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยจุดหมายในข้อ 2  

กล่าวว่า เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 

ในการสือ่สาร การคดิ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลย ีและมทีกัษะชวีติ  

ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่ก�าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน 

เกิดสมรรถนะส�าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสมรรถนะ 

ส�าคัญในข้อ 2 กล่าวถึงความสามารถในการคิด เป็นความสามารถ 

ในการคดิวเิคราะห์การคดิสงัเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคดิ 

อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่อน�าไปสู่การสร้าง 

องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ 

สังคมได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะส�าคัญในข้อ 3 กล่าวถึง 

ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา 

และอุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐาน 

ของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ ์

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้  

ประยกุต์ความรูม้าใช้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสนิใจ 

ทีม่ปีระสทิธภิาพโดยค�านงึถึงผลกระทบทีเ่กดิข้ึนต่อตนเอง สงัคม และ 

สิ่งแวดล้อม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

 วทิยาศาสตร์มบีทบาทส�าคญัยิง่ในสงัคมโลกปัจจบุนัและ 

อนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ�าวัน 

และการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช ้

และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกในชีวิตและ 

การท�างานเหล่านีล้้วนเป็นผลของความรูว้ทิยาศาสตร์ ผสมผสานกบั 

ความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้ 

พฒันาวธีิคดิ ทัง้ความคดิเป็นเหตเุป็นผล คดิสร้างสรรค์ คดิวเิคราะห์  

วจิารณ์ มทีกัษะส�าคญัในการค้นคว้าหาความรูม้คีวามสามารถในการ 

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถตดัสนิใจโดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลาย 

และมปีระจักษ์พยานทีต่รวจสอบได้  วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของ 

โลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based  

society) ดงันัน้ทกุคนจึงจ�าเป็นต้องได้รบัการพฒันาให้รู้วทิยาศาสตร์  

เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย ์

สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน�าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์  

และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 จากสภาพปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร) มีผล 

การประเมินจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET) ของส�านักทดสอบมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดง 

(บึงไทรวิทยาคาร) อ�าเภออุบลรัตน์สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจ�าปีการศึกษา 2559  

พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 39.57 ของคะแนนเต็มซ่ึงเป็นคะแนน 

ที่ต�่ากว ่าเกณฑ์ร ้อยละ 50 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

(โรงเรยีนบ้านดง บงึไทรวทิยาคาร, 2559) และจากการวเิคราะห์ผล 

การประเมนิดังกล่าวตามสาระ พบว่า สาระเกีย่วกบัสารและคณุสมบตั ิ

ของสาร มค่ีาคะแนนต�า่สุดกว่าสาระอืน่ จากผลสัมฤทธิท์างการเรยีน 

ทีต่�า่กว่าเกณฑ์และจากการสอบการคดิวเิคราะห์ เมือ่เทยีบกบัเกณฑ์ 

ยังไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะต้องหาแนวทาง 

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 

สูงสุดโดยมุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบที่ให้ 

ผู้เรียนได้คิดด้วยตนเองได้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อหา 

ค�าตอบและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น (สถาบันทดสอบการศึกษา

แห่งชาติ, 2559)

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย 

และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด เช่น 

การเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Learning Cycle)  

เป็นรูปแบบการสอนที่นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน 

สามารถใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Inquiry  

Approach) ที่ต้องอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ 

ค้นพบความรูห้รอืประสบการณ์เรยีนรูด้้วยตนเองวฏัจกัรการเรยีนรู ้

เป็นยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ให้ผูเ้รียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมการคิดการเรยีนรู้ 

อย่างมคีวามหมายด้วยตนเองตามทฤษฎขีองกลุม่สร้างสรรค์ความรู ้

(Constructivism) ซึ่งการเรียนการสอนแบบกระบวนการสืบเสาะ 

หาความรู้ 5E มี 5 ขั้นตอน และการน�าแผนผังความคิดมาใช้ใน 

การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้จดจ�า 

กับความรู้ใหม่สามารถเชื่อมโยงความรู้จากเนื้อหาของบทเรียนให ้

เข้าใจง่ายขึ้น ท�าให้เข้าใจ จดจ�าได้นานและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน 

เกดิทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์สามารถท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้แล้ว 

สุภาวดี  บุษราคัม, แสงเดือน  คงนาวัง
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น�าความรู ้นั้นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  

(Novak and Gowin,1984) จากการศึกษางานวิจัยของพรพรรณ  

สารมาตย์ (2559) เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนรู ้แบบวัฏจักร 

การเรียนรู้ 7 ข้ัน ร่วมกับแผนผังมโนมติ เรื่อง สารและสมบัต ิ

ของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู ้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับแผนผังมโนมติ เรื่อง สารและ 

สมบัติของสาร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห ์

หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู ้

7 ขั้น ร่วมกับแผนผังมโนมติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและ 

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยเพิ่มเติม จากการศึกษางานวิจัยของประณีต  

ช่างสีดา และสมเกียรติ ทานอก (2559) เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนความสามารถในการแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ 

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ พฤติกรรมและการตอบสนองต่อ 

สิ่งเร้าของสัตว์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการ 

เรียนรู ้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์  

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู ้พฤติกรรมและ 

การตอบสนองต่อสิง่เร้าของสตัว์ความสามารถในการแก้ปัญหาและ 

จติวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนช้ันประถมศกึษาปีที ่4 หลงัเรยีนสงูกว่า 

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการศึกษา 

จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการ 

เรียนรู ้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน ์

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสบืเสาะ 

หาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ของนักเรียน ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู ้โดยใช้กระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 

วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนหลังใช ้

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ 

แผนผังความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างก่อน 

เรียนและหลังเรียน

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้ โดยใช้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ

แผนผังความคิด

สมมติฐาน
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการ 

เรียนรู้โดยใช้กระบวนสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด  

เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการ 

เรียนรู ้โดยใช้การสอนกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ร ่วมกับ 

แผนผังความคิด เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ระเบียบวิธีวิจัย

 การวิจั ยนี้ เป ็นการวิจั ยแบบการทดลองขั้ นต ้น 

(Pre-Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบ 

ก่อนเรียนและหลังเรียน (One group pretest-posttest design) 

 ประชากร

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านดง  

(บึงไทรวิทยาคาร) อ�าเภออุบลรัตน์ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 และ  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีจ�านวนนักเรียนทั้งหมด 22 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ 

หาความรูร่้วมกบัแผนผงัความคดิของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

มีทั้งหมด 7 แผน จ�านวน 14 ชั่วโมง 

 2. แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ จ�านวน 5 ข้อ  

เป็นแบบอัตนัย

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สาร 

และสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน  

30 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจทางการเรียนวิชา 

วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. เตรียมการโดยการศึกษาสภาพของนักเรียน

 2. ศกึษาตารางเวลาเรยีน เรือ่ง สารและสมบตัขิองสาร 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 แล้วด�าเนนิการ 

จัดท�าตารางเรียนกลุ่มเป้าหมาย

สุภาวดี  บุษราคัม, แสงเดือน  คงนาวัง
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 3. ท�าการทดลองโดยผู ้ วิจัยเป็นผู ้ด�าเนินการสอน

จ�านวน 7 แผนใช้เวลา 14 ชั่วโมง โดยสอนในชั่วโมงตามตารางเวลา 

เรียนปกติรายละเอียดการทดลองเป็นดังนี้

  3.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนโดย 

ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน 30 ข้อ และ 

แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ จ�านวน 5 ข้อ แบบอัตนัยที่ผู้วิจัย 

สร้างขึ้น โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง

  3.2 ทดลองสอนตามตารางสอนโดยใช้การจัดการ 

เรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด  

เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ ซึง่เมือ่ศกึษาแต่ละหน่วยจบ 

จะมีแบบทดสอบหลังเรียนให้ท�าครั้งละ 10 ข้อ รวมใช้เวลาทั้งหมด  

14 ชั่วโมง

  3.3 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียน 

โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัด 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนโดยใช ้

เวลา 1 ชั่วโมง เสร็จแล้วให้นักเรียน ท�าแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ของนกัเรยีน ทีเ่รียนโดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการสบืเสาะ 

หาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด เรื่อง สารและสมบัติของสาร  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  3.4 เก็บรวบรวมข้อมูลน�าไปวิเคราะห์ผลต่อไป

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 วเิคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

วิเคราะห์ค่าที (t - test)

ผลการวิจัย
 ตอนที่ 1 เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดระหว่างก่อนเรียนและ 

หลงัเรียนผู้วิจยัได้วิเคราะห์เปรยีบเทยีบการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดระหว่างก่อนเรียนและ 

หลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

 แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

การเก็บรวบรวมขอมูล 
   1.เตรียมการโดยการศึกษาสภาพของนักเรียน 
   2. ศึกษาตารางเวลาเรียนเรื่องสารและสมบัติของสารกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
แลวดําเนินการจัดทําตารางเรียนกลุมเปาหมาย 
   3.ทําการทดลองโดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนจํานวน 7 แผนใชเวลา 14 ช่ัวโมง โดยสอนในช่ัวโมงตาม
ตารางเวลาเรียนปกติรายละเอียดการทดลองเปนดังน้ี 
    3.1ทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจํานวน 30 ขอ
และแบบทดสอบการคิดวิเคราะห จํานวน 5 ขอ แบบอัตนัยท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชเวลา 1 ช่ัวโมง (แกไข) 
    3.2 ทดลองสอนตามตารางสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูรวมกับ
แผนผังความคิด เรื่องสารและสมบัติของสาร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่ง
เมื่อศึกษาแตละหนวยจบจะมีแบบทดสอบหลังเรียนใหทําครั้งละ 10 ขอ รวมใชเวลาท้ังหมด 14 ช่ัวโมง 
    3.3 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหฉบับเดียวกับท่ีใชทดสอบกอนเรียนโดยใชเวลา 1 ช่ัวโมง เสร็จแลวใหนักเรียน ทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูรวมกับ
แผนผังความคิด เรื่องสารและสมบัติของสาร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
    3.4 เก็บรวบรวมขอมูลนําไปวิเคราะหผลตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหคาที (t – test) 
 
ผลการวิจัย 
  ตอนท่ี 1 เปรียบเทียบการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจดัการเรียนรูแบบ
กระบวนการสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังความคิดระหวางกอนเรียนและหลังเรียนผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทียบการ
คิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6ท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูรวมกับ
แผนผังความคิดระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิต ิttest  
 ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับ 
การจัดการเรยีนรูแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังความคิดระหวางกอนเรยีนและหลงัเรียน 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 

  จากตารางท่ี 1 พบวามีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน (Χ =12.14, S.D=1.46) โดยใชกระบวนการ
การจัดการเรยีนรูแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังความคิดสูงกวากอนเรียน (Χ  = 8.50, S.D=0.96) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01ซึ่งยอมรับสมมติฐานขอท่ี 1 
  ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูใชแบบ
กระบวนการสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังความคิดระหวางกอนเรียนและหลังเรียนผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูใชแบบกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูรวมกับแผนผังความคิดระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ ttest  
 
 
 
 

คะแนน N คะแนนเต็ม Χ  S.D df t Sig. 
ทดสอบกอนเรียน 22 20 8.50 0.96 21  

11.155 
 

 
.000 ทดสอบหลังเรียน 22 20 12.14 1.46 21 

 จากตารางที ่1 พบว่า มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์

หลังเรียน (X =12.14, S.D = 1.46) โดยใช้กระบวนการการจัดการ

เรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด 

สูงกว่าก่อนเรียน (X = 8.50, S.D = 0.96) อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1

 ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ใช้แบบ

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด ระหว่าง 

ก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้ใช้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผัง 

ความคิดระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

 แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจดัการ
เรียนรูแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังความคิดระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 

 จากตารางท่ี 2 พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจดัการเรยีนรูแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู
รวมกับแผนผังความคิด มีคาเฉลี่ยหลังเรียน (Χ =25.59, S.D= 1.26) สูงกวากอนเรียน (Χ  = 13.55, S.D=1.01) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานขอท่ี 2 
   สรุปผลการวิจัยครั้งน้ี การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา 1) 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังความคิด มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงข้ึนกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ
กอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 42.50และ60.68 ตามลําดับ 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชแผนการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังความคิด เรื่องสารและสมบัติของสาร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงข้ึนกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาเฉลี่ยรอยละกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 
25.59 และ 85.30 ตามลําดับ 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
รวมกับแผนผังความคิดมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (Χ  =4.63, S.D. = 0.55) 

อภิปรายผล 
 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรโดย
ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา 1) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาป ท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังความคิด เรื่อง 
สารและสมบัติของสาร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
สอดคลองกับสมมติฐาน ขอท่ี1 ท้ังน้ีเน่ืองจากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สารและสมบัติของสาร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ไดผานการวิเคราะหคุณภาพของขอสอบเปนรายขอ มีคาความยาก (P) อยูระหวาง 0.45 ถึง 0.80 
และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.20 ถึง 0.60 แลวนําไปหาคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ ซ่ึงพบวา มีคาความเช่ือมั่น
เทากับ 0.96 นอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนท่ีใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู เปน
การสอนท่ีเนนการถายโอนการเรียนรูและใหความสําคัญเก่ียวกับการตรวจสอบความรูเดิมของเด็ก ซ่ึงเปนสิ่งท่ีครูละเลย
ไมไดและการตรวจสอบความรูพ้ืนฐานเดิมของเด็กจะทําใหครู พบวา นักเรียนตองเรียนรูอะไรกอน กอนท่ีจะเรียนใน
เน้ือหาบทเรียนน้ัน ซ่ึงจะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดของ Eisenkraft (2003) รวมท้ังใน
แผนการจัดการเรียนรู มีกิจกรรมท่ีหลากหลายนาสนใจ มีสื่อหลากหลาย เมื่อปฏิบัติทําการทดลองทําใหสนุกสนาน ไมเบ่ือ
หนาย นักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติเพ่ือคนหาคําตอบดวยตนเอง นําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวัน และเขาใจใน
เน้ือหาท่ีเรียนมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ในการเรียนรูแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู แลวยังใชแผนผังความคิดมา
ประกอบในข้ันท่ี 3 อธิบายและสรุป โดยนักเรียนทํา แผนผังความคิดเพ่ืออธิบายและลงขอสรุปในสิ่งท่ีเรียนรู ซึ่งทําใหเกิด
ความเขาใจเปนความคิดรวบยอด ทําใหผูเรียนจํา เรื่องราวไดแมนยํา  เกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและมี
ประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล (Ausubel,1986) ท่ีมีแนวคิดวา ครู
ควรสอนสิ่งท่ีมีความสัมพันธกับความรู ท่ีนักเรียนมีความรู ท่ีมีอยูเดิมน้ี จะอยูในโครงสรางของความรู (Cognitive 
structure) ซึ่งเปนขอมูลท่ีสะสมอยูในสมองและมีการจดจําระบบไวเปนอยางดี มีการเช่ือมโยงระหวางความรูเกาและ
ความรูใหมอยางมีระดับช้ัน ดังน้ี โครงสรางของความรูจะใชเปนแผนผังมโนมติ และบันทึกประสบการณตาง ท่ีไดรับการ
เรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดข้ึนเมื่อความรูใหมสัมพันธกับมโนมติ ซึ่งอยูในโครงสรางของความรูเดิมท่ีมีอยูในสมอง 
(พรพรรณ สารมาตย,2559) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยน้ี พบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการ

คะแนน N คะแนนเต็ม Χ  S.D df t Sig. 
ทดสอบกอนเรียน 22 30 13.55 1.01 21  

62.878 
 

 
.000 

 
ทดสอบหลังเรียน 22 30 25.59 1.26 21 

สุภาวดี  บุษราคัม, แสงเดือน  คงนาวัง

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการสบืเสาะหาความรูร่้วมกบั 

แผนผังความคิด มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน (X = 25.59, S.D = 1.26)  

สูงกว่าก่อนเรียน (X = 13.55, S.D = 1.01) อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2

 สรปุผลการวจิยัครัง้นี ้การเปรยีบเทยีบความสามารถใน 

การคดิวเิคราะห์และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์โดยใช้ 

กระบวนการสบืเสาะหาความรูร่้วมกับแผนผังความคิดของนกัเรยีน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ทีเ่รียนโดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร่้วมกบัแผนผัง 

ความคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงขึ้นกว่า 

ก่อนเรียน อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมค่ีาเฉลีย่ร้อยละ 

ก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 42.50 และ 60.68 ตามล�าดับ  

2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการ 

เรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร่้วมกบัแผนผงัความคดิ เรือ่ง สารและ 

สมบัติของสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่า 

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าเฉล่ีย 

ร้อยละก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 25.59 และ 85.30  

ตามล�าดับ 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช ้

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด 

มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ (X = 4.63, S.D. = 0.55)

อภิปรายผล
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการเปรียบเทียบความสามารถใน 

การคดิวเิคราะห์และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์โดยใช้

กระบวนการสบืเสาะหาความรูร่้วมกับแผนผังความคิดของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู ้แบบกระบวนการสืบเสาะ

หาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด เรื่อง สารและสมบัติของสาร  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐาน ข้อที่ 1 ทั้งนี ้

เนื่องจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและสมบัต ิ

ของสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพของ 

ข้อสอบเป็นรายข้อ มีค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.45 ถึง 0.80  

และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.60 แล้วน�าไป 

หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ซึ่งพบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 

นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

แบบกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ เป็นการสอนทีเ่น้นการถ่ายโอน 

การเรียนรู้และให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้เดิม 

ของเดก็ ซึง่เป็นสิง่ทีค่รูละเลยไม่ได้และการตรวจสอบความรูพ้ืน้ฐาน 

เดิมของเด็กจะท�าให้ครู พบว่า นักเรียนต้องเรียนรู้อะไรก่อน ก่อนที ่

จะเรียนในเนื้อหาบทเรียนนั้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดของ Eisenkraft (2003) รวมท้ังใน 

แผนการจัดการเรียนรู ้ มีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ มีสื่อ 

หลากหลาย เมือ่ปฏบิตัทิ�าการทดลองท�าให้สนกุสนาน ไม่เบือ่หน่าย  

นักเรียนได้เรียนรู ้จากการปฏิบัติเพื่อค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง  

น�าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน และเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน 

มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหา 

ความรู้แล้วยังใช้แผนผังความคิดมาประกอบในขั้นที่ 3 อธิบาย 

และสรุป โดยนักเรียนท�าแผนผังความคิดเพื่ออธิบายและลงข้อ 

สรุปในสิ่งที่เรียนรู้ ซ่ึงท�าให้เกิดความเข้าใจเป็นความคิดรวบยอด  

ท�าให้ผูเ้รยีนจ�า เรือ่งราวได้แม่นย�า เกดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย 

และมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี 

ความหมายของออซูเบล (Ausubel, 1986) ที่มีแนวคิดว่า ครูควร 

สอนส่ิงที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่นักเรียนมีความรู้ที่มีอยู่เดิมนี้  

จะอยูใ่นโครงสร้างของความรู ้(Cognitive structure) ซึง่เป็นข้อมลู 

ทีส่ะสมอยูใ่นสมองและมกีารจดจ�าระบบไว้เป็นอย่างด ีมกีารเชือ่มโยง 

ระหว่างความรู้เก่าและความรู้ใหม่อย่างมีระดับชั้น ดังนี้ โครงสร้าง 

ของความรู้จะใช้เป็นแผนผังมโนมติ และบันทึกประสบการณ์ต่างๆ 

ที่ได้รับการเรียนรู ้อย่างมีความหมายจะเกิดขึ้นเมื่อความรู ้ใหม ่

สมัพนัธ์กบัมโนมติ ซ่ึงอยูใ่นโครงสร้างของความรูเ้ดมิทีม่อียูใ่นสมอง  

(พรพรรณ สารมาตย์, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ พบว่า 

นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะ 

หาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนช้ันประถม 

ศกึษาปีที ่6 ทีเ่รียนโดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการสบืเสาะ 

หาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเนื่อง 

มาจากการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วม 

กับแผนผังความคิด เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

โดยมีขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นระบบให้นักเรียนได้มีโอกาสท�ากิจกรรม 

ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและใช้เหตุผล มีการสืบค้นข้อมูล 

ประกอบสร้างองค์ความรู้ โดยการเขียนเป็นแผนผังความคิดและ 

มีการเก็บข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน ที่ผู ้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างรูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน ได้คิด ปฏิบัติและแก้ปัญหาอย่างเป็น 

ขั้นตอน โดยการสืบค้นข้อมูลแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตรวจสอบ 

และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม นอกจากนี ้

นักเรียนได้อธิบายเหตุผลในสิ่งที่เรียนรู้ มีโอกาสลงข้อสรุปและสรุป 

ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นแผนผังความคิด ซึ่งจะฝึกให้นักเรียน 

ได้คิดวิเคราะห์ความรู ้ลงในแผนผังความคิดในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ นอกจากนี้นักเรียนยังได้ขยายความรู ้ คือ โดยท�า 

การทดลอง ท้ังเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่ค้นพบซึ่งผู้วิจัย 

ได ้ฝ ึกให้ผู ้ เรียนมองรายละเอียดและจ�าแนกแยกแยะข้อมูล 

องค์ประกอบของสิง่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวตัถ ุเรือ่งราว เหตกุารณ์ต่างๆ 

สุภาวดี  บุษราคัม, แสงเดือน  คงนาวัง
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ออกเป็นส่วนย่อย และจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อค้นหาความจริง 
ความส�าคญั แก่นแท้องค์ประกอบหรอืหลกัการของเรือ่งนัน้ สามารถ
อธิบายตีความสิ่งที่เห็นท้ังท่ีอาจแฝงซ่อนอยู่ภายในสิ่งต่างๆ หรือ
ปรากฏการณ์ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ
สิ่งต่างๆ ว่าเกี่ยวพันกันอย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ ส่งผลกระทบต่อ
กันอย่างไร อาศัยหลักการใด จนได้ความคิด เพื่อน�าไปสู่การสรุป 
การประยุกต์ใช้ ท�านายหรือคาดการณ์สิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  
ซึ่งสอดคล้องกับ (ธัญญุรีย์ สมองดี, 2556) ผลการวิจัยน้ี พบว่า  
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรู้ มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผัง 
ความคิด มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.63,  
S.D. = 0.55) อาจเนือ่งมาจากการจดัการเรยีนรูเ้ป็นรปูแบบการสอน 
แบบกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้และส่งเสรมิให้นกัเรยีนค้นคว้า 
หาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือโดยระบบกลุ่ม และการท�าแผนผัง 
มโนมติ ในเรื่องที่ศึกษาท�าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องที่เรียน  
เกิดมโนมติที่ถูกต้อง น�าเสนอข้อมูล ได้อย่างเป็นระบบ และเมื่อ 
นักเรียนประสบความส�าเร็จในการเรียนด้วยตนเองจึงท�าให้เกิด 
ความพึงพอใจ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีความพึงพอใจของมาสโลว์  
(Maslow, 1962 อ้างอิงมาจาก ทิศนา แขมมณี, 2559) ที่กล่าวว่า  
มนุษย์เรามีความต้องการอยู่เสมอ เม่ือความต้องการได้รับการ 
ตอบสนองหรือมีความพึงพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงแล้ว ความต้องการ 
ด้านอื่นก็จะเกิดขึ้นอีก ความต้องการของคนเราอาจจะซ�้าซ้อน  
ความต้องการหนึ่งยังไม่หมดอาจจะเกิดความต้องการหน่ึงเกิดขึ้น 
อีกได้ (วิภาวิน รุ ่งฤทธิ์, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยน้ี  
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกระบวน 
การสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด โดยรวมอยู่ในระดับ 
มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้
  1.1 ครผููส้อนควรมคีวามรู้ความเข้าใจในการจดัการ 
เรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด  
และต้องมีการวางแผนการด�าเนนิงานให้เป็นระบบเพือ่ให้การจัดการ 
เรียนรู้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  1.2 ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยใช้การจดัการ 
เรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด 
ในชั่วโมงแรกๆ ครูผู้สอนควรท�าความเข้าใจกับนักเรียน ในเรื่อง 
ความหมายของแผนผังความคิด และรูปแบบการเขียนแผนผัง 
ความคิดให้เข้าใจ เพราะเมื่อนักเรียนมีความเข้าใจในหลักการเขียน 
แล้วจะสามารถเขียนแผนผังความคิดได้ง่ายขึ้น และแยกแยะได ้
ชัดเจน ถูกต้องมากขึ้น

  1.3 การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะ 

หาความรูร่้วมกบัแผนผงัความคดิ แต่ละกจิกรรมควรให้เวลานกัเรยีน 

คิดและปฏิบัติด้วยตนเองมากที่สุดจะท�าให้นักเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

  1.4 ควรส่งเสรมิให้นกัเรยีนกล้าแสดงความคดิเห็น 

ในระหว่างการอภิปรายกลุ่ม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของ 

การช่วยเหลือกันในการท�างานกลุ่ม

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้แผนผัง 

ความคิดในหลายๆ รูปแบบเพื่อที่จะได้น�าไปใช้ในการจัดกิจกรรม 

การเรยีนรูใ้นเนือ้หาหรือรายวชิาอืน่ๆ และระดบัอืน่ๆ และวเิคราะห์ 

ว่านักเรียนมีความสามารถเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด ในรูปแบบใด 

ได้เข้าใจดีกว่ากัน  

  2.2 ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการ 

เรียนรู้แบบอื่นๆ ร่วมกับแผนผังความคิด ที่มีการศึกษาค้นคว้า 

ตัวแปรอื่น เช่น การเรียนรู้แบบใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  
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บทคัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พ.ศ.2559 และเพื่อศึกษาแนวทาง 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP) ของสตัฟเฟิลบีม ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน�าเข้า 

ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ ได้แก่ บัณฑิต นักศึกษาปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ จ�านวน 84 คน  

ด�าเนินการเก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ส�าหรับผู้ใช้บัณฑิต  

(α = .96) และแบบประเมินส�าหรับอาจารย์ บัณฑิต นิสิตปัจจุบัน (α = .98) ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านบริบท วัตถุประสงค์ โครงสร้าง  

เนื้อหาวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่มีข้อเสนอแนะว่าควรปรับปรุงเนื้อหาบางรายวิชา ควรรวบรายวิชาท่ีมี 

เนื้อหาทับซ้อนกัน และควรเพิ่มรายวิชาฝึกงาน/วิชาที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ 2) ด้านปัจจัยน�าเข้า คุณสมบัติผู้เรียนและกระบวนการ 

คดัเลอืกมคีวามเหมาะสม อาจารย์ผูส้อนมคีณุสมบตัเิหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก รวมถงึสภาพแวดล้อมการเรยีนรู ้วสัดอุปุกรณ์และสิง่อ�านวย 

ความสะดวกมีความเหมาะสมเพียงพอ 3) ด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและ 

ประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4) ด้านผลผลิต ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นว่า งานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู่ตรงกับสาขาวิชา 

ที่ส�าเร็จการการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

แต่ก็มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างประสบการณ ์

และทักษะให้กับผู้เรียนก่อนเข้าท�างานจริง แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่จ�าเป็นครั้งต่อไป พบว่า ควรปรับลดรายวิชาที่มี 

เนื้อหาทับซ้อนกันและให้มีความทันสมัย ปรับเพิ่มรายวิชาที่มุ่งเน้นการฝึกงานหรือการบูรณาการข้ามศาสตร์ และการจัดการเรียน 

การสอนที่กระตุ้นนิสิตให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

ค�าส�าคัญ : การประเมินหลักสูตร, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น, รูปแบบการประเมินแบบซิปป์, แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
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Abstract
 The purpose of this research was to evaluate the 2016 curriculum of Japanese program and to examine 

a curriculum development model based on the principles of Stufflebeam’s CIPP Evaluation Model in four areas:  

context, input, process, and product. The samples in this study comprised 84 graduate students, current  

undergraduate students, graduate students’ employers, and lecturers. Data were collected in 2019. The tool  

applied in this study was an online assessment form of the employers satisfaction for graduate students (α = .96 )  

and of teachers, graduate students and current students (α = .98 ). The results yielded from the study were as  

follows: 1) Context Evaluation: the program’s objectives, structure, and course content were rated as highly  

appropriate. It was yet suggested that the content in some courses should be reconstructed, the content- 

overlapping courses should be merged, and internship-based courses and interdisciplinary courses should be 

further included in the curriculum. 2) Input Evaluation: the results showed that the qualification of students  

and the process of selection were appropriate, the qualification of lecturers was highly rated, and the learning  

environment and learning facilities were applicable and adequate. 3) Process Evaluation: the samples exhibited  

that the teaching management and the evaluation and assessment process were highly appropriate. 4) Product  

Evaluation: the graduate students’ employers expressed high satisfaction on graduates’ work performance and  

qualification. It was also suggested that a collaboration with private sectors facilitating internship program should  

be established so as to develop and strengthen students’ skills and experience prior to their employment.  

The suggested guidelines for the next curriculum development are such as reducing courses with overlapping  

content and modernize subjects, adjusting courses that focus on internships or integrated learning, and providing  

courses that encourage self-studying learning among students.  

Keywords : Curriculum Evaluation, Japanese Program, CIPP Evaluation Model, Curriculum development guideline
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บทน�า
 ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ ่นมีความสัมพันธ์อันด ี

มากว่า 131 ปี ทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ  

ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศโดยก�าหนดให้ม ี

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic  

Corridor / EEC) เพื่อส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศในระยะยาวในเขตภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก ่ 

ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จากข้อมูลของกองความร่วมมือ 

การลงทุนต่างประเทศ ( Foreign Direct Investment - FDI) 

ระบุว่า ในปีพ.ศ.2560 ประเทศญ่ีปุ่นมีการลงทุนภายใต้มาตรการ 

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จ�านวน  

10 โครงการ โดยการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี  

นอกจากนี้ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC, 2561) ได้ระบุว่า 

ในช่วงปีพ.ศ.2561 แนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุน 

ญี่ปุ่นในประเทศไทยมีสัดส่วนของบริษัทท่ีจะลงทุนเพิ่มถึง 42%  

ซึ่งสามารถคาดการณ์ได ้ว ่าในช่วงระยะการพัฒนาตามแผน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ความต้องการบุคลากร 

สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่จะยิง่ทวคีวามส�าคญัมากขึน้และเพือ่ตอบสนอง 

ความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันท่ีด�าเนินไปอย่างรวดเร็วทั้งด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จึงจ�าเป็นต้องม ี

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระในหลักสูตรควบคู่กับการพัฒนา 

ทักษะใหม่ๆ ที่จ�าเป็นของบัณฑิตส�าหรับศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ 

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและ 

การท�างาน 

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเล็ง 

เห็นถึงความส�าคัญในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล 

ในสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ทีม่คีณุภาพ พร้อมปฏบิตังิานเพือ่ตอบสนอง 

ต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม อันเป็นปัจจัยหนึ่ง 

ที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น 

จงึมคีวามจ�าเป็นต้องพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนัสมยัทนัต่อ 

ความเปล่ียนแปลง จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับทักษะ 

การเรียนรู้ของนิสิตในศตวรรษที่ 21 (21st- Century Skills) และ 

สอดคล้องกบัวสิยัทัศน์และพนัธกิจของมหาวทิยาลยั และตอบสนอง 

ต่อความต้องการของสังคม ประกอบกับเพื่อคงไว้ซ่ึงมาตรฐาน 

ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ ่นให ้มี 

ความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประคุณภาพการศึกษา ดังนั้น 

ในการพัฒนาปรับปรงุหลกัสตูร พ.ศ.2559 นีท้างสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ 

จึงได้จัดท�าแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

นิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรท่ีใช้ใน 

ปัจจุบันเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับ 

ความต้องการของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อไป โดยกรอบการวจิยัในคร้ังนี้ 

ใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ (CIPP) โดยจะประเมิน 

ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท (วัตถุประสงค์ โครงสร้างของ 

หลักสูตร) 2) ด้านปัจจัยน�าเข้า (กระบวนการคัดเลือกนิสิต  

อาจารย ์ ผู ้สอน สภาพแวดล ้อม วัสดุอุปกรณ ์  ส่ิงอ�านวย 

ความสะดวก) 3) ด้านกระบวนการ (การจัดการเรียนการสอน  

การวัดและประเมินผล) 4) ด้านผลผลิต (ส่ิงที่นิสิตปัจจุบันและ 

บัณฑิตได้จากการเรียนตลอดหลักสูตร ความพึงพอใจของผู ้ใช ้

บัณฑิต) เนื่องจากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของรูปแบบการประเมิน 

หลักสูตรแบบซิปป์ (CIPP) น้ันครอบคลุมหัวข้อและประเด็นต่างๆ 

ในการประเมนิหลกัสตูร จงึท�าให้ได้ผลการประเมนิทีล่ะเอยีดชัดเจน 

และสามารถน�ามาอ้างองิในการปรบัปรงุหลกัสตูรทีม่คีณุภาพต่อไป

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 1. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร 

แบบซิปป์ (CIPP)

 กรอบแนวคิดในการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ (CIPP)  

ที่ออกแบบโดย Daniel L. Stufflebeam ประกอบด้วย 4 ด้าน  

ซึง่รปูแบบการประเมนินีไ้ด้ถกูน�ามาประยุกต์ใช้ในการประเมนิหลกัสตูร 

ทางการศึกษาอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีรูปแบบสอดคล้องกับ 

หลักเกณฑ์ส�าคัญในการประเมินหลักสูตร องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านบริบท (Context evaluation) เป็นการประเมิน 

ในเชิงสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการศึกษา โดยขั้นตอนการประเมิน 

มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ประเมินได้รับทราบถึงจุดประสงค์ หลักการ 

และเหตุผล รวมไปถึงปัญหาและความพร้อมในการด�าเนินการ 

ของหลกัสตูรนัน้ๆ เนือ้หาการประเมนิจะครอบคลมุไปถงึจดุประสงค์  

ปรชัญา โครงสร้างของหลักสูตรและเนือ้หาวชิา 2) ด้านปัจจยัน�าเข้า  

(Inputs evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรที่จะน�ามาใช้ใน 

การด�าเนินหลักสูตร อาทิเช่น ลักษณะ คุณสมบัติของท้ังผู้เรียน 

และผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 

การประเมินน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประเมินทราบถึงความเป็นไป 

ความพอเพียงของทรัพยากรในการด�าเนินหลักสูตรเพื่อเป็น 

ปัจจัยในการวางแผนการด�าเนินหลักสูตรอย่างเหมาะสมต่อไป  

3) ด้านกระบวนการ (Process evaluation) เป็นการประเมิน 

ในเชิงการปฏิบัติงาน เช่น การจัดกระบวนการเรียนการสอน  

การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้ประเมินรับทราบถึงความก้าวหน้า  

ปัญหารวมไปถึงข้อบกพร่องต่างๆ ในระหว่างการด�าเนินหลักสูตร  

ซึง่เป็นข้อมลูในการประเมนิทีจ่ะน�าไปสู่การพฒันาปรับปรงุหลกัสูตร 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป 4) ด้านผลผลิต (Products  

evaluation) เป็นการประเมินในขั้นตอนหลังจากที่ได้ด�าเนิน 

หลักสูตรเสรจ็สิน้ มวีตัถปุระสงค์ในการประเมนิเพือ่วดัผลว่าผลลพัธ์ 

ที่ออกมาตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้ก�าหนดไว้หรือไม่  

และจากผลลพัธ์ทีไ่ด้ท�าให้ผูป้ระเมนิสามารถตัดสนิใจว่าจะท�าอย่างไร 
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กบัหลกัสตูรต่อไป เนือ้หาในการประเมนิในขัน้ตอนนี ้ได้แก่ คณุภาพ  

คณุลกัษณะ ทกัษะทีไ่ด้จากผลการเรยีนรูข้องบัณฑติ ความพงึพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น   

 2. ความหมายและความส�าคัญของหลักสูตร 

 ในการจัดการศึกษานั้นหลักสูตรถือเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ในการก�าหนดแผนการศกึษาเพือ่พฒันาและส่งเสริมผูเ้รยีนให้บรรล ุ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังที่ ธ�ารง บัวศรี (2542) กล่าว่า หลักสูตรคือ 

โครงการหรือแผนการศกึษาทีจั่ดท�าขึน้โดยมกีารก�าหนดจดุมุง่หมาย  

เนื้อหาของกิจกรรมต่างๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและ 

ความสามารถของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และ Taba (1962)  

ได้นิยามความหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตรเป็นเอกสารที่ระบ ุ

จุดมุ่งหมาย เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้และครอบคลุมไปถึงการ 

ประเมินผลการเรียนรู ้ นอกจากนี้ ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2532) 

ได้กล่าวถงึความหมายของหลกัสตูรในระดบัอดุมศกึษาว่า หลกัสตูร 

คือ แผนของการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของ 

การศึกษาและวิธีการเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย ได้แก่ การพิจารณา 

คัดเลือก จัดรวบรวมและเรียบเรียงเน้ือหาวิชาและประสบการณ์ 

ตลอดจนการประเมินผล และหลักสูตรยังเป็นหัวใจของการจัดการ 

อดุมศึกษา ซึง่ความหมายและขอบเขตของหลกัสูตรเปลีย่นไปอยูเ่สมอ  

สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการศึกษาในแต่ละสมัย และสถาบันการ 

ศกึษาแต่ละแห่งมคีวามแตกต่างกนัในด้านแนวคิดเกีย่วกบัโครงสร้าง

หลักสูตร การจัดหาวิชาและประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพื่อให้บรรล ุ

ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่า หลักสูตรคือ 

โครงการหรือแผนงานที่ก�าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 

และเพิ่มทักษะความสามารถการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตาม

เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ รวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆ ทีผู่เ้รียนจะได้รบัโดย 

การจัดท�าเนื้อหารายวิชา กิจกรรมต่างๆ และต้องมีการประเมินผล 

ติดตามอย่างต่อเนื่อง

 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรและการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

 จรรยา ดาสา และคณะ (2553) ได้ประเมินหลักสูตร 

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษามหาวิทยาลัย 

ศรนีครนิวโิรฒ และประเมนิคณุภาพของมหาบณัฑติในด้านวชิาการ  

ด้านวิชาชีพ ทักษะการท�างานและเจตคติในการท�างาน โดยใช ้

รูปแบบการประเมินแบบ CIPP ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาทั้ง 4 ด้าน 

คือ ด้านบริบท (วัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาวิชา) ด้านปัจจัย 

น�าเข้า (นิสิตแรกเข้า สื่อและอุปกรณ์การเรียน สถานที่ศึกษา)  

ด้านกระบวนการ (กระ บวนการเรียนการสอนและการวัดผล)  

และด้านผลผลิต (คุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา)  

กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ มหาบณัฑติทีส่�าเร็จการศึกษา (หลกัสตูรปรบัปรงุ 

พ.ศ. 2545) 12 คน นิสิตที่ก�าลังศึกษาอยู่ 5 คน และอาจารย์ผู้สอน 

ในหลักสูตร 3 คน ผลการวิจัยพบว่า ในด้านบริบทของโครงสร้าง 

หลักสูตร วัตถุประสงค์ เนื้อหา มีการประเมินอยู่ในระดับมาก  

ด้านปัจจัยน�าเข้า ได้แก่ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และ 

สถานที่ศึกษามีการประเมินอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ 

มกีารประเมนิอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ด้านผลผลิตนสิิตและมหาบณัฑติ 

มคีวามพงึพอใจในทกัษะความรูข้องตนเองและทกัษะในการท�างาน 

อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านเจตคติในการท�างานมีการประเมินอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด นอกจากน้ียังชี้ว ่าการประเมินหลักสูตรโดยใช ้

รูปแบบ CIPP ช่วยให้ผู้พัฒนาหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ 

จดุแขง็และจดุอ่อนของหลกัสตูรได้ชัดเจน ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิง่ 

ในการพัฒนาหลักสูตร และการใช้วิธีตอบแบบประเมินยังช่วยให้ได ้

ข้อมูลเชิงลึกซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรเช่นกัน 

 มาเรียม นิลพันธุ์ (2555) ได้ท�าการประเมินหลักสูตร 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร โดยใช้รปูแบบการประเมนิ 

แบบ CIPP ในการประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านบริบทของหลักสูตร  

(วัตถุประสงค์ โครงสร้างของหลักสูตร โครงสร้างของรายวิชา)  

ด้านปัจจัยน�าเข้าของหลักสูตร (สื่อการเรียนการสอน สถานที ่

จัดการเรียนการสอน ส่ิงอ�านวยความสะดวกและจ�านวนอาจารย์)  

ด้านกระบวนการ (การจดัการเรยีนการสอน การประเมิน การจดัการ 

หลักสูตร การท�าวิทยานิพนธ์) ด้านผลผลิตของหลักสูตร (ความรู ้

ความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น  

ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ความสามารถในการวิจัยและ 

ออกแบบการเรียนการสอน) และด้านผลกระทบของหลักสูตร  

โดยประเมินจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับบัณฑิตหลังจากส�าเร็จการศึกษา  

ทัง้นี ้เกีย่วกบัการประเมนิด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) นัน้ 

เพ่ือศึกษาผลที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก�าหนดไว้  

เช่น การศึกษาต่อ การได้รับรางวัลต่างๆ การได้รับการยอมรับ  

การน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิาน ซ่ึงการประเมนิด้านนี ้

เป ็นการประเมินที่ขยายผลมาจากการประเมินด้านผลผลิต  

(Stufflebeam & Shinkfield 2007) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 

และอาจารย์ผู ้สอน 15 คน นักศึกษาปริญญาโท 110 คน  

มหาบัณฑิต 95 คน และผู้ใช้บัณฑิต 15 คน ผลการศึกษาพบว่า  

ด้านบริบทมีความเหมาะสมของหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร ความสอดคล้องของโครงสร้างหลักสูตรกับวตัถปุระสงค์ 

ของหลักสูตร และรายวิชาต่างๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก  

ด้านปัจจัยน�าเข้ามีสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์และสถานศึกษาที ่

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่ต้องปรับปรุงด้านการเพิ่มบุคลากร 

ผูส้อนให้มจี�านวนทีเ่พยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอนและการให้ 

ค�าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ส่วนด้านกระบวนการมีการจัดการเรียน 

การสอนเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และด้านผลผลติมคีวามเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากที่สุด กล่าวคือ อาจารย์มีทักษะและความสามารถ 

ในการจัดการเรียนการสอน มีความเช่ียวชาญในด้านหลักสูตร 

ธัญญารัตน์  สงวนศรี, ชลิดดา  ปัญญาวรคุณชัย
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และการนิเทศ นอกจากน้ีด้านผลกระทบก็มีความเหมาะสมอยู่ 

ในระดับมาก กล่าวคือ มหาบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษามีทักษะ 

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน น�าความรู้ท่ีได้ไปขยายผล 

และท�างานในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้

มาเรียม นิลพันธุ์ (2555) ยังได้ส�ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

ในการประเมินความส�าเร็จของหลักสูตร พบว่า มหาบัณฑิตที่ส�าเร็จ 

การศกึษาปฏิบตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถท�างานร่วมกบั 

ผูอ่ื้นได้และมคีวามรบัผิดชอบในหน้าที ่และพบว่าจดุทีค่วรปรบัปรงุ  

เช่น เนื้อหาของบางรายวิชาไม่เหมาะสม มีความใกล้เคียงกัน 

ควรมีรายวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติงานและมีรายวิชาท่ีสามารถน�า

ความรู้ไปบูรณาการได้

 สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข (2547) ได้ส�ารวจความ 

พงึพอใจของผูจ้้างงานบณัฑติของภาควชิาภาษาญ่ีปุน่ มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ ที่มีต่อบัณฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษา โดยใช้แบบประเมิน  

(ภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น) ประกอบด้วย เน้ือหา 2 ส่วน คือ  

ข้อมูลของผู้จ้างงานบัณฑิต และความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติ  

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีผู้จ้างงานต้องการ ได้แก่ 1) ด้านความรู ้

ความสามารถทางวิชาการ เช่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  

ภาษาญี่ปุ ่น 2) ด ้านความรู ้ความสามารถพื้นฐานที่มีผลต่อ 

การท�างาน เช่น การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ และ 

ความสามารถที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน 3) ด้านบุคลิกภาพ  

4) ด้านอื่นๆ เช่น การปฏิบัติตามระเบียบองค์กร ความเข้าใจ 

ในวัฒนธรรมและธรรมเนียมญ่ีปุ่น ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ีย 

คุณสมบัติของบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่ม ี

ค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ความสามารถในการวางแผน ความเป็นผู้น�า  

ความสามารถในการพูดน�าเสนองาน ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  

ความสามารถในการเขียนรายงาน และความสามารถในการ 

ประสานงาน นอกจากน้ีพบว่า นอกจากความรู้ด้านภาษาแล้ว 

ผูจ้้างงานยงัมคีวามคาดหวงัในด้านบคุลกิภาพอกีด้วย อย่างไรกต็าม  

คุณสมบัติที่ผู ้จ้างงานคิดว่าควรปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึนแม้จะได้รับ 

การประเมนิในเกณฑ์ด ีได้แก่ ทกัษะการล่าม การพดูแปล การฟัง และ 

คุณสมบัติด้านความสามารถในการวางแผน การพูดน�าเสนองาน  

เป็นต้น 

 รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล (2559) ได้ส�ารวจความพึงพอใจ 

ของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ศรีอยุธยา โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ก�าหนดผลการเรียนรู ้ของบัณฑิตไว ้

5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง 

ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

และด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลย ี 

และได้เพิ่มหัวข้อทักษะการจัดการเรียนรู ้ในการประเมินด้วย 

กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่บัณฑิต 

ในสาขาดงักล่าวปฏบิตังิาน 200 คน ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจ 

ของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ 

ด้านความรูอ้ยู่ในระดบัมากทีส่ดุ รองลงมาคอื ด้านทกัษะความสมัพันธ์ 

ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะ 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และด้าน 

ทักษะการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ชี้ถึง 

ความส�าคัญของการส�ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตว่าเป็นการ 

ประเมินที่เป็นรูปธรรมและสามารถน�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมา 

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร วางแผนการจัดการศึกษาและพัฒนา 

คุณลักษณะของบัณฑิตให้สนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

เพื่อผลิตครูที่มีคุณภาพ ดังนั้นความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเป็น 

ปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งที่สามารถชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องหรือ 

ความส�าเรจ็ของหลกัสตูร ซ่ึงตรงกบัวตัถปุระสงค์การประเมนิโดยใช้ 

รปูแบบ CIPP และสามารถน�าผลไปใช้ในการพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร 

อย่างตรงจุด 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กล่าวได้ว่า ผลจาก 

การประเมนิหลกัสตูรโดยใช้รปูแบบ CIPP ซึง่ครอบคลมุองค์ประกอบ 

ทั้ง 4 ด้าน เป็นข้อมูลที่จะน�าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรทั้งใน 

ด้านบริบท ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตร 

ซ่ึงขยายผลรวมไปถึงผลกระทบของหลักสูตร/ความยั่ งยืน 

ของหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู ้เรียน ผู ้ใช้บัณฑิต 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและส่ิงแวดล้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้ม ี

คุณภาพและเป็นที่ยอมรับต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีจะศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อประเมินหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบ

การประเมินแบบซิปป์ (CIPP) 

 2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยบูรพา 

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 1. กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ 1) ผู้ใช้บัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นหัวหน้างานโดยตรง 

ของบัณฑิต หัวหน้าแผนก ประธานบริษัททั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 

โดยสุม่ตวัอย่างบรษัิททีจ้่างงานบณัฑติ จ�านวน 17 คน 2) นสิติปัจจบุนั 

ที่เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีท่ี 4 จ�านวน 28 คน และบัณฑิต 

ที่ส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น มหาวิทยาลัย 

บูรพา จ�านวน 35 คน และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน 4 คน       

ธัญญารัตน์  สงวนศรี, ชลิดดา  ปัญญาวรคุณชัย
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมิน 2 ฉบับ  

คือ

  1) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษา 

จากหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น มหาวทิยาลยั 

บรูพาใช้ส�าหรบัประเมนิกลุม่ผูใ้ช้บณัฑติ แบบประเมนิเป็นภาษาไทย 

และแปลภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นชาวญี่ปุ่นสามารถ 

เข้าใจเนื้อความในแบบประเมินได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน 2) ความพึงพอใจต่อความสามารถ 

ในการปฏิบัติ งานและคุณลักษณะของบัณฑิตใน 5 ด ้าน  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมถึงด้าน 

คุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตที่นายจ้างพึงประสงค์ที่สอดคล้อง 

ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั และ 3) ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ

  2) แบบประเมินความพึงพอใจเพื่อการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรส�าหรับ อาจารย์ นิสิตปัจจุบันและบัณฑิตที่ส�าเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้ส�าหรับประเมินกลุ่มอาจารย์ นิสิตปัจจุบัน

และบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน 2) ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร 

โดยในส่วนทีป่ระเมนิความพงึพอใจต่อคณุภาพหลกัสตูร แบ่งเป็น 4 

ประเด็น ได้แก่ ด้านบริบท ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 

ตามรูปแบบ CIPP และ 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 3. ขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน มีดังน้ี 1) ศึกษา 

เอกสาร วารสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประเมินการเรียน 

การสอน 2) สร้างแบบประเมินให้ครอบคลุมประเด็นที่จะศึกษา  

แล้วน�าแบบประเมินให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของ 

เนื้อหา (ค่า IOC = 0.6 - 1) และความถูกต้องของภาษา รวบรวม 

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้สมบูรณ์  

3) น�าแบบประเมินไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีคุณลักษณะที่คล้ายคลึง 

กับกลุ่มตัวอย่างและน�ามาปรับภาษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีค่า 

ความเชื่อมั่นของแบบประเมินส�าหรับอาจารย์ นิสิตปัจจุบันและ 

บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา α = .98 และแบบประเมินส�าหรับ 

ผู้ใช้บัณฑิต α = .96 และ 4) จัดท�าแบบประเมินฉบับสมบูรณ ์

ส�าหรับน�าไปใช้รวบรวมข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ (Google form)

 4. การเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยผูว้จิยัได้ด�าเนนิการดงันี้  

1) ผูว้จิยัชีแ้จงและแจ้งวธิกีารตอบแบบประเมนิแก่กลุม่นสิติปัจจบัุน 

ที่ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาตามรายชื่อ 

ในท�าเนียบศิษย์เก่า 2) ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบ 

แบบประเมินแก่กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตทางอีเมล 3) ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บ 

ข้อมูลต้ังแต่เดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 โดยได้รับการตอบ 

แบบประเมนิกลบัมาและมคีวามสมบรูณ์ 84 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 93.3

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

คอื ค่าร้อยละ ค่าความถี ่ค่าเฉลีย่ และใช้เกณฑ์การประเมนิค่าเฉลีย่ 

ในการจัดระดับความคิดเห็น (Best, 1981) ได้แก่ 4.50 - 5.00  

(มากที่สุด) 3.50 - 4.49 (มาก) 2.50 - 3.49 (ปานกลาง)  

1.50 - 2.49 (น้อย) และ 1.00 - 1.49 (น้อยที่สุด)

ผลการวิจัย
 1. ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาภาษาญี่ปุ่น พ.ศ. 2559 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์  

(CIPP) สรุปได้ ดังนี้

  1) ด้านบริบท พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

โดยรวมมีความชัดเจนเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก (X = 4.33,  

S.D. = .84) หลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 

ในการประกอบอาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคมอยู ่ในระดับมาก  

(X = 3.73, S.D. = .89) โครงสร้างเนื้อหาวิชาท�าให้ผู้เรียนเกิด 

ทักษะในการน�าไปปฏิบัติได้จริงอยู ่ในระดับมาก (X = 3.86,  

S.D. = .91) ในขณะที่ความคิดเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสม 

ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 

อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.31, S.D. = .89) อย่างไรก็ตาม 

มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ควรปรับปรุงเนื้อหา 

บางรายวิชา เน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ ควรเปล่ียนล�าดับรายวิชา  

รายวิชาที่มีเนื้อหาทับซ้อนกันควรรวบเป็นวิชาเดียว และควรเพิ่ม 

รายวิชาฝึกงานหรือวิชาที่มีการบูรณาการความรู้

  2) ด้านปัจจัยน�าเข้า พบว่า ด้านคุณสมบัติผู้เรียน 

และกระบวนการคัดเลือกมีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก 

(X = 3.86, S.D. = .87) ด้านคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ 

ที่ปรึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.35, S.D. = .78) โดยข้อ 

ทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ อาจารย์มคีณุวฒุแิละประสบการณ์เหมาะสม  

มคีณุธรรม จรยิธรรม (X = 4.40, S.D. = .75) รองลงมา คอื อาจารย์ 

สามารถให้ค�าปรึกษาในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ แก่ผู ้เรียน  

(X = 4.33, S.D. = .89) และอาจารย์สามารถถ่ายทอดวิชาความรู ้

ให้กับนิสิตได้อย่างเข้าใจ (X = 4.23, S.D. = .75) อย่างไรก็ตาม  

สาขาประสบปัญหาเรือ่งอาจารย์ชาวต่างชาตทิีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม 

ส่วนปัจจยัน�าเข้าในด้านสภาพแวดล้อมการเรยีนรู ้วสัดอุปุกรณ์และ 

สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.83,  

S.D. = .93) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขนาดห้องเรียนเหมาะสมกับ 

จ�านวนนิสิต (X = 4.07, S.D. = .84) และสาขาวิชามีช่องทาง 

ในการกระจายข่าวสารที่ทันสมัยและรวดเร็วแก่นิสิต (X = 4.01,  

S.D. = .94) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ห้องเรียนมีอุปกรณ์ (เช่น  

อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต เครื่องเสียง) ที่เหมาะสม 

และเพียงพอ (X = 3.53, S.D. = .95) 

ธัญญารัตน์  สงวนศรี, ชลิดดา  ปัญญาวรคุณชัย
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  3) ด้านกระบวนการ กลุม่ตวัอย่างมคีวามพงึพอใจ 

ด้านการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู ่ 

ในระดับมาก (X = 3.84, S.D. = .86 ) โดยเฉพาะการใช้สื่อประกอบ 

การสอนอย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.01, S.D. = .66) 

ส่วนประเด็นอื่นๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ 

ลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (X = 3.98, S.D. = .76)  

การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

(X = 3.97, S.D. = 81) สื่อประกอบการสอนมีความทันสมัย 

(X = 3.87, S.D. = 79) มีระบบนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อการแลก 

เปลี่ยนความรู้ ทักษะทางภาษา วัฒนธรรม สังคม (X = 3.83, 

S.D. = .93) การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา 

ทั้ง 4 ด้าน (X = 3.79, S.D. = .94) การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด

ความคิดเชิงวิเคราะห์ เชื่อมโยงทฤษฎีเข้าสู่ภาคปฏิบัติ (X = 3.76,  

S.D. = .92) อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ทุนส่งเสริมบางส่วน 

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ท้ังในและนอกประเทศ 

ยังไม่เพียงพอ ส่วนด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า มีวิธีการ 

วัดผลและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลง 

มีความหลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม 

การสอนอยู่ระดับมาก (X = 3.91, S.D. = .95) และมีข้อเสนอแนะ 

ว่าการวัดผลประเมินผลควรค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

ด้วย

  4) ด้านผลผลิตของหลักสูตร ความคิดเห็นต่อสิ่งที่

ได้เรียนรูต้ลอดหลกัสตูร/การพฒันาผูเ้รยีน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก (X = 4.10, S.D. = .74) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ได้ความรู ้

ทางวิชาการตรงกับสาขาที่ศึกษา (X = 4.43, S.D. = .65) รองลงมา  

คอื ความสามารถอยูร่่วมกนัและท�ากจิกรรมร่วมกับผูอ้ืน่ (X = 4.30,  

S.D. = .71) ความมีระเบียบวินัย (X = 4.19, S.D. = .78) น�าความรู ้

ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม (X = 4.04,  

S.D. = .86) มีคุณธรรม จริยธรรม (X = 4.09, S.D. = .85)  

ความสามารถในการพัฒนาความรู้ตนเอง (X = 4.0, S.D. = .89)  

ความ สามารถในการวนิจิฉยัและแก้ไขปัญหา (X = 3.94, S.D. = .76)   

ความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูล (X = 3.92,  

S.D. = .82) ในขณะที่ความกล้าแสดงออกต่อที่สาธารณะ มีค่าเฉลี่ย 

ต�่าสุด (X = 3.87, S.D. = .78) ในด้านการจัดการบริหารหลักสูตร  

มีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นประธานหลักสูตรดูแลและบริหารจัดการ 

หลักสูตร และมีการประชุมสาขาวิชาเพื่อพิจารณาการด�าเนินงาน  

แนวทางการพัฒนาปรบัปรงุกจิกรรมการเรยีนการสอน เพือ่ส่งเสรมิ 

ประสทิธภิาพของผูเ้รยีนในด้านต่างๆ ด้านประกนัคุณภาพการศึกษา 

มกีารจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานกจิกรรม/โครงการในหลักสตูร 

และมีการประเมินประกันคุณภาพของหลักสูตร เพื่อพิจารณาจุด 

อ่อนจุดแข็งในมิติต่างๆ ของหลักสูตร

 2. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร นอกจาก 

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรแล้ว ยังได้ 

น�าข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งนับว่า 

เป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

มาวิเคราะห์เและสรุปผลเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรด้วย 

 จากผลส�ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า 

งานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู่ตรงกับสาขาวิชาที่ส�าเร็จการศึกษา คิดเป็น 

ร้อยละ 100 บัณฑิตได้รับคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 

และคุณลักษณะโดยรวมในระดับมาก (X = 4.24, S.D. = .90) 

โดยด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (X = 4.62,  

S.D. = .54)  โดยเฉพาะความซือ่สตัย์ สจุรติ รองลงมาคอื ความเสยีสละ 

ช่วยเหลือผู้อื่นและทุ่มเทในการท�างาน การปฏิบัติตามกฏระเบียบ 

มีศีลธรรมและมีจิตส�านึก ความมีวินัยและความตรงต่อเวลา  

ตระหนักในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ ด้านต่อมา คือ  

ด้านความรู้ (X = 4.26, S.D. = .80) โดยเฉพาะความรู้และทักษะ 

การใช้ภาษาญี่ปุ ่น รองลงมาคือ ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธ ี

การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย  

ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ล�าดับต่อมา คือ ด้านทักษะ  

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (X = 4.24,  

S.D. = .75) โดยเฉพาะมนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน  

และความสามารถในการติดต่อประสานงาน รองลงมาคอื ความรับผดิชอบ 

และเอาใจใส่ต่องานในหน้าที ่ความสภุาพอ่อนน้อม วางตวัเหมาะสม 

กับกาลเทศะ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความเป็นผู้น�า 

ที่ดี ด้านต่อมาคือ ด้านทักษะทางปัญญา (X = 4.14, S.D. = .81)  

โดยเฉพาะความสามารถในการสรปุประเด็นและการน�าเสนอข้อมลู  

รองลงมา คอื  ความสามารถน�าความรูม้าประยกุต์ใช้ในการปฏบิติังาน  

การวางแผนและด�าเนินการให้ส�าเร็จ การคิดวิเคราะห์ และแก้ไข 

ปัญหา สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ความคิด 

ริเริ่มสร้างสรรค์และใฝ่หาความรู้ ส่วนด้านที่มีคะแนนต�่าสุด คือ  

ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยี  

สารสนเทศ (X = 3.92, S.D. = .82) โดยเฉพาะความสามารถใน 

การสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนและอธิบายความได้อย่าง 

เหมาะสม รองลงมาคือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ และความสามารถทางสถติ ิและการค�านวณ 

ในการประยุกต์ใช้ในงาน

 นอกจากนี้ข ้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที ่

พงึประสงค์ในมติขิองผูใ้ช้บณัฑติต่อการพฒันาหลกัสตูรด้านการพฒันา 

ผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.34, S.D. = .77) เมื่อ 

พจิารณารายข้อเรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่สูงสดุคอื มคีวามรูแ้ละทกัษะ

ภาษาญีปุ่น่ในการปฏบัิตงิานอย่างเพยีงพอ รองลงมา คอื มคีวามเช่ือ

มัน่ในตนเอง กล้าแสดงออก มีความมมุานะ อดทน สูง้าน กรยิาวาจา 

ธัญญารัตน์  สงวนศรี, ชลิดดา  ปัญญาวรคุณชัย
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สภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มจีติอาสาและมนษุยสมัพนัธ์ทีด่ ีมจีติส�านกึ

รับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ปรับตัว 

เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลาย และล�าดับสุดท้ายคือ  

ด้านความพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้  

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บัณฑิตให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า หลักสูตรควรม ี

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนในการให้นิสิตฝึกงาน 

เพือ่เสริมสร้างประสบการณ์วชิาชีพและทักษะการ ปฎบิติังานให้กบั 

ผู้เรียนก่อนเข้าท�างานจริง

อภิปรายผล
 1. จากการศกึษาวจิยัครัง้นี ้เพือ่ประเมนิหลกัสตูรสาขา

วิชาภาษาญี่ปุ่น พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบซิปป์  

(CIPP) ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน�าเข้า 

ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผลวิจัยครั้งนี้มีประเด็นที่ควรน�า 

มาอภิปรายผลวิจัยได้ดังนี้

  1) ด้านบริบท หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาภาษาญี่ปุ่น มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมบัณฑิตที่ม ี

คุณลักษณะและความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเป็นที่ 

ยอมรับของสังคมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะหลักสูตร 

มีการก�าหนดวัตถุประสงค์และโครงสร้างเน้ือหาวิชาที่ชัดเจน 

เหมาะสมท�าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการน�าไปปฏิบัติได้จริง อย่างไร 

ก็ตามหลักสูตรยังขาดความทันสมัย ควรมีการปรับปรุงใน 

บางรายวิชา ปรับลดและเพิ่มบางรายวิชา ซ่ึงควรเน้นทักษะ 

การฝึกปฏิบัติ เพื่อให ้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปตาม 

ความต้องการของสังคมและการเตรียมความพร้อมสู ่ศตวรรษ 

ที่ 21 ดังที่ วรรณ์ดี แสงประทีปทอง (2561) กล่าวว่า ในกระแส 

การเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาก�าลังคนให้มี 

สมรรถนะที่สูงข้ึนน้ัน การศึกษาต้องปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับ 

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมุ ่งเน้นการจัดการเรียน 

การสอนที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ในศตวรรษที่ 21  

และต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ  

ศศิธร บัวทอง (2560) ท่ีได้กล่าวว่า การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

เป็นการก�าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นทักษะ 

ความเชีย่วชาญและสมรรถนะท่ีเกดิกบัตัวผูเ้รยีน เพ่ือใช้ในการด�ารง 

ชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

  2) ด้านปัจจัยน�าเข้า ในด้านคุณสมบัติผู้เรียนและ 

กระบวนการคดัเลอืก มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็น 

เพราะกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการก�าหนดคุณสมบัติผู้เรียน 

มีความชัดเจน เน้นผู้เรียนท่ีมีทักษะ ความรู้ความสามารถทาง 

ภาษาญ่ีปุ่นและคุณลักษณะที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบ 

คดัเลอืกเป็นไปตามทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด ชดัเจนโปร่งใส สอดคล้อง 

กบัแนวคดิของ Olivia (2009) เกีย่วกบัความส�าคัญของหลกัสูตรทีว่่า 

การก�าหนดคุณสมบตัแิละการคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษามคีวามส�าคญั 

ในการช่วยวางแผนและการตดัสินใจในการเข้าเรยีนในหลักสตูรนัน้ๆ 

ของผู้เรียนและผู้ปกครองต่อไปได้ ประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน/ 

อาจารย์ที่ปรึกษา โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น 

เพราะว่าอาจารย์สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นส่วนใหญ่มีคุณวุฒิที่เหมาะสม  

มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ อาจารย์ผู้สอนเป็น 

แบบอย่างทีด่แีก่ผูเ้รยีน เป็นทีป่รกึษาทีด่ ีมคีวามรับผดิชอบในการสอน  

สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์แก่ผูเ้รยีนได้ด ีสอดคล้อง 

กับ มาเรียม นิลพันธุ์ (2555) ที่ได้ชี้ประเด็นปัจจัยน�าเข้าเกี่ยวกับ 

อาจารย์ผู ้สอนในหลักสูตรว่า เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน 

มีประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุงด้านการเพิ่มบุคลากรผู้สอนให้มี 

จ�านวนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม สาขา 

วิชายังประสบปัญหาขาดแคลนอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติ 

เหมาะสม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประเด็นเรื่องค่าตอบแทนเงินเดือน 

ที่ค่อนข้างน้อย ไม่สามารถแข่งขันกับสถาบันอ่ืนที่มีค่าตอบแทน 

สูงกว่าได้ จึงท�าให้ไม่สามารถเลือกอาจารย์ชาวต่างชาติท่ีมาสมัคร 

ได้มากนัก ส่วนในประเด็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ 

และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ สรุปได้ว่า ขนาดห้องเรียนมีความ 

เหมาะสมต่อจ�านวนผู้เรียนแต่สภาพห้องเรียนยังขาดอุปกรณ์ เช่น  

เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตที่เอื้อต่อการจัดการเรียน 

การสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ทั้งนี้อาจ 

เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส�าหรับ 

นักศึกษาเพ่ือช่วยศึกษาค้นคว้าจากส่ือออนไลน์และการท�างานนั้น 

ไม่เพียงพอ ทั้งนี้เพราะมีข้อจ�ากัดในส่วนของงบประมาณสนับสนุน 

จากคณะ ซ่ึงอาจท�าได้ยากส�าหรับผู้บริหารหลักสูตร ในขณะที ่

สภาพการจัดเรียนการสอนในปัจจุบันน้ันจ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศประกอบการเรียนมากขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน 

สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้หลากหลาย เกิดการเรียนรู้ที่กว้างไกล  

ดงัที ่มาเรยีม นิลพนัธุ ์(2555) กล่าวว่า ความเหมาะสมเพยีงพอและ 

มีประสิทธิภาพของทรัพยากรที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน 

ช่วยให้หลักสูตรมีความพร้อมในการใช้และบรรลุเป้าหมาย    

  3) ด้านกระบวนการ  ผลการประเมนิด้านการจัดการ 

เรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นมีการใช้ 

สือ่ประกอบการสอนอย่างเหมาะสม ทัง้นีเ้นือ่งจากรายวชิาเอกภาษา 

ญี่ปุ ่นเกือบทั้งหมดจะใช้หนังสือต�าราท่ีเป็นภาษาญี่ปุ ่นและเป็น 

หนังสือต�าราที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีการปรับเปลี่ยนให ้

ทนัสมยัและเหมาะสมกบัการเรยีนระดับอดุมศกึษา มแีบบฝึกทกัษะ 

ครอบคลุมทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนี้  

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการเรียนการสอนสอดคล้องกับ 

ลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียน ประกอบกับมีการจัดการ 

เรยีนการสอนโดยให้ผูเ้รยีนรูจ้กัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้มโีอกาส 

แลกเปล่ียนความรู้ทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมและมีกิจกรรม 

ธัญญารัตน์  สงวนศรี, ชลิดดา  ปัญญาวรคุณชัย
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ที่ส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การฝึกปฏิบัต ิ
จริงได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรอบรู้ใน 
ด้านต่างๆ และมีความสามารถในการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม (ส�านักงานคณะกรรมการ 
อุดมศึกษา, 2561) อย่างไรก็ตาม กลุ่มเป้าหมายมีความเห็นว่า 
ทุนส่งเสริมบางส่วนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู ้ 
ทั้งในและนอกประเทศยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้สืบเนื่องจากข้อจ�ากัด 
ด้านจ�านวนผูไ้ด้รบัการคดัเลอืกให้ได้รบัทนุไปเป็นนกัศกึษาแลกเปลีย่น 
กับมหาวิทยาลัยในญ่ีปุ่นท่ีมีความร่วมมือทางวิชาการน้ันมีจ�านวน 
ไม่มาก และการเข้าร่วมท�ากจิกรรมทางวชิาการกบัสถาบนัอืน่ภายใน 
ประเทศก็ประสบปัญหาการสนับสนุนเรื่องค่าเดินทาง ค่าที่พัก  
(กรณีเดินทางไกล) ที่ยังไม่เพียงพอ ด้านการวัดผลและประเมินผล 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีวิธีการวัดและประเมินผล 
เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า 
มีความหลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม 
การเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าหลักสูตรสาขาวิชาภาษา 
ญีปุ่น่ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การวดัผลอย่างชัดเจน มกีารแสดงรายการ 
ประเมินท่ีระบุเป้าหมายชัดเจนส�าหรับการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหา 
ทั้งหมด ดังที่ Taba (1962) ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงปรับปรุง 
หลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้นน้ันจะต้องพิจารณาท้ังในด้านการ 
ก�าหนดจุดมุ่งหมาย กระบวนการและการวัดผลประเมินผลด้วย  
เพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายใหม่ที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที ่
ว่าการวัดผลและประเมินผลควรค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง 
บคุคลนัน้ สบืเนือ่งจากปัจจบุนัหลกัสูตรมกีารวดัผลและประเมนิผล 
โดยใช้ทั้งแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ ่ม ซึ่งผลการวิจัยน้ีสะท้อน  
ความเป็นไปได้ว่า การวดัผลแบบองิกลุม่ท�าให้รูส้กึเกดิการแข่งขนัสงู 
ระหว่างผู้เรียน วิธีการวัดผลแบบอิงกลุ่มจึงเป็นรูปแบบการวัดผล 
ที่ส่งผลในแง่ลบแก่ผู้เรียน  
  4) ด้านผลผลิตของหลักสูตร ความคิดเห็นของ 
บัณฑิตท่ีมีต่อสิ่งที่ได้เรียนรู ้ตลอดหลักสูตร โดยภาพรวมอยู ่ใน 
ระดับมาก บัณฑิตได้รับความรู้ทางวิชาการตรงกับสาขาที่ศึกษา  
สามารถอยู่ร่วมกันและท�ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน มีระเบียบวินัย  
น�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในสาขาวชิาชพีได้อย่างเหมาะสม มคุีณธรรม  
จรยิธรรม สามารถพฒันาความรูข้องตนเอง และถ่ายทอดได้ รวมถงึ 
มคีวามสามารถในการแก้ไขปัญหาได้แต่ยงัขาดความกล้าแสดงออก 
ต่อทีส่าธารณะ ทัง้นี ้เพราะว่าการทีจ่ะส�าเรจ็การศกึษาได้นัน้ผูเ้รยีน 
ต้องผ่านการฝึกฝนมามากมาย ต้องมีความพยายามอดทนต่อสู้เพื่อ 
เอาชนะตนเอง ในขณะที่โอกาสที่จะได้แสดงออกต่อสาธารณชน 
ยังมีน้อยจึงขาดประสบการณ์ ส่งผลให้ขาดความม่ันใจเมื่อต้อง 
เจอกับสถานการณ์จริง ซ่ึงสอดคล้องกับ สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข  
(2547) ทีไ่ด้สรุปผลการศกึษาปัจจยัในด้านผลผลติว่า คุณสมบตัขิอง 
บัณฑิตถึงแม้จะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับทักษะใน 

การแสดงออก เช่น ความเป็นผู้น�า ความสามารถในการพูดน�าเสนอ 
งานยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยต�่า
 2. ส�าหรบัแนวทางการพฒันาปรับปรงุหลกัสตูร นอกจาก 
ผลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรท้ัง 4 ด้าน ซ่ึงพบความจ�าเป็น 
ในการปรบัปรงุหลกัสตูรแล้ว ผลทีไ่ด้จากการประเมนิของผู้ใช้บณัฑติ 
ก็นับว่าส�าคัญยิ่งส�าหรับแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้วย 
 จากการส�ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า 
งานทีบั่ณฑติปฏบิตัอิยูต่รงกบัสาขาทีส่�าเรจ็การศกึษา คดิเป็น 100%  
ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าความต้องการบคุลากรทีมี่ทกัษะทางภาษาญีปุ่น่ 
ในตลาดแรงงานนัน้มอีตัราสงูมาก นอกจากนี ้บณัฑติยงัได้รับคะแนน 
ความพึงพอใจในระดับมากต่อคุณลักษณะบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน 
โดยด้านคุณธรรม จริยธรรมมีค่าคะแนนสูงสุด รองลงมา ได้แก่  
ด้านความรู้และทักษะทางภาษา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ี 
ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม สร้างคนให้มีคุณภาพและ 
มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีส่งเสริมนักศึกษาให้น�าความรู้ทาง 
ทฤษฎีไปปฏบัิตไิด้ เกดิทกัษะการท�างานมคีวามพยายามในการท�างาน  
ส่งผลให้ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนา 
งานของบัณฑิต ถึงแม้จะยังขาดทักษะในด้านการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์  สถิ ติและการค�านวณ 
แต่สิง่เหล่านีส้ามารถฝึกฝนเพิม่เติมได้ภายหลงั นอกจากนีก้ารพฒันา 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ในด้านที่มี 
คะแนนสูงสุดสามอันดับแรก คือ บัณฑิตควรมีความรู้และทักษะ 
ภาษาญี่ปุ่นอย่างเพียงพอ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก 
และมีความมุมานะอดทน สู้งาน ผลการส�ารวจดังกล่าวสะท้อนให้ 
เหน็ว่าประสบการณ์การเรยีนรูท้ีจ่�าเป็นในห้องเรยีนเพยีงอย่างเดยีว 
ไม่ได้เอื้อให้นักศึกษาเกิดทักษะที่จ�าเป็นในเชิงวิชาชีพเท่าที่ควร  
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย ความรู้ด้านการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติ การค�านวณ  
และความสามารถพืน้ฐานทีม่ผีลต่อการท�างาน เช่น การพดูน�าเสนอ 
ความสามารถในการเขยีนรายงาน สิง่เหล่านีเ้ป็นสมรรถนะทีจ่�าเป็น 
ส�าหรับบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพนอกเหนือจากความรู้และ 
ทักษะทางภาษา ซึ่งสอดคล้องกับสุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข (2547) 
ที่ได้กล่าวว่า นอกจากความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นแล้ว ผู้จ้างงานยังม ี
ความคาดหวังในตัวบัณฑิตในด้านอื่นๆ เช่น ความสามารถในการ 
วางแผน ความสามารถในการพูดน�าเสนองาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  
ข้อเสนอแนะทีน่่าสนใจยิง่ คอื ควรมคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานเอกชน 
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้ใช้บัณฑิต
ตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการเสรมิประสบการณ์ในการฝึกปฏบัิตงิาน 
ก่อนการเข้าท�างานจรงิเพือ่เป็นการฝึกฝนทกัษะและสามารถออกไป 
ปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ธัญญารัตน์  สงวนศรี, ชลิดดา  ปัญญาวรคุณชัย
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ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรบางรายวิชา 

ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันหรือมีรายละเอียดทับซ้อนกันและปรับลด 

บางรายวิชาเพื่อให้มีความทันสมัยและควรเพิ่มรายวิชาท่ีมุ่งเน้น 

การฝึกปฏิบัติงานหรือวิชาท่ีมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ตามกรอบ 

แนวคิดทางการศึกษาและสอดคล้องกับแนวโน้มของหลักสูตร 

ในปัจจุบัน

 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมอบหมายให ้

นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากยิ่งขึ้นเพื่อกระตุ้นให้มีความคิด 

สร้างสรรค์ รู้จักวางแผนและแก้ไขปัญหา ฝึกความเป็นผู้น�าและ 

กล้าแสดงออกพร้อมทัง้ส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม 

กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 3. ควรตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ที่มาจากตัวแทนองค์กรวิชาชีพและส�ารวจความต้องการจาก 

ผู ้ประกอบการหน่วยงานต่างๆ เพื่อทราบแนวคิดในมิติของ 

ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงาน

 4. อาจารย์ผู้สอนควรแสดงเกณฑ์การวัดและประเมิน 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจนและชี้แจงแก่ผู้เรียน

 5. ผูบ้รหิารหน่วยงานควรพจิารณาการจดัสรรงบประมาณ 

ส�าหรบัวัสดอุปุกรณ์การเรยีนให้เพยีงพอต่อการใช้งานของนกัศกึษา 

และควรเพิ่มสิ่งอ�านวยความสะดวก สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย  

สะดวกต่อการเรยีนรู ้เช่น คณะควรเพิม่จ�านวนคอมพวิเตอร์ส�าหรบั 

นักศึกษาเพ่ือค้นคว้าและท�างาน ติดตั้ง wireless ให้เพียงพอ 

ต่อการใช้งาน รวมถึงการสนับสนุนนิสิตในเรื่องความสะดวกใน 

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก 

โดยเฉพาะกรณีที่ช่วยสร้างช่ือเสียงให้กับสถาบัน เช่น สนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก

 6. ควรมีการประชุมร่วมกับสถานประกอบการณ์เพื่อ 

ก�าหนดนโยบาย วางเป้าหมายเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มเกี่ยวกับ 

ประเดน็ทีไ่ด้รบัคะแนนจากการประเมนิด้วยแบบประเมนิเพือ่ได้มา 

ซึ่งข้อมูลเชิงลึกเพื่อเติมเต็มเหตุผลของผลการวิจัย

 2. ควรมีการวิจัยในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 

ที่มุ ่งเน้นให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กระตุ้นให้มีความคิด 

สร้างสรรค์ รู้จักวางแผนและแก้ไขปัญหา เพื่อจะได้น�าผลที่ได้มา 

พัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการบรหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนี ในศตวรรษที ่21 สงักดัส�านกังาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน 

ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 103 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารงานทั่วไป มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา 

คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด

ค�าส�าคัญ : การบริหารสถานศึกษา, ศตวรรษที่ 21, โรงเรียนนานาชาติ

 

Abstract
 The objective of this research was to study the Thai-Chinese International School Administration in 21st  

Century under the Office of the Private Education. The population of this study consisted of 103 teachers,  

teacher assistants and staff, at Thai-Chinese International School in academic year 2018. A Five-rating scale  

questionnaire was used as the research instrument. Data were analyzed by using percentage, mean and standard 

deviation.

 The results of this research indicated that the overall administration of Thai-Chinese International School  

in 21st Century under the Office of the Private Education Commission was at a high level. When individual aspects  

were considered, general administration had the highest mean score followed by budget management, while  

human resource management had the lowest mean score. 

Keywords : School Administration, 21
st
 Century, International School
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เพ็ญพร  แก้วมาก, พัชรา  เดชโฮม

บทน�า
 การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางที่พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก�าหนดไว้ คือ การจัดการศึกษาที่

มคีณุภาพ เพือ่พัฒนาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ โดยทกุส่วนของ

สงัคม มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา ดงันัน้ส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ความส�าคัญอย่างมากกับการกระจาย 

อ�านาจสู่สถานศึกษาให้มีอิสระในการบริหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 

การศึกษา และเน้นการปฏิรูประดับสถานศึกษา โดยเพิ่มบทบาท 

และอ�านาจหน้าที่ให้กับสถานศึกษาเพื่อให้มีอิสระในการตัดสินใจ 

เรื่องส�าคัญคือ วิชาการหรือหลักสูตร การบริหารงบประมาณ และ 

การบรหิารบคุลากร โดยมคีณะกรรมการ บรหิารโรงเรียนทีป่ระกอบ 

ด้วยผูแ้ทนของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องเป็นรปูแบบทีส่อดคล้องกบัหลกัการ 

บริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (รุ่ง  แก้วแดง, 2546 : 9-55)  จาก 

แนวทางการบรหิารการจัดการศึกษา ดงักล่าวข้างต้นนัน้ ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2562) จึงได้ก�าหนดนโยบาย 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการ

เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส�าคัญท่ีจะพัฒนา

ประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความพร้อม

ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ  

รับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี  

มหีลกัคดิท่ีถกูต้อง มทีกัษะทีจ่�าเป็นในศตวรรษที ่21 มีทกัษะส่ือสาร

ภาษาองักฤษและภาษาท่ี 3 มนีสิยัรกัการเรยีนรูแ้ละการพฒันาตนเอง

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะ  

การคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่  

โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โรงเรียนในฐานะที่เป็น

สถานศกึษาทีส่�าคญัทีส่ดุในการจดัการศกึษาให้บรรลตุามจดุมุง่หมาย 

ของหลักสูตรด้วยแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศและ 

เป็นไปตามสภาพความต้องการของสงัคมจงึจ�าเป็นต้องมกีารวางแผน 

การท�างานอย่างมีระบบสัมพันธ์กันและการใช้ทรัพยากรต่างๆ 

ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ด้วยกระบวน 

การบริหารงานของผู้บริหารในโรงเรียน ผู้บริหารมักจะจัดรูปแบบ

ของงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน หรือจ�าแนกประเภทแตกต่าง 

กันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียน ลักษณะของงานและ 

ความคิดเห็นของผู้บริหารแต่ละคน และเป็นภารกิจที่ส�าคัญของ 

ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่จะต้องร่วมกันด�าเนินงาน 

ของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายเป็นทีย่อมรบัของสมาชิกในสังคม  

และเกดิประโยชน์สงูสดุแก่นกัเรยีน (ส�านกังานปฏริปูการศกึษา, 2545)  

ซึง่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 นัน้เป็นทกัษะทีเ่น้นการรรับมอื

ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรู้เท่าทัน

 โลกในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรม

เข้าสู่ยุคสารสนเทศ  (Information age) สังคมแห่งโลกอนาคต

แข่งขันโดยใช้ข ้อมูลสารสนเทศเป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้

(Knowledge-based Economy) ใช้ความรู ้เป็นกลไกส�าคัญ 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขัน จากข้อมูลของส�านักสถิติแรงงาน

สหรัฐอเมริกา (Bureau of Labor Statistics U.S.) กล่าวว่า สัญญา

ประชาคมยุคใหม่ต่างจากยุคที่ผ่านมา กล่าวคือ คนที่มีความรู้ และ

มีทักษะในการรับมือกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น  

อย่างต่อเน่ืองและสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมใหม่ๆ 

ได้จงึจะประสบผลส�าเรจ็ “ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21” เป็นเครือ่งมอื 

ทีช่่วยให้สามารถเรยีนรูแ้ละสามารถปรับตวัทนัต่อการเปลีย่นแปลง 

ได้ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายส�านักงานคณะกรรมการ  

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กล่าวข้างต้น 

 จากการศึกษาเอกสารข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการ 

เรียนรู้เพือ่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  

นัน้เป็นสิง่ทีส่�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่ เพราะเป็นทกัษะแห่งการเรยีนรู้ 

ทีผู่เ้รยีนมโีอกาสได้ศกึษาอย่างต่อเนือ่งและท่วงทันกับการเปลีย่นแปลง 

ของโลก โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้โลกที่ส�าคัญประการหนึ่ง 

คือ ทักษะความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนรู ้

นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ หรอืเรือ่งราวความเป็นมาในอดตีถงึ 

ปัจจุบันของต่างชาติเพื่อน�าความรู้ความคิดมาปรับใช้ในการด�าเนิน 

ชีวิตได้ ซึ่งโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน เป็นสถานศึกษาเอกชนใน 

ระบบประเภทนานาชาต ิโดยใช้หลกัสตูรจากประเทศสหรฐัอเมรกิา  

การบริหารงานวิชาการมีความโดดเด่นในทุกรายวิชาหลัก (Core  

Subjects) ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

โดยเฉพาะในด้านภาษาซึ่งจะให้ความส�าคัญทั้งภาษาอังกฤษ  

ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอื่นๆ อาทิ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี  

และภาษาสเปน เป็นต้น โรงเรยีนยงัตระหนกัและให้ความส�าคัญกบั 

การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและเกิดทักษะแห่ง 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในเรื่องของการใช้ภาษาที่ 3 อันเป็น 

เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันกับสถานการณ ์

ทีเ่ปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ในปัจจบุนั และแม้จะมจีดุเด่นในด้าน 

วชิาการทีด่ ีแต่เนือ่งจากเป็นโรงเรยีนนานาชาตซิึง่มคีวามหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมทั้งในส่วนของผู้เรียน ครู บุคลากร และผู้บริหาร 

ซ่ึงอาจเป็นปัญหาเช่ือมโยงไปถึงการบริหารงานด้านอื่นๆ ด้วย 

ทั้งในงานด้านบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป  

การบริหารสถานศึกษาจึงต้องค�านึงถึงจุดร่วมในการผสมผสานทาง 

วฒันธรรม ให้ความเคารพในความแตกต่างและหลากหลายทีม่อียูใ่น 

สถานศึกษา ร่วมมือร่วมใจศึกษาหาแนวทางเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

คงไว้ซึง่มาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรจากประเทศสหรฐัอเมรกิา  

มีความถูกต้อง ตรงตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ 

ก�าหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภท นานาชาติ  

ระดบัก่อนประถมศกึษา ระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา  
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188   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

พ.ศ.2550 (โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน, 2561) ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึง 

สนใจศึกษาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน  

ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 

เอกชนเพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านการบริหาร 

ทั้ง 4 ด้าน ให้สอดคล้องและสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษาใน 

การสร้างผูบ้รหิารให้ตรงตามคณุลกัษณะของผูบ้รหิารในศตวรรษท่ี 21 

อันจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของของการท�างาน และ 

น�าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการบริหารการศึกษา 

ในโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพ่ือศกึษาการบรหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนนานาชาติ 

ไทย-จีน ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน 

กรอบแนวคิดการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มุ ่งศึกษาการบริหารสถานศึกษาของ 

โรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนี ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้กรอบแนวคดิของ 

กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

กระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 

มาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งน้ีและมีประเด็นใน 

การศึกษาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน 

ในศตวรรษที่ 21 ไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย

 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 

 2. ด้านการบริหารงานบุคคล 

 3. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ประชากร  ได้แก่  ครู ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ โรงเรียน

นานาชาติไทย-จีน ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 103 คน 

 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาของ 

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 1) ด้านการ 

บรหิารงานวชิาการ 2) ด้านการบริหารงานบคุคล 3) ด้านการบรหิาร 

งานงบประมาณ และ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม  

แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

 ตอนที่ 1  ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกับผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่  

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต�าแหน่งงาน และประสบการณ์ระยะเวลา

การปฏิบัติงาน ลักษณะเป็นค�าถามแบบเลือกตอบ (Check List)   

 ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารของ 

ผู้บริหารในโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านงาน 

วิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานบริหาร 

ทั่วไป และด้านงบประมาณ ลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด 

แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท  

(Likert Scale) 5 ระดับ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้

 1. น�าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในการท�า 

สารนิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา เพื่อน�าเรียนผู้อ�านวยการโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน  

เพื่อขออนุญาตท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย

 2. น�าแบบสอบถามจ�านวน 103 ฉบับ แจกให้ครู  

ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน จ�านวน 103 คน  

แล้วเกบ็คนืน�ามาตรวจสอบความสมบรูณ์ได้ข้อมลูทีส่มบรูณ์ทัง้หมด 

ร้อยละ 100

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิ เคราะห์สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา ต�าแหน่งงาน และประสบการณ์ 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยใช้ค่าร้อยละ

 2. วิเคราะห์การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 

นานาชาติไทย-จีน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลและอภิปรายผล
 ผลการวิ จัยการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 

นานาชาติไทย-จีน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมท้ัง 4 ด้าน 

มีค ่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านการบริหารงานทั่วไปมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการ

บริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคลมีค่าเฉลี่ย 

ต�่าสุดซึ่งผลของการวิจัยในแต่ละด้านสรุปได้ตามตารางดังนี้ 

เพ็ญพร  แก้วมาก, พัชรา  เดชโฮม
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 การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัเรือ่ง การบรหิารสถานศกึษาของโรงเรยีน 

นานาชาติไทย-จีน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษา พบว่า โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหาร 

งานวชิาการ 2) การบริหารงานบคุคล 3) การบรหิารงานงบประมาณ  

และ 4) การบรหิารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น 

เพราะคณะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ให้ความส�าคัญ 

ในการบรหิารสถานศกึษาและจัดการศกึษาตามหลกัสตูรจากประเทศ 

สหรัฐอเมริกา เพ่ือให้ได้การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับ 

สากลโดย the Western Association of Schools and Colleges  

(WASC) และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 มีการก�าหนด 

นโยบาย จัดการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในทุกปีการศึกษา  

(Yearly  Plans) และมีการวางแผนในระยะยาว 5 ปี (Five Year  

Plan) มีการก�าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายของสถานศึกษา 

อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอน 

ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าท่ี อีกท้ังยังให้การสนับสนุน ช้ีแนะแนวทาง 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนที่ดี โดยใช้หลักการ Open Door Policy คือ ผู้บริหารจะ 

เปิดโอกาสให้นกัเรยีน คร ูบคุลากร และผูป้กครอง ให้สามารถเข้าพบ 

ได้เสมอ จึงท�าให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้น 

การใช้เทคโนโลยี ส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย เสริมสร้างแรง 

บันดาลใจให้กับครูในการผลิตส่ือนวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ 

เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญา  ดานิล และ  

นันทรัตน์ เจริญกุล (2558) ได้ศึกษาและพบว่า ภาวะผู ้น�า 

ในศตวรรษที ่21 ของผูบ้รหิารภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา 

เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารให้ความส�าคัญ 

ต่อการวางแผน ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย  

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  

รองลงมาคือ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าพบได้เสมอ เพื่อให ้

ค�าปรึกษา และผู้บริหารมีความซ่ือสัตย์ จงรักภักดีต่อหน่วยงาน  

และหน้าที่ที่รับผิดชอบ

 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ 

ซึง่การบริหารงานวิชาดงักล่าวนัน้เป็นปัจจยัทีส่�าคญัทีท่�าให้สถานศกึษา

เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนที่มุ ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 

ของผู ้เรียนเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้อย่างม ี

ประสิทธิภาพอันเป็นงานบริหารหลักที่ส�าคัญ นอกจากที่กล่าวมา 

ข้างต้นแล้ว การบริหารงานวิชาการจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ

จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งผู้บริหารได้จัดการส่งเสริมและ 

ตารางแสดงผลการวิจัย

ด้านการบริหารงาน ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยรองลงมา ค่าเฉลี่ยต�่าสุด

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ 

สถานศกึษาจดักระบวนการเรยีนรู ้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

ผูบ้รหิารจดัให้มีการประชมุหรอื

อบรมครูเพ่ือให้เกิดความรู ้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร

สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้

ครใูช้แหล่งเรยีนรู้ภายในสถาน

ศึกษาเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู ้

ของผู้เรียน

2. ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารมีการจัดการประเมินผล 

การปฏบิตังิานของครแูละเจ้าหน้าที ่

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

ผูบ้ริหารให้ความรูแ้ละส่งเสรมิ

ครู และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม

ระเบียบกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติ

ของสถานศึกษา

ผู ้บริหารจัดการเรื่องการลา 

ของครูอย ่ างถูกต ้องและ

เหมาะสม

3. ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ

ผู ้บริหารจัดตั้ งคณะกรรมการ 

ในการพจิารณาการใช้งบประมาณ

คือ  ผู ้ บ ริ ห ารก� ากั บดู แล  

ด� า เ นิ น ง านด ้ านการ เ งิ น  

การบัญชีอย ่างเป ็นระบบ  

ตามระเบียบที่ก�าหนด

ผู้บริหารจัดให้มีการควบคุม

ดแูลและบ�ารงุรกัษาพสัดอุย่าง

สม�่าเสมอ

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป ผู ้บริหารส่งเสริมสนับสนุนและ

พัฒนางานกิจการนักเรียนให้ตอบ

สนองตรงตามความสนใจของ 

ผู้เรียน

ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้

มีการพัฒนาระบบเครือข่าย

ข้อมูลสารสนเทศ

ด้านผู้บริหารจัดให้มีมีสนาม

กีฬาและสถานที่ พักผ ่อน

กว้างขวางเพียงพอกับจ�านวน

นักเรียน

เพ็ญพร  แก้วมาก, พัชรา  เดชโฮม
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สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท�าแผนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

และยังจัดให้มีการประชุมและอบรมครูเพื่อให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่มี

ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น

ตามที่คาดหวัง อีกทั้งอาจเป็นเพราะว่าการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรยีนนานาชาติ ไทย-จีน มปีระสิทธภิาพ เพราะผู้บรหิารไดม้ีการ 

ก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อม 

ทัง้มกีารประชาสมัพันธ์หลกัสตูร แนวทางการเรยีนการสอนทีช่ดัเจน  

มีการปรับและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านวิชาการอย่างสม�่าเสมอ

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และให้ความส�าคัญกับ

วัฒนธรรมที่หลากหลาย เคารพในความแตกต่างซ่ึงสอดคล้องกับ 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสถานศึกษา 

จึงท�าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน�านโยบายไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการ

ปฏิบัติงานและพึงพอใจต่อการบริหารด้านวิชาการ ผู้บริหารสร้าง

แรงกระตุน้เพ่ือให้ครูผู้สอน และบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรยีน 

มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยจัดให้มีการประเมิน

ตนเอง มีการประกันคุณภาพการศึกษาและได้รับการประเมินจาก

คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหน่วยงานภายในประเทศ

และหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีได้รับการรับรองคุณภาพระดับ

สากล โรงเรียนบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ร่วมคิด 

ร่วมพิจารณา ตัดสินใจในการด�าเนินการด้านต่างสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ วงวาส ภูค�าศักดิ์ (2559) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี 

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

 ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ 

ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีการจัดการประเมินผล 

การปฏบิติังานของครแูละเจ้าหน้าทีภ่ายในระยะเวลาทีก่�าหนด และ 

ชัดเจนในแต่ละปีการศึกษา โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของครผููส้อน ครผููช่้วยและเจ้าหน้าทีน่ัน้จะมกีารประเมนิสังเกตการ 

ปฏิบัติงานแบบเป็นทางการ (Official Observation and  

Evaluation) และการประเมินสังเกตการปฏิบัติงานโดยไม่ก�าหนด 

วันเวลาที่แน่นอน (Random Observation and Evaluation)  

ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานครู ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่อย่าง 

สม�่าเสมอนั้น เพื่อเป็นการร่วมหาแนวทาง ปรับปรุง พัฒนา แนะแนว 

ทางการปฏิบัติงานและยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงท ี

หากการปฏิบัติการสอนของ ครู หรือการท�างานของครูผู้ช่วย และ 

เจ้าหน้าทีเ่กิดปัญหาหรอือปุสรรคต่างๆในการปฏบิตังิาน ในแต่ละปี 

การศึกษา จะมีครูชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่การสอน  

ทางผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน จะสนับสนุนและมีการ 

ประสานงานกับภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อจัดการอบรม 

เชิงปฏิบัติการทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย (Thai Language  

and Culture Workshop) การใช้ชีวิตประจ�าวันและการปฏิบัติ 

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของครูผู้สอนชาวต่างชาติในประเทศไทย  

สภาพความเป็นอยูแ่ละสิง่แวดล้อมทีมี่ความแตกต่างจะส่งผลให้การ 

ท�างานมีความสุขหรือก่อให้เกิดอุปสรรคในการท�างานได้ ผู้บริหาร 

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน จึงให้ความส�าคัญกับการเอาใจใส ่

ให้ความช่วยเหลือ ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ ให้ได้ทราบถึง 

แนวทางการท�างานก่อนการท�างานหรือการจัดการปฐมนิเทศท่ีมี 

ระบบ มกีารให้ความรู ้และแนวทางก่อนเข้าปฏบิตังิาน ซึง่สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ ปกรณ์ อรุณศรีประดิษฐ์ (2560) ซึ่งผลการวิจัย 

พบว่า การแสดงความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคล 

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า โดยรวมอยู ่

ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาต ิ

ไทย-จีน มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ 

สนับสนุนให้ครู ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการสั่งซื้อ 

อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ พัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ช่วย 

แนะน�าแนวทางในการเบิกจ่ายเงินของครูที่มีการซื้ออุปกรณ ์

การเรียนการสอนและส่ือการเรียนรู ้ต่างๆ ก่อนการปฏิบัติงาน 

ในช่วงทุกต้นปีการศึกษา ท�าให้ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าท่ี 

เข้าใจอย่างชัดเจนและผู้บริหารยังให้ความช่วยเหลือในเรื่องของ 

การก�ากับดูแล ด�าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี อย่างเป็นระบบ  

ตามระเบยีบทีก่�าหนดได้อย่างมปีระสทิธภิาพสอดคล้องกบังานวจิยั 

ของ อภิญญา บ้านใหม่ (2560) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ครูมีความ 

พงึพอใจต่อการบรหิารงานงบประมาณในโรงเรยีนเตรยีมอดุมศึกษา 

พัฒนาการ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ 

มากที่สุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการบริหารงานบริหารงานทั่วไปของ 

ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ ไทย-จีน ผู ้บริหารโรงเรียนให้การ 

สนับสนุนและพัฒนางานกิจการนักเรียนให้ตอบสนองตรงตาม 

ความสนใจของผู้เรียนอยู่เสมอ มีคณะกรรมการนักเรียน (Student  

Council) ในแต่ละช่วงชั้น โดยเริ่มต้ังแต่ชั้นประถมศึกษา ถึง 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นผู้แทนนักเรียนในการแสดงความ 

คดิเหน็และมส่ีวนร่วมในการก�าหนดกฎระเบยีบ และจดัให้มกิีจกรรม 

ต่างๆ ของโรงเรียน ให้นกัเรยีนเข้าร่วมกจิกรรมประเพณสี�าคญัต่างๆ  

อาทิ วันแม่ วันพ่อ วันลอยกระทง วันสงกรานต์ ซึ่งการจัดงานเปิด 

โอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน 

จัดขึ้น นอกจากน้ีผู้บริหารสถานศึกษายังได้เห็นความส�าคัญกับคน 

ในชมุชนโดยมกีารเชญิเข้าร่วมงานต่างๆ ของโรงเรยีน เช่น สนับสนุน 

ให้มีการจัดร้านขายของของคนในชุมชนร่วมกับนักเรียนในโรงเรียน  

เพ็ญพร  แก้วมาก, พัชรา  เดชโฮม
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เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน อีกทั้ง 

ผูบ้รหิารยงัเลง็เหน็ความส�าคญัของการวางแผนการพฒันาศกัยภาพ 

ผู ้เรียนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในโรงเรียน 

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ โดยให้นักเรียน 

รุน่พ่ีทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ให้ความช่วยเหลือดแูลนกัเรยีนรุน่น้อง 

ในด้านการพัฒนาความรู้ เช่น การให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ตอนปลายที่มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ  

ช่วยสอนหรือมีกิจกรรมร่วมกันกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ 

มัธยมศึกษาตอนต้น (Peer Tutoring) เช่น การอธิบายการบ้าน 

สอนเพ่ิมเติมสรุปความรู้วิชาต่างๆ ท่ีตนเองถนัดเพื่อส่งเสริมให้ 

น้องๆ มีความรู ้ความเข ้าใจและเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการเรียน 

ซึ่งการบริหารงานดังกล่าว สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

ได้กล่าวว่า การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ 

บริหารองค์กรให้บริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน 

คณุภาพและเป้าหมายทีก่�าหนดไว้โดยมบีทบาทหลกัในการประสาน  

ส่งเสริม สนับสนุน และการอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการ 

ให้การบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้ 

นวตักรรมและเทคโนโลยอีย่างเหมาะสมส่งเสรมิในการบรหิาร และ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักของการบริหารงาน 

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส และ  

ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วม 

ของบุคคลชุมชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษา 

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสอดคล้องกบังานวจิยัของ เฟอร์ราน 

รุยส์ ทารังโก และ แอน อลิซาเบธ วิลสัน (Ferran Ruiz Tarragó, 

Ann Elizabeth Wilson, 2014) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความท้าทาย 

ของการจัดการการศึกษาส�าหรับศตวรรษที่ 21 ในการปรับปรุง 

ระบบการศึกษาขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกนั้น ก่อให้เกิดโครงสร้าง 

ของระบบการศึกษาที่ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นการช่วยเหลือผู้เรียนในระบบเหล่านี้จึงจะต้องพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และสามารถเผชิญกับความท้าทาย 

ระดับโลกในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ

 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา 

ควรจะส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

เพือ่เอือ้ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน มกีารประชาสัมพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร 

ให้ครู ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ทราบ และตระหนักถึงแหล่งเรียนรู้ 

ภายในสถานศึกษา และสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 2. ด้านการบริหารบุคลากร ผู ้บริหารควรจะมีการ 

จัดการเรื่องการลาของครู ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าท่ีอย่างถูกต้อง  

ชัดเจน และเหมาะสม ตรงตามข้อก�าหนดของสถานศึกษา รวมไป 

ถึงมีการชี้แจงข้อก�าหนดให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ด�าเนินการด้วย 

ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

 3. ด้านการบริหารงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษา 

ควรจะจัดให้มีการควบคุมดูแลและบ�ารุงรักษาพัสดุอย่างสม�่าเสมอ  

โดยการจัดท�าข้อก�าหนดที่ชัดเจนในการควบคุมและดูแลบ�ารุงพัสดุ 

และอาจจัดท�าโครงการต่างๆ เพือ่รณรงค์การใช้พัสดใุห้เกดิประโยชน์ 

สูงสุดในสถานศึกษา

 4. ด้านบรหิารงานทัว่ไป ผูบ้รหิารควรจะจดัให้มสีนาม 

กีฬาและสถานที่พักผ่อนกว้างขวางเพียงพอกับจ�านวนนักเรียน  

อาจจะใช้การจดัภมูทิศัน์โดยรอบเพือ่ให้มพีืน้ทีส่เีขยีวเหมาะส�าหรบั 

เป็นสถานที่พักผ่อนและเพิ่มเติมบริเวณสนามกีฬาให้เหมาะสมกับ 

กีฬาในแต่ละประเภทและต้องจัดให้เพียงพอกับความต้องการของ

ผู้เรียน

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน 

ทั้ง 4 ด้าน ของผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ ไทย-จีน 

 2. ควรศึกษาเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ และหลักสูตร 

International Baccalaureate Program หรือ IB โปรแกรม

เพ็ญพร  แก้วมาก, พัชรา  เดชโฮม
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 งานงบประมาณในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา 

 การสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา 

 เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

 รามค�าแหง.

Ferran Ruiz Tarragó1, Ann Elizabeth Wilson. ความท้าทาย 

 ของการจัดการการศึกษาส�าหรับศตวรรษที่ 21.  

 [OnLine]. https://hal.inria.fr/hal- 01054682/ 

 document: 2014.   

เพ็ญพร  แก้วมาก, พัชรา  เดชโฮม
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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 ผ่านเว็บไซต์ระบบ ThaiJo2.0 https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index  

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

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

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

ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารฯ เรียบร้อยแล้ว 

 4) ผู้วิจัยสามารถช�าระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้ 

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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสี่แยกเขาไร่ยา) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา SCAN หลักฐานการช�าระเงินได้ที่ ระบบส่งบทความวิจัย 

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

index.php หรือที่อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com

  กองบรรณาธกิารจะไม่คนืเงินในกรณทีีบ่ทความไม่ผ่านการพจิารณาจากผู้ทรงคณุวฒุ ิไม่ว่ากรณใีดๆ เพราะเป็นค่าตอบแทน

การพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ

 5) ผู้วิจัยจะต้องด�าเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิของวารสาร

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

ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และด�าเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป

 7) ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ การวิจัยไปยังหน่วยงาน/ 

มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน

ข้อก�าหนดในการเตรียมต้นฉบับ
 n	 ขนาดกระดาษ A4

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

 n ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า (Single Space)

 n ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ตามที่ก�าหนดดังนี้

  o ชื่อเรื่อง (Title) 

   - ภาษาไทย ขนาด 18 point , ก�าหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา 

   - ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point , ก�าหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา  

  o ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)

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

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

   - อีเมลล์ผู้เขียนหลัก วันที่ส่ง วันที่แก้ไขล่าสุด และวันตอบรับบทความ

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

  o บทคัดย่อ 

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

   - เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point , ก�าหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา 

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

   ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point

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

   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

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

  o รายละเอียดบทความ (Body) 

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

   - หัวข้อย่อยขนาด 14 point , ก�าหนดชิดซ้าย , ตัวหนา

   - ตัวอักษรขนาด 14 point , ก�าหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา

   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

  รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทน�า วัตถุประสงค์ของการวิจัย อุปกรณ์และวิธีด�าเนิน การวิจัย ผลการวิจัย  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง

 n ค�าศัพท ์ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

 n	 รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค�าบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และ 

จัดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และค�าบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
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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:  
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 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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