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ก�ำหนดการตีพิมพ์
ปีละ 3 ฉบับ
ขอบเขตวารสาร
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารใน
		
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (พ.ศ.2563-2567) จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิต
		
นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกต่างๆ สู่สาธารณชน
		
รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ได้น�ำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ เปิดรับบทความวิจัยใน
		
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน
		
โดยจัดท�ำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ
			
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน)
จ�ำนวน 20 บทความ
			
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
จ�ำนวน 20 บทความ
			
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)
จ�ำนวน 20 บทความ
		
โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed)
		
ในสาขาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review
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วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำ�ไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่บทความวิจัยของนักวิจัยนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่สนใจ เป็นวารสารราย 4 เดือน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) แต่ละฉบับมีจำ�นวน 20 บทความ โดยวารสารฉบับนี้ถือเป็นปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำ�ปี 2563
(กันยายน - ธันวาคม) ซึ่งบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตาม
สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณีได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI
ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2553 และได้มกี ารพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด กองบรรณาธิการวารสารได้ดำ�เนินการเผยแพร่วารสารวิจยั รำ�ไพพรรณี
ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นประจำ�ทุก 4 เดือน ปัจจุบันวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี
ได้ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ในวารสารกลุ่ม 2 (พ.ศ.2563-2567) และเพื่อเป็น
การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการวารสารและเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ทางวารสารได้เปิดรับ
บทความวิจัยสหวิทยาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสังคมและชุมชน เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้
กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูเ้ ขียนทุกท่านทีส่ ง่ บทความวิจยั มาให้พจิ ารณาตีพมิ พ์ ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒใิ นการพิจารณา
บทความ (Peer reviews) ทุกท่านทีใ่ ห้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจยั ต่างๆ ให้มคี วามถูกต้อง และขอขอบพระคุณทุกท่าน
ทีม่ สี ว่ นสนับสนุนการจัดทำ�วารสารวิจยั รำ�ไพพรรณีฉบับนีใ้ ห้เสร็จสมบูรณ์ดว้ ยดี หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าวารสารวิจยั รำ�ไพพรรณีปที ี่ 14 ฉบับที่ 3
ประจำ�ปี 2563 (กันยายน - ธันวาคม) จะสามารถตอบสนองความสนใจของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียด
และดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index ซึ่ง
กองบรรณาธิการวารสารจะดำ�เนินการรวบรวม คัดกรองบทความวิจัยเพื่อนำ�ไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาต่อไป
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ระบุสภาพทางกายภาพชุมชนเมืองท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ
(2) พรรณนาองค์ประกอบต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการสัญจรอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งผลกระทบ ปัญหา และอุปสรรค
การวิจัยนี้ใช้วิธีการด�ำเนินงานแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ มีพื้นที่ศึกษา 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ระยอง เก็บรวบรวมข้อมูล 2 รูปแบบ คือ (1) การสัมภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารภาครัฐระดับจังหวัด ผู้บริหารภาครัฐ
ระดับท้องถิ่น ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป (2) การสนทนากลุ่ม (Focus group) มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารภาครัฐ
ระดั บ จั ง หวั ด ผู ้ บ ริ ห ารภาครั ฐ ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ผู ้ ป ระกอบการด้ า นพั ฒ นาเมื อ ง ผู ้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก ในท้ อ งถิ่ น
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
มีการจ้างงานจากแรงงานภายนอกพืน้ ที่ จึงท�ำให้มปี ญ
ั หาด้านประชากรแฝงในพืน้ ที่ (ค) ในด้านสิง่ แวดล้อม ทัง้ 3 จังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์
แต่ก็มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
แต่ปญ
ั หาดังกล่าวอยูใ่ นระดับทีค่ วบคุมได้ และ (ง) ในด้านคมนาคม ทัง้ 3 จังหวัดมีการเชือ่ มโยงโครงข่ายการคมนาคมดีในระดับระหว่างเมือง
อย่างไรก็ตามในระดับภายในตัวเมืองถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควร
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาการสัญจรอัจฉริยะ, ท่องเที่ยว, พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
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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.
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พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีความพร้อมของ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในฐานะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด
แห่งหนึง่ ส�ำหรับการลงทุนในภูมภิ าคอาเซียน มีฐานด้านอุตสาหกรรม
ทีแ่ ข็งแกร่งซึง่ สามารถรองรับการผลิตขนาดใหญ่ และมีความเชือ่ มโยง
ด้านการคมนาคมกับกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงมีขีด
ความสามารถที่จะถูกพัฒนาสู่เมืองการท่องเที่ยวระดับโลกคู่ขนาน
กันไป โดยรัฐบาลจะต้องมีความพร้อมสนับสนุนการลงทุนและ
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจบริการด้านท่องเทีย่ วอย่างมืออาชีพ รวมถึงสิทธิ
พิเศษต่างๆ ด้านการลงทุน เพื่อสนับสนุนการเติบโตและขยายตัว
ของชุ ม ชนเมื อ งในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ตะวั น ออก (Eastern
Economic Corridor: EEC) โดยจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
ความปลอดภัย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเดินทางสะดวก
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและทั่วถึง และเน้น
ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนเมืองและศักยภาพ
ของเมืองบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมนั้นๆ
การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ในด้ า นการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งแผนงานย่อยภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้สามารถบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการยกระดั บ คุ ณ ภาพการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่
สามจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
สู่การท่องเที่ยวระดับโลกรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และ
กลุ่มเชิงสุขภาพ โดยมี พัทยา สัตหีบ และระยอง เป็นวงแหวน
การท่องเที่ยวหลัก ขยายสู่ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และขยายสู่แหล่ง
ท่องเทีย่ วอืน่ ๆ เพือ่ สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วให้ประชาชนในพืน้ ที่
ให้สูงขึ้น (ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,
2560) นอกจากนี้ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกถือได้ว่า
เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมเชิงเศรษฐกิจสูงที่สุดของประเทศ เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญมาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา โดยโครงการพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ได้ยกระดับ
ขีดความสามารถของประเทศไทยจาก การเป็น “ผูน้ ำ� เข้าเพือ่ บริโภค
ภายในประเทศ” ไปสู่ “การผลิตเพื่อทดแทนการน�ำเข้า”และเข้าสู่
”การเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลก” ในปัจจุบัน โดยมี
การพัฒนาพื้นที่หลัก 2 พื้นที่ ประกอบด้วย (1) พื้นที่แหลมฉบัง
ซึ่งมีท่าเรือแหลมฉบังเป็นประตูการค้าหลัก มีนิคมอุตสาหกรรม
หลังพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังรองรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ
(2) พื้นที่มาบตาพุต ซึ่งมีท่าเรืออุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม
หนักรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, 2561) โดยการ
บริหารการจัดการเมืองเริม่ ต้นด้วยการเตรียมพร้อมของชุมชนในพืน้ ที่

โดยกระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นชุมชนเมือง คือ ความสามารถ
ทางเทคโนโลยี เนื่ อ งจากคนสามารถปรั บ สภาพวิ ถี ชี วิ ต ตนเอง
ให้เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐาน สามารถรวมกลุ่มหน่วยผลิตภายใน
ชุมชนท�ำให้ต้นทุนการผลิตต�่ำลง และมีนวัตกรรมการผลิต สามารถ
น�ำทุนสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือ
สร้างความแตกต่างได้โดยไม่ต้องล้มเลิกอาชีพดั้งเดิม โดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้าสู่พื้นที่ ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างอาชีพใหม่ๆ ทดแทน
อาชีพเกษตรกรรม วิสาหกิจชุมชนที่จะพัฒนาได้ดีจ�ำต้องปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับแนวทางการพัฒนาเมือง ทิศทาง
การเชื่อมโยงกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวด้วยศักยภาพการเข้าถึง
พื้นที่ตามแนวระบบโลจิสติกส์ที่สะดวกรวดเร็ว มีการเชื่อมโยง
กิจกรรมท่องเที่ยวกับพื้นที่ใกล้เคียงต่างๆ ตามลักษณะภูมิศาสตร์
และสังคมวัฒนธรรม
จากที่กล่าวมาข้างต้น โครงการศึกษาเชิงบุกเบิกเพื่อ
การจัดท�ำผังยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพหลากหลายประเภท
ของชุมชนเมืองท่องเทีย่ ว ตามแนวเส้นทางการสัญจรอัจฉริยะในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกนี้ คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ในการสร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตามหลักธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสของภาครัฐที่มีต่อการ
พัฒนาชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจทุกภาคส่วนรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายแนวทางจัดท�ำผังยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชน
เมืองท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการเติบโตของเมืองต่างๆ ในพื้นที่
รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้านการพัฒนาศักยภาพ
ดิจิตัลและความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จ�ำเป็น ส่งเสริมบทบาทเครือข่าย
ประชารัฐสูธ่ รรมาภิบาลการท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ และการศึกษาการวาง
ผั ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสั ญ จรอั จ ริ ย ะที่ ต อบโจทย์ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ความหลากหลายซึง่ เป็นแผนหนึง่ ในการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวั น ออก ดั ง นั้ น ระเบี ย บวิ ธี แ ละขั้ น ตอนการวิ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ นี้
จะประกอบด้วย (1) เพื่อวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของชุมชน
เมื อ งท่ อ งเที่ ย วในเขตระเบี ย งเศรษฐกิ จ ตะวั น ออก (EEC) (2)
เพื่อวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน มาตรการสนับสนุนการสัญจรเพื่อ
การท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น (3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน
ผลกระทบ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการพั ฒ นาการสั ญ จรเพื่ อ
การท่องเที่ยว โดยใช้แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประกอบกับ
แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (อุมาภรณ์ บุพไชย, 2561)
เข้ามาประกอบการศึกษาในครั้งนี้
ดังนัน้ บทความนีไ้ ด้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการศึกษา
ปัจจัยสนับสนุน ผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการ
สัญจรเพือ่ การท่องเทีย่ วในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ทีย่ งั ขาด
ระบบขนส่งสาธารณะที่ดีเชื่อมต่อจากสนามบินสู่เมือง ถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่พัก อาหาร และกิจกรรมอันเป็นที่ต้องการและดึงดูด

รำไ
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อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย

1) ผลการศึกษาสภาพทางกายภาพของชุมชนเมือง
ท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC)
จากการศึกษาสภาพทางกายภาพของจังหวัดในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกด้วยการส�ำรวจ และผลจากการเสนอ
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัด
ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเชิงวัฒนธรรม ท�ำให้เป็น
จุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และยังมี
การบริหารจัดการทีห่ ลากหลาย ได้แก่ การบริหารราชการส่วนภูมภิ าค
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และการบริหารรูปแบบพิเศษของ
เมืองพัทยา ส�ำหรับการสัญจรของจังหวัดชลบุรีนั้น มีทั้งทางบก
ทางน�้ ำ และทางอากาศโดยมี ท ่ า อากาศยานอู ่ ต ะเภา ซึ่ ง เป็ น
ท่าอากาศยานนานาชาติ ภายใต้การดูแลของการท่าอากาศยาน
และกองทัพเรือ นอกจากนี้ท่าน�้ำยังมีท่าเรือสินค้าแหลมฉบัง ซึ่งเป็น
จุดขนถ่ายสินค้า ออกสูต่ า่ งประเทศ มีระบบโครงข่ายถนนทีห่ ลากหลาย
ส�ำหรับระบบรถโดยสารสาธารณะ และระบบขนส่งมวลชนของ
จังหวัดชลบุรี มีหลายประเภท ทั้งรถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งกระจุก
อยู่ในบริเวณที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง ซึ่งท�ำหน้าที่เชื่อมต่อ
ระหว่างจุด (point to point) ภายในระยะทางไม่ไกลมากนัก ส�ำหรับ
การเดิ น ทางระหว่ า งอ� ำ เภอ และจั ง หวั ด นั้ น มี ร ะบบขนส่ ง อยู ่
2 ประเภทหลัก คือ ระบบขนส่งทางถนน และระบบขนส่งทางราง
สามารถอธิบายได้ดงั นี้ ระบบขนส่งทางถนน สามารถแยกออกได้เป็น
การใช้รถตู้โดยสารสาธารณะกับรถบัสส�ำหรับโดยสารสาธารณะ
ซึ่ ง ทั้ ง 2 รู ป แบบจะวิ่ ง บนเส้ น ทางประจ� ำ ทั้ ง คู ่ แต่ จ ะแตกต่ า ง
ในส่วนของราคาค่าโดยสารที่รถตู้จะมีค่าโดยสารที่สูงกว่าแต่จะมี
ระยะเวลาในการเดิ น ทางจะรวดเร็ ว กว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั น
แต่ส�ำหรับการเดินทางด้วยรถโดยสารประจ�ำทางนั้น จะท�ำการ
เชื่อมโยงระหว่างอ�ำเภอภายในจังหวัดเป็นหลัก นอกจากนี้แล้ว
ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมืองชลบุรจี ะพบรถโดยสารสองแถว ซึง่ วิง่ บนเส้นทาง
ประจ�ำขึ้นอยู่กับเจ้าของคิวรถที่ได้รับสิทธิในการจัดตั้งคิวรถ ส�ำหรับ
การโดยสารระบบรางจะเป็ น เส้ น ทางรถไฟสายภาคตะวั น ออก
โดยเริ่มตั้งแต่กรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา และเชื่อมต่อมายัง
อ�ำเภอศรีราชา และยังมีการขยายเส้นทางตามนโยบายของรัฐบาลฯ
ที่ต้องการเชื่อมต่อกับท่าเรือแหลมฉบัง และเมืองพัทยา ซึ่งท�ำให้
เส้นทางรถไฟสายนีม้ สี ถานีสนิ้ สุดทีเ่ ขาชีจรรย์ ซึง่ เป็นชุมทางเชือ่ มต่อ

ชภัฏ

1. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ส ภาพทางกายภาพของชุ ม ชน
เมืองท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC)
2. เพือ่ วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน มาตรการทีส่ นับสนุน
การสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวในในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน ผลกระทบ ปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาการสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวในระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก

ผลการวิจัย

ิทยา

ลัยร
า

ในการศึกษาปัจจัยสนับสนุน ผลกระทบ ปัญหา และ
อุปสรรคในการพัฒนาการสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวในเขตระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก มีระเบียบวิธีวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ (In-depth interview)
(พรรัตน์ แสดงหาญ และคณะ, 2561) ร่วมกับการจัดสนทนากลุ่ม
กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focus group) ซึ่งใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย (1) SWOT Analysis (2) การตรวจ
ประเมินเบื้องต้น (GAP Analysis) ร่วมกับการวิจัยทางเอกสาร
(documentary research) และท�ำการส�ำรวจที่ตั้งของสถานีและ
การเชื่อมโยงของระบบคมนาคมขนส่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก ซึ่งการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่นั้นผู้วิจัยได้ให้ความส�ำคัญ
กับกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน โดยมีกลุม่ เป้าหมายซึง่ เป็น
ตัวแทนของประชาชนในพืน้ ที่ 6 กลุม่ ดังนี้ ตัวแทนจากกลุม่ ผูบ้ ริหาร
ในส่วนราชการ, กลุม่ ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองท้องถิน่ , ผูป้ ระกอบการ
ด้านการพัฒนาเมือง, ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในท้องถิ่น ด้านท่องเที่ยวหรือการค้าการบริการต่อเนื่อง ผู้แทนจาก
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และประชาชน ซึ่งใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
การเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง กลุ ่ ม ละ 20 คน ต่ อ 1 จั ง หวั ด
รวมทั้งสิ้น 120 คนต่อจังหวัด โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงาน และ
ประชาชนในพื้นที่น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิด
เมืองท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตลอดจนรับฟัง
ปัญหา และอุปสรรคในพื้นที่ พร้อมทั้งศึกษานโยบาย แผนงาน และ
มาตรการต่างๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสัญจรอัจฉริยะเพื่อ

มห
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

การท่องเทีย่ วในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก น�ำไปสูก่ ระบวนการ
รั บ รู ้ แ ละเข้ า ใจ เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเสียจากทุกภาคส่วน
ส�ำหรับพื้นที่ที่ใช้ท�ำการศึกษา คือ จังหวัดในเขตระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

รำไ

นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และขาดแผนผั ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ จ ะเชื่ อ มโยงแหล่ ง
ท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ทั้งธรรมชาติป่าเขา น�้ำตก อ่าว
ชายหาดและทะเล แหล่งวัฒนธรรมชุมชน ตลาด ห้างร้านทันสมัย
ตลอดจนพืน้ ทีต่ อ้ งห้ามพลาดหรือ Unseen Destination เข้าด้วยกัน
โดยเฉพาะด้วยโครงข่ายสัญจรการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูงตามแนวทางการสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility)
ซึ่งเป็นหนึ่งหัวใจส�ำคัญของเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable
Tourism Town)
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รางที่มีปลายทางอยู่ในจังหวัดระยอง โดยเริ่มต้นเส้นทางรถไฟ
จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา และปลายทางทีน่ คิ มอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ซึง่ เป็นเส้นทางทีใ่ ช้ขนส่งวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์และสินค้าจาก
โรงงานในนิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด และนิ ค มอุ ต สาหกรรม
แหลมฉบัง จังหวัดระยองมีข้อได้เปรียบจากการที่มีที่ตั้งใกล้กับ
ท่าอากาศยานนานาชาติอตู่ ะเภา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในอ�ำเภอบ้านฉาง
จึงมีแผนพัฒนาเป็นศูนย์กลางส�ำหรับการบินในระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออกในอนาคต และส�ำหรับระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัด
ระยองนั้น ยังไม่มีความพร้อมเนื่องจากยังขาดการเชื่อมโยงเส้นทาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท่องเที่ยว ท�ำให้การเดินทางไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละที่ภายในจังหวัดเป็นไปได้ยาก
2) การวิเคราะห์นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาจัดท�ำ
ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนเมืองท่องเที่ยวหลากหลาย
ประเภทด้วยแนวทางการสัญจรอัจฉริยะ ในเขตระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก
จากการวิจัยจากเอกสารพบว่า เศรษฐกิจเป็นรากฐาน
ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะฉะนัน้ การเติบโตภายใต้โครงสร้าง
การพั ฒ นาที่ เข้ ม แข็ ง เปรี ย บเสมื อ นเป็ น ต้ น ทุ น ของประเทศเพื่ อ
ยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0” เพื่อให้ไป
ถึงจุดมุ่งหมายนั้น จึงต้องมีการก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายน�ำร่องใน
3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง อีกทั้งยังได้ก�ำหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมเพือ่ ให้เกิดการลงทุนอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภค
เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน และการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ และการอ� ำ นวยความสะดวกต่ า งๆ ในพื้ น ที่ รวมทั้ ง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย นอกจากนี้คณะกรรมการ
นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ยังมีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
เรื่ อ งการจั ด ท� ำ แผนการพั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวันออกทั้งหมด 8 แผน ซึ่งแต่ละแผนจะเชื่อมโยงกันเพื่อให้
เกิดการบูรณาการการพัฒนาอย่างคลอบคลุมทุกมิติอย่างชัดเชน
(ส� ำ นั ก คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก,
2561) หนึ่งในนั้นคือ นโยบายการจัดท�ำผังเมืองรวม การท�ำผังกลุ่ม
จั ง หวั ด ในระเบี ย งเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก เป็ น การ
ออกแบบหรื อ จั ด ท� ำ ผั ง ทั้ ง 3 จั ง หวั ด ในระเบี ย งเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษภาคตะวันออก เพื่อก�ำหนดขอบเขตในการก�ำหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เนื่ อ งจากเป็ น การสร้ า งกรอบส� ำ หรั บ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี จากนั้นท�ำการสร้าง
และออกแบบผังเมืองภายใต้กรอบเดียวกันเพื่อให้มีความเชื่อมโยง
เป็ น เอกภาพ และบทบาทที่ มี ค วามสอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น
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ไปยังชุมทางมาบตาพุด ในจังหวัดระยอง และจากการลงพื้นที่พบว่า
การเดินทางของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีนั้น ส่วนใหญ่จะใช้
รถยนต์ส่วนตัวเป็นหลัก เนื่องจากมีความสะดวกและคล่องตัว
มากกว่า และจังหวัดชลบุรีมีแผนพัฒนาเมืองสู่ Smart City เช่น
บางแสน (นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ, 2559)
ส� ำ หรั บ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราเป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม
ขนาดใหญ่ และมีแม่น�้ำบางปะกงไหลผ่าน ประกอบกับเป็นพื้นที่
ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาอ่างฤาไนย ท�ำให้เป็นจังหวัดที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะรูปแบบการท่องเทีย่ ววิถชี มุ ชนริมแม่นำ�้
บางปะกง ซึ่งมีความเป็นมาที่ยาวนานผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม
ไทย-จีน ซึง่ เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่ นอกจากนีย้ งั มีแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้แก่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร และวัดสมานรัตนาราม ตลอดจน
ตลาดเก่าริมน�้ำ อาทิ ตลาดบ้านใหม่ ตลาดคลองสวน 100 ปี
ตลาดโบราณนครเนื่องเขต เป็นต้น ส�ำหรับรูปแบบการสัญจรใน
จังหวัดฉะเชิงเทรานั้น ในปัจจุบันนิยมรถยนต์ส่วนตัว รองลงมา
เป็นการใช้รถโดยสารประจ�ำทาง (รถสองแถว) ซึ่งแต่เดิมเป็นรถเมล์
แต่คนไม่นยิ มใช้ เจ้าของกิจการจึงต้องท�ำการปรับปรุงเป็นรถโดยสาร
สองแถวแทน นอกจากการสัญจรทางน�ำ้ และการสัญจรทางถนนแล้ว
ยังคงมีการสัญจรด้วยระบบราง (รถไฟ) โดยมีรถไฟเพือ่ การท่องเทีย่ ว
ออกวิ่งวันละ 1 รอบ โดยมีจุดเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ และมีจุดสิ้นสุดที่
ศรีราชา และวิ่งกลับอีก 1 รอบ จุดเด่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ
ที่ตั้งใกล้กับกรุงเทพมหานคร และใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ ท�ำให้
ใกล้ กั บ แหล่ ง ตลาดการท่ อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด ในระเบี ย งเศรษฐกิ จ
ตะวันออก ส�ำหรับระบบคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวภายในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างยังไม่มีความพร้อม เนื่องด้วย
ลักษณะการเดินทางของประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา นิยมใช้การเดินทาง
ด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลัก ท�ำให้ผู้ประกอบการรถประจ�ำทาง
ไม่เสีย่ งลงทุนรถโดยสารประจ�ำทาง ประกอบกับแหล่งท่องเทีย่ วของ
จังหวัดฉะเชิงเทราได้เริม่ มีการร่วมกลุม่ เพือ่ สร้างเส้นทางการท่องเทีย่ ว
โดยเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเน้นวิถีชุมชนและการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรเป็นหลัก จึงท�ำให้ระบบการเชื่อมต่อด้วยรถสาธารณะยัง
ไม่มีความครอบคลุม และยังไม่เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
ซึง่ สัมพันธ์ไปถึงโอกาสอยูร่ อดของแหล่งท่องเทีย่ ว หากมีการวางแผน
เส้นทางการท่องเที่ยวแล้วไม่สามารถอยู่รอดได้ ส่งผลให้เส้นทาง
ท่องเที่ยวขาดความน่าสนใจลงไป
ในส่วนของจังหวัดระยอง ส�ำหรับรูปแบบการสัญจรของ
จังหวัดระยองนั้นจะเป็นรูปแบบการคมนาคมทางบก ซึ่งมีถนน
สายหลัก ถนนสายรอง และทางหลวงท้องถิ่น ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 (สุขุมวิท) เชื่อมจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (บางละมุง - ระยอง) และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 344 (บ้านบึง - แกลง) และยังมีระบบขนส่งระบบ

วิสาขา ภู่จินดา, ณยศ กุลพานิช, เตชินท์ ก้อนนิล, ซุกกรีย๊ะ หะยีสะอะ
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โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนด้วยระบบรางในเขตเทศบาลนครระยอง
เมื่อปี พ.ศ.2557 และได้ก�ำหนดเส้นทางเดินรถไฟฟ้า (Streetcar)
จ�ำนวน 2 เส้นทาง ซึ่งในปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการศึกษาเบื้องต้น
เท่านั้น ยังไม่ได้มีการลงข้อมูลอย่างละเอียด รวมทั้งยังไม่มีการท�ำ
ประชาคมในพื้นที่
3) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน ผลกระทบ ปัญหา
และอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการสัญจรอัจฉริยะเพื่อ
การท่องเที่ยว
ศึกษาด้วยการใช้ผลจากการวิเคราะห์ SWOT และ
Gap analysis จากการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า ปัจจัยสนับสนุน
ผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการสัญจรของพื้นที่
ศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้ า น คื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านคมนาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
จั ง หวั ด ชลบุ รี ด้ า นเศรษฐกิ จ เป็ น เมื อ งท่ า เรื อ และ
เมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ด้านสังคม จังหวัดชลบุรี
มี ลั ก ษณะชุ ม ชนที่ มี ค วามเป็ น เมื อ งสู ง จึ ง มี ค วามได้ เ ปรี ย บใน
การพัฒนาในด้านการสัญจรอัจฉริยะ เนื่องจากเมืองหลายเมือง เช่น
อ� ำ เภอเมื อ งชลบุ รี เมื อ งแสนสุ ข และพั ท ยา มี ค วามพร้ อ มใน
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการคมนาคม มี ก ารหลั่ ง ไหล
ของผู้คนเข้ามาในเมืองเป็นจ�ำนวนมาก แต่อุปสรรคของพัฒนาคือ
ความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี ด้านสิง่ แวดล้อม จังหวัดชลบุรี
มีปัญหาด้านมลพิษแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ โดยปัญหาที่พบ
มากทีส่ ดุ คือ มลพิษจากขยะ ทีม่ เี พิม่ มากขึน้ จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ และจากภาคการท่องเที่ยว ด้านคมนาคม จังหวัดชลบุรี
มีความพร้อมด้านโครงข่ายถนน แต่ด้วยปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้น
ในปัจจุบันก็ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ประกอบกับการ
คมนาคมขนส่งในพื้นที่ยังขาดความหลากหลาย ขาดการเชื่อมโยง
การเดินทางสาธารณะในพื้นที่ แต่ยังขาดในเรื่องคุณภาพการให้
บริ ก าร ส� ำ หรั บ แนวทางการพั ฒ นาการสั ญ จรอั จ ฉริ ย ะจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญทั้งตัวแทนจาก ผู้บริหารระดับจังหวัด
ผูบ้ ริหารระดับเมือง และตัวแทนจากผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว พบว่า
มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานราชการเพื่อผลักดัน
ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
ชลบุรี เรื่องการมาของรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพราะจะเพิ่มระดับ
คุณภาพทั้งระยะเวลา ความปลอดภัย และมาตรฐานความเที่ยงตรง
ของเวลาให้ดีมากขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในด้านการ
จ้างงานจากการขยายตัวของภาคบริการ และอุตสาหกรรมไมซ์
(MICE) ในพื้นที่ ส่วนภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนั้นต้องมีการ
ปรับตัว สร้างกลยุทธ์ จุดขายของตนเองเพื่อดึงกลุ่มนักท่องเที่ยว
จากการเกิดโครงการรถไฟรางคู่ และรถไฟฟ้าความเร็วสูง ส�ำหรับ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพบว่า มีปัญหาด้านความพร้อมของระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เช่นระบบรางคือสถานีรถไฟชลบุรี
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ซึ่งกันและกัน ซึ่งในแต่ละจังหวัดก็มีแผนและนโยบายเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเมืองที่แตกต่างกันไป (อุมาภรณ์ บุพไชย, 2561) โดยใช้
แนวทางพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ดังต่อไปนี้
จั ง หวั ด ชลบุ รี มี แ นวทางการพั ฒ นาด้ ว ยระบบเมื อ ง
อัจฉริยะ หรือที่นิยมเรียกกันว่า Smart City โดยจังหวัดมีแผน
ในการสร้ า งระบบขนส่ ง สาธารณะในรู ป แบบ Smart Bus
เชือ่ มระหว่างเมืองหลักในจังหวัดชลบุรี รองรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทาง
จากรถไฟฟ้าความเร็วสูงเข้าสู่เมืองต่าง ๆ แต่ปัจจุบันยังคงติดปัญหา
ที่ความไม่แน่นอนของสถานีในการสร้าง จึงทราบแต่เพียงว่ามี
รถไฟฟ้าความเร็วสูงมาที่จังหวัดชลบุรี แต่ยังไม่ทราบต�ำแหน่งสถานี
ที่แน่นอน นอกจากนี้แล้วยังมี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ที่เข้ามา
สนั บ สนุ น เทคโนโลยี ใ ห้ กั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ใช้ ป ระชาสั ม พั น ธ์
ออกสื่อในช่องทางต่างๆ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังไม่มีนโยบายจากภาครัฐอย่าง
ชัดเจน แต่มีแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จากภาคเอกชน จากกลุ่ม
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในชือ่ “โครงการเมืองใหม่แปดริว้ ” เน้นการวาง
ผังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เน้นการเชื่อมโยง
จากรถไฟฟ้าความเร็วสูง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ให้มีความทันสมัย และรองรับเป็นพื้นที่อยู่อาศัยชั้นดี โดยเน้นจะ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณด้านนอกเมือง แต่โครงการนี้
ยังไม่แน่นอนในการลงทุนอย่างชัดเจน
จังหวัดระยอง มีนโยบายระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องหลัก
2 นโยบาย คือ (1) โครงการระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart
City) โดยการน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ซึ่งจังหวัดระยอง โดยมี
การผลักดันปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การวิจัย และพัฒนา และ
การศึกษาไปพร้อมกัน สร้างความร่วมมือผลึกก�ำลังของทุกภาคส่วน
ภายใต้แนวคิดประชารัฐ และร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อการวิจัยพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในประเทศ และ
ระดับโลกเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และ (2) โครงการการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะตามแนวคิดการพัฒนาพืน้ ทีร่ อบสถานีขนส่งมวลชน (TOD)
ในเขตเทศบาลนครระยอง ผู้บริหารจังหวัดระยองมีแนวคิดแก้ไข
ปัญหาด้านการจราจรและด้านเศรษฐกิจของเมืองเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ ดี ขึ้ น โดยน� ำ แนวคิ ด การเติ บ โต
อย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่
รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development - TOD)
สอดคล้องกับงานวิจัยที่จะพัฒนาพื้นที่รอบสถานีเป็นศูนย์กลาง
(ภาวิณี เอีย่ มตระกูล และคณะ, 2560) มาประยุกต์ใช้ในการวางแผน
การพัฒนาพื้นที่เทศบาลนครระยอง โดยทางเทศบาลนครระยอง
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู ้ เชี่ ย วชาญของสถาบั น การเติ บ โตอย่ า ง
ชาญฉลาดแห่งประเทศไทย ช่วยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการวางผัง

วิสาขา ภู่จินดา, ณยศ กุลพานิช, เตชินท์ ก้อนนิล, ซุกกรีย๊ะ หะยีสะอะ

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 11

รำไ

พพ
รรณ
ี

รถบรรทุกและรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีมาก ประกอบกับการพัฒนา
ด้านนีย้ งั ไม่ทนั การเติบโตของเมืองจึงเกิดการจราจรติดขัดในช่วงเวลา
เร่งด่วน และตามแยกต่างๆ ที่เข้าสู่ตัวเมือง
จังหวัดระยอง ด้านเศรษฐกิจตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์
ที่ เ หมาะสมกั บ การลงทุ น ด้ า นอุ ต สาหกรรมเนื่ อ งจากมี ท ่ า เรื อ
มาบตาพุ ด ที่ เ อื้ อ ต่ อ การขนส่ ง สิ น ค้ า และมี นิ ค มอุ ต สาหกรรม
มาบตาพุดทีเ่ ป็นแรงขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของจังหวัดระยองท�ำให้เกิด
การจ้างงานและการหลั่งไหลของแรงงานจากภายนอกส่งผลให้เกิด
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ภายในจั ง หวั ด มากขึ้ น เกิ ด การสั่ ง ซื้ อ
สิ น ค้ า ทางการเกษตรในพื้ น ที่ ม าใช้ ป ระกอบอาหารต้ อ นรั บ
นักท่องเทีย่ วมากขึน้ และท�ำให้วตั ถุดบิ หรืออาหารท้องถิน่ เป็นทีร่ จู้ กั
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้านสังคม จังหวัดระยอง
เป็นจังหวัดที่มีที่ตั้งของเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญของประเทศ
ซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมหนักที่ใช้แรงงานเป็นจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้
เกิดการจ้างงานในพืน้ ทีส่ งู เกิดประชากรแฝงในจังหวัดระยองจึงเกิด
ปั ญ หาสั ง คม ปั ญ หาด้ า นการคมนาคม และด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
จังหวัดระยองเป็นจังหวัดทีม่ กี ารลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตเป็น
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านปิโตรเคมี และโรงกลั่น
ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ รวมถึงความขัดแย้งระหว่าง
โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนในพืน้ ที่ ด้านคมนาคม จังหวัดระยอง
มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาโครงการด้ า นการคมนาคมขนส่ ง
โดยโครงการที่ส�ำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
เป็นเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
3 สนามบิน โครงการรถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ โครงการก่อสร้าง
มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด
ระยะที่ 3 ดังนัน้ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพือ่ รองรับการพัฒนา
ในอนาคตจึงมีความส�ำคัญ เนื่องจากในปัจจุบันจังหวัดระยองมี
การเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ระบบขนส่งสาธารณะนั้น
ได้รับการพัฒนาที่ช้ากว่าควรจะเป็น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รบั ผลกระทบด้านการขนส่งและการจราจรรวมทัง้ ปัญหาอุบตั เิ หตุ
บนท้องถนน ส�ำหรับแนวทางการพัฒนาการสัญจรอัจฉริยะเพื่อ
การท่องเที่ยวในจังหวัดระยองจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
พบว่า มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานราชการเพื่อ
ผลักดันขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวใน
จังหวัดระยอง มีความคิดเห็นว่า หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน
ในพื้นที่ยังรอความชัดเจนถึงโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสาม
สนามบิน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการและต�ำแหน่งที่ตั้งของสถานี อีกทั้ง
สนามบิ น เป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของการท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากเป็ น
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว มีส่วนน้อยที่จะดึงคนให้
เข้ามาท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ เนือ่ งจากสนามบินอูต่ ะเภาไม่ใช่สนามบินหลัก
แต่เป็นสนามบินที่ช่วยส่งเสริมสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อลดการเสีย
เวลาการบินวนรอจอด แต่สิ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือการที่
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ที่ ยั ง ขาดการเชื่ อ มต่ อ มายั ง เมื อ งท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
จึงไม่นิยมเลือกเดินทางด้วยระบบราง ส�ำหรับข้อเสนอเพื่อให้เกิด
การพัฒนาการสัญจรเพือ่ การท่องเทีย่ วในรูปแบบการสัญจรอัจฉริยะ
นั้นพบว่า มีปัญหาในระดับถึงความรู้ความเข้าใจของประชาชนใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่ออ�ำนวยความสะดวกของตนเอง เช่น การใช้
แอพลิเคชันด้านการขนส่งสาธารณะถ้ามีโครงการนีเ้ กิดขึน้ ความนิยม
ในการใช้งานอาจจะน้อยจนต้องล้มเลิกโครงการไป ดังนัน้ จึงเสนอให้
หน่วยงานราชการด้านการศึกษาในพืน้ ทีม่ กี ารสอนการใช้เทคโนโลยี
ให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านเศรษฐกิจมีที่ตั้งยุทธศาสตร์
ที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ และหลายจังหวัดในภาคตะวันออก จึงมี
ศักยภาพด้านการค้า เป็นศูนย์กลางการขนส่ง และมีทางออกทะเล
สามารถเชื่อมโยงการค้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลสะดวก
เนื่องจากมีเส้นทางผ่านทางหลวงสายกรุงเทพฯ ชลบุรีสายใหม่
(มอเตอร์เวย์) และอยูใ่ กล้ทา่ เรือแหลมฉบัง รวมถึงสนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ จึงมีนคิ มอุตสาหกรรมเป็นจ�ำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิง่
ย่านบางปะกง ก่อให้เกิดการจ้างงานในพืน้ ทีแ่ ละเกิดการหลัง่ ไหลของ
แรงงานเข้ามาในจังหวัด และยังมีจุดขายในด้านแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ มีวถิ ชี วี ติ การเกษตรในพืน้ ทีท่ ำ� ให้มผี ลผลิตภาคการเกษตร
ป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ด้านสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับ
อิทธิพลการขยายตัวของสังคมเมือง และการเปลี่ยนแปลงจาก
การผลิตภาคการเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ท�ำให้วิถีชีวิตชนบท
ในบางพื้นที่หายไป มีการเข้ามาของประชากรแฝงมากขึ้น และ
อุบัติเหตุทางถนนเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ส่วนบุคคล
และรถบรรทุก ด้านสิ่งแวดล้อมมีปัญหาค่อนข้างน้อยเนื่องจากพื้นที่
ส่วนใหญ่ของฉะเชิงเทรายังเป็นวิถีชีวิตชนบทอยู่และจากการที่
จังหวัด ด้านคมนาคม มีเส้นทางผ่านทางหลวงสายกรุงเทพฯ ชลบุรี
สายใหม่ (มอเตอร์เวย์) และอยูใ่ กล้ทา่ เรือแหลมฉบัง รวมถึงสนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมิ และยังมีสถานีรถไฟฉะเชิงเทราที่เป็นชุมทาง
ที่ ส ามารถแยกไปสถานี อ รั ญ ประเทศ และสถานี พ ลู ต าหลวง
จังหวัดฉะเชิงเทราจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งทางราง
ส�ำหรับแนวทางการพัฒนาการสัญจรอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยว
ในจังหวัดฉะเชิงเทราจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญให้ความคิด
เห็ น คิ ด ว่ า การสร้ า งรถไฟฟ้ า ความเร็ ว สู ง สามารถเปลี่ ย นเมื อ ง
ฉะเชิงเทราได้มาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านการคมนาคม โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบเป็ น อย่ า งมากต่ อ วิ ถี ชี วิ ต วิ ถี ช นบท และ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่หลายภาคส่วนมีความเป็นกังวลเป็นอย่างมาก
เนือ่ งจากจุดขายส�ำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์และมีความหลากหลาย ส่วนปัญหาด้านการคมนาคม
ยังเป็นปัญหาใหญ่ คือ ความพร้อมของระบบโครงข่ายถนน เนือ่ งจาก
ถนนสายหลักและสายรองมีปริมาณน้อยและคับแคบ จากปริมาณ
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ขนส่งสาธารณะให้ทันกับการเติบโตของจังหวัดระยอง โดยมุ่งเน้น
เพื่อเอื้อต่อนักท่องเที่ยวและเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
ให้มากที่สุด

พพ
รรณ
ี

สถานที่ท่องเที่ยว หรือชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวมีการสร้างกลยุทธ์
สร้างจุดขายของตัวเอง ส�ำหรับข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนา
การสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง คือ การสร้างระบบ

ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยสนับสนุนผลที่ส่งผลต่อการพัฒนาในการพัฒนาการสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
ปัจจัยสนับสนุน

ผลกระทบ

รำไ

นโยบายสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการ โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
4.0” รัฐบาลจึงได้จัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีทั้งหมด 8
แผนพั ฒ นา คื อ แผนภาพรวมเพื่ อ การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
แผนพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัยเทคโนโลยี แผนปฏิบัติการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล แผนการให้บริการภาครัฐเบ็ดเสร็จครบวงจร แผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินในภาพรวม และแผนการด�ำเนินงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่ง
การด�ำเนินการขับเคลื่อนตามแผนไปพร้อมกันท�ำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่พิเศษอย่าง
ครอบคุมทั้งมิติ มีเอกภาพ และยั่งยืน

ลัยร
า

ชภัฏ

นโยบายสนับสนุนจากส�ำนักงานเมืองอัจฉริยะ จากโรดแมปการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งหมด 3 ระยะคือ (1) ระยะที่ 1 ปรับเปลี่ยน
ประเทศไทย
เรียนรู้ และสร้างเมืองต้นแบบ (พ.ศ.2561) (2) ระยะที่ 2 ต่อยอดจุดแข็ง และบูรณาการ
ระดับภาค (2562 - 2563) และ (3) ขยายผลไปสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ (พ.ศ.2564 2565) การส�ำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยจึงประกาศพื้นที่เป้าหมายเมืองอัจฉริยะ
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2562) ทั้งหมด 10 เมือง 7 จังหวัด ซึ่งจังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา อยู่ 3 ใน 10 จังหวัดนั้นด้วย รัฐบาลกระตุ้นการลงทุนในเมืองอัจฉริยะ
ผ่านกลไกการจัดท�ำแผนนโยบายและแผนขับเคลื่อนน�ำร่อง รวมทั้งการสร้างระบบนิเวศ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลและประยุกต์การใช้งานเมืองอัจฉริยะ
ตลอดจนมาตรการทางภาษี (BOI) ทั้งในพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่ แก่ผู้ประกอบการเมือง
อัจฉริยะ

ิทยา

นโยบายสนับสนุนการพัฒนาพืน้ ทีร่ ะดับท้องถิน่ ปัญหาการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม
เพื่อการพัฒนาการสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวใน การท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หน่วยงาน
เขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
ระดับท้องถิ่นจึงมีแผนการพัฒนาเมืองโดยยึดหลักการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart
Growth) เพื่อให้เทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาเมืองให้มากขึ้น และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชากร และนักท่องเที่ยว

มห
าว

สภาพทางกายภาพของพื้นที่เขตระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก

พืน้ ที่ 3 จังหวัดของพืน้ ทีเ่ ขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีความได้เปรียบทางกายภาพ
เนื่องพื้นที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร มีการเดินทาง ระบบคมนาคมที่สะดวก เป็นพื้นที่
ชายฝั่งที่มีการพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมการผลิต ท่าเรือ การท่องเที่ยว พื้นที่อนุรักษ์
และพื้นที่ชุมชนอย่างชัดเจน ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกได้จัดท�ำแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่
EEC เพื่อยกระดับให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งที่
เกิดจากการพัฒนาในอนาคต ด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้พนื้ ทีเ่ ขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
มีศักยภาพการพัฒนาสู่เมืองท่าเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลการศึกษาสรุปได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่
เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก มีศักยภาพในการพัฒนาการ
สัญจรอัจฉริยะได้ เนื่องจากมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
มีท�ำเลที่ตั้งติดกับจากกรุงเทพมหานคร จึงค่อนข้างมีความพร้อม
ด้านการคมนาคมและการขนส่งในระดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิ จั ย ของส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(2560) ในรายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)
การจัดตัง้ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ทีว่ างกรอบแนวทางและแผนพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกสู่การท่องเที่ยวรายได้ดีและ
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ และยังสอดคล้องกับแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ของ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวันออก (2561) เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่
สามจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
สู่การท่องเที่ยวระดับโลกรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และ
กลุ่มเชิงสุขภาพ โดยมีพัทยา สัตหีบ และระยอง เป็นวงแหวน
การท่ อ งเที่ ย วหลั ก ขยายสู ่ ฉ ะเชิ ง เทราเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยเน้นการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทาง รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งทางบก
ทางน�ำ้ และทางอากาศ เพือ่ ให้เกิดการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ะดวก
มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาไปที่สนามบินอู่ตะเภา เมื่อพิจารณา
ผลการศึกษารายจังหวัดถึงปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาการสัญจร
เพื่อการท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกเป็นรายจังหวัด
สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้ า น คื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านคมนาคม ดังต่อไปนี้
1) จังหวัดชลบุรี ในด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า
จังหวัดชลบุรมี คี วามได้เปรียบในการพัฒนาในด้านการสัญจรอัจฉริยะ
เนื่ อ งจากมี ชุ ม ชนที่ มี ค วามเป็ น เมื อ งสู ง และมี ห ลายเมื อ งที่ เ ป็ น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว มี กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ สู ง มี ศั ก ยภาพ และมี
การหลั่งไหลผู้คนเข้ามาในเมืองเป็นจ�ำนวนมาก ในด้านสิ่งแวดล้อม
จั ง หวั ด ชลบุ รี มี ป ั ญ หาด้ า นมลพิ ษ แต่ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่ ค วบคุ ม ได้
โดยปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาขยะเนื่องจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ ของพื้ น ที่ สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ชลบุ รี
พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2563 (2562) ที่พบว่า ปัญหา
ด้ า นการจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนก� ำ ลั ง ทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น
อั น สื บ เนื่ อ งมาจากระบบก� ำ จั ด ขยะที่ มี อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี
เป็นระบบแบบฝังกลบ จึงมีข้อจ�ำกัดของพื้นที่ในการก่อสร้างระบบ
ก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอยและปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ตาม
การขยายตั ว ของชุ ม ชน นอกจากนี้ ร ะบบก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอย

ก็ ไ ม่ ส ามารถรองรั บ ปริ ม าณขยะได้ อี ก เนื่ อ งจากระบบได้ ใช้ ง าน
เต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการลั ก ลอบทิ้ ง ขยะและ
กากอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ซึ่ ง ในอนาคตคาดว่ า จะส่ ง ผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง ด้านคมนาคม
จังหวัดชลบุรีมีความพร้อมด้านโครงข่ายถนน ขาดการเชื่อมโยง
การเดินทางสาธารณะในพืน้ ที่ และยังขาดมาตรฐานของระบบขนส่ง
สาธารณะซึ่งยากต่อการเข้าถึง ซึ่งอุปสรรคการพัฒนา คือ ความรู้
ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
การสัญจรอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจตะวันออก
2) จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ในด้ า นเศรษฐกิ จ เป็ น จุ ด
ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร และหลายจังหวัดในภาค
ตะวันออก จึงมีศักยภาพด้านการค้า และด้านการคมนาคมเป็น
ศู น ย์ ก ลางการขนส่ ง ทางรางเนื่ อ งจากสถานี ร ถไฟทางคู ่ ชุ ม ทาง
ฉะเชิงเทรา สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงฉะเชิงเทรา และศูนย์ซอ่ มบ�ำรุง
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามท่าอากาศยาน จึงคาดว่า
จะก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาทางด้ า นเศรษฐกิ จ จากการพั ฒ นาพื้ น ที่
เชิงพาณิชย์บริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงทีอ่ ยูไ่ ม่หา่ ง
ไกลจากเมือง ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (2561) ด้านสังคม จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับอิทธิพล
ของการขยายตัวของสังคมเมือง เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการผลิต
ภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งข้อมูลมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ส�ำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา (2563) ที่ได้ระบุว่าสภาพเศรษฐกิจ
และสั ง คมของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราได้ เ ปลี่ ย นแปลงไปในช่ ว งปี
พ.ศ.2540 เนื่องจากมีโรงงานเพิ่มขึ้นมาก วิถีชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลง
การพบปะกันการพูดคุยในชุมชนเริม่ ลดลง การร่วมกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชนลดลง จึงท�ำให้การสร้างความร่วมมือของชุมชน
เริ่มลดน้อยลง ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นที่น่า
เป็นห่วงเนือ่ งจากจุดขายทีส่ ำ� คัญของจังหวัด คือ ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย
3) จังหวัดระยอง ด้านเศรษฐกิจถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์
ที่เหมาะสมกับการลงทุนด้านอุตสาหกรรม จึงเกิดการจ้างงานจาก
ภายนอกส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในจังหวัด ในด้านสังคม
พบว่าจังหวัดระยองมีการเข้ามาของแรงงานนอกพื้นที่ เกิดเป็น
ประชากรแฝงและเกิ ด ปั ญ หาสั ง คมตามมาโดยเป็ น ผลมา
จากขาดแคลนแรงงานที่ มี คุ ณ ภาพและประชากรในพื้ น ที่ มี วุ ฒิ
การศึกษาไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัดระยอง (พ.ศ.2561-2565) ส�ำนักงานจังหวัด
ระยอง (2560) ด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยองมีปัญหามลพิษ
ทางอากาศ อั น เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ ด้ า นคมนาคม
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จังหวัดระยองมีศักยภาพพอสมควร เนื่องจากอยู่ใกล้สนามบิน
อู่ตะเภา และมีแผนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสถานีระยอง
ในอนาคตซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดการพัฒนาในอนาคต โดยยังไม่มี
ความชัดเจนของโครงการ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา พบว่า ภาครัฐและเอกชน
สามารถเข้ามาส่งเสริมการพัฒนาการสัญจรอัจฉริยะเพือ่ การท่องเทีย่ ว
โดยต้องมีความรอบคอบเนื่องจากในพื้นที่ยังมีปัญหา และอุปสรรค
อยู่มาก โดยเฉพาะเรื่องความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีเพื่อ
ด�ำรงชีวิตของประชากรผู้ใช้บริการ จึงท�ำให้โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีของพื้นที่ที่มีความพร้อมสูงยังไม่สามารถใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนัน้ ภาครัฐควรแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย
คือ การสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ด�ำรงชีวิตแก่
ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ มี ค วามสามารถในการเข้ า ถึ ง
เทคโนโลยีสูง และจัดอบรมบุคลาการภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสูก่ ารพัฒนา และในเชิงปฏิบตั ิ และมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นรูปธรรมใช้งานได้จริง รวมทั้งการปลูกฝังวินัยการจราจรของ
ประชาชน ส�ำหรับภาคเอกชน จะเข้าร่วมสนับสนุนทุนทางเศรษฐกิจ
และและเทคโนโลยีที่ทันยุคทันสมัยเทคโนโลยีการสัญจรอัจฉริยะใน
อนาคตสอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของภาครัฐซึ่งสอดคล้อง
กับความต้องการจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ (Citizen
Participation) ส�ำหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป ควรติดตามผลจาก
การขับเคลื่อนตามนโยบายของเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเส้นทางและสิง่ สนับสนุนทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีใ่ ช้จกั รยานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดจันทบุรี
และสร้างรูปแบบเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยการศึกษาเส้นทางคณะผู้วิจัยได้ศึกษาเส้นทาง และสถานที่
ส�ำคัญต่างๆ ในพืน้ ทีต่ วั เมือง ซึง่ ท�ำการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม เพือ่ ศึกษาความคาดหวังของนักท่องเทีย่ ว โดยกลุม่ ตัวอย่าง
เป็นนักท่องเที่ยวจ�ำนวน 400 ราย จากนั้นน�ำแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และ
หาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามจากสูตรสัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบาค ผลจากการเก็บแบบสอบถาม พบว่า นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่
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�ำลังกาย คิดเป็นร้อยละ 21.5
ระยะทางที่ต้องการใช้ในการปั่นจักรยาน คือ 9.1 กิโลเมตรขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 35.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการปั่นจักรยานมากกว่า 1 ชั่วโมง
คิดเป็นร้อยละ 34.3 ความคาดหวังที่มีต่อเส้นทางจักรยาน คือ ความปลอดภัย และความคาดหวังต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวก คือ
ต้องการช่องทางจักรยานที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และ 4.53 ตามล�ำดับ และท�ำการสร้างรูปแบบเส้นทางจักรยาน จากนั้น
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเส้นทางจักรยาน จึงได้เสนอรูปแบบเส้นทางจักรยานออกมาทั้งหมด 2 เส้น คือ เส้นทางที่ 1
เริ่มต้นจากชุมชนริมน�้ำสิ้นสุดที่ชุมชนริมน�้ำ ระยะทาง 11.6 กิโลเมตร และเส้นทางที่ 2 เริ่มต้นจากชุมชนริมน�้ำสิ้นสุดที่ชุมชนริมน�้ำ
ระยะทาง 10 กิโลเมตร และในเส้นทางนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางให้แตกต่างจากเส้นทางที่ 1 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีตัวเลือกเส้นทาง
ที่ต้องการปั่นมากที่สุด
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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.
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1. กลุ ่ ม เป้ า หมาย นั ก ท่ อ งเที่ ย วในต� ำ บลวั ด ใหม่
ต�ำบลตลาด และต�ำบลจันทนิมิต อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
จ�ำนวน 1,973,797 คน (ส�ำนักงานสถิติจันทบุรี, 2561) ก�ำหนด
ขนาดตัวอย่างโดยอ้างอิงจากสูตร Taro Yamane ที่ความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 ดังนั้นต้องใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 400 ตัวอย่าง
2. เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ได้ ใช้ แ บบสอบถาม ซึ่ ง ผ่ า นการ
ตรวจสอบหาค่ า ความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content validity)
ซึ่งใช้เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence)
และการหาความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยการทดสอบค่ า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)
ซึ่งหากค่าสัมประสิทธิ์อัลฟามากกว่า 0.7 ถือได้ว่าแบบสอบถาม
มีความน่าเชื่อถือ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาเส้นทางและ
สิ่งสนับสนุนที่จ�ำเป็นส�ำหรับนักท่องเที่ยว โดยการปั่นจักรยาน
ท่องเที่ยวมีรายละเอียด ดังนี้
		 1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จักรยานในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรีเบื้องต้น
		 2) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในเกีย่ วกับ
จักรยานท่องเที่ยว เพื่อวิเคราะห์ออกแบบแบบสอบถามและสร้าง
รูปแบบเส้นทางจักรยาน
		 3) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการออกแบบแบบสอบถาม
นักท่องเที่ยว 400 ชุด เพื่อศึกษาเส้นทางและสิ่งสนับสนุนที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้จักรยานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
		 4) เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทาง
และสิ่งสนับสนุนที่จ�ำเป็นส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้จักรยานในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี เพื่อน�ำไปใช้ในการสร้างรูปแบบเส้นทางจักรยาน
ต่อไป
		 5) สร้างรูปแบบเส้นทางจักรยาน เพือ่ การท่องเทีย่ ว
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
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ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรม
ส�ำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ส ถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วหลากหลายทั้ ง แหล่ ง
ธรรมชาติดินแดนประวัติศาสตร์แหล่งชุมชน และศิลปวัฒนธรรม
เป็นต้น อีกทั้งได้มีการสนับสนุนให้มีวิธีท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ และการท่องเทีย่ วแบบผสมผสาน (สมาคม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) ซึ่งการท่องเที่ยวแบบผสม
ผสานตอบสนองต่ อ นโยบายกระทรวงมหาดไทยในปั จ จุ บั น ได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างเส้นทางจักรยาน เพื่อส่งเสริม
ให้นักท่องเที่ยวใช้เส้นทางจักรยานในการท่องเที่ยว (กระทรวง
มหาดไทย, 2560)
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ไ ด้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วแบบ
ผสมผสานโดยผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
การท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยาน
เป็นยานพาหนะในการเดินทาง (การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด
จันทบุรี, 2560) ซึ่งพื้นที่ตัวเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
มีสถานทีส่ ำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์สำ� คัญหลายแห่ง เช่น ศาลหลักเมือง
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิ ส นธิ นิ ร มล ชุ ม ชนเก่ า ริ ม น�้ ำ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ที่ พั ก
แหล่งอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย แต่การใช้จักรยาน
เป็นยานพาหนะในการท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจาก
เป็นพื้นที่มีการจราจรติดขัดสันจรค่อนข้างล�ำบาก และยังไม่มี
เส้นทางจักรยานที่ชัดเจน
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ในการศึ ก ษาเส้ น ทางและ
สิ่ งสนั บ สนุ น ที่ จ� ำ เป็น ส�ำหรับ นัก ท่องเที่ยวที่ใช้จัก รยานในพื้ น ที่
จังหวัดจันทบุรี เพือ่ เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบเส้นทางจักรยาน
เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การท่องเที่ยวโดยการปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้น
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1. การศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการใช้จกั รยานในจันทบุรี
1. เพื่อศึกษาเส้นทางและสิ่งสนับสนุนที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
จากการศึกษาข้อมูลของพื้นที่ตัวเมือง อ�ำเภอเมือง
นักท่องเที่ยวที่ใช้จักรยานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี พบว่า ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 3 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลวัดใหม่
2. เพือ่ สร้างรูปแบบเส้นทางจักรยานเพือ่ การท่องเทีย่ ว ต�ำบลตลาด และต�ำบลจันทนิมิต ซึ่งในอ�ำเมือง จังหวัดจันทบุรี
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญได้แก่ ศาลหลักเมือง ศาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช วัดแม่พระปฏิสนธินริ มล (โบสถ์วดั คาทอลิก)
พระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดป่าคลองกุง้
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ชุมชนเก่าท่าหลวง (ถนนสุขาภิบาล)
ตลาดพลอย ตลาดจตุจักร เป็นต้น และการสัมภาษณ์เจาะลึก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มนักปั่นจักรยานโดยสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
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ตํ า บลวั ด ใหม ตํ า บลตลาด และตํ า บลจั น นิ มิ ต ซึ่ ง ในอํ า เมื อ ง จั ง หวั ด จั น ทบรี ไ ด มี ส ถานที่ ท อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ ได แ ก
ศาลหลักเมือง ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช วัดแมพระปฏิสนธินิรมล (โบสถวัดคาทอลิก) พระบรมราชานุสาวรีย
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช วัดปาคลองกุง วัดไผลอม (พระอารามหลวง) ชุมชนเกาทาหลวง (ถนนสุขาภิบาล) ตลาด
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เล็กๆ ประมาณ 5-10 คน ช่วงเวลาที่ปั่นขึ้นอยู่กับความสะดวก การปั่นจักรยาน ผู้วิจัยจึงน�ำบทสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
ปลอดภัยในการปนจักรยาน การสรางเสนทางจักรยานในพื้นที่ตัวเมืองมีความเปนไปไดแตตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปน
ของแต่ ล ะกลุ ่ ม บางกลุ ่ ม สะดวกเช้ า บางกลุ ่ ม สะดวกช่ ว งเย็ น ออกแบบศึกษาเส้นทางและสิ่งสนับสนุนที่จ�ำเป็นของนักท่องเที่ยว
หลัก อยากใหมีเสนทางจักรยานที่ชัดเจน เปนตน จากการสัมภาษณกลุมนักปนจักรยานในชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ
บางกลุม่ สะดวกช่วงหลังเลิกงาน จุดประสงค์หลักในการปัน่ จักรยาน ที่มีต่อเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ความคาดหวั ง ของนั ก ป น จั ก รยานในป จ จุ บั น ว า มี ค วามคาดหวั ง อย า งไรต อ
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่อการทองเที
เมืองจันทบุรี ไม่2.เป็ผลการวิ
นที่นิยมในการปั
เนื่อดงจากการจราจร
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้จักรยานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
เคราะห่นขจัอกมูรยาน
ลความคิ
เห็น
ติดขัด และไม่
มีเส้นทางจั
กรยาน ท�อำมูให้ลแบบสอบถามสิ
มีความรู้สึกที่ไม่่งปสนั
ลอดภั
ของกลุ
างจ�ำนวน้นที400
จากการเก็
บรวบรวมข
บสนุยนในที่จําเปจากความคิ
นสําหรับนัดกเห็
ทอนงเที
่ยวที่ม่ใชตัจวักอย่รยานในพื
่จังหวัราย
ดจันสามารถดู
ทบุรี ได้
การปั่นจัจากความคิ
กรยาน การสร้
งเส้นทางจั
่ตัวเมืราย
องมีสามารถดู
ความ ไดัดงดตารางที
ดเห็นาของกลุ
มตัวกอยรยานในพื
างจํานวน้นที400
ังตารางที่ 1-6
่ 16ต่อตไปนี
อไปนี้ ้

ชภัฏ

ตารางที่่ 11 จํจ�าำนวนร
นวนร้ออยละของเพศผู
ยละของเพศผูต้ตอบแบบสอบถาม
อบแบบสอบถาม
ตารางที
ขอคําถาม
จํานวน (คน)
เพศ
ชาย
254
หญิง
146
รวม
400

ลัยร
า

ตารางที
ตารางที่ ่ 22 จ�จํำานวนร้
นวนรออยละของอายุ
ยละของอายุผผู้ตูตอบแบบสอบถาม
อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 จํานวนรอยละของอายุผูตอบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
จํานวน (คน)
ข
อ
คํ
า
ถาม
จํ
านวน (คน)
อายุ
อายุ ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป
18
ต่21ํากว–า30
หรือปเทากับ 20 ป
18
33
21
–
30
ป
33
31 – 40 ป
98
31
–
40
ป
98
มากกวา 41 ป
251
มากกวา 41
ป
251
รวม
400
รวม
400

มห
าว

ิทยา

ตารางที่ 3 จํานวนร้
นวนรออยละของอาชี
ยละของอาชีพผูตอบแบบสอบถาม
อบแบบสอบถาม
ตารางที
ตารางที่่ 33 จํจ�าำนวนร
อยละของอาชีพพผูผูต้ตอบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
จํานวน (คน)
ข
อ
คํ
า
ถาม
จํ
านวน (คน)
อาชีพ
อาชีพ นักเรียน/นิสติ /นักศึกษา
29
29
นัขกาเรี
ย
น/นิ
ส
ต
ิ
/นั
ก
ศึ
ก
ษา
148
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
148
ขพนั
าราชการ/รั
ฐ
วิ
ส
าหกิ
จ
67
กงานเอกชน
67
พนั
ก
งานเอกชน
84
เจาของธุรกิจสวนตัว
84
เจรับาจของธุ
ร
กิ
จ
ส
ว
นตั
ว
21
างทั่วไป
21
รัเกษตร
บจางทั่วไป
32
32
เกษตร
11
พอบาน/แมบาน
110
พไมอปบระกอบอาชี
าน/แมบานพ
08
ไม
อื่นปๆระกอบอาชีพ
8
อื่นๆ รวม
400
รวม
400

ตารางที่ 4 จํานวนรอยละของรายไดตอเดือนผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4 จํานวนรอยละของรายไดตอเดือนผูตอบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
จํานวน (คน)
ข
อ
คํ
า
ถาม
จํ
านวน (คน)
ปรัชภรณ์ รายได
เศรษฐเสถี
ย
ร,
กฤติ
ย
า
เกิ
ด
ผล,
พงศธร
จั
น
ทร์
ต
รี
ตอเดือน
รายไดตต่อําเดืกวอาน10,000 บาท
21

รอยละ
63.5
36.5
100

รอยละ
รอยละ
4.5
4.5
8.3
8.3
24.5
24.5
62.7
62.7
100
100
รอยละ
รอยละ
7.2
7.2
37.0
37.0
16.8
16.8
21.0
21.0
5.3
5.3
8.0
8.0
2.8
2.8
0.0
0.0
2.0
2.0
100
100
รอยละ
รอยละ
5.3

2.8
11
0.0
0
2.0
8
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
ปี
ท
่
ี
14
ฉบั
บ
ที
่
3
เดื
อ
นกั
น
ยายน
ธั
นวาคม 2563 19
400
100

ตารางที่ 4 จํจ�าำนวนร
นวนร้อยละของรายได
ยละของรายได้ต ่อเดือนผู ้ตอบแบบสอบถาม
ขอคําถาม
จํานวน (คน)
รายไดตอเดือน
21
ต่ํากวา 10,000 บาท
48
10,001 – 20,000 บาท
178
20,001 – 30,000 บาท
126
30,001 – 40,000 บาท
18
40,001 – 50,000 บาท
9
50,001 บาท ขึ้นไป
รวม
400

รอยละ

พพ
รรณ
ี

พอบาน/แมบาน
ไมประกอบอาชีพ
อื่นๆ
รวม

5.3
12.0
44.5
31.5
4.5
2.3
100

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

		
อันดับที่ 2 ่ใคืชอก3.1-6
ดเป็นร้อยละ่ 24.5
จากการเก็
ลจุดประสงค
ในการใช
จักรยานเพื
องเที่ยว ระยะทางที
ารปนจักิกโลเมตร
รยาน คิระยะเวลาที
จากการเก็
บข้อมูบลขจุอดมูประสงค์
ในการใช้
จักรยานเพื
่อ ่อการท
		
ดับที400
่ 3 คืคน
อ 6.1-9
เป็นร้และ
อยละ 24.3
ระยะเวลาที
่ใชการป่ใช้นกจัารปั
กรยาน
จักรยานของกลุ
มตัวอยอัานงจาก
จัดเปกินโลเมตร
3 อันดัคิบดแรก
การท่องเที
่ยว ระยะทางที
่นจักและช
รยานวงเวลาในการป
ระยะเวลาที่รนะยะ
เปน่นรจัอกยละ
ดังนี้ วงเวลาในการปั่นจักรยานของกลุ่ม
ระยะเวลาที่ใช้ในการปั่นจักรยาน
เวลาที่ใช้คิกดารปั
รยานไดและช่
ักรยานเพื
กทองเที่ยว อันดับที่ 1 ต้ อ งการปั ่ น จั ก รยานในระยะเวลาที่
		
ตัวอย่างจาก 400 คนจุดประสงค
จัดเป็น ใ3นการใช
อันดับจแรก
และคิ่อดการท
เป็นร้อองเที
ยละ่ยวของนั
อันดับที่ 1 ตองการปนจักรยานเพื่อออกําลั			
งกาย คิดเปนรอยละ 27.5 มากกว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 34.3
ได้ดังนี้
อันดับจทีัก่ รยานเพื
2 ตองการป
นจักอรยานเพื
่อไปยังที		
่พัก คิดเปนรอยละ
อันดับ21.3
ที่ 2 ต้ อ งการปั ่ น จั ก รยานในระยะเวลา
จุดประสงค์ในการใช้
่อการท่
งเที่ยวของ
อั
น
ดั
บ
ที
่
3
ต
อ
งการป
น

จั
ก
รยานเพื
อ
่
ไปยั
ง
สถานที
ส
่
า
ํ
คั
ญ
ทางวั
ฒ
นธรรม
คิดเปนนาที
รอยละคิด20.3
			
31-45
เป็นร้อยละ 31.5
ระยะทางที่ใชในการปนจักรยาน
นักท่องเที่ยว
ดับที่ 1่นคืจัอกรยานเพื
9.1 กิโลเมตรขึ
คิดเปนร		
อยละ 35.3 อันดับที่ 3 ต้ อ งการปั ่ น จั ก รยานในระยะเวลา
		 อันดับที่ 1 ต้อัอนงการปั
่อออกก�้นำลัไปงกาย
ดับนทีร้่อ2ยละ
คือ 27.5
3.16 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ
24.5
			
46-60 นาที คิดเป็นร้อยละ 23.0
			
คิอัดนเป็
บที่ 3 ่คืนอจั ก6.19
กิโลเมตร
		 อันดับที่ 2 ต้อันอดังการปั
รยานเพื
่ อ ไปยัคิงดทีเป
่ พั กนรอยละ 24.3 ช่วงเวลาในการปั่นจักรยานของกลุ่มตัวอย่าง
จักรยาน
		 อันดับที่ 1 เป็นช่วงเย็น ระหว่าง 17.01 - 23.00 น.
			 ระยะเวลาที
คิดเป็่ในชร้ในการป
อยละ น21.3
อันดับที่ 1 ตองการปนจักรยานในระยะเวลาที
่มากกวา 1 ชั่วโมง คิดเปคินดรเป็
อยละ
34.3 40.5
นร้อยละ
		 อันดับที่ 3 ต้องการปั่นจักรยานเพื่อไปยังสถานที่ 			
อันดับที่ 2 ตองการปนจักรยานในระยะเวลา 3145 นาที คิดเปนรอยละ 31.5
			
ส�ำคัญทางวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 		 อันดับที่ 2 เป็นช่วงกลางวัน ระหว่าง 11.01 - 17.00 น.
อันดับที่ 3 ตองการปนจักรยานในระยะเวลา 4660 นาที คิดเปนรอยละ
คิดเป็23.0
นร้อยละ 39.2
			 ชวงเวลาในการป
20.3 นจักรยานของกลุมตัวอยาง 			
		 อันดับที่ 3 เป็นช่วงเช้า ระหว่าง 05.00 - 11.00 น.
ระยะทางที่ใช้ในการปั
อันดับ่นทีจั่ ก1รยาน
เปนชวงเย็น ระหวาง 17.01 น. – 23.00 น. คิดเปนรอยละ 40.5
			
คิดเป็นร้อยละ 34.7
		 อันดับที่ 1 คือัอน9.1
ไป คิดนเป็ระหว
นร้อยละ
ดับทีกิ่ 2โลเมตรขึ
เปนชว้นงกลางวั
าง 11.01 น. – 17.00 น. คิดเปนรอยละ 39.2
้อมูล34.7
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวัง
			
35.3
อันดับที่ 3 เปนชวงเชา ระหวาง 05.00 น. – 11.00 น.นอกจากนี
คิดเปนรอ้ขยละ
ของนักกทท่อองเที
งเที่ย่ยวที
วที่ม่มีตีตอ่อเสเส้นนทางจั
ทางจักกรยาน
รยานดัดังงตารางต
ตารางต่ออไปนี
ไปนี้ ้
นอกจากนี้ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังของนั

มห
าว

ิทยา

ตารางที่ 5 ความคาดหวังของนักทท่องเที่ยวที่มีต ่อเส
เส้นทางจักรยาน
ขอคําถาม
มีชองทางเดินจักรยานที่ชัดเจน
4.59
มีจุดจอดจักรยาน
4.51
มีปายและสัญลักษณ
4.36
เสนทางจักรยานทีเ่ นนความสะดวกสบายมี
4.42
มีความลาดชั
ความลาดชันนนน้ออยย
พื้นผิวถนนมีสภาพที่เหมาะสม
4.58
ไดมติ รภาพระหวางการปนจักรยาน
4.64
มีความปลอดภัยสูง
4.69
ทัศนียภาพที่สวยงาม
4.26
เสนทางมีความทาทาย
4.00
มีปริมาณการจราจรต่ํา
4.49

ตารางที่ 6 ความคาดหวังของนักทองเที่ยวที่มีตอเสนทางจักรยาน
ขอคําถาม
ชองทางจักรยาน
4.53

S.D.
0.517
0.562
0.714
0.738

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.612
0.550
0.510
0.855
1.062
0.609

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

S.D. ยร, กฤติระดั
ดเห็น จันทร์ตรี
ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถี
ยา บเกิความคิ
ดผล, พงศธร
0.660
มากที่สุด

มีความปลอดภัยสูง
4.69
0.510
ทัศนียภาพที่สวยงาม
4.26
0.855
เสนทางมีความทาทาย
4.00
1.062
20
วารสารวิ
จ
ย
ั
ร�
ำ
ไพพรรณี
ปี
ท
่
ี
14
ฉบั
บ
ที
่
3
เดื
อ
นกั
น
ยายน
ธั
น
วาคม
2563
มีปริมาณการจราจรต่ํา
4.49
0.609
S.D.
0.660
0.968
0.897
0.912
0.845
1.055

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

พพ
รรณ
ี

ตารางที่ 65 ความคาดหวั
(ต่อ) ความคาดหวั
่อเส้นกทางจั
งของนังกของนั
ทองเทีกท่่ยอวทีงเที
่มีต่ยอวทีเส่มนีตทางจั
รยานกรยาน
ขอคําถาม
ชองทางจักรยาน
4.53
มีจุดจอดจักรยาน
4.40
พื้นที่ซอมบํารุง
2.73
พื้นที่ชารจโทรศัพทฉุกเฉิน
3.36
พื้นที่นั่งพักผอนชั่วคราว
4.16
มีที่พักและรานอาหารระหวางทาง
3.83

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ิทยา
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า
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รำไ

3. 3.สร้สร
างเส้
นทางจั
กรยานเพื
่อการท่
องเที
่ยว่ยว
ไปยังที่พัก และอันดับที่ 3 ต้องการปั่นจักรยานเพื่อไปยังสถานที่
างเส
นทางจั
กรยานเพื
่อการท
องเที
การออกแบบเส
นทางจัก กรยานได้
รยานไดน�ําำขข้ออมูมูลลจากแบบสอบถาม
และการสั
ผูเกี่ย9.1
วขอกิงมาใช
ง
การออกแบบเส้
น ทางจั
จาก ส�ำคัญทางวั
ฒนธรรมมภาษณ
ระยะทาง
โลเมตรในการสร
ขึ้นไป าระยะเวลา
เสนทางจัและการสั
กรยานเพื่อมการท
องเที
ซึ่งจากข
อมูใลนการสร้
เสนทางภายในพื
่ตัวเมือน่ ง มากกว่
อําเภอเมื
จังหวัในช่
ดจัวนงระหว่
ทบุรี ามีงเส17.01
นทางหลั
แบบสอบถาม
ภาษณ์
ผู้เ่ยกีว่ยวข้
องมาใช้
าง ทีใ่ ้นช้ทีในการปั
า 1อชังว่ โมง
น. -ก23.00 น.
เสนกทางรอง
ตเสริอมมูเหล็
่เชื่อมโยงกันเปนันกโครงข
ของ กรยาน
เส้นทางจั
รยานเพื่อและเส
การท่นอทางคอนกรี
งเที่ยว ซึ่งจากข้
ลเส้กนทีทางภายใน
ท่องเทีา่ยยวส่จากผลของแบบสอบถามความคาดหวั
วนใหญ่ต้องการสิ่งสนับสนุน คือ เส้นงทางจั
พบวาอจุงดประสงค
่อการท
่ยวคอัวามปลอดภั
นดับที่ 1 ตยอสูงการป
นจักรยานเพื
อออกกําลังกาย
พื้ น ที่ ตนัั วกเมืทอองเที
ง อ�่ยำวเภอเมื
จั ง หวั ด จัในการใช
น ทบุ รี จมีักเรยานเพื
ส้ น ทางหลั
ก องเที
ควรมี
ง และในการปั
่นจัก่รยานควรได้
รับมิตรภาพ
อั
น
ดั
บ
ที
่
2
ต
อ
งการป

น
จั
ก
รยานไปยั
ง
ที
่
พ
ั
ก
และอั
น
ดั
บ
ที
่
3
ต
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เส้นทางรอง และเส้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กที่เชื่อมโยงกันเป็น ระหว่างการปั่นจักรยาน นอกจากนี้ยังต้องการเส้นทางจักรยาน
9.1 กิโ ลเมตร ขึ้น ไป ระยะเวลาที
า 1มีชัจ่วุดโมง
วงระหว
า ง้น17.01
โครงข่ายระยะทาง
จากผลของแบบสอบถามความคาดหวั
งของนัก่ใชท่ใอนการป
งเที่ยว นมากกว
ที่ชัดเจน
จอดจัในช
กรยาน
และพื
ที่นั่งพักน.ผ่อนชั23.00
่วคราวน.จากนั้น
ทองเที่ยใวส
วนใหญ
องการสิ่อ่งการท่
สนับสนุ
นคื่ยอว เสอันนทางจั
ยสูนง ทางจั
และในการป
นจักรยานควรได
พบว่า จุนัดกประสงค์
นการใช้
จักตรยานเพื
องเที
ดับที่ ก1รยานควรมี
จึงได้มคีกวามปลอดภั
ารออกแบบเส้
กรยานโดยการก�
ำหนดจุรดับสถานที่
งการป
จักรยาน
้ยังตน่ อจังการเส
รยานที
รยาน และพื้นที่นGoogle
ั่งพักผอน map
ต้องการปัมิน่ ตจัรภาพระหว
กรยานเพือ่ าออกก�
ำลันงกาย
อันดับนอกจากนี
ที่ 2 ต้องการปั
กรยานนทางจั
ท่ อกงเที
่ ย วที่ช่ สัด� ำเจน
คั ญมีต่จาุดงๆจอดจั
ไว้ กใ นแผนภาพจาก
ชั่วคราว จากนั้นจึงไดมีการออกแบบเสนทางจักรยานโดยการกํ
าหนดจุ
ดสถานที
่ทอสงเที
่สําคังญภาพที
ตางๆ่ 1ไวและ
ในแผนภาพ
โดยเส้
นทางจั
กรยานมี
องเส้่ยวที
นทางดั
2
จาก Google map โดยเสนทางจักรยานมีสองเสนทางดังภาพที่ 1 และ 2
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จากสัญลักษณ

ภาพที่ 1 เสนทางเสนที่ 1

แทน ศาลหลักเมือง
แทน ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
แทน สวนสาธารณะทุงนาเชย
แทน วัดปาคลองกุง
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แทน ตลาดเซนทริค
แทน โรบินสัน
แทน โบสถคาทอลิค
แทน วัดใหม

แทน โบสถคาทอลิค
แทน สวนสาธารณะทุงนาเชย
แทน วัดไผลอม
แทน ชุมชนริมน้ํา
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จากสัญลักษณ
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ภาพที่ 2 เสนทางเสนที่ 2
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แทน โรบินสัน
แทน ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
แทน สวนสาธารณะทุงนาเชย
แทน โบสถคาทอลิค
แทน วัดวารสารวิ
ปาคลองกุ
แทน
จัยงร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดื
อนกัวันดใหม
ยายน - ธันวาคม 2563 21

		 จุดที่ 1 จุ ด จอดรถอยู ่ ที่ ส วนสาธารณะสมเด็ จ
พระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องจากเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนทั่วไปเหมาะส�ำหรับการนั่งพัก
		 จุดที่ 2 จุดจอดจักรยาน อยู่ที่โรบินสันไลฟ์ สไตล์
จันทบุรี จากจุดนี้เป็นแหล่งศูนย์การค้าที่มีทั้งห้างสรรพสินค้าและ
ตลาด
		 จุดที่ 3 มีการเพิม่ จุดจอดจักรยาน ทีบ่ ริเวณสะพาน
ศาลเจ้าสระบาป เนื่องจากจุดนี้สามารถชมแม่น�้ำจันทบุรีได้
มีการเพิ่มที่พักระหว่างทาง มีด้วยกัน 2 จุด ดังนี้
		 จุดที่ 1 จะอยู ่ บ ริ เ วณสวนสาธารณะทุ ่ ง นาเชย
เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนที่สวนสาธารณะทุ่งนาเชยได้
		 จุดที่ 2 ที่พักระหว่างทางจะอยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อ
สระบาป ซึ่งบริเวณศาลเจ้าพ่อสระบาปสามารถชมวิวของแม่น�้ำ
จันทบุรีได้
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ต้นแบบเส้นทางจักรยานส�ำหรับท่องเที่ยวในตัวเมือง
จันทบุรี เส้นทางจักรยานแบบที่ 1 ดังภาพที่ 3 เส้นทางนี้เหมาะ
ส� ำ หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ที่ พั ก อยู ่ บ ริ เวณชุ ม ชนริ ม น�้ ำ ซึ่ ง ในการ
ออกแบบเส้นทางจักรยานมีช่องทางจักรยาน 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ช่องทางจักรยาน ได้แก่ ซอยเลียบขอบอ่างด้านสนาม
บอล ซอยท่าแฉลบ 1 และซอยศาลเจ้าพ่อสระบาป ประเภทที่ 2
เส้นทางจักรยานทีม่ ชี อ่ งทางส�ำหรับจักรยานโดยเฉพาะโดยจะมีการ
ตีเส้นการจราจรแบ่งช่องทางจักรยานให้ชดั เจน ได้แก่ ถนนท่าหลวง
ถนนเลียบเนิน ถนนขวาง ถนนภิญญาสาสน์ ถนนญาณวิโรจน์ ถนน
ตรีรัตน์ และประเภทที่ 3 เส้นทางจักรยานแบบเฉพาะ ได้แก่ ถนน
ภิญญาสาสน์บริเวณสะพานแม่น�้ำจันทบุรี นอกจากนี้มีการเพิ่มจุด
จอดจักรยาน ด้วยกัน 3 จุด ดังนี้
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มีการเพิ่มที่พักระหวางทาง มีดวยกัน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 จะอยูบริเวณสวนสาธารณะทุงนาเชย เนื่องจากนักทองเที่ยวสามารถพักผอนที่สวนสาธารณะทุงนา
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เชยได
จุดที่ จ2ัยร�ทีำ่พไพพรรณี
ักระหวางทางจะอยู
อสระบาปซึ
่ง บริ2563
เวณศาลเจาพอสระบาปสามารถชมวิวของ
22 วารสารวิ
ปีที่ 14 ฉบับบริทีเวณศาลเจ
่ 3 เดือนกัานพยายน
- ธันวาคม
แมน้ําจันทบุรีได
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แบบเสนนทางจั
ทางจักกรยานส�
รยานสํำาหรั
หรับบท่ทอองเที
งเที่ย่ยวในตั
วในตัววเมืเมือองจั
งจันนทบุ
ทบุรรีเีเส้สนนทีที่ ่ 11
ภาพที่ ่33 ต้ตนนแบบเส้
ภาพที
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ตนแบบเสนทางจักรยานสําหรับทองเที่ยวในตัวเมืองจันทบุรี เสนทางจักรยานแบบที่ 2 ดังภาพที่ 4 เสนทางนี้
เหมาะกั
บผูมีเวลาในการป
นจักรยานเพื
การท
องเที่ยววเมืซึอ่งงในการออกแบบเส
ชองทางจั่ ทกี่ สรยาน
3 ประเภท จ
ต้นแบบเส้
นทางจักรยานส�
ำหรับท่ ่องเที
่ยวในตั
		 นทางจั
จุดที่ 1กรยานมี
จุ ด จอดรถอยู
วนสาธารณะสมเด็
้ ประเภทที
่ 1 ชองทางจั
กรยาน่ 4 ได
ตรอกกระจ
ทร และซอยพิ
รคุณ ประเภทที
นทาง
จันทบุรี ดัเส้งนนีทางจั
กรยานแบบที
่ 2 ดังภาพที
เส้แนกทางนี
้เหมาะกับาง ถนนศรี
พระเจ้จาันตากสิ
นมหาราช ศเนืาลธี
่องจากเป็
นแหล่งพัก่ ผ่2อเสนหย่
อนใจของ
จั
ก
รยานที
่
ม
ี
ช

อ
งทางสํ
า
หรั
บ
จั
ก
รยานโดยเฉพาะโดยจะมี
ก
ารตี
เ
ส
น
การจราจรแบ
ง
ช
อ
งทางจั
ก
รยานให
ช
ั
ด
เจน
ได
แ
ก
ถนน
ผูม้ เี วลาในการปัน่ จักรยานเพือ่ การท่องเทีย่ ว ซึง่ ในการออกแบบเส้น ประชาชนทั่วไปเหมาะส�ำหรับการนั่งพัก
เทศบาล
3 ถนนเลี
ยบเนิ3 นประเภท
ถนนมหาราช
ถนนภิญ่ ญาสาสน
3 เสนทางจั
ทางจักรยานมี
ช่องทางจั
กรยาน
ดังนี้ ประเภทที
1 ช่อง และถนนญาณวิ
		 จุโดรจน
ที่ 2 ประเภทที
จุดจอดจัก่ รยาน
อยู่ที่โกรบิรยานแบบ
นสันไลฟ์ สไตล์
เฉพาะ
เช
น
ไหล
ท
างที
่
ม
ี
แ
นวกั
้
น
หรื
อ
อุ
ป
กรณ
ก
้
ั
น
ได
แ
ก
ถนนถนนภิ
ญ
ญาสาสน
บ
ริ
เ
วณสะพานแม
น
ํ
้
า
จั
น
ทบุ
ร
ี
เนื
่องจากนค้าและ
ทางจักรยาน ได้แก่ ตรอกกระจ่าง ถนนศรีจันทร์ และซอยพิศาล จันทบุรี จากจุดนี้เป็นแหล่งศูนย์การค้าที่มีทั้งห้างสรรพสิ
ธีรคุณ ประเภทที่ 2 เส้นทางจักรยานที่มีช่องทางส�ำหรับจักรยาน ตลาด
โดยเฉพาะโดยจะมีการตีเส้นการจราจรแบ่งช่องทางจักรยานให้ 		 จุดที่ 3 มีการเพิม่ จุดจอดจักรยาน ทีบ่ ริเวณสะพาน
ชั ด เจน ได้ แ ก่ ถนนเทศบาล 3 ถนนเลี ย บเนิ น ถนนมหาราช ศาลเจ้าสระบาป เนื่องจากจุดนี้สามารถชมแม่น�้ำจันทบุรีได้
ถนนภิญญาสาสน์ และถนนญาณวิโรจน์ ประเภทที่ 3 เส้นทาง
มีการเพิ่มที่พักระหว่างทาง โดย มีด้วยกัน 2 จุด ดังนี้
จักรยานแบบเฉพาะ เช่น ไหล่ทางที่มีแนวกั้น หรืออุปกรณ์กั้น 		 จุดที่ 1 จะอยู ่ บ ริ เ วณสวนสาธารณะทุ ่ ง นาเชย
ได้แก่ ถนนภิญญาสาสน์บริเวณสะพานแม่น�้ำจันทบุรี เนื่องจาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนที่สวนสาธารณะทุ่งนาเชยได้
สะพานมีขนาดเล็ก ปริมาณการจราจรติดขัด จึงควรมีช่องทาง 		 จุดที่ 2 ที่พักระหว่างทางจะอยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อ
จักรยานแบบเฉพาะ นอกจากนี้มีการเพิ่มจุดจอดจักรยานด้วยกัน สระบาป ซึ่งบริเวณศาลเจ้าพ่อสระบาปสามารถชมวิวของแม่น�้ำ
3 จุด ดังนี้
จันทบุรีได้
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จุดที่ 1 จะอยูบริเวณสวนสาธารณะทุงนาเชย เนื่องจากนักทองเที่ยวสามารถพักผอน
ที่สวนสาธารณะทุงนาเชยได
จุดที่ 2 ที่พักระหวางทางจะอยูวารสารวิ
บริเวณศาลเจ
พอสระบาปซึ
่งบริเฉบั
วณศาลเจ
วของ 23
จัยร�ำาไพพรรณี
ปีที่ 14
บที่ 3 เดืาพออนกัสระบาปสามารถชมวิ
นยายน - ธันวาคม 2563
แมน้ําจันทบุรไี ด

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลและอภิปรายผล
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นทางจั
กรยานสํ
าหรัำบหรั
ทอบงเที
วในตั
วเมือวเมื
งจัอนงจั
ทบุนรทบุ
ีเสนรีเทีส้่ น2 ที่ 2
ภาพที
่ 4 ต่ น4 แบบเส
ภาพที
ต้นแบบเส้
นทางจั
กรยานส�
ท่อ่ยงเที
่ยวในตั

ข้อเสนอแนะ
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ศึศึกกษาเส
ทางและสิ
่งสนั
นสํบานัหรักท่บอนังเที
กทย่ อวงเที่ยวที่ใชจักรยานในพื
้นที่จังหวัดจันนทบุ
รี ไดกนรยานในพื
ําขอมูลมา้ น ที่ ตั ว เมื อ ง
ษาเส้นนทางและสิ
ง่ สนั
บสนุบสนุ
นทีจน่ ำ� ทีเป็่จนําส�เปำหรั
1. การออกแบบเส้
ทางจั
สรางเปนตนแบบเสนทางจักรยานเพื่อการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จะเห็นไดวา ไดออกแบบเสนทางจักรยาน
ทีใ่ ช้จกั รยานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดจันทบุรี ได้นำ� ข้อมูลมาสร้างเป็นต้นแบบ เป็นแนวทางทีท่ ำ� ให้เกิดการใช้จกั รยานเป็นยานพาหนะในการเข้าถึง
จํานวน 2 เสนทางคือ เสนทางแบบที่ 1 เสนทาง ชุมชนริมน้ํา  ศาลหลักเมือง  ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
เส้นทางจักรยานเพือ่ การท่องเทีย่ วในพืน้ ทีจ่ งั หวัดจันทบุรี จะเห็นได้วา่ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในตัวเมืองจันทบุรี
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  วัดปาคลองกุง  โรบินสันไลฟสไตล จันทบุรี  โบสถวัดคาทอลิก  ชุมชน
ได้อริอกแบบเส้
นทางจักรยานจ�ำนวน
นทาง คืใชอ เเส้วลาในการป
นทางแบบทีน่ จั1กรยานประมาณ2.1 การออกแบบเส้
น ทางจั
ก รยานในพื
มน้ํา ระยะทางประมาณ
11.62กิเส้โลเมตร
ชั่วโมง และเสนทางที
่แบบ
2 เสนทาง้ น ที่ ตั ว เมื อ ง
เส้ นชุทางชุ
น�้ ำ - ศาลหลั กงเมื
อ ง - สวนน้
ศาลสมเด็
จ พระเจ้
ยงส่วนหนึ
มชนริมมชนริ
น้ํา มสวนสาธารณะทุ
นาเชย
ําจันทบุ
รี  วัดาไผลเป็
อมนเพีตลาด
100 ่งปในการท�
 โบสถำประชาพิ
วัดคาทอลิจารณ์
ก  ชุมชนริมน้ํา
ตากสิ
น
มหาราช
สวนสาธารณะสมเด็
จ
พระเจ้
า
ตากสิ
น
มหาราช
3.
สามารถเป็
น
ต้
น
แบบในการสร้
ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากการสรางเสนทางจักรยานไดออกแบบเสนทางทั้งางเส้
2 เสนนทางจักรยาน
วัดป่นีา้ คลองกุ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ จันทบุ
โบสถ์วัด่อคาทอลิ
- ่ยวไปยั
เพื่อส่งงสถานที
เสริมการท่
วในจัและในส
งหวัดจันวนของเส
ทบุรีต่อไปนทางที่
เพราะมี้ง ค- วามเหมาะสมในการป
นจัรกี -รยานเพื
การทอกงเที
่ สําคัอญงเทีตา่ยงๆ
ชุมชนริ
มน�้ำ ระยะทางประมาณ
11.6กรยาน
กิโลเมตร
ใช้เวลาในการปั
่น ก และถนนสายรอง ซึ่งเปนเสนทางจักรยานที่เนนความ
ออกแบบมามี
การสรางเสนทางจั
เนื่องจากเป
นถนนสายหลั
จักรยานประมาณ 1 ชั่วโมง และเส้นทางที่แบบ 2 เส้นทางชุมชน กิตติกรรมประกาศ
ริมน�้ำ - สวนสาธารณะทุ่งนาเชย - สวนน�้ำจันทบุรี - วัดไผ่ล้อม งานวิจยั นีส้ ามารถส�ำเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยการเอือ้ เฟือ้ ข้อมูล
ตลาด 100 ปี - โบสถ์วัดคาทอลิก - ชุมชนริมน�้ำ ระยะทางประมาณ ที่เป็นประโยชน์ และความร่วมมือต่างๆ ของหลายท่าน ซึ่งให้
10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากการสร้างเส้นทาง การสนับสนุนคณะผู้วิจัยตั้งแต่เริ่มต้นงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์
จักรยานได้ออกแบบเส้นทางทั้ง 2 เส้นนี้ เพราะมีความเหมาะสม
ขอขอบพระคุณคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัย
ในการปั ่ น จั ก รยานเพื่อการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ส�ำ คั ญต่ า งๆ ราชภัฏร�ำไพพรรณี ที่ได้เป็นแหล่งกระตุ้นในการท�ำวิจัย
และในส่วนของเส้นทางที่ออกแบบมามีการสร้างเส้นทางจักรยาน
ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เนื่องจากเป็นถนนสายหลัก และถนนสายรอง ซึ่งเป็นเส้นทาง ราชภัฏร�ำไพพรรณี ที่สนับสนุนงบประมาณในการท�ำวิจัยในครั้งนี้
จั ก รยานที่ เ น้ น ความสะดวกสบาย พื้ น ผิ ว ทางมี ส ภาพที่ ดี และการให้ข้อมูลวิจัย รวมถึงค�ำปรึกษาที่ดีเสมอมา ตลอดจน
มีความลาดชันน้อย มีความปลอดภัย และมีความน่าสนใจ จึงมี ขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
ความเหมาะสมในการท�ำเส้นทางจักรยาน
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ในการตรวจสอบ
แบบสอบถามที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
แบบสอบถามของงานวิจัย จนท�ำให้งานวิจัยนี้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ขยะในเขตเทศบาลต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์ และเพื่อศึกษาแนวทางหรือ
วิธีการในการจัดการขยะที่เหมาะสมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์ กลุ่มเป้าหมาย
ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์ ผู้น�ำชุมชน ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนในเทศบาลต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์ รวมผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น 10 คน วิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกตการณ์ (Observation)
สถานการณ์ของขยะมูลฝอย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งเป็นการศึกษา
สถานการณ์ของขยะมูลฝอยในชุมชน จากนัน้ น�ำเสนอข้อมูลให้กบั ผูน้ ำ� ชุมชนและตัวแทนชุมชนได้รบั ทราบ และสนทนากลุม่ (Focus Group)
เพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนด้วยกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (A-I-C) การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณา
ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์ให้ความส�ำคัญกับการจัดเก็บขยะภายในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง โดยมี
โครงการต่างๆ ทั้งด�ำเนินการเอง และโครงการที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการให้ความรู้และปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการขยะ
ของชุมชนด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรูก้ ารคัดแยกขยะ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดการขยะ การเก็บขยะ ผ่านการประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง อาทิ ป้าย เฟสบุ๊ค เป็นต้น แต่รถขนขยะอยู่ในสภาพเก่า บางครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์รถขนขยะเสียในเวลาเดียวกัน
จะส่งผลต่อการจัดเก็บขยะ ท�ำให้มีปัญหาขยะล้นถัง ในส่วนของประชาชนและผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ
ที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ เพราะตระหนักเห็นถึงความส�ำคัญของการจัดการขยะ เนื่องจากแหลมสิงห์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ�ำนวนมาก โดยพบว่าชาวบ้านในชุมชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน เช่น ขวดพลาสติกเพื่อขาย
สร้างรายได้ให้ครอบครัว แต่ละครัวเรือนจะมีถังขยะของตนเองก่อนที่จะน�ำมาทิ้งในถังขยะที่ทางเทศบาลน�ำมาตั้งไว้ จากนั้นรถขยะของ
ทางเทศบาลจะมาจัดเก็บ พบชาวบ้านบอกว่ามีของเหลวที่เกิดจากขยะเปียกที่เน่าเหม็นไหลออกมาจากกองขยะในรถเก็บขยะของ
ทางเทศบาลไหลลงพื้นถนนที่รถเก็บขยะเคลื่อนที่ผ่านไป ท�ำให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบ้านเรือนที่อยู่ติดริมถนน อีกทั้งยังพบว่ามีชาวบ้าน
บางส่วนที่ยังนิยมเผาขยะ เช่น เศษใบไม้ และบางบ้านที่อาศัยอยู่ซอยลึกๆ ที่รถเก็บขยะเข้าไม่ถึง จะมีปัญหาขยะกองเกลื่อนกลาด
บริเวณบ้าน เป็นต้น เพราะชาวบ้านบางส่วนนัน้ ไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งการจัดการขยะทีถ่ กู วิธี ในส่วนแนวทางในการจัดการขยะด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ การส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะให้ชาวบ้าน การประดิษฐ์ถังขยะหรือภาชนะบรรจุด้วยวัสดุในท้องถิ่น
การจัดการขยะในครัวเรือนที่ถูกวิธีเพื่อลดปริมาณขยะที่จะถูกน�ำมาก�ำจัด การรณรงค์เพื่อปลูกจิตส�ำนึกรักษ์โลก ลดขยะอย่างต่อเนื่อง
การอบรมให้ความรู้การแปรรูปขยะเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน เช่น ปุ๋ย น�้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น การจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพของ
ทางเทศบาล เช่น การใช้ตาข่ายรองขยะในท่อระบายน�้ำ การป้องกันของเหลวที่มาจากเศษขยะเปียกจากการจัดเก็บขยะไหลลงบนพื้นถนน
เป็นต้น
ค�ำส�ำคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน, การจัดการขยะ
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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.
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วิ ก ฤติ ป ั ญ หาขยะในประเทศไทยนั บ เป็ น ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญของประเทศและเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
ซึง่ ปัจจุบนั ได้ทวีความรุนแรงมากขึน้ ในปี 2560 ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยประมาณ 27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ
1.15 เนื่องจากจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง
การปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ความเป็นอยูไ่ ปเป็นชุมชนเมือง ในหลายพืน้ ที่
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน และการเติบโตของการท่องเทีย่ ว
(กรมควบคุมมลพิษ, 2560 : 23) แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้น
แต่ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอย มี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น โดยขยะมู ล ฝอย
ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ 8.51 ล้านตัน
(ร้อยละ 31) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 47 ส่วนใหญ่เป็น
ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 84 และการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์
ร้อยละ 15 ที่เหลือถูกเก็บรวบรวมและขนส่งไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง
11.69 ล้านตัน (ร้อยละ 43) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 22
โดยยังมีขยะมูลฝอยอีก 7.17 ล้านตัน (ร้อยละ 26) ก�ำจัดอย่าง
ไม่ถูกต้อง มีจ�ำนวนลดลง ร้อยละ 39 เช่น การเทกองหรือเผา
กลางแจ้ ง ในสถานที่ ก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอย การลั ก ลอบทิ้ ง ในพื้ น ที่
สาธารณประโยชน์ ลักลอบทิง้ ลงสูแ่ หล่งน�ำ้ แนวโน้มการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ดีขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากนโยบายรัฐบาล
หลังจากการประกาศให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ
เมื่อปี 2557 และการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชน
หันมาร่วมจัดการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (2561 - 2580) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็นส่งเสริมการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) นอกจากนี้ปัญหาขยะ
ถือเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และระบบนิเวศ โดยให้
ความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพแหล่งน�ำ้ ส�ำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหา
วิกฤตหมอกควัน (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2559 : 107 - 108)
แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานต่างๆ
ออกมารณรงค์ ในเรือ่ งของการทิง้ ขยะ การจัดการขยะ แต่สถานการณ์
ปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นในเรื่องของปริมาณขยะที่มากมาย ไม่สามารถ
จัดการได้ทั้งหมด จันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่มี
ความหลากหลายของสภาพภูมิประเทศ อันประกอบไปด้วย ภูเขา
ทะเล น�้ำตก และป่าชายเลน เป็นต้น รวมถึงความหลากหลาย

ของชาติพันธุ์ต่างๆ ท�ำให้มีความหลากหลายของวัฒนธรรม ส่งผล
ให้ เ ป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ก ารประกอบอาชี พ ที่ ห ลากหลาย อาทิ
การท�ำประมง เกษตรกรรม ได้แก่ สวนผลไม้ เช่น ทุเรียน ล�ำไย
เงาะ พริกไทย เป็นต้น การท�ำพลอย จากที่กล่าวมานี้ส่งผลให้
จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งของประเทศไทย
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เ ป็ น จ� ำ นวนมาก แต่ สิ่ ง ที่ ต ามมาประเด็ น หนึ่ ง ที่
หลี ก เลี่ ย งมิ ไ ด้ คื อ ปั ญ หาขยะที่ เ กิ ด จากการท่ อ งเที่ ย วนั่ น เอง
โดยพบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดจันทบุรีท่ีเกิดขึ้นในปี
2561 คิ ด เป็ น จ�ำ นวน 617.08 ตั น /วั น โดยมี ก ารจั ด การขยะ
อย่ า งถู ก ต้ อ ง ร้ อ ยละ 48.75 มี ก ารน� ำ กลั บ ไปใช้ ป ระโยชน์
ร้ อ ยละ 36.45 และมี ก ารจั ด การที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ร้ อ ยละ 14.80
(ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13, 2561) ทั้งนี้ อ�ำเภอแหลมสิงห์
เป็นอ�ำเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรี มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ
ติดชายทะเล และมีแหล่งท่องเทีย่ วโบราณสถาน-วัตถุทางประวัตศิ าสตร์
มากมาย อาทิ อู่ต่อเรือ ตึกแดง คุกขี้ไก่ ป้อมไพรีพินาศ อลงกรณ์
เจดีย์ ส่วนสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีเ่ ป็นธรรมชาติ เช่น น�ำ้ ตกพลิว้ ชายหาด
แหลมสิงห์ อ่าวยาง อ่าวกระทิง เกาะนมสาว และสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงเกษตรต�ำบลบางสระเก้า การผลิตเสื่อจันทบูร นอกจากนี้ยังมี
โอเอซีส ซี เวิลด์ ทีเ่ ปิดการแสดงพันธุส์ ตั ว์นำ�้ และการแสดงปลาโลมา
แสนรู ้ เป็ น ต้ น โดยสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วดั ง กล่ า วนี้ บ ่ ง บอกได้ ถึ ง
การเดิ น ทางมาเยื อ นอ� ำ เภอแหลมสิ ง ห์ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ข อง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ อ� ำ เภอแหลมสิ ง ห์
มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี ซึ่งการเดินทางมาท่องเที่ยวที่มาเยือน สิ่งที่ตามมาด้วย
คือ การบริโภค การค้าขายที่เพิ่มมากขึ้น และจะคงเหลือทิ้งไว้ให้
คือเศษสิง่ ของทีไ่ ม่ใช้แล้วจากการบริโภค และสิง่ ของทีเ่ หลือจากการ
ประกอบการ นัน่ คือขยะ สภาพการณ์ดงั กล่าว ถ้าขาดการด�ำเนินการ
ในการก�ำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง และการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการขยะของคนในชุมชน อาจจะท�ำให้เกิดปัญหา
การก�ำจัดขยะปลายทางได้ ซึ่งการก�ำจัดขยะถ้าไม่ด�ำเนินการระยะ
เริ่มต้นก็จะกลายเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค ก่อให้เกิดมลพิษ
และไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวของ
ชุมชน ถึงแม้ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการด�ำเนินการ
จัดการขยะอยูแ่ ล้ว แต่ถา้ ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ม่ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของปัญหาขยะ หรือขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดการมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะ การแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนจะไม่ยั่งยืน
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ส�ำคัญ ควรต้อง
ได้รับการแก้ไข ผู้วิจัยจึงท�ำการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โดยการเสริมสร้างพลังให้ทกุ ภาคส่วนในพืน้ ที่ ได้มสี ว่ นในกระบวนการ
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แก้ไขปัญหาขยะในชุมชนของตนเอง เรื่องแนวทางการจัดการขยะ
อย่างยัง่ ยืนด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาล
ต� ำ บลปากน�้ ำ แหลมสิ ง ห์ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เพื่ อ หาแนวทางใน
การจั ด การปั ญ หาขยะที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ ด ้ ว ยการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน
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สถานการณ์ขยะและการจัดการขยะในเขตเทศบาล
ต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า เทศบาลต�ำบล
ปากน�้ำแหลมสิงห์ เป็นหน่วยงานหลักที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดการขยะ โดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักด้านการจัดการขยะในพื้นที่ จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์นายก
เทศมนตรี ต� ำ บลปากน�้ ำ แหลมสิ ง ห์ นายวี ร ะ สุ ข จิ ต ร เล่ า ว่ า
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสถานการณ์ขยะและการจัดการขยะในเขต แต่เดิมแหลมสิงห์เป็นชุมชนชนบท ชาวบ้านประกอบอาชีพประมง
และค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ยังไม่มีคนมาเที่ยวในพื้นที่มากเหมือนใน
เทศบาลต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมด้วย ปัจจุบัน ขยะที่พบจึงเป็นขยะอินทรีย์ รวมถึงขยะจากครัวเรือนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต�ำบลปากน�้ำ ส่วนใหญ่ ซึ่งนายกยอมรับว่าในอดีตมีปริมาณขยะค่อนข้างมาก
เนื่ อ งจากประชาชนยั ง ไม่ มี ก ารคั ด แยกขยะก่ อ นทิ้ ง ลงถั ง ฃยะ
แหลมสิงห์
ของชุมชน แต่ยังโชคดีที่ในพื้นที่มีขยะพิษ (สารเคมี) น้อยมาก
เพราะปากน�้ำแหลมสิงห์ไม่ใช่พื้นที่อุตสาหกรรม นอกจากนี้ในพื้นที่
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา คื อ ศึ ก ษากระบวนการมี แหลมสิงห์ยังพบปัญหาขยะทะเล เพราะเป็นชุมชนที่มีภูมิประเทศ
ส่วนร่วมในการก�ำหนดแนวทางจัดการขยะของประชาชนในเขต อยูต่ ดิ ทะเล และแม่นำ�้ ล�ำคลองหลายแห่ง ท�ำให้บางฤดูกาลจะมีขยะ
ลอยมาจากทะเลเต็ ม ชาดหาด เป็ น ปั ญ หาที่ ชุ ม ชนแหลมสิ ง ห์
เทศบาลต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์
2. ขอบเขตด้ า นประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ หลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ และส่ ง ผลกระทบค่ อ นข้ า งมาก ท� ำ ให้ เ กิ ด
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต�ำบล ความสกปรกของชายหาด แต่ปัจจุบันท่านนายกวีระ กล่าวว่า
ปากน�้ำแหลมสิงห์ ผู้น�ำชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนใน จังหวัดจันทบุรีมีนโยบายต้องการให้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัด
เทศบาลต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์ รวมผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น 10 คน ที่สะอาด คือ จังหวัดที่ปราศจากขยะทุกชนิด ดังนั้นทางเทศบาล
3. ขอบเขตด้านสถานที่ คือ เทศบาลต�ำบลปากน�้ำ ต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์จึงต้องก�ำหนดยุทธศาสตร์และโครงการ
ที่สอดคล้องกับจังหวัด โดยเฉพาะในเรื่องของโครงการคัดแยกขยะ
แหลมสิงห์
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ มีนาคม 2562 - ตุลาคม เพื่อให้การบริหารจัดการขยะเป็นระบบ โดยทางเทศบาลต�ำบล
ปากน�้ำแหลมสิงห์ให้ความส�ำคัญกับการจัดการขยะภายในชุมชน
2562
เป็นอย่างยิ่ง มีการสนับสนุนให้มีถังขยะเปียก ถังขยะอินทรีย์
ทุกครัวเรือน เพราะทางเทศบาลให้ความส�ำคัญในการลดจ�ำนวน
อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ของขยะ และสาเหตุทตี่ อ้ งมีถงั ขยะเปียกเนือ่ งมาจากต้องการทีจ่ ะลด
การจั ด การขยะมู ล ฝอยของเทศบาลต� ำ บลปากน�้ ำ แหลมสิ ง ห์ ความสกปรก ส่วนถังขยะอินทรีย์ทางเทศบาลต้องการให้ชาวบ้าน
ผู้น�ำชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในเทศบาลต�ำบลปากน�้ำ เอาไว้ทิ้งขยะจ�ำพวกเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เพื่อให้เศษอาหาร
แหลมสิงห์ รวมผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น 10 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม เหล่านั้นย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย วิธีการนี้เทศบาลต�ำบลปากน�้ำ
แบบเฉพาะเจาะจง ใช้วิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกตการณ์ แหลมสิงห์ พบว่า สามารถช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนได้ระดับหนึง่
(Observation)การศึกษาสถานการณ์ของขยะมูลฝอย สัมภาษณ์ และขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ นอกจากนีเ้ ทศบาลต�ำบลปากน�ำ้
เชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยแบบสัมภาษณ์ และการสนทนา แหลมสิงห์มีการจัดสรรงบประมาณรองรับการด�ำเนินงานตามที่ได้
กลุม่ (Focus Group) ซึง่ เป็นการศึกษาสถานการณ์ของขยะมูลฝอย มีการก�ำหนดแผนงาน/โครงการต่างๆในการจัดการขยะไว้ในแผน
ในชุมชน และการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน จากนั้นน�ำเสนอ ปฏิบัติราชการประจ�ำปี เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ ทั้งด�ำเนินการเอง
ข้อมูลให้กับผู้น�ำชุมชนและตัวแทนชุมชนได้รับทราบ และสนทนา และหน่วยงานภายนอกด�ำเนินการ ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตเทศบาล
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะที่เหมาะสม ต�ำบลปากน�ำ้ แหลมสิงห์มบี อ่ ขยะในพืน้ ทีเ่ อง แต่มกี ารใช้งานมานาน
กับบริบทของชุมชนด้วยกระบวนการวางแผนแบบมีสว่ นร่วม (A-I-C ) ถึง 50 -60 ปี จนบ่อขยะเต็ม สูงเป็นภูเขาขยะ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
คนในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน ปัจจุบันจึงได้มีการน�ำ
ขยะไปทิง้ บ่อขยะนอกพืน้ ทีท่ ที่ างเทศบาลได้เช่าไว้ คือ อ�ำเภอมะขาม
แต่ขณะนีเ้ ทศบาลมีรถเก็บขยะจ�ำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการขนขยะ

นภา จันทร์ตรี, ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ, ราตรี พิงกุศล, เรืองอุไร วรรณโก, เบญจพร ประจง, ธนวัฒน์ กันภัย
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220 กว่าตัน แต่เมื่อด�ำเนินโครงการนี้แล้ว เดือนปัจจุบันปริมาณ
ขยะลดลงไปประมาณ 50 ตัน ถือว่าประสบความส�ำเร็จเป็นที่
น่าพอใจ นอกจากนี้ยังมีการขอความร่วมมือพ่อค้า แม่ค้าที่ขายของ
ในตลาด ให้น�ำเศษผักผลไม้ต่างๆ ที่เน่าเสีย หรือคัดทิ้ง ทิ้งลงใน
ถังขยะที่ทางเทศบาลจัดให้ น�ำไปท�ำน�้ำหมักจุลินทรีย์ เพื่อน�ำไปใช้
ราดตามท่อระบายน�ำ้ ของเทศบาล ช่วยลดกลิน่ เหม็น อันเนือ่ งมาจาก
ไขมันหรือคราบของเสียทีไ่ ปเกาะตามท่อระบายน�ำ้ ท�ำให้เกิดกลิน่ เหม็น
และพบว่าเมื่อมีการลอกท่อเพื่อลดการอุดตันของท่อระบายน�้ำ
มักจะพบขวดและถุงพลาสติกในท่อระบายน�้ำ ซึ่งประชาชนให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นอย่างดี เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์
ที่ ต นสามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ นอกจากนี้
เทศบาลต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์มีการสื่อสารกับชาวบ้านในชุมชน
เกี่ ย วกั บ การให้ ข ้ อ มู ล เรื่ อ งการจั ด เก็ บ ขยะของทางเทศบาล
การจั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การให้ ค วามรู ้ ห รื อ การรณรงค์ เรื่ อ ง
การจัดการขยะผ่านการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง ได้แก่
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ป้ายรณรงค์ เฟสบุ๊ค การลงพื้นที่เพื่อ
สอบถามชาวบ้าน รวมถึงการจัดเวทีประชาคม เป็นต้น ท�ำให้
ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนมีความรู้เรื่องการจัดการขยะพอสมควร
และเกิดความร่วมมือในการจัดการขยะมากขึ้น สามารถจัดการ
ขยะเปียกได้ค่อนข้างดี เริ่มมีการคัดแยกขยะมากขึ้น เห็นได้จาก
น�้ำหนักของขยะที่จัดเก็บโดยเทศบาลลดลง ส่วนการบริหารจัดการ
งบประมาณในการจัดการขยะนั้น เทศบาลได้จัดเก็บค่าบริการ
จัดการขยะครัวเรือนละ 20 บาท/เดือน แนวทางการจัดการขยะ
ที่เหมาะสม และยั่งยืนต่อไปนั้น คุณทัศนีย์ กล่าวว่า ชาวบ้านต้อง
มีจิตส�ำนึก ตระหนักได้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างขยะ ควรที่
ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะด้วยตนเอง ส่วนข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการบริเวณชายหาด พบว่า ส่วนใหญ่
พอใจในการจัดการขยะของทางเทศบาล มีการจัดเก็บขยะทุกวัน
ท� ำ ให้ ไ ม่ มี ข ยะตกค้ า ง ชายหาดในปั จ จุ บั น มี ค วามสะอาดตา
แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาเที่ ย วมากกว่ า ในอดี ต นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการยังมีการคัดแยกขยะ เช่น ขวดพลาสติก ขวดกระเบือ้ ง
เป็นต้น เพือ่ ขายเพิม่ รายได้อกี ช่องทางหนึง่ มีการคัดแยกเศษอาหาร
ที่เน่าเสียได้ เพื่อให้เทศบาลมาจัดเก็บไปท�ำปุ๋ย น�้ำหมักจุลินทรีย์
ต่อไป ส่วนการจัดการขยะให้ยั่งยืนได้นั้น ผู้ประกอบการ กล่าวว่า
ควรมี ก ารรณรงค์ ใ ห้ ค วามรู ้ ก ารคั ด แยกขยะกั บ คนในชุ ม ชน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก การทิ้ ง ขยะที่ ถู ก ต้ อ งกั บ
นักท่องเที่ยว ในส่วนของประชาชน พบว่า ชาวบ้านในชุมชน
มี ก ารคั ด แยกขยะในครั ว เรื อ น เช่ น ขวดพลาสติ ก เพื่ อ ขาย
สร้างรายได้ให้ครอบครัว และเป็นสิ่งที่ไม่ยุ่งยากในการปฏิบัติ
แต่อย่างใด ส่วนขยะจ�ำพวกเปลือกหอยนางรม ซึ่งเป็นสินค้าทะเล
ที่คนในชุมชนขายให้กับทั้งคนในชุมชน และนักท่องเที่ยวมีปริมาณ
มาก และชาวบ้านมักกองทิ้งไว้ในบริเวณที่ขาย เช่น ข้างทาง และ
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ในแต่ละวัน และรถขนขยะอยูใ่ นสภาพทีเ่ ก่า ใช้งานมานาน บางครัง้
เมือ่ เกิดเหตุการณ์รถเก็บขยะเสียในเวลาเดียวกันจะส่งผลต่อการจัด
เก็บขยะ ท�ำให้มีปัญหาขยะล้นถัง เทศบาลอยู่ในช่วงประสานขอ
งบประมาณจากรัฐบาลในการจัดซื้อรถเก็บขยะที่มีมาตรฐานกว่า
ที่เป็น อยู่ เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และขนส่ง ขยะ
การจัดการต่างๆ แสดงให้เห็นความส�ำเร็จในการบริหารจัดการขยะ
ของเทศบาลต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์ ที่พบว่าประชาชนในชุมชนให้
ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมากขึ้น บ้านเมืองดูสะอาดน่าเที่ยว
มากขึ้น ส่วนแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมต่อไปนั้น นายกวีระ
กล่าวว่า ควรเน้นการรณรงค์ให้ความรูด้ า้ นการจัดการขยะทีถ่ กู ต้อง
เหมาะสมกับชาวบ้านเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะ
น่าจะยั่งยืนกว่าการบังคับด้วยข้อกฎหมาย ประชาชนควรคัดแยก
ขยะให้ถกู ประเภท ลดการใช้ถงุ พลาสติก เปลีย่ นมาใช้ถงุ ผ้าหรือทีใ่ ส่
ของที่ประดิษฐ์จากวัสดุที่มีในท้องถิ่นแทน และต้องปลูกฝังค่านิยม
เกี่ ย วกั บ การทิ้ ง ขยะในถั ง ขยะให้ ถู ก ประเภทให้ กั บ คนรุ ่ น ใหม่
เพื่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคน
ในชุมชนต่อไป สอดคล้องกับค�ำให้สัมภาษณ์ของพันจ่าเอกหญิง
ทัศนีย์ คงทอง (หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลต�ำบลปากน�ำ้
แหลมสิงห์) ที่ให้ข้อมูลว่าขยะส่วนใหญ่ในพื้นที่ เป็นขยะอินทรีย์
ปริมาณขยะจะมากในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเท่านั้น เพราะจะมี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ปริมาณขยะ
เพิม่ ขึน้ ทวีคณ
ู แต่ถา้ ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเทีย่ วจะไม่มปี ญ
ั หาขยะตกค้าง
ในชุมชน ซึ่งทางเทศบาลมีรถเก็บขยะ จ�ำนวน 3 คัน มีการแบ่ง
สายรถในการเก็บขยะทุกวัน อีกทัง้ เทศบาลต�ำบลปากน�ำ้ แหลมสิงห์
มีการบูรณาการการจัดการขยะร่วมกับหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น
โรงเรียนในชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี กองบังคับการ
ต�ำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น ในการให้ความรู้และวิธีการ
จัดการขยะของชุมชน เช่น โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล โดยอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการท�ำปุ๋ยจาก
ขยะในครัวเรือนให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน โครงการ
รณรงค์ลดปริมาณและการคัดแยกขยะ กิจกรรมลด โลก เลอะ รักษ์
สะอาดนะหาดแหลมสิงห์ โครงการรัฐประศาสนศาสตร์จิตอาสา
เก็บขยะบริเวณหาดแหลมสิงห์ กิจกรรมล้างท่อระบายน�้ำ เป็นต้น
ส่วนโครงการของทางเทศบาลด�ำเนินการเองนั้น ได้เริ่มท�ำในส่วน
ของการคัดแยกขยะในปี 2560 มีโครงการกรงบุญ คือ น�ำกรงเหล็ก
ไปตั้งตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว วัด โรงเรียน เมื่อได้
ปริมาณขยะพอสมควรจะน�ำไปขายและน�ำเงินส่วนนี้มอบให้วัดใช้
เป็นค่าน�้ำค่าไฟของวัดต่อไป ซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่องทุกปี โครงการ
ทีส่ อง คือ การจัดการขยะเปียก โดยน�ำถังตัดก้นแล้วมอบให้ครัวเรือนละ
1 ถัง เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ เพียงแค่ 1 ครัวเรือน ลดขยะ
1 กิโลกรัม/เดือน ปริมาณขยะของเทศบาลต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์
ก็จะลดลงมาก มีการติดตาม ประเมินผลเดือนทีผ่ า่ นมาปริมาณขยะ
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สถานการณ์ขยะในเทศบาลต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์
ในภาพรวมมีความสะอาดเรียบร้อย ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์
ทีเ่ กิดจากครัวเรือน ประชาชนมีสว่ นร่วมในการคัดแยกขยะในครัวเรือน
ทัง้ นีเ้ พราะประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจในการคัดแยกขยะจากการ
เข้าร่วมอบรมในโครงการที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้น การจัดการขยะ
ของเทศบาลต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน
ในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี เนือ่ งจากปัจจัยผูน้ ำ� นายกเทศมนตรี
ต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์เป็นผู้ที่ให้ความส�ำคัญในเรื่องของการ
จัดการขยะ มีการลงพื้นที่ส�ำรวจชุมชนด้วยตนเองท�ำให้เกิดความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกับชุมชน ดังนั้นการให้ความร่วมมือของชาวบ้าน
ในกิจกรรมต่างๆ ของทางเทศบาลจะเกิดขึ้นได้ง่ายสอดคล้องกับ
นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ (2527 อ้างถึงใน จันทร์เพ็ญ มีนคร, 2554 :
10) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม คือ ความศรัทธา
ที่มีต่อความเชื่อถือบุคคลส�ำคัญ และสิ่งศักดิ์สิทธิท�ำให้ประชาชน
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ นอกจากนีย้ งั พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
มีการคัดแยกขวดพลาสติกเพือ่ ขาย สอดคล้องกับปิยวัฒน์ โพชะกะ
และกาญนิถา ครองธรรมชาติ (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองแวงโสกพระ อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการมูลฝอยชุมชน ได้แก่ รายได้
ส่วนแนวทางในการจัดการขยะ ด้วยกระบวนการวางแผน
แบบมีส่วนร่วม (A-I-C) จะท�ำให้การจัดการขยะของชุมชนเกิด
ความยั่งยืนได้ เพราะคนในชุมชนได้รู้สึกว่าตนเองได้มีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ปญ
ั หาและหาทางออกของปัญหาไปด้วยกัน ประชาชน
จะยอมรั บ ในแนวทางการแก้ ป ั ญ หาที่ พ วกเขาได้ เ ป็ น ผู ้ ก� ำ หนด
ขึ้นมาเอง และแนวโน้มการเข้าร่วมในการด�ำเนินงานกิจกรรมของ
ประชาชน น่าจะมีการเข้าร่วมมากขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับ
ทะนงศักดิ์ คุ้มไข่น�้ำ และคณะ (2534 อ้างถึงใน ปวีณา วีรยางกูร,
2554 : 27-28) ได้สรุปข้อดีของการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 1. ช่วยให้
ประชาชนยอมรับโครงการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการที่
ตรงกับปัญหา และความต้องการของประชาชน 2. ประชาชนจะมี
ความรู้สึกผูกพัน รู้สึกเป็นเจ้าของโครงการมากขึ้น 3. การด�ำเนิน
โครงการจะราบรื่ น ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากประชาชนมากขึ้ น
4. โครงการจะให้ประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น และมีการระดม
ทรัพยากรเพือ่ การพัฒนามากขึน้ 5. จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถ
ของประชาชนมากขึ้น โดยสรุปแนวทางการจัดการขยะของชุมชน
ปากน�้ำแหลมสิงห์ ได้แก่ 1. การส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะ
ให้ชาวบ้าน โดยเทศบาลปากน�้ำแหลมสิงห์ควรมีโครงการอบรม
ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนหรือเยาวชนในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 2. การประดิษฐ์ถังขยะหรือภาชนะบรรจุขยะเปียก
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บริเวณบ้านเป็นจ�ำนวนมาก ไม่ได้มกี ารจัดเก็บแต่อย่างใด แต่ละครัว
เรือนจะมีถังขยะของตนเองก่อนที่จะน�ำรวมมาทิ้งในถังขยะที่ทาง
เทศบาลน�ำมาตัง้ ไว้ จากนัน้ รถเก็บขยะของทางเทศบาลจะมาจัดเก็บ
แต่พบปัญหา คือ ชาวบ้านกล่าวว่าของเหลวที่เกิดจากขยะเปียกที่
เน่าเหม็นไหลออกมาจากกองขยะในรถเก็บขยะของทางเทศบาล
ไหลลงพื้นถนนที่รถเก็บขยะเคลื่อนที่ผ่านไป ท�ำให้ส่งกลิ่นเหม็น
รบกวนบ้านเรือนที่อยู่ติดริมถนน อีกทั้งยังพบว่ามีชาวบ้านบางส่วน
ที่ยังนิยมเผาขยะ เช่น เศษใบไม้ เป็นต้น และบางบ้านที่อาศัยอยู่
ในซอยลึกๆ ที่รถขยะเข้าไม่ถึงจะมีปัญหาขยะกองเกลื่อนกลาด
บริเวณบ้าน ส่งกลิน่ รบกวน แมลงและทัศนียภาพไม่สวยงาม เป็นต้น
เพราะชาวบ้านบางส่วนนัน้ ยังไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งการจัดการขยะทีถ่ กู วิธี
มองว่าการเผาเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และท�ำกันมานานแล้ว
แนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์
หลังจากลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแล้ว ได้มีการประชุม
กลุ่มย่อยแบบไม่เป็นทางการ โดยมีนายกเทศมนตรีต�ำบลปากน�้ำ
แหลมสิงห์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขเทศบาลต�ำบลปากน�้ำ
แหลมสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนผู้ประกอบการ 3 คน และ
ตัวแทนคนในชุมชน 4 คน มาร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกันถึงปัญหา
ขยะในพืน้ ที่ ซึง่ ทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหาขยะ
พอสรุ ป ได้ ว ่ า ปั จ จุ บั น ปั ญ หาขยะที่ พ บในพื้ น ที่ ต� ำ บลปากน�้ ำ
แหลมสิงห์ ได้แก่ ขยะที่ลอยมาจากทะเล ชาวบ้านบางกลุ่มยังไม่มี
ความรู ้ เรื่ อ งการจั ด การขยะที่ เ หมาะสม ปั ญ หาขยะอุ ด ตั น ใน
ท่ อ ระบายน�้ ำ ส่ ง กลิ่ น เหม็ น ความมั ก ง่ า ยในการทิ้ ง ขยะ และ
กลิ่ น เหม็ นของน�้ ำ จากขยะเปียกที่ไ หลลงพื้น ระหว่างการขนส่ ง
เมือ่ วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา สามารถสรุปได้เป็น 3 ปัจจัยหลัก
คือ 1. สภาพทางภูมศิ าสตร์ เป็นพืน้ ทีต่ ดิ ทะเลจึงไม่สามารถหลีกเลีย่ ง
ขยะจากทะเลได้ 2. ตัวของคนทีข่ าดความรูใ้ นการจัดการขยะและขาด
ความตระหนักในปัญหาขยะ 3. เทคโนโลยี สภาพรถทีเ่ ก่า จากสาเหตุ
ของปัญหาทีก่ ล่าวมาให้แต่ละคนช่วยกันน�ำเสนอว่า ต้องการเห็นภาพ
ของปากน�้ำแหลมสิงห์เป็นอย่างไรในอนาคต และจะไปถึงซึ่งภาพ
ในอนาคตนั้นด้วยวิธีการใด ภาพสรุปที่ทุกคนอยากเห็น คือ ปากน�้ำ
แหลมสิงห์เมืองสะอาด ปลอดขยะ ชายหาดงามตา น่าท่องเที่ยว
และแนวทางที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ สรุปได้ ดังนี้ 1. การส่งเสริม
ความรูใ้ นการคัดแยกขยะให้ชาวบ้าน โดยเทศบาลปากน�ำ้ แหลมสิงห์
ควรมีโครงการอบรมความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชน
หรือเยาวชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2. การประดิษฐ์ถังขยะหรือ
ภาชนะบรรจุขยะเปียกด้วยวัสดุในท้องถิ่น 3. การรณรงค์เพื่อ
ปลูกจิตส�ำนึกรักษ์โลก ลดขยะอย่างต่อเนื่อง 4. การอบรมให้ความรู้
การแปรรูปขยะเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน เช่น ปุ๋ย น�้ำหมัก
ชีวภาพ 5. การเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการขยะของทางเทศบาล
ปากน�้ำแหลมสิงห์ โดยการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อรถเก็บขยะ
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3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
		 3.1 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการต่อเนื่อง โดยน�ำ
ผลการวิจัยครั้งนี้ไปทดลองปฏิบัติและประเมินผลต่อไป
		 3.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการมีสว่ นร่วม
ในการจั ด การขยะของประชาชนเพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ี

ด้ ว ยวั ส ดุ ใ นท้ อ งถิ่ น 3. การรณรงค์ เ พื่ อ ปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก รั ก ษ์ โ ลก
ลดขยะอย่างต่อเนื่อง 4. การอบรมให้ความรู้การแปรรูปขยะเพื่อ
น�ำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน เช่น ปุ๋ย น�้ำหมักชีวภาพ 5. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการขยะของทางเทศบาลปากน�้ำแหลมสิงห์
โดยการจั ด สรรงบประมาณจั ด ซื้ อ รถเก็ บ ขยะ สอดคล้ อ งกั บ
สุกฤษฎิ์พงษ์ วะเจดีย์ (2551) ศึกษาเรื่องการจัดการปัญหาขยะ
มูลฝอยในเขตต�ำบลศาลาด่าน อ�ำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
มี ก ารด� ำ เนิ น การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การปั ญ หาขยะมู ล ฝอย
ด้วยวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน�ำมาทิ้ง และการตั้งจุดรับซื้อ
ขยะรีไซเคิลในหมู่บ้าน พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก�ำเนิด
ในครัวเรือนเฉลี่ยลดลง ปัจจัยที่มีผลให้ขยะมูลฝอยในครัวเรือน
เปลีย่ นแปลงมีดงั นี้ พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัด
การขยะมูลฝอยจากแหล่งก�ำเนิด การใช้รปู แบบทางสังคมทีเ่ หมาะสม
กับพืน้ ทีม่ าใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย คือ การคัดแยกขยะมูลฝอย
และการจัดตั้งกลุ่มรับซื้อขยะรีไซเคิล การสนับสนุนของ อบต.
ในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การให้ค�ำแนะน�ำ และความรู้
แก่ประชาชน การเป็นแบบอยางให้กับประชาชน การมีกลไกเพื่อ
สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน โดยจัดตั้งกลุ่มแกนน�ำขึ้นในชุมชน
ปัจจัยดังกล่าวท�ำให้ปริมาณขยะโดยภาพรวมลดลง
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การศึกษาการพัฒนาและสร้างสรรค์เมนูปูให้เป็นอาหารเฉพาะถิ่นของจังหวัดจันทบุรี โดยการเก็บรวบรวมตัวอย่างปูสด
จากการท�ำประมงลอบปูม้า และอวนจมปูม้าทั้งหมด 3 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน และมิถุนายน 2561 ในพื้นที่อ�ำเภอท่าใหม่
แหลมสิ ง ห์ และนายายอาม จั ง หวั ด จั น ทบุ รี จากนั้ น น� ำมาจั ด จ� ำ แนกชนิ ด โดยใช้ ลั ก ษณะสั ณ ฐานภายนอก ผลการศึ ก ษาพบว่ า
การท�ำประมงลอบปูแบบพับได้ พบความหลากชนิดของปูทั้งหมด 12 สกุล 18 ชนิด ส�ำหรับการท�ำประมงอวนจมปูม้า พบความ
หลากชนิดของปูทั้งหมด 16 สกุล 23 ชนิด โดยปูที่ได้จากการท�ำประมงลอบปูแบพับได้นั้น พบปูที่มีการน�ำมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด
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�ำหรับปูที่ได้จากการท�ำประมงอวนจมปูนั้น พบปูที่มีการน�ำมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ ปูหินหนาม (Thalamita spinimana)
ปู หิ น ก้ า มสั น (C. natator) ปู ม ้ า ลาย (C. feriatus) ปู ก ะตอยขาว (C. anisodon) ปู หิ น อิ น โดแปซิ ฟ ิ ก (C. hellerii) ปู ม ้ า
(Portunus pelagicus) และ ปูดาวสามจุด Portunus sanguinolentus ส่วนปูที่ถูกโยนทิ้ง เช่น กลุ่มปูเสฉวน ได้แก่ ปูเสฉวนขาส้ม
(Clibanarius infraspinatus) ปูเสฉวนยักษ์ (Dardanus megistos)
จากการส�ำรวจร้านอาหารในพื้นที่อ�ำเภอท่าใหม่ และอ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ทั้งหมด 6 แห่ง พบเมนูที่น�ำปู
มาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารทั้งสิ้น 35 เมนู โดยชนิดปูที่น�ำมาท�ำอาหารมากที่สุด คือ ปูม้า (Portunus pelagicus) รองลงมา
คือ ปูด�ำ (Scylla transquebarica) ปูหิน (Thalamita crenata) ปูลาย (Charybdis feriatus) และปูกะตอย (Charybdis affinis,
Charybdis anisodon) เมนูอาหารที่พบความนิยมในการน�ำมาปรุงเพื่อจ�ำหน่ายมากที่สุด ได้แก่ ส้มต�ำปูม้า นอกจากนี้จากการพิจารณา
ของกลุ่มผู้วิจัย พบว่า ปูที่จับได้จากการท�ำประมงลอบปูม้า และอวนจมปูม้าที่มีศักยภาพมากเพียงพอที่จะน�ำมาพัฒนาเมนูปูได้ มี 3 ชนิด
ได้แก่ ปูหิน (Thalamita crenata) ปูลาย (Charybdis feriatus) และปูกะตอยแดง (Charybdis affinis) โดยกลุ่มผู้วิจัยได้พัฒนา
เมนูขึ้นมาใหม่จ�ำนวน 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�ำดับสุดท้าย คือ เมนูก๋วยเตี๋ยวผัดปูกะตอย
ผู้บริโภคให้การยอมรับเมนูนี้น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87 มีคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสอยู่ที่ 3.83
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนา, เมนูปู, อาหารท้องถิ่น
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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.
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คุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปูขนาดเล็กที่ไม่เป็นทีต่ ้องการของตลาด
ปูจัดเป็นสัตว์ทะเลที่มีการน�ำมาใช้บริโภคในครัวเรือน หรือปูที่เป็นสัตว์น�้ำพลอยได้จากการท�ำประมงปูม้ามาเพิ่มมูลค่า
และมีการส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน โดยการคิดค้นสูตรเมนูอาหาร พัฒนา และต่อยอดเมนูที่มีชื่อเสียง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเนือ้ ปูมา้ และปูทะเลทีส่ ร้างรายได้จำ� นวนมาก อยู่แล้ว เช่น ก๋วยเตี๋ยวผัดปู ซึ่งปัจจุบันประสบกับปัญหาเนื้อปูม้า
ให้กับประเทศ อย่างไรก็ตามการศึกษากลุ่มประชากรปูม้า และปู และปูทะเลมีราคาแพงมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้มีการน�ำเอาปูน�้ำ
ทะเลในประเทศไทยจากรายงานวิจัยก่อนหน้านี้ (ชุตาภา คุณสุข เค็มชนิดอื่นๆ ที่ได้จากการท�ำประมงปูม้า เช่น ปูกะตอย ปูหิน
และคณะ, 2559: ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ และคณะ, 2547) พบว่า ปูแดง เป็นต้น มาทดแทนการใช้เนื้อปูที่มีราคาแพง อีกทั้งยัง
ผลผลิตของปูม้าและปูทะเลในธรรมชาติ มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้ทรัพยากรปูให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดีกว่าการที่ปูเหล่านี้
โดยในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยสามารถส่งออกปูม้าปูทะเลได้ จะถูกน�ำไปทิง้ อย่างเสียเปล่า ตลอดจนการน�ำเอาเครือ่ งเคียงท้องถิน่
สูงถึง 50,000 ตัน แต่พบว่าในปี พ.ศ. 2557 ผลผลิตของปูทั้งสอง เช่น ผักพื้นบ้าน ที่หาได้ง่ายมารับประทานร่วมกับเมนูอาหารปูด้วย
ปัจจุบันมีรายงานการน�ำเนื้อปูมาท�ำอาหารมากมาย
ชนิดลดลงเหลือเพียง 20,000 ตันเท่านั้น (กรมประมง, 2558) โดย
สาเหตุหลัก ก็คอื การจับปูขนึ้ มาใช้มากเกินก�ำลังผลิตตามธรรมชาติ หลายเมนู โดยเมนูปทู มี่ ชี อื่ เสียงมากทีส่ ดุ ได้แก่ ปูนงึ่ รับประทานกับ
(Overharvested) และยังไม่มีแนวทาง หรือนโยบายในการท�ำ น�้ำจิ้มซีฟู้ด หรือน�้ำพริกเกลือ ปูผัดผงกะหรี่ ขนมจีนแกงปูใบชะพลู
ประมงปูอย่างยัง่ ยืนทีช่ ดั เจน ท�ำให้นอกจากปริมาณผลผลิตของปูจะ ขนมจี น น�้ ำ ยาปู ย� ำ มะม่ ว งปู ม ้ า แกงคั่ ว ปู ม ้ า ปู จ ๋ า ทอดมั น ปู
ลดลงแล้ว ขนาดของปูทนี่ ำ� มาใช้ประโยชน์กล็ ดลงตามไปด้วย นัน่ คือ ข้าวผัดกรรเชียงปู ปูทอดกระเทียม ปูอบวุ้นเส้น เป็นต้น (ส�ำนักงาน
มีการน�ำปูขนาดเล็กขึ้นมาใช้ประโยชน์มากขึ้นนั่นเอง ปัจจุบันการ การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด จั น ทบุ รี , 2561) อย่ า งไรก็ ต ามยั ง ไม่ มี
ท�ำประมงที่น�ำปูมาใช้ประโยชน์มากที่สุด ก็คือ การท�ำประมงปูม้า การรายงานเมนูอาหารที่ท�ำจากปูชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากปูม้า
ซึ่งในประเทศไทยจะมีการท�ำประมงโดยใช้เครื่องมือ 2 ชนิด ได้แก่ และปูทะเลแต่อย่างใด ซึ่งรายงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรก
ลอบปูม้า (Collapsible crab trap) และอวนจมปูม้า (Crab gill ที่รายงานการใช้ประโยชน์จากปู ซึ่งเป็นสัตว์น�้ำพลอยได้ ที่ไม่มี
net) โดยสัตว์น�้ำเป้าหมาย คือ ปูม้า ส่วนสัตว์น�้ำชนิดอื่นๆ ที่ติดมา คุณค่าทางเศรษฐกิจ มาประกอบเป็นอาหารพื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์
ด้วยนั้น จัดเป็นสัตว์น�้ำพลอยได้ โดยจากรายงานวิจัยก่อนหน้านี้ อย่างชัดเจน และลอกเลียนแบบได้ค่อนข้างยาก เพราะวัตถุดิบ
พบว่าสัตว์น�้ำพลอยได้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปู เช่น ปูหิน (Thalamita ส่ ว นใหญ่ ที่ น� ำ มาประกอบอาหารนั้ น เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในท้ อ งถิ่ น
crenata) ปูกะตอย (Charybdis affinis) ปูดาวสามจุด (Portunus ความส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นาเมนู อ าหารปู จั ด ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ
sanguinolenthus) ปูลาย (Charybdis feriatus) เป็นต้น (Kun- อย่างยิ่งต่อการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของ
sook and Dumrongrojwatthana, 2017) ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาปู ปูในท้องทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน เนื่องจากมีปู
เหล่านี้จะไม่ถูกน�ำไปขาย บางครั้งก็ถูกโยนทิ้งภายหลังจากการเก็บ ซึง่ เป็นสัตว์นำ�้ พลอยได้หลายชนิด ต้องถูกโยนทิง้ ไป เนือ่ งจากไม่เป็น
ขึน้ มาได้ อย่างไรก็ตาม อันเนือ่ งมาจากความต้องการบริโภคปูทมี่ าก ที่ต้องการของผู้บริโภค โดยในการพัฒนาเมนูปูนี้ จะเน้นการพัฒนา
ขึ้นทั้งภายในและนอกประเทศ ได้ก่อให้เกิดความพยายามที่จะน�ำ เมนู อ าหาร ซึ่ ง มี ชื่ อ เสี ย งอยู ่ ก ่ อ นแล้ ว นั่ น ก็ คื อ ก๋ ว ยเตี๋ยวผัดปู
ปูเหล่านี้ขึ้นมาใช้ประโยชน์แทนที่ปูม้าและปูทะเลมากขึ้น หรือเพื่อ ส่วนอีกสองเมนูที่เหลือจะพัฒนาต่อยอดโดยการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่
เพิ่มมูลค่าของสัตว์น�้ำพลอยได้เหล่านี้ ให้เกิดการน�ำมาใช้ประโยชน์ ในท้องถิ่นมาประกอบอาหาร
ได้สูงสุดนั่นเอง
จังหวัดจันทบุรีได้ถูกประชาสัมพันธ์โดยการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ของการวิจัย
แห่งประเทศไทยให้เป็นเมืองต้องห้ามพลาดในการท่องเทีย่ ว ท�ำให้มี
1. ส�ำรวจเมนูปูซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นที่พัฒนามาจาก
นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง คนไทยและต่ า งประเทศเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วเป็ น ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและ
จ�ำนวนมาก จึงท�ำให้เกิดความต้องการในการบริโภคอาหารทะเล ต่ อ ยอดเมนู ปู ใ นชุ ม ชนอ� ำ เภอท่ า ใหม่ และอ� ำ เภอแหลมสิ ง ห์
มากขึ้น (เวปไซต์จังหวัดจันทบุรี, 2558) ซึ่งก็รวมทั้งเมนูปูด้วย จังหวัดจันทบุรี
อีกทั้งเมื่อได้บริโภคแล้ว ก็มีการน�ำกลับไปเป็นของฝาก โดยเฉพาะ
2. ศึกษาการพัฒนาเมนูอาหารปู เพื่อเพิ่มมูลค่าของปู
อย่างยิง่ เนือ้ ปูแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์จากเนือ้ ปูอนื่ ๆ เช่น น�ำ้ พริกปูหลน ซึ่งเป็นสัตว์น�้ำพลอยได้จากการท�ำประมงปูม้า โดยพัฒนาจากเมนู
ปูแห้ง ก๋วยเตี๋ยวผัดปู เป็นต้น โดยในงานวิจัยนี้จะมีการน�ำปูที่ไม่มี เดิมจ�ำนวน 1 เมนู และพัฒนาเป็นเมนูใหม่ จ�ำนวน 2 เมนู

ลลิดา เจริญวิเศษ, สายธาร เสาทอง, ชุตาภา คุณสุข

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 35

วิธีการด�ำเนินงานวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

		 คัดเลือกปูซึ่งเป็นสัตว์พลอยได้จากการท�ำประมง
1. การศึ ก ษาชนิ ด ของปู โดยใช้ ข ้ อ มู ล ทางสั ณ ฐาน ปูม้า 3 ชนิด มาใช้ปรุงอาหารแต่ละเมนู จ�ำนวน 3 เมนูตามที่
น�ำเสนอไว้ จากนั้นน�ำแต่ละเมนูมาประเมินคุณภาพทางประสาท
ภายนอก
เก็บรวบรวมตัวอย่างปูสดจากการท�ำประมงลอบปูม้า สัมผัส ด้วยวิธีการ 9-point Hedonic Scale Test (9 = ยอมรับ
ขนาดตา 2.5 นิ้ว และอวนจมปูม้าขนาดตา 8 เซนติเมตร ทั้งหมด มากที่สุด, 1 = ไม่ยอมรับมากที่สุด) โดยประเมินด้าน กลิ่น รสชาติ
3 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน และมิถุนายน 2561 ในพื้นที่ ลักษณะปรากฏ สี และลักษณะเนือ้ สัมผัส ใช้ผปู้ ระเมินเป็นผูป้ ระเมิน
อ�ำเภอท่าใหม่ แหลมสิงห์ และนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จากนั้น ที่ผ่านการฝึกฝนจ�ำนวน 50 คน
น� ำ มาจั ด จ� ำ แนกชนิ ด โดยใช้ ลั ก ษณะสั ณ ฐานภายนอก ท� ำ การ 		 3.2 ศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ เมนูอาหาร
เปรียบเทียบโครงสร้างภายนอก ถ่ายภาพ และบันทึกรายละเอียด จากปูแต่ละเมนู
จ�ำแนกชนิดของปูโดยใช้คีย์และหนังสือของผู้เขียน ดังต่อไปนี้ 		 น� ำ เมนู อ าหารจากปู ช นิ ด ที่ ไ ด้ รั บ คะแนนจาก
ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ (2532), ศรีสุภรี คงคาเย็น (2522), Ng (1998), การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสูงทีส่ ดุ ของแต่ละเมนูมาปรุง
Naiyanetr (1998) และ Ng and Davie (2002) ตัวอย่างปูที่จัด เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยใช้ผู้บริโภคจ�ำนวน
จ�ำแนกแล้ว จะน�ำมาจัดเก็บตามระบบสากล และเก็บรักษาไว้ที่ 100 คน (กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลที่บริโภคอาหารที่ท�ำจากปู
ห้องปฏิบัติการสัตววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ อายุระหว่าง 20 - 50 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง) ด้วยวิธีการ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี รวมทั้งการสอบถาม 5-point Hedonic Scale Test (5 = ยอมรั บ มากที่ สุ ด ,
จากผู้เชี่ยวชาญในการจัดจ�ำแนก แยกประเภทของปูที่สามารถ 1 = ไม่ ย อมรั บ มากที่ สุ ด ) โดยประเมิ น ด้ า น กลิ่ น รสชาติ
น�ำมาใช้ประโยชน์ได้ในเชิงเศรษฐกิจ ส�ำหรับตัวอย่างปูอีกกลุ่มหนึ่ง ลักษณะปรากฏ สี และลักษณะเนื้อสัมผัส
น�ำไปแกะแยกเนื้อเป็นชิ้นส่วนต่างๆ เช่น เนื้อก้าม เนื้อก้อน เป็นต้น
เพื่อน�ำไปพัฒนาเป็นเมนูปูอาหารท้องถิ่น
ผลการวิจัย
2. ส�ำรวจเมนูอาหารปูในพื้นที่ศึกษาวิจัย
1. ชนิดของปูจากการท�ำประมงลอบปูม้าและอวนจม
ท�ำการส�ำรวจชนิดของเมนูอาหารปูในพื้นที่ท่องเที่ยว ปูม้า บริเวณจังหวัดจันทบุรี
ของอ�ำเภอท่าใหม่ และอ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน
ผลการส�ำรวจชนิดของปูที่จับได้จากเครื่องมือประมง
4 แหล่ง บันทึกข้อมูลรายชื่ออาหาร ชนิดของปูที่น�ำมาเป็นวัตถุดิบ 2 ประเภท ได้แก่ ลอบปูแบบพับได้ พบความหลากชนิดของปู
ใช้ในการประกอบอาหาร ต้นทุน ราคา ตลอดจนความต้องการ ทั้งหมด 12 สกุล 18 ชนิด ส�ำหรับอวนจมปูม้า พบความหลากชนิด
บริโภคของนักท่องเที่ยว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพรรณนา ของปูทั้งหมด 16 สกุล 23 ชนิด โดยปูที่ได้จากการท�ำประมงลอบ
อย่างง่ายในการประมวลผล ตามวิธีการของ ชูลีรัตน์ คงเรือง และ ปู นั้ น พบปู ที่ มีก ารน� ำ มาใช้ ประโยชน์ ทั้ ง หมด 10 ชนิ ด ได้แก่
จอมภพ แววศักดิ์ (2555)
ปูกะตอยแดง (Charybdis affinis) ปูกะตอยขาว (C. anisodon)
3. การพั ฒ นาและสร้ า งสรรค์ เ มนู ปู ท ้ อ งถิ่ น และ ปูม้าลาย (C. feriatus) ปูหินก้ามสัน (C. natator) ปูทะเล (Scylla
ก๋วยเตี๋ยวผัดปูกะตอย
paramamosain) ปูทะเล (S. transquebarica) ปูหินก้ามฟ้า
ศึกษาการพัฒนาเมนูอาหารจากปูชนิดต่างๆ ทีเ่ ป็นสัตว์ (Thalamita crenata) ปูดาวสามจุด (Portunus sanguinolentus)
น�้ำพลอยได้จากการท�ำประมงปูม้า ผู้วิจัยน�ำเสนอเมนูอาหารจากปู ปูแป้น (Varuna litterata) และปูแสม (Sesarma mederi) ส่วนปู
จ�ำนวน 3 เมนู ได้แก่ (1) แกงคั่วปูหินใส่ใบขลู่ (2) ปูลายผัดผงกะหรี่ ที่ถูกโยนทิ้ง เช่น กลุ่มปูเสฉวน ได้แก่ ปูเสฉวนขาส้ม (Clibanarius
(3) ก๋วยเตีย๋ วผัดปูกะตอย เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั ปูซงึ่ เป็นสัตว์นำ�้ พลอย infraspinatus) ปูเสฉวนขาฟ้า C. longitarsus เป็นต้น ส�ำหรับปู
ได้จากการท�ำประมงปูม้า ซึ่งมีวิธีการในการพัฒนาดังนี้
ที่ได้จากการท�ำประมงอวนจมปูนั้น พบปูที่มีการน�ำมาใช้ประโยชน์
		 3.1 คั ด เลื อ กชนิ ด ของปู ที่ เ หมาะสมกั บ อาหาร ทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ ปูหินหนาม (Thalamita spinimana)
แต่ละเมนู
ปูหินก้ามสัน (C. natator) ปูม้าลาย (C. feriatus) ปูกะตอยขาว
(C. anisodon) ปูหินอินโดแปซิฟิก (C. hellerii) ปูม้า (Portunus
pelagicus) และ ปูดาวสามจุด Portunus sanguinolentus
ส่ ว นปู ที่ ถู ก โยนทิ้ ง เช่ น กลุ ่ ม ปู เ สฉวน ได้ แ ก่ ปู เ สฉวนขาส้ ม
(Clibanarius infraspinatus) ปู เ สฉวนยั ก ษ์ (Dardanus
megistos) เป็นต้น ดังตารางที่ 1 และ 2

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

ชื่อวิทยาศาสตร์

จ�ำนวนตัว

%

สถานภาพ

27.50

โยนทิ้ง

3.37

โยนทิ้ง

5.48

บริโภคและขาย

4.11

บริโภคและขาย

5.48

บริโภคและขาย

0.53

โยนทิ้ง

0.32

บริโภคและขาย

1.58

บริโภคและขาย

35

3.69

บริโภคและขาย

9

0.95

โยนทิ้ง

344

36.25

บริโภคและขาย

พพ
รรณ
ี

ชนิดที่

ปูเสฉวนขาส้ม

Clibanarius infraspinatus

261

2

ปูเสฉวนขาฟ้า

C. longitarsus

32

3

ปูกะตอยแดง

Charybdis affinis

52

4

ปูกะตอยขาว

C. anisodon

39

5

ปูม้าลาย

C. feriatus

52

6

ปูหนิ อินโดแปซิฟกิ C. hellerii

5

7

ปูหินก้ามสัน

C. natator

3

8

ปูทะเล

Scylla paramamosain

15

9

ปูทะเล

S. transquebarica

10

ปูหนุมาน

Matuta victor

11

ปูหินก้ามฟ้า

Thalamita crenata

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

949

100

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

1

มห
าว

ิทยา

รวม
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ตารางที่ 2 ความหลากชนิดของปู จากการท�ำประมงอวนจมปูม้า จังหวัดจันทบุรี
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

จ�ำนวนตัว

%

สถานภาพ

0.87

โยนทิ้ง

1.57

โยนทิ้ง

5.59

บริโภคและขาย

1.92

โยนทิ้ง

1.57

โยนทิ้ง

0.87

บริโภคและขาย

6.12

บริโภคและขาย

8.39

บริโภคและขาย

21

3.67

บริโภคและขาย

87

15.21

บริโภคและขาย

32

5.59

บริโภคและขาย

พพ
รรณ
ี

ชนิดที่

ปูตายาว

Podophthalamus vigil

5

2

ปูหิน

Thalamita sima

9

3

ปูหินหนาม

Thalamita spinimana

32

4

ปูหิน

Thalamita danae

11

5

ปูหิน

Thalamit tenuipes

9

6

ปูหินก้ามสัน

Charybdis natator

5

7

ปูม้าลาย

C. feriatus

35

8

ปูกะตอยขาว

C. anisodon

48

9

ปูหนิ อินโดแปซิฟกิ C. hellerii

10

ปูม้า

Portunus pelagicus

11

ปูดาวสามจุด

Portunus sanguinolentus

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

ปูเสฉวนยักษ์

Dardanus megistos

15

2.62

โยนทิ้ง

ปูเสฉวนขาส้ม

Clibanarius infraspinatus

42

7.34

โยนทิ้ง

รวม

572

100

ชภัฏ

ลัยร
า

มห
าว

23

ิทยา

22

รำไ

1

2. เมนูอาหารปูในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
จากการส�ำรวจร้านอาหารในพื้นที่อ�ำเภอท่าใหม่ และ
อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ทั้งหมด 6 แห่ง พบเมนูที่น�ำปูมา
เป็นวัตถุดบิ ในการประกอบอาหารทัง้ สิน้ 35 เมนู โดยชนิดปูทนี่ ำ� มา
ท�ำอาหารมากที่สุด คือ ปูม้า Portunus pelagicus รองลงมา
คือ ปูด�ำ (Scylla transquebarica) ปูหิน (Thalamita crenata)

ปูลาย (Charybdis feriatus) และปูกะตอย (Charybdis affinis,
Charybdis anisodon) เมนูอาหารทีพ่ บความนิยมในการน�ำมาปรุง
เพื่อจ�ำหน่ายมากที่สุด ได้แก่ ส้มต�ำปูม้า รองลงมา คือ ปูนิ่ม
ผัดผงกะหรี่ ปูผัดน�้ำพริกเผา ปูนิ่มทอดกระเทียม ปูอบวุ้นเส้น
และข้าวผัดปู รายชื่อเมนูอาหาร แสดงดังตารางที่ 3

ลลิดา เจริญวิเศษ, สายธาร เสาทอง, ชุตาภา คุณสุข
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ตารางที่ 3 รายชื่อเมนูปูในพื้นที่อ�ำเภอท่าใหม่ และอ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ราคา (บาท)

พพ
รรณ
ี

ความถี่ของการปรากฏใน
ร้านอาหารจ�ำนวน 6 แห่ง
3
2
1
4
3
1
4
2
4
4
2
5
3
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1

ขึ้นกับน�้ำหนัก
ขึ้นกับน�้ำหนัก
150-250
140-250
300
250-300
250-300
250-300
140-250
150-250
40-120
50-60
30-40
250-700
150
150
200
850
100
120-200
80
50
90
120
250
150-250
250
250
250
200
200
200
150
40-150
50

รำไ
ชภัฏ

ปูต้ม (ปูม้า และปูด�ำ)
ปูเผา
ปูหลน
ปูนิ่มผัดผงกะหรี่
ปูทะเลผัดผงกะหรี่
ปูผัดพริกแกง
ปูผัดน�้ำพริกเผา
ปูผัดพริกไทยด�ำ
ปูนิ่มทอดกระเทียม
ปูอบวุ้นเส้น
ไข่เจียวปู
ส้มต�ำปูม้า
ส้มต�ำปูแสม
ปูนึ่ง (กรรเชียงปู)
ก้ามปูผัดฉ่า
ก้ามปูผัดน�้ำพริกเผา
น�้ำพริกปูไข่
ปูไข่นึ่ง
ย�ำปูไข่
ปูไข่แช่น�้ำปลา
หอยจ๊อปู
ส้มต�ำไทยปู
ส้มต�ำปูนิ่ม
ย�ำปูม้า
ปูนิ่มผัดพริกไทยด�ำ
ปูนิ่มผัดน�้ำพริกเผา
กรรเชียงปูชุบแป้งทอด
กรรเชียงปูผัดผงกะหรี่
กรรเชียงปูทอดกระเทียม
ปูม้าผัดผงกะหรี่
ปูม้าผัดพริกเผา
ปูม้าแช่น�้ำปลา
ปูนิ่มแช่น�้ำปลา
ข้าวผัดปู
ส้มต�ำไทยปู

ิทยา

มห
าว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อเมนูอาหาร

ลัยร
า

เมนูที่

ลลิดา เจริญวิเศษ, สายธาร เสาทอง, ชุตาภา คุณสุข

3. ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอเมนูอาหารจากปูแตละเมนู

ก

ข

พพ
รรณ
ี

วารสารวิ
14จ ากการทํ
ฉบับที่ 3 าเดืประมงลอบปู
อนกันยายน -มธัานและอวนจมปู
วาคม 2563 39มา ที่มีศัก ยภาพมาก
จากการพิจ ารณาของกลุ
ม ผูจวัยิจร�ัยำไพพรรณี
พบวา ปูทปีี่จทับี่ ได
เพียบงพอที
มาพั่มฒีตอนาเมนู
ปูไ ด มี 3 ชนิ
ไดแ ก ปูหิน Thalamita crenata ปูล าย Charybdis feriatus และ
ของผู่จบะนํ
ริของผู
โาภคที
เมนูม่ ตีออ่ าหารจากปู
แตดละเมนู
3. ศึกษาการยอมรั
3. ศึกปูษาการยอมรั
บ
บ
้
ริ
โ
ภคที
เมนู
อ
าหารจาก
ปูลายวิจCharybdis
feriatus
และปูกจะตอยแดง
Charybdis
affinis่ว ปูหิน ใส
ไดแ ก แกงคั
กะตอยแดง Charybdis affinis ดังภาพที่ 1 โดยผู
ัย ไดพัฒ นาเมนู
ขึ้น มาใหม
ํา นวน 3 เมนู
ปูแต่ละเมนูจากการพิใบขลู
ดังภาพที
่ 1 โดยผู
้วิจมัยามได้ีเและอวนจมปู
พัฒ่อนาเมนู
เมนูงนีได้
 ปูลายผัดผงกะหรี
กะตอย
ละเมนู
ครื
งปรุง ขปริึ้นมาใหม่
มาาณ
ธีก3ารดั
้ แก่
จ ารณาของกลุ
ม ผูวิจัย่ และก
พบวาวปูยเตี
ที่จ๋ยับวผั
ไดดจปูากการทํ
าโดยในแต
ประมงลอบปู
ที่มและวิ
ีศจัก�ำนวน
ยภาพมาก
จากการพิ
จารณาของกลุ
จี่ บั แได้กจปูากการ
แกงคั่วปูหินcrenata
ใส่ใบขลู่ ปูปูลลายผั
ผงกะหรี่ และก๋
วยเตี๋ยวผัและ
ดปูกะตอย
เพีย งพอที
่จ ะนํา มาพั
ฒ นาเมนูปม่ ผููไ ดว้ จิ มียั พบว่
feriatus
3 ชนิา ปูดทได
หิน Thalamita
าย ดCharybdis
ท�ำประมงลอบปู
และอวนจมปูaffinis
ม้าที่มีศดัักงยภาพมากเพี
มีเครืจ่อํา นวน
งปรุขง 3ปริเมนู
มาณไดและวิ
ีการดั่วงนีปู้ หิน ใส
กยงพอที
ค
ภาพที่ 1 โดยผู
แ ก ธแกงคั
ปูกะตอยแดงม้าCharybdis
วิจัย่จะไดพัฒโดยในแต่
นาเมนูขลึ้นะเมนู
มาใหม
น�ำมาพั
ฒนาเมนู
ปูไดด้ผงกะหรี
มี 3 ชนิ่ ดและก
ได้แก่วยเตี
ปูห๋ยินวผัThalamita
ใบขลู
 ปูลายผั
ดปูกะตอยcrenata
โดยในแตละเมนูมีเครื่องปรุง ปริมาณ และวิธีการดังนี้

ค

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ภาพที่ 1 ปูที่นํามาพัฒนาและสรางสรรคเปนเมนูปูทองถิ่น
ก. ปูหิน Thalamita crenata ข. ปูลาย Charybdis feriatus
ค. ปูกะตอย Charybdis affinis
ี่น�ำมาพั
างสรรค์เป็นเมนูปูท้องถิ่น
ภาพที่ 1 ปูที่นํามาพัฒนาและสราภาพที
งสรรค่ เ1ปปูนทเมนู
ปูทอฒงถินาและสร้
่น
การประกอบเมนู
แ
กงคั
่
ว
ปู
ห
ิ
น
ใส
ใ
บขลู
3.1
วิ
ธ
ี
ก
ารการประกอบเมนู
ก. ปูหิน Thalamita
crenata crenata ข.ข.ปูปูลลายายCharybdis
Charybdis feriatus
ค. ปูกะตอย Charybdis affinis
ก. ปูหิน Thalamita
เอาจับปงออกจากนัน้ นํามาหั่นครึ่งพักไว
1) ลางปูและแกะเอากระดองออกตัดเล็บและดึงferiatus
ค. ปูกะตอย Charybdis affinis
2) นําใบขลูไปลางแลวเด็ดเปนใบนํามาหั่นฝอยแชในน้ําเปลาสรงขึ้นจากน้ําพักไว
		 3.1 วิธีการการประกอบเมนู
แกงคั่วปูหินใส่ดใเกลื
บขลู่
			 3) โขลกข่า ตะไคร้ ผิวมะกรูด เกลือพริกแห้ง
3) โขลกขา แตะไคร
การประกอบเมนู
กงคั่วปูผิหวินมะกรู
ใสใบขลู อพริกแหง ใหละเอียด ใสกระเทียม หอมแดง โขลกตอจนละเอียดดีจึงใสกะปโขลก
3.1 วิธีการการประกอบเมนู
			
1)เขแาละแกะเอากระดองออกตั
ล้กัานงปูและแกะเอากระดองออกตั
ดเล็บงเอาจั
และ บปงให้ออกจากนั
ละเอียด น้ ใส่นํากมาหั
ระเที่นยครึ
ม ่งหอมแดง
ดเล็บและดึ
พักไว โขลกต่อจนละเอียดดีจึงใส่กะปิ
1) ลาใหงปู
ดึงเอาจับปิ้งออกจากนั
้นน�ไำปล
มาหั
่งพัดกเปไว้นดใบนํ
กัน ําพักไว
4)างแล
ฉี่นกครึใบมะกรู
เอาเส
นกลางใบออกแล
หัโขลกให้
่นฝอย
วเด็
ามาหั
่นฝอยแชในน้ําวเปล
าสรงขึเข้้นาจากน้
2) นําใบขลู
			
2) าน�ำตะไคร
ใบขลู
ไ่ ปล้
างแล้วด่อเด็งแกงกั
ดเป็อนพริใบน�
ำมาหั
น่ ลฝอย
			
4) งโขลกต
ฉีรสด
กใบมะกรู
ดเอาเส้
นดดีกลางใบออกแล้
น่ ฝอยยกลง
ตัตง ้งั ให
ไฟพอเดื
ลู งคนให
ขากันปรุ
วยน้
ําเปล
า ยพอปู
ใบขลู
หวนั่ หัฝอย
5) ละลายเครื
บกะทิ
ผิวมะกรู
เกลื
กแห
ะเอียอดดใส
ใสกประเที
ยม เหอมแดง
อจนละเอี
จสึงุกใสใสกะป
โขลก
3) โขลกข
แช่ใให
นน�เข้ำเปล่
			 5) ละลายเครือ่ งแกงกับกะทิตงั้ ไฟพอเดือดใส่ปู
ากันาสรงขึ้นจากน�้ำพักไว้
ลงคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน�้ำเปล่า พอปูสุก ใส่ใบขลู่หั่นฝอย ยกลง
4) ฉีกใบมะกรูดเอาเสนกลางใบออกแลวหั่นฝอย
5) ละลายเครื่องแกงกับกะทิตัต้งั ไฟพอเดือดใสปลู งคนใหเขากันปรุงรสดวยน้ําเปลา พอปูสุก ใสใบขลูหนั่ ฝอย ยกลง
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ภาพที่ 2 เมนูแกงคั่วปูหินใส่ใบขลู่ จังหวัดจันทบุรี
ภาพที่ 2 เมนูแกงคั่วปูหินใสใบขลู จังหวัดจันทบุรี

		 3.2 วิธีการประกอบเมนูปูลายผัดผงกะหรี่
			 1) เตรียมเครื่องผงกะหรี่ในชามผสมก่อน โดย
ภาพที่ 2 เมนูแกงคั่วปูหินใสใบขลู จังหวัดจันทบุรี
ใส่ไข่ไก่น�้ำมันหอย ซอสปรุงรส น�้ำปลา น�้ำตาล ผงกะหรี่ นมข้นจืด
น�้ำพริกเผา และน�้ำปลา ผสมให้เข้ากัน

			 2) ตั้ ง กระทะเทน�้ ำ มั น พื ช ลงไปตามด้ ว ย
กระเที ย มสั บ ปู ผั ด จนปู เริ่ ม เป็ น สี ส ้ ม ใส่ ห อมใหญ่ ต้ น หอม
ผัดจนไข่ในน�้ำปรุงสุกเป็นก้อนๆ
			 3) ใส่คื่นช่าย ต้นหอม พริกชี้ฟ้าแดง ผัดให้
พอเข้ากันอีกครั้ง ตักใส่จานเสิร์ฟ
ลลิดา เจริญวิเศษ, สายธาร เสาทอง, ชุตาภา คุณสุข

พพ
รรณ
ี

น้ําพริกเผา และน้
ําปลา ผสมให
ํามัเนขพืากัชนลงไปตามดวยกระเทียมสับ ปู ผัด จนปูเริม่ เปนสีสม ใสหอมใหญ ตนหอม ผัดจนไขในน้ําปรุง
2) ตั้งกระทะเทน้
สุกเปนก2)อนตั้งๆกระทะเทน้ํามันพืชลงไปตามดวยกระเทียมสับ ปู ผัด จนปูเริม่ เปนสีสม ใสหอมใหญ ตนหอม ผัดจนไขในน้ําปรุง
สุกเปนกอน 3)ๆ ใสคื่นชาย ตนหอม พริกชี้ฟาแดง ผัดใหพอเขากันอีกครั้ง ตักใสจานเสิรฟ
ตนหอม
ผัดใหพ-อเข
กันอีก2563
ครั้ง ตักใสจานเสิรฟ
3) ใสคื่นชปีาทยี่ 14
40 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
ฉบับพริ
ที่ ก3ชีเดื้ฟอาแดง
นกันยายน
ธันาวาคม

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ภาพที่ 3 เมนูปูลายผัดผงกะหรี่ จังหวัดจันทบุรี
จันดทบุ
รี ่ จังหวัดจันทบุรี
ภาพที่ 3 เมนูปูลายผัดภาพที
ผงกะหรี
่ จังปหวัูลดายผั
่ 3 เมนู
ผงกะหรี
การประกอบเมนูกวยเตี๋ยวผัดปูกะตอย
3.3 วิธีการประกอบเมนู
กเส
ารประกอบเมนู
ยเตีนิ่ม๋ยวผั
ดปูกะตอย
3.3 วิธ1)ีการประกอบเมนู
ประมาณ
นกวยเตี๋ยวแชนก้ําวให
(ประมาณ
10 นาที) แลวนําขึ้นผึ่งไวในตะแกรงใหสะเด็ดน้ํา
		 3.3 วิธีการประกอบเมนู
ก
ว
๋
ยเตี
ย
๋
วผั
ด
ปู
ก
ะตอย
			
ไฟพอร้
อนดวน้ละ4
เอาน�
ประมาณ
1)2)เสลนากงปู
วยเตี
ย
๋
วแช
น
า
ํ
้
ให
น
ม
่
ิ
(ประมาณ
10
) แลวนําบขึออก
้น4)ผึ่งใส่
ไว
สะเด็
ํา –้ำพริ
ทะเล แกะกระดองและนมปูออกนาที
ตัดปลายเล็
สับในนตะแกรงให
เป�้ำมันนชิตั้น้งประมาณตั
ละ
6 กชิลงผั
้น ดให้
			 1) เส้นก๋วยเตี
�้ำให้กแกะกระดองและนมปู
นิ่มง (ประมาณ
10 เขอาอก
หอมปรุ
งใหรสด้
วยซอสมะเขื
อเทศ
้ำมะขามเปีวยละ4
งปูทนะเล
ตัดนปลายเล็
บยออก
นชิ้นน�ประมาณตั
ละก น�้ำ–ตาลปี
2)3)ล๋ยาวแช่
6 ชิ้น๊บ น�้ำปลา
โขลกพริ
แห
หอมแดง กะป
ดวยกั
ละเอี
ด สับเป
นาที) แล้วน�ำขึ้นผึ่งไว้ในตะแกรงให้
สะเด็
พอส่
นผสมเดื
งใส่วปยซอสมะเขื
ูลงผัด ให้เข้อาเทศ
กัน น้ใส่ํามะขามเป
เส้นก๋วยเตีย๋ยกวผัน้ดําตาลป
ต่อไป บ น้ําปลา
หอมแดง
กะป ําเขพริาดกวลงผั
ยกันดวให
ให
ลหอมปรุ
ะเอียอดดจึ
3)4)โขลกพริ
ใสนด้ําน�มัก้ำนแห
ตั้งงไฟพอร
อน เอาน้
งรสด
นอ้ํามัดจึนงตัใส้งไฟพอร
ให
อเทศนกน้งวจึํายเตี
ยก น้ําตาลป
4) ใสแกะกระดองและนมปู
ําปลา
			 2) ล้พอส
างปูวทนผสมเดื
ะเล
นก๋วววยซอสมะเขื
ยเตีย๋ วนุ
และแห้
งมะขามเป
ใส่ถ๋ยวั่วนุงอกและใบกุ
ปูลงผัดอนใหเอาน้
เอขอก
ากัํานตัพริดใสกเลงผั
สนด้กวดวยไฟอ่
มและแห
งจึยงช่ใสาบยถั่วน้งอกและใบ
ยเตีหอมปรุ
๋ยอวผัน ดจนเส้
ตงอรสด
ไปด
ยไฟอ
อนม่ จนเส
วชนผสมเดื
ใหเขากัน ใส1เสนิน้วกทีเคล
ยเตีา๋ยให้วนุเข้มาและแห
จึงใสถั่วงอกและใบ
วยเตี
๋ยวผั
ไปด
วยกลง
ยไฟออน จนเส
ปลายเล็บออก สับเป็นพอส
ชิกุ้นยประมาณตั
ละ4
่ตัดาไว้ให
เป็เขนดาท่ตกัอนนๆ
1 นิน้วกวเคล้
กันแล้วงยกลง
ายที่ตัดไวอวดจึ
เปนงใส
ท-อป6นูลชิงผั
ๆ้นดยาวประมาณ
แลวยาวประมาณ
ชายที่ตัดกแห้
ไว
ทอน ๆ กะปิ
ยาวประมาณ
ากันแตงกวา
แลวยกลง
			 3)กุยโขลกพริ
ให้นิ้ว เคล
5)สับรัเปบประทานกั
ต้สเปรี
นกุย้ยช่วด
ายวกะหล�
ปลีหนั่ ฝอย
ประทานกั
บตเข้นากุด้ยวชยกั
ายน1กะหล่
ํา			
ปลีาให
หั่นเขฝอย
ย น้ําำ่ มะนาว
5)เปงรับนหอมแดง
นเสน เติมบรสเปรี
หั่นฝอยสัแตงกวา
วย น้ํามะนาว
5) รับประทานกับตนกุยชาย กะหล่ําปลีแตงกวา
เสน เติ
มรสเปรี
ละเอียด
บเป็นเส้นสับเติเปมนรสเปรี
้ยวด้
วสเปรี
ย น�้ย้ำวด
มะนาว

ภาพที
ก๋วยเตีจั๋ยงวผั
หวัดดปูจักนะตอย
ทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ภาพที่ 4 เมนูกวยเตี
๋ยวผั่ 4ดปูเมนู
กะตอย
ภาพที่ 4 เมนูกวยเตี๋ยวผัดปูกะตอย จังหวัดจันทบุรี

สรุปและอภิปรายผลสรุปและอภิปรายผล
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ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บความหลากหลายของปู จ าก
สรุปและอภิปรายผล
1. การศึกษาชนิดของปู โดยใช้ข้อมูลทางสัณฐาน การท�ำประมงลอบปูม้ามีจ�ำนวนชนิดใกล้เคียงกับการศึกษาของ
ฐานภายนอก
5.1 การศึกษาชนิดของปู โดยใชขอมูลทางสัณKunsook
and Dumrongrojwatthana (2017) ที่ท�ำการศึกษา
ภายนอก
5.1 การศึกษาชนิดของปู โดยใชขอมูลทางสัณฐานภายนอก
ความหลากชนิ
ด ของปู จ ากการท�
ำ ประมงลอบปู
้ า ดบริโดยเป
เ วณ นปูไมแทจริง
ผลการศึ ก ษาพบว่
า ความหลากชนิ
ด ของปู จ ากดของปู
ผลการศึ
กษาพบพบความหลากชนิ
จากการทําประมงลอบปู
มาทั้งหมด
12 สกุล 18 มชนิ
ผลการศึ
จาากการทํ
าทัร้งี หมด
18ด ชนิโดยชนิ
12 สกุ
โดยเป
ปูไมลแ23
ทจชนิ
ริง ด
วคุ
จังหวัดมจัานมพบความหลากชนิ
ทบุ
จ�ำนวน
17ลดชนิ
ด16
ของนสกุ
การท�ำประมงลอบปูมา้ ทัจํง้ าหมด
122 สกุ
18ไดชนิ
จดริงของปู
แทจนริปูงไม่จํแาท้นวน
าหรัาบประมงลอบปู
อวนจมปู
ของปู
ทั้งดหมด
นวน
ชนิกลดษาพบพบความหลากชนิ
แกดปูโดยเป็
ที่แท
16 อ่ชนิ
ด ้งสํกระเบน
ปูที่เพิ่มหรั
ขึ้นบมาอวนจมปู
1 ชนิดมาได้พบความหลากชนิ
แก่ Scylla paramamosain
การศึ
กษา 23 ชนิด
กานวน
ปูชนิ
ที่แท
แด2ทชนิ
จส�ริำงหรั
นวนที่แ16ทจชนิ
ดของปู
หมด
จ�ำนวน 2 ชนิด ได้แก่จํปูาเป
ทนวน
ี่แนท้ปูจท2ริี่ไงมชนิแจ�ำทดนวน
บาอวนจม
จได
ริงแจํ16
ด จํและปู
ริงด21สําชนิ
ด โดยชาวประมงมี
การนําปูที่เคยโยนทิ
้งเมืท่อั้งในอดี
ต16
มาใชสกุปลระโยชน
โดย
ความหลากหลายชนิ
ด ของปู
มีปูคทวามส�
ำ คั ญ้งมากต่
อ แนวทางใน
ปูม้า พบความหลากชนิ
ดนของปู
ด
เป็
น
ปู
เปการขายตามท
ปูที่ไมทแั้งทหมด
จริงอจํงตลาดมากขึ
า16นวนสกุ2ลชนิ23ด้น ชนิ
และปู
ท
แ
่
ี
ท
จ
ริ
ง
21
ชนิ
ด
โดยชาวประมงมี
ก
ารนํ
า
เ
่
ี
คยโยนทิ
เมื
อ
่
ในอดี
ต
มาใช
ป
ระโยชน
โดย
เนื่องจากปูมาและปูดํา มีราคาแพง เชน ปูกะตอยแดง (Charybdis
Charybdis affinis)
affinis และปูกะตอยขาว
การปรั
งมาตรการการท�
ำประมงปู(Charybdis
มCharybdis
้า เนื่องจากจัaffinis)
ดเป็นเงืและปู
่อนไขกะตอยขาว
ที่ไม่แท้จริงจ�ำนวน 2 ชนิ
ด และปูที่แอท้งตลาดมากขึ
จริง 21 ชนิด้นโดยชาวประมง
การขายตามท
เนื่องจากปูมาและปู
ดํา มีบรปรุ
าคาแพง
เชน ปูกะตอยแดง
affinis
มีการน�ำปูที่เคยโยนทิ้งเมื่อในอดีตมาใช้ประโยชน์ โดยการขาย หนึ่งในการตรวจสอบผลกระทบของการท�ำประมงที่มีต่อสัตว์น�้ำ
ตามท้องตลาดมากขึ้น เนื่องจากปูม้าและปูด�ำ มีราคาแพง เช่น ในระบบนิเวศ (Ecosystem base management) (Seafood
ปู ก ะตอยแดง (Charybdis affinis) และปู ก ะตอยขาว watch, 2018) ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานภาพของ
(Charybdis anisodon) นอกจากนี้ยังพบว่า ปูบางชนิด เช่น ทรัพยากรปู หรือสัตว์น�้ำที่ติดมากับลอบและอวนจมปูม้าอย่าง
ปูใบ้ก้ามโต (Myomenippe hardwickii) ก็ถูกน�ำมาขายด้วย ต่อเนือ่ ง เพือ่ หาแนวทางทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการลดการใช้ประโยชน์
สัตว์น�้ำพลอยจับได้ โดยเฉพาะสัตว์น�้ำที่ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะส่วนก้าม ที่มีขนาดใหญ่
แต่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อโครงสร้างของระบบนิเวศ
ลลิดา เจริญวิเศษ, สายธาร เสาทอง, ชุตาภา คุณสุข
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เป็ น ล� ำ ดั บ สุ ด ท้ า ย เนื่ อ งจากก๋ ว ยเตี๋ ย วผั ด ปู ก ะตอย เป็ น เมนู
ที่ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยดีอยู่แล้ว ถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นปูชนิดอื่น
ก็ไม่ได้สร้างความสนใจและพึงพอใจเท่าเมนูที่มีการสร้างสรรค์
ขึ้นมาใหม่เหมือน 2 เมนูแรก

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

รำไ

ความหลากหลายของปูจากการท�ำประมงด้วยเครือ่ งมือ
ประมงต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี ท�ำให้มีการน�ำปูขึ้นมาใช้ประโยชน์
จ�ำนวนหลายชนิด ดังนั้นปูบางชนิดที่มีคุณค่า และสามารถน�ำมา
พัฒนาเป็นเมนูอาหารท้องถิ่นได้ควรได้รับการวิจัยและพัฒนาต่อไป
และควรศึกษาถึงแนวทางการน�ำปูแต่ละชนิดมาใช้ประโยชน์โดย
ค�ำนึงถึงความยัง่ ยืนด้วย เช่น ไม่ควรน�ำแม่ปไู ข่นอกกระดองขึน้ มาใช้
ประโยชน์ หรือไม่ควรน�ำปูที่มีขนาดเล็กจนเกินไปขึ้นมาใช้ก่อนที่จะ
ถึงช่วงวัยการเจริญพันธุ์ เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจยั
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ปีงบประมาณ 2561 และงบประมาณบางส่วนจากทุนงบประมาณ
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีงบประมาณ 2562

ชภัฏ

2. ส�ำรวจเมนูอาหารปูในพื้นที่ศึกษาวิจัย
ผลการศึ ก ษาพบเมนู อ าหารปู ทั้ ง หมด 35 เมนู
ในพื้ น ที่ อ� ำ เภอแหลมสิ ง ห์ แ ละอ� ำ เภอท่ า ใหม่ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
โดยปูที่น�ำมามาประกอบอาหารเป็นเมนูปู ได้แก่ ปูม้า (Portunus
pelagicus) ปูทะเล (Scylla transquebarica) โดยเมนูปูที่มี
เกือบทุกร้าน คือ ส้มต�ำปูม้า รองลงมา คือ ข้าวผัดปู ปูนิ่มผัด
ผงกะหรี่ ปูผัดน�้ำพริกเผา ปูนิ่มทอดกระเทียม และปูอบวุ้นเส้น
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเมนูปูในการศึกษา หรือผลงานวิจัยก่อนหน้านี้
พบว่า เป็นเมนูที่มีความคล้ายคลึงกัน ไม่มีอะไรแปลกใหม่ อีกทั้ง
เนื้อและรสชาติก็ไม่มีความแตกต่างกัน เพราะส่วนใหญ่ใช้ปูม้าและ
ปูทะเลเป็นวัตถุดิบ (ประสาน ไมตรี, 2561)
3. การพัฒนาและสร้างสรรค์เมนูปูท้องถิ่น
กลุ่มผู้วิจัยจึงพัฒนาและต่อยอดเมนูปูขึ้นมา 3 เมนู
ได้แก่ แกงคั่วปูหินใส่ใบขลู่ ปูลายผัดผงกะหรี่ และก๋วยเตี๋ยวผัด
ปูกะตอย เพือ่ พัฒนาเป็นเมนูปทู สี่ ร้างสรรค์ของท้องถิน่ การยอมรับ
ของผู้บริโภคต่อแกงคั่วปูหินใส่ใบขลู่ ผู้บริโภคให้การยอมรับแกงคั่ว
ปูหนิ ใส่ใบขลู่ คิดเป็นร้อยละ 93 ของผูบ้ ริโภค และไม่ยอมรับแกงคัว่
ปูหินใส่ใบขลู่ คิดเป็นร้อยละ 7 หากมีแกงคั่วปูหินใส่ใบขลู่จ�ำหน่าย
ผู้บริโภคยินดีที่จะซื้อแกงคั่วปูหินใส่ใบขลู่ โดยคิดเป็นร้อยละ 90
ของผู้บริโภค และไม่ซื้อแกงคั่วปูหินใส่ใบขลู่ โดยคิดเป็นร้อยละ 10
ของผู้บริโภค ผลการประเมินการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัส
ของแกงคั่วปูหินใส่ใบขลู่ พบว่า คะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัส
อยู่ที่ 3.88 อยู่ในระดับความพึงพอใจที่ชอบมาก
การยอมรับของผู้บริโภคต่อปูลายผัดผงกะหรี่ ผู้บริโภค
ให้การยอมรับปูลายผัดผงกะหรี่ คิดเป็นร้อยละ 97 ของผูบ้ ริโภค และ
ไม่ยอมรับปูลายผัดผงกะหรี่ คิดเป็นร้อยละ 3 ของผู้บริโภค หากมี
ปูลายผัดผงกะหรี่จ�ำหน่าย ผู้บริโภคยินดีที่จะซื้อปูลายผัดผงกะหรี่
โดยคิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้บริโภค และไม่ซื้อปูลายผัดผงกะหรี่
โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของผู้บริโภค ผลการประเมินการยอมรับทาง
ด้านประสาทสัมผัสของปูลายผัดผงกะหรี่ พบว่า มีคะแนนเฉลีย่ ทาง
ประสาทสัมผัสอยู่ที่ 4.13 อยู่ในระดับความพึงพอใจที่ชอบมาก
การยอมรั บ ของผู ้ บ ริ โ ภคต่ อ ก๋ ว ยเตี๋ ย วผั ด ปู ก ะตอย
ผู้บริโภคให้การยอมรับก๋วยเตี๋ยวผัดปูกะตอย คิดเป็นร้อยละ 87
ของผูบ้ ริโภค และไม่ยอมรับก๋วยเตีย๋ วผัดปูกะตอย คิดเป็นร้อยละ 13
ของผู้บริโภค หากมีก๋วยเตี๋ยวผัดปูกะตอยจ�ำหน่าย ผู้บริโภคยินดี
ที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวผัดปูกะตอย โดยคิดเป็นร้อยละ 72 ของผู้บริโภค
และไม่ซอื้ ก๋วยเตีย๋ วผัดปูกะตอย โดยคิดเป็นร้อยละ 28 ของผูบ้ ริโภค
ผลการประเมินการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของก๋วยเตี๋ยว
ผัดปูกะตอย พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสอยู่ที่ 3.83
อยู่ในระดับความพึงพอใจที่ชอบมาก
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ และ
ยิ น ดี ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเมนู ปู คื อ ปู ล ายผั ด ผงกะหรี่ ม ากที่ สุ ด
รองลงมาคื อ แกงคั่ว ปูหิน ใส่ใบขลู่ และก๋ว ยเตี๋ยวผัด ปู ก ะตอย
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การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาความต้องการในการบวชระยะสัน้ ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 2) เพือ่ พัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมส�ำหรับผูบ้ วชระยะสัน้ ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 3) เพือ่ ศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำหลักสูตรการฝึกอบรมไปใช้พฒ
ั นา
ผู้บวชระยะสั้นในพระพุทธศาสนา เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed methods) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็น
พระจ�ำนวน 285 รูป จากคณะสงฆ์ภาค 13 โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามจังหวัดโดยวิธีการแบ่งเป็นสัดส่วน และการวิจัย
เชิงคุณภาพซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลหลักจ�ำนวน 48 รูป/คน การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเบื้องต้น ระดับกลาง
และระดับก้าวหน้า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ 1) วิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็น 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�ำกัด คิดเป็นร้อยละ 73.33 วิชาจ�ำเป็นที่ผู้บวชระยะสั้น
ต้องเรียน คือ วิชาวินัย วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ วิชาคิหิปฏิบัติ วิชาศาสนพิธี และภาวนา
2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส�ำหรับพระภิกษุบวชระยะสั้นแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเบื้องต้นบวช 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�ำดับ ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด คือ
.80 และผลการค�ำนวณหาดัชนีประสิทธิผลการฝึกอบรมก่อนและหลังฝึกอบรมทั้ง 3 ระดับ พบว่า ได้ค่า E.I = 72.00, E.I =65.81,
และ E.I = 62.10 ตามล�ำดับ
3. ความเป็นไปได้ของการน�ำหลักสูตรไปใช้ทั้ง 3 ระดับ สรุปว่าหลักสูตรฝึกอบรมทั้ง 3 ระดับเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาของ
หลักสูตรที่ครอบคลุมเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับช่วงเวลาการบวชระยะสั้น
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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.
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พระพุทธศาสนานั้นถือกันว่าเป็นศาสนาประจ�ำชาติไทย
เป็นประเพณีที่สืบต่อมาโดยถูกต้องตามสมควรแก่เหตุ คือ การที่
พระพุทธศาสนากับชนชาติไทยได้มีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันทั้งในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสืบทอด
มาเป็นเวลาช้านาน (พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรสํ )ี , 2557: 10)
หลักธรรมค�ำสอนได้สอดแทรกเข้าไปสู่วิถีการด�ำเนินชีวิต
เป็นรากฐานให้กับวัฒนธรรมประเพณี ตลอดถึงวิธีคิดในด้านต่างๆ
เช่ น ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นการเมื อ งการปกครอง ด้ า นสั ง คม
ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นวั ฒ นธรรม ด้ า นความเป็ น อยู ่ ล้ ว นอาศั ย
พระพุทธศาสนาเป็นองค์ความรูพ้ นื้ ฐาน จนกลายเป็นลักษณะพิเศษ
ของคนไทย พระพุทธศาสนาเป็นผู้น�ำทางจิตใจ เป็นที่เคารพสักการะ
และเกิดการบวชกุลบุตรที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นภิกษุขึ้น
มาจนถึงปัจจุบัน การบวชจึงเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธให้
ความส�ำคัญ เกิดเป็นประเพณีทชี่ ายไทยพออายุครบ 20 ปี มักจะหา
โอกาสสักครัง้ ในชีวติ เพือ่ บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา และ
การบวชวิวัฒนาการมาโดยล�ำดับตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
จนกลายเป็นค่านิยม บางครั้งการบวชในสังคมไทยก็ออกนอก
หลักการพระธรรมวินัยในด้านเนื้อหาไปเรื่อยๆ คงไว้แค่เพียงรูปแบบ
ซึง่ เป็นปัญหาทีท่ ำ� ให้พระพุทธศาสนาเกิดภาวะอ่อนแอและเสือ่ มโทรม
ไปในปัจจุบัน (อ�ำนาจ ปักษาสุข, 2557: 5)
การออกบวชเป็นการด�ำเนินชีวิตอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นวิถี
ชีวติ เฉพาะแบบเพือ่ พัฒนาบุคคลให้มงุ่ สูเ่ ป้าหมาย คือ ความพ้นทุกข์
ที่ เรี ย กว่ า “พรหมจรรย์ ” ดั ง ค� ำ สรุ ป การตรั ส รู ้ ข องพระสั ม มา
สัมพุทธเจ้าและการบรรลุพระอรหันต์ของพระสาวกว่าชาติสนิ้ ไปแล้ว
พรหมจรรย์เสร็จสิ้นลงแล้ว กิจที่ควรท�ำได้ท�ำแล้วกิจอื่นๆ ที่จะต้อง
ท�ำเพื่อการนี้ ย่อมไม่มีอีก ภิกษุใด เป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบ
พรหมจรรย์แล้วท�ำกิจที่ควรท�ำเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรลุ
ประโยชน์ ได้โดยล�ำดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นเพราะรู้
โดยชอบ พระพุทธพจน์นี้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของชีวิตนักบวช
ต้องการ คือ การบรรลุพระนิพพาน ได้แก่ การหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิง
จากทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปธรรมนามธรรม คือ “ความสิ้น ราคะ โทสะ
โมหะ” “และ ความสิ้นตัณหา” คือ จุดจบแห่งทุกข์ คือ จุดมุ่งหมาย
สูงสุดของการบวช (มั่น เสือสูงเนิน, 2557: 8)
แต่ ด ้ ว ยยุ ค สมั ย ที่ เ ปลี่ ย นไปแนวคิ ด การบวชใน
พระพุทธศาสนาจากเดิม คือ ความต้องการพ้นทุกข์ (นิพพาน)
ได้มีพลวัตไปเป็นวัตถุประสงค์ที่หลากหลายในสังคมไทยปัจจุบัน
แม้ในวิธกี ารบวชยังอ้างอิงแนวคิดในพระไตรปิฎก แต่การด�ำเนินชีวติ
ของผู ้ บ วชมิ ไ ด้ ตั้ ง อยู ่ ใ นองค์ ค วามรู ้ ต ามหลั ก การดั้ ง เดิ ม ได้ แ ก่
การมีวัตถุประสงค์ทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การบวชตาม
ประเพณี บวชเพื่อศึกษาวิชาการตามระบบทางโลก ที่เห็นว่าได้รับ
การยอมรับสถานะในทางสังคมไทยในปัจจุบัน ที่ชัดเจนตามหลัก

พระธรรมวินัย จึงเหลืออยู่ 2 ประเภท คือ พระภิกษุ กับ สามเณร
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น มี ค วามหละหลวมทางพระวิ นั ย จนเกิ ด ปั ญ หา
และอธิกรณ์ขึ้นบ่อยครั้ง (พระครูสุนทรประสิทธิธรรม (ประสิทธิ์
ชุตินฺธโร), 2558: 12)
การเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรของสังคมแห่งความรู้
วิธีการปลูกปัญญา การจัดการศึกษาจะยึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล
สมาธิ ปั ญ ญา ซึ่ ง เป็ น การฝึ ก อบรมที่ เ น้ น ภาคปฏิ บั ติ ม ากกว่ า
การเรียนการสอนในทางทฤษฎี และให้ความส�ำคัญแก่การจัด
การศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร พระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่า
เป็นศาสนาแห่งการศึกษาสภาวะพิเศษเหล่านี้เอื้ออ�ำนวยให้เกิด
การขยายรูปธรรมแห่งความส�ำเร็จสู่สังคมส่วนรวมในหลากหลาย
รูปแบบ (พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2554) การพัฒนา
บุคลากรภายในวัดเพื่อสังคม วัดต้องจัดพระพี่เลี้ยงดูแลการปฏิบัติ
ศาสนกิจ ศาสนพิธีและการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดให้แก่
พระบวชใหม่ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นประโยชน์แก่วัดและสังคม
ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้อบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าที่ต่างๆ ภายในวัด เช่น
หลักสูตรวิปัสสนาจารย์ หลักสูตรพระนักเผยแผ่ เพื่อพัฒนาวัด
และสังคมต่อไป (พระมหาสหัส ฐิตสาโร, 2557: 383)
จากสภาพการณ์ข้างต้นจึงควรมีการแสวงหาวิธีการ
ที่จะท�ำอย่างไรให้พระภิกษุที่บวชระยะสั้นมีความรู้เกี่ยวกับหลัก
พระธรรมวินัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บวชโดยตรงแนวโน้มของ
ปัญหาก็ยังจะมีมากยิ่งขึ้น จากตัวอย่างของวิกฤติการณ์การบวช
ในพระพุทธศาสนาข้างต้นนัน้ พอเป็นดัชนีบง่ ชีว้ า่ ปัจจุบนั เป็นสังคม
โลกาภิวัตน์ส่งผลต่อระบบสิ่งแวดล้อม ประชากร เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม อย่างมากมายแล้วแผ่ขยายเป็นวงกว้าง ทั้งประชาชน
จะต้องรู้จักวิธีการปรับตัวเพื่อด�ำรงอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
และกระแสแนวความคิดต่อการบวชที่ก�ำลังเปลี่ยนไปได้ส่งผล
ให้การบวชในสังคมไทยประสบกับภาวะวิกฤติต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ซึ่งวิกฤติการณ์ดังกล่าวได้บั่นทอนความเชื่อมั่นเรื่องการบวชใน
ประเทศไทยว่า การบวชนัน้ ยังเป็นการท�ำให้ชวี ติ เจริญด้วยคุณธรรม
หรือเป็นเพียงผู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองมากน้อยเพียงใด ในปัจจุบัน
พระพุทธศาสนาจึงเข้าสู่ยุคเสื่อมซึ่งสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้า
ได้ตรัสไว้ว่า เพราะเหตุอันตรธานทั้ง 5 ประการ ฉะนั้นการบวชแล้ว
มาศึกษา มาปฏิบัติ ก็จะช่วยพยุงพระพุทธศาสนาไม่ให้อันตรธาน
เสื่อมสูญไปได้ (พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), 2557: 12)
พระภิกษุสงฆ์มีบทบาทส�ำคัญในฐานะที่เป็นศูนย์รวม
ทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนถ้าประพฤติดีปฏิบัติชอบก็จะน�ำมา
ซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่เลื่อมใส
แล้วก็จะเลื่อมใสยิ่งขึ้นไป ก็จะช่วยกันท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
ให้ เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งฉะนั้ น พระสงฆ์ ต ้ อ งพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามรู ้
ความแตกฉานยิ่งๆ ขึ้นไปมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมค�ำสอน

รำไ

บทน�ำ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ชภัฏ

1. ความต้องการในการบวชระยะสั้นของพระภิกษุ
ในพระพุทธศาสนา เป็นอย่างไร
2. หลักสูตรการฝึกอบรมส�ำหรับผู้บวชระยะสั้นของ
พระภิกษุในพระพุทธศาสนาควรเป็นอย่างไร
3. การน�ำหลักสูตรการฝึกอบรมไปใช้พัฒนาผู้บวช
ระยะสั้นในพระพุทธศาสนามีความเหมาะสมหรือไม่

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ลัยร
า

1. เพื่อศึกษาความต้องการในการบวชระยะสั้นของ
พระภิกษุในพระพุทธศาสนา
2. เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมส� ำ หรั บ ผู ้ บ วช
ระยะสั้นของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
3. เพือ่ ศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำหลักสูตรการฝึก
อบรมไปใช้พัฒนาผู้บวชระยะสั้นในพระพุทธศาสนา

ขอบเขตของการศึกษา

พพ
รรณ
ี

ค�ำถามในการวิจัย

3. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 - สิงหาคม 2561 เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน
4. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้
ข้อมูล ประกอบด้วย
ประชากร ได้แก่ เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และ
ผู้เคยบวชระยะสั้น ในภาค 13 มี 4 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ใช้การก�ำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,
1970: 608) จ�ำนวน 1,118 วัด
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ เจ้าอาวาส
จ�ำนวน 238 รูป และผู้ช่วยเจ้าอาวาสจ�ำนวน 47 รูป ในภาค 13
มี 4 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดตราด โดยสุ่มแบบชั้นภูมิตามจังหวัดโดยวิธีการแบ่งเป็น
สัดส่วน จ�ำนวน 285 วัด
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ เจ้าอาวาส
วุ ฒิ ก ารศึ ก ษานั ก ธรรมชั้ น เอก เป็ น ครู ส อนพระปริ ยั ติ ธ รรม
แผนกธรรม อย่ า งน้ อ ย 5 ปี ขึ้ น ไป และผู ้ เ คยบวชระยะสั้ น
เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) จ�ำนวน
ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 48 รูป/คน มีเจ้าอาวาส จ�ำนวน 23 รูป
และผู้เคยบวชระยะสั้น จ�ำนวน 25 คน

รำไ

และปรั บ ใช้ ใ ห้ ทั น สมัยกับ ยุคปัจจุบัน (สมเด็จพระพุท ธชิ น วงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม), 2560: 4)
ในการนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะหาวิธีการที่จะช่วย
ให้ ก ารบวชระยะสั้ น เป็ น ประโยชน์ ส� ำ หรั บ ผู ้ บ วชโดยจะพั ฒ นา
หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมส� ำ หรั บ พระภิ ก ษุ ที่ บ วชระยะสั้ น เพราะ
การบวชที่ถือว่าดีมีประโยชน์โดยตรง คือ บวชแล้วได้ศึกษาเรียนรู้
หลักพระธรรมวินัยถึงแม้จะบวชระยะเวลาสั้นๆ ก็ยังมีโอกาสได้
ศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัยได้ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นพื้นฐานหรือ
ว่าสร้างสมบุญบารมีไว้ให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยในการประพฤติชอบ
ประกอบกรรมดีย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้บวชสังคมและต่อ
พระศาสนาต่อไป

มห
าว

ิทยา

การศึกษาในครั้งนี้ มีขอบเขตในการศึกษาดังนี้
1. ขอบเขตในด้านพื้นที่ของการศึกษา
พืน้ ทีใ่ นการศึกษาในครัง้ นี้ คือ ภาคตะวันออก 4 จังหวัด
มีจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
2. ขอบเขตในด้านเนื้อหาของการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการฝึก
อบรมส�ำหรับพระภิกษุบวชระยะสัน้ ในพระพุทธศาสนา เนือ้ หาทีจ่ ะ
ศึกษาใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามแนวทางของกรมศาสนา
(2554) โดยมีวิชาต่างๆ ได้แก่ วิชาวินัย วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ
วิชาภาวนา วิชาคิหิปฏิบัติ วิชาศาสนพิธี
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พระภิกษุ

1. ได้ทราบข้อมูลเกีย่ วกับปัญหาการบวชระยะสัน้ ของ

2. ได้ แ บบการจั ด การศึ ก ษาจากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ป
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
พระภิกษุที่บวชระยะสั้นของวัดในภาค 13 จ�ำนวน 4 จังหวัด
3. เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ พระภิ ก ษุ ที่ บ วชระยะสั้ น ใน
การพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ธรรมของตนเองอย่ า งสอดคล้ อ ง
กับบริบทในสังคมปัจจุบัน
4. ผู้บวชได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยอย่างถูกต้อง
แม้จะมีระยะเวลาบวชไม่นาน
5. มีโอกาสได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ด�ำรงอยู่
ต่อไปอีกยาวนาน
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ความต้ธอี งการในการบวชระยะสั
้ น กหมายถึ
นิยามศัพของเรื
ท์เฉพาะ
่อง 1) วิชาวินัย 2) วิชาธรรม 3) พุทธประวัติ 4) วิชาคิหิปฏิบัติ 5) 4.วิชาศาสนพิ
6) วิชาภาวนา สําหรับพระภิ
ษุที่ ง

พัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมระยะสั้น

หลักสูตรฝกอบรม
ระยะสั้น

ลัยร
า

ศึกษาความตองการใน
การบวชระยะสั้น

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ความต้องการของผู้ที่จะบวชมีเวลาจ�ำกัดในการบวช
ผู้วิจัยก�ำหนดนิ
บวชระยะสั
้น ยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
ความเป็
นไปได้พในการน�
ำหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
1. การพั
นาหลักสูหมายถึ
ตรฝึกอบรม
ง กระบวนการ
2. ฒการบวช
ง การฝหมายถึ
กฝนหรื
อการพัฒนาตนอยางเขมขนด5.วยการนํ
าพาตนให
นไปจากภาวะของความ
การน�ำหลักสูตรไปฝึกอบรมส�
บผู้บวชระยะสั
นฆราวาส
ดําเนิน้ ชีทัวกิตษะ
ที่ทวนกระแสของกิ
อมกันนั้นก็หมายถึ
มีการฝงกฝนอบรมตนเองทางกาย
วาจาำหรั
และใจให
สูงยิ่งขึ้น้น
ในการก�ำเป
หนดเนื
้อหาความรู
ระยะเวลาการฝึเลสพร
กอบรมตาม
หลักสูตรฝึกอบรมส�ำหหรัรือบตามเงื
ผู้บวชระยะสั
้น หมายถึง
้น หมายถึ
ง ผูอปุ สมบทเป
่อนไขทาง
ความจ�ำเป็นเพื่อให้ไ3.ด้บการบวชระยะสั
ุคลากรที่มีความรู
้ความสามารถพร้
อมจะน�นพระภิ
ำ กษุในพระพุ6.ทธศาสนาตามประเพณี
สังคมซึ่งมีประยะเวลาการบวชไม
30 วั่อนง ในการวิ
จัยนครััย ้งนี้แหลั
บงกเปสูนตรที
3 ่ใกลุ
คือบฝึกอบรมผู้บวชระยะสั้น ไม่เกิน 30 วัน
ช้สม�ำหรั
ธรรมะไปประพฤติ
ฏิบัติได้ และทัศนคติเกินของเรื
1) วิชาวิ
พระภิกษุธี 5  9 วัน
2) วิชาธรรม 3) พุทธประวัต3.1
ิ 4) กลุ
วิชมาคิ1หคืิปอฏิบผูัทติ ี่บ5)วชเป
วิชนาศาสนพิ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย คือแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม (Development of Training
ในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) พระภิกษุบวชระยะสั้นในพระพุทธศาสนา เพื่อน�ำมาสร้างหลักสูตร
Curriculum) ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคหลักสูตรฝกอบรม 2) วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 3) เนื้อหาหรือหนวย
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ฝกอบรม 4) กิจกรรมการฝกอบรมหรือเทคนิควิธีการจัดฝกอบรม 5) สื่อการฝกอบรม 6) การวัดและประเมินผลการ
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กิจกรรม และวิธีการฝึกอบรม เอกสาร สื่อ เวลากับเนื้อหา
3. ระดับก้าวหน้า คือ ระยะเวลาที่บวชเป็นพระภิกษุ
16 - 30 วัน การทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง คือ พระภิกษุ ของ
วั ด ดงจิ ก ต� ำ บลทั บ ไทร อ� ำ เภอโป่ ง น�้ ำ ร้ อ น จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
บวช 20 วัน จ�ำนวน 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
ขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น การสนทนากลุ ่ ม (Focus group)
ผู้ให้ข้อมูลเจ้าอาวาส จ�ำนวน 12 รูป เครื่องมือ คือ หลักสูตร
การฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เนื้อหาวิชา ระยะเวลาที่ฝึกอบรม
จ�ำนวนคาบ เก็บรวบรวมข้อมูล สังเกต จดบันทึก ปฏิบัติ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมในด้านเนื้อหา
สาระ กิจกรรม และวิธีการฝึกอบรม เอกสาร สื่อ เวลากับเนื้อหา
ผู้วิจัยได้น�ำข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะนั้นแล้ว
จึงได้หลักสูตรการฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์
ผลการสนทนากลุ ่ ม (Focus group) ดั ง นี้ คื อ
“หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นต้องมีวิชาวินัยทุกระดับไม่ว่าจะเป็น
ระดับเบื้องต้น คือ ผู้บวช 5-9 วันจ�ำเป็นต้องรู้วินัยซึ่งเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นมาก” (สนทนากลุ่ม 15 สิงหาคม 2561) สรุปว่า หลักสูตร
ฝึกอบรมทั้ง 3 ระดับ เป็นหลักสูตรที่กระชับมีเนื้อหาของหลักสูตร
ที่ครอบคลุมเหมาะสมกับเวลาที่จ�ำกัด ผู้วิจัยได้น�ำข้อเสนอแนะ
ต่างๆ มาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะนั้นแล้วจึงได้จัดท�ำเป็นหลักสูตร
การฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ส�ำหรับพระภิกษุบวชระยะสั้นในพระพุทธศาสนา
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ปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 มี 4 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง
จันทบุรแี ละตราด เจ้าอาวาส จ�ำนวน 23 รูป และผูเ้ คยบวชระยะสัน้
จ�ำนวน 25 คน
ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
ขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น การเขี ย นโครงร่ า งหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
โดยมีองค์ประกอบดังนี้ คือ 1) วัตถุประสงค์หลักสูตรฝึกอบรม
2) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) เนื้อหาหรือหน่วยฝึกอบรม
4) กิ จ กรรมการฝึ ก อบรมหรื อ เทคนิ ค วิ ธี ก ารจั ด ฝึ ก อบรม
5) สื่ อ การฝึ ก อบรม 6) การวั ด และประเมิ น ผลการฝึ ก อบรม
(ยุทธ ไกยวรรณ์, 2559: 47) และแนวคิดการฝึกอบรม รวมทั้ง
หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา มี วิ ช าดั ง นี้ คื อ 1) วิ ช าวิ นั ย
2) วิ ช าธรรม 3) วิ ช าพุ ท ธประวั ติ 4) วิ ช าคิ หิ ป ฏิ บั ติ
5) วิชาศาสนพิธี 6) วิชาภาวนา (กรมการศาสนา, 2554: 3)
ขั้นตอนนี้ตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน
ถ้าเหมาะสมก็ด�ำเนินการต่อระยะที่ 3 ถ้าไม่เหมาะสมก็น�ำไป
ปรับปรุงและแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน�ำ
ระยะที่ 3 ทดลองและประเมินผลหลักสูตร
ขัน้ ตอนนีเ้ ป็นการน�ำหลักสูตรฝึกอบรมทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
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
การทดลองใช้กบั กลุม่ ทดลอง คือ พระภิกษุ ของวัดปากน�ำ้ แหลมสิงห์
ต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์ อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี บวช
9 วัน จ�ำนวน 9 รูป เข้าร่วมฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 7 วัน ผู้วิจัย
ใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบแต่ละคู่ขนาดของผล (Effect size)
และใช้แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pretest) และหลังการฝึกอบรม
(Posttest) ทั้งหมด 5 วิชา คือ วินัย ธรรม พุทธประวัติ ศาสนพิธี
และคิหิปฏิบัติ เพื่อประเมินประสิทธิผลและความเหมาะสมของ
หลักสูตรฝึกอบรมในด้านเนือ้ หาสาระ กิจกรรม และวิธกี ารฝึกอบรม
เอกสาร สื่อ เวลากับเนื้อหา
2. ระดับกลาง คือ ระยะเวลาที่บวชเป็นพระภิกษุ
10 - 15 วัน การทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง คือ พระภิกษุ ของ
วั ด ทั บ ไทร ต� ำ บลทั บ ไทร อ� ำ เภอโป่ ง น�้ ำ ร้ อ น จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
บวช 15 วัน จ�ำนวน 112 รูป เข้าร่วมฝึกอบรมตลอดหลักสูตร
12 วัน ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบแต่ละคู่ขนาดของ
ผล (Effect size) และใช้แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pretest)
และหลั ง การฝึ ก อบรม (Posttest) ทั้งหมด 5 วิช า คื อ วิ นั ย
ธรรม พุทธประวัติ ศาสนพิธี และคิหปิ ฏิบตั ิ เพือ่ ประเมินประสิทธิผล
และความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมในด้านเนื้อหาสาระ
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ผลการวิจัย

1. ความต้ อ งการจ� ำ เป็ น ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ
ความจ�ำเป็นในการลางานบวชได้จ�ำกัดมีมากถึงร้อยละ 73.33
จึงจัดระดับของการบวชระยะสั้นไว้ 3 ระดับ คือ ระดับเบื้องต้น
บวช 5-9 วัน ระดับกลาง บวช 10-15 วัน และระดับก้าวหน้า
บวช 16-30 วัน และมีวิชาที่พระบวชระยะสั้นจะได้ศึกษาอบรม
คื อ วิ ช าวิ นั ย วิ ช าธรรม วิ ช าพุ ท ธประวั ติ วิ ช าคิ หิ ป ฏิ บั ติ
วิชาศาสนพิธี และภาวนา จึงได้หลักสูตรฝึกอบรมพระภิกษุบวช
ระยะสั้น เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมส�ำหรับพระภิกษุ
บวชระยะสัน้ ในพระพุทธศาสนา โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการ
และเหตุผล 2) แนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒนาหลักสูตร 3) จุดมุง่ หมาย
ของหลักสูตร 4) วัตถุประสงค์ 5) ขอบเขต 6) โครงสร้างหลักสูตร
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การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เพือ่ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
พระภิกษุบวชระยะสั้น เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ส�ำหรับพระภิกษุบวชระยะสั้นในพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งมีประเด็นที่สามารถน�ำมาอภิปรายผล
ดังนี้
1. ความต้องการในการบวชระยะสั้นของพระภิกษุ
ในพระพุทธศาสนา จ�ำแนกเป็น 3 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องตาม
ความจ� ำ เป็ น คื อ ระดั บ เบื้ อ งต้ น บวช 5-9 วั น ระดั บ กลาง
บวช 10-15 วัน และระดับก้าวหน้า บวช 16-30 วัน และมีวิชาที่
พระบวชระยะสั้นจะต้องได้เรียนได้ศึกษาอบรม คือ วิชาวินัยธรรม
พุทธประวัติ คิหปิ ฏิบตั ิ ศาสนาพิธี และภาวนา ผูบ้ วชมีความต้องการ
ของการบวชที่ต่างกันในระยะเวลาที่จ�ำกัดหลังจากที่ได้บวชจาก
ฆราวาสเป็นพระภิกษุแล้วก็มีบทบาทของการเป็นพระภิกษุอีก
บทบาทหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวของ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม) (2560: 3) ว่า “พระภิกษุสงฆ์มีบทบาทส�ำคัญ
ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนถ้าประพฤติดี
ปฏิ บั ติ ช อบก็ จ ะน� ำ มาซึ่ ง ความศรั ท ธาเลื่ อ มใสของญาติ โ ยม
พุทธบริษทั ทัง้ หลายทีเ่ ลือ่ มใสแล้วก็จะเลือ่ มใสยิง่ ขึน้ ไป ก็จะช่วยกัน
ท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุง่ เรือง ฉะนัน้ พระสงฆ์ตอ้ งพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ความแตกฉานยิ่งๆ ขึ้นไปมีความรู้ความเข้าใจ
ในพระธรรมค�ำสอนและปรับใช้ให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน”
2. หลักสูตรการฝึกอบรมส�ำหรับผู้บวชระยะสั้นของ
พระภิกษุในพระพุทธศาสนาหลักสูตรฝึกอบรมส�ำหรับผู้บวชระยะ
สั้นนั้นจัดหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเบื้องต้น บวช
5-9 วั น ระดั บ กลาง บวช 10-15 วั น และระดั บ ก้ า วหน้ า
บวช 16-30 วัน หลักสูตรทั้ง 3 ระดับ มีเนื้อหาวิชาวินัยทุกระดับ
ไม่ ต ่ า งกั น ส่ ว นเนื้ อ หาวิ ช าอื่ น จะต่ า งไปตามระดั บ ของการบวช
และต่างจากหลักสูตรของกรมการศาสนา คือ ของกรมการศาสนา
จะบวชได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ส่วนเนือ้ จะเหมือนกันกับระดับก้าวหน้า
คือ บวช 16-30 วัน หลักสูตรนีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒิ
ประเมินแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และได้น�ำไปทดลองใช้กับ
กลุ ่ ม ทดลองทั้ ง 3 ระดั บ ปรากฏว่ า ผลการค� ำ นวณหาดั ช นี
ประสิทธิผลการฝึกอบรม ผลที่ได้มากกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ
60 ทุกระดับ และค่าขนาดของผล (Effect size) เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
0.80 ได้ค่ามากกว่าทุกระดับของการฝึกอบรม ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากผู้บวชมีความตั้งใจในการบวชมาก เพราะเวลาที่จ�ำกัดอีกทั้ง
หลักสูตรมีเนื้อหาที่กระชับ วิทยากรที่ถวายความรู้มีความช�ำนาญ
ในการใช้สื่อการสอนฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันที่มี
บุคคลเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุด้วยสาเหตุต่างกัน เมื่อเข้ามาบวช
แล้วก็จะได้ศึกษาอบรมเล่าเรียนและฝึกหัดปฏิบัติ ประพฤติตาม
พระธรรมวินยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระทนง ธมฺมโิ ก (2553: 5)
ที่ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการบวชในสังคมไทยปัจจุบัน พบว่า
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7) กระบวนการฝึกอบรม 8) สื่อประกอบการฝึกอบรม 9) การวัด
และประเมินผล หลักสูตรทั้ง 3 ระดับมีเนื้อหาวิชาวินัยทุกระดับ
ไม่ต่างกันส่วนเนื้อหาวิชาอื่นจะต่างไปตามระดับของการบวช
2. ผลประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
เรื่ อ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมส� ำ หรั บ พระภิ ก ษุ บ วช
ระยะสั้นในพระพุทธศาสนา ดังนี้
		 2.1 ขนาดของผลทางการฝึกอบรมของพระภิกษุ
บวชระยะสั้นระดับต้น จ�ำนวน 7 วัน ก่อนและหลักฝึกอบรม พบว่า
ขนาดของผล (Effect size) ES = 68.18 ซึ่งมีค่ามาก แสดงว่า
พระภิกษุได้รับการฝึกอบรมแล้วมีความรู้เพิ่มขึ้น
		 2.2 ผลการค�ำนวณหาดัชนีประสิทธิผลการฝึกอบรม
ของพระภิกษุบวชระยะสั้นก่อนและหลังฝึกอบรมระดับต้น จ�ำนวน
7 วั น พบว่ า ผลต่ า งของร้ อ ยละจากคะแนนเฉลี่ ย ทดสอบ
ก่อนฝึกอบรม (EPre-test) เป็นร้อยละ 21.33 และผลต่างของ
ร้ อ ยละจากคะแนนเฉลี่ ย ทดสอบหลั ง ฝึ ก อบรม (EPost-test)
เป็นร้อยละ 93.33 ค่าของการเรียนรู้ของพระภิกษุผู้เข้าฝึกอบรม
มีค่าเท่ากับ 72.00 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดคือ E.I =
EPost-test - EPre-test ≥ ร้อยละ 60 (ก�ำหนดที่ ร้อยละ 60)
		 2.3 ขนาดของผลทางการฝึกอบรมของพระภิกษุ
บวชระยะสั้นระดับกลาง จ�ำนวน 12 วัน ก่อนและหลักฝึกอบรม
พบว่า ขนาดของผล (Effect size) ES = 74.50 ซึ่งมีค่ามาก
แสดงว่าพระภิกษุได้รับการฝึกอบรมแล้วมีความรู้เพิ่มขึ้น
		 2.4 ผลการค�ำนวณหาดัชนีประสิทธิผลการฝึกอบรม
ของพระภิกษุบวชระยะสัน้ ก่อนและหลังฝึกอบรมระดับกลาง จ�ำนวน
12 วัน พบว่า ผลต่างของร้อยละจากคะแนนเฉลี่ยทดสอบ ก่อนฝึก
อบรม (EPre-test) เป็นร้อยละ 28.96 และผลต่างของร้อยละ
จากคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังฝึกอบรม (EPost-test) เป็นร้อยละ
94.77 ค่าของการเรียนรู้ของพระภิกษุผู้เข้าฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ
65.81 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดคือ E.I = EPost-test EPre-test ≥ ร้อยละ 60 (ก�ำหนดที่ร้อยละ 60)
		 2.5 ขนาดของผลทางการฝึกอบรมของพระภิกษุ
บวชระยะสั้นระดับก้าวหน้า จ�ำนวน 14 วัน ก่อนและหลังฝึกอบรม
พบว่า ขนาดของผล (Effect size) ES = 69.43 ซึ่งมีค่ามาก
แสดงว่าพระภิกษุได้รับการฝึกอบรมแล้วมีความรู้เพิ่มขึ้น
		 2.6 ผลการค�ำนวณหาดัชนีประสิทธิผลการฝึกอบรม
ของพระภิกษุบวชระยะสั้นก่อนและหลังฝึกอบรมระดับก้าวหน้า
จ�ำนวน 14 วัน พบว่า ผลต่างของร้อยละจากคะแนนเฉลี่ยทดสอบ
ก่อนฝึกอบรม (EPre-test) เป็นร้อยละ 36.20 และผลต่างของ
ร้ อ ยละจากคะแนนเฉลี่ ย ทดสอบหลั ง ฝึ ก อบรม (EPost-test)
เป็นร้อยละ 98.30 ค่าของการเรียนรู้ของพระภิกษุผู้เข้าฝึกอบรม
มีค่าเท่ากับ 62.10 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดคือ E.I =
EPost-test - EPre-test ≥ ร้อยละ 60 (ก�ำหนดที่ร้อยละ 60)
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1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 การหลักสูตรฝึกอบรมพระภิกษุบวชระยะสั้นนี้
ได้นำ� แนวคิดและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เพือ่ เป็นแนวทางในการจัดฝึก
อบรมให้เกิดผลต่อการพัฒนาพระภิกษุทบี่ วชระยะสัน้ ในระดับต่างๆ
ซึง่ ควรพิจารณาในส่วนของความยากง่ายเหมาะสมกับระดับการบวช
ให้สอดคล้องกับความประสงค์ของผู้ต้องการบวชในระดับต่างๆ ที่
สามารถบวชได้ตั้งแต่ 5-9 วัน, 10-15 วัน, และ 16-30 วัน ส�ำหรับ
ผู้ที่จะบวช 5-9 วันนั้นมีสิ่งที่จะต้องค�ำนึงถึง คือ มีมติมหาเถรสมาคม
(มติที่ 49/2561) ไม่อนุญาตให้บวชตามประเพณีได้เพราะเวลาของ
การบวชนั้นสั้นเกินไป แต่ยังอนุโลมให้บวชหน้าไฟให้กับญาติได้
1.2 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมส�ำหรับพระภิกษุ
บวชระยะสั้นควรจัดท�ำเป็นโปรแกรมที่ค�ำนึงถึงความพร้อมของ
ผู ้ บ วชเป็ น ส� ำ คั ญ มี ก� ำ หนดบวชและลาสิ ก ขาที่ ชั ด เจนแน่ น อน
มีการบวชเป็นกลุ่มๆ ละเท่าๆ กันซึ่งจะช่วยให้บริหารหลักสูตร
ฝึกอบรมได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่วุ่นวาย
1.3 ในกรณีที่ผู้ต้องการบวชมีจ�ำนวนหรือมีระยะเวลา
ของการบวชไม่พร้อมกันควรใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ หรือ ไอซีที
เพือ่ การศึกษาเข้ามาช่วยให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการวิจัยติดตามผลกลุ่มพระภิกษุผู้บวช
ระยะสั้นที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นการต่อยอดเพื่อให้ผู้เคยบวช
ระยะสัน้ ทุกคนมีความรูค้ วามสามารถ และน�ำไปใช้ในการช่วยเหลือ
สังคม โดยเฉพาะวิชาการของศาสนพิธี ไปช่วยงานบุญต่างๆ ได้ตาม
ความสามารถเหมาะสม
		 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยการก�ำหนดนโยบายและ
การบริหารนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการบวชของคณะสงฆ์เพื่อให้
การบวชและผู้บวชในสังคมไทยได้รับการพัฒนาไปในแนวทางที่ดี
		 2.3 ควรมีการศึกษาวิจยั ความต้องการพัฒนาตนเอง
ของพระอุปัชฌาย์ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลากรที่ส�ำคัญของพระศาสนา
จะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง
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เมื่ อ เป็ น เช่ น นี้ จึ ง ควรมี ก ารแสวงหาวิ ธี ก ารที่ จ ะท� ำ อย่ า งไรให้
พระภิ ก ษุ ที่ บ วชระยะสั้ น มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก พระธรรมวิ นั ย
อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บวชโดยตรงแนวโน้มของปัญหาก็ยังจะมี
มากยิง่ ขึน้ วิกฤติการณ์การบวชในพระพุทธศาสนาพอเป็นดัชนีบง่ ชี้
ว่าปัจจุบันเป็นสังคมโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อม
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อย่างมากมายแล้วแผ่ขยาย
เป็นวงกว้าง ทั้งประชาชนจะต้องรู้จักวิธีการปรับตัวเพื่อด�ำรงอยู่
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และกระแสแนวความคิดต่อการบวช
ที่ก�ำลังเปลี่ยนไปได้ส่งผลให้การบวชในสังคมไทยประสบกับภาวะ
วิ ก ฤติ ต ่ า งๆ เพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง วิ ก ฤติ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วได้ บั่ น ทอน
ความเชือ่ มัน่ เรือ่ งการบวชในประเทศไทยว่า การบวชนัน้ ยังเป็นการ
ท�ำให้ชีวิตเจริญด้วยคุณธรรมและฝึกฝนพัฒนาตนเองมาก
3. ความเป็นไปได้การน�ำหลักสูตรการฝึกอบรมไปใช้
พัฒนาผู้บวชระยะสั้นในพระพุทธศาสนา หลักสูตรฝึกอบรมจัดเป็น
3 ระดับจึงเหมาะกับผู้ที่จะบวชระยะสั้นตามความประสงค์ของ
แต่ละคน เพราะบางคนมีเวลาในการบวชได้น้อยจึงต้องใช้หลักสูตรนี้
ฝึกอบรม ผลการฝึกอบรมพระภิกษุบวชระยะสัน้ ในระดับต่างๆ นัน้
จะเห็นได้ว่าพระภิกษุบวชระยะสั้นให้ความสนใจและตั้งใจในการฝึก
อบรมเป็นอย่างมาก และจากการสนทนากลุ่มสรุปว่า มีความเป็น
ไปได้ที่จะน�ำหลักสูตรไปใช้ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บวชมีความตั้งใจ
ในการบวชมาก เพราะเวลาที่จ�ำกัดอีกทั้งหลักสูตรมีเนื้อหาที่กระชับ
วิทยากรทีถ่ วายความรูม้ คี วามช�ำนาญในการใช้สอื่ การสอนฝึกอบรม
โดยเฉพาะในการบูรณาการ สอดคล้องกับค�ำกล่าวของพระพรหม
บัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2554: 13) กล่าวว่า “ใช้สื่อการสอน
ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับโลกปัจจุบันซึ่งเกิดดับเปลี่ยนแปลง
ไปตามวัฏจักรของสังคมแห่งความรู้ วิธีการปลูกปัญญา การจัดการ
ศึกษาจะยึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นการฝึก
อบรมที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าการเรียนการสอนในทางทฤษฎี
และให้ความส�ำคัญแก่การจัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร”
พระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งการศึกษาสภาวะพิเศษ
เหล่านี้เอื้ออ�ำนวยให้เกิดการขยายรูปธรรมแห่งความส�ำเร็จสู่สังคม
ส่วนรวมในหลากหลายรูปแบบ
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การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
และแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา
A Comparison of Scientific Creativity and Learning Achievement of
Matthayosuksa 1 Students Studying “Heat Transfer” in The Learning
Area of Science between Using Project - Based Learning
and Stem Project - Based Learning
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียน
ทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 3) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนรู้ด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐานและทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสฤษดิเดช จ�ำนวน 2 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หน่วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
หน่วยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระและแบบเป็นอิสระ
ต่อกัน
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรียนทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐานมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .01 2) นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .01 3) นักเรียน
ทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐานและทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐานตามแนวทาง
สะเต็มศึกษามีคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน 4) นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
และที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน
ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ค�ำส�ำคัญ : ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์, ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์, การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบใช้โครงงานเป็นฐาน,
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา
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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.
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ปั จ จุ บั น จากการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในระดั บ โลก
ได้ท�ำให้เกิดค�ำว่า “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” มีการก�ำหนดให้เป็น
ระเบียบวาระแห่งชาติในหลายประเทศรวมทัง้ ประเทศไทยเริม่ เมือ่ ปี
พ.ศ.2551 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ประกาศใช้โดย
หน่วยงานของรัฐ เรียกว่า การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ.2552-2561) จากแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ของภาคีเครือข่ายเพื่อทักษะศตวรรษที่ 21 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ร่วมกันพัฒนากรอบงานเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (P21’s
Framework for 21st Century Learning) บรรยายถึงการเป็น
พลเมืองที่ดีของโลก ซึ่งตรงกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ เข้าสูย่ คุ ศตวรรษที่ 21 โดยมุง่ ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย และพัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ และคิดเป็นระบบ มีทกั ษะด้านเทคโนโลยี (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552 : 1-4) และจากการปรับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางที่นักเรียนจ�ำเป็น
ต้องเรียนเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถน�ำความรู้นี้ไปใช้ในการด�ำรง
ชีวิตหรือศึกษาต่อในวิชาชีพ โดยหลักสูตรมีการเชื่อมโยง ความรู้
กับกระบวนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิด เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์วิจารณ์
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ใ น
ศตวรรษที่ 21 ที่เรียกว่า มาตรฐานวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ (Next
generation science standards : NGSS) ได้เผยแพร่แนวคิด
ส� ำ คั ญ ในการออกแบบแนวการจั ด การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ใ น
ศตวรรษที่ 21 โดย NGSS มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่ เ น้ น การบู ร ณาการวิ ท ยาศาสตร์ (Science) คณิ ต ศาสตร์
(Mathmetics) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และเทคโนโลยี
(Technology) หรื อ ที่ รู ้ จั ก โดยทั่ ว ไปว่ า การจั ด การศึ ก ษาแบบ
สะเต็ม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนที่สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับหลักการเรียนรู้ 3 มิติตาม NGSS นั้น ครูผู้สอนควรให้
ความส� ำ คั ญ กั บ สถานการณ์ (Phenomena) หรื อ ปั ญ หา
(Problems) ที่ ใช้ ส� ำหรั บ กระตุ ้ น ให้ ผู ้ เรี ย นสนใจบทเรี ย นและ
มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถเพื่อแก้ไขสถานการณ์หรือ
ปัญหาที่น�ำเสนอ (ปิณิดา สุวรรรพรม, เยาวเรศ ใจเย็น, 2561 :
73-84) และจากค�ำกล่าวของ วศิณีส์ อิศรเสนา (2559 : 20)
กล่ า วว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ส ามารถพั ฒ นาได้ ด ้ ว ยการจั ด
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเนื่องจากในแนวคิดแบบสะเต็ม
ศึกษาออกแบบให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ดังนั้น

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ เป็นสมรรถนะทีส่ ำ� คัญประการหนึง่
ในทักษะศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาได้ด้วยแนวคิดสะเต็มศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2558 : 1)
กล่าวว่า สะเต็มศึกษา เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ท�ำให้นักเรียน
น� ำ ความรู ้ ไ ปใช้ ใ นการแก้ ป ั ญ หาในชี วิ ต จริ ง รวมทั้ ง การพั ฒ นา
กระบวนการ หรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ผ่านประสบการณ์ใน
การท�ำกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based
Learning) หรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐาน
(Problem-Base Learning) กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้รูปแบบ
การจั ด การเรี ย นรู ้ ทั้ ง สองวิ ธี นี้ เ หมาะสมในการน� ำ มาออกแบบ
กิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติ เนื่องจากสิ่งที่นักเรียนต้องสร้าง
ขึ้นมาในท้ายสุด คือ ชิ้นงาน โครงการหรือวิธีการแก้ปัญหาแล้ว
แต่ละสถานการณ์ที่ก�ำหนดขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะของนักประดิษฐ์
จ า ก ท ฤ ษ ฎี ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม รู ้ ด ้ ว ย ต น เ อ ง โ ด ย
การสร้างสรรคชิ้นงาน (Constructionism) (ทิศนา แขมมณี,
2551 : 96 - 98) วิธีจัดการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่สอดคลอง
กับทฤษฎีการเรียนรู้ข้างต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน (Project - Based Learning) ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบโครงงานเป็นฐานจะเน้นการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียน
เรียนรูต้ ามความสนใจของตนเอง สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ช่วยสร้างความรับผิดชอบ ความเพียรพยายาม ความอดทน และ
ระเบี ย บวิ นั ย ในตนเองที่ จ ะด� ำ เนิ น การตามแผนงานที่ ว างไว้
การจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐานนัน้ สอดคล้องกับการเรียนรู้
ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี (2555 : 4-5) กล่ า วว่ า มี
การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบใช้ โ ครงงานเป็ น ฐานซึ่ ง ใช้ ชิ้ น งานหรื อ
สิ่งประดิษฐ์เป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะซึ่งนักเรียนเป็นผู้เลือกหัวข้อในการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองตามความสนใจ และความถนัดของนักเรียน โดยจะท�ำ
เป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษาหรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ เป็นการจัดการเรียนรูท้ ไี่ ด้รบั การพิจารณาว่าสามารถ
ท�ำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ได้
ผู้วิจัยศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาพบว่า จากรายงาน
ผลการประเมินของ TIMSS 2015 (2015 : 21) ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์พบว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประเทศไทยท�ำ
คะแนนได้ดใี นด้านความรูแ้ ต่ทำ� คะแนนได้ไม่ดใี นด้านการประยุกต์ใช้
ความรู้และการใช้เหตุผลและผลการประเมิน PISA ทั้งสามด้านของ
นักเรียนไทยตั้งปี 2000-2006 มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ
OECD และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
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1. เพือ่ เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงาน
ความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน
2. เพือ่ เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงาน
ความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา
3. เพือ่ เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ของนั ก เรี ย นหลั ง เรี ย น เรื่ อ ง การถ่ า ยโอนพลั ง งานความร้ อ น
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบโครงงานเป็ น ฐานและ
แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา		
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและแบบโครงงาน
เป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ชภัฏ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินภายนอกรอบสองระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงปี 2549-2553 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
จ�ำนวน 30,010 โรง พบว่า มาตรฐานของนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มากที่สุด ได้แก่ มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (ส�ำนักทดสอบ
ทางการศึ ก ษา, 2552 : 4 - 10) และยั ง พบปั ญ หาด้ า น
ความคิดสร้างสรรค์ขณะเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนมี
พฤติกรรมที่ไม่กล้าซักถาม คิดลอกเลียนแบบผู้อื่น และไม่กล้า
แสดงความคิดของตนเอง และจากงานวิจัยของ เรวดี รัตนวิจิตร
(2555 : 58) พบว่า นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่ากอนเรียน
แตกตางกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคะแนน
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อศึกษาจากงานวิจัยของ
ศรายุทธ ชาญนคร, ประทุม อัตชู และศศิเทพ ปิตพิ รเทพิน (2558 :
1871-1877) พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่วยพัฒนาความคิด
สร้ า งสรรค์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น จาก 66.97
เป็น 111.5 และจากงานวิจัยของ ราวรรณ์ ทิลานันท์ (2558 :
106) พบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสะเต็มศึกษามีคะแนน
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 และมีความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 33.77 คะแนน
จากการศึกษาปัญหาข้างต้นพบว่า การปรับปรุงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560) ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น เริ่มใช้หลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีแรกของ
การปรับหลักสูตร ได้มีการปรับตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ให้
เหมาะสมในการน� ำ มาพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย น
จึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานและการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐานตามแนวทางสะเต็มใน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1

สมมติฐานในการวิจัย
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1. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
แบบโครงงานเป็นฐานมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง
การถ่ายโอนพลังงานความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
แบบโครงงานเป็ น ฐานตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
3. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครง
งานเป็นฐาน และแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา
มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอนพลังงาน
ความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกัน
4. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงาน
เป็นฐาน และแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกัน

ปิณิดา สุวรรณพรม, เยาวเรศ ใจเย็น, ปวริศา จรดล
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2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ตามแนวทางสะเต็มศึกษา หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรูห้ รือ
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ในการ การค้นคว้าหาค�ำตอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ปฏิบัติงานให้แก่นักเรียนผ่านประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการ เป็ น ฐานมาบู ร ณาการแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาแบบภายในวิ ช า
แก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ในการท�ำงาน รู้จักการวางแผนการ (Disciplinary) โดยผู้สอนจัดการเรียนรู้ด้านเนื้อหา (Contents)
ท�ำงาน ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สื่อสารและท�ำงานร่วมกันกับ และทักษะปฏิบัติการของ 4 สาขาวิชาในสะเต็มศึกษาแยกกันเป็น
ผู ้ อื่ น ตลอดจนประเมิ น ผลงานและการท� ำ งานของตนเองได้ วิชาทางวิทยาศาสตร์ วิชาทางเทคโนโลยี วิชาทางวิศวกรรมศาสตร์
มี 6 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน 2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ และวิ ช าทางคณิ ต ศาสตร์ มี 8 ขั้ น ตอน คื อ 1. เลื อ กสาระ
3. ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ 4. ขั้นแสวงหาความรู้ 5. ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ การเรียนรู้หลัก 2. เชื่อมโยงปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน 3. เลือกสาระ
การเรียนรู้รองที่สนับสนุนสาระการเรียนรู้หลัก 4. จัดการเรียนรู้
6. ขั้นน�ำเสนอผลงานและประเมินผล
ตามสาระการเรี ย นรู ้ ที่ เ ลื อ ก 5. สนั บสนุ น ให้ ผู ้ เรี ย นมี ส่วนร่วม
ในกิจกรรม 6. แก้ไข/ปรับปรุงชิ้นงานการออกแบบ 7. ประเมิน
ชิ้นงานการออกแบบ 8. น�ำเสนอผลงานชิ้นที่สมบูรณ์

ตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม

1. ความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชภัฏ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก
1. โครงงานเปนฐาน
2. โครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการดําเนินการวิจัย
ม่ ตัวอย่าง คือ นัมีกรูปเรีแบบการวิ
ยนชัน้ มัธยมศึ
ษาปีทThe
ี่ 1 โรงเรียน
วิธีการด�ำเนินการวิ
การวิจจััยยเรื่องนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasiexperimental กลุResearch)
จัยกแบบ
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การวิ จั ย เรื่ อ งนี
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จั ย กึDesign
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จ�ำนวน 2 ห้ซึอ่งดํงเรีาเนิ
ยนนห้การ
องเรียนละ
experimental Research)
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ขั้นทีก่ ษาจั
2 การสุ
่มตัว1อย่ภาคเรี
างนักเรียยนทีนใช้
กลุมตัวอยRandom
าง นักเรีSampling)
ยนชั้นมัธยมศึ
กษาปทบี่ สลาก
1 โรงเรียนสฤษดิเดชเนืสํ้อาหานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การสุ่มแบบง่าย (Simple
โดยการจั
น ทบุ
เขต 1ดกิจภาคเรี
ยนที่ 1ยนรูป้แกบบโครงงานเป็
ารศึก ษา 2562นฐาน
จํา นวน 2 ห องเรีในการวิ
ย น หอจงเรี
ยนละ้งนี30
โดยนัก่มเรีสาระการเรี
ยนชั้ น ยนรู้
ัยในครั
้ใช้เนืคน
้อหาในกลุ
ห้องเรียจันที
่ได้รรัีบการจั
กรรมการเรี
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษาป
ท
่
ี
1/1
เป
น
กลุ

ม
ที
่
จ
ั
ด
กิ
จ
กรรมการเรี
ย
นรู

แ
บบโครงงานเป
น
ฐาน
และชั
้
น
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษาป
ท
่
ี
1/2
เป
น
กลุ
มที่จัด งงาน
และแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยนักเรียน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การถ่ายโอนพลั
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกความร้
ษาที่ไดอมนาจากการสุ
้นทีว่ ยการเรี
1 และขัย้นนรูที้ ่ จ�2ำนวน 2 หน่วย ดังนี้
ประกอบด้มวในขั
ย หน่
ทั้งสองห้อง
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน
หน่ว20
ยทีชั่ 1่วเรืโมงอ่ ง ความร้อนกับการเปลีย่ นแปลงของสสาร
ประชากร คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยาย
เนื้อหา
วยเนือ้ หาดังนี้ ความร้อนกับการเปลีย่ นสถานะของสสาร
โอกาส ในเขตพืน้ ทีในการวิ
อ่ ำ� เภอเมืจัยอในครั
งจันทบุ
ทีก่ ารศึกษา ยนรูประกอบด้
้งนีร้ใี ส�ชำเนืนั้อกงานเขตพื
หาในกลุมน้ สาระการเรี
วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การถายโอน
การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ การขยายตัวและหดตัวของสสาร
ประถมศึพลักงษาจั
นทบุรี อเขต
1 ภาคเรียวนที
่ 1 วปียการเรี
การศึกยษา
งานความร
น ประกอบด
ยหน
นรู2562
 จํานวน 2 หนวย ดังนี้
หน่วยทีวยเนื
่ 2 เรื้ออ่ หาดั
ง การถ่
ยโอนพลัอนกั
งงานความร้
หนวยที่ 1 เรื่อง ความรอนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร ประกอบด
งนีา้ ความร
บการเปลีอ่ยนนประกอบ
ด้วยเนื
อ้ หาดังนี้ สมดุลความร้อน การน�ำความร้อน การพาความร้อน
สถานะของสสาร การเปลี่ยนหนวยอุณหภูมิ การขยายตัวและหดตั
วของสสาร
การแผ่รวังยเนื
สีความร้
หนวยที่ 2 เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน ประกอบด
้อหาดัองนนี้ สมดุลความรอน การนําความรอน
การพาความรอน การแผรังสีความรอน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
1. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เปนแบบทดสอบแบบอัตนัยจํานวน 12 ขอ
ปิณิดา โดยให
สุวรรณพรม,
เยาวเรศ
, ปวริาศความสอดคล
า จรดล องของเครื่องมือกับวัตถุประสงค (IOC) มีคา 0.83 คาความเชื่อมั่น
คาคะแนน
+ 1 ,0ใจเย็
, 1นตามค
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s αCoefficient) มีคา 0.903
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง ผู้วิจัยด�ำเนิน
1. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังสอน จากเครื่องมือแบบวัดความคิด
เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ�ำนวน 12 ข้อ โดยให้ค่าคะแนน สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ฉบับหลังเรียน ซึง่ เป็นแบบคูข่ นาน และ
+ 1, 0, -1 ตามค่าความสอดคล้องของเครื่องมือกับวัตถุประสงค์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
(IOC) มีค่า 0.83 ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
วิเคราะห์ข้อมูล
(Cronbach’s α-Coefficient) มีค่า 0.903
1. ตรวจค� ำ ตอบแบบทดสอบความคิ ด สร้ า งสรรค์
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�ำนวน หาค่าคะแนนความคิดสร้างสรรค์ตามเกณฑ์การประเมิน ที่ก�ำหนด
20 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยมีค่าความสอดคล้องของ น�ำคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียนมาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
4.
หนวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีคาความเหมาะสมของ
เครื่องมืองค
อกัปบระกอบของหน
วัตถุประสงค์ (IOC)
่าความยากง่
าย าอยู
วยการจั0.905
ดการเรีมียคนรู
 เฉลี่ย รวมเท
กับ่ที่ 4.66มาตรฐาน
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 ซึ่งเปนแผนหนวย
0.3-0.43
ค่
า
อ�
ำ
นาจจ�
ำ
แนกอยู
ร
่
ะหว่
า
ง
0.25-0.63
ค่
า
ความเชื
อ
่
มั
น
่
2. ตรวจค�
ำ ตอบแบบทดสอบวั
ด ผลผลสั
ที่มีความเหมาะสมอยูในเกณฑมากที่สุด โดยมีความสอดคลองกับรูปแบบการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูแบบโครงงานเป
น ม ฤทธิ์
ของแบบทดสอบทั
้ ง ฉบั บ ของแบบทดสอบวั
ด ผลสั ม ฤทธิ์ ด ้ ว ย ตอบถูกได้ 1 ตอบผิดได้ 0 น�ำคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียนมาหา
ฐานตามแนวทางสะเต็
มศึกษา
(KR-20) (Cuderวิ&ธีกRichaidson)
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ารรวบรวมขอมีมูคล่า 0.75
3. หน่
กรรมการเรี
ยนรูแ้ บบโครงงานเป็
นฐาน ดําเนินการชี3.้แจงและทํ
วิเคราะห์าขความเข
อ้ มูลโดยเปรี
ยบเทีบยบความคิดสร้างสรรค์
1. วยการจั
ขั้นเตรีดกิยจมและเก็
บรวบรวมข
อมูลกอนการทดลอง
าใจและเก็
มีค่าความเหมาะสมขององค์
ประกอบของหน่
การเรี
ยนรู้ โดยแบบทดสอบวั
ก่ อ น-หลั ง เรี ย นดความคิ
ตั ว แปรไม่
ิ ส ระต่ทอางวิ
กั นทโดยใช้
ค ่ า ที (t-test)
รวมรวบขอมูลกอนการจั
ดกิจกรรมการเรีวยการจั
ยนรูกับดกลุ
มทดลอง
ดสราองสรรค
ยาศาสตร
เฉลี่ ย รวมเท่
า กั บ 4.56 ดส่ผลสั
ว นเบี
่ ย งเบนมาตรฐานเท่
า กั บ 0.48 แบบ Dependent Sample
และแบบทดสอบวั
มฤทธิ
์
ซึ่งเป็นแผนหน่ว2.
ยที่มีคขัวามเหมาะสมอยู
่ในเกณฑ์
วิเคราะห์โดยใช
ขอ้ มูลแโดยเปรี
ยบความคิ
ดสร้างสรรค์
้นดําเนินการทดลอง
ดําเนิมนากที
การจั่สดุดกิจโดยมี
กรรมการเรียนรูกับกลุ4.มทดลอง
ผนการจัยบเที
ดการเรี
ยนรูแบบ
ความสอดคล้
อ
งกั
บ
ตั
ว
ชี
้
ว
ั
ด
และสอดคล้
อ
งกั
บ
กระบวนการเรี
ย
นรู
้
โครงงานเปนฐาน และ ใชแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปและผลสั
นฐานตามแนวคิ
มศึกสษา
มฤทธิ์ ดตัสะเต็
วแปรอิ
ระต่อกันโดยใช้ค่าที (t-test) แบบ
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เรี ย นเกิ
นรู ้ ต ามกิอจมูกรรมการเรี
ย นรู ้ แ บบผู วิจั ยIndependent
3. ดขัการเรี
้น เก็ บยรวบรวมข
ล หลั งการทดลอง
ดํ าเนิ นการเก็ บSample
รวบรวมขอ มูล หลั งสอน จากเครื่ องมื อ
โครงงานเป็
แบบวันดฐาน
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ฉบับหลังเรียน ซึ่งเปนแบบคูขนาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
วิเคราะห
ล ยนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตาม ผลการวิจัย
4. หน่
วยการจัขอดมูการเรี
าตอบแบบทดสอบความคิ
ดสรางสรรค หาคาคะแนนความคิดสรางสรรคตามเกณฑการประเมิน
แนวทางสะเต็มศึ1.กษา ตรวจคํ
มีค่าความเหมาะสมขององค์
ประกอบของ
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การเปรี ย บเที ย บความคิ ด
ที่กําหนด
นําคะแนนก
ยนหลั
นมาหาค
าเฉลี่ย่ยงเบน
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หน่วยการจั
ดการเรี
ยนรู้ เฉลีอ่นเรี
ยรวมเท่
ากังบเรีย4.66
ส่วนเบี
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ตรวจคํ
ดผลผลสัมฤทธิ์ ตอบถู
ได 1 ตอบผิดได 0 นําคะแนนกอนเรียนหลังเรียนมาหา
มาตรฐานเท่ากับ2.0.53
ซึ่งเป็าตอบแบบทดสอบวั
นแผนหน่วยที่มีความเหมาะสมอยู
่ใน กการถ่
ายโอนพลังงานความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
าเฉลี่ส่ยุดและส
่ยงเบนมาตรฐาน
เกณฑ์มคากที
โดยมีวคนเบี
วามสอดคล้
องกับรูปแบบการจัดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. วิเคราะห
ขอมูลโดยเปรียบเทีมยศึบความคิ
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็
นฐานตามแนวทางสะเต็
กษา ดสรางสรรค กอนหลังเรียน ตัวแปรไมอิสระตอกันโดยใชคาที (t
แบบโครงงานเป็นฐานและแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็ม
test)วิแบบ
Dependent
ธีการรวบรวมข้
อมูSample
ล
ศึกแษา
ก่อนเรี
ยนและหลั
งเรียสนมี
ยดดัคงานีที้ (ttest)
วิเคราะห
ขอมูบลรวบรวมข้
โดยเปรียอบเที
ดสรางสรรค
ละผลสั
มฤทธิ
์ ตัวแปรอิ
ระตรอายละเอี
กันโดยใช
1. ขั4.้นเตรี
ยมและเก็
มูลยก่บความคิ
อนการทดลอง
1. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท าง
Sample
ด�ำเนินแบบ
การชีIndependent
้แจงและท�ำความเข้
าใจและเก็บรวมรวบข้อมูลก่อน
จัย ยนรู้กับกลุ่มทดลอง โดยแบบทดสอบวัด วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงาน
การจัดผลการวิ
กิจกรรมการเรี
ความร้ทางวิ
อน ทกลุ
่มสาระการเรี
ยนรู
้วิทยาศาสตร์
ผลการวิ
ขอมูและแบบทดสอบวั
ลการเปรียบเทียบความคิ
ดสร์ างสรรค
ยาศาสตร
และผลสั
มฤทธิ
์ทางการเรียของนั
น เรื่อกงเรียนชั้น
ความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทเคราะห
ยาศาสตร์
ดผลสัมฤทธิ
มัธยมศึ
กษาปี
1 ที้น่ไมัด้ธรยมศึ
ับการจั
ดกิจทกรรมการเรี
้แบบโครงงาน
การถ2.ายโอนพลั
งงานความร
อน กลุ
สาระการเรี
วิทยาศาสตร
ของนั
กเรีทยี่ นชั
กษาป
ี่ 1 ที่ไดรยับนรูการจั
ด
ขั้ น ด� ำ เนิ
น การทดลอง
ด� ำมเนิ
น การจั ด กิยนรู
จ กรรม
เป็นฐาน ผลปรากฏดังตารางที่ 1
ยนรูแบบโครงงานเป
นฐานและแบบโครงงานเป
การเรีกิยจนรูกรรมการเรี
้ กั บ กลุ ่ ม ทดลอง
โดยใช้ แ ผนการจั
ด การเรี ย นรู ้ แ บบ นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา กอนเรียนและหลังเรียนมี
รายละเอียดดังนี้
โครงงานเป็นฐาน และใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
1. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงาน
เป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ความรอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน คะแนนทดสอบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากกระบวนการจัดการเรียนรู้
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษามีรปู แบบการจัดการ
ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่กล่าวว่านักเรียนที่ได้ เรียนรู้แบบ Engineering Design Process หรือกระบวนการ
รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐานมีความคิด ออกแบบทางวิศวกรรมเข้ามาบูรณาการ มีความแตกต่างจากการ
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานทัว่ ไป สอดคล้อง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้ ตามที่โรเบิร์ต (Robert, 2013 : 22-27) กล่าวคือ มีกระบวนการ
เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นการจัด ออกแบบชิ้ น งานแก้ ไขและปรั บ ปรุ ง ชิ้ น งานการออกแบบและ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยผู้เรียนได้ร่วมกัน น� ำ เสนอผล การออกแบบ แก้ ไขชิ้ น งานและประเมิ น ชิ้ น งาน
ส�ำรวจ สังเกต และก�ำหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการท�ำ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบแนวทางสะเต็มศึกษา และ
โครงการร่วมกัน ศึกษาข้อมูลและลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ขั้นตอนสามารถน�ำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนตามปกติได้
จนได้ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ (ทิศนา แขมมณี, 2551 : จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว กิจกรรมในแต่ละขั้นส่งเสริม
139) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ วิ จ ารณ์ พานิ ช (2555 : ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยนักเรียนได้ฝึก
11) ที่ว่า “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะเกิดขึ้นได้จาก การตอบค�ำถามภายในเวลาที่จ�ำกัด ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยดูจากผลของคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน มีค่าสูงถึงร้อยละ 88 ขึ้นไปทั้งสอง
กิจกรรม การเรียนรู้ ส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐาน และแบบโครงงาน
เป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีคา่ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของชนินทร์ทิพย์ ลายพยัคฆ์ (2555 : 74) ที่พบว่า
ผลการใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของอนัญลักษณ์ ลีละศรชัย, ชํานาญ ปาณาวงษ์
และวารีรัตน์ แก้วอุไร (2561) ที่พบว่า ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ แ บบโครงงานตามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษา พบว่ า
ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงาน
ความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1 ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐาน
และแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยคะแนน
ทดสอบหลังเรียนทัง้ สองแบบมีคา่ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทีก่ ล่าวว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน และแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงาน
ความร้อน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกัน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทั้งแบบโครงงานเป็นฐานและแบบ
โครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มเป็นการจัดกิจกรรมทีม่ พี นื้ ฐาน
อยูบ่ น ทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง (Constructivism) โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้ ผู ้ เรี ย นได้ ศึ ก ษา ค้ น คว้ า ลงมื อ ปฏิ บั ติ ต ามความสนใจ
ความถนัดและความสามารถของตนเอง ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ที่คอย
ให้ค�ำปรึกษาช่วยเหลือ ซึ่งตรงกับแนวทางของสะเต็มศึกษา (STEM
Education) ทีม่ แี นวทางการจัดการศึกษาทีบ่ รู ณาการวิทยาศาสตร์
วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน�ำความรู้
ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือ
ผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิต และการท�ำงาน
การบูรณาการสะเต็มศึกษากับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เป็ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถของผู ้ เรี ย น
การจัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบเป็นการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ
สิ่งที่มีความหมายในชีวิตประจ�ำวันของนักเรียน ความความสนใจ
ของนั ก เรี ย นท� ำ ให้ นั ก เรี ย นเรี ย นรู ้ อ ย่ า งได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
กระตือรือร้นในการเรียน ซึ่งตรงกับที่ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายของเดวิ ด ออซู เ บล ที่ ก ล่ า วไว้ ว ่ า การเรี ย นรู ้ จ ะมี
ความหมายแก่ผู้เรียน หากการเรียนรู้นั้นสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งใด
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ในสิ่งที่แปลกใหม่จากเดิม เน้นความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ พรทิ พ ย์ ศิ ริ ภั ท ราชั ย (2556 : 50-51)
ทีก่ ล่าวว่า การจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นการสอน
ที่ท�ำให้นักเรียนเกิดพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ เมื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษาแล้วจึงส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
เรือ่ ง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน และแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา คะแนนทดสอบหลังเรียนทั้งสองแบบมีค่าไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่กล่าวว่านักเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐาน และแบบโครงงานเป็น
ฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
เรือ่ ง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทั้งแบบ
โครงงานเป็นฐานและแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็ม
เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส�ำคัญ ส่งเสริมบรรยากาศ
ในการเรียนรู้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ การทดลอง สืบค้นความรู้
ร่วมกันวางแผน ท�ำให้นักเรียนได้มีความกระตือรือร้นในการเรียน
มีความสนุกสนาน เปิดโอกาสให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม กล้าคิด
กล้าแสดงออก นักเรียนได้ฝึกทักษะความสามารถของแต่ละคน
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้การคิดขั้นสูง
ทีซ่ บั ซ้อนขึน้ จึงเป็นช่องทางในการพัฒนากระบวนการทางสติปญ
ั ญา
และยังสามารถช่วยดึงศักยภาพต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวของนักเรียน
ออกมาใช้ ป ระโยชน์ ด ้ ว ย (ทิ ศ นา แขมมณี , 2551 : 139)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้
สถานการณ์ที่ท้าทายเพื่อให้ผู้เรียนน�ำความรู้ในเรื่องการถ่ายโอน
ความร้อนมาใช้แก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน แตกต่างกันที่
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมีการบูรณาการทุกสาระ
การเรียนรู้แต่กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทาง
สะเต็มศึกษานัน้ มีการบูรณาการเฉพาะสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ผ่านการออกแบบเชิงวิศวกรรม ทัง้ สองกิจกรรมน�ำไปสูก่ ารสร้างสรรค์
ชิน้ งานได้ทงั้ คู่ ต่างกันเพียงขอบเขตของการบูรณาการทัง้ สองกิจกรรรม
แต่เมือ่ พิจารณาความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละด้าน
จะพบว่า กิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็นฐานมีคะแนนความคิดคล่องดีทสี่ ดุ
เนื่องจากกิจกรรมนี้สามารถบูรณาการหลากหลายสาระการเรียนรู้
ในขณะที่กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาจะมีคะแนนความคิดริเริ่มสูงที่สุด ซึ่งการจัดกิจกรรม
ในแบบดังกล่าวเน้นให้นักเรียนแก้ปัญหาจากทรัพยากรวัสดุและ
ทรัพยากรเวลาที่มีจ�ำกัด ผลการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองเป็น
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สิ่งหนึ่งที่รู้มาก่อน การจัดการเรียนรู้ตามหลักการจัดการเรียนรู้
ตามทฤษฏีนี้ คือ มีการน�ำเสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบมโนทัศน์
หรือกรอบแนวคิดในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ แก่ผเู้ รียนก่อนการสอนเนือ้ หา
สาระนัน้ ๆ จะช่วยให้ผเู้ รียนได้เรียนเนือ้ หาสาระนัน้ อย่างมีความหมาย
(ทิศนา แขมมณี, 2551 : 68) ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และแบบ
โครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลุฏฟี ดอเลาะ (2560 : 92) ที่ว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ ราวรรณ์ ทิลานันท์ (2558 :
106) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสะเต็มศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�ำคัญ ทางสถิติที่ 0.05
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐานและแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
การจัดกิจกรรมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา
สามารถน�ำมาใช้เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนได้ทั้งสอง
กิจกรรมการเรียนรูช้ ว่ ยสร้างการมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาทีแ่ ท้จริง
นักเรียนเรียนรู้ที่จะสะท้อนถึงการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการแก้ปญ
ั หา เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุน
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีทัศนคติที่ดีในการท�ำงานร่วมกับ
ผู้อื่น ส่งเสริมแนวทางการแสวงหาอาชีพของนักเรียนในอนาคต
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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เปรี ย บเที ย บความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กับเกณฑ์ร้อยละ 60
และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการเรียนรู้จากกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กับเกณฑ์ร้อยละ 60 ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 3 ห้องเรียน
มีนักเรียนทั้งสิ้น 91 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ�ำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ�ำนวน
25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
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�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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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.
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คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ความคิดมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ได้อย่างถีถ่ ว้ น รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผนตัดสินใจแก้ปญ
ั หา
และน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยงั เป็นเครือ่ งมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิต
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552ก: 56) สอดคล้องกับ
ค�ำกล่าวของ ยุพิน พิพิธกุล (2539: 1) ที่ว่า “คณิตศาสตร์เป็นวิชา
ทีเ่ กีย่ วกับความคิด เราใช้คณิตศาสตร์พสิ จู น์อย่างมีเหตุผล ว่าสิง่ ทีเ่ รา
คิดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ ด้วยวิธีคิดเราก็สามารถน�ำคณิตศาสตร์
ไปแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ คณิตศาสตร์ช่วยให้เราเป็นผู้มี
เหตุผล เป็นคนใฝ่รตู้ ลอดจนพยายามคิดสิง่ ทีแ่ ปลกใหม่ คณิตศาสตร์
จึงเป็นรากฐานแห่งความเจริญของเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ” จากความ
ส�ำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ดังกล่าว หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 จึ ง ได้ ก� ำ หนดสาระการเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์ไว้ในหลักสูตรทุกระดับชัน้ ตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษา
จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดให้วิชาคณิตศาสตร์
เป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความส�ำคัญ และใช้
เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้น�ำความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปช่วยพัฒนาการคิดอย่างเป็น
ระบบ และมีความคิดที่สร้างสรรค์เพื่อน�ำไปใช้ในการแก้ปัญหา
การด�ำเนินชีวิตและศึกษาต่อในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ,
2552ก: 10)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประกอบไปด้วยทั้งหมด
6 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1) จ�ำนวนและการด�ำเนินการ สาระที่
2) การวัด สาระที่ 3) เรขาคณิต สาระที่ 4) พีชคณิต สาระที่ 5)
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และสาระที่ 6) ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ประกอบไปด้วยการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และ
การน� ำ เสนอการเชื่ อ มโยงความรู ้ ต ่ า งๆ ทางคณิ ต ศาสตร์ และ
การเชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อนื่ ๆ และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
โดยเฉพาะการแก้ปัญหา ซึ่ง สิริพร ทิพย์คง (2544: 4) ได้กล่าวถึง
ความส�ำคัญของการแก้ปญ
ั หาซึง่ เป็นหนึง่ ในทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ว่า กระบวนการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่นักเรียนต้อง
เรียนรู้และเข้าใจ สามารถคิดเป็นและแก้ปัญหาได้ เพราะการที่
ได้ฝึกแก้ปัญหาจะช่วยให้นักเรียนรู้จักคิด มีระเบียบขั้นตอนใน
การคิด รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และรู้จักตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
การแก้ปัญหาจึงเป็นหัวใจของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
แม้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ จ ะเป็ น วิ ช าที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และ
มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษย์ แต่การจัดการเรียนการสอนใน
ปั จ จุ บั น พบว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นต�่ ำ
ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET)
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาพรวมวิชาคณิตศาสตร์
ระดั บ ประเทศ และของโรงเรี ย นปราโมชวิ ท ยารามอิ น ทรา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน, 2560:
ออนไลน์) พบว่า ข้อมูล ดังนี้
คะแนนเฉลีย่
โรงเรีย่ ยนปราโมชวิทยารามอินทรา
คะแนนเฉลี
31.24
โรงเรียนปราโมชวิ
ทยารามอินทรา
30.66
31.24
33.36
30.66

รำไ

บทน�ำ

ระดับประเทศ
ระดั29.65
บประเทศ
32.40
29.65
29.31
32.40

ิทยา

ป
2557
2558
2557
2559
2558
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2559 ่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ํา คื29.31
มาตรฐานที
อ มาตรฐาน ค 4.2 เรื่อง นิพจน สมการ33.36
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิมาตรฐานที
ตศาสตร ดัง่มนีีค้ ะแนนผลสัมฤทธิ์ต�่ำ คือ มาตรฐาน ค 4.2 เรื่อง นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ดังนี้
มาตรฐานที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ํา คือ มาตรฐาน ค 4.2 เรื่อง นิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร ดังนี้
คะแนนเฉลีย่
ป
ระดับประเทศ
โรงเรีย่ ยนปราโมชวิทยารามอินทรา
คะแนนเฉลี
ป
2557
42.44
ระดั40.47
บประเทศ
โรงเรียนปราโมชวิ
ทยารามอินทรา
2558
48.93
45.47
2557
40.47
42.44
2559
36.38
45.81
2558
48.93
45.47
36.38
45.81
จะเห็2559
นวา คาเฉลี่ยระดับโรงเรียนยังอยู
ในเกณฑต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนเต็
มทุกป และเปนมาตรฐานการ

เรียนรูที่โรงเรียนควรเรงพัฒนา
จะเห็นวา คาเฉลี่ยระดับโรงเรียนยังอยูในเกณฑต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนเต็มทุกป และเปนมาตรฐานการ
จากประสบการณในการสอนของผูวิจัย พบวา สาระพีชคณิต เนื้อหาที่ประสบปญหาในการเรียนรู นักเรียน
เรียนรูที่โรงเรียนควรเรงพัฒนา
สวนมากทําขอสอบไมไดมากที่สุดคือ เรื่อง อสมการ เนื่องจากเปนเรื่องที่ยากและไมเคยมีพื้นฐานมากอน สําหรับนักเรียน
จากประสบการณในการสอนของผูวิจัย พบวา สาระพีชคณิต เนื้อหาที่ประสบปญหาในการเรียนรู นักเรียน
จิราภัส พรมบังเกิด, เดช บุญประจักษ์, กฤษณะ โสขุมา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สวนมากทําขอสอบไมไดมากที่สุดคือ เรื่อง อสมการ เนื่องจากเปนเรื่องที่ยากและไมเคยมีพื้นฐานมากอน สําหรับนักเรียน
ผลการวิเคราะหขอสอบวิชาคณิตศาสตรของฝายวิชาการของโรงเรียน พบวา นักเรียนสวนมากทําขอสอบที่มี
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คณิตศาสตร์ที่ได้มีการจัดอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับทฤษฎีหรือ
หลักการเรียนรู้ ได้รับการพิสูจน์และทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพ
สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามจุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบนั้นๆ นักการศึกษาจึงมองหาแนวทางการจัดการเรียน
การสอนแนวใหม่ เพื่อหวังสร้างให้เด็กไทยคิดเป็น เพื่อน�ำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ โดยในปัจจุบันมีการจัดรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละรูปแบบก็มีข้อดีและ
ข้อจ�ำกัดแตกต่างกันออกไป รูปแบบหนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจที่จะน�ำมา
แก้ปัญหาข้างต้น คือ การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)
ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่
ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเสาะแสวงหาความรู้
โดยการใช้คำ� ถาม หรือสถานการณ์เพือ่ ให้นกั เรียนได้คน้ ค�ำตอบ และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง
การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้ น (5Es)
มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ
(Engagement) เป็นขั้นที่ครูทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงสู่
ความรูใ้ หม่ โดยใช้คำ� ถามกระตุน้ หรือยกตัวอย่าง หรือใช้แบบฝึกหัด
และน�ำเสนอค�ำถามหรือสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
ที่ท�ำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นหรืออยู่ในความสนใจ
ของนักเรียน 2) ขั้นส�ำรวจและค้นหา (Exploration) เป็นขั้นที่ครู
เปิดโอกาสให้นักเรียนส�ำรวจ ตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูล
จากสถานการณ์หรือโจทย์ที่เป็นปัญหานั้น 3) ขั้นอธิบายและ
ลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขั้นที่ให้นักเรียนน�ำข้อมูลที่ได้จาก
ขั้นที่ 2) มาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันสรุป
ค�ำตอบของค�ำถามหรือสถานการณ์ปัญหา 4) ขั้นขยายความรู้
(Elaboration) เป็นการน�ำความรูท้ สี่ ร้างขึน้ ไปประยุกต์ใช้ในการหา
ค�ำตอบของสถานการณ์อนื่ ๆ โดยครูยกปัญหาหรือสถานการณ์อนื่ ๆ
เพิ่มเติม ท�ำให้นักเรียนเกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 5) ขั้นประเมิน
(Evaluation) เป็นการประเมินตรวจสอบความถูกต้องของความรู้
และกระบวนการแก้ปญ
ั หาทีไ่ ด้ ว่านักเรียนมีความรูอ้ ะไรบ้างอย่างไร
มากน้อยเพียงใด (Bybee et al, 2006: 1; วัฒนาพร ระงับทุกข์,
2545: 42-43; สสวท., 2546: 219-220; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร,
2555: 95-96)
นอกจากนี้ พิ ม พั น ธ์ เดชะคุ ป ต์ (2544: 60-61)
ได้กล่าวถึง ข้อดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสติปัญญา เกิดการค้นพบด้วยตนเอง ท�ำให้เกิดแรงจูงใจภายใน
มากกว่าการเรียนแบบท่องจ�ำ ฝึกให้นักเรียนรู้วิธีค้นหาความรู้
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ช่วยให้จดจ�ำความรู้ได้นาน และสามารถ
ถ่ายโยงความรู้ได้ และ สุวิทย์ มูลค�ำ และ อรทัย มูลค�ำ (2545: 142)
ได้กล่าวถึง ข้อดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5Es) ว่าผูเ้ รียนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารค้นคว้า
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ชภัฏ

จะเห็นว่า ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต�่ำกว่า
ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มทุกปี และเป็นมาตรฐานการเรียนรู้
ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนา
จากประสบการณ์ในการสอนของผู้วิจัย พบว่า สาระ
พีชคณิต เนื้อหาที่ประสบปัญหาในการเรียนรู้ นักเรียนส่วนมาก
ท�ำข้อสอบไม่ได้มากทีส่ ดุ คือ เรือ่ ง อสมการ เนือ่ งจากเป็นเรือ่ งทีย่ าก
และไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ สอบวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องฝ่ า ย
วิชาการของโรงเรียน พบว่า นักเรียนส่วนมากท�ำข้อสอบทีม่ ลี กั ษณะ
การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาได้คะแนนน้อย โดยการเรียน
เนือ้ หานี้ นักเรียนรูส้ กึ ว่ามีความเป็นนามธรรมสูง เข้าใจยาก ขณะสอน
นักเรียนไม่สนใจเรียน และนักเรียนใช้วิธีจ�ำค�ำตอบมากกว่าเข้าใจวิธี
การแก้ปัญหา ซึ่งอาจส่งผลต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้
จากการที่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ยังอยู่ในระดับต�่ำ ท�ำให้นักเรียนไม่ประสบผลส�ำเร็จในการเรียน
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ อาจเนื่ อ งมาจากสาเหตุ ห ลายประการ กิ ต ติ
พัฒนตระกูลสุข (2546: 54-58) กล่าวว่า สภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาโดยทั่วไปครูมักจะเน้นการจ�ำสูตร
บทนิยาม และวิธีการหาค�ำตอบที่ถูกต้อง โดยสอนให้นักเรียน
แก้โจทย์ปญ
ั หาด้วยวิธกี ารแน่นอนวิธเี ดียว ส�ำหรับปัญหาด้านทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านการแก้ปัญหา ครูมักจะให้
นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาโดยน�ำเอาสูตร และบทนิยาม ที่ท่องจ�ำไว้
มาใช้ในการแก้ปญ
ั หา ซึง่ ลักษณะของโจทย์ปญ
ั หาเป็นการฝึกใช้สตู ร
และฝึกท�ำตามขั้นตอนที่ครูสอนไว้มากกว่าการฝึกกระบวนการคิด
และแก้ปัญหา ส่วนในด้านคุณลักษณะของนักคณิตศาสตร์ ครูขาด
การปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่รู้จักสังเกต รู้จักส�ำรวจ การตั้งข้อ
คาดการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผล และพิสูจน์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และ
ปัจจัยหนึง่ ทีส่ ง่ ผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่ประสบผลส�ำเร็จนัน่
คือ ครูสอนคณิตศาสตร์ดว้ ยวิธกี ารบรรยาย ครูควรปรับปรุงรูปแบบ
วิธกี ารสอน ด้วยการลดบทบาทของครูผสู้ อนจากการเป็นผูบ้ รรยาย
มาเป็นผู้ประสานงานในการเรียน ให้ค�ำแนะน�ำ และเปิดโอกาสให้
นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติโดยการให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน หรือการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศู น ย์ ก ลาง ครู ค วรหาวิ ธี จั ด การเรี ย นการสอนให้ นั ก เรี ย น
เรียนด้วยความสนุก ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน สร้างเจตคติที่ดีต่อ
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ มี ก ารท� ำ งานร่ ว มกั น แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ซึ่งกันและกัน เป็นผลท�ำให้อยากเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น ยุพิน
พิพิธกุล (2539: 3)
จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงจ�ำเป็นที่จะ
ต้องจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ดังที่ เวชฤทธิ์
อังกนะภัทรขจร (2555: 103) กล่าวไว้ว่า รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้

จิราภัส พรมบังเกิด, เดช บุญประจักษ์, กฤษณะ โสขุมา
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หาความรู้ และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ความรู้ที่ได้มีคุณค่ามี
ความหมายส�ำหรับผู้เรียน เป็นประโยชน์และจดจ�ำได้นาน สามารถ
เชื่อมโยงความรู้และน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ และเป็นวิธีการ
ที่ท�ำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีความอิสระ มีชีวิตชีวา
และสนุกสนานกับการเรียนรู้ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จึงควรเน้นทั้งทางความรู้ กระบวนการให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝน
และสามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ และที่ส�ำคัญต้องให้ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้เอง เน้นการปฏิบัติ และสอดคล้องกับชีวิตจริง
ของผู้เรียน ซึ่งกระบวนเรียนรู้เหล่านี้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นได้ และจากการจัดกิจกรรม
การเรี ย นการสอนเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ เรี ย นสร้ า งองค์ ค วามรู ้ โ ดย
การค้นคว้า และแสวงหาความรู้มาใช้แก้ปัญหาจากสถานการณ์
ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะ
สามารถน�ำผูเ้ รียนไปสูเ่ ป้าหมาย คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544: 56)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะน�ำการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
(5Es) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวนทั้งหมด 3 ห้องเรียน แต่ละห้องจัดให้
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยูใ่ นห้องเดียวกัน
จ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน จ�ำนวนนักเรียน 25 คน
ได้มาโดยการสุม่ แบบกลุม่ จากจ�ำนวนห้องเรียนทัง้ หมด 3 ห้องเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)
ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ�ำนวน 7 แผน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบอัตนัย จ�ำนวน 4 ข้อ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง อสมการ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งการทดลอง เพื่อศึกษา
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ ของ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผู้วิจัยใช้แผนการศึกษาค้นคว้า
คณิตศาสตร์ หลังได้รับการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ แบบวิ จั ย กึ่ ง การทดลอง ที่ มี ก ารวั ด ผลหลั ง ทดลองครั้ ง เดี ย ว
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กับเกณฑ์ร้อยละ 60 (One-Group Posttest-Only design) (องอาจ นั ย พั ฒ น์ ,
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง 2551: 270) โดยด� ำ เนิ น การทดลองกั บ นั ก เรี ย นกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
อสมการ หลังได้รบั การเรียนรูจ้ ากกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้การเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น (5Es) เรื่อง อสมการ ซึ่งใช้เวลาในการสอน จ�ำนวน 12 คาบ
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กับเกณฑ์ร้อยละ 60
คาบละ 50 นาที เมื่อด�ำเนินการสอนครบตามแผนเรียบร้อยแล้ว
ผู้วิจัยท�ำการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สมมติฐานการวิจัย
ในงานวิจยั นีต้ งั้ ระดับนัยส�ำคัญในการทดสอบสมมติฐาน และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ แล้วบันทึกผล
การสอบเป็นคะแนนหลังเรียน โดยใช้เวลาในการด�ำเนินการทดสอบ
ที่ .05 โดยมีสมมติฐาน ดังนี้
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ�ำนวน
หลั ง ได้ รั บ การเรี ย นรู ้ จ ากกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ก ารเรี ย นรู ้ 1 คาบ และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ จ�ำนวน
1 คาบ จากนั้นตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถใน
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ หลังได้รับ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรือ่ ง อสมการ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนทีก่ ำ� หนดไว้ แล้วน�ำคะแนน
ที่ได้ไปวิเคราะห์ผลข้อมูลต่อไป
หาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60
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การเรียน เรือ่ ง อสมการ หลังได้รบั การเรียนรูจ้ ากกิจกรรมการเรียนรู้
การวิจัย เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กับเกณฑ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่มีต่อความสามารถ ร้อยละ 60 โดยใช้สถิติ one sample t-test ซึ่งการน�ำเสนอผล
ในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
อสมการ โดยได้ด�ำเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการแก้ ป ั ญ หา
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา จ�ำนวน 1 ห้องเรียน ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบ ทางคณิ ต ศาสตร์ หลั ง ได้ รั บการเรี ย นรู ้ จ ากกิ จ กรรมการเรียนรู้
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รบั การเรียน โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ของนักเรียน
รู้จากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 60 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
5 ขั้น (5Es) กับเกณฑ์ร้อยละ 60 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง แสดงดังตาราง
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูp้โดยใช้
การเรียนรู้
− value 
t
n
s
x
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 60
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ยนรูาโดยใชการเรียนรู2.แบบสื
สูงกวา
2. ผลสัรอมงยละ
ฤทธิ
์ท60างการเรี
นัยสํคเรืาะแนนเฉลี
่อคังญทางสถิ
อสมการ
การทดสอบหลั
เรียนของผู
่ยติทเท่ี่ระดั
ากับ .05
27.16
ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง
เกณฑ
อยา้เรีงมียยนนมี
ยบเทียและเมื
บผลสัม่อฤทธิ
เรื่อ่ยง อสมการ
กรรมการเรียยนรูนรู้โดยใช้
โดยใช
คะแนน คิ ดเป็นผลการเปรี
ร้อยละ 84.88
เปรี์ทยางการเรี
บเทียบค่ยานเฉลี
อสมการหลัหลังได
งได้รรับับการเรี
การเรียยนรูจ้ ากกิจกรรมการเรี
การเรียนรู้
2. ผลสัยนรู
มฤทธิ
์ทางการเรี
ยน เรืพบว่
่อง  อสมการ
การเรี
แบบบสื
บเสาะหาความรู
5าขัค่้นา(5Es)
ของนักเรียนชั้นแบบสื
มัธยมศึบกเสาะหาความรู
ษา ปที่ 3 กับ้ เกณฑ
ยละ 60
ผลการวิ
เคราะห
ของคะแนนสอบกั
เกณฑ์
ที่ก�ำหนด
เฉลี่ยของคะแนน
5 ขั้นรอ(5Es)
ของนั
กเรียนชั
้นมัธยมศึกษา
ผลการเปรี
ยบเทียบผลสั
มฤทธิหลั
์ทางการเรี
ยน เรืย่อนง อสมการ
งไดรับร้อการเรี
จากกิจกรรมการเรี
โดยใชงตาราง
ขอมูลแสดงดั
งตาราง
ความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิ
ตศาสตร์
งได้รับการเรี
ปีที่ 3 กัหลั
บเกณฑ์
ยละ ย60นรูผลการวิ
เคราะห์ข้อมูยลนรู
แสดงดั
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น (5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 กับเกณฑรอยละ 60 ผลการวิเคราะห
ตารางที
่ 2 ผลการเปรี
ขอมูลแสดงดั
งตาราง ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ หลังไดรับการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ตารางทีการเรี
่ 2 ผลการเปรี
ยบผลสัมฤทธิ 5์ทางการเรี
เรื่องกเรี
อสมการ
งได้กรษาป
ับการเรี
ากกิจรกรรมการเรี
ยนรูแบบสืยบเที
บเสาะหาความรู
ขั้น (5Es)ยนของนั
ยนชั้นมัหลั
ธยมศึ
ที่ 3ยนรู
กับ้จเกณฑ
อยละ 60 ยนรู้
โดยใช้
ารเรียนรู้แยบบสื
้ 5 ขั้น (5Es)
กเรียนชัหลั
้นมังธไดยมศึ
ษาปีทยี่นรู
3 จกัากกิ
บเกณฑ์
ร้อยละ 60ยนรูโดยใช
ตารางที
่ 2 กผลการเปรี
บเทีบยเสาะหาความรู
บผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
ยน เรืของนั
่อง อสมการ
รับกการเรี
จกรรมการเรี
p − value 
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
n  5 ขั้น (5Es) ของนัxกเรี
s ที่ 3 กับเกณฑรอtยละ 60
 ยนชั้นมัธยมศึกษาป
หลังการจัด
25
25.20
1.936
18.59*
p −.000
value 
t
n
s
x
การเรียนรู
หลั.05
งการจัด
*p<
25
25.20
1.936
18.59*
.000
การเรีจากตารางที
ยนรู
่ 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ หลังไดรับการเรียนรูจาก
< .05 ยนรู
กิ* จpกรรมการเรี
ยนรูแบบสื
บเสาะหาความรู
(5Es)
กเรียนชั
้นมัธอ่ ยมศึ
ษาปยทบค่
ี่ 3ากัเฉลี
บเกณฑ
ร อ ย
จากตารางที
่ 2โดยใช
พบว่กาารเรี
ผลการเปรี
ยบเที
ยบผลสัมฤทธิ์ 5 ขัคิ้นดเป็
นร้อของนั
ยละ 84.00
และเมื
เปรีกยบเที
ย่ ของคะแนนสอบ
่ 2หลัพบว
บผลสั
างการเรี
เรื่องพบว่
อสมการ
หลั
ง่ยไดของคะแนนผลสั
รับ84.00
การเรียและเมื
นรูจมาก่อฤทธิ์ทาง
ละ ย60
การทดสอบหลั
ยการเรี
นของผูยนรู
เรีย้จบเที
นมี
่ยกัเท
ากับ 25.20
คะแนน
คิาดเป
รอยละ
ทางการเรี
น พบว
เรื่อจากตารางที
งา อสมการ
งได้งารเรีับผลการเปรี
ากกิคยจะแนนเฉลี
กรรมมฤทธิ
บ์ทเกณฑ์
ที่กย�ำนหนด
ค่านเฉลี
ยนรูแบบสืบบเกณฑ
เสาะหาความรู
ขัการเรี
้น า(5Es)
ของนั
กอสมการ
เรียนชั้นสูมังธกว่
ยมศึ
กฤทธิ
ษาป์รท้อทางการเรี
ี่ 3 กับ60เกณฑ
รอ่ นยงัยส�ำคัญ
บเทีกยารเรี
บคยานรู
่ย้แของคะแนนสอบกั
ําหนด 5พบว
คยานเฉลี
ยอย่
น าเรืงมี
การเรียกิเปรี
นรูจกรรมการเรี
้โยดยใช้
ยเฉลี
นรูโดยใช
บบสืการเรี
บเสาะหาความรู
้ 5 ขัท้นี่ก(5Es)
เรื่อ่ยงของคะแนนผลสั
ามเกณฑ์
ยละ
า การทดสอบหลั
ยอยนของผู
ะแนนเฉลี
เทบ า.05
กับติท25.20
อสมการ
กว
าเกณฑ
างมีร้อนยละ
ัยเรีสํยานมี
คั60
ญคทางสถิ
ของนักละ
เรีย60
นชั้นพบว
มัสูธงยมศึ
กษาปีรทอี่ ยละ
3 กัง60
บเรีเกณฑ์
พบว่ตา ิที่ร่ยะดั
ทางสถิ
ี่ระดับ คะแนน
.05 คิดเปนรอยละ 84.00 และเมื่อ
เปรียบเที
บคาเฉลี
ของคะแนนสอบกั
ี่กําหนด พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อ ง
การทดสอบหลั
งเรียยนของผู
เ้ รีย่ยนมี
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับบเกณฑ
25.20ทคะแนน
อสมการ
สูงกวปารายผล
เกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิ

1.
สรุความสามารถในการแก
ปและอภิปรายผล ปญหาทางคณิตศาสตร
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
1. ความสามารถในการแก
ปญหาทางคณิ
ตศาสตร
การเรี
ยนรูแบบสืบเสาะหาความรู
 5 ขั้น (5Es)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กับเกณฑรอยละ 60 คะแนนเต็ม 32
ผลการเปรี
ตศาสตร
หลันงรไดอรยละ
ับการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูมโดยใช
ผลการทดสอบหลั
ดการเรีโสขุ
ยนรูม าคาเฉลีป่ญ
ย หาทางคณิ
เทากับ 27.16
คิดเป
84.88
ของคะแนนเต็
สวน
จิราภัส คะแนน
พรมบังเกิ
ด, เดช บุญยบเที
ประจัยงบความสามารถในการแก
กการจั
ษ์, กฤษณะ
การเรี
ยนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ขั้น ย(5Es)
กเรี่ยยของคะแนนกั
นชั้นมัธยมศึกบษาป
ที่ ร3อกัยละ
บเกณฑ
รอยละ
60 คะแนนเต็ม 32
เบี
่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 3.16 เมื5 ่อเปรี
บเทียของนั
บคาเฉลี
เกณฑ
60 พบว
า ความสามารถในการ
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การเรียนรูโ้ ดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ทีเ่ น้นทักษะ
ั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแก้ปญ
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง ตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความสามารถในการ
ั หาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทีผ่ า่ นเกณฑ์ มีทงั้ หมด 17 คน
คณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ แก้ปญ
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 73.91 ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ
กับเกณฑ์ร้อยละ 60 คะแนนเต็ม 32 คะแนน ผลการทดสอบหลัง
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง อสมการ
การจัดการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 27.16 คิดเป็นร้อยละ 84.88
ของคะแนนเต็ม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.16 เมื่อเปรียบ หลังได้รับการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบ
เทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนกับเกณฑ์รอ้ ยละ 60 พบว่า ความสามารถ สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในการแก้ ป ั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ หลั ง ได้ รั บ การจั ด กิ จ กรรม กับเกณฑ์ร้อยละ 60 คะแนนเต็ม 30 คะแนน ผลการทดสอบ
การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) หลังการจัดการเรียนรู้ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 25.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00
ของคะแนนเต็ม ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.94 เมือ่ เปรียบเทียบ
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ ค่าเฉลี่ยของคะแนนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา การเรียน เรือ่ ง อสมการ หลังได้รบั การเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมการเรียนรู้
หลั ง ได้ รั บ การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ก ารเรี ย นรู ้ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สูงกว่าเกณฑ์
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) พบว่า การทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ ของนักเรียน
ของผู้เรียนจากคะแนนเต็ม 32 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 32 คะแนน
และมี ค ะแนนต�่ ำ สุ ด 20 คะแนน ซึ่ ง มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา หลังได้รับ
27.16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.88 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
ของคะแนนสอบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 พบว่า ความสามารถใน หาความรู้ 5 ขั้น (5Es) พบว่า การทดสอบหลังเรียนของผู้เรียน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 30 คะแนน และมี
การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) คะแนนต�่ำสุด 21 คะแนน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 25.20 คะแนน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คิดเป็นร้อยละ 84.00 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์ร้อยละ
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบ 60 กับคะแนนสอบของผู้เรียน หลังเรียน ผลการทดสอบสรุปได้ว่า
การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้ น (5Es) เป็ น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ หลังได้รับการเรียนรู้ด้วย
การออกแบบการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหา กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ด้วยตนเอง นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ วางแผน และยังเป็นการ (5Es) สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 60 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
แก้ปญ
ั หาตามกระบวนการแก้ปญ
ั หา และยังเน้นการเรียนรูท้ มี่ งุ่ สร้าง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากรูปแบบ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้น (5Es) การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เป็นรูปแบบการสอน
อย่างแท้จริง และการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มที่มุ่งให้ทุกคนมีส่วนร่วม ที่เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยครูเป็น
ในการคิด และแก้ปญ
ั หา ท�ำให้นกั เรียนทุกคนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเสาะแสวงหาความรู้โดยการใช้ค�ำถาม หรือ
ในการแก้ปญ
ั หาอย่างแท้จริง เมือ่ ท�ำการทดสอบการแก้ปญ
ั หาท�ำให้ สถานการณ์เพื่อให้นักเรียนได้ค้นค�ำตอบ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
นักเรียนสอบได้คะแนนค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของคะแนน เน้นการปฏิบัติจริง ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับ มาลัย เมื่อท�ำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ ท�ำให้
พิมพาเลีย (2553: 72-73) ทีศ่ กึ ษาผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริภรณ์
ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้ ตันนะลา (2554) ที่ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหา
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค ะแนน ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 69.5 และ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียน
นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาเฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ 74.25 การสอนโดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ช่วยให้ผู้เรียน
และนักเรียนจ�ำนวนร้อยละ 82.76 ของจ�ำนวนนักเรียนทัง้ หมด และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ จ�ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ
สอดคล้องกับ ศิรภิ รณ์ ตันนะลา (2554) ทีศ่ กึ ษาการพัฒนากิจกรรม 78.26 ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70
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นอกจากนี้ สุวทิ ย์ มูลค�ำ และอรทัย มูลค�ำ (2545: 142)
ได้กล่าวถึง ข้อดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5Es) ว่า ผูเ้ รียนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารค้นคว้า
หาความรู ้ แ ละการแก้ ป ั ญ หาด้ ว ยตนเอง ความรู ้ ที่ ไ ด้ มี คุ ณ ค่ า
มี ค วามหมายส� ำ หรั บ ผู ้ เรี ย น เป็ น ประโยชน์ แ ละจดจ� ำ ได้ น าน
สามารถเชือ่ มโยงความรู้ และน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ และเป็นวิธี
การทีท่ ำ� ให้ผเู้ รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีความอิสระ มีชวี ติ ชีวา
และสนุกสนานกับการเรียนรู้ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จึงควรเน้นทั้งทางความรู้ กระบวนการ ให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝน
และสามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ และที่ส�ำคัญต้องให้ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้เอง เน้นการปฏิบัติ และสอดคล้องกับชีวิตจริงของ
ผู้เรียน ซึ่งกระบวนเรียนรู้เหล่านี้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนให้สงู ขึน้ ได้ และจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้โดยการค้นคว้า และแสวงหา
ความรู้มาใช้แก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาด้วยตนเอง ช่วยให้
จดจ�ำความรู้ได้นาน และสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมทีจ่ ะสามารถน�ำผูเ้ รียนไปสูเ่ ป้าหมาย
คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544: 56)
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มาลัย พิมพาเลีย. (2553). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วฎั จักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
ข้อเสนอแนะ
เดี ย วชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
1. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้
ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและ
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่วัดความสามารถ
การสอนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียนจะใช้เวลามากพอสมควร
ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในการน�ำกิจกรรมเช่นนี้ไปใช้ควรค�ำนึงถึง ยุพิน พิพิธกุล. (2539). หลักการสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ :
บพิธการพิมพ์.
เวลาที่ใช้ และควรก�ำหนดเวลาที่ใช้ให้กระชับขึ้นและเหมาะสมกับ
วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2545). เทคนิคและกิจกรรมการเรียนรู้
เนื้อหา
ที่ เ น้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
2. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้
ขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค.
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เป็นการสอนที่เน้น
นั ก เรี ย นเป็ น ผู ้ ท� ำ กิ จ กรรม การแบ่ ง กลุ ่ ม ควรพิ จ ารณาอย่ า งไร เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร. (2555). ครบเครื่องเรื่องความรู้ส�ำหรับ
ครูคณิตศาสตร์ : หลักสูตร การสอนและการวิจัย.
แบ่งกลุ่มให้มีความเหมาะสมตามสภาพหรือบริบทของห้องเรียน
กรุงเทพฯ : จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์.
3. ควรน�ำแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เพื่อพัฒนา ศิริภรณ์ ตันนะลา. (2554). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อ่ืนๆ เช่น การให้เหตุผล
ที่ เ น้ น ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การประยุ ก ต์ ข องสมการเชิ ง เส้ น ตั ว แปรเดี ย ว
4. ควรน�ำแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2. วิ ท ยานิ พ นธ์ ปริ ญญาศึกษา
โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) มาใช้ใน
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ เช่น การคิดวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ในสถานการณ์ต่างๆ
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รำไ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาฟังก์ชันการอยู่รอด มัธยฐานระยะเวลา การอยู่รอด และอัตราเสี่ยงอันตรายของ
นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 2) เปรียบเทียบฟังก์ชันการอยู่รอดของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน 3) ศึกษาโมเดล
ของฟังก์ชันความเสี่ยงอันตรายของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
นิสิตระดับปริญญาตรี ที่เริ่มศึกษาปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ปี จ�ำนวน 1,000 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary source) ซึ่งรวบรวมจากกองทะเบียนและประมวลการศึกษา 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 เนื่องจากยังไม่เกิดกรณีนิสิตจ�ำนวนครึ่งหนึ่งออกกลางคันในช่วง
เวลาที่ศึกษา
การเปรียบเทียบฟังก์ชันการอยู่รอด โดยใช้การวิเคราะห์ Kaplan-Meier และการทดสอบโดย Log-Rank Test พบว่า ตัวแปร
ที่ให้ผลการเปรียบเทียบฟังก์ชันการอยู่รอดแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และกลุ่มสาขาวิชา
การวิเคราะห์โมเดลของฟังก์ชันความเสี่ยงต่อการออกกลางคัน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยของ Cox พบว่า ตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อความเสี่ยงต่อการออกกลางคันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เพศ และเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (GPA)
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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.
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การออกกลางคั น จึ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ แ สดงถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การจั ด การศึก ษาให้มีป ระสิทธิภ าพและเป็ น ไปตาม การจัดการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยด้วย
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก
เป้าหมายที่ก�ำหนดต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ นิสิตถือเป็น
ั ฑิต มีวตั ถุประสงค์
องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ นิ สิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ในการจัดการศึกษาระดับต่างๆ จนถึงระดับดุษฎีบณ
ความสามารถและคุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสมสามารถเรี ย นส� ำ เร็ จ ให้การศึกษา ด�ำเนินการและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนา
ตามหลักสูตรที่ก�ำหนดและไม่เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา องค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ�ำรุงศาสนา
สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ย่อมประสงค์ให้มีการจัดการศึกษาให้มี ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทัง้ การสนับสนุนกิจกรรมของรัฐ
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของ และท้องถิน่ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
แต่ละแห่ง มหาวิทยาลัยบูรพาก็เช่นเดียวกัน โดยได้ก�ำหนดกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มงุ่ เน้นการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่าง
การพัฒนากระบวนการคัดเลือกผูเ้ รียนทีศ่ กั ยภาพ ตามการด�ำเนินการ ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพออกไปรั บ ใช้ สั ง คมและ
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต สอดคล้องกับ ประเทศชาติ ขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญมากขัน้ ตอนหนึง่ ในการควบคุมคุณภาพ
ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา คือ ขัน้ ตอนการคัดเลือกนิสติ เข้าศึกษาซึง่ เป็นปัจจัยน�ำเข้าปัจจัยหนึง่
ุ ภาพ ปีการศึกษา 2560 มีการจัดการเรียน
2558-2561 ในองค์ประกอบ C.1 การรับและการส�ำเร็จการศึกษา ของการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) เป็นการดําเนินงานในการรับ การสอนทั้งหมด 233 หลักสูตร จ�ำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 109
นิสิตนักศึกษา การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมี หลักสูตร ปริญญาโท 81 หลักสูตร และปริญญาเอก 43 หลักสูตร
ระบบการรั บ นั ก ศึ ก ษาและระบบดู แ ลนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งเรี ย น มีนสิ ติ ทัง้ หมด 40,949 คน จ�ำแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 35,318 คน
เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติของ ระดับปริญญาโท 4,378 คน และระดับปริญญาเอก 1,253 คน และ
ความต้องการในการเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตนักศึกษา มีนิสิตใหม่ 7,087 คน จ�ำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 6,724 คน
เพื่อให้นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตามเป้าหมาย ปริญญาโท 310 คน และปริญญาเอก 53 คน (มหาวิทยาลัยบูรพา,
ของการจัดการศึกษาได้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560)
2558) ดังนั้น การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต รวมทั้ง
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของสาเหตุที่ท�ำให้พ้นจากสภาพการเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556-2560 		
ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
สาเหตุ
2556
2557
2558
2559
2560
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมเปนตามเกณฑ
992
1,684
843
780
654
ไมมาชำระคาธรรมเนียมการศึกษา
1,287
1,381
834
648
626
ไมลงทะเบียนภาคเรียนแรก/ขาดคุณสมบัติ
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
นิสิตทั้งหมด
39,455
41,578 40,622 37,683 35,318
รอยละการพนสภาพ
9.00
11.40
6.89
6.72
5.81
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จากตารางที่ 1 พบว่า สาเหตุที่ท�ำให้พ้นจากสภาพ ระดับมากที่สุด คือ ภูมิหลังครอบครัว รองลงมา คือ การก�ำหนด
จากตารางที่ 1 พบวา สาเหตุที่ทำใหพ นจากสภาพการเป นนิสิตระดับปริญ ญาตรี ป การศึกษา 2556-2560
การเป็นสนิวสนใหญ
ิตระดัเบกิปริ
ญญาตรี ปีการศึ่ยกสะสมไม
ษา 2556-2560
ส่วนใหญ่
าหมายในการเรี
น สิ่งสนั
้ ความรู้พื้นฐาน
ดจากคะแนนเฉลี
เปนตามเกณฑ
และไมมเป้าชำระค
าธรรมเนียยมการศึ
กษาบสนุ
ซึ่งปนญการเรี
หาที่มยนรู
าจากผลการ
เกิ ด จากคะแนนเฉลี
สะสมไม่ เ ป็หลายประการ
น ตามเกณฑ์ ทัและไม่
ซ้อนของหลั
กสูตรปและการบู
รณาการทางวิ
เรียน อาจเกิด่ ยจากสาเหตุ
้งนี้ สิริกมุลาช�รัำตระ
นมณี ความยากและซั
เอกวิทย โทปุรินบทร
และสมพงษ
นหุน (2561)
ไดศึกษา ชาการ
ค่าธรรมเนี
กษา ซึ่งปันญนิหาที
่มาจากผลการเรี
น อาจเกิ
ด ยบูรและสั
ปจจัยยมการศึ
การออกกลางคั
สิตระดั
บปริญญาตรียมหาวิ
ทยาลั
พา ซึง่งคม
ศึกตามล�
ษานิสำิตดัทีบ่เขาภาคตน ปการศึกษา 2559 พบวา
จากสาเหตุ
ทั้งนี้ สิริกุล รัตนนมณี
ในช่วงระยะเวลาหลายปี
ที่ผา่าหมายในการเรี
นมา มีการศึกยษาสาเหตุ
ปจจัหยลายประการ
ที่สงผลตอการออกกลางคั
ระดับเอกวิ
มากทีทย์่สุดโทปุ
คือรินภูทร์
มิหลังครอบครัว รองลงมา
คือ การกำหนดเป
น
และสมพงษ์
(2561)ยนรูได้ ความรู
ศึกษาปัพจื้นจัยฐาน
การออกกลางคั
นนิสิตบซอนของหลั
ที่ท�ำให้เกิกดสูการออกกลางคั
สิตในทุกชระดั
บชั้น ส่วนใหญ่
สิ่งสนัปับ้นสนุหุ่น การเรี
ความยากและซั
ตร และการบูนรของนิ
ณาการทางวิ
าการและสั
งคม ศึกษา
ระดับปริตามลำดั
ญญาตรีบ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งศึกษานิสิตที่เข้าภาคต้น สาเหตุของการออกกลางคัน ซึ่งอาจมาจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น
ปี ก ารศึ ก ษา 2559ในช
พบว่
า ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ทอี่ผการออกกลางคั
ด้านตัทวี่ทนิำให
สิตเกิด้ดาการออกกลางคั
นผลการศึกษา นด้ของนิ
านสถานศึ
วงระยะเวลาหลายป
านมา มีการศึกนษาสาเหตุ
สิตในทุกกษาระดัด้บานหลั
ชั้น กสูตร
ส ว นใหญ ศึ ก ษาสาเหตุข องการออกกลางคั น ซึ่ งอาจมาจากป จ จั ย ด า นต า ง ๆ เชน ด านตัวนิ สิต ด านผลการศึ ก ษา
ดานสถานศึกษา ดานหลักสูตร ดานครอบครัว เปนตน ซึ่งการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันที่กลาวมาขางตนสวนใหญ
ศึกษาในรูป แบบงานวิจัยเชิงสำรวจ งานวิจัยเชิ งความสัม พัน ธ หรืองานวิจัยเชิ งหาป จจัยที่สงผลต อการออกกลางคัน
อริสฬา โดยการใช
เตหลิ่ม การวิเคราะหคารอยละ หรืออัตราการออกกลางคัน เปนตน และเปนการสำรวจขอมูล ณ เวลานั้น ๆ ซึ่งขอมูล
อาจไมสมบูรณ โดยบางหนวยตัวอยางอาจเกิดเหตุการณหลังจากวันที่เก็บขอมูล เชน ขณะสำรวจขอมูลนิสิตยังคงสภาพ
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ด้ า นครอบครั ว เป็น ต้น ซึ่งการศึก ษาสาเหตุก ารออกกลางคั น จากการออกกลางคันของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่กล่าวมาข้างต้นส่วนใหญ่ศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงส�ำรวจ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ และเปรียบเทียบผลที่เกิดกับแต่ละ
งานวิจัยเชิงความสัมพันธ์ หรืองานวิจัยเชิงหาปัจจัยที่ส่งผลต่อ กลุ ่ ม สาขาวิ ช า ผลจากงานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ อ าจใช้ เ ป็ น แนวทางใน
การออกกลางคัน โดยการใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ หรืออัตรา การวางแผนการบริหาร เพื่อลดปัญหาการสูญเปล่าทางการศึกษา
การออกกลางคัน เป็นต้น และเป็นการส�ำรวจข้อมูล ณ เวลานั้นๆ อันเนื่องมากจากการออกกลางคันของนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา
ซึ่งข้อมูลอาจไม่สมบูรณ์ โดยบางหน่วยตัวอย่างอาจเกิดเหตุการณ์ ต่อไป
หลังจากวันที่เก็บข้อมูล เช่น ขณะส�ำรวจข้อมูลนิสิตยังคงสภาพอยู่
แต่อาจออกกลางคันหลังเก็บข้อมูลแล้ว เป็นต้น ท�ำให้งานวิจัยนั้น วัตถุประสงค์ของการวิจัย
มักได้คำ� ตอบว่า สาเหตุการออกกลางคันเกิดจากปัจจัยใดบ้าง แต่ละ
1. เพือ่ ศึกษาฟังก์ชนั การอยูร่ อด (Survival Function)
ตัวแปรมีความสัมพันธ์หรือส่งผลกระทบในขนาดใด แต่ไม่สามารถ มัธยฐานระยะเวลา การอยู่รอด (Median Survival Time) และ
พยากรณ์ได้วา่ จะเกิดเหตุการณ์ การออกกลางคันหรือไม่ หรือถ้าเกิด อัตราเสี่ยงอันตราย (Hazard Rate) ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
จะเกิดในช่วงเวลาใด ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งค�ำตอบของค�ำถาม
2. เพื่อเปรียบเทียบฟังก์ชันการอยู่รอด (Survival
เหล่านี้ต้องอาศัยความรู้ทางสถิติที่เหมาะสมนั่นคือ การวิเคราะห์ Function) ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน
การอยู่รอด (Survival Analysis)
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพผู้ปกครอง รายได้ผู้ปกครอง เกรดเฉลี่ยสะสม
การวิเคราะห์การอยู่รอดเป็นเทคนิคทางสถิติที่ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และกลุ่มสาขาวิชา
วั
ต
ถุประสงคของการวิจัย
เกี่ยวกับช่วงเวลาจะเกิดเหตุการณ์วิกฤต (Critical Event) ของ
3. เพือ่ ศึกษาโมเดลของฟั
ชนั ความเสีSurvival
ย่ งอันตรายของ
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Time) และอัตราเสี่ยงอันตราย (Hazard Rate) ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่สนใจ ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อการพยากรณ์ว่าจะเกิด อาชีพผูป้ กครอง รายได้ผปู้ กครอง เกรดเฉลีย่ สะสมระดับมัธยมศึกษา
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ภาพที่ 11 กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย

นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณลักษณะ ไดแก เพศ อายุ อาชีพผูปกครอง รายไดผูปกครอง เกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และกลุมสาขาวิชาแตกตางกันจะมีฟงกชันการอยูรอดแตกตางกัน

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวจิ ัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการศึกษาขอมูลยอนหลัอริ
ง สฬา เตหลิ่ม
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา รุนที่เขาปการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ป จากฐานขอมูลระบบบริการ
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นิสติ มหาวิทยาลัยบูรพาทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะ ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพผูป้ กครอง รายได้ผปู้ กครอง เกรดเฉลีย่ สะสมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (GPA) และกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกันจะมีฟังก์ชัน
การอยู่รอดแตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลนิสิต
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล
ระบบบริการการศึกษา ของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
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สมมติฐานของการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
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การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูล โดยบันทึกข้อมูล 2 แฟ้ม
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ (Quantitative ข้อมูล ได้แก่ แฟ้มข้อมูลประชากร และแฟ้มข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
Research) เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ของนิสติ ระดับปริญญาตรี แล้ววิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น
มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ปี
1. แฟ้มข้อมูลประชากร
จากฐานข้ อ มู ล ระบบบริ ก ารการศึ ก ษา ของกองทะเบี ย นและ 		 1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยสถิติเชิงบรรยาย
ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้การวิเคราะห์ โดยใช้ความถี่ ร้อยละ
การอยู่รอด (Survival Analysis) ตัวแปรที่ศึกษา 6 ตัวแปร ได้แก่ 		 1.2 วิเคราะห์การอยู่รอด (Survival Analysis)
เพศ อายุ อาชีพผู้ปกครอง รายได้ผู้ปกครอง เกรดเฉลี่ยสะสม เพื่ อ ประมาณค่ า ฟั ง ก์ ชั น ความอยู ่ ร อด (Survival Function)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และกลุ่มสาขาวิชา
ค�ำนวณค่ามัธยฐานระยะเวลาความอยู่รอด (Median Survival
Analysis)
2. แฟ้มข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาระยะเวลาการอยู่รอด (หน่วยเป็น 		 2.1 เปรียบเทียบฟังก์ชันการอยู่รอด จ�ำแนกตาม
ภาคการศึกษา) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เพศ อายุ อาชีพผู้ปกครอง รายได้ผู้ปกครอง เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ปี จ�ำนวน 11,748 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และกลุ่มสาขาวิชา ด้วยการวิเคราะห์
(ข้อมูลจากระบบบริการการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล แบบ Kaplan-Meier และใช้สถิติทดสอบ Log-rank Test
การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา) ท� ำ การตั ด ข้ อ มู ล สุ ด โต่ ง 		 2.2 วิเคราะห์โมเดลฟังก์ชันความเสี่ยงอันตราย
(Outliers) และข้อมูลสูญหาย (Missing Data) จากนั้นสุ่มตัวอย่าง (Hazard Model) ตามโมเดลการถดถอยของ Cox (Cox Regression)
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้สถานะของ เพื่อหาตัวแปรท�ำนายที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของนิสิต
นิสิตเป็นชั้น (Strata) ส�ำหรับการก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั นี้ เนือ่ งจากสถิตทิ ดสอบบางตัวในการวิเคราะห์ใช้เทคนิค ผลการวิจัย
การประมาณค่า (Estimation technique) ด้วยการประมาณค่า
ประชากรส�ำหรับในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตระดับ
ด้วยวิธไี ลค์ลฮิ ดู้ สูงสุด (Maximum Likelihood Estimation: MLE) ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา รุน่ ทีเ่ ข้าปีการศึกษา 2557 หลักสูตร
ซึ่งการใช้ตัวอย่างขนาดใหญ่จะท�ำให้มีความน่าเชื่อถือ ประกอบมี 4 ปี จ�ำนวน 11,748 คน หลังจากตัดท�ำการตัดข้อมูลสุดโต่ง
นักวิชาการเสนอแนวคิดการก�ำหนดขนาดตัวอย่าง เช่น Tabachnick (Outliers) และข้อมูลสูญหาย (Missing Data) แล้วได้ข้อมูลที่ใช้ใน
and Fidell (2007) ได้อธิบายว่าขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 500 หน่วยขึน้ ไป การวิจัย 8,752 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 แบ่งเป็นกรณีเซนเซอร์
ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก ดังนั้น ส�ำหรับการวิจัยนี้จึงใช้ขนาดตัวอย่าง (Censored) ประกอบด้วย สถานะส�ำเร็จการศึกษา/ก�ำลังศึกษา/
1,000 คน ซึ่ ง เป็ น การใช้ ตั ว อย่ า งขนาดใหญ่ แ ละเพี ย งพอต่ อ เสี ย ชี วิ ต ร้ อ ยละ 78.01 และการออกกลางคั น (Drop out)
ความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับได้ระดับ 5% ของทุกสถิตทิ ใี่ ช้ (Mertler ประกอบด้วย สถานะลาออก/ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์/ไม่ช�ำระ
and Vannatta, 2005; Tabachnick and Fidell, 2007)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 21.99 ดังตารางที่ 2 และ 3
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.9925
.9991
.9932
.9580
.9741
.8977
.9694
.9868
.8051
.9747
.8006
.9825
.9953
.9893
.9960
.9977
.9968
.9925
.9932
.9741
.9694
.8051
.8006

ชภัฏ

110
6483
200
.0032
8752 4340 6266.00
8752.00
.0000
6029
4582
3738.00
28
.0075
121
8752
0 8752.00
8
.0009
1419
489
1174.50
8
.0068
132
8744
0 8744.00 367
.0420
143
922
223
810.50
21
.0259
1 8376.50 857
.1023
8377
678 3100 7519.00
523.00
16
.0306
154
99
.0132
7519
352
314
195.00
38
.1949
165
7420
2 7419.00 188
.0253
176
289
257
160.50
32
.1993
61 7199.50 126
.0175
7230
66 7010.00
7 มัธ7043
หมายเหตุ
ยฐานระยะเวลาการอยู
ร อดมากกวา33ชวงเวลาที.0047
่ 17
8
6944
81 6903.50
74
.0107
49 6764.50
27
.0040
9
6789
15
.0023
10
6713 215 6605.50
11
6483 434 6266.00
20
.0032
28
.0075
12
6029 4582 3738.00
8
.0068
13
1419 489 1174.50
14
922 223
810.50
21
.0259
523.00
16
.0306
15
678 310
195.00
38
.1949
16
352 314
17
289 257
160.50
32
.1993

พพ
รรณ
ี

0 8752.00
8
.0009
.9991
.9991
.0003
.0009
.0003
.0009
.0003
1
8752
ชวงเวลาที่ 2 หรือภาคเรียนที่ 1 ของป 1 โดยมีอัตราความเสี่ยง 0.0429 และโอกาสที่จะอยูร อดในการศึกษาไดนานกวา
2
8744
0 8744.00 367
.0420
.9580
.9572
.0022
.0419
.0021
.0429
.0022
ภาคเรียนที่ 2 ของป 1 เทากับ 95.72% โดยมีมัธยฐานระยะเวลาอยูร อดมากกวาชวงเวลาที่ 17 เนื่องจากชวงเวลาที่
1 8376.50 857
.1023
.8977
.8592
.0037
.0979
.0032
.1078
.0037
3
8377
ศึกษา
ิสิตออกกลางคั
นไมถึงรอปียละ
ของจำนวนนิ
สิตนทัยายน
้งหมด -จึงธัยันงวาคม
ไมสามารถแสดงค
ามัธยฐานได ดังตารางที่ 4
78 มีนวารสารวิ
จัยร�ำไพพรรณี
ที่ 1450 ฉบั
บที่ 3 เดือนกั
2563
0 7519.00
99
.0132
.9868
.8479
.0038
.0113
.0011
.0133
.0013
4
7519
และภาพที่ 2 และภาพที่ 3
5
7420
2 7419.00 188
.0253
.9747
.8264
.0040
.0215
.0016
.0257
.0019
ตารางที
่
4
(ต่
อ
)
ตารางชี
พ
ของนิ
ส
ต
ิ
ระดั
บ
ปริ
ญ
ญาตรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
บู
ร
พา
รุ
น
่
ที
เ
่
ข้
า
ปี
ก
ารศึ
ก
ษา
2557
หลั
ก
สู
ต
ร
4
ปี
61 พของนิ
7199.50สิตระดั
126บปริญญาตรี
.0175 มหาวิ
.9825
6ตารางที
7230่ 4 ตารางชี
ทยาลัยบูร.8120
พา รุนที่เขาป.0042
การศึกษา.0145
2557 หลัก.0013
สูตร 4 ป .0177 .0016
จุดเริ7ม่ จำนวน
จำนวน จำนวนนิ
สวนนิสิต สั.9953
ดสวน สัดส.8081
วนสะสม คาความคาด
สั.0038
ดสวน คาความคาด
อั.0047
ตรา คาความคาด
66 7010.00
33 สิต สัด.0047
.0042
.0007
.0008
7043 จำนวน
ตนของ นิสิตที่ นิสิตกรณี นิสิตที่ ที่ออก
ที่ออก นิสิตทีอ่ ยู นิสิตอยูรอดที่
เคลื่อน
ความ
เคลื่อน
ความ
เคลื่อน
8
6944
81 6903.50
74
.0107
.9893
.7995
.0043
.0087
.0010
.0108
.0013
เวลา อยูร อด เซนเซอร ความเสีย่ ง กลางคัน กลางคัน
รอด จุดสิ้นสุดของ มาตรฐานของ หนาแนน มาตรฐานของ เสี่ยง มาตรฐาน
49 6764.50
27
.0040
.9960
.0043
.0032
.0006
.0040 ของ
.0008
9
6789
ช.7963
วงเวลา
(8)
(10)
(12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
215
6605.50
15
.0023
.9977
.7945
.0043
.0018
.0005
.0023
.0006
10
6713
.0032
.0000
.0075
.0009
.0068
.0429
.0263
.1078
.0311
.0133
.0187
.0257
.0000
.0177
.0047
.0108
.0040
.0023
.0032
.0075
.0068
.0263
.0311
.0187
.0000

.0007
.0000
.0014
.0003
.0024
.0022
.0057
.0037
.0078
.0013
.0076
.0019
.0000
.0016
.0008
.0013
.0008
.0006
.0007
.0014
.0024
.0057
.0078
.0076
.0000

หมายเหตุ
มัธยฐานระยะเวลาการอยู
าชวงเวลาที
่ 17
ภาพที
่ 2 ความนาจะเปนร อดมากกว
ของการอยู
รอดจากการออก

ลัยร
า

ภาพทีภาพที
่ 3 ความเสี
งตอการออกกลางคั
นของนิสนิตของนิ
ระดับสิต
ภาพที่ 2 ความน่าจะเป็นของการอยู่รอดจากการออก
่ 3 ่ยความเสี
่ยงต่อการออกกลางคั
กลางคั
ปริญญาตรี
ยาลัยบูมหาวิ
รพา ทรุนยาลั
 ที่เขยาบูปรพา
กลางคันนของนิ
ของนิสสิติตระดั
ระดับบปริ
ปริญญญาตรี
ญาตรีมหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยย
ระดัมหาวิ
บปริญทญาตรี
บูบูรรพา
การศึกษา
กสูกตษา
ร 42557
ป หลักสูตร 4 ปี
พารุรุน่นทีที่เข่เข้าาปปีกการศึ
ารศึกกษา
ษา2557
2557หลั
หลักกสูสูตตรร44ปปี
รุ่นที2557
่เข้าปีหลั
การศึ

การวิเคราะหเปรียบเทียบฟงกชันการอยูรอดอยางงาย

ิทยา

การวิเคราะหเปรียบเทียบฟงกชันการอยูรอดอยางงายของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาทีม่ ีคุณลักษณะแตกตางกัน
การวิเคราะห์
เ
ปรี
บเทียอาชี
บฟัพงผูก์ปชกครอง
ันการอยูรายได
่รอดอย่
งง่าย เกรดเฉลี่ยสะสมระดั
แบบ Kaplan-Meier
และการทดสอบโดย
Log-Rank
Test พบว่า
ไดแก เพศยอายุ
ผูปากครอง
บมัธยมศึกษาตอนปลาย
(GPA) และกลุ
ม
การวิ
เคราะห์
เปรีเคราะห
ยบเทียแบฟั
ก์ชันการอยู่รอดอย่
าง มีตัวแปรทีLog-Rank
่ให้ผลการเปรี
ชันการอยู
่รอดแตกต่างกัน
สาขาวิ
ชา โดยใช
การวิ
บบงKaplan-Meier
และการทดสอบโดย
Testยบเที
พบวยาบฟั
มีตงวั ก์แปรที
่ใหผลการ
ง่ายของนิ
มหาวิ
ทยาลั
รพาที่มรีคอดแตกต
ุณลักษณะแตกต่
งกันนัยสำคั
ได้แญ
ก่ ทางสถิ
อย่าตงมีิที่รนะดั
ัยส�บำคั.05
ญทางสถิ
.05ไดจ�แำกนวน
ตัวแปร
เปรีสยิตบเที
ยบฟ
งกชยันบูการอยู
างกันอยาางมี
จำนวนติท4ี่ระดั
ตัวบแปร
เพศ4 อายุ
ทเี่ ริ่มได้แก่ เพศ
เพศ อายุเขาอาชี
พผู้ปเกรดเฉลี
กครอง ย่ รายได้
ผู้ปกครอง
เกรดเฉลี
่ยสะสมระดั(GPA)
บ และกลุ
อายุที่เริม่มสาขาวิ
เข้าศึกชษา
ศึกษา
สะสมระดั
บมัธยมศึ
กษาตอนปลาย
า ดัเกรดเฉลี
งตารางที่ย่ 5สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และกลุม่ สาขาวิชา โดยใช้การวิเคราะห์ (GPA) และกลุ่มสาขาวิชา ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ฟงกชันการอยูรอดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา รุนที่เขาปการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ป
จำแนกตามตัวแปรที่ศึกษา

มห
าว

ตัวแปร

รวม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุที่เริ่มเขาศึกษา
มากกวา 19 ป
19 ป
นอยกวา 19 ป
อาชีพผูปกครอง
พนักงานราชการ/ลูกจางหนวยงานราชการ
อริสฬา เตหลิ
่ม
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ

จำนวน จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตกรณี รอยละของนิสิต p-value
นิสิต ออกกลางคัน เซนเซอร
กรณีเซนเซอร
1000
220
780
78.000
.000*
321
98
223
69.470
679
122
557
82.032
.000*
191
72
119
62.304
504
103
401
79.563
305
45
260
85.246
.700
31
6
25
80.645
191
43
148
77.487
33
4
29
87.879

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 79
ตารางที่ 5 ฟังก์ชันการอยู่รอดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ปี
จ�ำแนกตามตัวแปรที่ศึกษา

พพ
รรณ
ี

จ�ำนวน จ�ำนวนนิสิต จ�ำนวนนิสิต ร้อยละของนิสิต
p-value
นิสิต ออกกลางคัน กรณีเซนเซอร์ กรณีเซนเซอร์
รวม
1000
220
780
78.000
เพศ
.000*
ชาย
321
98
223
69.470
หญิง
679
122
557
82.032
อายุที่เริ่มเข้าศึกษา
.000*
มากกว่า 19 ปี
191
72
119
62.304
19 ปี
504
103
401
79.563
น้อยกว่า 19 ปี
305
45
260
85.246
อาชีพผู้ปกครอง
.700
พนักงานราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการ
31
6
25
80.645
รับราชการ
191
43
148
77.487
รัฐวิสาหกิจ
33
4
29
87.879
พนักงานหน่วยงานเอกชน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน
179
40
139
77.654
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ/รับจ้างอิสระแบบไม่ประจ�ำ 455
101
354
77.802
เกษตร,ประมง
111
26
85
76.577
รายได้ผู้ปกครอง
.500
มากกว่า 350,000 ต่อปี
258
55
203
78.682
150,000-300,000
380
80
300
78.947
น้อยกว่า 150,000 ต่อปี
362
85
277
76.519
เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA)
.000*
3.01 - 4.00
378
11
367
97.090
2.01 - 3.00
454
47
407
89.648
น้อยกว่า 2.01
168
162
6
3.571
กลุ่มสาขาวิชา
.000*
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
288
84
204
70.833
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
600
122
478
79.667
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
112
14
98
87.500
* p < .05

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ตัวแปร

มห
าว

จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาร้อยละของกรณีเซนเซอร์
จ� ำ แนกตามตั ว แปรที่ มี ฟ ั ง ก์ ชั น การอยู ่ ร อดแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า นิสิตเพศหญิงมีกรณีเซนเซอร์
มากกว่านิสิตเพศชาย นิสิตที่อายุน้อยกว่า 19 ปี มีกรณีเซนเซอร์
มากกว่าช่วงอายุอื่น นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มนิสิตที่มีช่วงเกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) 3.01-4.00 มีกรณีเซนเซอร์
มากกว่าช่วงอื่น และเมื่อพิจารณากลุ่มสาขาวิชา พบว่า นิสิตกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีกรณีเซนเซอร์มากที่สุดเมื่อเทียบ
กับกลุ่มสาขาวิชาอื่น

การวิเคราะห์โมเดลฟังก์ชันความเสี่ยง

การวิเคราะห์โมเดลฟังก์ชนั ความเสีย่ ง (Hazard Model)
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเสีย่ งและการออกกลางคันของนิสติ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557
หลักสูตร 4 ปี กับตัวแปรท�ำนาย ได้แก่ เพศ อายุที่เริ่มเข้าศึกษา
อาชีพผูป้ กครอง รายได้ผปู้ กครอง เกรดเฉลีย่ สะสมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (GPA) และกลุ่มสาขาวิชา ดังตารางที่ 5

อริสฬา เตหลิ่ม

80 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

ตัวแปร

จ�ำนวนนิสิต

เพศ
ชาย
หญิง

321
679

อายุที่เริ่มเข้าศึกษา
มากกว่า 19 ปี
19 ปี
น้อยกว่า 19 ปี

191
504
305

1.000
0.585
1.000
0.516
0.359
1.000
1.121
0.558
1.162
1.174
1.275

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

258
380
362
378
454
168

ลัยร
า

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

ิทยา

กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

95%CI ของ HR

288
600
112

1.000
1.035
1.184

1.000
3.605
70.816
1.000
0.681
0.354

p-value
.000*

0.448-0.764

.000

.000*

0.382-0.698
0.247-0.521

.000
.000
.768

รำไ

31
191
33
179
455
111

HR

ชภัฏ

อาชีพผู้ปกครอง
พนักงานราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการ
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานหน่วยงานเอกชน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ/รับจ้างอิสระแบบไม่ประจ�ำ
เกษตร,ประมง

พพ
รรณ
ี

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท�ำนายกับความเสี่ยงการออกกลางคันของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ปี โดยการวิเคราะห์ตัวแปรเดี่ยว

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

.794
.366
.731
.702
.591
.555

0.733-1.460
0.841-1.665

.847
.333
.000*

1.870-6.952
38.084-131.681

.000
.000
.000*

0.516-0.899
0.200-0.627

.007
.000

* p < .05
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จากตารางที่ 5 ซึง่ เป็นผลการวิเคราะห์โมเดลการถดถอย
ของ Cox (Cox Regression) โดยวิเคราะห์ตัวแปรเดี่ยว พบว่า
ตัวแปรท�ำนายที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงต่อการการออกกลางคัน
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ได้ แ ก่ เพศ อายุ ที่ เริ่ ม
เข้าศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA)
และกลุ่มสาขาวิชา

อริสฬา เตหลิ่ม

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจยั กับ
ความเสี่ ย งของการออกกลางคั น โดยการวิ เ คราะห์ ตั ว แปรพหุ
ด้ ว ยโมเดลการถดถอยของ Cox โดยใช้ ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความเสี่ยงต่อการออกกลางคันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จากโมเดลการถดถอยของ Cox แบบตัวแปรเดี่ยว ได้แก่ เพศ
อายุที่เริ่มเข้าศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(GPA) และกลุ่มสาขาวิชา ด้วยวิธี Forward Stepwise พบตัวแปร
ท� ำ นายที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความเสี่ ย งต่ อ การออกกลางคั น อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�ำนวน 2 ตัวแปร ได้แก่ เพศ และ
เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) ดังตารางที่ 6

ตัวแปรพหุ ดวยโมเดลการถดถอยของ Cox โดยใชตัวแปรทีม่ ีอิทธิพลตอความเสี่ยงตอการออกกลางคันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จากโมเดลการถดถอยของ Cox แบบตัวแปรเดี่ยว ไดแก ไดแก เพศ อายุที่เริ่มเขาศึกษา เกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA)
และจกลุ
ชา ปีดทวยวิ
Stepwise
พบตั- วธัแปรทำนายที
ิทธิพล
วารสารวิ
ัยร�มำสาขาวิ
ไพพรรณี
ี่ 14ธี Forward
ฉบับที่ 3 เดื
อนกันยายน
นวาคม 2563่มีอ81
ตอความเสี่ยงตอการออกกลางคันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 จำนวน 2 ตัวแปร ไดแก เพศและเกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับมั่ ธ6ยมศึ
กษาตอนปลาย
ดังตารางที
ตารางที
ความสั
มพันธ์ระหว่(GPA)
างตัวแปรท�
ำนายกั่ บ6 ความเสี่ยงการออกกลางคันของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
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�
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รำไ

หรือ

ℎ(𝑡𝑡) = [ℎ� (𝑡𝑡)]𝑒𝑒 0.356S1 � 4.411G1+ 1.327G2
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รรณ
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รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 4 ปี โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรพหุด้วยวิธี Forward Stepwise
ตารางที่ 6 ความสัมพันธระหวางตัวแปรทำนายกับความเสี่ยงการออกกลางคันของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
แปรกษา 2557 หลักสูตร 4 ป จ�โดยใช
ำนวนนิ
สิตเคราะหB ตัวแปรพหุ
S.E.
HR Stepwise
95%CI ของ HR p-value
บูรพา รุนที่เขาปตักวารศึ
การวิ
ดวยวิธี Forward
ตัวแปร
จำนวนนิสิต
B
S.E.
HR
95%CI ของ HR p-value .013*
เพศ
.013*
ชาย เพศ
(S2)
321
1.000
ชาย (S2)
321
1.000
หญิง (S1)หญิง (S1)
679 0.3560.3560.144 0.144
1.427
1.077-1.891
679
1.427
1.077-1.891
เกรดเฉลี
่ยสะสมระดั
บมัธบยมศึ
กษาตอนปลาย
(GPA)
.000* .000*
เกรดเฉลี
่ยสะสมระดั
มัธยมศึ
กษาตอนปลาย (GPA)
3.01
–
4.00
(G3)
378
1.000
3.01 - 4.00 (G3)
378
1.000
2.01 (G2)
– 3.00 (G2)
454454 1.3271.3270.335 0.335
3.772 3.772
1.954-7.279
.000 .000
2.01 - 3.00
1.954-7.279
.000 .000
น
อ
ยกว
า
2.01
(G1)
168
4.411
0.323
82.376
43.768-155.040
น้อยกว่า 2.01 (G1)
168
4.411 0.323 82.376 43.768-155.040
* p < *.05p < .05
จากตารางที่ 6่ 6จะได้
จะไดโมเดลฟั
โมเดลฟงก์งชกันชันความเสี
ความเสี่ยงการออกกลางคั
ย่ งการออกกลางคันทีนที่ได้่ไจดากตั
จากตัวแปรพหุ
วแปรพหุเป็เปนดันงดันีงนี้ ้
จากตารางที

= 0.356S1 + 4.411G1 + 1.327G2

มห
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ลัยร
า

ชภัฏ

จากสมการข้างต้นแสดงว่า ถ้าค่าตัวแปรท�ำนาย S1 นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พบว่า สาเหตุทที่ าํ ให้นกั ศึกษา
จากสมการขางตนแสดงวา ถาคาตัวแปรทำนาย S1 เปลี่ยนไป 1 หนวย จะทำใหความเสี่ยงของการออก
เปลี่ยนไป 1 หน่วย จะท�
ำให้คนวามเสี
1 ออกกลางคั
ส่วนใหญ่
จากปัญหาส่G1
วนตัและ
วของนั
กลางคั
ของนิ่ยสงของการออกกลางคั
ิตหญิงเมื่อเทียบกับนินสของ
ิตชาย เพิชั่มน้ ขึปี้นที่ 0.356
หนวยนและถ
าคาเตักิวดแปรทำนาย
G2กศึกษา
รองลงมาคืนอของนิ
ปัญหาจากบุ
คคลแวดล้
อม ปัญบหาจากสถานศึ
นิสิตหญิงเมื่อเทียบกับนิเปลี
สิต่ยชาย
่มขึว้นย 0.356
วย และถ้
นไป เพิ
1 หน
จะทำใหหน่
ความเสี
่ยงตอาการออกกลางคั
สิตที่มีเกรดเฉลี
่ยสะสมระดั
มัธยมศึกษา กษา
ค่าตัวแปรท�ำนาย G1 และตอนปลายน
G2 เปลีย่ นไป
1 หน่
วย จะท�
ความเสี
ย่ ง เพิ่มและอั
นดับสุดและ
ท้ายคื1.327
อ ปัญตามลำดั
หาสังคมบ
อยกว
า 2.01
และำให้2.01
- 3.00
ขึ้น 4.411
การเปรียบเทียบฟังก์ชนั การอยูร่ อด โดยใช้การวิเคราะห์
ต่อการออกกลางคันของนิสติ ทีม่ เี กรดเฉลีย่ สะสมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายน้
ยกว่า 2.01
และ 2.01 - จ3.00
สรุปอและอภิ
ปรายผลการวิ
ัย เพิ่มขึ้น 4.411 และ Kaplan-Meier พบว่า ตัวแปรที่ให้ผลการเปรียบเทียบฟังก์ชัน
่รอดแตกต่
นอย่างมี่ 3นหรื
ัยส�อำคัภาคเรี
ญทางสถิ
บ .051 ได้แก่
1.327 ตามล�ำดับ
ผลการวิเคราะหการอยูรอดแบบตารางชีพ (Lifeการอยู
Table)
พบวา าชงกั
วงเวลาที
ยนทีติท่ 2ี่ระดั
ของป
อายุ เกรดเฉลี
มัธยมศึโอกาสอยู
กษาตอนปลาย
มี ความเสี่ ย งที่ จ ะออกกลางคัน สู งสุ ด โดยมี อเพศ
ั ต ราความเสี
่ ย งเท า่ยกัสะสมระดั
บ 0.1078บและมี
 ร อดใน (GPA)
สาขาวิชชาวโดยเมื
แปรเพศ
พบว่า นเพศชาย
สรุปและอภิปรายผลการวิ
ัย นานกวาภาคเรียนที่ 2 ของป 1 เทและกลุ
การศึกจษาได
ากับ ่ม85.92%
งเวลาที่อ่พิมีคจารณาตั
วามเสี่ยวงที
่จะออกกลางคั
ความเสี
่ยงต่ออการออกกลางคั
มากกว่าและโอกาสที
เพศหญิง อาจเป็
รองลงมา
ชวงเวลาที่ 2 หรื
อภาคเรี
ยนที่ 1 มีของป
1 โดยมี
ัตราความเสี่ยงน0.0429
่จะอยูน เพราะ
ผลการวิเคราะห์
การอยูคืร่ ออดแบบตารางชี
พ (Life
Table)
เพศชายมี
ชีวิตในด้าโดยมี
นการเข้
ร่วมกิจกรรมมากกว่ราอด
เพศหญิง
นานกว
ภาคเรี่ยยงทีนที่จะ่ 2 ของป
1 เทกาารใช้
กั บ 95.72%
มั ธายฐานระยะเวลาอยู
พบว่า ช่วงเวลาที่ 3 หรืรอดในการศึ
อ ภาคเรียนทีก่ 2ษาได
ของปี
1 มีคาวามเสี
มากกว
าชวงเวลาที
่ 17ากัเนื
งจากชวงเวลาที
ษา มีนิสิตออกกลางคั
ไมถึงรซึอ่งยละ
50รู้จของจำนวนนิ
สิต
โสมาศรี, น2556)
หากไม่
ักแบ่งเวลาอาจกระทบ
ออกกลางคันสูงสุด โดยมี
อัตราความเสี
่ยงเท่
บ ่อ0.1078
และมี ่ศึก(แพรวพรรณ
โอกาสอยูร่ อดในการศึกษาได้นานกว่าภาคเรียนที่ 2 ของปี 1 เท่ากับ กั บ การเรี ย น และส่ ง ผลให้ เ สี่ ย งต่ อ การออกกลางคั น มากกว่ า
85.92% ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันรองลงมา คือ เพศหญิงนอกจากนี้ เมือ่ พิจาณาจากตัวแปรอายุ พบว่า นิสติ ทีม่ อี ายุ
ช่วงเวลาที่ 2 หรือภาคเรียนที่ 1 ของปี 1 โดยมีอัตราความเสี่ยง มากกว่า 19 ปี มีความเสี่ยงต่อการออกกลางคันมากกว่าช่วงอายุอื่น
0.0429 และโอกาสทีจ่ ะอยูร่ อดในการศึกษาได้นานกว่าภาคเรียนที่ 2 ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่านิสิตที่มีอายุมากอาจมีความรับผิดชอบต่องาน
ของปี 1 เท่ากับ 95.72% โดยมีมัธยฐานระยะเวลาอยู่รอดมากกว่า หรือครอบครัว อาจท�ำงานและเรียนไปพร้อมกัน ท�ำให้ไม่มีเวลา
ช่วงเวลาที่ 17 เนื่องจากช่วงเวลาที่ศึกษา มีนิสิตออกกลางคัน ในการเรียน ประกอบกับนิสิตที่อายุน้อยอาจมีความกระตือรือร้น
ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ�ำนวนนิสิตทั้งหมด จึงยังไม่สามารถแสดง มีสขุ ภาพแข็งแรงมากกว่า สอดคล้องกับแคทลียา ทาวะรมย์ (2543)
ค่ามัธยฐานได้ นั่นคือ ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน ซึ่งพบว่า นิสิตที่มีอายุมากจะมีฟังก์ชันการอยู่รอดต�่ำ ส่วนเกรด
ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงทีน่ สิ ติ ศึกษาปี 1 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากเป็นช่วงทีน่ สิ ติ เฉลีย่ สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) พบว่า นิสติ ทีม่ ี GPA
ต้องปรับตัวสูก่ ารเรียนระดับอุดมศึกษา ประกอบกับอยูใ่ นช่วงวัยรุน่ ระดับน้อยกว่า 2.01 มีความเสี่ยงต่อการออกกลางคันที่สุด ทั้งนี้
ตอนปลาย ซึง่ เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทัง้ ร่างกาย อาจเนื่องจาก GPA เป็นตัวแปรที่สะท้อนพื้นฐานความรู้เดิม และ
อารมณ์ และจิตใจ ด้วยเหตุนจ้ี งึ อาจท�ำให้ความสามารถในการปรับตัว นิสิตที่มีพื้นฐานความรู้เดิมดีหรือมีระดับ GPA สูง จะมีความพร้อม
กับสิง่ แวดล้อมใหม่สง่ ผลกระทบต่อการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจยั ในการเรียนระดับสูงขึ้น สอดคล้องกับภูษณิศา สิริวรพร (2557)
ของอารี ผสานสินธุวงศ์ (2550) ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของ พบว่า สาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ทีเ่ ข้าศึกษา
อริสฬา เตหลิ่ม

82 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
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ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัย พบว่า นิสิตชั้นปี 1 เป็นช่วงเวลาที่มี
ความเสี่ยงที่จะออกกลางคันมากที่สุด ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจัด
ให้มีการสอนเสริมปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียนหรือองค์ประกอบ
ทีจ่ ะช่วยให้นสิ ติ เกิดการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ เช่น ระบบการเรียนออนไลน์
ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ระบบพี่ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาน้ อ ง หรื อ อาจมี
กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการเรียนและ
ความประพฤติของนิสิต
จากผลการวิเคราะห์โมเดลถดถอยของ Cox โดยการ
วิเคราะห์ตัวแปรเดี่ยว พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงของ
นิสิตอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) ดังนัน้ ควรก�ำหนดให้เกรดเฉลีย่
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นองค์ประกอบในการน�ำมา
ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา และควรศึกษาเพิ่มเติมว่าควรใช้เกณฑ์เท่าใด
เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมี ก ารวิ จั ย โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ตั ว แปรที่ มี ผ ลทั้ ง
ทางตรงและทางอ้ อ มของตั ว แปรต่ อ การออกกลางคั น เช่ น
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) วิธีการวิเคราะห์พหุระดับ
(Hierarchical Linear Model: HLM) รวมทั้ ง การพิจารณา
ตั ว แปรอื่ น ๆ ร่ ว มในการวิ เ คราะห์ เช่ น เจตคติ ท างการเรี ย น
วิธีการรับเข้า ตัวแปรด้านหลักสูตร สถาบัน เป็นต้น
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ต่อในระดับปริญญาตรี ของสถาบันการพลศึกษา ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือที่เป็นปัญหาที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในคณะ
ที่เรียน ผลการเรียนไม่น่าพึงพอใจหรือต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด และ
กลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีความเสีย่ งต่อการออกกลางคันมากกว่ากลุม่ สาขาวิชาอืน่ อาจเป็น
เพราะโดยบริบทของกลุ่มสาขานี้มีเนื้อหายากและหากมีพื้นความรู้
ไม่เพียงพออาจส่งผลกระทบต่อผลการศึกษา สอดคล้องกับเกษตร
เมืองทอง (2544) พบว่า สาเหตุของการออกกลางคัน ในความคิดเห็น
ของนักศึกษา ได้แก่ เนื้อหาวิชาไม่ต่อเนื่องกับความรู้เดิม เนื้อหา
วิชาที่เรียนยากเกินไป พื้นฐานความรู้ที่จะใช้ศึกษาต่อไม่เพียงพอ
ขาดการวางแผนการเรียนที่ดี แบ่งเวลาเรียนไม่เหมาะสม ปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ไม่ได้ ส่วนความคิดเห็นของอาจารย์
ทีป่ รึกษา ได้แก่ นักศึกษามีพนื้ ความรูไ้ ม่เพียงพอ เนือ้ หาวิชายากเกินไป
และเรียนในสาขาวิชาที่ไม่ได้สมัครใจ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงต่อการออกกลางคัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เพศและเกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปัญจา ชูชว่ ย (2551) ซึง่ พบว่า คะแนนเฉลีย่ สะสมระดับมัธยมศึกษา
เป็ น ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ ท าง
การเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาสูงเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานดี ก็ย่อมสามารถน�ำ
ความรู้มาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาใหม่ๆ
ซึง่ มีความส�ำคัญมากในการเรียนระดับปริญญาตรี เพราะถ้านักศึกษา
มีความรู้เดิมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ท�ำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในสิ่ง
ที่เรียนได้ง่ายขึ้น
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งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากกองทุนวิจยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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บทคัดย่อ

ชภัฏ

การวิจยั ครัง้ นีม้ คี วามมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาครูผสู้ อนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จ�ำนวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของการพัฒนาครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหาที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ
การศึกษาต่อ ด้านความต้องการพัฒนาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ความต้องการการพัฒนาที่ครูผู้สอนต้องการ คือ
การศึกษาต่ออยู่ในระดับมากที่สุด ด้านแนวทางการพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก แนวทางการพัฒนาที่ครูผู้สอนต้องการมากที่สุด คือ
การฝึกอบรม
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The purposes of this research were to study the problems, needs and to develop the guideline for development 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 questionnaires. 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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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ได้ก�ำหนดกรอบการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อ
ให้ประเทศมีความมั่นคงและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สร้างสังคมที่ดี
มีคุณภาพสามารถขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและความเหลื่อมล�้ำทางสังคม การพัฒนาประเทศในทุก
มิติดังกล่าว คนเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ (ส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี, 2559 : 11) การจัดการศึกษาจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นในปัจจุบันและ
ในอนาคตโดยเฉพาะทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ในศตวรรษที่ 21 (21st
Century Skills) ซึ่งครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ใน 1) สาระวิชาหลัก (Core subjects) ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
การอ่าน หรือศิลปะ การใช้ภาษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ การปกครอง
และหน้าทีพ่ ลเมือง 2) ความรูส้ ำ� คัญในการด�ำรงชีวติ ในศตวรรษที่ 21
(21st Century Themes) ได้แก่ ความรู้เรื่องโลก ความรู้ด้าน
การเงิ น เศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ และการเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ ความรู ้
ด้านพลเมือง ความรู้ด้านสุขภาพ และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
3) ด้านทักษะสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี (Information Media
and Technology Skills) ได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ า นสารสนเทศ
ทักษะด้านสือ่ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
4) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Careeer Skills) ได้แก่
ความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่ม
และการชี้น�ำตนเอง ทักษะทางสังคม และทักษะทางวัฒนธรรม
การเพิ่มผลผลิต ความเป็นผู้น�ำและความรับผิดชอบ 5) ระบบส่งเสริม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ มาตรฐานและการประเมิน
หลักสูตรและวิธีสอน การพัฒนาวิชาชีพสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
เพื่ อ ให้ ก ระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคล้องกับพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 กระทรวง
ศึกษาธิการจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 เพือ่ เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครูผู้สอน
ทุ ก คนให้ มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น และใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการพัฒนาผู้เรียน และครูผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่หลักสูตรก�ำหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 :
ค�ำน�ำ)
ผลการจั ด การศึ ก ษาของไทยในปี ก ารศึ ก ษา 2560
โดยตรวจสอบจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา
2557-2559 ผลการทดสอบใน 4 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้

ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบนักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
ยกเว้นกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนน
เฉลี่ยลดลง (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560 :
15) เช่นเดียวกันกับผลการจัดการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี เขต 2 ที่ ผ ลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ของชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 และชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ลดลงจากปีการศึกษา 2559
ทุกวิชา นอกจากนั้นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560 ก็ลดลงทุกด้าน ผลการจัดการศึกษาดังกล่าว
มีสาเหตุมาจากครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก ครูไม่ครบชั้น ครูหนึ่งคน
ต้ อ งสอนหลายชั้ น และหลายวิ ช า และครู ส ่ ว นมากต้ อ งปฏิ บั ติ
หน้าที่อื่นนอกเหนือไปจากการสอนปกติ จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และส่งผลต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2, 2561 : 43)
สภาพการขาดแคลนครู และครูผู้สอนที่ไม่ได้สอนตรง
ตามวิชาเอก จ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รบั การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
ครู ผู ้ ส อนให้ มีค วามรู ้ ค วามสามารถที่ ห ลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษาและความต้องการของครู เพื่อแก้
ปัญหาการขาดแคลนครู และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน สามารถใช้เทคโนโลยีและเครือ่ งมือทีท่ นั สมัยในการพัฒนา
ตนเอง และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้มคี ณ
ุ ภาพ หน่วยงาน
ของการศึ ก ษาจ� ำ เป็ น ต้ อ งศึ ก ษาหาแนวทางการพั ฒ นาครู ใ ห้
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท และความต้องการของครูผู้สอน
(ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน, 2559 : 41)
ดังนั้น การศึกษาแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนให้เป็นครูที่มีความรู้
ความสามารถ มีทกั ษะการสอนทีห่ ลากหลายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ใช้แนวคิดการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ของ แนทเลอร์ (Nadler, 1980, อ้างถึงใน สายทิพย์ รัตนสารี,
2553 : 18) มาเป็นแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
จั น ทบุ รี เขต 2 คื อ การฝึ ก อบรม (Training) การศึ ก ษา
(Education) และการพัฒนาตนเอง (Personal Development)
มาเป็นแนวทางการศึกษาครั้งนี้

รำไ

บทน�ำ

ภุชงค์ บุญอภัย

86 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
การศึกษาแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดจากการสังเคราะห์
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ตวามต้องการและ
แปรอิสสระ
ระ
ตัตัววแปรอิ
ครูผสู อน

แนวทางการพัฒนาครูผสู้ อนจากแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของ แนทเลอร์ (Nadler, 1980, อ้างถึงใน สายทิพย์ รัตนสารี,
2553 : 18) ประกอบการฝึกอบรม (Training) การศึกษาต่อ
(Education) และการพัฒนาตนเอง (Personal Development)
ดังภาพที่ 1

พพ
รรณ
ี

กรอบความคิดในการวิจัย

ตัตัววแปรตาม
แปรตาม

ชภัฏ

รำไ

การพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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

ลัยร
า

่ 1 กรอบความคิ
ดในการวิ
ภาพทีภาพที
่ 1 กรอบความคิ
ดในการวิ
จยั จัย

วัวัตตถุถุปประสงค
ระสงค์ขของการวิ
องการวิจจัยัย

มห
าว

ิทยา

กลุม่ ตัวอย่าง คือ ครูผสู้ อนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
1. 1.เพื่อเพืศึก่อษาสภาพป
ญหาการพั
ฒนาครู
ผูสอนของโรงเรี
กษา สั้นงกัทีด่กสํารศึ
านักกงานเขตพื
้นทีก่กษาจั
ารศึกนษา
สังกับดประถมศึ
ส�ำนักงานเขตพื
ษาประถมศึ
ทบุรี เขต 2
ศึกษาสภาพปั
ญหาการพั
ฒนาครู
ผู้สอนของยนระดั
ประถมศึ
กษาจับนประถมศึ
ทบุรี เขตกษา
2 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จาก 6 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอขลุง
โรงเรียนระดั
ศึกรษาความต
ประถมศึ
งกัดสํานักงานเขตพื
้นที่การศึ
อ�ำบเภอโป่
งน�ำ้ ร้กอษา
น อ�สัำเภอมะขาม
อ�ำเภอแหลมสิ
งห์ อ�กำษา
เภอสอยดาว
ประถมศึก2.ษาจัเพืน่อทบุ
ี เขต 2 องการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดั
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. เพือ่ ศึกษาความต้องการพัฒนาครูผสู้ อนของโรงเรียน และอ�ำเภอเขาคิชฌกูฎ จ�ำนวน 302 คน ได้มาโดยการก�ำหนด
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดัขนาดกลุ
บประถมศึ
ษาางตามตารางเครจซี
สังกัดสํานักงานเขตพื
้นที่กแารศึ
ษา and
่มตัวกอย่
่และมอร์
กน ก(Crejcie
ระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
Morgan, 1970 : 607)
จันทบุรี เขต 2
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
3. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาครูผสู้ อนของโรงเรียน
อุปกรณและวิ
ธีดําเนินการวิจัย
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับต�ำแหน่งของ
ระดับประถมศึ
กษา สัคืงกัอดส�ครูำนัผกูสงานเขตพื
น้ ทีก่ ยารศึ
กษาประถมศึ
ประชากร
อนของโรงเรี
นระดั
บประถมศึกกษาษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (Check-list) ตอนที่ 2
จันทบุ
รี เขต ย2นที่ 1 ปการศึกษา 2561 จาก 6 อําเภอ ไดแก อําเภอขลุ
เขต
2 ภาคเรี
ง อําเภอโปงน้ํารอน อําเภอมะขาม อําเภอแหลม
สอบถามเกี
่ยวกับสภาพปัญหา ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความ
สิงห อําเภอสอยดาว และอําเภอเขาคิชฌกูฎ จํานวนครูผูสอน 1,372 คน
่ 4 สอบถามเกี
วกับแนวทางการพั
อุปกรณ์กลุ
และวิ
ีด�ำาเนิ
มตัวธอย
ง นคืการวิ
อ ครูจผัยูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกต้ษาองการพั
สังกัดฒสํนา
านักตอนที
งานเขตพื
้นที่การศึก่ยษาประถมศึ
กษา ฒนาครู
บประถมศึ
ดส�ำนักงานเขตพื้นที่
นระดับจาก
ประถมศึ
ษา ไดผู้สแอนของโรงเรี
จันทบุรี เขตประชากร
2 ภาคเรีคืยอนทีครู่ ผ1สู้ ปอนของโรงเรี
การศึกษา ย2561
6 อํกาเภอ
ก อําเภอขลุยงนระดั
อําเภอโป
งน้ํารกอษาน สัอํงากัเภอมะขาม
ษาประถมศึ
กษาจันาทบุ
รี เขต 2 ซึม่งตัแบบสอบถามตอนที
่2
อํสัางเภอแหลมสิ
งห อําเภอสอยดาว
และอําเภอเขาคิ
ชฌกู
302 กคน
ไดมาโดยการกํ
หนดขนาดกลุ
วอยางตาม
กัดส�ำนักงานเขตพื
้นที่การศึกษาประถมศึ
กษาจันทบุ
รี ฎเขตจํา2นวน การศึ
ตารางเครจซี
p 607)
ภาคเรียนที่ 1่และมอร
ปีการศึแกกน
ษา (Crejcie
2561 จากand
6 อ�ำMorgan,
เภอ ได้แก่1970,
อ�ำเภอขลุ
ง ถึ ง ตอนที่ 4 ลั ก ษณะของแบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่ ว น
Scale)
แบ่งเป็น 5่ยวกั
ระดั
ได้แก่ง มากที่สุด
ชในการเก็บอ�รวบรวมข
อมูลงห์คืออ�ำเภอสอยดาว
แบบสอบถามแบประมาณค่
งออกเปนา4 (Rating
ตอน ตอนที
่ 1 สอบถามเกี
บตํบาแหน
อ�ำเภอโป่งเครื
น�ำ้ ่อร้องมืนออ�ทีำ่ใเภอมะขาม
ำเภอแหลมสิ
ปานกลาง่ยน้วกัอยบสภาพป
และน้อยที
่สุด ตอนที่ 3 สอบถาม
ของผู
เปนแบบเลื
(Checklist) ตอนที่ มาก
2 สอบถามเกี
ญหา
และอ�ตำอบแบบสอบถาม
เภอเขาคิชฌกูฎ จ�ำนวนครู
ผู้สอนอกตอบ
1,372 คน
เกี่ยวกับความตองการพัฒนา ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งแบบสอบถามตอนที่ 2 ถึงตอนที่ 4 ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด
ภุชงค์ บุการสร
ญอภัย างเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดําเนินการโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรางแบบสอบถามแนว
ทางการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 87

ชภัฏ

รำไ
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รรณ
ี

การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ด�ำเนินการโดยศึกษา แบบสอบถามตอนที่ 3 ความต้องการพัฒนาครูผู้สอน เท่ากับ 0.92
เอกสารและงานวิ
ัยที่เกี่ย3วข้ทอานง ทีสร้่มาีคงแบบสอบถามแนวทางการ
และแบบสอบถามตอนที
่ 4ฒแนวทางการพั
ฒนาครู
ผู้สอน เท่ากับ
นําเสนอผูเชี่ยจวชาญ
วามเชี่ยวชาญดานการพัฒนาทรั
พยากรมนุษยและการพั
นากระบวนการเรี
ยนการสอน
พัฒนาครู
ผู้สอนของโรงเรียนระดับประถมศึ
กษา
สังกัดส�ำนักความเที
งาน ่ย0.93
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมด
านสํ
านวนภาษา
งตรงตามเนื้อหา (Content validity) และความเที่ยง
เขตพื(Reliability)
้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
ษาจั
น
ทบุ
ร
ี
เขต
2
น�
ำ
เสนอผู
เ
้
ชี
ย
่
วชาญ
บรวบรวมข้
อมูลและการวิ
เคราะห์ข: ้อIOC)
มูล ผู้วิจัย
นําผลการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Inder ofการเก็
Item
Objective
Conoruence
3 ท่ระหว
าน ทีา่มงขีคอวามเชี
่ยวชาญด้
านการพัไดฒคนาทรั
พยากรมนุ
ษย์าแกัละ
ณ์ก่อานจั
ดส่งพร้อมกับ
คําถามกั
บจุดประสงค
าความสอดคล
องเท
บ 1.00น�ำทุแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบู
กขอ ซึ่งเปนคาที่ยอมรับไดเพราะมีคารระหว
ง .501.00
การพั
ฒ นากระบวนการเรี
ย นการสอน
จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้
วยตนเอง
ได้อแเสนอแนะของ
บบสอบถามกลับคืน
(พวงรั
ตน ทวีรัตน, 2540,
หนา 117) พินํจาารณาตรวจสอบ
แบบสอบถามที่ผานการปรั
บปรุงแกไ ขใหมีความสมบู
รณตามข
ความเหมาะสมด้
า นส� ำ นวนภาษา
้ อ หา ยทีนระดั
่อยู่ในสภาพสมบู
ณ์ครบทุ
ำมาตรวจสอบให้
คะแนน
ผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช
(Try ความเที
out) กั่ ยบงตรงตามเนื
ครูผูสอนของโรงเรี
บประถมศึกรษา
สังกักดฉบั
สําบนักและน�
งานเขตพื
้นที่การศึกษา
(Content
น�ำผลการ
หนัก30
ของแต่
เคราะห์
ขอ้ หมูาความเที
ลใช้สถิตพิ ่ยรรณนา
ประถมศึกvalidity)
ษาจันทบุรและความเที
ี เขต 1 ซึ่งไม่ยใงชก(Reliability)
ลุมตัวอยางของการศึ
กษาครัตามน�
้งนี้ จําำ้ นวน
คน ละข้
แลอวนํแล้าขวอน�มูำไปวิ
ลมาวิ
เคราะห
ง
(Reliability) าดัโดยหาค
าสัมประสิองท(Inder
ธิ์แอลฟาตามแนวทางของ
(Cronbach,
1991, pได้แ202)
ไดคาความเที่ยงของ
ตรวจสอบมาหาค่
ชนีความสอดคล้
of Item Objective ครอยบาค
(Discriptive
Statistices)
ก่ การแจกแจงความถี
่ ร้อยละ
แบบสอบถามตอนที
2 สภาพป
เทาบกัจุบด0.93
ไดคาได้
ความเที
่ 3 ความตองการพั
ฒนาครู
ผูสอน ญหา
Conoruence
: IOC) ่ ระหว่
างข้อญค�หา
ำถามกั
ประสงค์
ค่า ่ยค่งของแบบสอบถามตอนที
าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อธิบายระดั
บสภาพปั
เทากับ 0.92
นาครูผูสความต้
อน เทาอกังการและแนวทางการพั
บ 0.93
ความสอดคล้
องเท่และแบบสอบถามตอนที
ากับ 1.00 ทุกข้อ ซึ่งเป็่ น4ค่แนวทางการพั
าที่ยอมรับได้เฒพราะ
ฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนระดับ
บรวบรวมข
อมูตลน์และการวิ
ขอมู:ล 117)
ผูวิจัยนําประถมศึ
แบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบู
นจัดกสษาประถมศึ
งพรอมกับ กษา
มี ค ่ า ระหว่ า งการเก็
.50-1.00
(พวงรั
ทวี รั ตเน์คราะห
, 2540
กษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืร้นณทีก่กอารศึ
จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามด
บบสอบถามกลั
ยูในสภาพสมบู
น�ำแบบสอบถามที
่ผ่านการปรับปรุวงยตนเอง
แก้ไขให้มไดีคแวามสมบู
รณ์ตามบคืนจัทีน่อทบุ
รี เขต 2 รณครบทุกฉบับ และนํามาตรวจสอบให
คะแนนตามน้ํา้เหนั
ของแตละขอ แลว(Try
นําไปวิ
เคราะห
ข้อเสนอแนะของผู
ชี่ยกวชาญไปทดลองใช้
out)
กับครูขอผมูู้สลอนใชสถิติพรรณนา (Discriptive Statistices) ไดแก การแจกแจง
ความถี
่
ร
อ
ยละ
ค
า
เฉลี
่
ย
และค
า
ส
ว
นเบี
่
ย
งเบนมาตรฐาน
อธิบายระดับสภาพปญหา ความตองการและแนวทางการพัฒนา
ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ผลการวิจัย กษาจันทบุรี เขต 2
ครูผูสกอนของโรงเรี
ยนระดั
บประถมศึ
ษาางของการศึ
สังกัดสํานักกษาครั
งานเขตพื
ประถมศึ
ษาจันทบุรี เขต
1 ซึง่ ไม่
ใช่กลุม่ ตัวกอย่
ง้ นี้ ้นที่การศึกษาประถมศึ
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาครูผู้สอน
จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเทีย่ ง (Reliability) ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ผลการวิจัย
โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาตามแนวทางของ ครอนบาค ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
1. ผลการวิเคราะหสภาพปญหาการพัฒนาครูผูสอนของโรงเรียนระดับประถมศึ กษาสังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
(Cronbach, 1991 : 202) ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม 		 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาครูผู้สอน
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ตอนที่ 2 สภาพปั ญ หา เท่ า กั บ 0.93 ได้ ค ่ า ความเที่ ย งของ ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ผลการวิเคราะหส ภาพป ญหาการพัฒนาครูผู สอนของโรงเรียนระดับ ประถมศึกษาสังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รายละเอียดแสดงในตารางทีประถมศึ
่ 1 กษาจันทบุรี เขต 2 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ตารางที่ 1่ 1แสดงค
แสดงค่าเฉลี
าเฉลี่ย่ยคค่าสาส่วนเบี
วนเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐานและระดั
และระดับบสภาพป
สภาพปัญญหาการพั
หาการพัฒฒนาครู
นาครูผผสู ู้สอนของโรงเรี
อนของโรงเรียยนระดั
นระดับบประถมศึกษา
ตารางที
สังกัดส�ำกนัษาสั
กงานเขตพื
่การศึกษาประถมศึ
ษาจันทบุรีกเขต
ทั้ง ร3ี เขต
ด้าน2 ทั้ง 3 ดาน
ประถมศึ
งกัดสํานั้นกทีงานเขตพื
้นที่การศึกกษาประถมศึ
ษาจั2นทบุ
ระดับสภาพปญหา
สภาพปญหาการพัฒนาครูผสู อน
X
S.D.
ระดับ
ดานการฝกอบรม
มากที่สุด
0.49
4.62
 เนื้อหาและกิจกรรมที่ใชในการฝกอบรมตรงกับความตองการของครู
มาก
0.60
3.54
 รูปแบบและวิธีการฝกอบรมสอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม
มากที่สุด
0.51
4.52
 บรรยากาศและสถานที่จดั อบรมเหมาะสมกับกิจกรรม
มาก
0.51
4.48
 อุปกรณ เครื่องมือ และสื่อที่ใชในการฝกอบรมมีความหลากหลาย
มากที่สุด
0.57
4.62
 ความรูความสามารถของวิทยากรเหมาะสมกับเนื้อหาที่ใชฝกอบรม
มากที่สุด
0.49
4.67
 ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรมแตละครั้ง
มาก
0.53
4.00
 ความชัดเจนของเครื่องมือและวิธีการวัดผล
เฉลี่ยรวม
4.35
0.38
มาก
ดานการศึกษาตอ
 เงื่อนไขตามกฎระเบียบของการขออนุญาตศึกษาตอ
4.67
0.49
มากที่สุด
 การใชงบประมาณสวนตัวเพื่อการศึกษาตอ
4.72
0.47
มากที่สุด
 การรับรูขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ
4.20
0.61
มาก
เฉลี่ยรวม
4.53
0.37
มากที่สุด
การพัฒนาตนเอง
 การสงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนางานใหตรงตามสายงาน
4.36
0.55
มาก
 การสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ
4.23
0.59
มาก
ภุชงค์ บุญอภัย
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ผลการวิเคราะหทสยากรเหมาะสมกั
ภาพปญหาการพั
ยนระดับ4.62
ประถมศึ กษาสั0.57
งกัดสํานักงานเขตพื
มากที่สุด้น ที่
 ความรู1.ความสามารถของวิ
บเนืฒ้อนาครู
หาที่ใผชูสฝอนของโรงเรี
กอบรม
การศึ
กษาประถมศึ
ษาจันทบุ
รี เขต 2ละครั้ง
มากที่สุด
0.49
4.67
 ระยะเวลาที
่ใชใกนการฝ
กอบรมแต
ผลการวิเคราะห
ส ภาพป
ญหาการพั
ประถมศึกษาสั0.53
งกัด สํานัก งานเขตพื
มาก ้น ที่
 ความชัดเจนของเครื
่องมือและวิ
ธีการวั
ดผล ฒนาครูผู สอนของโรงเรียนระดับ4.00
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การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขตเฉลี
2 รายละเอี
่ยรวม ยดแสดงในตารางที่ 1
4.35
0.38
มาก
ดานการศึกษาตอ
(ต่อ) าเฉลีแสดงค่
ค่าส่ญวนเบี
และระดัญบหาการพั
สภาพปัฒญนาครู
หาการพั
ฒนาครูผ0.49
ู้สอนของโรงเรี
ยน ่สุด
ตารางที
่ 1่ 1แสดงค
คาสาวเฉลี
นเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
บสภาพป
ยนระดับ มากที
ตารางที
เงื่อนไขตามกฎระเบี
ย่ บของการขออนุ
าตศึ่ยกงเบนมาตรฐาน
ษาตและระดั
อ
4.67ผสู อนของโรงเรี
ระดั
กกษาษาตสังอกั้นดทีส�่กำารศึ
นักงานเขตพื
้นที่กการศึ
2 ทั้ง 3 ด้านมากที่สุด
ประถมศึกษาสั
ดเพืสํ่อาการศึ
นักงานเขตพื
กษาประถมศึ
ษาจักนษาประถมศึ
ทบุรี เขต 4.72
2กษาจั
ทั้ง 3นทบุ
ดานรี เขต0.47
			
การใชงบประมาณส
วนตังบกัวประถมศึ
 การรับรูขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ
4.20 ระดับสภาพป
0.61 ญหา มาก
สภาพปญหาการพั
ฒ
นาครู
ผ
ส

ู
อน
X
S.D.
ระดับ่สุด
เฉลี่ยรวม
4.53
0.37
มากที
ดานการฝ
กอบรม
การพั
ฒนาตนเอง
มากที
0.49
4.62
เนื้อหาและกิ
จกรรมที
่ใชใคนการฝ
กอบรมตรงกั
บความตองการของครู
 การส
งเสริมสนั
บสนุนให
รูพัฒนางานให
ตรงตามสายงาน
4.36
0.55
มาก่สุด
0.60
3.54
รูปแบบและวิ
ธีการฝาวหน
กอบรมสอดคล
องกับเนื้อชหาและกิ
 การส
งเสริมความก
าทางวิชาการและวิ
าชีพ จกรรม
4.23
0.59
มาก
 การใช
ง
บประมาณในการพั
ฒ
นาตนเองเพื
อ
่
การปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านในหน
า
ที
่
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งงบประมาณส
ววนตั
 การใช
การศึ
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S.D.
0.47)
ฒฒนาตนเองมี
บบมาก
== 4.41,
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ด0.37
ส�ำนักกงานเขตพื
่ยรวม S.D.
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ดานการฝกอบรม อยูในระดับมากที่สุด (X = 4.56, S.D. = 0.53) แนวทางการพัฒนาสูงสุดคือ เปดโอกาสใหครูไดเลือก
การพัฒนาตนเอง แนวทางการพัฒนาสูงสุด คือ จัดหารูปแบบ
สรุหลั
ปผลและอภิ
รายผล
กสูตรการฝกปอบรมตามความต
องการอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.62, S.D. = 0.54) ดานการศึกษาตอแนวทางการพัฒนา
การพั ฒ นาตนเองของครู ใ ห้ มี ค วามหลากหลายที่ เ หมาะสมกั บ
สรุปผล
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาครูผู้สอน ความต้องการของครู
อภิปรายผล
โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาครูผู้สอนของ
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
(X = 4.43, S.D. = 0.45) ด้านที่มีปัญหาสูงสุดเรียงล�ำดับตาม โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ ปัญหาที่พบสูงสุด คือ การใช้ ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า ครูผู้สอนส่วนมากมีปัญหา
งบประมาณส่วนตัวเพือ่ การศึกษาต่อ ด้านการพัฒนาตนเอง ปัญหา การพัฒนาครูผู้สอน ได้แก่ ด้านการศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก
ที่พบสูงสุด คือ การใช้เวลาในการพัฒนาตนเอง ด้านการฝึกอบรม ปัญหาที่พบอยู่ในส่วนของการศึกษาต่อ คือ การใช้งบประมาณ
ศึกษาต่อ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนส่วนมากจบปริญญาตรี
ปัญหาที่พบสูงสุด คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมแต่ละครั้ง
อายุ ร าชการน้ อ ยเงิ น เดื อ นน้ อ ย แต่ ก ารแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ยหรื อ
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โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 32 และครูสอน
วิชาช่างอุตสาหกรรม สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
อยู่ที่ระดับมาก
3. ผลการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาครู ผู ้ ส อนของ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า ครูผู้สอนส่วนมากมีความเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาด้วยการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด
และในส่วนของการฝึกอบรมครูผู้สอนเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ครู
ได้เลือกหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการฝึกอบรมท�ำให้เกิดการเรียนรูใ้ นสิง่ ทีต่ นเองต้องการเรียนรู้
ได้ตรงกับความต้องการ และใช้ระยะเวลาในการอบรมไม่นาน
ครูส่วนมากจึงให้ความสนใจการพัฒนาตนเองนอกเหนือไปจาก
การศึกษาต่อ คือ การฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กุลธิดา นุกูลธรรม และคณะ (2554 : 37) ที่ได้ท�ำการวิจัย
เรื่องการศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของครูในโรงเรียนเขต
ภาคตะวั น ออก พบว่ า ครู มี ค วามต้ อ งการพั ฒ นาตนเองอยู ่ ใ น
ระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการศึกษารูปแบบการพัฒนา
ครูเก่งครูดีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของวาสนา มะณีเรือง
(2559 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า การพัฒนาครูให้เป็นครูเก่งครูดี
ของสถานศึกษารูปแบบที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้สูงกว่า
เกณฑ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ การฝึกอบรม
การนิเทศแบบคลินิกและการสร้างระบบพี่เลี้ยง

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาครู
ผูส้ อนทีส่ ง่ ผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ของครูผสู้ อน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิชาของครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาในรูปแบบต่างๆ
3. ควรศึกษาแนวทางการจัดหางบประมาณสนับสนุน
ให้ครูผสู้ อนได้มงี บประมาณในการศึกษาต่อในสาขาวิชาทีข่ าดแคลน
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การเลื่อนระดับปรับต�ำแหน่งให้สูงขึ้น จ�ำเป็นต้องให้มีอายุราชการ
และต�ำแหน่งอยูใ่ นเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดจึงจะด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการได้ จะต้องใช้ระยะเวลานาน แต่การได้ศึกษาต่อจน
จบการศึกษาระดับปริญญาโทเกณฑ์ดังกล่าวจะลดลงอีก 2 ปี
ครูทุกคนที่อายุราชการน้อยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาต่อและ
ถือเป็นแนวทางหนึง่ ของการพัฒนาตนเองทีก่ ระทรวงศึกษาก�ำหนด
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาสถานภาพ
การผลิตและพัฒนาครูในประเทศไทย ที่พบว่า ครูผู้สอนในระดับ
ปริ ญ ญาตรี มี ค วามต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโท
เพราะสัดส่วนของครูผู้สอนจบปริญญาตรีมีเพียงร้อยละ 82.09
ระดับปริญญาโทร้อยละ 0.09 และอื่นๆ ร้อยละ 1.72 (ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2558 : 55) จากเหตุผลดังกล่าวครู
จึงมีความต้องการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ ซึ่งสอดคล้องกับ
ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ (2560 : 21) ที่ได้ศึกษาสภาพ
และปัญหาการผลิตการใช้และการพัฒนาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต พบว่า ครูผู้สอนที่ต้องการ
พัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นมีปริมาณ
ที่เพิ่มขึ้นทุกปี และส่วนมากที่ศึกษาต่อมีความต้องการใช้ระดับ
การศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น เป็ น ตั ว ช่ ว ยเพิ่ ม คะแนนในการขอย้ า ยและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
2. ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาครูผู้สอนของ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า ครูผสู้ อนส่วนมากมีความต้องการ
พัฒนาโดยการศึกษาต่ออยู่ในระดับมากที่สุด ความต้องการที่อยู่ใน
ส่วนของการศึกษาต่อ คือ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อศึกษาต่อ
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้าราชการครูส่วนมากมีภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ด�ำรงชีวิต และการเสียสละทรัพย์บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน
ในหน้าที่ เช่น ค่ายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
การเยี่ยมบ้านติดตามเด็กนักเรียน เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กจะไม่มีงบประมาณสนับสนุน จึงเป็น
ส่วนหนึง่ ทีข่ า้ ราชการครูสว่ นมากมีเงินพอใช้ แต่ไม่มเี งินเหลือพอทีจ่ ะ
เป็นค่าใช้จา่ ยในการศึกษาต่อเพือ่ พัฒนาตนเองให้มรี ะดับการศึกษา
ที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษากระบวนการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ ปรีชา
วิยาภรณ์ (2555 : 50) ที่พบว่า ครูกว่าร้อยละ 80 มีหนี้สินกับ
สถาบันการเงินต่างๆ และจากการส�ำรวจภาวะหนี้สินครูมีหนี้สิน
เฉลี่ยคนละ 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี ดังนั้นครู
ผู้สอนจึงต้องการได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาต่อ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ :
กรณีศึกษาบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ของ ณฐปกรณ์
จันทะปิดตา และคณะ (2555 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ครูผู้สอนใน
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ชภัฏ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 2) เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ สถานภาพการสมรส ต�ำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ และอัตราเงินเดือน และ
3) ก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มตัวอย่างคือ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 355 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ และ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 7 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามระดับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
(t–test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถ ด้านความเสมอภาคทางโอกาส ด้านความเป็นกลาง
ทางการเมือง และด้านความมั่นคงในอาชีพ 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษา และ
ต�ำแหน่งการปฏิบตั หิ น้าที่ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเพศ อายุ อัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางการบริหารงานบุคคลตาม
ระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านความสามารถ ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมและ
พัฒนาตรงตามศักยภาพ มีการสอนงานและหมุนเวียนงาน ด้านความเสมอทางโอกาส ไม่ควรเลือกปฏิบัติและให้บริการ ด้านความมั่นคง
ในอาชีพ ควรก�ำหนดความชัดเจนถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนที่จะได้รับ และด้านความเป็นกลางทาง
การเมือง ผู้บริหารไม่ควรใช้ระบบเส้นสายและอ�ำนาจทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการท�ำงาน
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Abstract
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รำไ
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รรณ
ี

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.
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ชภัฏ

การบริหารงานบุคคล เป็นเรื่องของการได้มาซึ่งบุคคล
การพัฒนาบุคคล การบ�ำรุงรักษาบุคคล และการให้บุคคลพ้น
จากงาน กระบวนการพัฒนาความรู้และการสร้างขวัญและก�ำลังใจ
แก่บุคคลในองค์การ หากสามารถท�ำให้บุคคลปฏิบัติงานให้กับ
องค์การได้ ก็จะเป็นแรงผลักดันให้กับองค์การ สามารถด�ำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์การในที่สุด
ในยุคแรกหรือในสมัยโบราณที่มนุษย์สังคมอยู่ในรูปลักษณะของ
การรวมกันเป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆ กลุ่มเล็กๆ นั้น ความจ�ำเป็นของ
การคิดค้นวิธีการบริหารงานบุคคลยังไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็น
การบริหารองค์การขนาดเล็กที่มีจ�ำนวนบุคลากรไม่มากนัก ปัญหา
ของการบริ ก ารในด้ า นตั ว บุ ค คลจึ ง น้ อ ยและเมื่ อ สั ง คมมนุ ษ ย์
ขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ มนุษย์จึงได้เริ่มหันมาสนใจคิดค้นวิธีการ
แก้ ไขปั ญ หาทางการบริ ห ารมากขึ้ น เช่ น ฝึ ก ฝนบุ ค ลากรให้ มี
ความสามารถเข้ ม แข็ ง กว่ า ที่ เ คยเป็ น อยู ่ เพื่ อ แสวงหาคนที่ มี
ความสามารถสูงเข้ามาปฏิบัติงาน เป็นต้น เช่นเดียวกับที่ปรากฏ
ในปัจจุบันนี้อาจกล่าวได้ว่า แนวความคิดทางด้านการบริหารงาน
บุคคลในสมัยแรกๆ นั้นขาดลักษณะของความเป็นระบบและขาด
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การบริ ห ารองค์ ก ารในส่ ว นอื่ น ๆ ด้ ว ย อี ก ทั้ ง
การบริหารงานบุคคลด�ำเนินโดยขาดหลักเกณฑ์ รวมทั้งการได้รับ
อิทธิพลจากธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมต่างๆ ที่เป็นอยู่ในสมัย
นั้นๆ เป็นส�ำคัญ ต่อมาเมื่อสังคมมนุษย์ใหญ่โตมากขึ้นรวมทั้งได้
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนั้น จึงได้เกิดขึ้นเป็นล�ำดับมา
จนพัฒนาในรูปศาสตร์ทางการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน (ชลิดา
ศรมณี, 2555)
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการปรับปรุงและพัฒนา
ไปอย่ า งรวดเร็ ว อั น เป็ น ผลมาจากสภาวะภายนอกประเทศ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี อันน�ำมาสู่การหลั่งไหลของกระแสโลกาภิวัตน์และ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการสังคมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทาง
ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละการเมื อ ง
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเมืองและเศรษฐกิจมีการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยในด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจประสบความ
ส�ำเร็จอย่างมาก เนื่องจากมีอัตราการเจริญสูง อันเป็นผลมาจาก
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการทีท่ นั สมัย อย่างไร
ก็ ต ามการพั ฒ นาประเทศที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเจริ ญ เติ บ โต
ทางเศรษฐกิจโดยรวมเป็นหลัก ได้ก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านการ
กระจายรายได้ และปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม ท�ำให้เกิดการขาด
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
ส่วนในด้านการเมืองการปกครองนัน้ ประเทศไทยมีการปรับเปลีย่ น
การบริหารการปกครองจากการจัดการปกครองหรือการจัดบริการ
สาธารณะโดยราชการส่ ว นกลาง เป็ น การกระจายอ� ำ นาจรั ฐ

ให้จัดการปกครองด้วยตนเองผ่านหน่วยงานของรัฐที่ เรียกว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีความจ�ำเป็น
ที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพให้สามารถด�ำรงอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
(เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2550)
การใช้ ร ะบบคุ ณ ธรรมบริ ห ารงานบุ ค คลในอดี ต นั้ น
น�ำไปใช้เฉพาะตอนเข้าท�ำงานแต่ในปัจจุบนั มีการน�ำระบบคุณธรรม
เข้าไปใช้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่
การแต่งตั้งจากการสอบ การคัดเลือกเข้าท�ำงาน และยังได้หมายถึง
ขั้นตอนอื่นๆ รวมทั้งทุกขั้นตอนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เช่น ความก้าวหน้าตามระบบคุณธรรม การจ่ายค่าตอบแทนตาม
ลักษณะงานและคุณภาพของผลงาน และการจัดสภาพแวดล้อม
ของการท�ำงานที่พึงปรารถนา ดังนั้น ระบบคุณธรรมในยุคใหม่จึง
หมายถึง ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีการน�ำคุณธรรม
มาเปรี ย บเที ย บหรื อ เป็ น หลั ก เกณฑ์ ใ นการวั ด ความส� ำ เร็ จ ของ
การคัดเลือกและความก้าวหน้าในการท�ำงานของแต่ละคน รวมทั้ง
เงือ่ นไขส�ำหรับการได้รบั รางวัลทีเ่ ป็นไปตามความสามารถและระยะ
เวลาของการท�ำงาน ทั้งนี้หลักเกณฑ์คุณธรรมได้ถูกน�ำมาใช้ส�ำหรับ
การบริหารงานบุคคลในทุกประเทศ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2556)
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบทัว่ ไป
ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในปัจจุบันมีปัญหาเนื่องจากอ�ำนาจใน
การบริหารงานบุคคลอยู่ที่ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมาจากการเมือง
มักเข้ามาครอบง�ำ ส่วนกลางไม่มีการกระจายอ�ำนาจตามรูปแบบ
ขาดความเป็นอิสระ มีปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ระบบคุณธรรมใน
การบริหารงานบุคคลถูกแทรกแซงทั้งจากภายในและภายนอก
ไม่ มี ก ารถ่ ว งดุ ล ในการใช้ อ� ำ นาจการบริ ห ารงานบุ ค คลก็ เ กิ ด
ความเสียหายต่อระบบคุณธรรม และมักมีข่าวว่าองค์กรปกครอง
ท้องถิน่ เกิดการทุจริต ประพฤติมชิ อบ จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
ในประเด็ น อ� ำ นาจการบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมาจากการเมืองให้ลดลง หรือมีการถ่วงดุลการ
ใช้อ�ำนาจดังกล่าว (คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น, 2557)
องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น จะมี ประสิ ท ธิ ภ าพมากน้อย
เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นนั้น ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดในการด�ำเนินงานให้ประสบ
ความส�ำเร็จหรือล้มเหลว การบริหารงานบุคคลจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
มากที่สุดนับตั้งแต่การวางแผนอัตราก�ำลัง การคัดเลือกสรรหา
บุคคลเข้ามาท�ำงานให้เหมาะสมกับงาน และจะต้องท�ำงานให้มี
ประสิทธิภาพ การบริหารงานบุคคลต้องค�ำนึงถึงระบบคุณธรรม
(Merit System) มี ห ลั ก การที่ ส� ำ คั ญ อยู ่ 4 ประการ คื อ
หลักสมรรถนะ หลักความเสมอภาคทางโอกาส หลักความมั่นคง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อายุราชการ สถานภาพการสมรส ต�ำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ และ
อัตราเงินเดือน
3. เพื่ อ ก� ำ หนดแนวทางในการพั ฒ นาการบริ ห าร
งานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รำไ

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

1. ได้ทราบถึงการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ได้ทราบถึงการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล
ตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ตามความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงาน เพศ
ระดับการศึกษา ส่วนงานที่สังกัดต่างกัน
3. ได้ ท ราบถึ ง การก� ำ หนดแนวทางในการพั ฒ นา
การบริ ห ารงานบุ ค คลตามระบบคุ ณ ธรรมขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. น�ำผลจากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการบริหาร
งานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี และใช้ เ ป็ น กรอบในการปฏิ บั ติ ก าร
บริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของประชาชน
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ในอาชีพ และหลักความเป็นกลางทางการเมือง ที่เป็นหลักประกัน
ที่ข้าราชการจะไม่ถูกลงโทษหรือการกลั่นแกล้งให้ออกจากราชการ
โดยไม่ มี ค วามผิ ด ถื อ เป็ น หลั ก ความเป็ น ธรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ
หลั ก นิ ติ รั ฐ ของฝ่ า ยปกครอง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นา
การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น และ
การพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงจ�ำเป็นจะต้องมีการพัฒนาการบริหาร
งานบุคคลให้มีคุณค่าอยู่เสมอ การบริหารงานบุคคลเป็นงานที่มี
ลักษณะซับซ้อน และยุ่งยาก เหตุว่าโดยธรรมชาติบุคคลเป็นปัจจัย
ที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงประกอบกับความต้องการของ
บุ ค คลเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ จ�ำกัด ด้ว ยเหตุนี้ป ัญ หาการบริหารงานบุ ค คล
จึ ง มี ม าก เป็ น ปั ญ หาที่ น ่ า สนใจและท้ า ทายการศึ ก ษาอยู ่ เ สมอ
(พงศธร ผาสิงห์, 2552)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีทั้งสิ้นจ�ำนวน 138 แห่ง แบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จ�ำนวน 1 แห่ง เทศบาลนครจ�ำนวน 2 แห่ง เทศบาลเมือง จ�ำนวน
3 แห่ ง เทศบาลต� ำ บลจ� ำ นวน 35 แห่ ง และองค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นต� ำ บลจ� ำ นวน 97 แห่ ง (ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2561) มีปัญหาในการบริหาร
งานบุ ค คลหลายประการ เช่น การแต่งตั้งบุคคลที่มีคุ ณ สมบั ติ
ไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่ง ปัญหาการเล่นพรรค
เล่นพวกในการแต่งตั้ง ปัญหาการซื้อขายต�ำแหน่ง ปัญหาในการ
ขาดกลไกในการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้ง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ จูงใจให้คนเก่งเข้าสู่
ระบบได้มขี น้ั ตอนมากและวุน่ วาย ตัง้ แต่กระบวนการสรรหา การสอบ
การขึ้นบัญชี การแต่งตั้งการโยกย้าย รวมถึงอัตราเงินเดือนท�ำให้
ท้ อ งถิ่ น ไม่ ส ามารถสรรหาคนมี ค วามสามารถมาท� ำ งานให้ กั บ
ท้องถิ่นได้ และปัญหาความซับซ้อนและล่าช้าในกระบวนการ
บริหารงานบุคคลมีขั้นตอนมากท�ำให้เกิดความล่าช้าและสร้าง
ความเสียหายให้กับท้องถิ่น เช่น การบรรจุต�ำแหน่งที่ว่างอยู่
จากความส�ำคัญดังกล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษา
เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นประโยชน์
ส�ำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นส�ำหรับเป็นแนวทางใน
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขและพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลตามระบบ
คุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
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การวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารงานบุ ค คลตามระบบ
คุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณะผู้บริหาร
ข้ า ราชการ พนั ก งานและเจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 138 แห่ง จ�ำนวน
5,201 คน
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การศึกษาและด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีดว้ ยตนเอง ส่วนการวิจยั
เชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ท�ำหนังสือขอความร่วมมือสัมภาษณ์ ผู้ที่มี
ความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน 7 ท่าน
และน�ำผลจากการสัมภาษณ์ มาสรุปผลวิเคราะห์ผลในเชิงเนื้อหา
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 4.1 การวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)
		 4.2 การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การบริ ห ารงานบุ ค คลตามระบบคุ ณ ธรรมขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้การหาค่าเฉลี่ย (X) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
		 4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การบริ ห ารงานบุ ค คลตามระบบคุ ณ ธรรมขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี จ� ำ แนกตามเพศ โดยใช้
การทดสอบค่ า ที (t-test) และจ� ำ แนกตาม อายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ อายุราชการ
และอัตราเงินเดือน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One Way ANOVA) กรณีที่มีความแตกต่างท�ำการทดสอบรายคู่
โดยวิธีแบบเชฟเฟ่ (Scheffe)
		 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบ
บริบท (Context)

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหาร
งานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงดังตารางที่ 1
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		 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
พนั ก งานและเจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 138 แห่ง 355 คน ได้มาโดยวิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการบริหารงาน
บุ ค คลขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
มี ลั ก ษณะแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) คื อ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และมีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 ซึ่งก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนนข้อค�ำถาม
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
ช่วงคะแนนเฉลีย่ ของระดับการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยน�ำ
ระดับช่วงชัน้ มาก�ำหนดเป็นคะแนนเฉลีย่ ได้ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,
2556)
		 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับเห็นด้วย
					
น้อยที่สุด
		 คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับเห็นด้วย
					
น้อย
		 คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับเห็นด้วย
					
ปานกลาง
		 คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับเห็นด้วย
					
มาก
		 คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับเห็นด้วย
					
มากที่สุด
		 2.2 แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เพื่ อ หาแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. วิธีด�ำเนินการวิจัย
		 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัย
เชิงปริมาณผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ
ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเข้าพบผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
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ระเบียบและหลักการที่ถูกต้อง มีความสามารถในการออกค�ำสั่ง
ควบคุมพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความจงรักภักดีให้
เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท�ำงานและการบริหารเพื่อสร้างทีมงาน
ที่แข็งแกร่งและบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		 3.3 ด้ า นความมั่ น คงในอาชี พ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรมีการท�ำความเข้าใจกับบุคลากรอย่างชัดเจนถึง
ความเชือ่ มโยงระหว่างผลการปฏิบตั งิ านและผลตอบแทนทีบ่ คุ ลากร
จะได้ รั บ จากการท� ำ งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสร้ า งความมั่ น ใจใน
การปฏิบัติงานที่สามารถแยกแยะผู้มีผลการปฏิบัติงานได้ดีด้วย
ระบบคุณธรรม มีรูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสม ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและพัฒนาศักยภาพ
ในด้านต่างๆ สนับสนุนให้คนดี คนเก่งได้ท�ำงานตามศักยภาพ
ยกย่องชมเชยและให้กำ� ลังใจบุคลากรในการท�ำงานพร้อมทัง้ จัดให้มี
การเชิดชูเกียรติคนที่ประสบความส�ำเร็จ
		 3.4 ด้านความเป็นกลางทางการเมือง ผูบ้ ริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการท�ำงาน
ควรท�ำตัวเป็นกลาง ไม่บังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท�ำในสิ่งที่ผิด
โดยน� ำ อ� ำ นาจทางการเมื อ งของตนเองเข้ า มาแทรกแซงในการ
ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
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จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานบุ ค คลตามระบบคุ ณ ธรรมขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก เมือ่ พิจารณารายข้อเรียงตามล�ำดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านความสามารถอยู่ในระดับมาก ด้านความเสมอภาค
ทางโอกาส ด้านความเป็นกลางทางการเมือง และด้านความมั่นคง
ในอาชีพ ตามล�ำดับ
2. ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การบริ ห ารงานบุ ค คลตามระบบคุ ณ ธรรมขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา และต�ำแหน่ง การปฏิบัติ
หน้าที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ
อายุ อั ต ราเงิ น เดื อ น สถานภาพการสมรส และอายุ ร าชการ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน
3. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี พบว่า
		 3.1 ด้านความสามารถ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรมีมาตรฐานการก�ำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถของ
ผู้สมัครสอบทุกต�ำแหน่งอยู่แล้ว เพื่อที่จะได้บุคลากรที่มาท�ำงาน
ตรงกับต�ำแหน่งงาน นอกจากจะมีระบบอุปถัมภ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ในการสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		 3.2 ด้านความเสมอภาคทางโอกาส ผูบ้ ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ควรเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการท�ำงาน บริหารงาน
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลมี ก ารสื่ อ สารกั บ ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
และวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน รับฟังความคิดเห็น
ความต้องการและปัญหาต่างๆ ในการท�ำงานของบุคลากร เพื่อน�ำ
มาเป็ น ข้ อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจหรื อ ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานให้ ดี
มากยิ่ ง ขึ้ น สามารถตั ด สิ น ปั ญ หาที่ ย ากล� ำ บากบนพื้ น ฐานของ
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1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในจังหวัดสุราษฎรธานี แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที
หารงานบุ
คคลตามระบบคุ
ตารางที่ ่11 ค่คาาเฉลี
เฉลีย่ ่ยและส่
และสววนเบี
นเบีย่ ่ยงเบนมาตรฐานของระดั
งเบนมาตรฐานของระดับบความคิ
ความคิดเห็
ดเห็นเกี
นเกีย่ วกั
่ยวกับการบริ
บการบริ
หารงานบุ
คคลตามระบบณธรรม
กรปกครองส่
วนท้องถิว่นนทในจั
สุรงาษฎร์
คุขององค์
ณธรรมขององค
กรปกครองส
องถิงหวั
่น ดในจั
หวัดสุธรานีาษฎรธานี
การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
S.D.
ระดับความคิดเห็น
x
1. ดานความสามารถ
3.53
0.77
มาก
2. ดานความเสมอภาคทางโอกาส
3.43
0.76
มาก
3. ดานความมั่นคงในอาชีพ
3.28
0.79
มาก
4. ดานความเปนกลางทางการเมือง
3.34
0.79
มาก
รวม
3.39
0.78
มาก

วศินี ทะเดช

อภิปรายผล

1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความคิดเห็น
ของการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี โดยรวมอยู ่ ใ นระดับ มาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกด้านมีความเห็นด้วยมาก ได้แก่
ด้านความสามารถ ด้านความเสมอภาคทางโอกาส ด้านความมั่นคง
ในอาชีพ และด้านความเป็นกลางทางการเมือง ตามล�ำดับ ผู้วิจัย
น�ำเสนอการอภิปรายเป็นรายด้านดังนี้
		 1.1 ด้านความสามารถ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทั้งรายด้านและรายข้อ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก�ำหนดคุณวุฒิ
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ความขั ด แย้ ง ในองค์ ก รซึ่ ง จะน� ำ มาซึ่ ง ประโยชน์ ต ่ อ องค์ ก รและ
ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กร โสภณ สวยขุนทด (2557) ได้อธิบายถึง
กรอบแนวความคิดในการบริหารงานบุคคลว่า คือ กระบวนการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับบุคคลในองค์กรเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มี
ความรู ้ ค วามสามารถเหมาะสมกั บ ความต้ อ งการขององค์ ก ร
มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์
ของงานเห็นคุณค่าของบุคคลเพื่อให้การท�ำงานบรรลุเป้าหมาย
สู ง สุ ด ตามที่ อ งค์ ก รได้ ก� ำ หนดไว้ และ เกื้ อ ขวั ญ ทาง (2561)
ได้กล่าวว่า ระบบคุณธรรม คือ วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าท�ำงาน
โดยใช้การสอบรูปแบบต่างๆ เพือ่ ประเมินความรู้ ความสามารถของ
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามต้องการ โดยไม่ค�ำนึงถึงเหตุผลทาง
การเมืองหรือความสัมพันธ์สว่ นตัวเป็นส�ำคัญโดยตามระบบคุณธรรม
ยึดหลักการ 4 ประการ ได้แก่ ความเสมอภาคในโอกาส (Equality
of opportunity) ความสามารถ (Competence) ความมั่นคง
ในอาชีพการงาน (Security on tenure) และหลักความเป็นกลาง
(Political neutrality)
		 1.3 ด้านความมัน่ คงในอาชีพ เจ้าหน้าที่ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทั้งรายด้านและรายข้อ แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการกระตุ้นให้มี
ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง มีความสุขกับการได้ท�ำงาน
ในต�ำแหน่งและหน้าที่ที่ท�ำอยู่ในปัจจุบันนี้เปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้ศกึ ษาหาความรูเ้ พิม่ เติมรวมทัง้ ส่งเสริมความก้าวหน้าในต�ำแหน่ง
หน้าที่ราชการ มีการส�ำรวจความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการ และ
สิทธิประโยชน์เกือ้ กูลเป็นระยะๆ โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานอืน่ ๆ
ที่มีลักษณะเดียวกัน การก�ำหนดค่าตอบแทนที่จูงใจให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความชัดเจนหรือเป็นธรรม และมี
การก�ำหนดกรอบภาระงานให้เหมาะสมกับต�ำแหน่งงานอย่างชัดเจน
มี โ อกาสก้ า วหน้ า ในการเลื่ อ นต� ำ แหน่ ง หรื อ เลื่ อ นระดั บที่สูงขึ้น
อย่างเหมาะสม ไม่ช้าเกินไปเมื่อเทียบกับบุคลากรในองค์กรอื่นๆ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรเทพ สวัสดี (2557) กล่าวว่า กระบวน
การบริหารงานบุคคล คือ กิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนก�ำลังคน
การก� ำ หนดต� ำ แหน่ ง และอั ต ราเงิ น เดื อ น การสรรหาบุ ค คล
การบรรจุแต่งตั้งการพัฒนาบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน
วินัย สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ นพพงษ์ บุญจิตราดุล
(2557) กล่าวว่า การบริหารบุคคลควรมีขั้นตอนดังนี้ คือ การวาง
นโยบาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับบุคคล การวางแผนในการจัด
อัตราก�ำลังคนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวางโครงการปฏิบตั งิ าน
ก�ำหนดหน้าทีข่ องผูป้ ฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งต่างๆ การจัดชัน้ ต�ำแหน่งงาน
การก�ำหนดอัตราเงินเดือนค่าจ้าง การสรรหาบุคคลเข้าท�ำงานและ
การสอบไล่การคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง การให้ทดลองปฏิบัติงาน
การจัดท�ำทะเบียนประวัติ การย้ายและการโอน การพัฒนาบุคคล
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การศึกษา ความสามารถ ทักษะความช�ำนาญ ประสบการณ์เเละ
การฝึกอบรมสอดคล้องกับต�ำเเหน่งงาน วางเเผนก�ำหนดคุณสมบัติ
ความรู้ความสามารถของผู้สมัครสอบทุกต�ำแหน่งได้เหมาะสมกับ
ต�ำแหน่งที่ต้องการ มีการทดสอบความถนัดเเละความคล่องแคล่ว
ในการท�ำงานและก�ำหนดทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจในการท�ำงาน
สอดคล้องกับต�ำแหน่ง ท�ำให้หน่วยงานได้รับบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท� ำ งานและมี ทั ก ษะ
ความช�ำนาญในการท�ำงานเข้ามาปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุดา สุวรรณาภิรมย์ (2556) ได้ให้ความส�ำคัญของการบริหาร
บุคคลว่า การบริหารงานบุคคลเป็นงานที่ผู้รับผิดชอบในองค์การ
จะต้องให้ความส�ำคัญเนือ่ งจากงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นงาน
ทีม่ งุ่ เลือกสรรหาบุคคลทีมคี วามรูค้ วามสามารถมีประสบการณ์และ
มีทัศนคติที่ดีเข้ามาปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งยังต้องด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อท�ำการฝึกอบรมการพัฒนาและปรับปรุงให้บุคคลซึ่ง
เป็ น สมาชิ ก มี ค วามรู ้ ค วามสามารถเพิ่ ม พู น มากขึ้ น รวมทั้ ง
การประสานงานระหว่างฝ่ายระหว่างแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 1.2 ด้ า นความเสมอภาคทางโอกาส เจ้ า หน้ า ที่
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งรายด้านและรายข้อ แสดงให้เห็น
ว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปิด
โอกาสให้ผมู้ คี ณ
ุ สมบัตมิ าสมัครได้อย่างเท่าเทียมกันทัง้ บุคคลภายใน
และภายนอกองค์การ มีการสอบเเข่งขัน หรือสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือกที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ กลั่นเเกล้ง เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และ
มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมกับ
ต�ำเเหน่ง เเละสายงาน มีความยุตธิ รรมเทีย่ งตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีการบริหารงาน มีการก�ำหนดหน้าทีแ่ ละกรอบภาระงานให้เหมาะสม
กั บ ต� ำ แหน่ ง งาน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของงานให้ บ รรลุ วั ต ถุ
ประสงค์ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยค�ำนึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน เปิดโอกาสให้
บุคลากรหรือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ไข
ปัญหา และน�ำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารงาน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เพชร กล้าหาญ (2552) ได้ให้ความส�ำคัญของ
การบริหารบุคคลว่า องค์กรจะประสบความส�ำเร็จในการท�ำงาน
มากน้อยเพียงใดนั้นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง คือ การบริหารงานบุคคล
ผู้บริหารจ�ำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์รู้หลัก
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องเข้าใจธรรมชาติของคนและ
ธรรมชาติของงานมากขึ้นมีการวางแผนที่เหมาะสมมีการใช้คนให้
เหมาะสมกับงานตามวัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กร
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รมี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาหรื อ
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ได้ รั บ ประสบการณ์ ที่ ก ว้ า งขวางหลายด้ า น จึ ง ส่ ง ผลให้ ค นที่ มี
การศึ ก ษาสู ง มี เ หตุ ผ ล มี ก ระบวนการคิ ด การรั บรู ้ แตกต่า งกัน
นอกจากนี้ ต�ำแหน่งงานการปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันท�ำให้บุคคล
เกิดการรับรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ รสนิยม
ค่านิยมและความต้องการที่แตกต่างกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552)
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ นรรธพงศ์ ใคร่เครือ (2558)
ที่ได้ท�ำการศึกษาปัญหาการบริหารงานคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดระยอง พบว่า บุคลากรทีม่ ตี ำ� แหน่งการท�ำงาน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยองแตกต่างกัน
3. ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรมีมาตรฐานการ
ก�ำหนดคุณสมบัตคิ วามรูค้ วามสามารถของผูส้ มัครสอบทุกต�ำแหน่ง
เพือ่ ทีจ่ ะได้บคุ ลากรทีม่ าท�ำงานตรงกับต�ำแหน่งงาน ด้านความเสมอภาค
ทางโอกาส ผูบ้ ริหารควรเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการท�ำงาน บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
และวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน สามารถตัดสินปัญหา
ต่างๆ มีความสามารถในการออกค�ำสั่งควบคุม สร้างแรงบันดาลใจ
และความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการท�ำงานมีการบริหารเพื่อสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง
และบรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้านความมั่นคงในอาชีพ ควรมี
การท�ำความเข้าใจกับบุคลากรอย่างชัดเจนถึงความเชือ่ มโยงระหว่าง
ผลการปฏิบตั งิ านและผลตอบแทนทีบ่ คุ ลากรจะได้รบั จากการท�ำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่สามารถ
แยกแยะผู้มีผลการปฏิบัติงานได้ดีด้วยระบบคุณธรรม ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและพัฒนาศักยภาพ
ในด้านต่างๆ และให้ก�ำลังใจบุคลากรในการท�ำงาน ด้านความเป็น
กลางทางการเมือง ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีในการท�ำงาน ควรท�ำตัวเป็นกลาง ไม่บังคับให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท�ำในสิ่งที่ผิดโดยน�ำอ�ำนาจทางการเมืองของ
ตนเองเข้ามาแทรกแซงในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ผลประโยชน์ของตนเอง
สอดคล้องกับการศึกษาของ พระมหาสุเทพ สุเทวเมธี (ดีเยี่ยม)
(2557) ที่ได้ท�ำการศึกษาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และให้ข้อเสนอแนะ
ในการบริหารงานบุคคลว่า ผู้บริหารควรเว้นจากอคติ ควรใช้หลัก
สังคหวัตถุ 4 และปฏิบัติตามหลักเหฏฐิมทิศ ใช้หลักธรรมส�ำหรับ
นักปกครองนักบริหารที่ดี หลักความถูกต้อง มีการพิจารณาวินิจฉัย
ปัญหา การท�ำการตัดสินใจและสั่งการด้วยความถูกต้องรู้จักคิด พูด
ท�ำกิจการงาน และปฏิบัติงานได้เหมาะสม
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การประเมินผล การปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ
การเลื่อนขั้นและการเลื่อนต�ำแหน่ง และผดุง วุฒิเอ้ย (2552)
กล่าวว่า องค์ประกอบที่จะท�ำให้คนในหน่วยงานมีขวัญและก�ำลัง
ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เป็นที่พึงพอใจ เป็นที่ยอมรับ
ของพนักงานหรือไม่ คนท�ำงานมีความพึงพอใจและภูมิใจในงาน
ที่ตนปฏิบัติหรือไม่ มีความสัมพันธ์กันดีระหว่างคนปฏิบัติงานอยู่
หรือไม่ สิ่งตอบแทนให้กับบุคคลที่ปฏิบัติงานเหมาะสมเพียงใด
การให้บ�ำเหน็จบ�ำนาญ การเลื่อนขั้นต�ำแหน่งสภาพการท�ำงาน
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน เป็นที่พอใจของพนักงานหรือไม่
		 1.4 ด้านความเป็นกลางทางการเมือง เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทัง้ รายด้านและรายข้อ แสดงให้เห็นว่า
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงาน
โดยไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และยึด
ประโยชน์สว่ นรวมของทางราชการมากกว่าประโยชน์สว่ นตน ปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ช่องว่าง
ของกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองและเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่น
ไม่ใช้อำ� นาจหน้าที่ ความสัมพันธ์สว่ นตัว การกระท�ำโดยวิธกี ารอืน่ ใด
หรือเสนอให้ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด เพือ่ ประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรง และ
เที่ยงธรรม ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเที่ยงธรรม ทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน และรับฟังข้อเสนอแนะช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำและ
แก้ไขปัญหาแก่ผู้บริการด้วยความเต็มใจ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ประวีณ ณ นคร (2555) ได้กล่าวถึง “ระบบคุณธรรม”
ในการบริหารงานบุคคล (Merit System) หมายถึง ระบบที่ยึดถือ
ความถูกต้องที่จะเป็นคุณต่อการบริหารคน ซึ่งได้แก่ การน�ำความรู้
ความสามารถ ทักษะ และความประพฤติของคนมาเป็นหลักใน
การบริหารคนหรือเลื่อนลดปลดย้ายคนในทางทฤษฎี ที่เราเรียน
มาตั้งแต่อดีตระบบคุณธรรม (Merit System) ยึดถือหลักส�ำคัญ
4 ประการ คือ สมรรถนะ (Competency) ความเสมอภาค
ในโอกาส (Equality of Opportunity) ความมั่นคงในอาชีพ
การงาน (Security of Tenure) ความเป็นกลางทางการเมือง
(Political Neutrality)
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี จ� ำ แนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา และต�ำแหน่ง การปฏิบัติหน้าที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า ระดับการศึกษา
เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับความคิดเห็นการรับรู้
หรือพฤติกรรมของบุคคล โดยบุคคลที่มีการศึกษาสูงมีโอกาสได้รับรู้
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี” ผูว้ จิ ยั ขอเสนอประเด็นทีค่ วรก�ำหนดเป็นนโยบายเพือ่
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น�ำไปใช้ดังต่อไปนี้
1. ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรน�ำระเบียบ
การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมมาใช้อย่างจริงจัง
2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่ ได้มีส่วนร่วมก�ำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคล
ตามระบบคุณธรรมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับทุกฝ่าย
3. ควรเสริมสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น การจัดสวัสดิการอืน่ ทีน่ อกเหนือ
จากที่กฎหมายก�ำหนด เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีใ่ นแต่ละองค์กร ควรมีความรู้
ความเข้าใจ และให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมทั้งในระดับตนเองและระดับองค์กร เพื่อส่งผลให้การ
บริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรน�ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
องค์กร มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
3. ควรมีก ารประเมิน ผลการบริหารงานบุ ค คลตาม
ระบบคุณธรรมในแต่ละปี เพือ่ ปรับปรุง และพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�ำการศึกษาวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ควรท�ำการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ได้
ข้อมูลการบริหารบุคคลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. ควรศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องเจ้ า หน้ า ที่ แ ต่ ล ะบุ ค คล
ว่ า มี ค วามต้ อ งการเพิ่ ม เติ ม ในการพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คล
แบบใดบ้างในการพัฒนาตนเอง เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากรส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท�ำงานบุคลากรส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาแนวทาง
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากรส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix method)
ระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Quality research) ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ
ได้แก่ บุคลากรในสังกัดส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 64 คน และผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่
ผู้บริหารและหัวหน้างาน ในส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 6 คน เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและ
แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากรส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยูใ่ นประสิทธิภาพมาก
เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย ได้แก่ การท�ำงานด้านข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ มีประสิทธิภาพระดับมาก ค่าเฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ การท�ำงาน
ด้านใช้หลักเหตุผล ด้านความยุติธรรม ด้านก�ำหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ด้านการท�ำงานที่มีมาตรฐาน และด้านการให้รางวัล ตามล�ำดับ
2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจ�ำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรที่มีตามเพศ อายุ กลุ่มงาน ระดับการศึกษา ฝ่ายงาน
ต� ำ แหน่ ง รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น แตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของบุ ค ลากรส� ำ นั ก งานจั ด หางาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากรส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบว่า ในการท�ำงานด้านการให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ ควรเพิ่มการให้รางวัลหรือให้ผลตอบแทนกับผลการท�ำงานของกลุ่มหรือทีม
ในฝ่ายงาน ด้านใช้หลักเหตุผลควรมีการวิเคราะห์และก�ำหนดปัญหาและสามารถหาทางแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ความรู้
อย่างมีเหตุผล ด้านความยุติธรรม ควรมีความเสมอภาค ด้านก�ำหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ควรมีการก�ำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน ด้านข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ควรสร้างความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลขึ้นอยู่กับบริบทองค์กร
ด้านการท�ำงานที่มีมาตรฐานควรปรับปรุงพัฒนาระบบการลงเวลาการปฏิบัติงาน
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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.
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สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ประกอบด้วยองค์กรหรือหน่วย
งานต่าง ซึ่งองค์กรเหล่านี้จะมีความผูกพันกับวิถีชีวิตมนุษย์ องค์กร
มักเป็นสิง่ ทีร่ วมของงานและคน โดยงานจะส�ำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
หรือไม่นนั้ ขึน้ อยูก่ บั หลักการบริหารและการจัดการองค์กรเป็นส�ำคัญ
เมื่อใดก็ตามที่ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติขององค์กร
ผูบ้ ริหารก็สามารถประยุกต์หลักการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้ หลักการบริหารนั้นหากมอง
ในแง่ของกลุม่ คนผูบ้ ริหารจะต้องบริหารองค์กรโดยเน้นมนุษย์สมั พันธ์
แต่หากมองในแง่ของระบบผูบ้ ริหารก็ควรเน้นความส�ำคัญในทุกส่วน
ขององค์กร ดังทีก่ ล่าวมาแล้วว่าองค์กรจะประกอบด้วย งาน และคน
เสมอ ดังนั้นเมื่อผู้บริหารต้องการให้องค์กรมีประสิทธิภาพรอบด้าน
ผู้บริหารจึงต้องให้ความส�ำคัญกับทั้งสองด้านดังที่กล่าวมาข้างต้น
ควบคู่กันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (สมคิด บางโม, 2552)
ส�ำหรับประสิทธิภาพในการท�ำงาน เกิดจากความพึงพอใจ
ในการท�ำงานของบุคลากรในองค์กร จึงมีผลต่อความส�ำเร็จของงาน
และองค์กรรวมทั้งความสุขของผู้ท�ำงานด้วย ดังนั้นหากองค์กรใด
บุคลากรไม่มีความพึงพอใจในการท�ำงานก็อาจจะเป็นมูลเหตุหนึ่ง
ที่ท�ำให้ผลงานและการท�ำงานไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพ
ของงานลดลงและเป็นผลเสียต่อองค์กรท�ำให้งานเกิดความเสียหาย
และท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาทางวิ นั ย ได้ อี ก ด้ ว ยแต่ ใ นทางตรงกั น ข้ า ม
หากองค์กรมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการท�ำงานก็ย่อมส่งผล
ทางบวกต่อการท�ำงานนอกจากนีย้ งั เป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนถึงประสิทธิภาพ
ของการท�ำงานและภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารองค์กรนัน้ ๆ ดังนัน้ ถ้าหาก
หน่วยงานใดเห็นความส�ำคัญของประสิทธิภาพในการท�ำงานให้เกิดขึน้
กับบุคลากรในหน่วยงานของตน และมีความเข้าใจในปัจจัย หรือ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ อีกทั้งตระหนักอยู่เสมอว่า
ความรูส้ กึ กระตือรือร้นในการท�ำงานนัน้ สามารถเปลีย่ นได้ตลอดเวลา
ตามสภาพการณ์หรือตามเวลาหากความต้องการทางด้านสุขอนามัย
(Hygiene Needs) ได้รับการตอบสนองอย่างไม่เต็มที่ มนุษย์จะเกิด
ความไม่ พึ ง พอใจบางครั้ ง มี ก ารนั ด หยุ ด งานประท้ ว ง ถึ ง แม้ ว ่ า
จะได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่มนุษย์ก็ยังไม่พึงพอใจ ดังนั้น
การตอบสนองความต้องการด้านสุขอนามัยของมนุษย์จะเป็นเงือ่ นไข
หนึง่ ในการลดความไม่พงึ พอใจในการท�ำงานลงเท่านัน้ แต่ไม่สามารถ
ท�ำให้มนุษย์พอใจได้ (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2552) ในขณะเดียวกัน
หากความต้องการด้านการจูงใจได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่
มนุษย์จะรูส้ กึ พึงพอใจพร้อมท�ำงานด้วยความรักในหน้าที่ อุทศิ ตนเอง
ท�ำงาน รวมทั้งเสียสละ ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับองค์กร
อย่ า งไม่ รู ้ สึ ก เหน็ ด เหนื่ อ ยปั จ จั ย ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจ
ในการท�ำงาน ประกอบด้วย ความรู้และความเข้าใจในงานที่ท�ำ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท�ำงาน
ความมัน่ คง ความก้าวหน้าในงาน และขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน

การท�ำงานเป็นทีมนั้นมีความส�ำคัญต่อการท�ำงานในองค์กรเป็น
อย่างมาก การที่ทุกคนในองค์กรรู้สึกว่าตนอยู่ในทีมเดียวกันและ
ร่วมแรงร่วมใจให้องค์กรประสบความส�ำเร็จร่วมกันนั้นการด�ำเนินงาน
ขององค์กรต้องบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ทมี งานจะช่วยท�ำให้วตั ถุประสงค์การท�ำงาน
ขององค์กรบรรลุเป้าหมายเท่านัน้ แต่ทมี งานยังจะเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศการท�ำงานขององค์กรนั้นอีกด้วย
ผูบ้ ริหารจึงต้องสร้างทีมงานขึน้ ในองค์กรกระตุน้ ให้ทกุ คนมีความรูส้ กึ
ว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในฐานะส่วนหนึ่งของทีม ความสามารถของ
ผู้บริหารในการจัดการควบคุมบรรยากาศในองค์กรให้เอื้อต่อการ
ท�ำงานนั้น ผู้บริหารจะต้องหาวิธีการสร้างความรู้สึกให้เข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของทีม เมื่อบรรยากาศเอื้ออ�ำนวยต่อความรู้สึกดังกล่าว
แล้ว จะส่งผลให้ทีมนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
เพิ่มมากขึ้น (ปัทมาพร ท่อชู, 2559)
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นองค์กร
หลักในการบริหารแรงงาน พัฒนาประชากรให้มีงานท�ำ การพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน มีหลัก
ประกันมัน่ คงและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ใี นการท�ำงาน (ส�ำนักงานประกัน
สังคม กรมการจัดหางาน, 2552) ซึง่ เป็นภารกิจทีส่ ำ� คัญในการบริการ
ประชาชน จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ส�ำนักจัดหางานเป็นองค์กร
ที่มีภารกิจที่ส�ำคัญในการบริการประชาชน เกี่ยวกับการจัดหางาน
บุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการที่จะเป็นกลไก
ขับเคลื่อนภารกิจเหล่านี้ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และด้วยเหตุนี้
จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีบ่ คุ ลากรของส�ำนักจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จะต้องมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากบุคลากรของส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
สุราษฎร์ธานี สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้ ว ย่ อ มส่ ง ผลให้ ส� ำ นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
มีความเข้มแข็ง สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การที่บุคลากรจะท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับความ
ร่วมมือและเสียสละในการท�ำงานอย่างจริงจัง ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท�ำงานประกอบด้วยหลายปัจจัย ผูบ้ ริหารทุกระดับ
จึงควรให้ความสนใจในประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากรใน
ทุกด้าน และน�ำมาเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์งาน และ
การก�ำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อันจะน�ำไปสู่
การเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้ง
น�ำองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
สุราษฎร์ธานี นับว่ามีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งจะต้องได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันมีภาระงานที่มากขึ้นและ
จะต้องท�ำให้ทันกับห้วงเวลาของกฎหมายและบทบาทหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบอ�ำนาจตามโครงการ เพราะฉะนั้นบุคลากรนับว่าเป็น
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106 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
กลไกหลักที่จะต้องได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านก่อน
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกเพื่อให้เป็น
พื้นฐานในการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นเหตุผลให้
ผู้วิจัยสนใจศึกษาประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากรส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนือ่ งจากเป็นองค์กรทีม่ ผี มู้ าใช้บริการ
จ�ำนวนมากทัง้ คนไทยและชาวต่างชาติ ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์ของ
การศึกษา เพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท�ำงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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		 กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ
		 ผู้วิจัยได้น�ำประชากรทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยข้อมูลประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากรส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 64 คน
		 กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ คือ ข้าราชการระดับสูง
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ผู้ให้ข้อมูลหลักโดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์ จากผูท้ มี่ คี วามรูห้ รือประสบการณ์
ทางวิชาการด้านประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากรส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นบุคคลทั้งหมดแบบเฉพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling) รวมจ�ำนวน 6 ท่าน ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากร 		 1. จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
		 2. หั ว หน้ า ฝ่ า ยควบคุ ม การท� ำ งานคนต่ า งด้ า ว
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท�ำงานบุคลากร ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
		 3. หั ว หน้ า ฝ่ า ยงานบริ ห ารส� ำ นั ก งานจั ด หางาน
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
		 4. หั ว หน้ า ฝ่ า ยงานแนะแนวอาชี พ ส� ำ นั ก งาน
การท�ำงานของบุคลากรส�ำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
		 5. หัวหน้าฝ่ายงานการเงินส�ำนักงานจัดหางาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของบุ ค ลากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
		 6. หั ว หน้ า ฝ่ า ยศู น ย์ ป ระสานงานประมงทะเล
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ทราบถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของบุ ค ลากร ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมือ่ เปรียบเทียบตามปัจจัย
		 การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพ
ส่วนบุคคล
3. ทราบถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงาน การท�ำงานของบุคลากรส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของ Harrington (1996, อ้างถึงใน
ของบุคลากรส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. ส� ำ นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี แ ละ สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์, 2550) ได้สังเคราะห์ค�ำนิยามประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน ขององค์กร โดยให้ความส�ำคัญทีโ่ ครงสร้างและเป้าหมายขององค์กร
การท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ รวมทัง้ องค์กรและผูท้ มี่ าใช้บริการ ซึ่ ง ก� ำ หนดหลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพไว้ 6 ประการ เพื่ อ สะท้ อ นถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการบริหารจัดการที่มีระบบโดย
เกิดประโยชน์สูงสุด
มุ่งที่การท�ำงานให้เหมาะสมและง่ายขึ้น ซึ่งจะลดความสิ้นเปลือง
ในด้านต่างๆ โดยหลักประสิทธิภาพ 6 ประการ ประกอบด้วย
อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
		 1. ก�ำหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
		 2. ใช้หลักเหตุผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการวิจยั
		 3. ความยุติธรรม
แบบผสมผสาน ก�ำหนดรายละเอียดดังนี้
		 4. ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 5. การท�ำงานที่มีมาตรฐาน
		 ประชากรที่ใช้ในวิจัย คือ บุคลากรส�ำนักงานจัดหา
		 6. การให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ
งานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ข้าราชการระดับสูง พนักงาน
ราชการ เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จ�ำนวน 64 คน

พรรณพนัช มีสุข

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 25635 107
3. กรอบแนวคิ
ดในการวิ
3. กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัย จัย
ตัวแปรตน
ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย
1. เพศ
2. อายุ
3. กลุมงาน
4. ระดับการศึกษา
5. ฝายงาน
6. ตําแหนง
7. รายไดเฉลีย่ ตอเดือน

รำไ

พพ
รรณ
ี

ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุราษฎรธานี
1. กําหนดจุดมุงหมายที่ชัดเจน
2. ใชหลักเหตุผล
3. ความยุติธรรม
4. ขอมูลที่นาเชื่อถือ
5. การทํางานที่มีมาตรฐาน
6.การให
6.
การให้รรางวั
างวัลลทีที่ม่มีปีประสิ
ระสิททธิธิภภาพ
าพ

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.4.1 เครื
่องมือที่ใช้ในการวิทธิจภัยาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานจัดหางานจั
6. การวิ
เคราะห์
ข้อมูธลานี มีลักษณะ
แบบสอบถามประสิ
งหวั
ดสุราษฎร
		วนประมาณค
4.1 แบบสอบถามประสิ
ภ าพการท�วำยประสิ
งานของ
		
ป ั จ จัดยมุส่งวหมาย
นบุ ค คล โดยใช้ ส ถิ ติ
แบบมาตราส
า (Rating Scale)ท ธิประกอบด
ทธิภาพการทํ
างาน 6 ด6.1
านการวิ
คือ ดเาคราะห์
นกําหนดจุ
ลากรส�
ำนักหงานจั
ดหางานจั
งหวัดสุรตาษฎร์
งพรรณนา
(Descriptive
Statistics)
ได้แก่รางวั
ความถี
ที่ชบุัดคเจน
ดานใช
ลักเหตุ
ผล ดานความยุ
ิธรรมธดานี
านขมีอลมูักลษณะแบบ
ที่นาเชื่อถือ ดเชิานการทํ
างานที
่มีมาตรฐานและด
านการให
ล ่ (Frequency)
ที่มมาตราส่
ีประสิทวธินประมาณค่
ภาพ แบบสอบถามได
ผานการตรวจสอบคุ
ณภาพเชิ
โดยผู
เชี่ย(Percentage)
วชาญและมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
า (Rating Scale)
ประกอบด้วย ประสิ
ทธิภาพงเนื้อหา
และร้
อยละ
เทการท�
ากับ ำ0.91
งาน 6 ด้าน คือ ด้านก�ำหนดจุดมุ่งหมาย ที่ชัดเจน ด้านใช้หลัก 		 6.2 การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
4.2 แบบสั
มภาษณ
เชิงอลึมูกลเพืที่อนหาแนวทางในการพั
นาประสิ
ทธิภทาพการทํ
างานของบุ
คลากรสํ
านักงานจั
ดหา ดหางานจังหวัด
เหตุผล ด้านความยุ
ติธรรม
ด้านข้
่าเชื่อถือ ด้านการท�ำฒงาน
ประสิ
ธิภาพการท�
ำงานของบุ
คลากรส�
ำนักงานจั
งานจั
หวัดสุราษฎรธาานี
ที่มีมงาตรฐานและด้
นการให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ แบบสอบถาม สุราษฎร์ธานี ใช้การหาค่าเฉลี่ย (µ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
5.
วิ
ธ
ด
ี
า
ํ
เนิ
น
จัย งเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญและมีค่า 		 6.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ได้ผ่านการตรวจสอบคุการวิ
ณภาพเชิ
ปนการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริ
มาณผู
ัยดําเนินำงานของบุ
การเก็บรวบรวมข
จาก ดหางานจังหวัด
ความเชื่อมั่นการวิ
ทั้งฉบัจบัยเท่ครัากั้งนีบ้เ0.91
ประสิ
ทธิภวิจาพการท�
คลากรส�ำอนัมูกลงานจั
กลุ		
มตัวอยาง คือ บุ4.2คลากรสํ
กงานจัเดชิหางานจั
หวัดสุราษฎรธานี ประกอบด
วยธานี
พนักจ�งานราชการ
หนาทีก่ปารทดสอบค่
ฏิบัติงาน าที (t - test)
แบบสัามนัภาษณ์
งลึกเพื่องหาแนวทางในการ
สุราษฎร์
ำแนกตามเพศเจาโดยใช้
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 64 คน โดยเขาพบจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
พัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากรส�ำนักงานจัดหางาน และจ�ำแนกตาม อายุ กลุ่มงาน การศึกษา ฝ่ายงาน ต�ำแหน่ง
ของการศึกษา และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง สวนการวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยไดทําหนังสือขอความรวมมือ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ในการสัมภาษณ เขาสัมภาษณผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารและหัวหนางาน สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี ตาม
5. และนํ
วิธีด�ำาเนิ
นการวิจัย มภาษณมาสรุปผลวิเคราะหผลในเชิ(One
เวลาที่นัดหมาย
ผลจากการสั
งเนื้อหาWay ANOVA) กรณีที่มีความแตกต่างท�ำการทดสอบรายคู่
		
จัยครัขอ้งนีมู้เลป็นการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัย โดยวิธีแบบเชฟเฟ่ (Scheffe)
6. การวิการวิ
เคราะห
เชิงปริมาณผู6.1
้วิจัยด�การวิ
ำเนินเคราะห
การเก็บปรวบรวมข้
ลจากกลุ
		
6.4 การวิ
เ คราะห์ไดข ้ อแมูกลความถี
เชิ ง คุ ณ่ ภาพ จากแบบ
จจัยสวนบุอคมูคล
โดยใช่มสตัถิวตอย่
ิเชิางงพรรณนา
(Descriptive
Statistics)
คือ บุคลากรส�และร
ำนักงานจั
หางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (a semi-structured in-depth
(Frequency)
อยละด(Percentage)
พนักงานราชการ
เจ้าหน้เคราะห
าที่ปฏิบระดั
ัติงานส�
ำนักงานจั
งหวัดทธิภinterview)
ผู้วิจัยได้คนลากรสํ
�ำข้อมูลามาจั
ดกลุ่มดข้หางาน
อมูลของการสัมภาษณ์
6.2 การวิ
บความคิ
ดเห็นดเกีหางานจั
่ยวกับประสิ
าพการทํางานของบุ
นักงานจั
ราษฎร์
ธานี จ�ธำานี
นวนใช
64กคน
โดยเข้
าพบจั
ดหางานจั
หวั่ยดงเบนมาตรฐาน
สุราษฎร์ธานี (σ)
ที่ก�ำหนดไว้ (Data Grouping) จากนั้นจึงน�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
จังสุหวั
ดสุราษฎร
ารหาค
าเฉลี
่ย ()
และคางเบี
เพื่อชี้แจงวัต6.3
ถุประสงค์
ของการศึ
ำเนินดการเก็
เทคนิคาการวิ
เคราะห์
เนือ้ หาานั(Content
Analysis Technique)
การวิเคราะห
เปรีกยษา
บเทีและด�
ยบความคิ
เห็นเกีบ่ยรวบรวม
วกับประสิทโดยใช้
ธิภาพการทํ
งานของบุ
คลากรสํ
กงานจัดหา
ข้อมูงลหวัด้ดวยตนเอง
จัยเชิงคุณภาพผู
ัยได้ท�ำหนังาสืทีอขอ
งานจั
สุราษฎรธส่านีวนการวิ
จําแนกตามเพศ
โดยใช้วกิจารทดสอบค
(t – test) และจําแนกตาม อายุ กลุม งาน การศึกษา
อในการสั
มภาษณ์
ผใู้ ห้ขอ้ เมูคราะห
ล ได้แก่ความแปรปรวนแบบทางเดี
ผูบ้ ริหาร
ฝาความร่
ยงาน วตํมมื
าแหน
ง รายได
เฉลีย่ ตเข้อาเดืสัมอภาษณ์
น โดยการวิ
ยว (One Way ANOVA) กรณีที่มี
ความแตกต
โดยวิงธหวั
ีแบบเชฟเฟ
และหัวหน้าางทํ
งานาการทดสอบรายคู
ส�ำนักงานจัดหางานจั
ดสุราษฎร์(Scheffe)
ธานี ตามเวลา
ที่นัดหมาย และน�ำผลจากการสัมภาษณ์มาสรุปผลวิเคราะห์ผล
ในเชิงเนื้อหา
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6.4 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (a semistructured indepth
interview) ผูวิจัยไดนําขอมูลมาจัดกลุมขอมูลของการสัมภาษณที่กําหนดไว (Data Grouping) จากนั้นจึงนําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis Technique)
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัย
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ฝ่ายงานควบคุมการท�ำงานคนต่างด้าว 3 สัญชาติ จ�ำนวน 40 คน
1. ผลการวิ
อมูลทั่วต้ ไปของผู
ตอบแบบสอบถาม
พบว
งหวัวดนใหญ่
สุราษฎร
ธานีเฉลี่ย
มีต�ำแหน่
งลูากจ้บุาคงชัลากรสํ
่วคราวานัจ�กำงานจั
นวน ด39หางานจั
คน และส่
รายได้
1. ผลการวิ
เคราะห์ขเอ้คราะห
มูลทัว่ ขไปของผู
อบแบบสอบถาม
สวนใหญ
นเพศหญิ
ง จํานวน
คน มีธอานี
ายุส2030
คน จบการศึกษาระดั
ปริญญาตรี
อเดือ29
น 10,001-15,000
บาท จ�บำนวน
56 คน จํานวน 43 คน
พบว่า บุคลากรส�
ำนัเกปงานจั
ดหางานจั
งหวัด46สุราษฎร์
่วนใหญ่ป จําต่นวน
บัติงคน
านกลุมีอมายุ
งานจั20-30
ดการระบบการทํ
งานคนต
คน ฝายงานควบคุ
งานคนต
งดาวทธิ3ภาพ
กษาความคิดมเห็การทํ
นเกีย่ าวกั
บระดับาประสิ
เป็นเพศหญิสงวนใหญ
จํานวนปฏิ46
ปี จํานวน า29
คน างดาว จํานวน2.38ผลการศึ
สัญชาติ จํานวน 40 คน มีตําแหนงลูกจางชั่วคราว จํานวน 39 คน และสวนใหญรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,00115,000
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 43 คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน การท�ำงานของบุคลากรส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บาท จํานวน 56 คน
กลุ ่ ม งานจั ด การระบบการท� ำ งานคนต่ า งด้ า ว จ� ำ นวน 38 คน แสดงดังตารางที่ 1
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานจัดหางานจังหวัด
สุราษฎรธานี แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที
คลากร
ตารางที่ 1่ 1ค่คาาเฉลี
เฉลี่ย่ยและส่
และสววนเบี
นเบี่ย่ยงเบนมาตรฐานความคิ
งเบนมาตรฐานความคิดดเห็เห็นนเกีเกี่ยวกั
่ยวกับบระดั
ระดับบประสิ
ประสิทธิทภธิาพการท�
ภาพการทํำงานของบุ
างานของบุ
คลากร
ส�สํำนัานักกงานจั
ด
หางานจั
ง
หวั
ด
สุ
ร
าษฎร์
ธ
านี
งานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี
ระดับประสิทธิภาพ
การทํางานของบุคลากร

σ
1. กําหนดจุดมุงหมายที่ชัดเจน
4.06
0.76
มาก
2. ใชหลักเหตุผล
4.10
0.70
มาก
3. ความยุติธรรม
4.07
0.70
มาก
4. ขอมูลที่นาเชื่อถือ
4.19
0.71
มาก
5. การทํางานที่มาตรฐาน
4.01
0.90
มาก
6. การใหรางวัลที่มีประสิทธิภาพ
3.80
0.12
มาก
รวม
4.04
0.78
มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 		 4.2 ด้านการใช้หลักเหตุผล
จากตารางที่ 1 พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร สํานักงาน
ระดับประสิจัทดธิหางานจั
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เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย พบวา ดานขอมูลที่นาเชื่อถือ มีประสิทธิภาพระดับมาก คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือลากร
ระดับมากทุดกาด้นใช
าน หเมืลัอ่ กพิเหตุ
จารณาเป็
รายด้านเรีตยิธงตามล�
ทุกคนในองค์
ัญหาต่่มีมางๆ
และการตั
ใจโดยใช้วิธี
ผล ดนานความยุ
รรม ดาำดันกํบจากมาก
าหนดจุดมุงหมายที
่ชัดเจนกรดในการแก้
านการทําปงานที
าตรฐาน
และดดสิานนการให
ไปหาน้อย รางวั
พบว่ลา ทีด้่มาีปนข้
อมูทลธิทีภ่นาพ
่าเชืตามลํ
่อถือ ามีดัปบระสิทธิภาพระดับมาก การหรือเครื่องมือหลักเหตุผลในการแก้ปัญหาให้ดีที่สุด บุคลากร
ระสิ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคื
อ ด้านใช้หลักเหตุผลฐานเปรี
ด้านความยุ
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ลต่างๆทธิให้
ชัดเจน าเพืงานของบุ
่อใช้ในการตั
ดสินใจ
3. ผลการทดสอบสมมติ
ยบเทียตบระดั
ดเห็้คนวามเข้
เกี่ยวกัาบใจข้
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าแนกตามป
นบุคนคล
คลากรที
่มีตำามเพศ
อายุำคักลุ
มงาน ระดั
บ
ด้านการให้รการศึ
างวัลกทีษา
่มีประสิ
ทธิภาพตําตามล�
บ เฉลี่ยตอเดือน แตกตปรัางกั
บเปลี
ยนให้
ดผลส�
ำเร็จทของงานขึ
้นอย่างานของ
างเต็มที่และ
ฝายงาน
แหนำงดัรายได
น มี่ยคนหมุ
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นเกีเ่ยกิวกั
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ธิภาพการทํ
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สํานักงานจัดหางานจัฐ านเปรี
งหวัดสุรยาษฎร
ไมแตกต
ผลการทดสอบสมมติ
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บ ามีงกัคนุณภาพ
ผลการศึ
ฒนาประสิ
างานของบุ
านักตงานจั
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ4.ระดั
บประสิกทษาแนวทางในการพั
ธิภาพการท�ำงานของบุ
คลากรทธิภาพการทํ
		
4.3คด้ลากรสํ
านความยุ
ิธรรมดหางาน จังหวัด
ราษฎรธงานี
า ธานี จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ส�ำนักงานจัสุดหางานจั
หวัดพบว
สุราษฎร์
		 ด้านความยุตธิ รรม ใช้การประเมินผลการปฎิบตั งิ าน
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หมายที
ช
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ด
ั
เจน
พบว่า บุคลากรที่มีตามเพศ อายุ กลุ่มงาน ระดับการศึกษา ฝ่ายงาน (Performance Appraisal : PA) เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการวัดผล
นักงานจั
สรางความชั
างานทุทั้งกในเรื
คนมี่อคงความสามารถในการ
วามตองการ เชน
ต�ำแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสําแตกต่
างกันดหางานจั
มีความคิงดหวัเห็ดนสุเกีร่ยาษฎร
วกับ ธานีทางการปฎิ
บัตดิงเจนในการทํ
านของบุคลากร
การกําหนดบทบาทเป
าหมายส�ำและหน
่ที่รับผิดชอบให
กคนเขงศัากใจอย
างชัช่ ดว่ เจน
แรงบันดาลใจทํำเร็าจหน
ประสิทธิภาพการท�
ำงานของบุคลากร
นักงานจัาทีดหางานจั
งหวัด บุคท�ลากรทุ
ำงานไปจนถึ
ยภาพที
ยให้อและมี
งค์กรประสบความส�
ได้าดทียี ่ งิ่ ขึน้
ระสิทางกั
ธิภนาพมากขึ้น บุคลากรสรางแรงบัลดาลใจในการทํ
คิดงในทางบวก
ี่ดี
สุราษฎร์ธานีใหไมม่ีปแตกต่
เพื่อางาน
ปรับปรุ
องค์กรให้ดียสริ่งขึา้นงทัไปศนคติ
เช่น ทการทบทวนการตั
้งเป้าหมาย
4.2 ดานการใชหลักเหตุผล
4. ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เฉพาะเจาะจง การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ
การบริหารหลักเหตุผลของสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี การตัดสินใจเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับ
การท�ำงานของบุคลากรส�ำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การก�ำหนดแผนการปฏิบตั งิ านทีท่ กุ ฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน อย่างเป็นไป
บุคลากรทุกคนในองคกร ในการแกปญหาตางๆ และการตัดสินใจโดยใชวิธีการหรือเครื่องมือหลักเหตุผลในการแกปญหา
พบว่า ใหดีท่ีสุด บุคลากรมีความรูความเขาใจขอมูลตาง ๆ ใหชัดตามกระบวนการที
ย่ ตุ ดธิ รรม
บในความคิ
ผูอ้ นื่ ๆเคารพสิ
เจน เพื่อใชในการตั
สินใจยอมรั
ศึกษาค
นควาขดอเห็มูลนใหม
ตอง ทธิ
		ลําดับ4.1
ด้านก�าคัำญหนดจุ
ดมุ่งหมายที
และกัาเร็นจของงานขึ้นอยางเต็มที่และมีคุณภาพ
ความสํ
ของงาน
วางแผน่ชัดปรัเจนบเปลี่ยนหมุนเวียนใหซึเ่งกิกัดนผลสํ
		 ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างความ 		 4.4 ด้านข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ชัดเจนในการท�ำงานทุกคนมีความต้องการ เช่น การก�ำหนดบทบาท 		 การท� ำ งานของบุ ค ลากรในส� ำ นั ก งานจั ด หางาน
เป้าหมาย และหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบให้บคุ ลากรทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดท�ำข้อมูลทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือส�ำหรับให้บริการ
และมีแรงบันดาลใจท�ำหน้าทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ บุคลากรสร้าง ประชาชน น�ำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน
แรงบันดาลใจในการท�ำงาน คิดในทางบวก สร้างทัศนคติที่ดี
การให้บริการประชาชน
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		 1.3 ด้านความยุตธิ รรม พบว่า ภาพรวมมีประสิทธิภาพ
อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า บุคลากรในองค์กรทุกคน
มีสิทธิเท่าเทียมกันตามกฎเกณฑ์ระเบียบองค์กร ไม่มีใครเหนือใคร
ต�่ำใคร ทุกคนอยู่ในขอบเขต มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และ
ความเสมอภาคเท่ า กั น เป็ น มุ ม มองที่ บุ ค ลากรทุ ก คนต้ อ งได้ รั บ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยมิได้พิจารณาหรือค�ำนึงข้อแตกต่าง
แต่ละบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของ จินตนา พงษ์ศรีทอง (2550)
กล่าวว่าการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร หมายถึง การรับรู้ของ
พนักงานในองค์การว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติจากองค์การด้วย
ความยุ ติ ธ รรมทั้ ง 4 ด้ า นคื อ ความยุ ติ ธ รรมด้ า นผลตอบแทน
ความยุ ติ ธ รรมด้ า นกระบวนการในการก� ำ หนดผลตอบแทน
ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทัง้ ความยุตธิ รรมด้านระบบงานหรือการบริหาร
ภายในองค์กร
		 1.4 ด้านข้อมูลที่น่าเชื่อถือบุคลากรส�ำนักงานจัดหา
งานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า บุคลากรมีการบริการประชาชนและ
อภิปรายผล
ประสิทธิภาพภาครัฐมุง่ เน้นพัฒนาการให้บริการของรัฐให้มปี ระสิทธิภาพ
1. จากผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล พบว่ า บุ ค ลากรมี
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และผลการปฏิบัติงานที่
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากร
ท� ำ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจ และได้ รั บ ผลก� ำ ไรจากการปฏิ บั ติ ง าน
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งโดยรวมและรายด้าน
ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผู้วิจัยน�ำเสนอการอภิปราย
อย่างไรก็ตาม จะมีการปรับเพิ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
เป็นรายด้านดังนี้
ของภาครัฐ เพื่อให้สามารถสะท้อนความพึงพอใจของประชาชนได้
		 1.1 ด้ า นก� ำ หนดจุ ด มุ ่ ง หมายที่ ชั ด เจน พบว่ า
อย่างแท้จริง สอดคล้องกับที่ นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2557)
ภาพรวมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู ่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ
กล่าวว่าการปฏิบัติงาน จ�ำเป็นต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ศาสตร์ คือ
พบว่ า บุ ค ลากรมี ก ารก� ำ หนดบทบาท เป้ า หมาย และหน้ า ที่ การศึกษาหาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ เทคนิควิธี
ที่รับผิดชอบได้ดี ทุกคนเข้าใจการท�ำงานอย่างชัดเจน สอดคล้อง ท�ำงานต่างๆ ศิลป์ คือ การที่จะน�ำเอาความรู้หลักการและทฤษฎี
กับงานวิจัยของ ณัฐวรท ผ่องสุวรรณ์ (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับคน สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการส่วนกลางของ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้นตลอด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ด้านก�ำหนดเป้าหมาย จนขอบเขตจ� ำ กั ด ของทรั พ ยากรให้ เ ป็ น ไปตามบทบาทหน้ า ที่
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก
รับผิดชอบของต�ำแหน่งงานต่างๆ ที่ก�ำหนดขึ้นในหน่วยงาน
		 1.2 ด้านใช้หลักเหตุผล พบว่า ภาพรวมมีประสิทธิภาพ 		 1.5 ด้านการท�ำงานทีม่ มี าตรฐาน บุคลากรส�ำนักงาน
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า บุคลากรทุกคนใน จั ด หางานจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ภาพรวมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู ่ ใ น
องค์กรสามารถตัดสินและใช้วิธีการหรือเครื่องมือหลักเหตุผลใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า บุคลากรต่างก็ตระหนักถึง
การแก้ปัญหาได้ดีที่สุด ในส่วนของความรอบคอบ ใช้ความคิด การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการท�ำงานเพื่อให้การท�ำงาน
ประกอบเหตุ ผ ล และตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาหรื อ โอกาสที่ เ กิ ด ขึ้ น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลยุทธ์ในการสร้างความส�ำเร็จ
มีการพยายามรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาในการตัดสินใจ และ ในการท�ำงาน รู้ว่าการท�ำงานอย่างไรจึงจะบรรลุผลส�ำเร็จในเวลา
วิเคราะห์ไตร่ตรอง สอดคล้องกับแนวคิดของ อรุณ รักธรรม (2550) อั น รวดเร็ ว และมี ค วามผิ ด พลาดน้ อ ย ให้ ง านนั้ น ออกมาดี แ ล้ ว
ไดกลาวถึงขั้นตอนการใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจว่า ประกอบด้วย มีผลส�ำเร็จที่สงู สุด สอดคล้องกับแนวคิด พะยอม วงศ์สารศรี (2551)
1. การทําความเข้าใจในเรื่องของปญหา 2. การกําหนดและหา ที่กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นการด�ำเนินการเพิ่มพูนความรู้
ทางเลื อ กในการแก้ ไ ขปั ญ หา 3. การวิ เ คราะห์ ท างเลื อ ก ความสามารถ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และทัศนคติที่ดีต่อ
4. การเปรียบเทียบแตละทางเลือก และ 5. การเลือกทางเลือก การปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบให้มีคุณภาพประสบความส�ำเร็จเป็น
ที่แกปัญหาไดดีที่สุด
ที่น่าพอใจแก่องค์กร
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		 4.5 ด้านการท�ำงานที่มีมาตรฐาน
		 ก�ำหนดมาตรฐานการท�ำงานของส�ำนักงานจัดหางาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บคุ ลากรทุกคนต้องปฎิบตั ใิ ห้อยูใ่ นกฎระเบียบ
เคารพในระเบียบราชการ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จในเวลา
ที่ ก� ำ หนด การวางแผนและบริ ห ารเวลาให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ย่อมท�ำให้ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของ
องค์กรแน่นอน
		 4.6 ด้านการให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ
		 ปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้คนท�ำงานอยาก
พัฒนางานให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ ไป คือ การดูแลและให้ความส�ำคัญแก่บคุ ลากร
เช่น การปรับขึ้นเงินเดือน การยอมรับจากผลงานที่ท�ำ การเลื่อน
ต�ำแหน่ง หรือแม้แต่การปรับตัวเข้ากับสังคมในการท�ำงานได้และ
ท� ำ งานอย่ า งมี ค วามสุ ข นอกจากนี้ ส�ำ นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี ได้จัดงานงานสังสรรค์ภายในองค์กร จัดสวัสดิการ
ต่างๆ ให้กับบุคลากร
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3. ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การท�ำงานของบุคลากรส�ำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบว่ า ด้ า นก� ำ หนดจุ ด มุ ่ ง หมายที่ ชั ด เจน ส� ำ นั ก งานจั ด หางาน
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี สร้ า งความชั ด เจนในการท� ำ งานทุ ก คน
มีความต้องการ ด้านการใช้หลักเหตุผล ให้มีการบริหารงานโดยใช้
หลักเหตุผล บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ให้ชัดเจน
เพื่ อ ใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ใหม่ ๆ จั ด ล� ำ ดั บ
ความส�ำคัญของงาน วางแผน ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เกิดผล
ส�ำเร็จของงานขึ้นอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ ด้านความยุติธรรม
ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal: PA)
เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการวัดผลทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
ยอมรับในความคิดเห็นผู้อื่น เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ด้านข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ การท�ำงานของบุคลากรในส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
สุราษฎร์ธานี จัดท�ำข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือส�ำหรับให้บริการ
ประชาชน น�ำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การให้ บ ริ ก ารประชาชน ด้ า นการท� ำ งานที่ มี ม าตรฐาน ให้ มี
การก�ำหนดมาตรฐานการท�ำงานของส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ให้บุคลากรทุกคนต้องปฎิบัติ ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็ จ ในเวลาที่ ก� ำ หนด และด้ า นการให้ ร างวั ล ที่ มี
ประสิทธิภาพ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรดูแล
ให้ความส�ำคัญ ให้ขวัญก�ำลังใจแก่บุคลากร เช่น การจัดสวัสดิการ
ให้บุคลากร การยอมรับผลงาน การพิจารณาความดีความชอบ
เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2552)
ที่กล่าวว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร นั้นจ�ำเป็นต้อง
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการท�ำงาน ตลอดจน
ให้บุคลากรได้ปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมการท�ำงานเพื่อให้ผล
การท�ำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การท�ำงานได้เร็วและได้งานที่ดี
บุ ค ลากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งาน ตั้ ง ใจท� ำ งานอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ (สมใจ ลักษณะ, 2552) และมีการสร้างขวัญก�ำลังใจ
ให้บุคลากรในองค์กร
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		 1.6 ด้านการให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ บุคลากร
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับประสิทธิภาพมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า บุคลากรปฏิบัติ
ตามมาตรฐานองค์กรเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ทุกคนยึดปฏิบัติอยู่ใน
กฎระเบียบ และมีการพัฒนาชีวิตบุคลากรสิ่งที่องค์กรด�ำเนินการ
ให้กับบุคลากร อาจจะไม่ได้เห็นผลอย่างชัดเจนในระยะสั้น แต่ใน
ระยะยาวแล้ว การมีรากฐานที่แข็งแรง มั่นคง ย่อมท�ำให้องค์กร
เติบโตได้อย่างยั่งยืน ถ้าบุคลากรทุ่มเทให้กับองค์กรเป็นเสมือน
บ้านหลังที่สองของตัวเอง ดังที่ Herzberg, et.al (1959 อ้างถึงใน
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) ได้แบ่ง ปัจจัยการจูงใจออกเป็น 2
องค์ประกอบ คือ 1. ปัจจัยการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ (Motivation
Factor) เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการท�ำงาน ท�ำให้
การท�ำงานมีประสิทธิภาพมากเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ท�ำให้บุคคล
เกิดความพึงพอใจในการท�ำงาน และ 2. ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดแรง
จูงใจ ได้แก่ ความส�ำเร็จในการท�ำงานการได้รับการชมเชยยกย่อง
การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ในชั้นสูงขึ้นไป โอกาสในการเจริญก้าวหน้าการเลื่อนขั้น เลื่อน
ต�ำแหน่งการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นต้น ปัจจัยดังกล่าวท�ำให้บุคคล
มีความรู้สึกนึกคิดในด้านดีซึ่งจัดเป็นความต้องการในขั้นที่ 4 และ
ขั้นที่ 5 ของทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow) คือ
ความต้องการการยกย่องนับถือและต้องการความส�ำเร็จ ส่วนปัจจัย
สุขอนามัย (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกไม่พอใจในงานที่ท�ำไม่ใช่ปัจจัยที่จูงใจโดยตรงในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน ได้แก่ นโยบายและหลักการบริหาร
งานขององค์การการบังคับบัญชาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ในองค์การอัตราค่าจ้างความมั่นคง สภาพการท�ำงาน สถานภาพ
ในการท�ำงาน
2. ผลการทดสอบสมมติ ฐ านเปรี ย บเที ย บระดั บ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากร
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่า เพศ อายุ กลุ่มงาน ระดับการศึกษา ฝ่ายงาน ต�ำแหน่ง รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การท�ำงานของบุคลากร ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรในส�ำนักงานจัดหางาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานและมีแรงจูงใจ
ในการท�ำงานที่ไม่แตกต่างกัน จึงท�ำให้ประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์
(2560) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก ร
สายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีเพศ
อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น และ
อายุงาน ต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการท�ำงานของ
บุ ค ลากรส� ำ นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ทํ า ให้ ท ราบ
ประสิทธิภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ ตลอดจนความต้องการ
ของบุคลากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้น�ำไปใช้ดังต่อไปนี้
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ให้มากขึ้นเพื่อการท�ำงานที่มีความสุขและประสิทธิภาพงานของ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
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3. ควรจะทําการศึกษาสภาพแวดล้อมส�ำนักงานจัดหา
งานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ครบทุกด้าน อาทิ ด้านวัสดุอุปกรณ์
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กันทรวิชัย เป็นเมืองโบราณยุคสมัยทวารวดี ตัวเมืองมีลักษณะเป็นรูปไข่มีก�ำแพงคูน�้ำคันดินเมือง 2 ชั้น เป็นพื้นที่ชุมชนที่มี
อายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-16 (1300-1500 ปี) นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและหลักฐาน
ทางโบราณวัตถุ ที่ส�ำคัญเมืองหนึ่งในพื้นที่ลุ่มน�้ำชีตอนกลาง ของภาคอีสาน ปัจจุบันจากกระแสการพัฒนาเมืองมหาสารคามโดยเฉพาะ
การพัฒนาด้านการศึกษา เกิดการขยายตัวของสถาบันการศึกษา เกิดการก่อตัง้ มหาวิทยาลัยและพัฒนาต่อเนือ่ งแต่ชว่ งปี พ.ศ.2539-ปัจจุบนั
โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พื้นที่ ม.ใหม่) อยู่ในเขตพื้นที่ของอ�ำเภอกันทรวิชัยซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองโบราณกันทรวิชัยเพียง 8 กิโลเมตร
จากปัจจัยความเจริญทางด้านเศรษฐกิจทีค่ วบคูม่ ากับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ส่งผลให้เกิดปัญหาการเปลีย่ นแปลงทางด้านกายภาพ
และสภาพแวดล้อมดั้งเดิมของพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองโบราณกันทรวิชัย โดยขาด
ความเข้าใจในการพัฒนาที่ควบคู่กับการอนุรักษ์และความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการตั้งถิ่นฐานเมืองโบราณดั้งเดิม
ไม่ว่าจะเป็นโครงการขยายขนาดถนน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อรองรับโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์พื้นที่ว่างสาธารณะ การท�ำลายป่าสาธารณะ ตลอดจนการขยายตัวของย่านพาณิชยกรรม ในบริเวณพื้นที่โดยรอบเมืองโบราณ
กันทรวิชัย เป็นต้น จากปัจจัยการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมองเห็นถึง
ความส� ำ คั ญ ในการศึ ก ษาถึ ง แนวทางการอนุ รั ก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ มทางกายภาพคู น�้ ำ คั น ดิ น เมื อ งโบราณกั น ทรวิ ชั ย อ.กั น ทรวิ ชั ย
จ.มหาสารคาม เพือ่ เป็นกรอบในการอนุรกั ษ์และพัฒนาทีเ่ กิดจากความเข้าใจคุณค่า ความสัมพันธ์ องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญทางสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ส�ำคัญในการตั้งถิ่นฐานเมืองโบราณอย่างแท้จริงให้มีความยั่งยืนต่อไป กรอบแนวความคิดหลักที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
มีทั้งหมด 4 กรอบแนวคิด คือ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในอีสาน (Isan settlement) 2. แนวคิดการเกิดแหล่งน�้ำ
ในอีสาน (Landforms of Thailand from space) 3. แนวคิดการอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ (Conservation) และ 4. แนวคิด
กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่ว ม (Urban participation) โดยงานวิจั ยนี้มีกระบวนการด�ำ เนิน การอยู่ 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. ขั้นตอนการศึกษารวบรวมเอกสารข้อมูล แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. ขั้นตอนการส�ำรวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่
(Visual survey) การสัมภาษณ์ สอบถาม ผู้อยู่อาศัยในเขตคูน�้ำคันดิน เมืองโบราณกันทรวิชัย (Focus group) เพื่อสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วม (Urban participation) และเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์พื้นที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ 3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data analysis) การวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา โอกาส อุปสรรค (Swot analysis) ของพื้นที่ และ 4. ขั้นตอนการก�ำหนดกรอบแนว
ความคิดในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์คูน�้ำคันดิน ในพื้นที่เมืองโบราณกันทรวิชัย
(Conservation conceptual plan and landscape development guideline) ซึ่งจากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปประเด็นส�ำคัญ
เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพคูน�้ำคันดิน เมืองโบราณกันทรวิชัย ได้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1. การเกิดคูน�้ำ
คันดินและแหล่งน�้ำ ในอีสาน 2. องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของภูมินิเวศแวดล้อมดั้งเดิมกับคูน�้ำคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย
3. แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์คูน�้ำคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย
ค�ำส�ำคัญ : คูน�้ำ คันดิน, เมืองโบราณกันทรวิชัย
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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
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หลายพื้นที่ในเขตเมืองมหาสารคามถือว่าเป็นแหล่ง
โบราณคดี ที่ ส� ำ คั ญ และยาวนานมาหลายพั น ปี อ้ า งอิ ง ได้ จ าก
พบหลักฐานทางโบราณคดีทไี่ ด้รบั อิทธิพลทางพุทธศาสนาตัง้ แต่สมัย
คุปตะตอนปลายและปัลลวะของอินเดียผ่านเมืองพุกามมาในรูปแบบ
ของศิลปะสมัยทวารวดี เช่น บริเวณ “เมืองโบราณกันทรวิชัย” และ
เมืองนครจ�ำปาศรี โดยพบหลักฐาน โบราณวัตถุ พระพิมพ์ดินเผา
สมัยทวารวดี ตลอดทั้งพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนั้นแล้วยังได้
รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ผ่านทางชนชาติขอม ในรูปแบบ
สมัยลพบุรี เช่น กู่สันตรัตน์ กู่บ้านเขวา กู่บ้านแดง และกู่อื่นๆ
รวมไปจนถึงเทวรูปและเครื่องปั้นดินเผาของขอมอยู่ตามผิวดิน
ทั่วๆ ไปในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย ถือเป็นเมืองโบราณยุคสมัยทวารวดีที่ส�ำคัญ
เมืองหนึ่งในพื้นที่ลุ่มน�้ำชีตอนกลาง ตัวเมืองมีลักษณะเป็นรูปไข่
มีก�ำแพงคูน�้ำคันดินเมือง 2 ชั้น เป็นพื้นที่ชุมชนที่มีอายุอยู่ในช่วง
พุ ท ธศตวรรษที่ 13-16 (1300-1500 ปี ) นอกจากนั้ น ยั ง พบ
พระพิมพ์ดินเผาสมัยทวารวดี ที่มีรูปทรงและศิลปะที่งดงามที่สุด
ของประเทศไทย (พระกรุกนั ทรวิชยั พิมพ์ใหญ่) ปัจจุบนั จากกระแส
การพัฒนาเมืองมหาสารคาม การขยายตัวของเมือง ปัจจัยความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจที่ควบคู่มากับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา
ส่งผลให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและสภาพ
แวดล้อมดัง้ เดิมของพืน้ ทีโ่ ดยรอบมหาวิทยาลัย รวมถึงการเปลีย่ นแปลง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมืองโบราณกันทรวิชยั รวมถึงคูนำ�้
คันดิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบทางกายภาพของการตั้งถิ่นฐานที่ส�ำคัญ
ของเมืองโบราณยุคสมัยทวารวดี การขาดความเข้าใจในการพัฒนาที่
ควบคูก่ บั การอนุรกั ษ์และความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของการตั้งถิ่นฐานเมืองโบราณดั้งเดิม
ในการศึกษาวิจยั ถึงแนวทางการอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพคูนำ�้ คันดินของเมืองโบราณกันทรวิชยั ผูว้ จิ ยั ได้ใช้กรอบ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลัก อยู่ 4 แนวคิดดังนี้ 1. แนวคิด
เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในอีสาน (Isan settlement)
จากการศึกษาถึงรูปแบบและองค์ประกอบในการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนในอีสาน พบว่า รูปแบบและองค์ประกอบทางกายภาพ
ในการตัง้ ถิน่ ฐานของชุมชนในอีสานนัน้ (แบบรวมกลุม่ แบบแนวยาว
และแบบกระจาย) ยังเป็นการสรุปและอธิบายรูปแบบชุมชนและ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์และกายภาพหลักๆ ในภาพรวมอย่างกว้างๆ
(นา น�้ำ โนน) โดยยังขาดรายละเอียดย่อยเพื่ออธิบายความสัมพันธ์
ของพืน้ ทีใ่ นเชิงภูมนิ เิ วศแวดล้อมดัง้ เดิมอยู่ 2. แนวคิดการเกิดแหล่ง
น�้ำในอีสาน (Landforms of Thailand from space : 2538)
แนวคิดนี้ได้อ้างอิงจากเอกสารต�ำราชื่อ “ธรณีสัณฐานประเทศไทย
จากห้วงอวกาศ” เป็นข้อมูลการส�ำรวจทางธรณีวทิ ยาผ่านเทคโนโลยี
ดาวเทียมนอกโลก ซึง่ ได้ขอ้ มูลทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับรูปแบบของการเกิด

แหล่งน�ำ้ ในอีสานทีเ่ ป็นการยุบตัวของเกลือใต้ดนิ ในลักษณะ “การยุบ
ตัวแบบวงแหวน”ซึ่งมีความละม้ายคล้ายคลึงกันทีเดียวกับคูน�้ำ
คั น ดิ น ของเมื อ งโบราณยุ ค ทวารวดี ใ นอี ส านหลายแห่ ง ด้ ว ยกั น
ซึ่งเมืองกันทรวิชัยแห่งนี้ ปรากฏทรัพยากรเกลืออยู่โดยรอบชัดเจน
เช่นกัน 3. แนวคิดการอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ (Conservation)
แนวคิดนีจ้ ะช่วยในการวางกรอบและวางแผนอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อม
โดยรวมให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส�ำคัญของเมืองโบราณกันทรวิชัย
4. แนวคิดกระบวนการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม (Urban participlation)
แนวคิดนี้ถือเป็นแนวคิดหนึ่งที่มีความส�ำคัญที่สุดที่จะช่วยผลักดัน
กระบวนและข้อเสนอแนะในงานวิจยั ให้เกิดความสอดคล้องต่อความ
ต้องการของชุมชนในเรือ่ งของการอนุรกั ษ์และการปรับปรุงภูมทิ ศั น์
พื้นที่ชุมชนและสภาพแวดล้อมเมืองโบราณกันทรวิชัยต่อไป
จากการลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจและการท�ำงานวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง
เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการวางผังทางกายภาพในการควบคุม
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในภาพรวม เพือ่ รักษาคุณค่าและองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ส�ำคัญของเมืองโบราณกันทรวิชัยเอาไว้นั้น จากปัจจัย
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ดังกล่าว ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั มุง่ เน้นลงลึกลงไปในการศึกษา
มูลเหตุปัจจัยในการเกิดคูน�้ำคันดินในเมืองโบราณยุคสมัยทวารวดี
ในอีสานรวมถึงเมืองโบราณกันทรวิชัยและสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพคูน�้ำคันดินปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบทางกายภาพ
ที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของเมืองโบราณกันทรวิชัย เพื่อเป็นกรอบใน
การอนุรักษ์และพัฒนาที่เกิดจากความเข้าใจคุณค่า ความสัมพันธ์
องค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ทางสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพที่ ส�ำ คั ญ
ในการตั้งถิ่นฐานเมืองโบราณอย่างแท้จริงให้มีความยั่งยืนต่อไป
ในงานวิจัยชิ้นนี้นอกจากผู้วิจัยจะท�ำการศึกษาเกี่ยวกับ
พื้นที่เมืองโบราณกันทรวิชัยในเรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานรวมถึงพื้นที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
เพื่อที่จะหาเสนอแนวทางในการอนุรักษ์คูน�้ำคันดินในพื้นที่เมือง
โบราณกันทรวิชยั แล้ว ผูว้ จิ ยั ยังมีความสนใจเกีย่ วกับการเกิดแหล่งน�ำ้
ในพืน้ ทีเ่ มืองโบราณกันทรวิชยั ไม่วา่ จะเป็นคูนำ�้ คันดินรูปวงรีสองชัน้
เอกลักษณ์ส�ำคัญของรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของเมืองโบราณในยุค
แบบทวารวดี (1300-1500 ปีมาแล้ว) และหนองบัว (บึงน�ำ้ สาธารณะ
ขนาดใหญ่ของชุมชน) ว่าแหล่งน�้ำเหล่านี้มีมูลเหตุการเกิดมาจาก
การกระท�ำของมนุษย์หรือแรงกระท�ำโดยธรรมชาติในเรื่องของ
การยุบตัวของชั้นเกลือใต้ดินในอีสานในรูปแบบต่างๆ โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากการส�ำรวจทางธรณีวิทยาของดาวเทียมในเอกสารต�ำรา
(หนังสือ “เอกสารจากห้วงอวกาศ”) เป็นแนวทางศึกษา เพื่อที่จะ
ได้ ข ้ อ มู ล อี ก ด้ า นหนึ่ ง ในการประกอบการศึ ก ษาและวางแผน
การอนุรักษ์พื้นที่เมืองโบราณ ให้มีความสอดคล้องกับภูมินิเวศ
แวดล้อมดั้งเดิมในการตั้งถิ่นฐานต่อไป
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วิทรยาของดาวเที
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กษาและวางแผนการอนุ
พื้นที้น่เทีมือ่ งโบราณ ใหมีความสอดคลองกับภูมินิเวศแวดลอมดั้งเดิมใน
นฐานตอไป ความเป็นมา การตั
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3. เพื่อศึอกมทางกายภาพคู
ษาองคประกอบ
และความสั
องภูมินิเวศแวดล
4. เพืรัก่อษศึสกภาพแวดล
ษาหาแนวทางการอนุ
รักษ์สนภาพแวดล้
4. เพื่อศึกษาหาแนวทางการอนุ
้ําคันดินในพือม้นมพัทีน่เมืธอขงโบราณกั
นทรวิชอัยมดั้งเดิมกับคูน้ําคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย
4. ้นเพืที่อ่เมืศึอกงโบราณกั
ษาหาแนวทางการอนุ
อมทางกายภาพคู
น้ําคันดินในพื้นที่เมืองโบราณกันทรวิชัย
ทางกายภาพคูน�้ำคันดินในพื
นทรวิชัย รักษสภาพแวดล
ผลการวิ
จัย
จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปประเด็นส�ำคัญเพื่อเป็น
แนวทางในการอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพคูนำ�้ คันดิน เมือง
โบราณกันทรวิชัย ได้ 4 ประเด็นหลักๆ ดังนี้
1. เมืองโบราณกันทรวิชัย เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในยุคสมัย
ทวารวดี มีอายุอยู่ในช่วง 1200-1500 ปี โดยอ้างอิงจากหลักฐาน
โบราณวัตถุ และศิลปะพระพิมพ์ดินเผา ที่ค้นพบในพื้นที่ ลักษณะ
กายภาพของเมือง เป็นเมืองโบราณที่มีคูน�้ำคันดิน ล้อมรอบ 2 ชั้น
(สันนิษฐานว่า เกิดจากการยุบตัวของโดมเกลือใต้ดินแบบวงแหวน)
บริเวณศูนย์กลางเมือง จุดที่สูงที่สุดของพื้นที่ (บริเวณวัดพระยืนใน
ปั จ จุ บั น ) ปรากฏซากโบราณสถาน (ฐานเจดี ย ์ โ บราณยุ ค สมั ย
ที่มา : Google map
ทวารวดี) ภายใต้ฐานและพื้นที่บริเวณโดยรอบในรัศมี 15 เมตร
: Google mapนทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ปภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาวิจัย เมืทีอ่มางโบราณกั
รูปภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาวิจัย เมืองโบราณกั
นทรวิ
อ.กันคทรวิ
ัย จ.มหาสารคาม
พบพระพิ
มพ์ดชินัย เผายุ
สมัยชทวารวดี
ที่สวยงามมากมาย (ในพื้นที่
รูปภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาวิจัย เมืองโบราณ
เรียกพระกรุกันทรวิชัย) ห่างจากจุดศูนย์กลางเมือง ในเขตพื้นที่
คูน�้ำคันดินและพื้นที่โดยรอบ พบโบราณสถานกระจายอยู่ทั่วไป
หลายจุด และมีการค้นพบพระพิมพ์ดนิ เผามากมายเช่นกัน พืน้ ทีท่ มี่ ี
ขั้นตอนและวิธีการด�ำเนินงานวิจัย
การศึกษานีเ้ ป็นการน�ำข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์ของพืน้ ที่ ความส�ำคัญดังกล่าว ได้แก่ วัดพระนอน อุ่มญาคู วัดสุวรรณาวาส
ที่ได้มีการศึกษาไว้แล้ว มาบูรณาการร่วมกับการส�ำรวจภาคสนาม แหล่งน�้ำที่ส�ำคัญขนาดใหญ่ของเมือง คือ หนองบัว (สันนิษฐานว่า
ถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิม เพื่อที่จะ เกิดจากการยุบตัวของโดมเกลือใต้ดินขนาดใหญ่) พื้นที่โดยรอบ
เสนอกรอบแนวคิดในการศึกษาก่อนก�ำหนดแนวทางการอนุรักษ์ เมืองโบราณ ปัจจุบันเป็นพื้นที่ทางการเกษตรในการเพาะปลูกข้าว
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของคูนำ�้ คันดินในเมืองโบราณกันทรวิชยั และพบสันเนินดินขนาดเล็กที่พบเครื่องปั้นดินเผาโบราณกระจาย
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ (landscape อยู่ทั่วไปมากมาย สภาพการอยู่อาศัย และกายภาพอาคาร ในเขต
development) อันจะเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นที่จะใช้เป็นกรอบ พื้นที่คูน�้ำคันดิน เมืองโบราณกันทรวิชัย ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่
ในการวางแผนอนุรกั ษ์และพัฒนาบ้านเมืองของตนต่อไปในอนาคต เรียบง่าย มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแบบสังคมชนบทดั้งเดิม
ปัจจุบันพื้นที่เมืองโบราณกันทรวิชัย ยังขาดมาตรการทางกฏหมาย
อย่างถูกต้อง โดยมีขั้นตอนและวิธีการด�ำเนินงานวิจัยดังนี้
1. ขั้นตอนการศึกษารวบรวมเอกสารข้อมูล แนวคิด ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
ดังนั้นจึงพบว่า ยังมีการพัฒนาทั้งจากทางภาครัฐและภาคเอกชน
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ขั้ น ตอนการส�ำรวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในบางพืน้ ที่ ทีย่ งั คงส่งผลเสีย และยังเป็นการท�ำลาย กายภาพดัง้ เดิม
ของพื้นที่ (Visual survey) การสัมภาษณ์ สอบถาม ผู้อยู่อาศัย ของเมืองโบราณกันทรวิชัยในหลายจุด อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ
ในเขตคู น�้ ำ คั น ดิ น เมื อ งโบราณกั น ทรวิ ชั ย (Focus group) ขาดความเข้าใจเมืองนั่นเอง
เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม (Urban participation) และ
เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์พื้นที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์

วิภา พันธวงค์, ประสิทธิ์ สว่างศรี
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ของเมืองโบราณยุคสมัยทวารวดีในอีสานเกือบทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็น
เมืองโบราณกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เมืองโบราณ
นครจัมปาศรี อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง
อ.กมาลาไสย์ จ.กาฬสินธุ์ เมืองโบราณเมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เป็นต้น 2) เกิดจากการเปลี่ยนของสายน�้ำหลัก (น�้ำกุด, น�้ำหลง)
3) เกิ ด จากการท่ ว มและหลากของน�้ ำ ในพื้ น ที่ ร าบลุ ่ ม ทุ ่ ง ทาม
ตามธรรมชาติ 4) เกิดจากการขุดปรับแต่งพื้นที่ของมนุษย์เพื่อ
การอุปโภค บริโภค การเกษตรและนันทนาการ
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า
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2. การเกิดคูน�้ำคันดิน และแหล่งน�้ำในดินแดนอีสาน
จากการศึ ก ษาส� ำ รวจข้ อ มู ล ทั้ ง ทางเอกสาร การลง
ส� ำ รวจภาคสนามและการสั ม ภาษณ์ ผู ้ ค นในพื้ น ที่ ต ่ า งๆ ในเขต
ลุม่ น�ำ้ ชี บริเวณอีสานตอนกลาง พบว่า การเกิดคูนำ�้ คันดินและบึงน�ำ้
ในดินแดนอีสาน มีอยู่ 4 ลักษณะเด่น ดังนี้คือ 1) เกิดจากการยุบตัว
ของโดมเกลือใต้ดิน มีทั้งลักษณะเป็นบึงน�้ำขนาดใหญ่ (หนองบัว
ในพื้นที่เมืองโบราณกันทรวิชัย) และมีลักษณะเป็นคูน�้ำล้อมรอบ
เป็นช่วงๆ ตามรูปทรงของสันเนินดิน โดยส่วนใหญ่แล้วมักเป็นที่ตั้ง
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ที่มา : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “การตั้งถิ่นฐานของชุมชนอีสาน” (ประสิทธิ์ สวางศรี)
ที่มา : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “การตั้งถิ่นฐานของชุมชนอีสาน” (ประสิทธิ์ สวางศรี)
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3. องคประกอบ และความสัมพันธของภูมินิเวศแวดลอมดั้งเดิมกับคูน้ําคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย
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ลักษณะของคูน้ําคันดินในเขตพื้นที่เมืองโบราณกันทรวิชัยนั้น จะมีขนาด ความยาว และความกวางที่ไมเทากันชแต
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3. องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของภูมนิ เิ วศแวดล้อม ขนาดใหญ่ ที่ อ ยู ่ ติ ด กั บ แนวคู เ มื อ งทางด้ า นทิ ศ ใต้ (หนองบั ว )
ดั้งเดิมกับคูน�้ำคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย
กายภาพอืน่ ทีส่ ำ� คัญประกอบไปด้วย นา ป่า และเกลือ โดยพืชพรรณ
จาการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบ และความสั ม พั น ธ์ ข อง ทีข่ นึ้ ได้ดใี นบริเวณริมฝัง่ คูนำ�้ คันดินคือ ต้นสะแก ซึง่ ถือเป็นไม้พนื้ ถิน่
ภู มิ นิ เวศแวดล้ อ มดั้ ง เดิ ม กั บ คู น�้ ำ คั น ดิ น เมื อ งโบราณกั น ทรวิ ชั ย ที่ขึ้นได้ดีในเขตดินเค็มของอีสาน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าบริเวณไหน
พบว่า ลักษณะของคูนำ�้ คันดินในเขตพืน้ ทีเ่ มืองโบราณกันทรวิชยั นัน้ มีตน้ สะแกขึน้ ชุกชุมบริเวณนัน้ มักจะมีแหล่งเกลือส�ำคัญๆ อยูน่ นั้ เอง
จะมีขนาด ความยาว และความกว้างที่ไม่เท่ากัน แต่จะมีความต่อ รวมถึงอาจกล่าวได้อย่างชีช้ ดั ว่าต้นสะแกทีข่ นึ้ ริมคูนำ�้ อย่างหนาแน่น
เนื่องเป็นช่วงๆ เรียงตัวกันเป็นรูปวงแหวน 2 ชั้น ตามรูปทรงของ ตลอดทุกพื้นที่นั้นเป็นเพราะคูน�้ำแห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของโดม
สันเนินดินของเมือง โดยศูนย์กลางของคูน�้ำคันดินจะเป็นที่ตั้งของ เกลือใต้ดิน ตามทฤษฏีการยุบตัวของโดมเกลือแบบวงแหวนนั่นเอง
องค์มหาธาตุ
โ์ บราณในยุ
ทวารวดี
และมี
โบราณสถานอื
จากข้อมูนล้ําแห
ข้างต้
ประกอบ และความสั
ชี้ชัดวเาจดี
ตนยสะแกที
่ขึ้นริคมสมั
คูนย้ําอย
างหนาแน
นตลอดทุ
กพื้นที่นน่ ั้นๆเปนเพราะคู
งนีน้เกิสามารถสรุ
ดจากการยุปบองค์
ตัวของโดมเกลื
อใตดิน ตามมพันธ์ของ
ทฤษฏี่ทั่วกไปทั
ารยุบ้งตัภายในเขตคู
วของโดมเกลืนอ�้ำแบบวงแหวนนั
จากขอมูนล�้ำขางตภูนมสามารถสรุ
ปองค
ประกอบ
นธอขงโบราณกั
องภูมินิเวศน ทรวิ ชั ย
กระจายอยู
คันดินและพื้น่นทีเอง
่โดยรอบคู
ิ นิ เวศแวดล้
อ มดั
้ ง เดิ ม กัและความสั
บ คู น�้ ำ คั น ดิมนพัเมื
มดั้งเดิมกั่สบ�ำคูคันญ้ําคัทีน่บดิ่งนชัเมื
นทรวิชอัยกท�
ที่สำําเลใน
คัญไดดังทีนี้ค่สือ�ำคัดิญนได้(ทีด่นังา),
คันดิน แวดล
องค์ปอระกอบที
ดถึองงโบราณกั
ปัจจัยในการเลื
นี้คน้ือํา ดิ(คูนน้ํา(ทีบึ่นงน้า),ํา), น�ป้ำา (ป
(คูานโคก
�้ำ บึปงาน�ริ้ำม),คูนป่้ําา), (ป่าโคก
เกลื
อ
(โดมเกลื
อ
ใต
ด
น
ิ
แหล
ง
ต
ม
เกลื
อ
โบราณ)
การตั้งถิ่นฐานเมืองโบราณกันทรวิชัยอีกอย่างหนึ่งคือแหล่งน�้ำ ป่าริมคูน�้ำ), เกลือ (โดมเกลือใต้ดิน แหล่งต้มเกลือโบราณ)

ลัยร
า

กลุ่มต้นสะแก

รูปภาพที่ 4 แสดงองคประกอบ และความสัมพันธของภูมินเิ วศแวดลอมดั้งเดิมกับคูน้ําคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัยที่สําคัญ
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4. แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศนคูน้ําคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย
รูปภาพที่ จากการศึ
4 แสดงองค์
ธ์ของภู
มนิ นเิ ้ําวศแวดล้
กับคูปนาำสะแกริ
�้ คันดินมเมืคูอนงโบราณกั
ทรวิชยั อทีใต
ส่ ำ� ดคัินญ
กษาสํปาระกอบ
รวจพื้นและความสั
ที่พบวา ดินม(ทีพั่นนา),
น้ํา (คู
บึงน้ํา),อปมดั
า ง้(ปเดิามโคก
้ํา), เกลือ น(โดมเกลื
แหลงตมเกลือโบราณ) ถือเปนองคประกอบและภูมินิเวศแวดลอมดั้งเดิมที่สําคัญ ที่ควรคํานึงถึงกอนการปรับปรุงภูมิทัศนและ
การอนุ
ษพื้นที่ โดยการพั
ขาไปทํ
ลายองค
ประกอบที
่กลาวมาข
นใหาเกิงต้ดความ
4. รักแนวทางการปรั
บปรุฒงนาและการใส
ภูมทิ ศั น์คนู ำ�้ คัพนื้นดิทีน่กเมืิจอกรรมใหม
งโบราณ ตองไม
ต้อเงไม่
เข้าาไปท�
ำลายองค์
ประกอบที
่กล่าางต
วมาข้
นให้เกิดความ
เสี
ย
หายหรื
อ
เสื
อ
่
มโทรม
ควรมี
ก
ารกํ
า
หนดพื
น
้
ที
่
Buffer
Zone
ทั
ง
้
2
ฝ

ง
ของคู
น
ํ
้
า
คั
น
ดิ
น
เพื
่
อ
เป
น
การสงวนรั
ก
ษาและคงความ
กันทรวิชัย
เสียหายหรือเสื่อมโทรม ควรมีการก�ำหนดพื้นที่ Buffer Zone
ดั้งเดิมของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเดิม เพราะองคประกอบที่กลาวมาขางตนนั้นถือเปนฐานขอมูลทางกายภาพพื้นที่ ที่
จากการศึกษาส�ำรวจพื้นที่ พบว่า ดิน (ที่นา), น�้ำ (คูน�้ำ ทัง้ 2 ฝัง่ ของคูนำ�้ คันดิน เพือ่ เป็นการสงวนรักษาและคงความดัง้ เดิม
สําคัญที่จะทําใหผูที่จะเขามาศึกษาพื้นที่เกิดความเขาใจถึงประวัติศาสตรและความเปนมาของพื้นที่อยางถูกตองและยั่งยืน
บึงน�้ำ),ตอป่ไป
า (ป่าโคก ป่าสะแกริมคูน�้ำ), เกลือ (โดมเกลือใต้ดิน ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเดิม เพราะองค์ประกอบทีก่ ล่าวมา
แหล่งต้มเกลือโบราณ) ถือเป็นองค์ประกอบและภูมินิเวศแวดล้อม ข้างต้นนั้นถือเป็นฐานข้อมูลทางกายภาพพื้นที่ที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้
ดั้ ง เดิ ม ที่ ส� ำ คั ญ ที่ ค วรค� ำ นึ ง ถึ ง ก่ อ นการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ แ ละ ผู ้ ที่ จ ะเข้ า มาศึ ก ษาพื้ น ที่ เ กิ ด ความเข้ า ใจถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
การอนุรักษ์พื้นที่ โดยการพัฒนาและการใส่พื้นที่กิจกรรมใหม่ ความเป็นมาของพื้นที่อย่างถูกต้องและยั่งยืนต่อไป

นา

หนองบัว
แนวคูน าํ คันดิน

แนวคูน าํ
คันดิน

แนวคูน าํ คันดิน

ป่ า

แนวคูน าํ

ป่ า
ป่ า

คันดิน

นา

วิภา พันธวงค์, ประสิทธิ์ สว่างศรี

หนองบัว
แนวคูน าํ คันดิน

แนวคูน าํ
คันดิน
นา

แนวคูน าํ คันดิน

ป่ า

แนวคูน าํ

ป่ า
ป่ า

คันดิน

พพ
รรณ
ี

การอนุรักษพื้นที่ โดยการพัฒนาและการใสพื้นที่กิจกรรมใหมตองไมเขาไปทําลายองคประกอบที่กลาวมาขางตนใหเกิดความ
เสียหายหรือเสื่อมโทรม ควรมีการกําหนดพื้นที่ Buffer Zone ทั้ง 2 ฝง ของคูน้ํา คันดิน เพื่อเปนการสงวนรักษาและคงความ
ดั้งเดิมของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเดิม เพราะองคประกอบที่กลาวมาขางตนนั้นถือเปนฐานขอมูลทางกายภาพพื้นที่ ที่
ัยร�ำาไพพรรณี
ฉบับที่ 3าใจถึ
เดืองนกั
นยายน
- ธัแนละความเป
วาคม 2563นมาของพื้นที่อยางถูกตองและยั่งยืน
สําคั118
ญที่จะทํวารสารวิ
าใหผูที่จจะเข
มาศึกษาพืปี้นททีี่ 14
่เกิดความเข
ประวั
ติศาสตร
ตอไป

นา

รำไ

รูปภาพทีรูป่ 5ภาพที
แสดงผั่ 5งแมแสดงผั
บทการปรั
งภูมิทัศบนปรุบริงภูเวณพื
่คูนเ้ําวณพื
คันดิน้นทีเมื่คอูนงโบราณกั
งแม่บบปรุ
ทการปรั
มิทัศ้นน์ทีบริ
�้ำคันดิน นทรวิชัย
		 เมืองโบราณกันทรวิชัย ภายใต้แนวคิดเส้นทางสายวัฒนธรรม

ภายใตแนวคิดเสนทางสายวัฒนธรรม

ลัยร
า

ชภัฏ

ภายใตแนวคิดเสนทางสายวัฒนธรรม
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รูปภาพที่ ย6ดและบรรยากาศแนวทางการปรั
แสดงรายละเอียดและบรรยากาศแนวทางการปรั
บปรุ้นงทีภู่คมูนิท้ําัศคัน์นดินเมืองโบราณกันทรวิชัย
รูปภาพที่ 6 แสดงรายละเอี
บปรุงภูมิทัศนบริเวณพื
		 บริเวณพื้นที่คูน�้ำคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย
รูปภาพที่ 6 แสดงรายละเอียดและบรรยากาศแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพื้นที่คูน้ําคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย

รูปภาพที่ 7 แสดงรายละเอียดและบรรยากาศแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพื้นที่คูน้ําคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย

รูปภาพที่ 7 แสดงรายละเอี
ยดและบรรยากาศแนวทางการปรั
บปรุงภูมิทัศนบริเวณพื้นบทีปรุ่คูนงภู้ําคัมนิทดิัศนน์เมืองโบราณกันทรวิชัย
รูปภาพที
่ 7 แสดงรายละเอียดและบรรยากาศแนวทางการปรั
สรุปและอภิปรายผล
สรุปและอภิจากการศึ
ปรายผลกษาวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญเพื่อเปนแนวทางในการอนุรักษสภาพแวดลอมทางกายภาพคูน้ําคันดิน
งโบราณกั
ัย าไดงศรี4 ประเด็นหลักๆ ดังนี้
วิภา พัเมืนอธวงค์
,จากการศึ
ประสินทรวิ
ทธิ์กชษาวิ
สว่
จัยสามารถสรุ
ประเด็นนมาของเมื
สําคัญเพือ่องโบราณกั
เปนแนวทางในการอนุ
รักษส่ยภาพแวดล
อมทางกายภาพคู
้ําคันดิน 
1.การศึกษาประวั
ติศาสตรคปวามเป
นทรวิชัย การเปลี
นแปลง จากอดี
ตสูปจจุบัน นการคงอยู
เมืองโบราณกันทรวิชัย ได 4 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 119
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จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปประเด็นส�ำคัญเพื่อเป็น
แนวทางในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพคูน�้ำคันดิน
เมืองโบราณกันทรวิชัย ได้ 4 ประเด็นหลักๆ ดังนี้
1. การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ค วามเป็ น มาของเมื อ ง
โบราณกันทรวิชัย การเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบัน การคงอยู่
การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพ สภาพการอยู ่ อ าศั ย ปั จ จุ บั น
ภัยคุกคามจากนโยบายและการพัฒนาเมือง สามารถสรุปเป็น
ประเด็นส�ำคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพคูน�้ำคันดิน และเมืองโบราณกันทรวิชัยได้ดังนี้
ความเข้าใจเมืองและภูมนิ เิ วศแวดล้อมดัง้ เดิม กันทรวิชยั
เป็ น เมื อ งโบราณยุ คสมัยทวารวดีที่มีความอุด มสมบูร ณ์ และมี
ความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนาสูง จะเห็นได้จากศิลปะในพระพิมพ์
ดินเผาที่งดงามและอวบอิ่ม (เคยได้รับย่องจากต่างชาติว่าเป็น
พระพิมพ์ดนิ เผายุคสมัยทวารวดีทสี่ วยงามทีส่ ดุ ในโลกในเวทีประกวด
ศิลปะและโบราณวัตถุที่ยุโรป) ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและกายภาพ
ของเมื อ ง เป็ น เมื อ งขนาดใหญ่ ที่ มี คู น�้ ำ คั น ดิ น ล้ อ มรอบเป็ น
อาณาเขตเมื อ ง ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะเด่ น และเอกลั ก ษณ์ ส� ำ คั ญ ของ
การตั้ ง ถิ่ น ฐานของเมื อ งโบราณยุ ค สมั ย ทวารวดี ที่ ส� ำ คั ญ ต่ า งๆ
ในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคอีสาน การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่
จึงจ�ำเป็นที่จะต้องเข้าใจทั้งในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
ความเข้าใจในภูมินิเวศแวดล้อมดั้งเดิมของเมือง ควบคู่ไปด้วยกัน
ความเข้ า ใจในองค์ ป ระกอบความเป็ น เมื อ งโบราณ
การคงสภาพความดั้งเดิมให้มากที่สุด ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาทางกายภาพ การขยายขนาดของถนนสายหลักที่วิ่ง
ผ่านใจกลางเมือง ถือเป็นการพัฒนาที่ขาดความเข้าใจ ท�ำให้เมือง
สูญเสียคุณค่าและบรรยากาศ การขาดการควบคุมรูปแบบอุปกรณ์
ประดับถนน (Street Furniture) รวมถึงการตัดไม้ถางป่าและ
ถมทีบ่ ริเวณใกล้พนื้ ทีโ่ บราณสถาน เหล่านีถ้ อื เป็นการพัฒนาทีท่ ำ� ลาย
คุณค่าความดั้งเดิมของเมืองทั้งสิ้น เป็นต้น
2. การเกิดคูน�้ำคันดินและแหล่งน�้ำ ในเมืองโบราณ
กันทรวิชัย สามารถสรุปเป็นประเด็นส�ำคัญ เพื่อเป็นแนวทางใน
การอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพคูนำ�้ คันดิน และเมืองโบราณ
กันทรวิชัยได้ดังนี้
จากการลงพื้นที่ส�ำรวจ สัมภาษณ์ คนในพื้นที่เมือง
โบราณกั น ทรวิ ชั ย เกี่ ย วกั บ แหล่ ง น�้ ำ ในเขตพื้ น ที่ เ มื อ งโบราณ
กันทรวิชยั ทัง้ คูนำ�้ และหนองบัว ไม่พบประวัตวิ า่ เป็นการขุดจากใคร
และเมื่อไหร่ ทราบเพียงแต่ว่ามีมาแต่เก่าก่อนหลายรุ่น หลายชั่ว
อายุคน และจากการศึกษารูปแบบการยุบตัวของโดมเกลือใต้ดิน
จากข้ อ มู ล ดาวเที ย มส� ำ รวจในเอกสาร “ธรณี สั ณ ฐานจาก
ห้วงอวกาศ” พบรูปแบบ และรูปทรงของแหล่งน�ำ้ ในอีสานมากมาย
หลายจังหวัดในเขตพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ชี มีรปู ทรงทีม่ ลี กั ษณะเป็นรูปวงแหวน

และคล้ า ยคลึ ง กั น หลายแห่ ง และมี รู ป แบบคล้ า ยกั น กั บ คู น�้ ำ
คันดิน ของเมืองโบราณกันทรวิชัย รวมถึงแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ใน
อีสานหลายแห่ง ถูกระบุชดั เจนว่าเกิดจากการหยุบตัวของโดมเกลือ
ใต้ดินขนาดใหญ่ เช่น หนองหาร ที่จังหวัดสกลนคร จากข้อมูล
ดังกล่าวพอจะสันนิษฐานได้ว่า คูน�้ำ และหนองบัว ที่เมืองโบราณ
กันทรวิชัยนั้น มีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดมาจากการหยุบตัวของ
โดมเกลือใต้ดนิ นัน่ เอง ส่วนหนึง่ สามารถสังเกตได้จากผิวดินในพืน้ ที่
เมืองโบราณกันทรวิชัยในช่วงหน้าแล้งนั้น จะมี “ดินเอียด” หรือ
ขี้เกลือขึ้นตามผิวดินกระจายอยู่ทั่วไปมากมาย รวมถึงการเกิดขึ้น
ของพืชทนดินเค็มอย่าง “ต้นสะแก” นั่นเอง ฉะนั้นแล้ว การขุด
การถม เพื่อการพัฒนาแหล่งน�้ำ ดังที่กล่าวมาในข้างต้น จึงถือว่า
เป็นการท�ำลายองค์ประกอบและความดั้งเดิมของกายภาพเมือง
โบราณกันทรวิชัยนั่นเอง
3. องค์ ป ระกอบ และความสั ม พั น ธ์ ข องภู มิ นิ เวศ
แวดล้อมดั้งเดิมกับคูน�้ำคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย สามารถสรุป
เป็นประเด็นส�ำคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพคูน�้ำคันดิน และเมืองโบราณกันทรวิชัยได้ดังนี้
การก�ำหนด ขอบเขตการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของพื้ น ที่ เ มื อ งโบราณกั น ทรวิ ชั ย ควรก� ำ หนดระดั บ
การอนุรักษ์และพัฒนาไว้ 3 ระดับ ดังนี้ 1) พื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ในเขต
คูน�้ำคันดิน ถือเป็นพื้นที่อนุรักษ์สงวนรักษา และควบคุมสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพล�ำดับที่ 1 มีการควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม
สิ่งปลูกสร้าง ความสูง รวมถึงพืชพรรณ และการปรับแต่งคูน�้ำ
คันดินโบราณ เป็นต้น 2) พื้นที่โดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร ถือเป็น
พื้นที่อนุรักษ์สงวนรักษา และควบคุมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ล� ำ ดั บ ที่ 2 การควบคุ ม รู ป แบบสถาปั ต ยกรรม สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
ความสูง การก�ำหนดแนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่หนองบัว
และพื้นที่โดยรอบ การอนุรักษ์และสงวนรักษาพื้นที่ทางการเกษตร
เพื่ อ การเพาะปลู ก ข้ า ว เพื่ อ การรั บ น�้ ำ และคงบรรยากาศของ
สภาพแวดล้อมโดยรอบของเมืองโบราณกันทรวิชัยดั้งเดิมเอาไว้
เป็นต้น 3) พื้นที่โดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร ถือเป็นพื้นที่อนุรักษ์
สงวนรักษา และควบคุมสภาพแวดล้อมทางกายภาพล�ำดับที่ 3
ก�ำหนดให้เป็นพื้นที่พัฒนา และควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม
สิ่งปลูกสร้าง ความสูงอาคาร และรูปแบบอุปกรณ์ประดับตกแต่ง
ถนนและเมือง (Street Furniture)
4. แนวทางการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ คู น�้ ำ คั น ดิ น เมื อ ง
โบราณกั น ทรวิ ชั ย สามารถสรุ ป เป็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพคูนำ�้ คันดิน และ
เมืองโบราณกันทรวิชัยได้ดังนี้
การก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม และก�ำหนด
แนวทางการส่งเสริมกายภาพโดยรอบของคูน�้ำคันดิน เพื่อเป็น
การศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ค วบคู ่ ก ารอนุ รั ก ษ์ เช่ น การส่ ง เสริ ม เส้ น ทาง
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ข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

รำไ

การเดิน และเส้นทางจักรยาน รวมถึงการควบคุมรูปแบบอุปกรณ์
ประดับตกแต่งเส้นทาง (Street Furniture) เป็นต้น
การก�ำหนดระยะถอยร่นเพื่อควบคุมภูมิทัศน์ทั้ง 2 ด้าน
ของคูน�้ำคันดิน เพื่อการสงวนรักษาและคงสภาพพืชพันธุ์ดั้งเดิม
ของพื้นที่ เช่น ต้นสะแก ต้นก้ามปู ต้นเสียว เป็นต้น
การสงวนรั ก ษารู ป ทรงของคู น�้ ำ คั น ดิ น โดยห้ า มขุ ด
และถมคูน�้ำคันดิน อันเป็นการท�ำให้เสียรูปทรงดั้งเดิม เป็นต้น
อนึง่ นัน้ การศึกษาวิจยั นี้ อาจเป็นแนวทางในการประยุกต์
ในการอนุ รั ก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ มทางกายภาพให้ พื้ น ที่ ชุ ม ชนหรื อ
เมืองโบราณอื่นๆ ในเขตภาคอีสาน หรือภาคอื่นๆ ในประเทศไทย
ที่มีลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบต่างๆ ใกล้เคียงกันต่อไป
ในอนาคตได้ โดยหวังว่าผลสรุปวิจัยนี้จะเป็นแนวทางเบื้องต้น
ในการเริ่มคิด วิเคราะห์ และท�ำความเข้าใจภูมินิเวศแวดล้อมดั้งเดิม
ของแต่ละภูมภิ าคก่อนการออกแบบวางผังอนุรกั ษ์และพัฒนาต่อไป
เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาที่สอดคล้องกับทรัพยากร รวมถึง
ภูมินิเวศแวดล้อมดั้งเดิมของพื้นที่นั่นเอง
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การศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพคูน�้ำคันดิน เมืองโบราณกันทรวิชัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
อุปสรรคส�ำคัญที่ต้องเร่งแก้ปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
ทีย่ งั่ ยืนต่อไป คือ การผลักดันให้เกิดการออกกฎหมายควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เมืองโบราณกันทรวิชัยและพื้นที่ต่อเนื่อง
เพื่ อ เป็ น การควบคุ ม สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและควบคุ ม
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งต่ า งๆ ที่ จ ะตามมาจากกระแสการท่ อ งเที่ ย วและ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การศึกษาวิจัย
เป็นเพียงการศึกษา ส�ำรวจ วิเคราะห์และหาแนวทาง ในหลักวิชาการ
เท่านั้น การน�ำแผนและผังลงไปปฏิบัติจริงนั้นท�ำได้ยาก เนื่องจาก
ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการใช้งานพื้นที่เดิมตามวิถีชุมชน
ถึงแม้ว่าจะมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการท�ำให้ชุมชน
รูส้ กึ ตระหนักและหวงแหนก็ตาม แต่กรอบการท�ำงานและวิจยั นัน้ มี
ช่วงเวลาและงบประมาณทีจ่ ำ� กัด การอนุรกั ษ์จะประสบความส�ำเร็จได้
ต้องอาศัยการผลักดันชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นนั้น
ต้องเร่งและผลักดันให้เกิดการออกกฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น และวางกรอบพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ก่ อ นที่ จ ะไม่ เ หลื อ มรดกทาง
ประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองและชุมชนให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้
ต่อไปในอนาคต
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ผลของการพ่นพาโคลบิวทราโซลในทุเรียนระยะติดผลต่อการยับยั้งการแตกใบอ่อน
และการเจริญเติบโตของผลทุเรียน
Effect of Paclobutrazol Spraying during Fruiting Stage on
Young Leaf Flushing Inhibition and Fruit Growth of Durian var. Monthong
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ผลอ่อนทุเรียนร่วงซึ่งเกิดจากการแตกใบอ่อนในระยะที่ต้นทุเรียนก�ำลังติดผลเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร
ผู้ปลูกทุเรียนเป็นอย่างมาก ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพ่นพาโคลบิวทราโซลในทุเรียนระยะติดผลต่อ
การยับยั้งการแตกใบอ่อนและการเจริญเติบโตของผลทุเรียน ด�ำเนินการทดลองที่สวนทุเรียนของเกษตรกร อ�ำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด้วย 4 สิง่ ทดลอง คือ พ่นน�ำ้ เปล่า และพ่นพาโคลบิวทราโซล
ความเข้มข้น 500, 1000 และ 1500 ppm ตามล�ำดับ แต่ละสิ่งทดลองใช้ต้นทุเรียน 5 ต้น ท�ำการพ่นน�้ำเปล่าและพาโคลบิวทราโซล
ในระยะที่ต้นทุเรียนก�ำลังติดผล หลังจากนั้นบันทึกข้อมูลวันที่เริ่มแตกใบอ่อน เปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อน จ�ำนวนใบอ่อนต่อยอด
ความยาวของยอดใหม่ ค่า SPAD value ของใบทุเรียน ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางของผลทุเรียน ภายหลังการให้สาร 1 และ 2 เดือน
ตามล�ำดับ
จากการทดลองพบว่า ต้นทุเรียนที่ได้รับพาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น 500, 1000 และ 1500 ppm เริ่มแตกใบอ่อนช้า และ
มีเปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อน จ�ำนวนใบอ่อนต่อยอด และความยาวของยอดใหม่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุเรียนที่ได้รับน�้ำเปล่า
ในขณะที่ต้นทุเรียนที่ได้รับน�้ำเปล่าและพาโคลบิวทราโซลทุกความเข้มข้นมีค่า SPAD value ของใบทุเรียน ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของผลทุเรียนไม่แตกต่างกันทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า การใช้พาโคลบิวทราโซลสามารถชะลอการแตกใบอ่อนของต้นทุเรียนในระยะติดผล
โดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของผลทุเรียน
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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.
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เพื่อศึกษาผลของการพ่นพาโคลบิวทราโซลในทุเรียน
ระยะติดผลต่อการยับยั้งการแตกใบอ่อนและการเจริญเติบโตของ
ผลทุเรียน

อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย

คัดเลือกต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง อายุ 4-5 ปี ที่มี
ความสู ง เฉลี่ ย 7.7 เมตร ความกว้ า งทรงพุ ่ ม เฉลี่ ย 5 เมตร
ความสูงผลเฉลี่ย 11.66 ซม. และความกว้างผลเฉลี่ย 7.10 ซม.
จ�ำนวน 20 ต้น ด�ำเนินการทดลองที่สวนทุเรียน อ�ำเภอมะขาม
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี วางแผนการทดลองแบบ Completely
Randomized Design (CRD) จ� ำ นวน 5 ซ�้ ำ ซ�้ ำ ละ 1 ต้ น
แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ทรีทเมนต์ ประกอบด้วย พ่นน�้ำเปล่า
(ชุดควบคุม) และพ่นสารพาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น 500,
1000 และ 1500 ppm ตามล�ำดับ (ไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน, 2534)
ฉี ด พ่ น น�้ ำ เปล่ า และพาโคลบิ ว ทราโซลบริ เวณใบให้ ทั่ ว ทั้ ง ต้ น
โดยใช้เวลาพ่นสาร ต้นละ 3 นาที จ�ำนวน 1 ครั้ง ปริมาณสารละลาย
ที่พ่นประมาณ 18 ลิตรต่อต้น ในระหว่างด�ำเนินการวิจัยใส่ปุ๋ยสูตร
12-12-17 ปริมาณ 1.5 กก.ต่อต้นต่อเดือน ตามค�ำแนะน�ำของ
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (2556) ภายหลังการพ่นสาร
สุ ่มเลื อ กยอดทุ เรี ยนที่ มีค วามยาวของใบสุ ดท้ ายไม่ เกิ น 2 ซม.
จ�ำนวน 12 ยอดต่อต้น บันทึกข้อมูลวันทีเ่ ริม่ แตกใบอ่อน เปอร์เซ็นต์
การแตกใบอ่อน จ�ำนวนใบอ่อนต่อยอด ความยาวของยอดใหม่
และค่ า SPAD value ของใบทุ เรี ย น (SPAD-502 meter,
Konica-Minolta, Japan) ภายหลังการให้สาร 1 และ 2 เดือน
ตามล�ำดับ และด�ำเนินการคัดเลือกทุเรียนจ�ำนวน 5 ผลต่อต้น
บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของผลทุเรียน โดยวัดความสูงและ
เส้นผ่าศูนย์กลางของผลทุเรียน ภายหลังการให้สาร 1 และ 2 เดือน
ตามล�ำดับ หลังจากนั้นด�ำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance) ของข้อมูลโดยวิธี Duncan’s
multiple range test (DMRT)
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พาโคลบิวทราโซล (Paclobutrazol) เป็นสารชะลอ
การเจริญเติบโตของพืช ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้แก่พืช ลดความ
ยาวของปล้องและเร่งการเกิดดอก สารนี้ยังสามารถยับยั้งการสร้าง
จิบเบอเรลลินในข้าว ธัญพืช และพืชอีกหลายชนิดได้ดี ตลอดทั้ง
เพิ่มความทนทานต่อสภาพการขาดน�้ำของพืชด้วย นิยมใช้กับผลไม้
ท้อ พีช ทุเรียน มะม่วง ลิ้นจี่ ท�ำให้มีช่อดอกมากและออกดอกก่อน
ฤดูกาล พาโคลบิวทราโซลนิยมใช้ลดความสูงในไม้ดอกไม้ประดับ
และไม้ผลบางชนิดให้ได้ผลดี ท�ำให้มีรูปทรงเหมาะสมกะทัดรัด
โดยที่ขนาดดอกและจ�ำนวนดอกไม่ลดลง (สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์,
2544)
การน� ำ พาโคลบิ ว ทราโซลมาใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต
ทุเรียนนั้น ส่วนใหญ่เป็นการใช้เพื่อกระตุ้นให้ทุเรียนออกดอกเร็วขึ้น
หรือที่เรียกว่า การท�ำทุเรียนนอกฤดู โดยพาโคลบิวทราโซลจะไป
ยั บ ยั้ ง การสร้ างจิ บ เบอเรลลิน ในต้น ทุเรียน ส่งผลให้ต ้ น ทุ เรี ย น
ไม่สร้างยอดและใบใหม่ อาหารที่ผลิตได้จึงเกิดการสะสมไว้ในต้น
เมื่อสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม คือ ความชื้นในดินน้อย หรือ
ฝนทิ้งช่วงประมาณ 7-10 วัน ต้นทุเรียนจะสร้างตาดอกทันที
แต่อย่างไรก็ตามการผลิตทุเรียนยังคงมีปัญหา คือ หากทุเรียน
สร้างใบใหม่ ในระยะทีผ่ ลทุเรียนขนาด 1-2 ซม. จะส่งผลให้ตน้ ทุเรียน
สลัดผลทิง้ อย่างมากมาย ซึง่ ในปัจจุบนั มีวธิ กี ารแก้ไขปัญหาการสลัด
ผลทิ้ง เช่น การพ่นโพแทสเซียมในเตรท เพื่อหยุดการพัฒนาของ
ใบอ่อน หรือการพ่นเมพิควอทคลอไรด์ เพื่อเร่งให้ใบอ่อนทุเรียน
แก่เร็วขึ้น (ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, 2556)
จากรายงานของเลิศชัย จิตร์อารี และคณะ (2562)
พบว่า พาโคลบิวทราโซล 1,000 ppm สามารถยับยั้งการแตก
ใบอ่อนของต้นทุเรียนในระยะติดผลได้ดีกว่าเมพิควอทคลอไรด์
50 ppm และโพแทสเซียมไนเตรท 15,000 ppm แต่เนื่องจาก
รายงานของเลิ ศ ชั ย จิ ต ร์ อ ารี และคณะ (2562) ทดลองใช้
พาโคลบิวทราโซลเพียงความเข้มข้นเดียว คือ 1000 ppm ดังนั้น
งานวิจัยในครั้งนี้จึงได้เพิ่มและลดระดับความเข้มข้นของพาโคลบิว
ทราโซล เป็น 500, 1000 และ 1500 ppm เพื่อหาความเข้มข้น
ของพาโคลบิวทราโซลทีเ่ หมาะสมต่อการยับยัง้ การเจริญเติบโตของ
ยอดใหม่ในระยะทีท่ เุ รียนติดผล นอกจากนีก้ ารพ่นพาโคลบิวทราโซล
ในระยะติดผล อาจท�ำให้เกิดผลเสียต่อการเจริญเติบโตของผลทุเรียน
เนือ่ งจากพาโคลบิวทราโซลเป็นสารชะลอการเจริญเติบโต ด้วยเหตุนี้
งานวิจยั ในครัง้ นีย้ งั ได้ศกึ ษาผลกระทบจากการพ่นพาโคลบิวทราโซล
ในทุเรียนระยะติดผลต่อการเจริญเติบโตของผลทุเรียนด้วย เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่า การพ่นพาโคลบิวทราโซลเพื่อยับยั้งการแตก
ใบอ่อนในระยะติดผล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ
ผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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1. วันที่เริ่มแตกใบอ่อน
จากการทดลองพบว่า ต้นทุเรียนที่ได้รับน�้ำเปล่าและ
ต้นทุเรียนที่ได้รับพาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น 500, 1000 และ
1500 ppm มี จ� ำ นวนวั น ที่ เริ่ ม แตกใบอ่ อ นภายหลั ง ได้ รั บ สาร
แตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ (p<0.01) โดยต้ น ทุ เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ พาโคล
บิวทราโซล ความเข้มข้น 1000 ppm เริม่ แตกใบอ่อนช้าทีส่ ดุ คือ 56 วัน
ภายหลังได้รบั สาร รองลงมาคือ ต้นทุเรียนทีไ่ ด้รบั พาโคลบิวทราโซล
ความเข้มข้น 1000 และ 500 ppm ซึ่งจะเริ่มแตกใบอ่อน 53.67
และ 42 วัน ภายหลังได้รับสาร ตามล�ำดับ ในขณะที่ต้นทุเรียนที่ได้
รับน�้ำเปล่าเริ่มแตกใบอ่อน 7 วัน ภายหลังได้รับสาร (ตารางที่ 1)
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จากการทดลองพบวา ตนทุเรียนที่ไดรับน้ําเปลาและตนทุเรียนที่ไดรับพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 500,
1000 และ 1500 ppm มีจํานวนวันที่เริ่มแตกใบออนภายหลังไดรับสารแตกตางกันทางสถิติ (p<0.01) โดยตนทุเรียนที่
ไดร124
ับพาโคลบิ
วทราโซล
ppm
อนชา- ทีธั่สนุดวาคม
คือ 562563
วัน ภายหลังไดรับสาร รองลงมาคือตน
วารสารวิ
จัยร�ำความเข
ไพพรรณีมขปีนที่1000
14 ฉบั
บที่ 3เริ่มเดืแตกใบอ
อนกันยายน
ทุเรียนที่ไดรับพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 1000 และ 500 ppm ซึ่งจะเริ่มแตกใบออน 53.67 และ 42 วัน ภายหลัง
ไดรับ2.สารเปอร์
ตามลํ
ในขณะที่ตอนนทุเรียนที่ไดรับน้ําเปลาเริ่มแตกใบออน 7 ภายหลั
วัน ภายหลั
สารรับ(ตารางที
เซ็นาดัต์บการแตกใบอ่
งต้นทุงได
เรียรับนได้
สาร 2 เดื่ 1)อน พบว่า ต้นทุเรียน
2. เปอร
เซ็นสตารพบว่
การแตกใบอ
1 เดือนหลั
งการให้
า ต้นทุอเรีนยนที่ได้รับน�้ำเปล่า ที่ได้รับน�้ำเปล่าและพาโคลบิวทราโซล มีเปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อน
1 เดือนหลั
งการให่สสุดารพบว
า ตนทุเรี(p<0.01)
ยนที่ไดรับน้ําเพิ
เปล
เปอรกเสิซ็่งนทดลอง
ตการแตกใบอ
อ 44.44%
มีเปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่
อนมากที
คือ 44.44%
่มขึา้นมีในทุ
เมื่อเปรีอยนมากที
บเทียบกั่สุดบคืเปอร์
เซ็นต์การแตก
(p<0.01) รองลงมาคือตนทุเรียนที่ไดรับ พาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 500 ppm ซึ่งมีเปอรเซ็นตการแตกใบออน
รองลงมาคือ ต้นทุเรียนที่ได้รับพาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น ใบอ่อนในเดือนที่ 1 หลังได้รับสาร โดยต้นทุเรียนที่มีการแตก
เทากับ 8.33% ในขณะที่ตนทุเรียนที่ไดรับพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 1000 และ 1500 ppm มีเปอรเซ็นตการแตก
500 ppm ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อนเท่ากับ 8.33% ในขณะ ใบอ่อนมากทีส่ ดุ คือ ต้นทุเรียนทีไ่ ด้รบั น�ำ้ เปล่า มีเปอร์เซ็นต์การแตก
ใบออน เทากับ 0% (ตารางที่ 1)
ที่ต้นทุเรียนที่ได้รับพาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น 1000 และ ใบอ่อน เท่ากับ 61.11% รองลงมาคือ ต้นทุเรียนที่ได้รับพาโคล
ภายหลังตนทุเรียนไดรับสาร 2 เดือนพบวา ตนทุเรียนที่ไดรับน้ําเปลาและพาโคลบิวทราโซลมีเปอรเซ็นตการ
1500 ppm
มี
เ
ปอร์
เซ็น่มต์ขึก้นารแตกใบอ่
อน เท่าเมืกับ่อเปรี
0%ย(ตารางที
ความเข้มอข้นในเดื
น 500อนที
ppm
่งมีงเปอร์
นต์กโดยต
ารแตกใบอ่
แตกใบออนเพิ
ในทุกสิ่งทดลอง
บเทียบกั่ บ1)เปอรบิเซ็วทราโซล
นตการแตกใบอ
่ 1 ซึหลั
ไดรับเซ็สาร
น อน
บ 13.89%
และต้ อนนทุ เเทรี ยากันที
ด้ รั บ พาโคลบิ
ว ทราโซล
ทุเรียนที่มีการแตกใบออนมากที่สุดคือ ตนทุเรียนที่ไดรับน้ําเปลเท่
า มีาเกัปอร
เซ็นตการแตกใบอ
บ ่ ไ61.11%
รองลงมา
มข้นเซ็1000
และ 1500อppm
เซ็นต์กและต
ารแตกใบอ่
คือตนทุเรียนที่ไดรับ พาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 500 ppmความเข้
ซึ่งมีเปอร
นตการแตกใบอ
นเทากัมีบเปอร์
13.89%
น อน
น้อยทีppm
่สุด เท่มีาเกัปอร
บ 2.78%
่ 1)อนนอยที่สุด เทากับ
ทุเรียนที่ไดรับพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 1000 และ 1500
เซ็นตก(ตารางที
ารแตกใบอ
2.78% (ตารางที่ 1)
ตารางที
ตารางที่ 1่ 1วัวันนทีที่เริ่เริ่ม่มแตกใบอ่
แตกใบอออนและเปอร์
นและเปอรเซ็เซ็นนต์ตกการแตกใบอ่
ารแตกใบอออนหลั
นหลังการพ่
งการพนนพาโคลบิ
พาโคลบิวทราโซล
วทราโซล11และ
และ2 2เดืเดือนอนตามล�
ตามลํำดัาบดับ
เปอรเซ็นตการแตกใบออน
วันที่เริ่มแตกใบออน
สิ่งทดลอง
หลังการใหสาร
1 เดือน หลังใหสาร
2 เดือน หลังใหสาร
b
a
น้ําเปลา (วิธีควบคุม)

44.44
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
กษรที่เหมื
่เหมือนกั
อนกันในแนวตั
นในแนวตั้งแสดงว่
้งแสดงวาไม่
าไมมีคมวามแตกต่
ีความแตกตางกั
างกันอย่
นอยางมี
างมีนัยนส�ัยำสํคัาญคัญทางสถิ
ทางสถิติทตี่ริทะดั
ี่ระดับความเชื
บความเชื
95%
ตัวตัอัวกอัษรที
่อมั่อ่นมั่น95%
โดยวิธี ธDuncan’s
ี Duncan’smultiple
multiplerange
rangetest
test
โดยวิ
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3. จํานวนใบออนตอยอด
3. จ�ำนวนใบอ่อนต่อยอด
4. ความยาวของยอดใหม่
จากการทดลองพบวา 1 และ 2 เดือนหลังใหสาร ตนทุเรียนที่ไดรับน้ําเปลาและพาโคลบิวทราโซล
จากการทดลองพบว่า 1 และ 2 เดือนหลังให้สาร
ทุเรียนที่ได้รับน�้ำเปล่าและพาโคลบิวทราโซลทุกความ
ความเขมขนตาง ๆ มีจํานวนใบออนตอยอดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยในเดือนที่ 1 หลังการให
ต้ น ทุ เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ น�้ ำ เปล่ า และพาโคลบิ ว ทราโซลความเข้ ม ข้ น เข้มข้นมีความยาวของยอดเพิ่มขึ้นในเดือนที่ 1 และ 2 หลังการ
สารพบวา ตนทุเรียนที่ไดรับน้ําเปลามีจํานวนใบออนตอยอดมากที่สุดเทากับ 1.75 ใบตอยอด รองลงมาคือ ตนทุเรียนที่
ต่ า งๆ มีไดจร� ำับนวนใบอ่
นต่ อ ยอดแตกต่
อย่ า1000
งมี นั ยและ
ส� ำ คั1500
ญ ให้
สารมีจโดยความยาวของยอดใหม่
นทุเและ
รียนที1.00
่ได้รับใบน�้ำเปล่า
พาโคลบิวอทราโซล
ความเขมาขงกั
น น500,
ppm
ํานวนใบออนตอยอดเทากับในต้
1.14
ทางสถิตติ (p<0.01)
โดยในเดื
นที่ 1 หลัองการให้
ารงพบว่
า ต้สนารพบว
ทุเรียนา จําและพาโคลบิ
นอย่างมี
นัยส�ำคัญมทางสถิติ
อยอด ตามลํ
าดับ อและในเดื
นที่ 2 สหลั
การให
นวนใบออนตวทราโซลมี
อยอดเพิ่มคขึวามแตกต่
้นในทุกทรีางกั
ทเมนต
และแนวโน
ที่ได้รับน�ของจํ
้ำเปล่านวนใบอ
ามีจ�ำนวนใบอ่
อนต่งอคงเป
ยอดมากที
นที่ 1 หลั
งการให้
สาร ต้น่สทุุดเเทรียานที
รับน�้ำเปล่า
อนตอยอดยั
นเชนเดิ่สมุดเท่
คือากัตบนทุ1.75
เรียนที่ได(p<0.01)
รับน้ําเปลในเดื
ามีจําอนวนใบอ
อนต
อยอดมากที
กับ่ได้2.74
ใบต่ อ ยอด
ด้ รั บ พาโคลบิ
ว ทราโซล
มากที
่สุดเท่มีจากัํานวนใบอ
บ 5.44 อซม.
ใบตอรองลงมาคื
ยอด สวนตอนทุต้เรีนยทุนทีเรี่ไยดนที
รับ่ ไพาโคลบิ
วทราโซล
ความเขมขมีนความยาวของยอดใหม่
500, 1000 และ 1500
ppm
นตอรองลงมาคื
ยอด อ
ความเข้มเทข้านกับ500,
1000
1500
�ำนวนใบอ่
ยอด ่ ต้2)นทุเรียนที่ได้รับพาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น 500, 1000 และ
1.48,
1.06และและ
1.03ppm
ใบตมีอจยอด
ตามลํอาดันต่บ อ(ตารางที
เท่ากับ 1.14 และ 1.00 ใบต่อยอด ตามล�ำดับ และในเดือนที่ 2 1500 ppm มีความยาวของยอดใหม่เท่ากับ 2.69, 1.83 และ
หลังการให้สาร พบว่า จ�ำนวนใบอ่อนต่อยอดเพิม่ ขึน้ ในทุกทรีทเมนต์ 1.74 ซม. ตามล�ำดับ เช่นเดียวกับในเดือนที่ 2 หลังการให้สาร พบว่า
และแนวโน้ ม ของจ�ำนวนใบอ่อนต่อยอดยังคงเป็น เช่นเดิ ม คื อ ต้นทุเรียนที่ได้รับน�้ำเปล่ามีความยาวของยอดใหม่มากที่สุดเท่ากับ
ต้นทุเรียนที่ได้รับน�้ำเปล่ามีจ�ำนวนใบอ่อนต่อยอดมากที่สุดเท่ากับ 7.13 ซม. ในขณะทีต่ น้ ทุเรียนทีไ่ ด้รบั พาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น
2.74 ใบต่ อ ยอด ส่ ว นต้ น ทุ เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ พาโคลบิ ว ทราโซล 500, 1000 และ 1500 ppm มีความยาวของยอดใหม่เท่ากับ 3.67,
ความเข้มข้น 500, 1000 และ 1500 ppm มีจ�ำนวนใบอ่อนต่อยอด 2.13 และ 1.96 ซม. ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2)
เท่ากับ 1.48, 1.06 และ 1.03 ใบต่อยอด ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2)

เลิศเลิศชัย จิตร์อารี, ปรียานันท์ สิทธิจินดาร์, วิกันยา ประทุมยศ

เทากับ 5.44 ซม. รองลงมาคือตนทุเรียนที่ไดรับพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 500, 1000 และ 1500 ppm มีความ
ยาวของยอดใหมเทากับ 2.69, 1.83 และ 1.74 ซม. ตามลําดับ เชนเดียวกับในเดือนที่ 2 หลังการใหสารพบวา ตนทุเรียน
ที่ไดรับน้ําเปลามีความยาวของยอดใหมมากที่สุดเทากับ 7.13 ซม. ในขณะที่ตนทุเรียนที่ไดรับพาโคลบิวทราโซล ความ
จัยร�ำไพพรรณี ปีเททาี่ กั14บ 3.67,
ฉบับที2.13
่ 3 เดืและ
อนกั1.96
นยายน
นวาคม
125่ 2)
เขมขน 500, 1000 และ 1500 ppm วารสารวิ
มีความยาวของยอดใหม
ซม.- ธัตามลํ
าดับ2563
(ตารางที

พพ
รรณ
ี

ตารางที
ตารางที่ 2่ 2จ�จํำานวนใบอ่
นวนใบอออนต่นตออยอด
ยอดและความยาวของยอดใหม่
และความยาวของยอดใหมหหลัลังการพ่
งการพนนพาโคลบิ
พาโคลบิวทราโซล
วทราโซล11และ
และ2 2เดืเดือนอนตามล�
ตามลํำดัาบดับ
จํานวนใบออนตอยอด
ความยาวของยอดใหม (ซม.)
สิ่งทดลอง
1 เดือน หลังใหสาร 2 เดือน หลังใหสาร 1 เดือน หลังใหสาร 2 เดือน หลังใหสาร
น้ําเปลา (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
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
โดยวิธี Duncan’s multiple range test
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ชภัฏ

รำไ

คา SPAD
value
ของใบทุ
5. ค่5.า SPAD
value
ของใบทุ
เรียนเรียน
โดยต้ น ทุ เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ น�้ ำ เปล่ า มี ค วามสู ง ของผลทุ เรี ย นเท่ า กั บ
จากการทดลองพบว
า
ค
า
SPAD
value
ของใบทุ
เ
รี
ย
นที
่ไดรับซม.
น้ําเปล
าและพาโคลบิ
กความเข
มขนความเข้
ไม มข้น
จากการทดลองพบว่า ค่า SPAD value ของใบทุเรียน 26.69
และต้
นทุเรียนที่ไวด้ทราโซลทุ
รับพาโคลบิ
วทราโซล
นทางสถิติ ว(p>0.05)
งการใหมข้สนารไม่1แและ
ดับ โดยในเดื
อนที่ 1ppm
หลังใหมีสคารพบว
ใบทุเรียเนที
่ ากับ
ทีไ่ ด้รบั แตกต
น�ำ้ เปล่าางกัและพาโคลบิ
ทราโซลทุหลั
กความเข้
ตกต่า2งกัเดืนอน ตามลํ
500, า1000
และ 1500
วามสูงาของผลทุ
รียนเท่
ไดรับน้ําเปลาและพาโคลบิวทราโซล มีคา SPAD value อยูระหวาง 65.3065.86 และในเดือนที่ 2 หลังใหสารพบวา ใบ
ทางสถิติ (p>0.05) หลังการให้สาร 1 และ 2 เดือน ตามล�ำดับ 26.90, 26.07 และ 23.21 ซม. ตามล�ำดับ
ทุเรียนที่ไดรับน้ําเปลาและพาโคลบิวทราโซล มีคา SPAD value อยูระหวาง 64.1067.15 (ตารางที่ 3)
โดยในเดือนที่ 1 หลังให้สาร พบว่า ใบทุเรียนที่ได้รับน�้ำเปล่าและ
7. เส้นผ่าศูนย์กลางของผลทุเรียน
พาโคลบิวทราโซล มีค่า SPAD value อยู่ระหว่าง 65.30-65.86
จากการทดลองพบว่า ในเดือนที่ 1 และ 2 หลังการให้สาร
6. ความสูงของผลทุเรียน
และในเดือนที่ 2ในเดื
หลังอให้นทีสาร
พบว่า2 หลั
ใบทุงให
เรียสนที
่ได้รับาน�ต้ำเปล่
รียนที
่ได้รับน�้ำเปล่วาทราโซลทุ
และพาโคลบิ
วทราโซลทุ
่ 1 และ
ารพบว
นทุเารีและ
ยนที่ไดรต้ับนน้ทุําเเปล
าและพาโคลบิ
กความเข
มขนมีกคความเข้
วาม มข้น
พาโคลบิ
ทราโซลเรีมียคนไม
่า SPAD
อยู่ระหว่
าง 64.10-67.15
ผ่าศูงให
นย์สการลางของผลทุ
นทางสถิ
ติ (p>0.05)
สูงวของผลทุ
แตกตาvalue
งกันทางสถิ
ติ (p>0.05)
โดยในเดือนทีมีเ่ ส้1นหลั
พบวา ตนเทุรีเยรีนไม่
ยนทีแ่ไตกต่
ดรับาน้งกัําเปล
าและพา
(ตารางที
่ 3) วทราโซล ความเขมขน 500, 1000 และ 1500 ppm มีคโดยในเดื
อนที่ 1เรีหลั
งการให้
าร ต้น18.36,
ทุเรียนที18.70
่ได้รับน�และ
้ำเปล่าและ
โคลบิ
วามสูงของผลทุ
ยนเท
ากับ ส19.01,
ความสู
น ่ 2 หลังใหสารพบวา ความสูงของผลทุ
พาโคลบิเรีวยทราโซล
ความเข้
ข้น 500,
18.586.ซม.
ตามลํงของผลทุ
าดับ ในเดืเรีอยนที
นเพิ่มขึ้นในทุ
กสิ่งมทดลอง
โดยต1000
นทุเรียและ
นที่ได1500
รับ ppm
นที่ 1งและ
2 หลัเรีงยให้
สารากับพบว่
า ต้นซม.
ทุเรียและต
นที่ได้นทุเรีมียเส้นที
นผ่่ไดาศูรับนพาโคลบิ
ย์กลางของผลทุ
นเท่ากับมข12.64,
น้ําเปลในเดื
ามีคอวามสู
ของผลทุ
นเท
26.69
วทราโซลเรียความเข
น 500, 12.81,
1000 12.49
รับน�้ำเปล่
กความเข้
ข้นามีกัคบวามสู
งของ26.07และ
และาและพาโคลบิ
1500 ppm มีวคทราโซลทุ
วามสูงของผลทุ
เรียมนเท
26.90,
และ12.60
23.21ซม.
ซม.ตามล�
ตามลํำดัาบดับและในเดือนที่ 2 หลังการให้สาร พบว่า
ผลทุเรียนไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยในเดือนที่ 1 หลัง ผลทุเรียนของทุกสิง่ ทดลองมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพิม่ ขึน้ โดยต้นทุเรียน
ให้สาร พบว่า ต้7.นทุเสเรีนยผนที
น�้ำเปล่าและพาโคลบิ
าศู่ไนด้ยรกับลางของผลทุ
เรียน วทราโซล ที่ได้รับน�้ำเปล่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางของผลทุเรียนเท่ากับ 20.43 ซม.
า ในเดืมีคอวามสู
นที่ 1งและ
2 หลัเรีงยการให
สาร ตนนทุทุเรีเยรียนทีนที่ได้่ไรดับรับพาโคลบิ
น้ําเปลวาทราโซล
และพาโคลบิ
วทราโซลทุ
ก 1000
ความเข้มข้น 500,จากการทดลองพบว
1000 และ 1500 ppm
ของผลทุ
น และต้
ความเข้
มข้น 500,
มขนมีเ18.70
สนผาและ
ศูนย18.58
กลางของผลทุ
แตกต
ติ (p>0.05)
่ 1 หลังการให
าร าตกันบ 21.33,
เท่ากับความเข
19.01, 18.36,
ซม. ตามล�เรีำยดับนไม
ในเดื
อนทีา่ งกั
2 นทางสถิ
และ 1500
ppm มีโดยในเดื
เส้นผ่าศูนอย์นที
กลางของผลทุ
เรียสนเท่
น้ําเปลงของผลทุ
าและพาโคลบิ
มขน 500,
และ 1500
ppmำดัมีบเสนผาศูนยกลางของผล
หลังให้ทุสเารรียนที
พบว่่ไดารับความสู
เรียนเพิวทราโซล
่มขึ้นในทุความเข
กสิ่งทดลอง
21.031000
และ 20.30
ซม. ตามล�
ทุเรียนเทากับ 12.64, 12.81, 12.49 และ 12.60 ซม. ตามลําดับ และในเดือนที่ 2 หลังการใหสาร พบวา ผลทุเรียนของ
ตารางที่ 3 คา SPAD value ของใบทุเรียน และความสูงของผลทุเรียนหลังการพนพาโคลบิวทราโซล 1 และ 2 เดือน
ทุกสิ่งทดลองมี
เสนผาศูนยกลางเพิ่มขึ้น โดยตนทุเรียนที่ไดรับน้ําเปลามีเสนผาศูนยกลางของผลทุเรียนเทากับ 20.43 ซม.
ตารางที
ตามลําดั่ 3บ ค่า SPAD value ของใบทุเรียน และความสูงของผลทุเรียนหลังการพ่นพาโคลบิวทราโซล
และตนทุเรี1ยนที
และ่ได2รับเดืพาโคลบิ
อน ตามล�วทราโซล
ำดับ ความเขมขน 500, 1000 และ 1500 ppm มีเสนผาศูนยกลางของผลทุเรียน
เทากับ 21.33, 21.03 และ 20.30 ซม. ตามลําดับ
SPAD value
ความสูงของผลทุเรียน (ซม.)
สิ่งทดลอง
1 เดือน หลังใหสาร 2 เดือน หลังใหสาร 1 เดือน หลังใหสาร 2 เดือน หลังใหสาร
น้ําเปลา (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
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
โดยวิธี Duncan’s multiple range test
ตารางที่ 4 เสนผาศูนยกลางของผลทุเรียนหลังการพนพาโคลบิวทราโซล 1 และ 2 เดือน ตามลําดับ
เลิศเลิศชัย จิตร์อารี, ปรียานันท์ สิทธิจินดาร์, วิกันยา ประทุมยศ
เสนผาศูนยกลางของผลทุเรียน (ซม.)
สิ่งทดลอง


2.73
2.09
8.44
6.07
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ธี Duncan’s
multipleปีทrange
test
126โดยวิ
วารสารวิ
จัยร�ำไพพรรณี
ี่ 14 ฉบั
บที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
ตารางที่ 4 เสนผาศูนยกลางของผลทุเรียนหลังการพนพาโคลบิวทราโซล 1 และ 2 เดือน ตามลําดับ
ตารางที่ 4 เส้นผ่าศูนย์กลางของผลทุเรียนหลังการพ่นพาโคลบิวทราโซล1 และ 2 เดือน ตามล�ำดับ
เสนผาศูนยกลางของผลทุเรียน (ซม.)
1 เดือน หลังใหสาร 2 เดือน หลังใหสาร
น้ําเปลา (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
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
โดยวิธี Duncan’s multiple range test

พพ
รรณ
ี

สิ่งทดลอง

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

สรุปและอภิปรายผล
ามจากการทดลอง
า ค่ตาิเSPAD
สรุปและอภิปรายผล พาโคลบิวทราโซลสามารถลดการเจริญเติบโตของยอดพืชแต่ไดออย่ยาางไรก็
งมีปตระสิ
ทธิภาพ โดยมีคพบว่
ุณสมบั
ปนตัวvalue
กลาง
ของใบทุ
เรียน ความสู
นผ่าศูนย์นกนอกจากนี
ลางของผลทุ
เรียนทีว่ไทรา
ด้รับ
พาโคลบิ
ว ทราโซลสามารถลดการเจริ
ในการปรั
บเปลี่ยนระดับของฮอรโมนพืญชเติเชบนโตของ
จิบเบอเรลลิ
น, แอบไซซิ
คแอซิดงและเส้
และไซโตไคนิ
้พาโคลบิ
้ ำ เปล่ชาหลายชนิ
และพาโคลบิ
ทราโซลทุ ก ความเข้
น ไม่ แ ตกต่่มความ
า งกั น
ยอดพื ช ได้ อ ย่โซลยั
า งมี ปงระสิ
ภ าพ โดยมี
คุ ณ สมบั ติ เรป็วินทตัยาหลายอย
ว กลาง าน�งในพื
มีผลตทอธิการเปลี
่ยนแปลงทางสรี
ด เชนวชะลอความแก
ของพืชม ข้โดยการเพิ
แสดงให้
เห็นว่า ระดั
มข้นงของพาโคลบิ
ทราโซลทีการ
่พ่น
มขนของรงควั
ในกระบวนการสั
งเคราะห
สง ปรับปรุ
งกระบวนการดู
ดธาตุบอความเข้
าหาร การสั
เคราะหคารโวบไฮเดรต
ในการปรับเปลีเข่ยนระดั
บของฮอร์ตโถุมนพื
ช เช่น จิบเบอเรลลิ
น,แแอบ
ต้นทุเรียนไม่มีผลกระทบต่อการสร้างคลอโรฟิลล์และการเจริญ
ออกดอก และการสร
างผล เป
นตน (Soumya
ไซซิคแอซิด และไซโตไคนิ
น นอกจากนี
้พาโคลบิ
วทราโซลยั.,
งมี 2017)
พาโคลบิ
ทราโซลชะลอการเจริ
ญเติบโตของพื
อยางมีประสิ
ช ระยะห
จึงทท�ธิำภให้าพ
ผลทุโดยการลดความสู
เรียนสามารถเจริงญของพื
เติบโตเป็
นอย่าางดีง
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรี
รวิทวยาหลายอย่
างในพืชหลายชนิ
ด เติบชโตของผล
ระหวขาองพื
งขอชปลโดยการเพิ
อง และพื้น่มความเข้
ที่ใบ (Soumya
 .,
ตน่ ไมะม
่ไดรับา พาโคลบิ
วทราโซลมี
เช่ น เดีมียรวกัายงานพบว
บ ต้ น ทุ เรี ยานที
ด้ รั บวน�งที้ ำ เปล่
ซึ่ ง ผลการวิ
จั ย ในครัการ
้ ง นี้
เช่น ชะลอความแก่
มข้นของรงควั
ตถุ 2017)
เจริ
ญ
เติ
บ
โตลดลง
โดยมี
ค
วามสู
ง
เส
น
ผ
า
ศู
น
ย
ก
ลางทรงพุ
ม

และเส
น
รอบวงของต
น
น
อ
ยกว
า
ต
น
ควบคุ
ม
(Yeshitela
et
al.,
ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ปรับปรุงกระบวนการดูดธาตุอาหาร สอดคล้องกับรายงานของ Yeshitela et al. (2004) ที่พบว่า
เชนเดียการออกดอก
วกับผลการทดลองในครั
นี้ที่พเป็บวนต้านตนทุพาโคลบิ
เรียนที่ไดวรับทราโซลลดการเจริ
พาโคลบิวทราโซลทุญกเติความเข
มขนนเริมะม่
่มแตกใบอ
บโตของต้
ว ง แต่อไนช
ม่สา่ง
การสังเคราะห์ค2004)
าร์โบไฮเดรต
และการสร้า้งงผล
และมี
เปอรเซ็นตการแตกใบออน จํานวนใบออนตอยอดผลกระทบต่
และความยาวของยอดใหม
นอย เมืวง่อเปรี
ยบเที
บกับาตนต้ทุนเมะม่
รียนที
อน�้ำหนักของผลมะม่
รวมทั
้งยังยพบว่
วง่
(Soumya et al.,
2017)
ไดรับน้วําทราโซลชะลอการเจริ
เปลา อาจเนื่องมาจากพาโคลบิ
วทราโซลเป
เติบโตของพื
ามารถยับยั้งการสร
างจิบ้ำเบอ
ที่ได้รับพาโคลบิวญทราโซลมี
ผลทีช่มทีีค่สวามหวานและปริ
มาณน�
ตาล
พาโคลบิ
ญเติบโตของพื
ชอย่างมี นสารชะลอการเจริ
เรลลิ
น
(สมบุ
ญ
,
2544)
จึ
ง
ส
ง
ผลให
ย
อดทุ
เ
รี
ย
นที
ไ
่
ด
ร
บ
ั
พาโคลบิ
ว
ทราโซลมี
ก
ารเจริ
ญ
เติ
บ
โตช
า
ลง
ประสิทธิภาพ โดยการลดความสูงของพืช ระยะห่างระหว่างข้อปล้อง มากกว่าต้นควบคุม
แตอยางไรก็ตามจากการทดลองพบวา คา SPAD valueเมืของใบทุ
รียนยความสู
งและเสนผาศูนยกลางของผล
่ อ เปรี ยเบเที
บผลกระทบจากความเข้
ม ข้ น ของ
และพื้นที่ใบ (Soumya et al., 2017) มีรายงานพบว่า ต้นมะม่วง
ทุเรียนที่ไดรับน้ําเปลาและพาโคลบิวทราโซลทุกความเขพาโคลบิ
มขนไมแวตกต
า
งกั
น
แสดงให
เ
ห็
น
ว
า
ระดั
บ
ความเข
ม
ข
น
ของพาโคล
ทราโซลในครัง้ นี้ พบว่า ต้นทุเรียนทีไ่ ด้รบั พาโคลบิวทราโซล
ที่ได้รับพาโคลบิวทราโซลมีการเจริญเติบโตลดลง โดยมีความสูง
บิวทราโซลที่พนตนทุเรียนไมมีผลกระทบตอการสรางคลอโรฟลลและการเจริญเติบโตของผล จึงทําใหผลทุเรียนสามารถ
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุม่ และเส้นรอบวงของต้นน้อยกว่าต้นควบคุม ความเข้มข้น 1500 ppm การเจริญเติบโตของยอดน้อยที่สุด
(Yeshitela et al., 2004) เช่นเดียวกับผลการทดลองในครั้งนี้ เมือ่ เทียบกับความเข้มข้นอืน่ ๆ แต่พาโคลบิวทราโซลทีค่ วามเข้มข้นนี้
ที่ พ บว่ า ต้ น ทุ เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ พาโคลบิ ว ทราโซลทุ ก ความเข้ ม ข้ น ท�ำให้ความสูงของผลทุเรียนในเดือนที่ 2 หลังให้สาร มีแนวโน้ม
เริ่มแตกใบอ่อนช้า และมีเปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อน จ�ำนวนใบอ่อน น้อยกว่าความเข้นข้นอืน่ ๆ ดังนัน้ ความเข้มข้นทีแ่ นะน�ำส�ำหรับการน�ำ
ต่อยอด และความยาวของยอดใหม่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับต้น ไปใช้ในแปลงจริง คือ พาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น 1000 ppm
ทุเรียนที่ได้รับน�้ำเปล่า อาจเนื่องมาจากพาโคลบิวทราโซลเป็นสาร ทีช่ ว่ ยชะลอการแตกใบอ่อนของต้นทุเรียนในระยะติดผล โดยไม่สง่ ผล
ชะลอการเจริญเติบโตของพืชทีส่ ามารถยับยัง้ การสร้างจิบเบอเรลลิน กระทบต่อการเจริญเติบโตของผลทุเรียน
(สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, 2544) จึงส่งผลให้ยอดทุเรียนที่ได้รับพา
โคลบิวทราโซลมีการเจริญเติบโตช้าลง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี คณะผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วย
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขตชายแดนภาคตะวันออก
เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขัน เป็นการวิจัยร่วมกันแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลวิจัย
แบบสุ่มตัวอย่างจาก 1,823 คน กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญในจังหวัดสระแก้ว จ�ำนวน 15 คน และผู้เชี่ยวชาญ
ในจังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัย
ระหว่าง ควอไทล์หรือค่า IR (Interquartile Range) ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพผู้ประกอบการประกอบด้วย 3 ศักยภาพ 11 คุณลักษณะ
คือ 1) ศักยภาพแห่งความส�ำเร็จ ประกอบด้วยคุณลักษณะ ได้แก่ การแสวงหาโอกาส ความมั่นคง ความมีพันธะต่องาน ความต้องการ
ใฝ่หาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ และความกล้าเสีย่ ง 2) ศักยภาพแห่งการวางแผน ประกอบด้วยคุณลักษณะ ได้แก่ การก�ำหนดเป้าหมาย
การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และการวางแผนและประเมินผล 3) ศักยภาพแห่งอ�ำนาจ ประกอบด้วยคุณลักษณะ ได้แก่ การชี้ชวนชักจูงใจ
การสร้างเครือข่าย และความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่น�ำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันต่อไป

ิทยา

ค�ำส�ำคัญ : ศักยภาพของผู้ประกอบการ, ชายแดนภาคตะวันออก, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Abstract

มห
าว

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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อดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนา
ประเทศด้วยการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่
อย่างต่อเนื่อง แต่จากเมื่อวิกฤตการณ์ฟองสบู่แตกในปี 2540
ธุรกิจขนาดใหญ่เกิดภาวการณ์ชะลอตัว และหยุดชะงักหรือปิดกิจการ
เป็นจ�ำนวนมากท�ำให้บุคคลากรที่มีความรู้มีประสบการณ์ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาใหม่ต้องถูกออกจากงานหรือเสียโอกาสในการท�ำงาน
ส่ ง ผลให้ บุ ค คลเหล่ า นั้ น ผั น ตั ว เองจากมนุ ษ ย์ เ งิ น เดื อ นมาเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจเองโดยเฉพาะในเขตการค้าชายแดน ซึ่งเป็น
การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) ที่นับวันยิ่งทวี
บทบาทและความส�ำคัญต่อประชาคมโลกเป็นอย่างมาก ส่งผลให้
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของประเทศเพิ่มมากขึ้น (เกษรา
หลิมพาณิชย์, 2559) การด�ำเนินการค้าชายแดนไม่ใช่เรื่องง่ายและ
ต้องประสบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ต้องรักษาสถานภาพด้าน การแข่งขันและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน จากรายงานของส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (2545: 265 อ้างถึงใน ภวัตธนา สารแสนล้าน,
2559) พบว่า ผู้ประกอบการไทย ร้อยละ 29.8 มีภูมิหลังทาง
การศึ ก ษาอยู ่ ใ นระดั บ ไม่ สู ง มากนั ก และใกล้ เ คี ย งกั บ บุ ค ลากร
ในกลุม่ ลูกจ้าง ขณะเดียวกันลักษณะการประกอบการของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยังไม่เอื้ออ�ำนวยหรือจูงใจมากพอกับการสร้าง
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขึ้นมา เนื่องจากสาเหตุหลัก 2 ประการ
คือ 1) ผู้ประกอบการที่ได้รับการสืบทอดกิจการของครอบครัว
จากบิดา มารดา หรือบรรพบุรุษ มีลักษณะการบริหารจัดการ
แบบครอบครั ว เดิ ม ๆ ไม่ มี ก ารวางแผนการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า ง
เป็นระบบ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่ตนเองถนัดมากกว่าผลิตตาม
ความต้องการของตลาด 2) ผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์ใน
การท� ำ ธุ ร กิ จ แต่ ต ้ อ งการเริ่ ม ท� ำ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ซึ่ ง บุ ค คลเหล่ า นี้
ขาดทักษะและประสบการณ์ในเชิงธุรกิจหลายๆ ด้าน ได้แก่ การขาด
ความกล้าเสี่ยงการขาดความกระตือรือร้น การขาดความเป็นผู้น�ำ
เป็นต้น จากการศึกษาของ ติ๋ม มณีค�ำ (2560) นอกจากนี้ พบว่า
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนใหญ่เกิดจาก
บุคลากรโดยเฉพาะผู้ประกอบการ เช่น การขาดจิตวิญญาณของ
ความเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถในการการจัดการที่ไม่ดีพอ
การขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ การขาดแรงงานมี ฝ ี มื อ
ทําให้สินค้าที่ผลิตไม่มีคุณภาพ จึงไม่สามารถแข่งขันได้ เป็นต้น
ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ท�ำให้อัตราความเสี่ยงต่อความล้มเหลวค่อนข้างสูง
จากการขาดการเตรี ย มความพร้ อ มในการเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ศั ก ยภาพของตนเองเพื่ อ การสร้ า งโอกาสและความส� ำ เร็ จ
ในการประกอบธุรกิจตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ดังข้อมูลจากงาน

วิจัยของพีรญา กัณฑบุตร จากวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
(2559) ได้ระบุว่า ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ
ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก ได้ แ ก่ 1) การเลื อ กธุ ร กิ จ
2) การมีแผนงาน 3) การมีจุดมุ่งหมายที่ดี 4) การเลือกท�ำเลที่ตั้ง
5) การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 6) การสร้างพันธมิตรทางการค้า
7) การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี 8) คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร
9) การจั ด การแหล่ ง การเงิ น 10) มี ก ารจั ด ท� ำ ระบบบั ญ ชี
11) การก�ำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจน 12) การมีเครดิต
เป็นที่น่าเชื่อถือ 13) ประสบการณ์ในการท�ำงาน 14) ความรู้
ความสามารถ 15) ตอบสนองให้ ต รงต่ อ รสนิ ย มของลู ก ค้ า
16) การแยกรายรั บ รายจ่ า ย 17) มี ห ลั ก การจั ด การงานที่ มี
ประสิทธิภาพ 18) มีการสั่งการที่มีความยืดหยุ่นศาสตร์และศิลป์
ต่างๆ ส่วน Cunningham and Lischeron (1991) กล่าวว่า
แนวคิดด้านศักยภาพของผู้ประกอบการเป็นสมรรถนะของบุคคล
ที่มีความสามารถที่แตกต่างจากบุคคลอื่น ซึ่งผ่านประสบการณ์
ทางธุรกิจ ความรู้ที่สั่งสมมาทุนเดิมทางสังคม แนวคิดในการท�ำงาน
เครือข่ายธุรกิจและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบการต้อง
แบกรับความเสีย่ ง และมีความสามารถด้านการจัดการธุรกิจส�ำหรับ
ศักยภาพของการเป็นผู้ประกอบการตามแนวคิดของ Mc Bay
ซึ่งเป็นแนวคิดที่ครอบคลุม หลายมิติของศักยภาพของการเป็น
ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ และความสามารถในหลายๆ ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ซึ่งจ�ำแนกเป็น 3 ด้าน (Kabatire et al., 2007:
52-53) ดังจะเห็นได้ว่า คุณลักษณะและขีดความสามารถของ
ผู ้ ประกอบการเป็ น องค์ ประกอบหลั ก ในการสนั บสนุ นให้ธุรกิจ
ประสบความส� ำ เร็ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในยุ ค การแข่ ง ขั น
อย่างเสรีประกอบกับการรายงานการวิจัยของศักดิ์สุริยา ไตรยราช
(2556) ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การค้าชายแดน พบว่า
ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไม่มีกลยุทธ์ของการสร้าง หรือก�ำหนด
ผลผลิตหรือบริการที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขายในตลาดอาเซียน
ทัง้ ทีต่ วั ชีว้ ดั ของการค้าชายแดน คือ มูลค่าการค้าขายลงทุนและรายได้
จากการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ทีจ่ ะน�ำมาพัฒนาให้มศี กั ยภาพเป็นทีต่ อ้ งการของประเทศเพือ่ นบ้าน
เพื่อขายและแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน จากบริบทโดยรวมดังกล่าว
ผู้ประกอบการค้าชายแดนไทยนั้นยังไม่สามารถเติบโตได้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของการสนับสนุนตามนโยบายภาครัฐด้วยองค์
ประกอบที่ เ ป็ น คุ ณ ลั ก ษณะและศั ก ยภาพในการบริ ห ารจั ด การ
เชิงธุรกิจดังจะเห็นได้ว่าการสร้างความส�ำเร็จให้กับผู้ประกอบการ
ธุรกิจในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในเขตการค้าชายแดนมี
ความจ�ำเป็นต้องท�ำการศึกษาวิจัยอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับศักยภาพ
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตการค้า

รำไ

บทน�ำ

กฤตติยา สัตย์พานิช, ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ธีรวุฒิ สุทธิประภา
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ความมั่นคง
ความมีพันธะตองาน

ความกลาเสี่ยง

พพ
รรณ
ี

เพือ่ พัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเขตชายแดนภาคตะวันออกเพื่อเพิ่มความสามารถ
การแข่งขัน

กรอบแนวคิด

ศักยภาพของผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อ มมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ เพิ่ ม ความสามารถการแข่ ง ขั น ทางการค้ า
เขตการค้ า ชายแดนภาคตะวั น ออก (จั น ทบุ รี แ ละสระแก้ ว )
มีกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้

ศักยภาพแหงความสําเร็จ

ลัยร
า

ความตองการใฝหาดานคุณภาพ
และประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ชภัฏ

การแสวงหาโอกาส

ขนาดกลางและขนาดย่อมเขตชายแดนภาคตะวันออกเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันในยุคการแข่งขันเสรีทมี่ ผี แู้ ข่งขันทัง้ ไทย
และชาวต่างชาติในเขตการค้าชายแดนภาคตะวันออก

รำไ

ชายแดนภาคตะวันออกเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันทั้งนี้
เพื่อสร้างโอกาสในการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเขตการค้าชายแดนภาคตะวันออกให้สอดคล้อง
กับบริบทการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากนโยบาย
เศรษฐกิจการค้าชายแดนภาครัฐและความพยายามของภาครัฐ
ต้ อ งการให้ ป ระเทศไทยก้ า วเข้ า สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั มีความสนใจพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตชายแดน
ภาคตะวันออกโดยการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อน�ำ
ข้อมูลองค์ประกอบเชิงส�ำรวจมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ศักยภาพ
ของผูป้ ระกอบการชายแดนโดยมีความคาดหวังว่าผลการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
และแนวทางการวางแผนธุรกิจในอนาคตของผู้ประกอบการธุรกิจ

การมีนวัตกรรมใหม

การกําหนดเปาหมาย

ิทยา

การแสวงหาขอมูลขาวสาร

การวางแผนและประเมินผล

ความสามารถการ
แขงขันของธุรกิจ
SMEs ในเขตการคา
ชายแดนตะวันออก

ศักยภาพแหงการวางแผน

การตรวจสอบติดตามงาน

มห
าว

การชี้ชวนชักจูงใจ

ศักยภาพแหงอํานาจ

การสรางเครือขาย

ความเชื่อมั่นในตนเอง

่ 1 กรอบแนวคิ
ภาพทีภาพที
่ 1 กรอบแนวคิ
ด ด

วิธีดยําาเนิสันตการวิ
กฤตติ
ย์พานิจชัย, ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ธีรวุฒิ สุทธิประภา
การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยมีวัตถุประสงคทีจะพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการที่จะนํามาสรางความสามารถการ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามแแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อให้
การวิ จัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยมีวัต ถุป ระสงค์ที่ จ ะพั ฒ นา
ศักยภาพของผูป้ ระกอบการทีจ่ ะน�ำมาสร้างความสามารถการแข่งขัน ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ น�ำแบบสอบถาม
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในรูปแบบที่เหมาะสมกับ ทีส่ ร้างขึน้ ไปให้ทปี่ รึกษางานวิจยั ตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจน
บริ บ ทของเขตชายแดนภาคตะวั น ออก โดยสามารถชี้ ชั ด ถึ ง ของการใช้ภาษา และความครอบคลุมเนื้อหา แล้วปรับแก้ตามที่
ขอบเขตของศักยภาพผูป้ ระกอบการได้ 3 ศักยภาพ 13 คุณลักษณะ ที่ปรึกษางานวิจัยได้ให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อให้มีความสมบรูณ์มากที่สุด
คือ 1) ศักยภาพแห่งความส�ำเร็จ ประกอบด้วยคุณลักษณะ ได้แก่ จากนั้นท�ำการส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตอบความคิดเห็น
การแสวงหาโอกาส ความมัน่ คง ความมีพนั ธะต่องาน ความต้องการ ของแต่ละท่าน
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ใฝ่หาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ความกล้าเสี่ยง และการมี
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย การหาค่ามัธยฐาน
นวั ต กรรมใหม่ 2) ศั ก ยภาพแห่ ง การวางแผน ประกอบด้ ว ย
คุณลักษณะ ได้แก่ การก�ำหนดเป้าหมาย การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์หรือค่า IR (Interquartile Range)
การวางแผนและประเมิ น ผล และการตรวจสอบติ ด ตามงาน หลังจากตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จึงน�ำ
3) ศักยภาพแห่งอ�ำนาจ ประกอบด้วยคุณลักษณะ ได้แก่ การชี้ชวน ข้อมูลที่ได้มาแปลงเป็นรหัสตัวเลข แล้วบันทึกรหัสลงในเครื่อง
ชักจูงใจ การสร้างเครือข่าย และความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งการวิจัย คอมพิวเตอร์โดยด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. น�ำข้อมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 1 แบบปลายเปิด
นี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) จากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์จากหลักการ แนวคิด และทฤษฎีจาก (Opened End) มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
นักวิชาการทีส่ ามารถน�ำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ได้ในเขตชายแดน จัดกลุ่ม (Categorization) รายด้านและรายข้อ หลังจากนั้นผู้วิจัย
ภาคตะวันออก โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) น� ำ แนวทางที่ วิ เ คราะห์ ไ ด้ ม าสร้ า งเป็ น แบบสอบถาม รอบที่ 2
ในการสร้างรูปแบบ วิธกี ารด�ำเนินการวิจยั แบ่งออกเป็นขัน้ ตอนดังนี้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
2. แบบสอบถามรอบที่ 2 พั ฒ นาจากค�ำ ตอบของ
1. ศึกษาเอกสาร ต�ำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิด หลักการทฤษฎีศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อก�ำหนด แบบสอบถามในรอบที่ 1 โดยการรวบรวมความคิ ด เห็ น จาก
ผู ้ เชี่ ย วชาญทั้ ง หมดเข้ า ด้ ว ยกั น รวมทั้ ง ตั ด ข้ อ มู ล ที่ ซ�้ ำ ซ้ อ นออก
กรอบแนวคิดการวิจัย
2. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูป้ ระกอบการ หลังจากนั้นจึงสร้างแบบสอบถามรอบที่ 2 ส่งกลับไปยังผู้เชี่ยวชาญ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขตชายแดนภาคตะวันออก (สระแก้ว กลุ่มเดิมอีกครั้งหนึ่ง
3. แบบสอบถามรอบที่ 3 เป็นการพัฒนาค�ำตอบจาก
และจันทบุรี) ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการการค้าชายแดน
ไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว และสมาคมการค้าและการท่องเที่ยว แบบสอบถามรอบที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรอบที่ 3 ซึ่งมี
ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 1,823 คน กลุม่ ตัวอย่าง ความคิดเห็นสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม
ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูเ้ ชีย่ วชาญในจังหวัดสระแก้ว จ�ำนวน 15 คน รอบที่ 2 ร้อยละ 100 คณะผู้วิจัยจึงยุติการส่งแบบสอบถามเพียง
และผู้เชี่ยวชาญในจังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน รอบที่ 3 ซึ่งเมื่อคะแนนการของค�ำตอบในรอบที่ 3 มีน้อยกว่า
ร้อยละ 15
ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
3. สร้างแบบสอบถามรูปแบบศักยภาพของผูป้ ระกอบการ 		
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการใช้เทคนิคเดลฟาย 3 รอบ ผลการวิจัย
จากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 30 คน โดยรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
ผลการวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง รอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่รวม ของผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มชายแดน
ข้อมูลและมาวิเคราะห์จาก รอบที่ 1 เป็นแบบ (Rating Scale) ภาคตะวันออกเพือ่ เพิม่ ความสามารถการแข่งขัน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
โดยผู้เชี่ยวชาญจะตอบแต่ละข้อตามล�ำดับ ความจ�ำเป็นของแต่ละ ใช้แบบสอบถามจ�ำนวน 3 รอบ ข้อค�ำถามจ�ำนวน 13 คุณลักษณะ
กลยุทธ์ รอบที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่รวมข้อมูลและมาวิเคราะห์ โดยการสรุปผล จากข้อที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ซึ่งมีจ�ำนวน
จากรอบที่ 2 โดยผูเ้ ชีย่ วชาญได้ทราบความคิดเห็นกลุม่ และทบทวน ทั้งสิ้น 11 คุณลักษณะ แบ่งขอบเขตเนื้อหาได้ดังนี้
ค�ำตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 เมื่อทบทวนค�ำตอบ อาจยืนยัน
1. ศักยภาพแห่งความส�ำเร็จ มีความเหมาะสมในระดับ
ค�ำตอบเดิมเพิ่มเติมค�ำตอบหรือเปลี่ยนแปลงค�ำตอบได้
มากถึ ง มากที่ สุ ด เช่ น การแสวงหาโอกาส ความกล้ า เสี่ ย ง
ความมั่นคง ความมีพันธะต่องาน และความต้องการใฝ่หาด้าน
คุณภาพและประสิทธิภาพ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

วิธีด�ำเนินการวิจัย
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3. ศักยภาพแห่งอ�ำนาจ มีความเหมาะสมในระดับมาก
ถึงมากที่สุด เช่น การสร้างเครือข่าย การชี้ชวนและการจูงใจ และ
ความเชื่อมั่นในตัวเอง

พพ
รรณ
ี

2. ศักยภาพแห่งการวางแผน มีความเหมาะสมในระดับ
มากถึงมากที่สุด เช่น การก�ำหนดเป้าหมาย การแสวงหาข้อมูล และ
การวางแผนและประเมินผล

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสม จากแบบสอบถามรอบที่ 3 ศักยภาพแห่งความส�ำเร็จ
ควอไทล์
(Q3-Q1)

มัธยฐาน
Md

พิสัยควอไทล์
(IQR)

ความคิดเห็น

ระดับ
ความเหมาะสม

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

5. ความกล้าเสี่ยง

4-5

5

6. การมีนวัตกรรมใหม่

3-5

4

ศักยภาพผู้ประกอบการ

รำไ

ศักยภาพแห่งความส�ำเร็จ

สอดคล้อง

มาก

1

สอดคล้อง

มากที่สุด

2

ไม่สอดคล้อง

มาก

ชภัฏ

1

ผลการวิจัยศักยภาพแห่งความส�ำเร็จ พบว่า ค่ามัธยฐานที่มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คือ ข้อ 1 และ 5
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสม จากแบบสอบถามรอบที่ 3 ศักยภาพแห่งการวางแผน

ศักยภาพแห่งการวางแผน
7. การก�ำหนดเป้าหมาย

ควอไทล์
(Q3-Q1)

มัธยฐาน
Md

พิสัยควอไทล์
(IQR)

ลัยร
า

ศักยภาพผู้ประกอบการ

ความคิดเห็น

ระดับ
ความเหมาะสม

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

ิทยา

ผลการวิจัยศักยภาพแห่งการวางแผน พบว่า ค่ามัธยฐานที่มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คือ ข้อ 7 และ 8

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสม จากแบบสอบถามรอบที่ 3 ศักยภาพแห่งอ�ำนาจ
ควอไทล์
(Q3-Q1)

มัธยฐาน
Md

พิสัยควอไทล์
(IQR)

ความคิดเห็น

ระดับ
ความเหมาะสม

11. การชี้ชวนชักจูงใจ

4-4

5

1

สอดคล้อง

มาก

12. การสร้างเครือข่าย

4-5

5

1

สอดคล้อง

มากที่สุด

13. ความเชื่อมั่นในตัวเอง

4-4

4

1

สอดคล้อง

มาก

มห
าว

ศักยภาพผู้ประกอบการ
ศักยภาพแห่งอ�ำนาจ

ผลการวิจัยศักยภาพแห่งอ�ำนาจ พบว่า ค่ามัธยฐานที่มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คือ ข้อ 12
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สรุปผลและอภิ
ปรายผล
สรุปผลและอภิ
ปรายผล

พพ
รรณ
ี

สามารถที่แตกต่างจากบุคคลอื่น ซึ่งผ่านประสบการณ์ทางธุรกิจ
นเดิมทางสังคม แนวคิดในการท�ำงานเครือข่าย
ผู ้ ป ระกอบการเป
ความเสี่ยงการประกอบการจึ
่ ย ง ความรู้ที่สั่งสมมาทุ
ผูประกอบการเปน นผู ผู ทที่ จี่จะต
ะตอองเผชิ
งเผชิญญกักับบความเสี
งไมใชเรื่องของโชคแตเปนเรื่องที่บุคคลจะตอง
กิจและปัจจัรยกิอืจ่นดัทีง่เนักี้่นยผูวข้ปอระกอบการต
ง โดยผู้ประกอบการต้
องแบกรับ
การประกอบการจึ
ไมยใชมความพร
เรื่องของโชคแต
เปนเรื่องที่บุคคลจะต
ง าสูธุกรารประกอบธุ
เตรียมการณงเตรี
อมและแสวงหาโอกาสที
่จะกาอวเข
องมีศักยภาพให
่ ย งและมีand
ค วามสามารถด้
า นการจั
ร กิ จด ซึ่ ง ผล
เตรียมการเตรี
อมและแสวงหาโอกาสที
่จะกวในป
าวเขจจุาสูบัน ซึความเสี
พรอมรับกัยบมความพร
สถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็
่ง Cunningham
Lischeron (1991)
กลาดววการธุ
า แนวคิ
นาศัากงจากบุ
ยภาพของผู
น่ ี้ แบ่รกิงศัจกยภาพ
การประกอบธุ
รกิจ ดัปงระกอบการเป
นั้นผูประกอบการต้
องมีศักยภาพให้
อม การพัฒ่แตกต
ดานศักยภาพผู
นสมรรถนะของบุ
คคลที่มพีคร้วามสามารถที
คคลอืป้ ่นระกอบการชายแดนในที
ซึ่งผานประสบการณทางธุ
3 ด้าจนจัยซึอื่ง่นประกอบด้
11 ปคุระกอบการต
ณลักษณะ ดัองต่อไปนี้
รั บ กั บความรู
สถานการณ์
ที่ เ ปลีน่ ยเดินแปลงอย่
า งรวดเร็
ในปั จ จุ บางานเครื
ั น ซึ่ ง อขออกเป็
ที่สั่งสมมาทุ
มทางสังคม
แนวคิดวในการทํ
ายธุรกินจและป
ที่เกี่ยวของวยโดยผู
(Kabatire
al., 2007: ป52-53)
แบกรับความเสี
ความสามารถด
ดการธุ
รกิจ ดซึ่งผลการพั
ฒนาศัetกยภาพของผู
ระกอบการชายแดนในที่นี้ แบง
Cunningham
and่ยงและมี
Lischeron
(1991)านการจั
กล่ า วว่
า แนวคิ
ยภาพออกเป
น 3 ดาน ซึน่งประกอบด
วย 11 คุคณคลที
ลักษณะ
ด้านศัศักกยภาพผู
้ประกอบการเป็
สมรรถนะของบุ
่มีความดังตอไปนี้ (Kabatire et al., 2007: 5253)
ศักยภาพของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมชายแดนภาคตะวันออก
ศักยภาพแหงการวางแผน

การแสวงหาโอกาส
1.1.การแสวงหาโอกาส
ความมั่น่นคงคง
2.2.ความมั
ความมีพพันันธะต่
ธะตอองาน
งาน
3.3.ความมี
ความตองการใฝหา
4.4.ความต้
องการใฝ่หาด้าน
ดานคุณภาพและ
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
5.5.ความกล้
ความกลาาเสีเสี่ย่ยงง

การกํำาหนดเป้
หนดเปาาหมาย
หมาย
1.1.การก�
การแสวงหาขออมูมูลล
2.2.การแสวงหาข้
ขาข่วสาร
าวสาร
3. การวางแผนและ
3. การวางแผนและ
ประเมินผล
ประเมินผล

ศักยภาพแหงอํานาจ

รำไ

ศักยภาพแหงความสําเร็จ

ชภัฏ

การชี้ช้ชวนชั
วนชักกจูจูงงใจใจ
1.1.การชี
การสรางเครื
างเครืออข่ขาายย
2.2.การสร้
ความเชื่อ่อมัมั่น่นในตนเอง
ในตนเอง
3.3.ความเชื

ลัยร
า

ภาพที่ 2 ศักยภาพของผู
ประกอบการธุ
รกิจขนาดกลางและขนาดย
มชายแดนภาคตะวันออก
ภาพที
่ 2 ศักยภาพของผู
้ประกอบการธุรกิจอขนาดกลางและขนาดย่
อมชายแดนภาค

มห
าว

ิทยา

ดานที่ 1 ศักยภาพแหงความสําเร็จ แบงออกเปน
ด้านที่ 1.1
1 ศักการแสวงหาโอกาส
ยภาพแห่งความส�ำเร็(Opportunity
จ แบ่งออกเป็นSearch) คื(2552:
14) อมีรืคอวามเห็
นว่า ผู้ประกอบการจะต้
องมีคตวามทุ
อ การกระตื
รนในการแสวงหาความรู
 คนหานวั
กรรม่มเทและ
		
การแสวงหาโอกาส
Search) มุ่งมั่นๆให้ที่ดกีกับวธุารให
กิจกทีับ่สธุร้รากิงขึ
่อให้ธุรกิจอยู่ม่รีศอดเจริ
ญเติบง โตและ
ใหมๆ หรื1.1
อประยุ
กตใชประสบการณ(Opportunity
ที่ผานมา เพื่อสรรหาโอกาสใหม
จ ้นผูปเพืระกอบการที
ักยภาพแห
ความสําอเร็รืจอจะต
องแสวงหาโอกาสจะบรรลุ
เปาหมายได
กําหนดไว
องกับฉัตรยาพร
และคณะ
12
คือ การกระตื
ร้นในการแสวงหาความรู
้ ค้นหานวั
ตกรรมใหม่
ๆ เสมอ
บรรลุสอดคล
เป้าหมายของธุ
กิจผู้ปเสมอใจ
ระกอบการจะต้
องมั(2552:
่นใจว่าจะสามารถ
13) กทีต์่เสนอว
า ผูประกอบการจะต
ความคิดสรางสรรค
ตภัณฑ นวัอมที
ตกรรม
อแนวทางในการให
าร (2005)
หรือประยุ
ใช้ประสบการณ์
ที่ผ่านมา เพือ่องมี
สรรหาโอกาสใหม่
ๆ ที่ดในการสร
ี มุง่ มัาน่ งผลิ
ทุม่ เทและพร้
จ่ ะท�ำหรื
งานหนั
ก รวมทัง้ Ryanบetริกal.
ตลอดจนการแก
ญหาหรืงอความส�
อุปสรรคที
ขึ้นกัอบง ธุรกิอ้จอย
นอกจากนั
้น Ryan
et al.
อางถึง่จในะประสบ
กว่าให้รูกปับแบบใหม
ธุรกิจ ผู้ปๆระกอบการที
่มีศไักขป
ยภาพแห่
ำเร็่เกิจดจะต้
างถึางสร
งในวิางสรรค
นัย วารมา
และคณะ,
2560)
ผู้ป(2005
ระกอบการที
วินัย วารมา และคณะ,
2560) กได�ำหนดไว้
กลาววาเสมอ
ผูประกอบการที
ขันคในตลาดที
แสวงหาโอกาสจะบรรลุ
เป้าหมายได้
สอดคล้อ่ดงกัีตบองมีการคาดการณ
ผลส�ำเร็จได้สนภาพการแข
ั้น จะต้องงมี
วามมุ่งมั่เปลี
่นทุ่ย่มนแปลงได
เทลงทุนตทัลอดเวลา
้งแรงกายแรงใจ
1.2
ความมั
น
่
คง
(Stability)
คื
อ
ความมุ
ง

มั
น
่
ที
จ
่
ะใช
ส
ติ
ป
ญ

ญาความสามารถที
ต
่
นเองมี
อ
ยู
ใ

นการทุ
ม

เททํ
า
งานเพื
ให ดสินใจ
ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ (2552: 12-13) ทีเ่ สนอว่า ผูป้ ระกอบการ จะต้องท�ำงานหนักแทบจะไม่มีวันหยุดเพราะต้องมีก่อารตั
งานนั้นสําเร็จลุลวงไมทอถอยแมวางานนั้นจะยากลําบากหรือใชเวลาทํางานมากกวาบุคคลอื่นก็ตามในขณะที่ฉัตยาพร เสมอใจ
จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม หรือ ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา
และคณะ (2552: 14) มีความเห็นวาผูประกอบการจะตองมีความทุมเทและมุงมั่นใหกับธุรกิจที่สรางขึ้นเพื่อใหธุรกิจอยูรอด
แนวทางในการให้
บริการรูปแบบใหม่
ๆ ตลอดจนการแก้
ไขปัญหา องมั		
1.3 ความมี
ธะต่องานความผู
กพัานงานหนั
ความรักบผิดชอบ
เจริญเติบโตและบรรลุ
เปาหมายของธุ
รกิจผูประกอบการจะต
่นใจวาจะสามารถมุ
งมั่นทุพมนั เทและพร
อมที่จะทํ
หรืออุปรวมทั
สรรคที
่เกิดขึ้นetกับal.
ธุรกิ(2005
จอย่างสร้
างสรรค์
้น Ryan 2560)
ในงานผู(Commitment
to Work Contract)
อ การที
ระกอบการ
้ง Ryan
อางถึ
งในวินนอกจากนั
ัย วารมา และคณะ,
ประกอบการที่จะประสบผลสํ
าเร็จไดนั้นคืจะต
องมีผ่ คปู้ วาม
et al.มุ(2005
างถึงในวิ
ัย วารมา และคณะ,
ล่าวว่า มได้
ั้งเป้ดาเพราะต
หมายแล้
วจะนึ
งความรู
้สึกที่จะเกิ
้นเมื่อประสบ
งมั่นทุมอ้เทลงทุ
นทั้งนแรงกายแรงใจจะต
องทํ2560)
างานหนัได้กกแทบจะไม
ีวันตหยุ
องมี
การตักภาพถึ
ดสินใจดํ
าเนินการแก
ไขปดญขึหาอยู
ผู้ประกอบการที
ตลอดเวลา่ดีต้องมีการคาดการณ์สภาพการแข่งขันในตลาด ความส�ำเร็จหรือล้มเหลวและจะแสวงหาความต้องการประสบ
ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ความส�ำเร็จแก่ตนเองและแก่บคุ คลอืน่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวความรูส้ กึ ผูกพัน
		 1.2 ความมั่นคง (Stability) คือ ความมุ่งมั่นที่จะ ต่อเป้าหมายนี้จะท�ำให้ผู้ประกอบการทุ่มเทท�ำงานอย่างเต็มก�ำลัง
ใช้สติปัญญาความสามารถที่ตนเองมีอยู่ในการทุ่มเทท�ำงานเพื่อให้ เต็มความสามารถรับผิดชอบต่องานที่ท�ำอย่างเต็มที่แม้จะเผชิญ
งานนัน้ ส�ำเร็จลุลว่ งไม่ทอ้ ถอยแม้วา่ งานนัน้ จะยากล�ำบากหรือใช้เวลา กับอุปสรรคที่อาจขัดขวางการด�ำเนินงาน (อรพิณ สันติธีรากุล,
ท�ำงานมากกว่าบุคคลอืน่ ก็ตามในขณะที่ ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ 2543: 19) โดยผู้ประกอบการจะต้องใส่ใจกับสถานการณ์ของธุรกิจ
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ความรู ้ จ ากบุ ค คลอื่ น ๆ จากการอบรมสั ม มนาการปรึ ก ษาหา
ค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
ได้ถูกต้อง
ด้านที่ 3 ด้านศักยภาพแห่งอ�ำนาจ
		 3.1 การชี้ ช วนการชั ก จู ง (Persuasion) คื อ
ความสามารถที่จะชักจูงโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้เข้ามาช่วยเหลือ
ร่วมมือด้วยดี รู้จักใช้ความสามารถในการบริหารงาน สร้างทัศนคติ
แรงจูงใจต่อผู้ร่วมงานให้สามารถเข้าใจการด�ำเนินงานและเต็มใจ
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้
		 3.2 การสร้างเครือข่าย (Networking) สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ (2552: 46) ได้กล่าวว่า
การมีเครือข่ายทีด่ จี ะช่วยให้การติดต่อด�ำเนินกิจการใดๆ ได้สะดวกขึน้
นั่นคือ การที่ผู้ประกอบการรู้จักชี้แนะแนวทางและช่วยติดต่อกับ
บุคคลหรือช่องทางที่ถูกต้องจะช่วยย่นระยะเวลาในการหาเส้นทาง
ที่ถูกต้องด้วยตนเองได้อย่างมาก
		 3.3 ความเชื่อมั่นในตัวเอง (Self confidence) คือ
เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ชอบอิสระและ
พึ่งตนเอง ตั้งใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมีลักษณะเป็นผู้น�ำ ซึ่งฉัตรยาพร
เสมอใจ และคณะ (2552: 48) กล่าวว่า ผู้ประกอบการจะต้องมี
ความมั่นใจ (Confidence) ในความต้องการและยึดมั่นในแนวทาง
ของตนเชื่อมั่นในการตัดสินใจและท�ำตามการตัดสินใจ โดยไม่ลังเล
และพร้อมที่จะรับความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจอีกทั้ง Ryan
et al. (2005, อ้างถึงใน วินัย วารมา และคณะ, 2560) ได้ให้
ความเห็นในลักษณะเดียวกันว่าคนที่เชื่อมั่นในตนเองจะเป็นคนที่มี
ก�ำลังใจให้กบั ตนเองสูง ไม่เกรงกลัวทีจ่ ะต่อสูก้ บั ปัญหาและอุปสรรค
หรือสิ่งท้าทายจึงมีโอกาสสูงที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้
สรุปได้วา่ การเป็นผูป้ ระกอบการทีม่ ศี กั ยภาพ โดยเฉพาะ
ผูป้ ระกอบการชายแดนจ�ำเป็นต้องมีจำ� เป็นต้องมีคณ
ุ ลักษณะส�ำคัญ
ดังที่กล่าวมา เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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มั่นตรวจสอบสภาพแวดล้อมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งขันหรือตลาดโลกโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค
		 1.4 ความต้ อ งการใฝ่ ห าทางด้ า นคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ (Demand for Quality and Efficiency) คือ การ
ท�ำงานอย่างกระตือรือร้น มีชวี ติ ชีวา มองเหตุการณ์ตา่ งๆ เป็นโอกาส
ที่จะได้เรียนรู้อดีตเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจส�ำรวจหาวิธีการใหม่ๆ
มาแก้ปัญหาไม่ยึดติดกับแผนงานที่วางไว้หากไม่สามารถปฏิบัติได้
แต่ ย อมเปลี่ ย นแปลงแผนงานให้ เ ป็ น ตามสถานการณ์ รั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะค�ำวิจารณ์ตา่ งๆ เพือ่ น�ำมาปรับปรุงการท�ำงานให้เป็นไป
ตามที่วางแผนไว้ (พิชญาภรณ์ พุ่มไพศาลชัย, 2549)
		 1.5 ความกล้าเสี่ยง (Risk taking) ผู้ประกอบการ
มีความกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจไม่กลัวความล้มเหลวและพร้อมที่
จะผจญกับปัญหาต่างๆ จะมีความภูมิใจเป็นอย่างมากเมื่อประสบ
ความส�ำเร็จในงานที่คนอื่นไม่กล้าเสี่ยง กล่าวคือ ผู้ประกอบการ
มั ก จะชอบท� ำ งานที่ ท ้ า ทายไม่ มี ค วามภู มิ ใจกั บ งานที่ ง ่ า ยและ
หลีกเลี่ยงงานที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปแต่ประเมินแล้วว่ามีโอกาส
ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
ด้านที่ 2 ด้านศักยภาพแห่งการวางแผน
		 2.1 การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) คือ การที่
ผูป้ ระกอบการมีเป้าหมายสอดคล้องกับความสนใจ สิง่ ทีต่ นเองถนัด
และเป้าหมายนั้น ผู้ประกอบการได้ประเมินตนเองแล้วว่าใกล้เคียง
กับความเป็นจริงและมีความสามารถที่จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ในงานนั้นๆ ได้นอกจากนั้น Ryan et al. (2005, อ้างถึงใน วินัย
วารมา และคณะ, 2560) ได้กล่าวว่า การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
จะท�ำให้ทราบถึงกลยุทธ์ไหนในการด�ำเนินงานธุรกิจจึงจะประสบ
ความส�ำเร็จ
		 2.2 การวางแผนติดตามการประเมินผล (Systematic
Planning and Monitoring) คือ การวางแผนและวางกลยุทธ์ไว้
ล่วงหน้า รวมถึงการใช้หลักบริหารงานอย่างเป็นระบบเพือ่ เป็นลูท่ าง
การวิเคราะห์ปญ
ั หาหรืออุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างการด�ำเนินงาน
และน�ำมาประเมินเพือ่ คิดหาแนวทาง แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคนัน้ ๆ
ซึ่ง Ryan et al. (2005, อ้างถึงใน วินัย วารมา และคณะ, 2560)
ได้ อธิ บ ายไว้ ว ่ า แผนธุรกิจเป็น กุญ แจส�ำคัญ ในการสร้ า งบริ ษั ท
ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ความสามารถในการสร้างแผนธุรกิจ
อย่างเป็นระบบเพื่อชี้ให้เห็นว่าจะมีการด�ำเนินงานอะไรอย่างไร
รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน
อนาคตเพื่อที่จะได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที
		 2.3 การแสวงหาข้ อ มู ล ข่ า วสาร (Information
Seeking) คือ การค้นหาและแสวงหาข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลทั่วไป
ด้านเศรษฐกิจการเมืองกฎหมายหรืออื่นๆ รวมถึงการแสวงหา

กฤตติยา สัตย์พานิช, ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ธีรวุฒิ สุทธิประภา

ข้อเสนอแนะการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตการค้าชายแดนภาคตะวันออก
เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขัน คณะผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะ
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อเสนอแนะทั่วไป และส่วนที่ 2
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะทัว่ ไป จากการศึกษาเรือ่ ง ศักยภาพของ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตการค้าชายแดน
ภาคตะวันออกเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขัน ประกอบด้วย
ศักยภาพ 3 ด้าน 11 คุณลักษณะ คือ 1) ศักยภาพแห่งความส�ำเร็จ
ประกอบด้วยคุณลักษณะ ได้แก่ การแสวงหาโอกาส ความมั่นคง
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ความมีพนั ธะต่องาน ความต้องการใฝ่หาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ
และความกล้าเสี่ยง 2) ศักยภาพแห่งการวางแผน ประกอบด้วย
คุณลักษณะ ได้แก่ การก�ำหนดเป้าหมาย การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
และการวางแผนและประเมินผล 3) ศักยภาพแห่งอ�ำนาจ ประกอบด้วย
คุณลักษณะ ได้แก่ การชี้ชวนชักจูงใจ การสร้างเครือข่าย และ
ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง โดยผูว้ จิ ยั มีขอ้ แสนอแนะทัว่ ไป แบ่งออกเป็น
2 ข้อ ดังนี้
		 1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คณะผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขตการค้าชายแดน
ภาคตะวันออกว่า ควรเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณลักษณะด้านต่างๆ
คื อ การแสวงหาโอกาส ความมั่ น คง ความมี พั น ธะต่ อ งาน
ความต้องการใฝ่หาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ความกล้าเสี่ยง
การก�ำหนดเป้าหมาย การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การวางแผนและ
ประเมินผล การชีช้ วนชักจูงใจ การสร้างเครือข่าย และความเชื่อมัน่
ในตนเอง เป็นคุณลักษณะทีด่ ขี องผูป้ ระกอบการทีจ่ ะเพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจได้
		 1.2 ข้ อ เสนอแนะในการน� ำ ไปใช้ ผลที่ ไ ด้ จ าก
การศึ ก ษาวิ จั ย เห็ น ว่ า น่ า จะน� ำ ไปใช้ ไ ด้ คื อ ใช้ เ ป็ น แนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชายแดนเขตภาคตะวันออกให้มี
ความรู้ ความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้น ควรให้ความส�ำคัญ
ด้านการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เพือ่ ให้สามารถน�ำเพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลง
สร้างความร่วมมือร่วมใจ กล้าคิดกล้าหาญในการตัดสินใจ และ
รวดเร็วในการตัดสินใจรวมทั้งควรมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการสร้าง
เครือข่าย โดยส่งเสริมให้มีการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและออกไป
ท�ำงานร่วมกับองค์กรภายนอกเพือ่ สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
ได้อย่างรวดเร็ว
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย
ครัง้ ต่อไป คือ 1) ควรมีการวิจยั เพือ่ หาพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ
ด้านอื่นๆ ในการแสดงออกถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบการเขต
การค้าชายแดนภาคตะวันออก 2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
รูปแบบศักยภาพของผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในเขตการค้าชายแดนภาคตะวันออกเพื่อเพิ่มความสามารถการ
แข่งขัน 3) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องศักยภาพของผู้ประกอบการ
ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในเขตการค้ า ชายแดนภาค
ตะวันออกเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขัน ด้วยวิธีวิจัยรูปแบบอื่น
อาจเป็นการสร้างเครื่องมือวัดความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ แล้วน�ำผลที่ได้มาท�ำการวิเคราะห์หาค่า
ทางสถิติ หรืออาจเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่
แตกต่างกัน หรือวิจัยเชิงคุณภาพเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ สังเกต
บันทึกข้อมูล ซึ่งอาจจะใช้ระยะ เวลานานในการศึกษาวิจัย
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ในการท�ำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก ส�ำหรับใช้ในครัวเรือน
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบตเตอรี่ระหว่างแบตเตอรี่ตะกั่วกรดกับแบตเตอรี่ ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ด้วยการวิ่ง
ทดสอบการใช้งานความเร็ว 3 ระดับ ด้วยรถไฟฟ้าขับเฟืองท้ายขนาดมอเตอร์ 500 วัตต์ ขนาดความกว้าง 160 เซนติเมตร ความยาว
108 เซนติเมตร และความสูง 69 เซนติเมตร ติดตั้งมาตรวัดความเร็ว และมาตรวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก�ำลังไฟฟ้า แบตเตอรี่
ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ขนาด 48 โวลต์ 20 แอมแปร์ พร้อมกับวงจรควบคุมการชาร์จ และคายประจุแบตเตอรี่ (BMS) ขนาด
48 โวลต์ 16S พบว่า หลังพัฒนาชุดแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ติดตั้งรถไฟฟ้า 3 ล้อ ขนาดเล็ก น�้ำหนักแบตเตอรี่ลดลง
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 มีประสิทธิภาพระยะทางการเคลื่อนที่ดีกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ร้อยละ 19.60 33.63 และ 30.27 อีกทั้งยัง
มีรูปทรงและน�้ำหนักของแบตเตอรี่ลดลง สามารถชาร์จได้มากกว่าถึง 2,000 รอบ ไม่มีการก่อตัวของสารเคมีภายใน ไม่มีไอกรดซึ่งเป็น
สาเหตุของการติดไฟ ดูแลรักษาง่าย และวัสดุยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถน�ำกลับมารีไซเคิลได้ เป็นต้นแบบของอุตสาหกรรม
รถไฟฟ้า และยังมีส่วนช่วยร่วมรณรงค์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศอีกด้วย
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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.
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มาประยุกต์ใช้กับรถไฟฟ้าขนาด 3 ล้อ โดยต่อเป็นระบบแรงดันสูง
ขนาดwithout
48 โวลต์ the
20 แอมแปร์ จ�ำนวน 1 ชุด ทดแทนแบตเตอรี่ที่มา
รถไฟฟ้าcould
3 ล้อขนาดเล็
ก เป็นยานพาหนะที
reduced, and the battery
be charged
more than่สามารถขั
2000 บcycles,
จากโรงงาน
ร่วมกัforบมอเตอร์ขับเฟืองท้าย ขนาด 500 วัตต์ ติดตั้ง
เคลื่อacid
นด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าขัcaused
บเฟืองท้าinflammation.
ย โดยมีล้อหน้า จ�Also,
ำนวน the
1 ล้อbattery
a chemical, and
vapor which
was easy
มิเตอร์วThis
ัดระยะทางกั
and the material
environmentally
could
is the บตัวรถ เพื่อวัดระดับความเร็วที่เคลื่อนที่ และ
ส�ำหรับused
หมุนเลีwas
้ยวตามทิ
ศทางที่ต้องการ friendly.
และมีชุดล้Itอหลั
ง จ�ำbe
นวนrecycled.
ระยะทางที
่สามารถเคลื
the electric vehicle
andกของผู
it also
helps
promote
useำงาน
of electric
vehicles
in ่อนที่ได้ต่อการชาร์จในหนึ่งครั้ง ติดตั้งวัตต์
2 ล้อ ส�ำindustry,
หรับรับน�้ำหนั
้ใช้งาน
ดังภาพที
่ 1 หลัthe
กการท�
ทั่วไป โดยน�ำกระแสไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่มาจ่ายให้กับกล่อง มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Meter) ส�ำหรับอ่านค่าปริมาณ
Wheel Electricควบคุ
Trains,
Improvement
of Efficiency,
Lithiumion
Household
นไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก�ำลังวัตต์ทมี่ อเตอร์ทำ� งาน ซึง่ ระบบ
มการท�
ำงานของมอเตอร์
เพือ่ สัง่ ให้มอเตอร์
ทำ� งาน ซึง่ Phosphate,
ส่วนใหญ่ แรงดั
เป็ น มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรง หรื อ มอเตอร์ ไ ม่ มี ชุ ด แปลงถ่ า น จะสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพของรถไฟฟ้า 3 ล้อ ให้สามารถเคลือ่ นที่
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่แรงดัานโดยการนํ
สูงขนาด 48
ลื่อนที่ถอยหลังได
1 ระดัจในหนึ
บ โดยหากต
งการเติมกระแสไฟฟ
าเครืโวลต์
่องชารจครัมาต
ของรถไฟฟ้
ในระบบอื่ น ๆ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ความนิ ย มต่ อ การใช้
สามารถชะลอความเร็
ในการเคลือ่ นที่งตไ่ ด้อดเนืว้ ยเบรกหน้
า และเบรกหลัง 30
จดวยระยะเวลาเฉลี
่ย 6 ถึง 8 ชั่วโมง วและสามารถวิ
่องดวยระยะทางประมาณ
ถึง 40 กิโาลเมตร
ยานพาหนะที
มีความปลอดภั่แยรงดั
สูง เนืนสู่องงจากเป็
ล้อ ท�ำให้ไม่ต้องทรงตัววในการเคลื
นหนึ่งครั้ง ดวยระบบแบตเตอรี
ขนาด น48ระบบ
โวลต3 สามารถชะลอความเร็
่อนที่ได่เป็ดนวพลั
ย งงานสะอาดนับวันจะมีความต้องการที่สูงขึ้น
มาตรการส่
ขณะขับขี่ ยเหมาะส�
หรับผู้สนูงอายุ
นทางในระยะทาง
ะเบรกหลัง มีความปลอดภั
สูง เนื่อำงจากเป
ระบบที่ต3้องการเดิ
ลอ ทําให
ไมตองทรงตัวขณะขัอีบกขีทั่ ้งเหมาะสํ
าหรังบเสริมการใช้ยานพาหนะของภาครัฐก็มีปริมาณ
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยสั ง เกตจากจ� ำ นวนจุ ด ชาร์ จ แบตเตอรี่ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ไม่ไกลมากนั
กในระดักบในระดั
ครัวเรืบอครั
น วเรือน
การเดินทางในระยะทางไม
ไกลมากนั
ทัง้ ในตัวเมือง และต่างจังหวัด โดยจะมีสว่ นช่วยลดปริมาณก๊าซทีเ่ ป็น
พิษต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติได้เป็น
อย่างดี

วัตถุประสงค์
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1. เพื่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพแบตเตอรี่
รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก ส�ำหรับใช้ในครัวเรือน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพแบตเตอรี่
รถไฟฟ้า 3 ล้อ ระหว่างแบตเตอรี่ตะกั่วกรดกับแบตเตอรี่ลิเธียม
ภาพที่ 1 รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก
ฟา 3 ลอขนาดเล็ก
ไอออน ฟอสเฟต
ผู้วิจัยรได้ถไฟฟ
เล็งเห็า น3ความส�
คัญบต่ในอนาคต
อการใช้รถไฟฟ้
ล้อ
ยไดเล็งเห็นความสําคัญตอการใช
ลอ สําำหรั
เพื่อเปา น3ยาพาหนะในชี
วิตประจําวัน
ำหรับในอนาคต
นยาพาหนะในชีว่ใติ หประจ�
ำวัน ส�ำ่มหรั
บใช้ใน อุปกรณ์
สูงอายุ ไดคิดศึกส�ษาการเพิ
่มประสิเพืทธิอ่ ภเป็าพของแบตเตอรี
สามารถเพิ
ระยะทางการเคลื
่อนทีแ่ไละวิ
ดสูงธขึ้ีดน�ำเนินการวิจัย
ตอรี่ของรถไฟฟาผู3ส้ งู ลอายุ
อที่มได้าจากโรงงานผู
ผลิม่ ตประสิ
สวนใหญ
ปนแบตเตอรี่แบบตะกั
่วกรด (แบตเตอรี่แหงานวิ
ง) อายุ
คดิ ศึกษาการเพิ
ทธิภเาพของแบตเตอรี
ใ่ ห้สามารถ
จัยนี้ท�ำการศึกษาและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
มสูงมากนัก ความสามารถในการปล
อ
ยกระแสไฟฟ
า
ไม
ส
ามารถทํ
า
ได
ล
ึ
ก
มากต
อ
รอบการใช
ง
าน
โดยเฉลี
่
ย
เพิม่ ระยะทางการเคลือ่ นทีไ่ ด้สงู ขึน้ เนือ่ งจากแบตเตอรีข่ องรถไฟฟ้า แบตเตอรี่รถไฟฟ้ามี3 ล้อขนาดเล็ก ส�ำหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อเป็น
ที่ 1 ถึง 2 ป อีก3ทั้งล้การชาร
จกระแสไฟฟ้ผลิาตตอส่ครั
้ง ใชเวลามากกกว
6 ชั่วโมง่วกรด
ทางผูวิจแนวทางในการประยุ
ัยมีแนวคิดที่จะนํา กต์ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต
อที่มาจากโรงงานผู
วนใหญ่
ป็นแบตเตอรีา่แบบตะกั
ม ไอออน ฟอสเฟต
(LiFePO
่องจากรอบ
และอายุ
การใชกงาน
(Cycle Use) มากกกว
า อีกทัในรถ
้งยังมี 3 ล้อไฟฟ้า โดยน�ำกระแสไฟฟ้าที่เก็บไว้ใน
(แบตเตอรี
่แห้ง4)) เนื
อายุ
การใช้งานจะไม่
สูงมากนั
ความสามารถใน
(LiFePO4)
มาประยุกตใชกับการปล่
รถไฟฟอายกระแสไฟฟ้
ขนาด 3 ลอ โดยต
เปนระบบแรงดั
นสูงขนาด
48 โวลต
าไม่สอามารถท�
ำได้ลึกมากต่
อรอบการใช้
งาน20 แอมแปร
แบตเตอรีจํ่จา่านวน
ยให้ก1ับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 500 วัตต์
ตเตอรี่ที่มาจากโรงงาน
ขับ่ เฟ
500 วัตจตกระแสไฟฟ้
ติดตั้งมิเตอร
ระยะทางกั
ตัวรถ48 โวลต์ 20 แอมแปร์ โดยมีวิธีการด�ำเนินการ
โดยเฉลี่ยรมีวอมกัายุบกมอเตอร
ารใช้งานที
1 ถึองงท2าปียขนาด
อีกทั้งการชาร์
า วัดแรงดั
นไฟฟ้าบขนาด
วามเร็วที่เคลื่อนที
และระยะทางที
่สามารถเคลื
นที่ไทางผู
ดตอการชาร
ในหนึ
มิเตอรไฟฟา
ต่อ่ ครั
้ง ใช้เวลามากกกว่
า 6 ชั่ว่อโมง
้วิจัยมีแจนวคิ
ดที่ง่จครั
ะน�้งำติดตัวิ้งจวััยตตและระยะเวลาเก็
บข้อมูลโดยเฉลี่ยระดับความเร็ว 3 ระดับ
C Meter) สําหรับอานคาปริมาณแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังวัตตที่มอเตอรทํางาน ซึ่งระบบจะ
แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) เนื่องจากรอบ และ จากแบตเตอรี่ทั้ง 2 ชนิด แบ่งวิธีการด�ำเนินการวิจัย 4 ส่วน ดังนี้
ระสิทธิภาพของรถไฟฟ
า ง3านลอ(Cycle
ใหส ามารถเคลื
่อ นที่ไาดเอีปกนทัระยะทางที
่เพิ่กมกว่
ขึ้นา ลดระยะเวลาในชาร จ
อายุการใช้
Use) มากกกว่
้งยังมีขนาดเล็
ก็บในแบตเตอรี่ สามารถเปนแนวทางใหกับผูที่สนใจนําไปประยุกตใชงานรถไฟฟาที่เปนระบบอื่น ๆได
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วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 139

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ส่วนที่ 1 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดรถไฟฟ้า 3 ล้อ เล็กส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กด้วยมอเตอร์ไม่มีชุดแปลงถ่าน
ขนาดเล็ก อุปกรณ์การจัดสร้างระบบแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน (Brushless DC Motor) 24 โวลต์ 350 วัตต์ ขนาด 500 รอบ
ฟอสเฟต
(13) ล้อหลังขนาดเท่ากันกับล้อหน้าจ�ำนวน 2 ล้อ สามารถถอดได้
ศึกษาข้อมูลและอุปกรณ์ในการจัดสร้างระบบแบตเตอรี่ เช่นกัน พร้อมด้วยระบบเบรกส�ำหรับห้ามล้อหลัง (14) ปลั๊กตัวเมีย
ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต โดยศึกษาลักษณะของอุปกรณ์ต่างๆ แบบ 3 ขา ส�ำหรับรองรับเครือ่ งชาร์จแบตเตอรี่ เพือ่ น�ำกระแสไฟฟ้า
ที่ส�ำคัญ เช่น รถไฟฟ้าขนาด 3 ล้อ ที่น�ำมาใช้กับงานวิจัย โดยเลือก ไปเก็บในแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในขนาด 48 โวลต์ 20 แอมแปร์-ชั่วโมง
ใช้รถไฟฟ้า ขนาด 3 ล้อ ขับเฟืองท้าย ขนาดมอเตอร์ 500 วัตต์ (15) อุปกรณ์ส�ำหรับวางเท้าของผู้ขับขี่ทั้งด้านขวา และด้านซ้าย
ปมลมพลั
ยขนาดเล็
าหรัาบมล้
อุตสาหกรรมขนาดเล็
ดวยมอเตอรไมอมคล้
ีชุดแปลงถ
ขนาดแรงดันไฟฟ้า 48 โวลต์ ของบริษัท สิงห์มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้
า งงานแสงอาทิ
(16) อุปตกรณ์
ส่วกสํนห้
อหน้า พร้อกมระบบล็
อไม่ใาห้น (Brushless
รถขยับได้DC Motor)
24 โวลต 350 วัตต ขนาด 500 รอบ (13) ลอหลังขนาดเทากันกับลอหนาจํานวน 2 ลอ สามารถถอดไดเชนกัน พรอมดวย
จ�ำกัด รุ่น SL-02 โดยติดตั้งวัตต์มิเตอร์ เพื่อแสดงค่าพิกัดแรงดั
น โดยยังมีระบบป้องกันการโจรกรรมของตัวรถ เพื่อป้องกันบุคคลอื่น
ระบบเบรกสําหรับหามลอหลัง (14) ปลั๊กตัวเมียแบบ 3 ขา สําหรับรองรับเครื่องชารจแบตเตอรี่ เพื่อนํากระแสไฟฟาไป
ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ก�ำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ท�ำงานขณะรถเคลื่อเก็นที
่ น�ำรถไปใช้
โดยไม่
ได้รับ20อนุ
ญาตอี
กด้(15)วยอุปเหมาะส�
ำหรัาบของผู
น�ำขไปใช้
บในแบตเตอรี
่ที่อยูภายในขนาด
48 โวลต
แอมแปร
ชั่วโมง
กรณสําหรับวางเท
ับขี่ทั้งดใานนขวา และ
ดานซาย (16) อุปกรณสวนหามลอหนา พรอมระบบล็อคลอไมใหรถขยับได โดยยังมีระบบปองกันการโจรกรรมของตัวรถ
และมาตรวัดความเร็ว เพื่อส�ำหรับแสดงค่าความเร็วขณะรถวิ
วเรื่นนํอานหรื
ผู้สูไงดอายุ
เนื่อกดงจากเป็
่มีขในาด
ท�ำเนืให้่องจากเปน
เพื่อ่ งปองกันครั
บุคคลอื
รถไปใชอโดยไม
รับอนุญาตอี
วย เหมาะสํน
าหรัรถที
บนําไปใช
นครัวเรือ3นหรืล้อผูอสูงอายุ
รถที่มีขนาดไม่
3 ลจอ�ำทํเป็
าใหนไมต้จอําเปงทรงตั
นตองทรงตั
วขณะขับบขี่ ขีอีก่ อี
ทั้งกยังทัสะดวกต
อการบํารุงรัอ
กษา
ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องที่สามารถใช้เป็นแนวทาง
วขณะขั
้งยังสะดวกต่
การบ�ำรุงรักษา
ในการจัดสร้างพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพรถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก
ส�ำหรับใช้ในครัวเรือน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		 1.1 การศึกษารถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็กส�ำหรับ
โครงการวิจัย
		 รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็กที่ใช้ในโครงการวิจัยเป็น
รถไฟฟ้าขับเฟืองท้าย ขนาดมอเตอร์ 500 วัตต์ ขนาดความกว้าง
160 เซนติ เ มตร ความยาว 108 เซนติ เ มตร และความสู ง
69 เซนติเมตร น�้ำหนักรถรวม 110 กิโลกรัม สามารถรองรับน�้ำหนัก
ได้รวม 180 กิโลกรัม รายละเอียดดังภาพที่ 2 โดยมีอุปกรณ์
ภาพทีกของรถไฟฟ
่ 2 ส่วนประกอบหลั
ภาพที่ 2 สวนประกอบหลั
า 3 ลอ ขนาดเล็ก กของรถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก
และส่วนประกอบที่ส�ำคัญ คือ (1) ล้อยางส�ำหรับล้อหน้า ขนาด
ลักษณะการใชงาน พบวา รถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็กสามารถเคลื่อนได 2 ทิศทาง คือ เดินหนา
3.00-8 นิ้ว สามารถถอดออกเพื่อเปลี่ยนยางหรือเติมลมได้ในกรณี
ษณะการใช้
า รถไฟฟ้
อขนาดเล็
และถอยหลัง สามารถเคลื่อนที่ไปขลัากงหน
าดวยความเร็วง3าน
ระดัพบว่
บ และเคลื
่อนที่ไปขาางหลั3ง 1ล้ระดั
บ โดยเริ่มตกนจากเปด
ที่แรงดันลมอ่อน (2) กล่องใส่สัมภาระด้านหน้ารถ ขนาดความกว้สวิาตงชบริเวณที
่เสียบกุญแจ เพื่อ่อนได้
เปดให2
ระบบไฟฟ
าไหลเข
จากนั้นทําการบิดงคันสามารถ
เรงที่อยูทางดานขวา
สามารถเคลื
ทิศทาง
คือาไปในระบบ
เดินหน้หลัา งและถอยหลั
เพื่อใหรถเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายปลายทางที่ตองการ โดยสังเกตที่มอนิเตอรแสดงระดับปริมาณไฟฟาคงเหลือของรถ
28 เซนติเมตร ความยาว 30 เซนติเมตร และความลึก 22 เซนติเมตร
เคลืบ ่อหากระดั
นที่ไปข้
าด้วยความเร็
วา32 ระดั
่ไปข้างหลั
จํานวน 4 ระดั
บปริามงหน้
าณกระแสไฟฟ
าเหลือต่ํากว
ระดับบ
ก็ใหและเคลื
นําอุปกรณช่อารนที
จแบตเตอรี
่ ที่ใหมงากับตัวรถ
พร้อมกุญแจล็อคจ�ำนวน 2 ชุด (3) ไฟส่องสว่างด้านหน้าชนิดแอลอี
ดี 48 โวลต
ขนาด
20
แอมแปร
ชาร
จ
ด
ว
ยระยะเวลา
6
ถึ
ง
8
ชั
ว
่
โมง
โดยไม
ค
วรปล
อ
ยให
ช
าร
จ
มากกว
า
เวลาที
หนด เพราะ
1 ระดับ โดยเริ่มต้นจากเปิดสวิตช์บริเวณที่เสียบกุญแจ เพื่อเปิด่กําให้
แบตเตอรี่อาจจะเสื่อมสภาพ ทําใหอายุการใชงานสั้นลง โดยไมเหมาะสมกับการนําไปใชในบริเวณที่มีน้ําขัง หรือชวงเวลา
พร้อมไฟวงแหวนส�ำหรับสว่างในเวลากลางวัน (4) กระจกมองหลั
ง ระบบไฟฟ้
ฝนตก เนื่องจากเป
นรถที่ใชางานกั
บระบบไฟฟ
าเปนหลัก อาจเกิ
ความเสียน
บวงจรควบคุ
ไหลเข้
าไปในระบบ
หลังดจากนั
้ หายกั
ท�ำการบิ
ดคันมไดเร่งทีอ่ ยูท่ าง
1.2 การศึกษาวงจรควบคุมการชารจ และคายประจุแบตเตอรี่ (BMS)
ขนาด 4 นิว้ จ�ำนวน 2 บาน (5) เบาะรองนัง่ ส�ำหรับผูข้ บั ขี่ พร้อมด้วย ด้านขวา
เพื่อให้มการชาร
รถเคลืจ และคายประจุ
่อนที่ไปยังแบตเตอรี
จุดหมายปลายทางที
่ต้องการ
ระบบควบคุ
่ Battery Management
System (BMS)
พนักพิง โดยสามารถปรับพนักพิงเป็นเบาะรองนั่งส�ำหรับผู้โดยสาร
หมายถึง ระบบซึ
่
ง
ทํ
า
หน
า
ที
่
ใ
นการควบคุ
ม
ป
อ
งกั
น
ไม
ใ
ห
แ
บตเตอรี
่
ท
ํ
า
งานในลั
ก
ษณะที
่
เ
ป
น
อั
น
ตราย
น เกิดการชารจไฟ
โดยสังเกตที่มอนิเตอร์แสดงระดับปริมาณไฟฟ้าคงเหลือเชของรถ
ายไฟออกมากเกินไป รวมทั้งการ Balance Cell Battery เพื่อประจุไฟใหเต็มมากที่สุด (Maximize
ตอนหลังได้ (6) สวิตช์ไฟเลี้ยว สวิตช์แตร สวิตช์เปิด-ปิดไฟหน้ามากเกิ
รถ นไปหรืจ�ำอจนวน
ระดั
บงานแบตเตอรี
หากระดั่ ดังบภาพที
ปริ่ ม3 าณกระแสไฟฟ้
าเหลื
อต�าวงจรป
่ำกว่อางกัน PCB
Battery Capacity)
และยื4ดอายุ
การใช
โดยจะมีฟงกชั่นการทํางานที
่มากกว
และคันเบรกส�ำหรับห้ามล้อหน้าของรถ (7) สวิตช์สำ� หรับปรับระดัProtected
บ 2อยระดั
างวงจรปองกัน PCB Protected จะทําหนาที่สําคัญ 3 อยาง คือ คอยปองกันการใชงานที่กระแสเกิน
บ ก็ให้น�ำอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ ที่ให้มากับตัวรถขนาด
(Over Current Protection) ปองกันแรงดันการชารจไฟเกิน (Over Charge Voltage Protection) และปองกันการใช
ความเร็ว 3 ระดับ (ช้า ปานกลาง และเร็ว) และสวิตช์ส�ำหรับปรัไฟในระดั
บ บโวลต
ท
ต
่
ี
า
ํ
่
กว
Dischargeชาร์
Voltage
วงจร BMS
จาก 3 ฟงกชั่น
48 โวลต์ากําหนด
20 (Under
แอมแปร์
จด้วProtection)
ยระยะเวลา
6 อาจจะมี
ถึง 8เพิ่มชัขึ่ว้นโมง
ข
า
งต
น
ตั
ว
อย
า
งเช
น
เพิ
่
ม
ฟ
ง
ก
ช
่
ั
น
OverTemperature,
UnderTemperature,
Short
Circuit
Protection,
ให้รถเดินหน้า-ถอยหลังได้ (8) กระบะส�ำหรับบรรทุกของพร้อม โดยไม่ควรปล่อยให้ชาร์จมากกว่าเวลาที่ก�ำหนด เพราะแบตเตอรี่ Ground
Fault or Leakage Current Detection และอื่น ๆขึ้นอยูกับผูผลิต หรือบางรุนจะมีวงจร Balancing ในวงจร BMS ซึ่ง
ราวกั้น 2 ข้าง ขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตร และความยาว
จะทําหนาทีอาจจะเสื
่คอยควบคุมกระแสและแรงดั
(Charge)
หรือไหลออกจากแบตเตอรี
่ (Discharge)บใหแรงดัน
่อมสภาพ นท�ไฟฟ
ำให้าทีอ่ไหลเข
ายุกา ารใช้
งานสั
้นลง โดยไม่เหมาะสมกั
45 เซนติเมตร (9) ไฟแสดงถานะชะลอหรือหยุดรถ จ�ำนวน 2 ดวง การน�ำไปใช้ในบริเวณที่มีน�้ำขัง หรือช่วงเวลาฝนตก เนื่องจากเป็น
(10) โช็คพร้อมคอยสปริงค์ส�ำหรับรับน�้ำหนัก เพื่อให้ผู้ขับขี่และ รถที่ใช้งานกับระบบไฟฟ้าเป็นหลัก อาจเกิดความเสียหายกับวงจร
ผู้โดยสารรู้สึกนุ่มนวล โดยสามารถปรับความแข็ง หรืออ่อนนุ่มได้ ควบคุมได้
(11) อุปกรณ์สำ� หรับวางเท้าของผูโ้ ดยสารตอนหลัง สามารถยืดหรือ 		 1.2 การศึกษาวงจรควบคุมการชาร์จ และคายประจุ
พับเก็บได้ (12) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขับเฟืองหลัง ขนาด แบตเตอรี่ (BMS)
500 วั ต ต์ แรงดั น 48 โวลต์ 13 แอมแปร์ จ� ำ นวน 3,000
ระบบควบคุมการชาร์จ และคายประจุแบตเตอรี่
รอบต่อนาที สอดคล้องกับงานวิจัยของศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล Battery Management System (BMS) หมายถึง ระบบซึ่งทํา
และคณะ (2563) พัฒนาระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด หน้าที่ในการควบคุมป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ท�ำงานในลักษณะที่
ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์ ชื่นอัศดงคต

140 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
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เป็นอันตราย เช่น เกิดการชาร์จไฟมากเกินไปหรือจ่ายไฟออกมาก 		 1.3 การศึกษาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
เกินไป รวมทั้งการ Balance Cell Battery เพื่อประจุไฟให้เต็ม 		 ในปั จ จุ บั น แบตเตอรี่ ลิ เ ธี ย มไอออนก� ำ ลั ง ได้ รั บ
มากที่สุด (Maximize Battery Capacity) และยืดอายุการใช้งาน ความนิ ย มในการน� ำ มาใช้ ง าน เนื่ อ งมาจากคุ ณ สมบั ติ ท างด้ า น
แบตเตอรี่ ดังภาพที่ 3 โดยจะมีฟังก์ชั่นการท�ำงานที่มากกว่าวงจร การคายประจุ (Discharge) รอบการใช้งาน (Cycle Use) และอายุ
ป้องกัน PCB Protected อย่างวงจรป้องกัน PCB Protected จะ การใช้งานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีขนาดเล็กและน�้ำหนักเบา สะดวก
ท�ำหน้าที่ส�ำคัญ 3 อย่าง คือ คอยป้องกันการใช้งานที่กระแสเกิน ต่อการน�ำไปใช้งาน เป็นเซลล์แห้งไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตราย
(Over Current Protection) ป้องกันแรงดันการชาร์จไฟเกิน (Over ต่ อ ธรรมชาติ โดยสามารถแบ่ ง ชนิ ด ต่ า งๆ ได้ ทั้ ง หมด 6 ชนิ ด
Charge Voltage Protection) และป้องกันการใช้ไฟในระดับโวลต์ ประกอบด้วย Lithium Cobalt Oxide, Lithium Manganese
ที่ต�่ำกว่าก�ำหนด (Under Discharge Voltage Protection) วงจร Oxide, Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide,
BMS อาจจะมีเพิม่ ขึน้ จาก 3 ฟังก์ชนั่ ข้างต้น ตัวอย่างเช่น เพิม่ ฟังก์ชนั่ Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide, Lithium Iron
Over-Temperature, Under-Temperature, Short Circuit Phosphate, Lithium Titanate ทั้งนี้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
Protection, Ground Fault or Leakage Current Detection มีสว่ นประกอบทีส่ ำ� คัญ คือ ขัว้ ลบ มีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์บอน
และอืน่ ๆ ขึน้ อยูก่ บั ผูผ้ ลิต หรือบางรุน่ จะมีวงจร Balancing ในวงจร ที่มีรูพรุน (เช่น แกรไฟต์) เคลือบบนแผ่นทองแดง ขั้วบวกเป็น
BMS ซึ่งจะทําหน้าที่คอยควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่ไหลเข้า ลิ เ ธี ย มเมทั ล ออกไซด์ เ คลื อ บบนแผ่ น อะลู มิ เ นี ย ม สารละลาย
(Charge) หรือไหลออกจากแบตเตอรี่ (Discharge) ให้แรงดันของ อิเล็กโทรไลต์ ประกอบด้วย เกลือของลิเธียม เช่น LiPF6 หรือ
แบตเตอรี่แต่ละก้อนเท่ากันอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีก้อนหนึ่งก้อนใด LiBF4 ในตั ว ท� ำ ละลาย เช่ น เอทิ ลี น คาร์ บ อเนต (Ethylene
ใช้งเสมอ
านหนัเพืกกว่
อ ่งซึก่งอจะท�
ำให้กใช
แบตเตอรี
ไดเอทิล่ คาร์บอเนต (Diethyl Carbonate) และ/
รี่แตละกอนเทากัถูนกอยู
่อไมาก้ใหอมนที
ีกอ่เหลื
นหนึ
นใดถู
งานหนั่รก้อกวนและเสื
ากอนที่อ่เมหลือ Carbonate)
ซึ่งจะทําใหแบตเตอรี
ว (อาร์ เค่, 2560)
บี แบตเตอรี่, 2560)
หรื อ ไดเมทิ ล คาร์ บ อเนต (Dimethyl Carbonate) และเยื่ อ
มสภาพเร็ว (อารสภาพเร็
เค บี แบตเตอรี
เลือกผ่าน (separator) กั้นระหว่างขั้วทั้งสอง ท�ำจากพอลิโพรพิลีน
(Polypropylene, PP) และ/หรือพอลิเอทิลนี (Polyethylene, PE)
เมื่อมีการอัดประจุ (Charge) ไอออนของลิเธียมจะเคลื่อนออก
จากโครงสร้างของขั้วบวก ผ่านเยื่อเลือกผ่าน เข้าสู่ข้ัวลบ เกิดเป็น
สารประกอบของลิเธียมและคาร์บอน และขณะเดียวกันอิเล็กตรอน
จะเคลื่อนจากขั้วบวกสู่ขั้วลบผ่านวงจรภายนอก และขณะเกิด
การคายประจุ (Discharge) ปฏิกิริยาจะเกิดในทางตรงกันข้าม
กระบวนการที่ไอออนของลิเธียมสอดแทรกเข้าไปอยู่ในโครงสร้าง
ของวัสดุขั้วบวกหรือขั้วลบ เรียกว่า Lithium Intercalation หรือ
Lithium Insertion โดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เหมาะสมต่อ
การใช้งานระบบส่งก�ำลังในยานพาหนะไฟฟ้า (วรวริศ กอปรสิรพิ ฒ
ั น์,
จรควบคุมการชารจ และคายประจุแบตเตอรี่ (BMS)
ภาพที่ 3 วงจรควบคุมการชาร์จ และคายประจุแบตเตอรี่ (BMS) 2559)
ลักษณะการใชงาน พบวา วงจรควบคุมการชารจ และคายประจุแบตเตอรี่ (BMS) นั้น สวนใหญ
พบว่า (LiFePO
วงจรควบคุ
มการชาร์จ และ
ส่วนที่ 2 ศึกษาออกแบบชุดแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน
บคุมการทํางานของแบตเตอรีลั่ลกิเธีษณะการใช้
ยม ไอออนงาน
ฟอสเฟต
4) ซึ่งจะตองเลือกระบบแรงดันสําหรับใชงาน
ส่วนใหญ่
จะน�ำ48
มาควบคุ
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ส�ำหรัจบและ
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่ 16S หมายถึ่ลงิเธีการนํ
าแบตเตอรี
่ขนาด(LiFePO
3.2 โวลต
กรมกัน 16ศึกลูษาและออกแบบขนาดแบตเตอรี
ก (1S
4) ซึมาต
ระบบแรงดั
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แรงดัและพิ
นที่ระดั
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ส�ำหรับรถไฟฟ้
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คาแรงดันส�ตามระบบที
งการใชงาน ่ คื1อลูก48จะมี
โวลต
จารณาค
าพิกัดกระแสไฟฟ
าที่ า 3 ล้อขนาดเล็ก เช่น วิเคราะห์ปริมาณ
ดสูงสุดดวย 3.2 โวลต์ หากต้องการต่อระบบ 48 โวลต์ จะต้องใช้วงจรควบคุม แรงดันของระบบที่ใช้ในรถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก ขนาดอุปกรณ์
1.3 การศึการชาร์
กษาแบตเตอรี
่ลิเธียมไอออนแ บตเตอรี่ (BMS) ที่ 16S หมายถึ ง ควบคุมการชาร์จ (Charge) และคายประจุไฟฟ้า (Discharge)
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3.2 โวลต์า ลัมาต่
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ง
16 ลูก (1S เท่ากับแบตเตอรี่ 1 ลูก) ก็จะได้ค่าแรงดันตามระบบ ที่ น� ำ มาต่ อ ร่ ว มกั น เพืมี่ อ ให้ ปริ มาณแรงดั น ไฟฟ้ า ที่ ร ะบบต้องการ
ละน้ําหนักเบา สะดวกต
อการนํ
เปนเซลล
แหจงารณาค่
ไมมีสวานประกอบที
่เปนาอันตรายต
อธรรมชาติ
โดย
ที่ต้องการใช้
งานาไปใช
คือ ง48าน โวลต์
และพิ
พิกัดกระแสไฟฟ้
โดยสามารถก�
ำหนดรายละเอี
ยดของอุปกรณ์ได้ดังต่อไปนี้
ชนิดตาง ๆไดทั้งทีหมด
6
ชนิ
ด
ประกอบด
ว
ย
Lithium
Cobalt
Oxide,
Lithium
Manganese
Oxide,
่สามารถรับได้สูงสุดด้วย
ickel Manganese Cobalt Oxide, Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide, Lithium Iron
, Lithium Titanate ทั้งนี้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมีสวนประกอบที่สําคัญ คือ ขั้วลบ มีองคประกอบหลักเปน
รูพรุน (เชน แกรไฟต) เคลือบบนแผนทองแดง ขั้วบวกเปนลิเทียมเมทัลออกไซดเคลือบบนแผนอะลูมิเนียม
เล็กโทรไลต ประกอบดวยเกลือของลิเทียม เชน LiPF6 หรือ LiBF4 ในตัวทําละลาย เชน เอทิลีนคารบอเนต
ศรายุทลธ์คาร
จิตบรพั
ฒนากุ(Diethyl
ล, กฤษณะCarbonate)
จันทสิทธิ์, ธีรและ/หรื
วัฒน์ ชือ่นไดเมทิ
อัศดงคต
Carbonate) ไดเอทิ
อเนต
ลคารบอเนต (Dimethyl
และเยื่อเลือกผาน (separator) กั้นระหวางขั้วทั้งสอง ทําจากพอลิโพรพิลีน (Polypropylene, PP) และ/
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		 2.1 ขนาดอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม การชาร์ จ และคาย ระบบแรงดันที่ต้องการใช้งานของระบบที่ 48 โวลต์ ดังนั้นขนาด
2.1 ขนาดอุปกรณควบคุมการชารจ และคายประจุไฟฟา (BMS)
ประจุไฟฟ้า (BMS)
ของ BMS ที่น�ำมาต่อในลักษณะวงจรอนุกรม เพื่อให้ได้ระดับ
การเลือกขนาดอุปกรณควบคุมการชารจ และคายประจุไฟฟา (BMS) เนื่องจากแบตเตอรี่มี
การเลือ20
กขนาดอุ
ปกรณ์
ควบคุ
มการชาร์
แรงดันเท่าคืกัอบ ระบบแรงดั
48 โวลต์ คืนอที่ต16S
(48 งโวลต์
) ดังนั้นวงจร
ขนาดความจุ
แอมแปร
ชั่วโมง
โดยสิ
่งที่ตองคํจานึและคาย
งสําหรับการออกแบบ
องการใช
านของระบบที
่ BMS
ประจุ48
ไ ฟฟ้โวลต
า (BMS)
เนื่ อ งจากแบตเตอรี
่ มี ขอนาดความจุ
20 กรม
จะท�เพืำหน้
รับบระดั
บแรงดั
หน้า(48
ที่ชาร์จหรือ
ดังนั้นขนาดของ
BMS ที่นํามาต
ในลักษณะวงจรอนุ
่อใหาไทีด่ประดั
แรงดั
นเทานกัภายในเซลล์
บ 48 โวลต ทคือี่ท�ำ16S
แอมแปร์
โดยสิBMS
่ ง ที่ ต ้ อจะทํ
งค�ำานึหนง ส�าำทีหรั
คื อ คายประจุ
ล ะเซลล์
ห้ เ ท่ า กั นละเซลล
โดยมี ลั ก ษณะ
โวลต- ชั) ่ วดัโมง
งนั้นวงจร
่ปรับบการออกแบบ
ระดับแรงดันภายในเซลล
ที่ทําหนาไทีฟฟ้
่ชาราจภายในแต่
หรือคายประจุ
ไฟฟาใภายในแต
การเชื่อมต่อดังภาพที่ 4
ใหเทากัน โดยมีลักษณะการเชื่อมตอดังภาพที่ 4

รำไ

2.1 ขนาดอุปกรณควบคุมการชารจ และคายประจุไฟฟา (BMS)
การเลือกขนาดอุปกรณควบคุมการชารจ และคายประจุไฟฟา (BMS) เนื่องจากแบตเตอรี่มี
วามจุ 20 แอมแปรชั่วโมง โดยสิ่งที่ตองคํานึงสําหรับการออกแบบ คือ ระบบแรงดันที่ตองการใชงานของระบบที่
ต ดังนั้นขนาดของ BMS ที่นํามาตอในลักษณะวงจรอนุกรม เพื่อใหไดระดับแรงดันเทากับ 48 โวลต คือ 16S (48
งนั้นวงจร BMS จะทําหนาที่ปรับระดับแรงดันภายในเซลลที่ทําหนาที่ชารจหรือคายประจุไฟฟาภายในแตละเซลล
น โดยมีลักษณะการเชื่อมตอดังภาพที่ 4
ภาพที่ 4 วงจรควบคุมการชาร์จ และคายประจุแบตเตอรี่ (BMS)
ภาพที่ 4 วงจรควบคุมการชารจ และคายประจุแบตเตอรี่ (BMS)

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

		 2.2 ปริมาณแบตเตอรี
่ที่ระบบต้องการ
ส่ ว นที่ 3 การพั ฒ นาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพแบตเตอรี่
2.2 ปริมาณแบตเตอรี
่ที่ระบบตองการ
		 การออกแบบแบตเตอรี
ข่ องระบบทีใ่ ช้งาน่ของระบบที
คือ ระดับ ่ใชงรถไฟฟ้
า 3 บล้แรงดั
อขนาดเล็
หรัโวลต
บใช้ในครั
วเรือน ่ลิเธียม
การออกแบบแบตเตอรี
านคือ ระดั
นไฟฟกาทีส�่ ำ48
ซึ่งแบตเตอรี
แรงดันไอออน
ไฟฟ้าทีฟอตเฟส
่ 48 โวลต์1 ลูซึก่งจะมี
แบตเตอรี
่ลิเธียนมไอออน
ฟอตเฟส
ลูก หรือที่ระดับ 3.2
ด�ำโวลต
เนินการพั
ฒนาชุ
แบตเตอรีจ่ลทีิเ่ ธี20
ยมแอมแปร
ไอออน ฟอสเฟต
ระดับแรงดั
ที่ 2.53.65
โวลตต1อเซลล
ตอเซลล
อัตดราการชาร
จะมีระดั
่ 2.5-3.65 โวลต์
ต่อเซลล์่สูงหรื
่ระดัแอมแปร
บ 3.2 โวลต์
48 โวลต์
ปริ ม าณความจุ
(1C)บแรงดั
และอันตทีราการคายประจุ
แบตเตอรี
สุดอทีที่ 200
(10C) ซึขนาดแรงดั
่งจะสามารถคํนานวณจํ
านวนแบตเตอรี
่ได ดังนีก้ ระแสไฟฟ้ า รวม 20
ต่อเซลล์ อัตราการชาร์จที่ 20 แอมแปร์
และอัตราการคาย
โมง จ�xำนวน
1 ชุด ตามรู่ ป(เซลล
แบบที) ่ก�ำหนด ดังภาพที่ 6
ระดับแรงดั(1C)
นของระบบ
= ปริมาณแรงดัแอมแปร์
นไฟฟา-ตชัอ่วเซลล
จํานวนแบตเตอรี
ประจุแบตเตอรี่สูงสุดที่ 200 แอมแปร์ (10C) ซึ่งจะสามารถค�
ดตัง้ ชุ) ดอุปกรณ์หลักทีท่ ำ� หน้าทีค่ วบคุมการชาร์จ และการคาย
= 3.2ำนวณ
โวลต x โดยติ
15 (เซลล
จ�ำนวนแบตเตอรี
่ได้ ดังแนีบตเตอรี
้
= 48 โวลต ประจุไฟฟ้า ส�ำหรับน�ำไปใช้กับรถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก โดยใช้
4 วงจรควบคุมการชาร
จ และคายประจุ
่ (BMS)
ดังนั=้นปริ
ปริมมาณแรงดั
าณแบตเตอรี
มาตอxในลัแบตเตอรี
กษณะวงจรอนุ
มาณเทากับขนาดแรงดั
16 ลูก เนืน่องจาก
ระดับแรงดันของระบบ
นไฟฟ้า่ทต่ี่นอําเซลล์
่ลิเธียกมรมจะมี
ไอออนปริฟอสเฟต
3.2 โวลต์ 20
มการชาร
จประจุ
มีจําหนายทั่วไปที
่ 16) เซลล หรืแอมแปร์
อ 16S โดยแต
กมีอขร่นาดความกว
ง 2.7 เซนติเมตร
จ�ำนวนแบตเตอรี
่ (เซลล์
-ชั่วโมงละลู
มาต่
วมกันในลักาษณะวงจรอนุ
กรม จ�ำนวน
2.2					
ปริมขนาดวงจรควบคุ
าณแบตเตอรี่ที่ระบบต
องการ
ความยาว
14.8
เซนติ
เ
มตร
และความสู
ง
9.2
เซนติ
เ
มตร
เมื
่
อ
นํ
า
มาประกอบร
ว
มกั
น
จะมี
ข
นาดความกว
า
ง
21.6
การออกแบบแบตเตอรี่ของระบบที= ่ใ3.2
ชงานคื
ิเธียม นไฟฟ้าให้เท่ากับ 48 โวลต์ โดยที่
				
โวลต์อ ระดั
x 15บแรงดั
(เซลล์น) ไฟฟาที่ 4816โวลต
ลูก ซึเพื่งแบตเตอรี
่อเพิ่มปริม่ลาณแรงดั
เซนติ
เ
มตร
ความยาว
29.6
เซนติ
เ
มตร
และสู
ง
เซนติ
เ
มตร
โดยจะสามารถวางในภาชนะบรรจุ
่ที่มาจาก
ฟอตเฟส 1 ลูกจะมี				
ระดับแรงดันที่ 2.53.65 โวลตตอเซลล
อที่ระดับ 3.2 โวลตตอเซลล อัตปริราการชาร
จที่ 20 แอมแปร
= 48หรืโวลต์
มาณกระแสไฟฟ้
ายังคงเท่าเดิทดแทนแบตเตอรี
ม ล�ำดับขัน้ ตอนการปฏิ
บตั งิ านและ
โรงงานผู
ผ

ลิ
ต
รถ
3
ล
อ
ไฟฟ
า
ได
พ
อดี
ดั
ง
ภาพที
่
5
ะอัตราการคายประจุแบตเตอรี่สดัูงงสุนัด้นที่ 200
(10C)่ทซึี่นงจะสามารถคํ
านวนแบตเตอรี
ปริมแอมแปร
าณแบตเตอรี
�ำมาต่อในลัากนวณจํ
ษณะวงจร
จดบัน่ไทึดกดัข้งอนีมู้ ลที่ส�ำคัญ น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวทางแก้ไข
บแรงดัปนริของระบบ
นไฟฟาตอเซลล x จํมาการ
นวนแบตเตอรี
่ (เซลล
) ปแบบของการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพรถไฟฟ้า
อนุระดั
กรมจะมี
มาณเท่ากับ=16ปริลูมกาณแรงดั
เนื่องจากขนาดวงจรควบคุ
ในเบื้องต้
น ตามรู
3.2่ 16โวลต
ชาร์จประจุ มีจ�ำหน่ายทั่ว=ไปที
เซลล์x 15
หรื(เซลล
อ 16S) โดยแต่ละลูกมี 3 ล้อขนาดเล็ก เพื่อให้ระบบท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
48 โวลต
ขนาดความกว้าง 2.7 เซนติ=เมตร
ความยาว 14.8 เซนติเมตร และ
ดั
ง
นั
น
้
ปริ
ม
าณแบตเตอรี
ท
่
น
่
ี
า
ํ
มาต
อในลักษณะวงจรอนุ
รมจะมีปริมาณเทากับ 16 ลูก เนื่องจาก
ความสูง 9.2 เซนติเมตร เมื่อน�ำมาประกอบร่
วมกันจะมีขกนาดความ
จรควบคุมการชาร
จําหนเมตร
ายทัความยาว
่วไปที่ 16 29.6
เซลลเซนติ
หรือเมตร
16Sและสู
โดยแต
ละลูกเมตร
มีขนาดความกวาง 2.7 เซนติเมตร
กว้จาประจุ
ง 21.6มีเซนติ
ง เซนติ
าว 14.8 เซนติ เ มตร และความสู ง 9.2 เซนติ เ มตร เมื่ อ นํ า มาประกอบร ว มกั น จะมี ข นาดความกว า ง 21.6
โดยจะสามารถวางในภาชนะบรรจุทดแทนแบตเตอรีท่ มี่ าจากโรงงาน
ตร ความยาว 29.6 เซนติเมตร และสูง เซนติเมตร โดยจะสามารถวางในภาชนะบรรจุทดแทนแบตเตอรี่ที่มาจาก
ผู้ผลิตรถ 3 ล้่ อ5ไฟฟ้
าได้าพลองการแพคเชื
อดี ดังภาพที่ 5่อมตอแบตเตอรี่ขนาด 48 โวลต 16S
แบบจํ
ผูผลิตรถ 3 ลอไฟฟาไดภาพที
พอดี ดังภาพที
่5

มห
าว

สวนที่ 3 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่รถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก สําหรับใชในครัวเรือน
ดําเนินการพัฒนาชุดแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ขนาดแรงดัน 48 โวลต ปริมาณความจุ
กระแสไฟฟารวม 20 แอมแปรชั่วโมง จํานวน 1 ชุด ตามรูปแบบที่กําหนด ดังภาพที่ 6 โดยติดตั้งชุดอุปกรณหลักที่ทํา
หนาที่ควบคุมการชารจ และการคายประจุไฟฟา สําหรับนําไปใชกับรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออน ฟอสเฟต ขนาดแรงดัน 3.2 โวลต 20 แอมแปรชั่วโมง มาตอรวมกันในลักษณะวงจรอนุกรมจํานวน 16 ลูก เพื่อ
เพิ่มปริมาณแรงดันไฟฟาใหเทากับ 48 โวลต โดยที่ปริมาณกระแสไฟฟายังคงเทาเดิม ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานและจด
ภาพที่ 5 แบบจ�ำลองการแพคเชือ่ มต่อแบตเตอรี่ ขนาด 48 โวลต์ 16S
5 แบบจําลองการแพคเชื่อมตอแบตเตอรี่ขนาด 48 โวลต 16S

สวนที่ 3 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่รถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก สําหรับใชในครัวเรือน
ดําเนินการพัฒนาชุดแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ขนาดแรงดัน 48 โวลต ปริมาณความจุ
ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์ ชื่นอัศดงคต
ฟฟารวม 20 แอมแปรชั่วโมง จํานวน 1 ชุด ตามรูปแบบที่กําหนด ดังภาพที่ 6 โดยติดตั้งชุดอุปกรณหลักที่ทํา
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หลั ง จากดํ า เนิ น การพั ฒ นาเพิ่ มประสิท ธิ ภ าพแบตเตอรี่ร ถไฟฟ า 3 ล อ ขนาดเล็ ก สํ า ห
ครัวเรือนแลว เพื่อใหการวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทําการทดสอบประสิทธิภาพของการใชงานและการรวบรว
ดวยหลักทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการทดสอบการใชงานเปรียบเทียบขอมูลระหวางแบตเตอรี่แบบตะกั่วก
บั
น
ทึ
ก
ข
อ
มู
ล
ที
่
ส
ํ
า
คั
ญ
นํ
าขปีอทมูี่ ล14ที่ไ ดฉบั
มาวิ
แนวทางแก
้องต
น ตามรูปแบบของการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
142 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณีจากโรงงานกั
ทีเคราะห
่ 3 เดือนกั
- ไธัขในเบื
นวาคม
2563
บบแบตเตอรี
่ลิเนธียายน
ยม ไอออน
ฟอสเฟต
(LiFePO4) ที่พัฒนาขึ้น โดยวัดคาแรงดันไฟฟาเริ่มตนของแ
รถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก เพื่อใหระบบทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
แรงดันไฟฟาต่ําสุด ระยะทาง และระยะเวลาที่รถวิ่งได ความเร็วสูงสุดของรถขณะวิ่งในแตละชวงความเร็วทั้ง
(ชา ปานกลางBMS
และสูง ) โดยเฉลี่ย 3 ครั้ง ต อการทดสอบในแต
ละชว งความเร็ว โดยและนํา ขอมูลที่มาเรียบ
แรงดันไฟฟา 220 โวลต
รถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก
ประกอบการประเมิน

ผลการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

1. ผลการจัดสราง และศึกษาการใชงานแบตเตอรี่รถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็กสําหรับใชในครัวเรือน
ผลการจัดสรางแบตเตอรี่รถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก พบวา แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ที่นํามา
มีขนาดแรงดัน 3.2 โวลต 20 แอมแปรตอลูก ความกวาง 2.7 เซนติเมตร ความยาว 14.8 เซนติเมตร และควา
เซนติเมตร น้ําหนักตอลูก 0.65 กิโลกรัม นํามาแพคหรือตอรวมกันในลักษณะวงจรอนุกรมจํานวน 16 ลูก ดัง
เพื่อให48
ไดแโวลต
รงดันขนาด 48แบตเตอรี
โวลต ่ แต
ะลูกเชื16่อลูมต
เครื่องไฟฟากระแสตรง
3.2ลโวลต
ก อกันดวยบัตบาร ยึดดวยนอตเบอร 6 (M6) นําอุปกรณควบคุมก
และคายประจุไฟฟา (BMS) มาติดตั้งแลวทําการตอปลั๊กสําหรับเชื่อมตอวงจรไฟฟาของรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก
ภาพที่ 6 แบบจํ
่รถไฟฟา 3่ลล่ริเธีถไฟฟ้
อยขนาดเล็
าหรับใชกใจะเท
นครั
วาเรืกับบอใช้น10.84
ภาพทีา่ ลองระบบแบตเตอรี
6 แบบจ�
ำลองระบบแบตเตอรี
า 3 กล้อสํฟอสเฟต
ขนาดเล็
ส�ำหรั
ในครัวเรืกิโอลกรั
น ม ซึ่งน้ําหนักโดยรวมของแบตเตอรี่ตะกั่ว
โดยรวมของแบตเตอรี
ม ไอออน
จากโรงงานผูผลิตเทากับ 26.45 กิโลกรัม ทําใหสามารถลดน้ําหนักแบตเตอรี่ลงได 15.61 กิโลกรัม
สวนที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบตเตอรี่รถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก สําหรับใชในครัวเรือน
ส่วนที่ 4 เปรียบเทียบประสิ
ภาพแบตเตอรี
ร่ ถไฟฟ้
า ่ มประสิท ธิ ภ าพแบตเตอรี่ร ถไฟฟ า 3 ล อ ขนาดเล็ ก สํ า หรับ ใช ใ น
หลัทงธิจากดํ
า เนิ น การพั
ฒ นาเพิ
3 ล้อขนาดเล็ก ครั
ส�ำวหรั
ใช้ในครั
เรือบนแล
ว เพืว่อเรืใหอกนารวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทําการทดสอบประสิทธิภาพของการใชงานและการรวบรวมขอมูล
		 ดหลั
ง จากด�
ำ เนิ น การพัอุตฒสาหกรรม
นาเพิ่ ม ประสิ
ท ธิ ภ าพ
วยหลั
กทางเทคโนโลยี
โดยการทดสอบการใช
งานเปรียบเทียบขอมูลระหวางแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดที่มา
แบตเตอรี่รถไฟฟ้จากโรงงานกั
า 3 ล้อ ขนาดเล็
ก
ส�
ำ
หรั
บ
ใช้
ใ
นครั
ว
เรื
อ
นแล้
ว
เพื
อ
่
บแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ที่พัฒนาขึ้น โดยวัดคาแรงดันไฟฟาเริ่มตนของแบตเตอรี่
ให้การวิจัยมีประสิ
ท
ธิ
ภ
าพมากขึ
งท�ำการทดสอบประสิ
ทธิภาพ
แรงดันไฟฟาต่ํา้นสุดจึระยะทาง
และระยะเวลาที
่รถวิ่งได ความเร็วสูงสุดของรถขณะวิ่งในแตละชวงความเร็วทั้ง 3 ระดับ
ของการใช้ ง านและการรวบรวมข้
อ
มู
ล
ด้
ว
ยหลั
ก
ทางเทคโนโลยี
(ชา ปานกลาง และสูง ) โดยเฉลี่ย 3 ครั้ง ต อการทดสอบในแตละชว งความเร็ว โดยและนํา ขอมูลที่มาเรียบเรียงใช
อุตสาหกรรม โดยการทดสอบการใช้
ประกอบการประเมิงนานเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง
แบตเตอรีแ่ บบตะกัว่ กรดทีม่ าจากโรงงานกับแบตเตอรีล่ เิ ธียม ไอออน
่ 7 แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต
ขนาด
48 โวลต ่ล20ิเธียแอมแปร
ภาพที
่ 7 แบตเตอรี
ม ไอออน ฟอสเฟต
ผลการวิ
ัย ้น โดยวัดค่ภาพที
ฟอสเฟต (LiFePO4)
ที่พัฒจนาขึ
าแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นของ
แบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้าต�่ำสุด ระยะทาง และระยะเวลาที่รถวิ่งได้ 			 ขนาด 48 โวลต์ 20 แอมแปร์
ผลการจั
าง และศึ
่รถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็กสําหรับใชในครัวเรือน
ความเร็วสูงสุดของรถขณะวิ1.่งในแต่
ละช่ดวสร
งความเร็
วทัก้ง ษาการใช
3 ระดับ (ช้งานแบตเตอรี
า
งแบตเตอรี่รถไฟฟละช่
า 3วงลอ ขนาดเล็ก พบว
า แบตเตอรี
่ลิเธียม ไอออน
ที่นํามาจัดขนาด
สราง
การติ
ดตั้งชุดแบตเตอรี
่ลิเธียม ฟอสเฟต
ไอออน ฟอสเฟต
ปานกลาง และสูง) โดยเฉลี่ยผลการจั
3 ครั้งดต่สรอาการทดสอบในแต่
มีขนาดแรงดัน 3.2 โวลต 20 แอมแปรตอลูก ความกวาง 2.7 เซนติเมตร ความยาว 14.8 เซนติเมตร และความสูง 9.2
ความเร็ว โดยและน�ำข้อมูลที่มาเรียบเรียงใช้ประกอบการประเมิน 48 โวลต์ 20 แอมแปร์ สามารถน�ำไปติดตั้งยังต�ำแหน่งเดิมของ
เซนติเมตร น้ําหนักตอลูก 0.65 กิโลกรัม นํามาแพคหรื
อตอราวมกั
กษณะวงจรอนุ
กรมจํานวน 16่ ที่ มลูาจากโรงงาน
ก ดังภาพที่ 7
รถไฟฟ้
3 นล้ในลั
อ ขนาดเล็
ก ทดแทนแบตเตอรี
เพื่อใหไดแรงดันขนาด 48 โวลต แตละลูกเชื่อมตอกันดได้วยบั
ดดวยนอตเบอร 6 (M6)
วบคุมการชารางจ
ทันตทีบาร
เนื่อยึงขนาดของแบตเตอรี
่ที่จัดนํสร้าอุาปงขึกรณ
้นมีขคนาดความกว้
ผลการวิจัย และคายประจุไฟฟา (BMS) มาติดตั้งแลวทําการตอปลั21.6
๊กสําหรัเซนติ
บเชื่อเมตร
มตอวงจรไฟฟ
าของรถไฟฟ29.6
า 3 ลอเซนติ
ขนาดเล็
และขนาดความยาว
เมตรก ซึน้่งําช่หนั
องก
1. ผลการจั
ด
สร้
า
ง
และศึ
ก
ษาการใช้
ง
านแบตเตอรี
่
โดยรวมของแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต จะเทากัส�บำหรั
10.84
กิโบลกรั
ม ซึ่งน้ํา่มหนั
กโดยรวมของแบตเตอรี
่ตะกัเมตร
่วกรดที
่มา
บรองรั
แบตเตอรี
ีขนาดความกว้
าง 26 เซนติ
ยาว
รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็
กส�ำหรั
เรือน กิโลกรัม ทําใหสามารถลดน้
จากโรงงานผู
ผลิบตใช้เทใานครั
กับ ว26.45
า
ํ
หนั
ก
แบตเตอรี
ล
่
งได
15.61
กิ
โ
ลกรั
ม
38 เซนติเมตร และสูง 18 เซนติเมตร ซึ่งกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
ผลการจัดสร้างแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก จะไหลผ่านปลั๊กที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า 3 ล้อ สามารถสะดวกต่อ
พบว่า แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ที่น�ำมาจัดสร้างมีขนาด การถอดเคลื่อนย้ายแบตเตอรี่ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัย
แรงดัน 3.2 โวลต์ 20 แอมแปร์ต่อลูก ความกว้าง 2.7 เซนติเมตร ของกฤษณะ จันทสิทธิ์ และคณะ (2562) ได้น�ำแบตเตอรี่ชนิด
ความยาว 14.8 เซนติเมตร และความสูง 9.2 เซนติเมตร น�้ำหนัก ลิเธียมไอออนมาประยุกต์ใช้งานในอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้ระบบ
ต่อลูก 0.65 กิโลกรัม น�ำมาแพคหรือต่อร่วมกันในลักษณะวงจร ไฟฟ้าชนิดอเนกประสงค์เพื่อชุมชนร�ำพัน อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัด
อนุกรม จ�ำนวน 16 ลูก ดังภาพที่ 7 เพื่อให้ได้แรงดันขนาด 48 โวลต์ จันทบุรี
แต่ ล ะลู ก เชื่ อ มต่ อ กั น ด้ ว ยบั ต บาร์ ยึ ด ด้ ว ยนอตเบอร์ 6 (M6)
ผลการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งวั ด ความเร็ ว และระยะทางของ
น�ำอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ และคายประจุไฟฟ้า (BMS) มาติดตั้ง รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก พบว่า เครื่องวัดความเร็วที่ใช้ยี่ห้อ Inbike
ภาพที่ 7 แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ขนาด 48 โวลต 20 แอมแปร
แล้วท�ำการต่อปลั๊กส�ำหรับเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าของรถไฟฟ้า 3 ล้อ ติดตั้งโดยใช้สายเพื่อส่งสัญญาณไปยังจอแสดงผล สามารถวัดระยะ
ขนาดเล็ก น�้ำหนักโดยรวมของแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต ทางรวม ขนาดความเร็ว ความเร็วเฉลี่ย และระยะเวลารวมได้
จะเท่ากับ 10.84 กิโลกรัม ซึง่ น�ำ้ หนักโดยรวมของแบตเตอรีต่ ะกัว่ กรด โดยท�ำการติดตัง้ ไว้ในส่วนล้อหน้าของรถไฟฟ้า และยังติดตัง้ มาตรวัด
ที่มาจากโรงงานผู้ผลิตเท่ากับ 26.45 กิโลกรัม ท�ำให้สามารถลด พิกดั แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก�ำลังไฟฟ้า เพือ่ ตรวจสอบขณะ
น�้ำหนักแบตเตอรี่ลงได้ 15.61 กิโลกรัม
มอเตอร์ท�ำงาน และสะดวกต่อการเก็บข้อมูลอีกด้วย
ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์ ชื่นอัศดงคต
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ของรถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก ทดแทนแบตเตอรี่ที่มาจากโรงงานไดทันที เนื่องขนาดของแบตเตอรี่ที่จัดสราง
วามกวาง 21.6 เซนติเมตร และขนาดความยาว 29.6 เซนติเมตร ซึ่งชองสําหรับรองรับแบตเตอรี่มีขนาด
6 เซนติเมตร ยาว 38 เซนติเมตร และสูง 18 เซนติเมตร ซึ่งกระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่จะไหลผานปลั๊กที่
รถไฟฟา 3 ล อ สามารถสะดวกตอ การถอดเคลื่อ นยา ยแบตเตอรี
อยา งดี สอดคล
งกับทีงานวิ
วารสารวิ่ไ ดจัยเปร�ำนไพพรรณี
ปีที่ 14 อฉบั
่ 3 เดืจอั ยนกันยายน - ธันวาคม 2563 143
จันทสิทธิ์ และคณะ (2562) ไดนําแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนมาประยุกตใชงานในอุปกรณเก็บเกี่ยวผลไม
นิดอเนกประสงคเพื่อชุมชนรํ2.าพันผลการศึ
อําเภอทกาษาการใช้
ใหม จังหวังานแบตเตอรี
ดจันทบุรี ่รถไฟฟ้า 3 ล้อ จะขึ้นอยู่กับปริมาณการปรับคันเร่งของผู้ขับขี่ โดยจะมีความเร็ว
ผลการติดตั้งเครืขนาดเล็
่องวัดความเร็
งวัดาความเร็
วที่ใช จะมีความเร็วสูงสุดที่ 3,000 รอบต่อนาที และ
ก วและระยะทางของรถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก พบวา เครื
ทีแ่ ่อตกต่
งกัน มอเตอร์
ติดตั้งโดยใชสายเพื่อสงสัญญาณไปยั
ดระยะทางรวม
ขนาดความเร็
ว ความเร็
เฉลี่ย งกระแสไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ออกมา
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบรถไฟฟา 3 ลอขนาดเล็ก โดยใชแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4)
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และค่าแรงดันต�่ำสุดที่รถไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ที่ระดับ 44.83 โวลต์ การใช้งานแบตเตอรี่มีรอบ (Cycle Life) การใช้งานลดลง เนื่องจาก
และที่ระดับความเร็วสูง (H=High) ค่าปริมาณแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นที่ เซลล์วงจรภายในแบตเตอรี่ยังต้องการกระแสไฟฟ้า เช่นเดียวกับ
ระดับ 53.13 โวลต์ สามารถวิ่งได้ระยะทาง 39.87 กิโลเมตร ระยะ การทดสอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4)
เวลา 2 ชั่วโมง 38 นาที เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดที่ระดับ 25.20 ที่ระดับความเร็วแตกต่างกัน 3 ระดับ (ช้า ปานกลาง และสูง)
กิโลเมตร/ชั่วโมง และค่าแรงดันต�่ำสุดที่รถไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ที่ ปริมาณแรงดันแบตเตอรี่เริ่มต้นอยู่ในช่วง 53.10 ถึง 53.17 โวลต์
ระดับ 44.95 โวลต์ ดังภาพที่ 9 จะสังเกตว่า ระยะทางที่รถเคลื่อนที่ ปริมาณกระแสไฟฟ้าภายในแบตเตอรีจ่ ะเท่ากับร้อยละ 100 เช่นกัน
ได้กบั ความเร็วสูงสุดในแต่ละระดับ มีอตั ราส่วนผกผันกับระยะเวลา เมื่อทดสอบความเร็วช้าจะสามารถวิ่งได้ระยะทาง 46.23 กิโลเมตร
การใช้งานของแบตเตอรี่ ดังภาพที่ 10 โดยหากรถวิ่งด้วยความเร็ว หรือ ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 45 นาที เมื่อทดสอบด้วยความเร็ว
ช้าก็จะสามารถใช้งานได้นานขึ้น
ปานกลางจะสามารถวิ่งได้ระยะทาง 43.80 กิโลเมตร หรือระยะ
ผลการวิเคราะห์ทดสอบรถไฟฟ้า 3 ล้อ ขนาดเล็ก พบว่า เวลา 3 ชั่วโมง 19 นาที และเมื่อทดสอบด้วยความเร็วสูงจะสามารถ
ในช่ ว งที่ 1 ทดสอบด้ ว ยแบตเตอรี่ ต ะกั่ ว กรดที่ ร ะดั บ ความเร็ ว วิ่งได้ระยะทาง 39.87 กิโลเมตร หรือระยะเวลา 2 ชั่วโมง 38 นาที
แตกต่างกัน 3 ระดับ (ช้า ปานกลาง และสูง) ปริมาณแรงดันแบตเตอรี่ โดยเมื่อปริมาณแรงดันแบตเตอรี่ลดลงเหลือ 44.83 ถึง 45.03 โวลต์
เริม่ ต้นอยูใ่ นช่วง 51.53 ถึง 51.97 โวลต์ เมือ่ ท�ำการเทียบกับปริมาณ โดยจะสังเกตเห็นว่า ช่วงปริมาณแรงดัน 53.17 ถึง 48 โวลต์
ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์ ชื่นอัศดงคต
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แบตเตอรี่ยังตองการกระแสไฟฟา เชนเดียวกับการทดสอบดวยแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ที่ระดับความเร็ว
แตกตางกัน 3 ระดับ (ชา ปานกลาง และสูง) ปริมาณแรงดันแบตเตอรี่เริ่มตนอยูในชวง 53.10 ถึง 53.17 โวลต ปริมาณ
กระแสไฟฟาภายในแบตเตอรี่จะเทากับวารสารวิ
รอยละ 100
นกัน เมื่อปีทดสอบความเร็
46.23 กิ145
โลเมตร
จัยร�ำเชไพพรรณี
ที่ 14 ฉบับที่ ว3ชาเดืจะสามารถวิ
อนกันยายน่งได- รธัะยะทาง
นวาคม 2563
หรือ ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 45 นาที เมื่อทดสอบดวยความเร็วปานกลางจะสามารถวิ่งไดระยะทาง 43.80 กิโลเมตร หรือ ระยะเวลา
3 ชั่วโมง 19 นาที และเมื่อทดสอบดวยความเร็วสูงจะสามารถวิ่งไดระยะทาง 39.87 กิโลเมตร หรือ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 38 นาที
จะให้ประสิทธิภาพในการคายประจุไฟฟ้าได้ต่อเนื่องกว่าแบตเตอรี่ คิดเป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ที่ความเร็วเฉลี่ย 22
โดยเมื่อปริมาณแรงดันแบตเตอรี่ลดลงเหลือ 44.83 ถึง 45.03 โวลต โดยจะสังเกตเห็นวาชวงปริมาณแรงดัน 53.17 ถึง 48 โวลต
แบบตะกั่วกรด ซึ่งมีข้อดีกว่าทั้งระยะทาง และระยะเวลาที่รถวิ่งได้ กิโลเมตรต่อชัว่ โมง โดยมีระยะเวลาในการประจุแบตเตอรีป่ ระมาณ
จะใหประสิทธิภาพในการคายประจุไฟฟาไดตอเนื่องกวาแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด ซึ่งมีขอดีกวาทั้งระยะทาง และระยะเวลาทีร่ ถวิง่
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ตารางที
ตารางที่ 3่ 3ผลการเปรี
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ระหวางแบตเตอรี
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่
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ธี
ย
ม
ไอออน
ฟอสเฟต
(LiFePO
)
4
ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4)
แบตเตอรี่ตะกั่วกรด
แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน
ปจจัยที่ใชในการเปรียบเทียบ
(แบตแหง)
ฟอสเฟต (LiFePO4)
1. ดานลักษณะทั่วไป
1.1 คาแรงดันไฟฟา (โวลต)
48
48
1.2 คากระแสไฟฟา (แอมแปร)
20
20
1.3 คากําลังงานไฟฟารวม (วัตต)
960
960
1.4 ขนาดแบตเตอรี่รวม กxยxส (เซนติเมตร)
18.5x31x19
21.6x29.6x9.2
1.5 น้ําหนักแบตเตอรี่รวม (กิโลกรัม)
26.45
10.84
2. ดานประสิทธิภาพรถไฟฟา 3 ลอ
46.23 43.80 และ 39.87
37.17 29.07 และ 27.80
2.1 ระยะทางที่วิ่งไดทั้ง 3 ระดับ (กิโลเมตร)
3.45 3.19 และ 2.38
3.27 2.24 และ 1.54
2.2 ระยะเวลาที่วิ่งไดทั้ง 3 ระดับ (ชั่วโมง)
17.00 20.50 และ 25.20
13.70 17.40 และ 21.80
2.3 ความเร็วสูงสุดในแตละระดับ
(กิโลเมตร/ชั
่วโมง) ่วโมง)
(กิโลเมตร/ชั
3. ลักษณะการใชงานรถไฟฟา 3 ลอ
3.1 ระยะเวลาการชารจ (ชั่วโมง)
8
5
3.2 ขนาดอุปกรณชารจแบตเตอรี่
48 โวลต 20 แอมแปร
48 โวลต 20 แอมแปร
3.3 ระดับความเร็ว
3 (ชา ปานกลาง และสูง)
3 (ชา ปานกลาง และสูง)
3.4 ขนาดระบบการขับเคลื่อน (วัตต)
500
500
4. ตนทุนที่ใชสราง
4.1 รถไฟฟาพรอมชุดมอเตอร (บาท)
25,000
25,000
4.2 แบตเตอรี่ (บาท)
4,800
5,500
5. สมรรถนะการใชงาน (ระยะทาง และเวลาที่
นอยกวาแบตเตอรี่
ดีกวาแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด
(ระยะทาง
และเวลาที่วิ่งได้)
วิ่งได
)
ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต

ดังนั้นจะเห็นได วารถไฟฟา 3 ลอ ขนาดเล็ก ขับดวยมอเตอร ไ ฟฟากระแสตรงขนาด 500 วัตต ต อรวมกั บ
แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ขนาดแรงดัน 48 โวลต 20 แอมแปร มีประสิทธิภาพสมรรถนะการทํางาน
มากกวา โดยสามารถเคลื่อนที่ไดทั้งปริมาณระยะทาง และเวลารวมมากกวาการตอรวมกับแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด เมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับความเร็วทั้ง 3 ระดับ ปริมาณความเร็วสูงสุดยังสูงกวาในทุกระดับ และยังมีความสามารถในการ
ชารจประจุไฟฟาลงในแบตเตอรี่ไดเร็วกวาอีกดวย ซึ่งรถไฟฟศรายุ
า 3 ลทอธ์ยังจิเหมาะกั
บการนํ
าไปใชในระดั
น น์สะดวก
ตรพัฒนากุ
ล, กฤษณะ
จันทสิบทครัธิ์,วธีเรืรอวัฒ
ชื่นอัศดงคต
ตอการเดินสําหรับผูสูงอายุอีกดวย ซึ่งรถไฟฟาใชพลังงานไฟฟากําลังไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องมาจากไม

146 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

พพ
รรณ
ี

รำไ

ลัยร
า

สรุปและอภิปรายผล

กิโลกรัม น�ำมาแพคหรือต่อร่วมกันในลักษณะวงจรอนุกรม จ�ำนวน
16 ลูก เพื่อให้ได้แรงดันขนาด 48 โวลต์ แต่ละลูกเชื่อมต่อกันด้วย
บัตบาร์ ยึดด้วยนอตเบอร์ 6 (M6) ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ
และคายประจุไฟฟ้า (BMS) น�้ำหนักโดยรวมของแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออน ฟอสเฟต จะเท่ากับ 10.84 กิโลกรัม ซึ่งน�้ำหนักโดยรวมของ
แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่มาจากโรงงานผู้ผลิตเท่ากับ 26.45 กิโลกรัม
ท�ำให้สามารถลดน�้ำหนักแบตเตอรี่ลงได้ 15.61 กิโลกรัม หรือ
ลดลงร้อยละ 59.02
3. ผลการทดสอบแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก
โดยท� ำ การเก็ บ ข้ อ มู ล วั ด ค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า เริ่ ม ต้ น ของแบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้าต�่ำสุด ระยะทาง และระยะเวลาที่รถวิ่งได้ ความเร็ว
สูงสุดของรถขณะวิ่งในแต่ละช่วงความเร็ว 3 ระดับ เฉลี่ย 3 ครั้ง
ต่อการทดสอบในแต่ละช่วงความเร็ว ด้วยขนาดแบตเตอรี่ขนาด
48 โวลต์ 20 แอมแปร์ แบตเตอรี่ ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4)
มีผลระยะทางการเคลื่อนที่ดีกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด (แบตแห้ง)
ทัง้ 3 ระดับ (ช้า ปานกลาง และสูง) ร้อยละ 19.60 33.63 และ 30.27
อีกทัง้ ยังสามารถลดระยะเวลาในการชาร์จต่อครัง้ ลงได้รอ้ ยละ 37.5
4. ประสิทธิภาพแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อ ขนาดเล็ก
เมือ่ เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพแบตเตอรีล่ เิ ธียม ไอออน ฟอสเฟต
(LiFePO4) ดีกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด (แบตแห้ง) ซึ่งข้อได้เปรียบ
คือ รูปทรงเล็ก และปริมาณน�้ำหนักลดลง ระยะเวลาต่อการชาร์จ
ลดลง ความเร็วสูงสุดทั้ง 3 ระดับสูงขึ้น ระยะทาง และระยะเวลา
โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และมีคุณสมบัติทั่วไปที่สามารถชาร์จได้มากกว่า
ถึง 2,000 รอบ ไม่มีการก่อตัวของสารเคมีภายใน ไม่มีไอกรด
ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดไฟ และวัสดุยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยสามารถน�ำกลับมารีไซเคิลได้ อีกทัง้ ยังดูแลรักษาง่าย อายุการใช้
งานยาวนาน ช่วยส่งเสริมการใช้ยานพาหนะทีไ่ ม่ปล่อยของเสียไปยัง
บรรยากาศ หรือก๊าซพิษที่เกิดจากการสันดาปภายในเครื่องยนต์
เป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าทีต่ อ้ งใช้แบตเตอรี่ และยังเป็น
ร่วมรณรงค์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศอีกด้วย

ชภัฏ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็กขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 500 วัตต์ ต่อร่วมกับแบตเตอรี่
ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ขนาดแรงดัน 48 โวลต์
20 แอมแปร์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสมรรถนะการท� ำ งานมากกว่ า
โดยสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งปริมาณระยะทาง และเวลารวมมากกว่า
การต่อร่วมกับแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
ความเร็วทั้ง 3 ระดับ ปริมาณความเร็วสูงสุดยังสูงกว่าในทุกระดับ
และยั ง มี ความสามารถในการชาร์จประจุไ ฟฟ้าลงในแบตเตอรี่
ได้เร็วกว่าอีกด้วย ซึง่ รถไฟฟ้า 3 ล้อ ยังเหมาะกับการน�ำไปใช้ในระดับ
ครัวเรือน สะดวกต่อการเดินส�ำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย ซึ่งรถไฟฟ้า
ใช้พลังงานไฟฟ้าก�ำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องมาจาก
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ยศพงษ์ ลออนวล (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยี
ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า และผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ส� ำ หรั บ ประเทศไทย
โดยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าจะสามารถเติบโตได้ในอนาคตต้องมี
ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จไฟฟ้า 1 ครั้ง ใกล้เคียงกับระยะทางของ
การเติมเชื้อเพลิงในเทคโนโลยียานยนต์เครื่องยนต์ รวมทั้งมีต้นทุน
ในการครอบครองยานยนต์ไฟฟ้าไม่แตกต่างกัน ดังนั้นเทคโนโลยี
แบตเตอรี่จะเป็นตัวแปรหลักที่ส�ำคัญ ซึ่งราคา ขนาด และน�้ำหนัก
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยังเป็นข้อจ�ำกัด ส�ำหรับโครงสร้าง
พื้นฐานการชาร์จไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะช่วยให้ผู้ใช้ยานยนต์
ไฟฟ้าเกิดการความมั่นใจในการชาร์จไฟฟ้าในที่สาธารณะ
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1. รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็กที่ใช้ในโครงการวิจัยเป็น
รถไฟฟ้าขับเฟืองท้ายมีขนาดกว้าง 160 เซนติเมตร ยาว 108
เซนติเมตร และสูง 69 เซนติเมตร น�้ำหนักรถรวม 110 กิโลกรัม
สามารถรองรับน�้ำหนักได้รวม 180 กิโลกรัม สามารถปรับระดับ
ความเร็วเดินหน้า 3 ระดับ และถอยหลังได้ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
แบบขับเฟืองหลังขนาด 500 วัตต์ แรงดัน 48 โวลต์ 13 แอมแปร์
จ�ำนวน 3,000 รอบต่อนาที ชาร์จกระแสไฟฟ้าลงในแบตเตอรี่
ชนิดตะกั่วกรดขนาด 48 โวลต์ 20 แอมแปร์ ด้วยระยะเวลา 6 ถึง
8 ชั่วโมง เหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้ในครัวเรือนหรือผู้สูงอายุ เนื่องจาก
เป็นรถที่มีขนาด 3 ล้อ ท�ำให้ไม่จ�ำเป็นต้องทรงตัวขณะขับขี่ อีกทั้ง
ยังสะดวกต่อการบ�ำรุงรักษา
2. แบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้นเป็น
แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต (LiFePO4) ขนาดแรงดัน 3.2
โวลต์ 20 แอมแปร์ ความกว้าง 2.7 เซนติเมตร ความยาว 14.8
เซนติเมตร และความสูง 9.2 เซนติเมตร น�้ำหนักต่อลูก 0.65

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์ ชื่นอัศดงคต

ข้อเสนอแนะ

1. ควรศึ ก ษาการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพแบตเตอรี่ ใ น
ลักษณะอื่น เพื่อให้สามารถเพิ่มจ�ำนวนระยะทางและระยะเวลา
ต่อการชาร์จในแต่ละครั้งให้มากขึ้น
2. ควรศึกษาเพิม่ เติมในส่วนระบบการชาร์จแบตเตอรี่
โดยน�ำพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้
3. ควรศึกษาระบบการชาร์จแบตเตอรี่ เพือ่ ให้ลดระยะ
ในการชาร์จลง
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การศึกษาวิจยั เรือ่ ง แรงจูงใจของนักศึกษาในการออมเงินกับโครงการธนาคารโรงเรียน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน
ของนักศึกษา 2) ศึกษาแรงจูงใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมเงินของนักศึกษา 3) ศึกษาผลของกิจกรรมส่งเสริมการออมเพื่อเป็นข้อมูล
ให้กับโครงการธนาคารโรงเรียนได้มีแนวทางในการเลือกวิธีการจูงใจหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็น
แนวทางให้กับสถาบันการศึกษาอื่นหรือผู้ปกครองในการส่งเสริมการออมให้กับเยาวชน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปวช. และ ปวส.ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 547 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม โดยศึกษากับกลุ่มทดลองจ�ำนวน 150 คน การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีประเด็นที่นักศึกษาเห็นด้วย ได้แก่ การที่ตนเองรู้จัก
ธนาคารโรงเรียน รู้วัตถุประสงค์ของการฝากเงินและชื่นชอบต่อการรับฟังข้อเสนอแนะของธนาคาร ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อ
การออมเงินของนักศึกษา ได้แก่ การที่นักศึกษาตั้งเป้าหมายในการออมเงิน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Otto, A. (2013) และ
Cruce, A. (2002) ที่กล่าวว่าวัยรุ่นจะมีการออมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด
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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
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เป็นที่ทราบกันดีว่าการประหยัดอดออมเป็นวิธีการ
ในการสะสมเงิ น หรือความมั่งคั่งเพื่อน�ำไปใช้ในอนาคตอั น เป็ น
คุณสมบัติที่จ�ำเป็นต้องปลูกฝังให้กับเยาวชนเพื่อให้เกิดเป็นอุปนิสัย
ติดตัวอันจะช่วยให้เยาวชนนั้นเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคง
ทางการเงิ น ในอนาคต ความมั่ น คงทางการเงิ น นั้ น บ่ ง ชี้ ไ ด้ จ าก
ความสามารถในการบริหารจัดการกระแสเงินสดส�ำหรับใช้จ่าย
ประจ�ำวัน การช�ำระหนี้สิน หรือกระทั่งการรวบรวมเงินก้อนเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ผ่านมาเยาวชนมักจะได้รับการสั่งสอนและ
ปลูกฝังถึงประโยชน์และความส�ำคัญของการออมตั้งแต่เด็กและ
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ อ อมเงิ น อย่ า งสม�่ ำ เสมอ อย่ า งไรก็ ต าม
เยาวชนในวัยเรียนโดยเฉพาะวัยรุ่นนั้นส่วนใหญ่ยังได้รับเบี้ยเลี้ยง
จากผู้ปกครอง จึงมักไม่ค่อยให้ความส�ำคัญกับการเก็บออมมากนัก
และไม่ตระหนักว่าตนเองนั้นจ�ำเป็นจะต้องอดออมเพื่อน�ำไว้ใช้ใน
ยามจ�ำเป็นในอนาคต ด้วยเหตุที่การศึกษาเกี่ยวกับเหตุผลและ
แรงจูงใจในการออมของเยาวชนยังคงมีจ�ำกัด คณะผู้วิจัยจึงขอ
ความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จังหวัด
จั น ทบุ รี ซึ่ ง เป็ น วิ ท ยาลั ย ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนในระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ซึ่ ง
นักศึกษาก�ำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น นอกจากนั้นธนาคารโรงเรียนยังได้
รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน มีระบบการด�ำเนินงานเป็น
มาตรฐานคล้ายกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ผู้วิจัยได้ท�ำการส�ำรวจ
โดยสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ดูแลโครงการธนาคารโรงเรียนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ พบว่า ธนาคารโรงเรียนเปิดด�ำเนินการ
มาเป็ น ปี ที่ 9 ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การออมมาโดยตลอดโดยใช้ วิ ธี
การหลากหลายในช่วงเวลาต่างกัน เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออม การขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองให้ช่วยกระตุ้นนักศึกษา การแจกของรางวัล การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการออมต่างๆ การรับฝากเงินในห้องเรียน หรือ
การให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาตั้ ง เป้ า หมายใน
การออมเงิน ธนาคารโรงเรียน พบว่า ปริมาณเงินออมและความถี่
ในการฝากเงินของนักศึกษาได้เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างคาดเดาไม่ได้
และไม่ทราบว่าปัจจัยใดมีอทิ ธิพลในการตัดสินใจออมเงินของนักศึกษา

ส่งผลต่อการออมของนักศึกษาซึ่งช่วยให้โครงการธนาคารโรงเรียน
สามารถจั ด ระบบธนาคารให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การออมได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ได้ กล่าวคือ ธนาคารสามารถ
เลือกใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการออมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมมาก
และสามารถลดความสู ญ เปล่ า จากการใช้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
การออมน้อย เมื่อนักศึกษาฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนมากขึ้น
หรือบ่อยครั้งขึ้นเป็นระยะเวลาติดต่อกัน จะท�ำให้นักศึกษาเคยชิน
หรือเกิดลักษณะนิสัยติดตัว ท�ำให้เกิดวินัยในการออม ซึ่งลักษณะ
นิสยั นีจ้ ะติดตัวนักศึกษาต่อไปเมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา ส่งผลให้นกั ศึกษา
เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้หน่วยงาน
องค์กร หรือครอบครัว ได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการส่งเสริม
การออมให้กับเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมมติฐานการวิจัย
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ตัวแปรตาม (Dependent
variable) คือ พฤติกรรมในการออมเงินของนักศึกษาโดยการ
ฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน และตัวแปรอิสระ (Independent
variable) คือ กิจกรรมส่งเสริมการออมในรูปแบบต่างๆ ที่ธนาคาร
โรงเรียนได้ดำ� เนินการและปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรม 4 กลุม่
จ�ำนวน 15 ตัวแปร โดยมีสมมุติฐานว่าตัวแปรดังกล่าวมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อการฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน ได้แก่ ตัวแปรดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ปัจจัยพื้นฐาน จ�ำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่
		 1.1 ตัวแปรการรู้จักธนาคารโรงเรียนของนักศึกษา
เกิดจากการที่นักศึกษาทราบว่าธนาคารโรงเรียนคืออะไร ลักษณะ
การให้บริการ วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ และสถานทีต่ งั้ ของธนาคาร
ท�ำให้เอื้อต่อการฝากเงินกับธนาคาร
		 1.2 ตัวแปรความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการฝาก
เงินของนักศึกษา เกิดจากการที่นักศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค์
ในการออมเงิน ท�ำให้นกั ศึกษาเกิดแรงกระตุน้ ในการออมเงินมากขึน้
		 1.3 ตัวแปรความต้องการออมเงินของนักศึกษา
เกิดจากการที่นักศึกษามีความต้องการหรือความปรารถนาที่จะ
ออมเงิน ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นความต้องการภายในอันจะท�ำให้เกิด
การออม
กลุ่มที่ 2 ปัจจัยส่งเสริม จ�ำนวน 5 ตัวแปร ได้แก่
		 2.1 ตัวแปรการสนับสนุนจากผู้ปกครอง เกิดจาก
การที่ ค รอบครั ว หรื อ ผู ้ ป กครองของนั ก ศึ ก ษาให้ ก ารสนั บ สนุ น
ในการออมเงินหรือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา ผู้ปกครองเป็น
บุคคลแรกและบุคคลส�ำคัญในการปลูกฝังลักษณะนิสัยในการออม
ให้กับนักศึกษา ดังนั้นหากผู้ปกครองมีลักษณะนิสัยในการออมและ
เป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้กบั นักศึกษา ย่อมเป็นปัจจัยสนับสนุนให้นกั ศึกษา
มีความต้องการออมมากขึ้น
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ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการศึกษาวิจยั นีโ้ ดยมีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ
ได้แก่ 1) ศึกษาถึงข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา เช่น เพศ อายุ อาชีพ
ของผู้ปกครอง และแหล่งที่มาของรายได้ของนักศึกษา 2) ศึกษา
ถึงแรงจูงใจและมูลเหตุของการตัดสินใจในการออมของนักศึกษา
3) ศึกษาเกี่ยวกับผลของกิจกรรมส่งเสริมการออมในรูปแบบต่างๆ
ของธนาคารโรงเรียน การศึกษาวิจัยนี้ท�ำให้สามารถระบุปัจจัยที่

ลักขณา ธรรมสุภาพงศ์, เอมอร หวานเสนาะ

150 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

รำไ

พพ
รรณ
ี

ปรั บปรุ ง แก้ ไข การรั บฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะท�ำให้
นักศึกษารู้สึกถึงความส�ำคัญและการมีส่วนร่วม สร้างทัศนคติที่ดี
ต่อธนาคาร อันจะส่งผลเชิงบวกต่อความต้องการออมเงิน
กลุ่มที่ 4 ปัจจัยพฤติกรรม จ�ำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่
		 4.1 ตัวแปรนักศึกษาใช้บริการกับธนาคารโรงเรียน
บ่อยครัง้ เกิดจากการทีน่ กั ศึกษาใช้บริการกับธนาคารตัง้ แต่สองครัง้
ต่อสัปดาห์ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นบริการ ฝาก ถอน สอบถามยอด หรือ
บริการอื่นๆ การใช้บริการบ่อยครั้ง ท�ำให้นักศึกษาเกิดความเคยชิน
ในการใช้บริการ อันจะน�ำมาซึ่งการฝากเงิน
		 4.2 ตั ว แปรนั ก ศึ ก ษาสามารถเก็ บ เงิ น ได้ ต ามที่
ต้องการ เกิดจากการทีน่ กั ศึกษาตัง้ เป้าหมายทีช่ ดั เจนในการฝากเงิน
และสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ การบรรลุเป้าหมายที่ต้ังเอาไว้
ท�ำให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจอันจะส่งผลให้เกิดการออมเงิน
อย่างต่อเนื่อง
		 4.3 ตัวแปรนักศึกษาเห็นว่าตนเองมีนสิ ยั ในการออม
เกิ ด จากการที่ นั ก ศึ ก ษาตระหนั ก ว่ า ตนเองมี นิ สั ย ในการออม
การออมเงินจะไม่ใช่สิ่งที่ยากหรือสิ่งใหม่ แต่จะเป็นสิ่งที่นักศึกษา
เต็มใจกระท�ำเองด้วยความสมัครใจ โดยอาศัยแรงจูงใจภายนอก
น้อยลง เนื่องจากนักศึกษาตระหนักเห็นถึงคุณค่าของการออมเงิน
ในตัวของมันเอง

ชภัฏ

		 2.2 ตัวแปรของรางวัลหรือของแถมที่ธนาคารแจก
ให้กับนักศึกษา เกิดจากสิ่งของที่ธนาคารแจกให้กับนักศึกษาเมื่อมี
การใช้บริการกับธนาคาร เช่น กระปุกออมสิน ปากกา แฟ้มใส่เอกสาร
ฯลฯ นักศึกษาส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น
รักสวยรักงาม และต้องการเป็นทีย่ อมรับในสังคม การแจกของรางวัล
ทีต่ รงต่อรสนิยมและความต้องการของนักศึกษาจะช่วยสนับสนุนให้
นักศึกษาใช้บริการฝากเงิน
		 2.3 ตัวแปรคุณภาพในการในการให้บริการของ
ธนาคาร บ่งชี้ได้จากความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้องในการ
ให้บริการของธนาคาร ความสะอาดเรียบร้อยของส�ำนักงาน และ
การให้บริการของพนักงานรับฝากเงิน การให้บริการทีด่ ขี องธนาคาร
ท�ำให้นักศึกษามีทัศนคติและความสัมพันธ์อันดีต่อพนักงาน อันจะ
ส่งผลเชิงบวกต่อการฝากเงินกับธนาคาร
		 2.4 ตัวแปรกิจกรรมส่งเสริมการออม เกิดจากการ
ที่ธนาคารจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับนักศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น กิจกรรมแข่งขันการออม กิจกรรมซุ้มเล่นเกมส์ กิจกรรม
วันเด็ก เป็นการสร้างประสบการณ์เชิงบวกเกีย่ วกับการออมโดยผ่าน
การร่วมกิจกรรมต่างๆ อันจะส่งผลต่อทัศนคติที่ดีในการฝากเงิน
		 2.5 ตั ว แปรความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารกั บ
ธนาคารโรงเรียน เกิดจากความพึงพอใจในการใช้บริการกับธนาคาร
ท�ำให้มีแนวโน้มที่จะมาใช้บริการมากขึ้น อันจะเป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้เกิดการออมมากขึ้น
กลุ่มที่ 3 ปัจจัยการให้บริการของธนาคาร จ�ำนวน 4
ตัวแปร ได้แก่
		 3.1 ตั ว แปรการกระตุ ้ น เตื อ นให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
เกิดจากการที่ธนาคารจัดให้มีการกระตุ้นเตือนในการฝากเงิน เช่น
การเตือนจากอาจารย์ที่ปรึกษา การประกาศหน้าเสาธง ฯลฯ
การบอกกล่าวจากบุคคลอืน่ มีสว่ นช่วยเหลือนักศึกษาให้มาออมเงิน
		 3.2 ตัวแปรการให้บริการรับฝากเงินตามห้องเรียน
หรือนอกสถานที่ เกิดจากการที่ธนาคารอ�ำนวยความสะดวกใน
การให้บริการรับฝากเงินตามห้องเรียน การทีน่ กั ศึกษาไม่ตอ้ งเดินทาง
ไปฝากเงินที่ธนาคารด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มช่องทางอ�ำนวยความ
สะดวกให้กบั นักศึกษา อันจะส่งผลให้นกั ศึกษาเกิดการออมบ่อยขึน้
		 3.3 ตัวแปรความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ถอนเงินของธนาคาร เกิดจากการได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การถอนเงิน ความมั่นใจที่มีต่อธนาคารในการรักษาและการคืนเงิน
ฝากให้กับนักศึกษามีผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการฝากเงิน
กั บ ธนาคาร การสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ในการคื น เงิ น ฝากท� ำ ให้
นักศึกษามาใช้บริการฝากเงินมากขึ้น
		 3.4 ตัวแปรการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษา เกิดจากการที่ธนาคารจัดให้มีแบบฟอร์มส�ำรวจ
ความพึงพอใจและการรับฟังข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพื่อน�ำไป
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Walters, R. H., & Parke, R. D. (1964) กล่าวว่า
แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในตัว
ของบุคคลที่มีผลท�ำให้บุคคลต้องกระท�ำ หรือเคลื่อนไหว หรือ
มีพฤติกรรมในลักษณะที่มีเป้าหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ แรงจูงใจ
เป็นเหตุผลของการกระท�ำนั่นเอง
Loudon, David L., and Albert J. Delia Bitta (1979)
กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่อยู่ภายในตัวที่เป็นพลังท�ำให้
ร่างกายมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มีเป้าหมายที่ได้เลือกไว้แล้ว
ซึง่ มักจะเป็นเป้าหมายทีม่ อี ยูใ่ นภาวะแวดล้อมพฤติกรรม (Behavior)
หมายถึง กริยา อาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อเผชิญ
กับสิง่ เร้า (Stimulus) หรือสถานการณ์ตา่ งๆ อาการแสดงออกต่างๆ
เหล่านั้น อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่สังเกตได้หรือวัดได้ เช่น การเดิน
การพูด การเขียน การคิด การเต้นของหัวใจ เป็นต้น ส่วนสิ่งเร้าที่มา
กระทบแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมก็อาจจะเป็นสิ่งเร้าภายใน หรือ
สิ่งเร้าภายนอกก็ได้

ลักขณา ธรรมสุภาพงศ์, เอมอร หวานเสนาะ

นิยามตัวแปร

Mullainathan, S., & Thaler, R. H. (2000) กล่าวว่า
เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Economics) เป็นการ
น�ำทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาผสมผสานเข้ากับจิตวิทยาเพื่อให้ได้
บทสรุ ป ที่ เ ป็ น จริ ง มากขึ้ น โดยน� ำ ปั จ จั ย ทางด้ า นข้ อ จ� ำ กั ด และ
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มากกว่าที่จะเป็นสิ่งปกติในชีวิตประจ�ำวัน ส่วนคนที่มีการออมเงิน
และมีหนี้ในเวลาเดียวกันจะรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมชีวิตได้ดี
กว่าคนที่มีหนี้แต่ไม่มีเงินออมเลย
งานวิจัยของ Otto, A. (2013) พบว่า ในวัยรุ่นที่คิดว่า
การออมเงินเป็นสิง่ ทีย่ ากล�ำบาก วัยรุน่ เหล่านัน้ จะไม่คดิ ว่าการออมเงิน
คือ คุณธรรม และศีลธรรมจรรยาที่ต้องปฏิบัติและรักษา และเมื่อ
วัยรุ่นเหล่านี้เติบโตขึ้นความคิดว่าการออมคือคุณธรรมอย่างหนึ่ง
ปัจจัยบริการ
ก็ยิ่งลดลงเรื่อยๆ โดยจะมีการใช้เหตุผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
จึงจะออมเงิน เช่น จะออมเพราะว่ามีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินใน
กิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ถ้าหากวัยรุ่นสองคนได้รับเบี้ยเลี้ยงเท่ากัน
ปัจจัยพฤติกรรม
ปัจจัยพื้นฐาน
แต่มีทัศนคติในการออมเงินต่างกัน ส�ำหรับวัยรุ่นที่มีความต้องการ
ในการออม
ใช้เงินมากจะพบว่าการออมเป็นสิ่งที่ยากมาก ความต้องการในการ
ปัจจัยส่งเสริม
ใช้เงินเพื่อความบันเทิงมักจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น ดังนั้นหาก
บุคคลมีการบริหารจัดการเงินที่ดี มีประสบการณ์และความคุ้นเคย
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด
ในการออม มีกลยุทธ์ที่ดีในการออม ก็มักจะพบว่าการออมไม่ยาก
ล�ำบากเท่าใดนักถึงแม้จะมีความต้องการใช้เงินก็ตาม จากงานวิจัย
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวจึงสรุปได้วา่ การทีน่ กั เรียนรูจ้ กั ธนาคารโรงเรียนเป็นอย่างดี
การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการออมเงินกับธนาคาร หรือเป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนท�ำให้นกั เรียนทราบลักษณะการให้
โรงเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จังหวัด บริการ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง และสถานที่ตั้งของธนาคาร
จันทบุรี ผู้วิจัยพบปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อ อันจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้นักเรียนมีการออมเงินกับธนาคาร
น�ำมาใช้เป็นข้อมูลดังนี้
โรงเรียนมากขึ้น ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมรณรงค์
ธนญา ราชแพทยาคม และคณะ (2555) ได้ท�ำการวิจัย การประหยัดและอดออมท�ำให้นกั เรียนมีแนวโน้มทีจ่ ะมีการประหยัด
ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านโครงการธนาคารโรงเรียน พบว่า นักเรียนที่ นอกจากนัน้ ทัศนคติทดี่ ตี อ่ การออมก็ยงั เป็นอีกปัจจัยหนึง่ อันจะส่งผล
เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนเป็นผูท้ มี่ เี จตคติทดี่ ตี อ่ โครงการธนาคาร ให้เกิดการออมขึ้นอีกด้วย
โรงเรียนและมีพฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อนประหยัดและเก็บออม
งานวิจยั ของ Otto, A. (2013) พบว่า วัยรุน่ อายุระหว่าง
เงินมาก ผลการวิจยั เรือ่ งนีจ้ งึ สนับสนุนให้นกั เรียนทีย่ งั ไม่เข้าร่วมเป็น 13-14 ปี ที่ได้รับความรักความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ที่ดีจาก
สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิก และสนับสนุน ครอบครัว และได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จักควบคุมตนเองพบว่า
ให้โรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ดําเนินโครงการธนาคารใน การออมนั้นไม่ยากล�ำบาก เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กวัยรุ่นที่คิดว่า
โรงเรียนด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า การที่นักเรียนรับรู้ประโยชน์จาก พ่อแม่ผู้ปกครองใช้อ�ำนาจบังคับเกินไป หรือปล่อยปละละเลย
กิจกรรมรณรงค์การประหยัดและเก็บออมในโรงเรียนและการมี นอกจากนัน้ เด็กวัยรุน่ ทีพ่ บว่าพ่อแม่ผปู้ กครองให้ความรัก ความอบอุน่
จิตลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูง ท�ำให้เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม และพ่อแม่รู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบความประพฤติที่ดี
ประหยัดการใช้จ่ายมากและยังพบอีกว่า ในกลุ่มนักเรียนถ้าเป็น แต่พ่อแม่ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง จะมีแนวความคิดว่า
สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนและรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรม การออมเป็นสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น เนื่องจากเด็กคิดว่าตนเองนั้นอาศัยกับ
รณรงค์การประหยัดและเก็บออมในโรงเรียนมากแล้ว จะเป็นผู้ พ่อแม่ผปู้ กครองและได้รบั การดูแล จึงไม่จำ� เป็นต้องเก็บหอมรอมริบ
ที่มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ประหยัดและเก็บออมเงินมากที่สุด สรุปได้ว่า การเลี้ยงดูและพฤติกรรมของพ่อแม่มีผลต่อเจตคติของ
Watson, J. J. (2003) พบว่า บุคคลที่มีแนวคิดไปทาง เด็กต่อการออมเป็นอย่างมาก หากพ่อแม่ผปู้ กครองเป็นตัวอย่างทีด่ ี
วัตถุนยิ ม (Materialism) มากจะมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นผูร้ กั การจับจ่าย รู้จักอบรมสั่งสอนให้เด็กรอคอยเพื่อที่จะได้รับสิ่งที่ดีในอนาคต รู้จัก
ใช้สอยและมีทัศนคติชอบหยิบยืมเงินมากกว่าบุคคลที่มีแนวคิด ยับยั้งชั่งใจและควบคุมตนเองทั้งทางด้านพฤติกรรมและทางด้าน
อนุรักษ์นิยม (Conservatism)
อารมณ์ ก็จะท�ำให้เด็กสามารถออมเงินได้อย่างไม่ยากล�ำบากนัก
Lunt, P. K., & Livingstone, S. M. (1991) และ
งานวิจัยของ Pritchard, M. E., Myers, B. K., &
Furnham, A. (1985) พบว่า คนทีม่ กี ารออมเงินเป็นประจ�ำจะมีแนว Cassidy, D. J. (1989) กล่าวว่า นักเรียนที่มีนิสัยรักการออม
ความคิ ด และทั ศ นคติที่แ ตกต่างจากผู้ที่หยิบ ยืม เงิน เป็ น ประจ� ำ มาจากครอบครัวที่มีการประหยัดอดออมและมีการวางแผนทาง
โดยผู้ท่ีรักการออมเงินจะมองว่าการหยิบยืมเงินเป็นความล้มเหลว การเงินที่ดี
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ความซั บ ซ้ อ นของมนุษย์เข้ามาช่ว ยในการศึก ษาและวิ เ คราะห์
พฤติกรรมการออมเงิน เป็นการตัดสินใจของมนุษย์ซึ่งมีความซับซ้อน
และต้องอาศัยแรงใจจึงจะก่อให้เกิดการกระท�ำขึน้ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อ
การกระท�ำจึงมีความส�ำคัญอย่างมากและควรที่จะได้รับการศึกษา
เพื่อที่เราจะสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง
การก�ำหนดกรอบแนวคิดจากนิยามตัวแปร ดังรูปที่ 1
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Karlan, D., McConnell, M., Mullainathan, S., &
Zinman, J. (2010) ได้ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับผลของการกระตุ้นเตือน
และการออมเงิน พบว่า การเตือนความจ�ำมีผลให้เกิดการออมเงิน
มากขึ้ น ในธนาคารพาณิ ช ย์ ห ลายแห่ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การ
กระตุ้นเตือนที่เป็นการย�้ำถึงวัตถุประสงค์ในการฝากเงินจะท�ำให้
ผู้ฝากจ�ำได้ว่าได้ต้องการฝากเงินเพื่ออะไร อันจะส่งผลท�ำให้เกิด
แรงจูงใจในการฝากเงินมากขึ้น
ธนาคารออมสินมีการให้บริการพิเศษ คือ การรับฝากเงิน
นอกสถานที่ โดยธนาคารจะส่งพนักงานออกไปรับฝากเงิน ณ สถานที่
ท�ำการของผูฝ้ าก การรับบริการฝากเงินนอกสถานทีส่ ามารถอ�ำนวย
ความสะดวกให้ กั บ ลู ก ค้ า ที่ ไ ม่ ส ามารถมาฝากเงิ น ที่ ธ นาคารได้
ถือเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มอัตราการฝากเงินทางหนึ่ง ดังนั้นอาจ
กล่าวได้ว่า การที่ธนาคารโรงเรียนมีการรับฝากเงินตามห้องเรียน
เป็นการให้บริการเพิ่มเติมแก่นักเรียนท�ำให้มีแนวโน้มที่นักเรียน
จะฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนมากขึ้น ธนาคารพาณิชย์จ�ำเป็นต้อง
สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเงินฝากของลูกค้าจะไม่สูญหาย
ธนาคารออมสิ น ให้ ค� ำ จ� ำ กั ด ความของบั ญ ชี เ งิ น ฝาก
เผื่อเรียกไว้ว่า คือ บัญชีเงินฝากที่ลูกค้ามีไว้เพื่อเก็บเงินไว้ใช้จ่าย
ทัว่ ไป เพือ่ ความสะดวกคล่องตัวในการใช้เงิน โดยมีระยะเวลารับฝาก
ไม่ก�ำหนด มีเงื่อนไขในการถอน คือ ให้ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้ การที่
ธนาคารโรงเรียนเป็นเสมือนสาขาของธนาคารออมสินจึงต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบข้อตกลงในการให้บริการกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการที่ธนาคารโรงเรียนให้บริการนักเรียน
สามารถถอนเงินได้ทุกเวลา และสะดวกรวดเร็ว เป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนว่า ธนาคารโรงเรียนนั้นมีมาตรฐานใน
การให้บริการที่ดีและใกล้เคียงกับธนาคารออมสิน
File, K. M., & Prince, R. A. (1992) ได้ท�ำการวิจัย
เกี่ยวกับผลของการพูดปากต่อปากต่อความพึงพอใจของลูกค้า
และพฤติกรรมการบริโภค พบว่า นักการตลาดของธนาคารจะให้
ความส�ำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุ
ที่ว่า ลูกค้าที่ได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการสูงจะเป็นลูกค้า
ที่ซื่อสัตย์ มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าระยะยาว และมีความเสี่ยงน้อย
ที่จะเปลี่ยนใจไปใช้บริการที่อื่น การที่ลูกค้ามีความพึงพอใจใน
การให้บริการของธนาคารและมีการบอกต่อในเชิงบวกจะท�ำให้
ธนาคารได้รบั ความไว้วางใจมากขึน้ การทีธ่ นาคารส�ำรวจความต้องการ
ของลูกค้าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
และสามารถปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า
การจัดท�ำแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ บริการของ
ธนาคารโรงเรียนก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารฯ
ทราบความต้องการของนักเรียนและสามารถปรับปรุงบริการให้ดี
ยิ่งขึ้นได้
งานวิจยั ของ Cruce, A. (2002) เกีย่ วกับการพัฒนาการ
ของโครงการธนาคารโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี
ค.ศ.1930 ถึงปี ค.ศ.2002 กล่าวว่า เด็กและวัยรุ่นจะออมเงิน
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สิรินทิพย์ (2555) ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา พบว่า ความคาดหวัง
ของผูป้ กครองทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
ให้เกิดประโยชน์กับลูกหลานจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครองเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนมากขึ้น
โครงการ “ส�ำรวจพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคล”
ของสถาบันรามจิตติและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2549)
พบว่ า ในส่ ว นนิ สั ย และพฤติ ก รรมการออมและพฤติ ก รรมเสี่ ย ง
ทางการเงินของนักเรียนนิสิตนักศึกษาพบว่านักเรียนมัธยมร้อยละ
55 ได้ รั บ การสอนเรื่ อ งความประหยั ด และการออมจากที่ บ ้ า น
อย่างไรก็ตามมีนักเรียนมัธยมเพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่มีการออม
เงินจริง โดยส่วนใหญ่มกี ารออมเฉลีย่ เดือนละ 200 บาท โดยร้อยละ
40 ใช้วิธีหยอดกระปุกเก็บไว้ที่บ้าน ร้อยละ 18 น�ำไปฝากธนาคาร
นักเรียนมัธยมร้อยละ 21 น�ำเงินที่เหลือไปใช้เที่ยวเตร่
ผลงานวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการให้บริการธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสิน
อุ ป ถั ม ภ์ จั น ทบุ รี ” โดย นางสาวไข่ มุ ก สิ ม มา นายพิ ต ติ นั น ท์
สิทธิหนองคู และ นายพัชรพล อนันตวงศ์ (2556) พบว่า นักศึกษา
โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจในบริการของธนาคารในระดับปานกลาง
และมีข้อเสนอแนะ คือ (1) สถานที่ให้บริการธนาคารโรงเรียน
ควรตกแต่งให้สวยงามและมีบรรยากาศที่น่าเชื่อถือ (2) ธนาคาร
โรงเรียนควรมีการส่งเสริมทางการตลาด เช่น มีของแจกให้บ่อยขึ้น
เพื่อเป็นการจูงใจให้นักศึกษามาใช้บริการธนาคารโรงเรียน
การศึกษาของพรภัทร อินทรวรวัฒน์ และคณะ (2555)
พบว่ า การจะเกิ ด พฤติ ก รรมการออมได้ จ ริ ง นั้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ ปั จ จั ย
4 ประการคือ (1) ความตระหนักและทัศนคติเชิงบวกต่อการออม
(2) รายได้ส่วนบุคคล (3) การสนับสนุนเงินรายได้จากผู้ปกครอง
และ (4) ประสบการณ์ ใ นการบริ ห ารจั ด การเงิ น ทั้ ง นี้ จ าก
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การออมอยูแ่ ล้ว ดังนัน้
แนวทางในการส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการออมในกลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษา
ควรส่งเสริมในเรื่องประสบการณ์ในการบริหารจัดการเงิน ซึ่งการ
สร้างประสบการณ์อาจท�ำได้โดยการจัดอบรมให้ความรู้ และสร้าง
ทัศนคติท่ีท�ำให้เห็นความส�ำคัญของการออม ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด เช่น
พ่อแม่ ครู อาจารย์ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการประหยัด ลดการ
ใช้จ่าย ชี้ให้เห็นประโยชน์และความส�ำคัญของการน�ำแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ
ในการด�ำเนินชีวิต
จากงานวิจัยและการศึกษาดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่า
การสนับสนุนจากผู้ปกครองท�ำให้เกิดการปลูกฝังลักษณะนิสัย
การออมเบือ้ งต้นให้แก่นกั ศึกษา ของรางวัลหรือของแจกจากธนาคาร
เป็นตัวกระตุน้ ความสนใจให้นกั ศึกษามาใช้บริการกับธนาคารโรงเรียน
คุณภาพการให้บริการของธนาคารและการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การออมต่างๆ ท�ำให้นักเรียนได้รับความรู้และมีทัศนคติที่ดีเห็น
ความส�ำคัญของการออมมากขึ้น

ลักขณา ธรรมสุภาพงศ์, เอมอร หวานเสนาะ
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ สรุปผลการวิจยั ใช้วธิ กี ารส�ำรวจ
ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาโดยการแจกแบบสอบถามจ� ำ นวน
150 ชุด และได้รับคืนจ�ำนวน 145 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90.75
โดยมี 4 ประเด็ น ค� ำ ถามเป็ น แบบมาตราส่ ว นการจั ด อั น ดั บ
(Rating Scale) แบบ 5 ตัวเลือก ไล่ตามล�ำดับการเห็นด้วยมากทีส่ ดุ
ไปยังน้อยที่สุด โดย 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง
มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง
ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย ในแต่ ล ะปั จ จั ย จะมี จ� ำ นวนค� ำ ถามดั ง นี้ กลุ ่ ม ที่ 1
ปัจจัยพื้นฐาน มี 3 ค�ำถาม กลุ่มที่ 2 ปัจจัยส่งเสริมมี 5 ค�ำถาม
กลุ่มที่ 3 ปัจจัยการให้บริการของธนาคารมี 4 ค�ำถาม และกลุ่มที่
4 ปัจจัยพฤติกรรมการออมมี 3 ค�ำถาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานของนักศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง
14-21 ปี ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ร ะดั บ ชั้ น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2
(เทียบเท่าระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ อุดมศึกษาปีที่ 1-2)
โดยอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น (14-16 ปี) จ�ำนวน 80 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 55.17 และอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายจ�ำนวน 65 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 44.83 โดยแบ่งเป็นนักศึกษาชายจ�ำนวน 45 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.03 และนักศึกษาหญิงจ�ำนวน 99 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.28 และไม่ระบุเพศผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำนวน 1 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 0.69 การวิเคราะห์ค่าความถี่พบว่า ประเด็นที่
นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากทีส่ ดุ 2 ประเด็น ได้แก่ การทีน่ กั ศึกษารู้
จักธนาคารโรงเรียน และเข้าใจวัตถุประสงค์ในการฝากเงิน ประเด็น
ที่นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมาก ได้แก่ การรับฟังข้อเสนอแนะของ
ธนาคาร และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม และพบว่า นักศึกษา
ร้อยละ 47 ของกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้บริการกับธนาคาร
โรงเรียนตั้งแต่ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป และร้อยละ 26 มีความถี่
ในการใช้บริการโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีนักศึกษา
ร้อยละ 27 ที่แทบไม่เคยมาใช้บริการของธนาคารโรงเรียนเลย
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การศึกษาวิจัย เรื่องแรงจูงใจในการออมเงินกับธนาคาร
โรงเรียน เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ โดยได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จ�ำนวน
547 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 150 คน โดยวิธีการ
สุ่มนักศึกษาจ�ำนวนไม่เกิน 12 คน จากแต่ละห้องเรียน จ�ำนวน 16
ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นระดับ ปวช.ปีที่ 1-3 จ�ำนวน 12 ห้องเรียน
และระดับ ปวส.ปีที่ 1-2 จ�ำนวน 4 ห้องเรียน โดยคัดเลือกเฉพาะ
นักศึกษาที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามส�ำหรับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน
150 คน เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจและปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษาซึ่งพัฒนาจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน สาขา
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2) ปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินกับธนาคารโรงเรียน จ�ำนวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 3) อุปสรรคและข้อเสนอแนะอืน่ ๆในการออมเงินกับธนาคาร
โรงเรียน ได้รับแบบสอบถามคืนจากนักศึกษาจ�ำนวน 145 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ตัวแปรตาม (Dependent
variable) คือ พฤติกรรมในการออมเงินของนักศึกษาโดยการฝากเงิน
กับธนาคารโรงเรียน และตัวแปรอิสระ (Independent variable)
คือ กิจกรรมส่งเสริมการออมในรูปแบบต่างๆ ที่ธนาคารโรงเรียนได้
ด�ำเนินการและปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรม 4 กลุ่ม จ�ำนวน
15 ตัวแปร โดยมีระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 10 เดือน (ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤศจิกายน 2562)
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อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์แรงจูงใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การออมเงินของนักศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 หาข้อมูลจากโครงการธนาคารโรงเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การออมรูปแบบต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูลเพือ่
ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ค่าเฉลี่ย
และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงชั้น
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิจัย

รำไ

เพราะต้องการเก็บไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด มากกว่าที่จะออม
ไว้ใช้เพื่อความฉุกเฉินหรือเพื่อการเรียนต่อในอนาคต ดังจะเห็น
ได้ว่าเด็กและวัยรุ่นมักจะถอนเงินมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล
และวันหยุดมากเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า นักศึกษา
ที่ ต ้ อ งการออมเงิ น เป็ น เพราะมี ค วามต้ อ งการออมเพื่ อ จะใช้ ใ น
วั ต ถุ ป ระสงค์ บ างอย่าง และเมื่อนัก เรียนได้ตั้งวัต ถุป ระสงค์ ใ น
การออมไว้ มีความถี่ในการออม และสามารถบรรลุเป้าหมาย
ในการออมเงินของตนเอง ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะท�ำให้นักเรียน
เกิดการออม อันจะน�ำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ นิสัย
การออมในอนาคต

ลักขณา ธรรมสุภาพงศ์, เอมอร หวานเสนาะ
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉลี่ย
N

พพ
รรณ
ี

นอกจากนั้นยังพบว่า นักศึกษาร้อยละ 63 เห็นด้วยในระดับมาก มีนิสัยในการออม ในขณะที่นักศึกษาร้อยละ 36 เห็นด้วยในระดับ
ถึงมากที่สุดว่าสามารถเก็บเงินได้ตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ปานกลางว่าตนเองมีนิสัยในการออม และนักศึกษาร้อยละ 20
มีนักศึกษาร้อยละ 47 ที่เห็นด้วยในระดับมากถึงมากที่สุดว่าตนเอง คิดว่าตนเองไม่มีนิสัยในการออม

Minimum Maximum Mean Std. Deviation

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

การให้บริการรับฝากเงินตามห้องเรียนมีผลต่อความต้องการฝาก

145

2

5

3.95

.853

ความรวดเร็วในการถอนเงินมีผลต่อความต้องการฝากเงิน

145

1

5

3.64

.974

การรับฟังข้อเสนอแนะมีผลต่อความต้องการฝากเงิน

145

1

5

3.81

.804

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

นักศึกษารู้จักธนาคารโรงเรียน

มห
าว

ิทยา

จากตารางที่ 1 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากค่ า เฉลี่ ย
พบว่า ประเด็นที่นักศึกษาเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ การที่นักศึกษา

ลักขณา ธรรมสุภาพงศ์, เอมอร หวานเสนาะ

รู้จักธนาคารโรงเรียน รองลงมาคือ การที่ผู้ปกครองสนับสนุนให้
ออมเงิ น และการที่ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการออม
ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 2่ 2การวิ
การวิ
เคราะห์
ถดถอยแบบพหุ
ชั้น (Hierarchical
Regression
Analysis)
ตารางที
เคราะห
ถดถอยแบบพหุ
เชิงชัเชิ้นง(Hierarchical
Regression
Analysis)

2. นักศึกษาเขาใจวัตถุประสงคของการฝากเงิน
3. นักศึกษามีความตองการออมเงิน
4. ผูปกครองสนับสนุนใหนักศึกษาออมเงิน

กลุมที่ 1
0.069
0.478
0.160
1.091
0.311*
2.575

6. ความสะดวกรวดเร็วของบริการ
7. การจัดกิจกรรมแขงขันการออม
8. นักศึกษาพอใจในการใหบริการของธนาคาร

ชภัฏ

ปจจัยกระบวนการ

9. การกระตุนเตือนจากบุคคลอื่น
10. การใหบริการรับฝากเงินตามหองเรียน
11. ความรวดเร็วในการถอนเงิน
12. การรับฟงขอเสนอแนะ

ลัยร
า

13. ความถี่ในการใชบริการกับธนาคารโรงเรียน

ปัจปจัยจจัพฤติ
ย กรรม
พฤติกรร

กลุมที่ 3
0.023
0.154
0.071
0.466
0.133
0.846
0.065
0.401
0.133
0.967
0.025
0.169
0.039
0.238
0.034
0.215
0.003
0.023
0.079
0.538
0.136
1.151
0.341*
2.396

รำไ

ปจจัยสงเสริม

5. ของรางวัลหรือของแจก

กลุมที่2
0.039
0.264
0.089
0.590
0.281
1.909
0.048
0.300
0.165
1.239
0.079
0.544
0.117
0.745
0.193
1.356

14. นักศึกษาสามารถเก็บเงินไดตามที่ตองการ

ิทยา

คาคงที่ (B0)
R2
SEE
F
Sig. of F

1.190
0.117
1.066
6.592
0.000

กลุมที่ 4
0.144
1.213
0.017
0.134
0.001
0.008
0.069
0.538
0.094
0.855
0.060
0.518
0.118
0.891
0.091
0.697
0.079
0.650
0.067
0.577
0.104
1.109
0.192
1.685
0.148*
2.109
0.618***
8.326
0.016
0.512
0.825
10.285
0.000

พพ
รรณ
ี

ปจจัยพื้นฐาน

ประเด็น
1. นักศึกษารูจักธนาคารโรงเรียน

1.088
0.153
1.062
3.246
0.002

0.809
0.201
1.046
2.935
0.001

มห
าว

จากตารางที
การวิ
เคราะห์
ถดถอยพหุ
ชิง่อชัศึ้นกเพื
า R2 เพิม่มตัจาก
0.153
่งเมื่อพิจารณาในรายละเอี
จากตารางที่ ่ 22การวิ
เคราะห
ถดถอยพหุ
เชิงชั้นเเพื
ษาอิ่อทธิพ(ค่ลของกลุ
วแปรต
างที่มเป็ีตอน “0.201)
อุปนิสัยซึในการออมของนั
กศึกษา” ยด
ศึกษาอิทตัธิวพแปรอิ
ลของกลุ
แปรต่
างที่มปีตระกอบด
่อ “อุปนิวสยัย4ในการออมของ
“การรั
เป็นตัวแปรที
สระที่ม่นตัําวมาวิ
เคราะห
กลุม คือ กลุมปจจัพบว่
ยพื้นาฐาน
กลุมบปฟัจงจัข้ยอสเสนอแนะของธนาคาร”
งเสริม กลุมปจจัยกระบวนการ
และกลุม่ อีมทิ ธิพล
นักศึกษา”
วแปรอิ
เคราะห์
กลุก่มรรมมีต่ออิทธิ“อุ
ปนิอส“ัยอุการออมของนั
กศึกษา”กศึกษา” มากที่สุด (คา R2
ปนิสัยในการออมของนั
ปจจัยตัพฤติ
กรรมสระที
จากข่นอ�ำมูมาวิ
ลพบว
ากลุมตัปวระกอบด้
แปรดานปวจยจัย4พฤติ
พลต
คือ กลุ่มเพิปั่มจจาก
จัยพื0.201
้นฐาน เปกลุน่ม0.512)
ปัจจัยส่เมืงเสริ
กลุ่มปัจจัยกระบวนการ
จจัยบพืธนาคารโรงเรี
้นฐาน มีอิทธิยพนลในล�
บรองลงมา
ริการกั
” และำ“ดัการที
่นักศึกษา(ค่า R2
่อพิมจารณาในรายละเอี
ยดพบวา “ความถี่ในการใชส่บวนปั
และกลุ่มปัจจัยพฤติกรรม จากข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวแปรด้านปัจจัย เพิ่มจาก 0.117 เป็น 0.153) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบว่า
พฤติกรรมมีอทิ ธิพลต่อ “อุปนิสยั ในการออมของนักศึกษา” มากทีส่ ดุ “การที่นักศึกษามีความต้องการออมเงิน” เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
(ค่า R2 เพิ่มจาก 0.201 เป็น 0.512) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ต่อ “อุปนิสัยการออมของนักศึกษา” อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
พบว่า “ความถี่ในการใช้บริการกับธนาคารโรงเรียน” และ “การที่ ดังข้อมูลในตารางที่ 1 กล่าวได้ว่า อุปนิสัยในการออมของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถเก็บเงินได้ตามที่ต้องการ” เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล เกิดจาก การที่นักศึกษาสามารถเก็บเงินได้ตามที่ต้องการ มีการ
ต่อ “อุปนิสยั การออมของนักศึกษา” อย่างมีนยั ส�ำคัญ นอกจากนัน้ เข้ามาใช้บริการกับธนาคารบ่อยครัง้ การทีธ่ นาคารรับฟังข้อเสนอแนะ
ยังพบว่า กลุ่มตัวแปรด้านกระบวนการมีอิทธิพลเป็นอันดับสอง และการที่นักศึกษามีความต้องการออมเงิน ตามล�ำดับ
ลักขณา ธรรมสุภาพงศ์, เอมอร หวานเสนาะ
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ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

การท�ำวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ตั้งเป้าหมายในการออม กระบวนการในการออมให้บรรลุเป้าหมาย
และผลของการบรรลุเป้าหมายในระยะยาวต่อลักษณะนิสัยใน
การออมของนักศึกษา

พพ
รรณ
ี

ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษาทีต่ อบแบบสอบถาม นักศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 14-16 ปี มีผู้ปกครอง
ประกอบอาชีพเกษตรกร และส่วนใหญ่ได้รบั เบีย้ เลีย้ งจากผูป้ กครอง
โดยมี ป ระเด็ น ที่ นั ก ศึ ก ษาเห็ น ด้ ว ยในระดั บ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่
การทีน่ กั ศึกษารูจ้ กั ธนาคารโรงเรียน และประเด็นทีน่ กั ศึกษาเห็นด้วย
ในระดับมาก ได้แก่ การรับฟังข้อเสนอแนะของธนาคาร การวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุเชิงชั้น (Hierarchical Regression Analysis)
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่ออุปนิสัยในการออมของนักศึกษา
ได้แก่ การที่นักศึกษาสามารถเก็บเงินได้ตามที่ต้องการ ความถี่
ในการเข้ามาใช้บริการกับธนาคาร การทีธ่ นาคารรับฟังข้อเสนอแนะ
และการที่นักศึกษามีความต้องการออมเงิน ตามล�ำดับ ซึ่งผล
การวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Otto, A. (2013)
ที่กล่าวว่าวัยรุ่นจะมีการใช้เหตุผลอย่างเป็นรูปธรรมจึงจะออมเงิน
โดยมักจะออมเงินเพราะมีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินในกิจกรรมต่างๆ
เท่านั้น และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Cruce, A. (2002)
เกี่ยวกับการพัฒนาการของโครงการธนาคารโรงเรียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 ถึงปี ค.ศ.2002 ซึ่งกล่าวว่า
เด็กและวัยรุ่นจะออมเงินเพราะต้องการเก็บไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ที่แน่ชัด มากกว่าที่จะออมไว้ใช้เพื่อความฉุกเฉินหรือเพื่อการเรียน
ต่อในอนาคต การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับการทดสอบ
ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรเนื่องจากตัวแปรที่น�ำมาศึกษาทั้ง
15 ตัวแปรได้มาจากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ โครงการธนาคารโรงเรี ย นวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาอุปถัมภ์ จังหวัดจันทบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน
ด้านข้อมูล ให้ค�ำปรึกษา และอ�ำนวยความสะดวกให้การศึกษาวิจัย
นี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เอกสารอ้างอิง

รำไ

สรุปและอภิปรายผล

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ไข่มกุ สิมมา, พิตตินนั ท์ สิทธิหนองคู และพัชรพล อนันตวงศ์ (2556).
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา
2) เพื่อศึกษาระดับผลการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปัจจัยด้าน
การยอมรับเทคโนโลยีที่มีต่อความพึงพอใจและผลของการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่าง
ของงานวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเอกชน 5 แห่ง ที่ได้เรียนในหลักสูตรออนไลน์
ในการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา จ�ำนวนทัง้ สิน้ 389 คน และใช้วธิ กี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก เครือ่ งมือทีใ่ ช้คอื แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วน 5 ระดับ สถิตเิ ชิงพรรณนาทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน
ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สมการเส้นถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เรียนอยู่สาขาวิชาโลจิสติกส์ และก�ำลังเรียนอยู่ในชั้นปีที่ 1
ส่วนผลวิจัยด้านตัวแปรที่ศึกษา พบว่า 1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา ได้แก่ ความสนุก การออกแบบ ความง่ายในการใช้งาน และประโยชน์จากการใช้งาน ส่วนปัจจัย
ด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ ความสนุก ประโยชน์จากการใช้งาน ความง่ายในการใช้งาน
การออกแบบ และเนื้อหาบทเรียน ตามล�ำดับ
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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.
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หลั ก สู ต รออนไลน์ จึ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กส� ำ หรั บ
การเรียนรู้ในหลักสูตรออนไลน์มีการขยายตัวอย่าง การเรียนการสอนในประเทศไทยในยุคดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นผู้น�ำด้านการศึกษาซึ่งได้ให้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังเช่นใน
ความส�ำคัญของการศึกษาออนไลน์และใช้เป็นกลยุทธ์ทางการศึกษา ประเทศที่พัฒนาทางด้านการศึกษาระดับโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
ในระยะยาว (อัญชลี วิมลศิลปะ, 2561) จากสถิติพบว่า ขนาด และออสเตรเลีย เป็นต้น เนื่องจากครูอาจารย์ไม่จ�ำเป็นต้องสอนใน
ของตลาดการเรี ย นหลั ก สู ต รออนไลน์ ทั่ ว โลกเติ บ โตถึ ง 325 รูปแบบชั้นเรียนในห้องเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มช่องทาง
พั น ล้ า นดอลลาร์ ภ ายในปี 2025 ซึ่ ง มาจากแนวโน้ ม ดั ง กล่ า ว การสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา
เกิ ด จากความต้ อ งการที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส� ำ หรั บ การเรี ย นทางไกลและ ให้ก้บผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเดินทางมาพบ
การเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยเรียนทั่วโลก รวมทั้ง โดยตรง จึงท�ำให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
การเพิ่ ม การใช้เทคโนโลยีท างการสื่อสารการเรียนรู้บนอุปกรณ์ และกันได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
สมาร์ทโฟน นอกจากนี้ สถิติการเรียนหลักสูตรออนไลน์หรือที่เรียก เช่น การเกิดโรคระบาดโคโรน่าไวรัส หรือโควิด 19 (COVID19)
กันว่า MOOCs (Massive Open Online Courses) มีการเติบโต ในปี 2563 ท�ำให้สถาบันการศึกษาต้องมีปรับการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องทั่วโลก (ภาพที่ 1) เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่สามารถ เป็นระบบออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ซึ่งจะเห็น
รองรับผู้เรียนจ�ำนวนมากโดยสามารถเข้าเรียนได้ผ่านทางระบบ ได้จากงานวิจัยในประเทศไทยจ�ำนวนมากได้มีการวิจัยและพัฒนา
อินเทอร์เนตหรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ทั้งระดับมัธยมศึกษา
สถาบั น การศึ ก ษาจ� ำ นวนมากได้ พั ฒ นาและปรั บ ใช้ MOOCs (จินดาพร เทียมภักดี และคณะ, 2563) และอุดมศึกษา (จุฑารัตน์
ในเนื้อหาที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับแต่ละองค์กร บันดาลสิน และคณะ, 2561) นอกจากนี้ งานวิจัยของพรพนา
ศรีสถานนท์ และสุชาดา บุญเรือง (2560) พบว่า ปัจจัยด้าน
จํานวนรายวิชา (’1000)
ส่วนประสมทางการตลาดและด้านหลักสูตรมีความสัมพันธ์กับ
12 _
_
10
การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาหลั ก สตรปริ ญ ญาตรี อ อนไลน์ ดั ง นั้ น
8 _
การวิจัยชิ้นนี้จะต่อยอดความรู้ด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
6 _
ความพึงพอใจและผลการเรียนของผู้เรียนในหลักสูตรออนไลน์ของ
4 _
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึง่ ผลการวิจยั จะเป็นประโยชน์ตอ่ การน�ำ
2 _
ความรูไ้ ปพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ในประเทศไทยเพือ่ เป็นประโยชน์
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562 ป
กับผู้เรียนสูงสุดต่อไป
ภาพที่ 1 อัตราการเติบโตของ MOOCs ทั่วโลก (Shah, 2019)
สําหรับการศึ
านระบบออนไลน
ในประเทศไทยนั
้นมีการเติ
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บโตของ
MOOCs
ทับ่วโตอย
โลกางต(Shah,
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จากสถิติจํานวนนักศึกษาที่ลงเรียนในหลักสูตรออนไลนจัดทําโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน) หรือ ETDA ไดแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตของคนไทยพบวา ในปพ.ศ.
ส�ำเน็หรั
บการศึ
กษาผ่
ในประเทศไทย
2561 คนไทยใชอินเทอร
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ุ
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สื
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ทางออนไลน
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ด
นรอยละต48.27
หรือการ
นั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันโดยวัดได้จเปากสถิ
ิจ�ำนวน
เรียนออนไลน คิดเปนรอยละ 28.50 (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน), 2561)
นักหลัศึกกสูษาที
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กสูตอกสํรออนไลน์
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สอดคล องกับความก าวหน าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ดั งเช นในประเทศที่ พั ฒนาทางด าน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ได้แสดง
การศึกษาระดับโลก ไดแก สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลยี เปนตน เนื่องจากครูอาจารยไมจําเปนตองสอนใน
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ในปีพ่ย.ศ.2561
เน็ตนานขึ
นเฉลี
และแลกเปลี
นความคิดเห็นซึคนไทยใช้
่งกันและกันไดออ
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อเนื่อง โดยเฉพาะเมื
่อมีเ้หตุ
การณ่ ยที่ไม10
คาดคิดชัเช่ วนโมง
การเกิด
โรคระบาดโคโรนาไวรัส หรือโควิด 19 (COVID19) ในป 2563 ทําใหสถาบันการศึกษาตองมีปรับการเรียนการ
5 นาทีต่อวัน โดยมีพฤติกรรมการใช้งานในการหาข้อมูลมากที่สุด
สอนเปนระบบออนไลนเพื่อลดการแพรระบาดของเชื้อโรค ซึ่งจะเห็นไดจากงานวิจัยในประเทศไทยจํานวนมาก
ไดมคิ
ีการวิ
นารูปแบบการจั
การเรียนรูผานระบบออนไลน
บมัธยมศึ
(จินดาพร เทียมภักดี
ดเป็จัยและพั
นร้อฒยละ
70.75 ดรองลงมา
ได้แก่ การอ่ทั้งาระดันหนั
งสืกอษาทางออนไลน์
และคณะ, 2563) และอุดมศึกษา (จุฑารัตน บันดาลสิน และคณะ, 2561) นอกจากนี้ งานวิจัยของพรพนา ศรี
คิดเป็และสุ
นร้ชอาดายละ
หรือการเรี
คิดเป็นร้อยละ า28.50
สถานนท
บุ ญ เรื48.27
อง (2560)
พบว า ป จยจั ยนออนไลน์
ด า นส วนประสมทางการตลาดและด
นหลั ก สู ตรมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสตรปริญญาตรีออนไลน ดังนั้น การวิจัยชิ้นนี้จะตอยอดความรู
(ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน),
ดานการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลตอความพึงพอใจและผลการเรียนของผูเรียนในหลักสูตรออนไลนของนักศึกษา

2561)



ชลธิศ ดาราวงษ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
ในหลักสูตรออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่อศึกษาระดับผลของการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในหลักสูตรออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า น
การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อความพึงพอใจและผลการเรียน
ของนักศึกษาหลักสูตรออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา

กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิ ด ของงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ถู ก พั ฒ นาขึ้ นมาจาก
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งอธิบายถึงปัจจัยในการยอมรับ
เทคโนโลยีของผูบ้ ริโภค (Davis, 1986) เพราะทัง้ คุณภาพการบริการ
และการยอมรับเทคโนโลยีคาดว่าจะช่วยผลักดันให้นักศึกษาที่
เรียนวิชาออนไลน์เกิดความพึงพอใจและน�ำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
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ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
1. ความง่ายในการใช้งาน
2. ประโยชน์จากการใช้งาน
3. เนื้อหาบทเรียน
4. การออกแบบโปรแกรม
5. ความสนุก

Sohn & Tadisina (2008) 2) ตัวแปรด้านการออกแบบโปรแกรม
โดยอ้างอิงจาก Al-hawari & Mouakket (2010) และ 3) ตัวแปร
ด้านความสนุกโดยอ้างอิงจาก Balog & Pribeanu (2010)
2. ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นออนไลน์
ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรด้านความพึงพอใจโดยอ้างอิงจากงานวิจัย
ของ Lee, Srinivasana, Traila, Lewisb & Lopez (2011) และ
ตัวแปรด้านผลการเรียนของนักศึกษาโดยอ้างอิงจากงานวิจัยของ
(Alshare & Lane, 2011)
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ตัวแปรในกรอบแนวคิดของงานวิจยั ชิน้ นี้ ประกอบด้วย
ตัวแปร 2 ประเภท ดังนี้
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
โดยทีง่ านวิจยั นีไ้ ด้ดดั แปลงตัวแปรจากทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี
(Technology acceptance model) โดย Davis (1986)
ซึง่ ประกอบด้วย ตัวแปรด้านความง่ายในการใช้งาน และด้านประโยชน์
จากการใช้งาน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเพิ่มตัวแปรอีก 3 ตัว เพื่อให้
สอดคล้องกับงานวิจัยด้านการเรียนผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น
ซึ่งประกอบด้วย 1) ตัวแปรด้านเนื้อหาบทเรียน โดยอ้างอิงจาก

รำไ

ผลลัพธ์การเรียนออนไลน์
1. ความพึงพอใจ
2. ผลการเรียน

ชภัฏ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

เครื่องมือการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของงานวิจัยนี้ ได้แก่
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีผลเชิงบวกต่อความ
พึงพอใจและผลของการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ แบบสอบถาม โดยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการดัดแปลงตัววัดที่ได้มา
จากการงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ในสถาบันระดับอุดมศึกษา
ส่วนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของ
ผู ้ แ บบสอบถามเพื่ อ ให้ นั ก วิ จั ย สามารถคั ด เลื อ กผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
เหมาะสมในการตอบค�ำถามครั้งนี้ โดยมีค�ำถามจ�ำนวน 3 ข้อ ได้แก่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ นักศึกษาทีก่ ำ� ลัง เพศ สาขาวิชา และชั้นปี
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามในประเด็นด้านการยอมรับ
ศึกษาในระดับปริญญาตรีในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยเอกชน
ที่อยู่ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้เรียนใน เทคโนโลยี โดยใช้ Likert scale ซึ่งมี 5 ระดับที่แสดงระดับ
รายวิชาที่ใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา ความคิดเห็น โดยที่ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ 5 หมายถึง
ผู้วิจัยได้ค�ำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยข้อค�ำถามดัดแปลงจากงานวิจัยที่ผ่านมา
ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 หรือระดับ ได้แก่ 1) ความง่ายในการใช้งาน โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของ
นัยส�ำคัญที่ .05 โดยสามารถค�ำนวนจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างได้ 389 คน Lee (2010) 2) ประโยชน์จากการใช้งาน โดยดัดแปลงจากงานวิจัย
โดยใช้วธิ เี ลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ของ Lee (2010) เนื้อหาบทเรียน โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของ
โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังหัวหน้าสาขาวิชาที่มีการเปิดการ Sohn & Tadisina (2008) 3) การออกแบบโปรแกรม โดยดัดแปลง
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยเริ่มแจกแบบสอบถามช่วง จากงานวิจัยของ Al-hawari & Mouakket (2010) 4) ความสนุก
สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรออนไลน์ โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของ Balog & Pribeanu (2010)
โดยเริ่มส่งแบบสอบถามตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน
พ.ศ. 2562 เมื่อได้รับคืนแล้วได้ท�ำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่สามารถน�ำมาใช้ในการประมวลผลต่อไป
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สมมติฐานของการวิจัย
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ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามในประเด็นด้านผลการเรียน โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวิจยั จ�ำนวน 5 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบหาค่าดัชนี
ออนไลน์ โดยใช้ Likert Scale ซึ่งมี 5 ระดับโดยที่ 1 หมายถึง ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ โดยข้อค�ำถาม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 สะท้อนถึงคุณภาพด้านความเที่ยงตรง
ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาดัดแปลงจากงานวิจัยของ Lee, เชิงเนื้อหาตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท�ำการทดสอบ
Srinivasana, Traila, Lewisb & Lopez (2011) และ Sun, Tsai, ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) พบว่ า ค่ า ครอนบาค แอลฟา
Finger, Chen & Yeha (2007) ส่วนข้อค�ำถามด้านผลการเรียน (Cronbach’s Alpha) ของทุกด้านค�ำทีส่ งู กว่าระดับทีย่ อมรับได้ทาง
่น (Reliability)
พบวา(2011)
คา ครอนบาค
แอลฟา
(Cronbach’s
Alpha)
ของทุ
กดานคําที่ ่ 1
ของนักทํศึากการทดสอบความเชื
ษาดัดแปลงจากงานวิจ่อัยมัของ
Alshare & Lane
สถิติที่ 0.7
(Nunnally
& Bernstein,
1994)
ดังแสดงในตารางที
สูงปกว
าระดั
บที่ยอมรั
บไดทงางสถิ
ติท(Content
ี่ 0.7 (Nunnally
& Bernstein, 1994) ดังแสดงในตารางที่ 1
ผู้วิจัยได้
ระเมิ
นความเที
่ยงตรงเชิ
เนื้อหา
Validity)

ลัยร
า

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
สรุปผลการวิจัย
การวิ
เ
คราะห
ผ
ลทางสถิ
ต
ิ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential
ผู้วิจัยได้แบบสอบถามจ�ำนวนทั้งสิ้น 389 ชุด เพื่อใช้ใน
การวิ
เ
คราะห
ข

อ
มู
ล
โดยใช
ส
ถิ
ต
ิ
เ
ชิ
ง
อนุ
ม
าน
(Inferential
Statistics)
เปนเทคนิดทางสถิติที่ใชในการ
Statistics) เป็นเทคนิดทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก การประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิ
เ
คราะห
ข
อ

มู
ล
จากกลุ
ม

ตั
ว
อย
า
งซึ
่
ง
เป
น
ข
อ
มู
ล
บางส
ว
นของประชากรที
่
ต

อ
งการศึ
ก
ษาทั
หมด นแล
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้อมูลบางส่วนของประชากรที่ต้องการศึกษา โดยผลการวิจัยสามารถแบ่งเป็น้งประเด็
ต่าวงๆนําดัขงอนีสรุ
้ ปที่ได
ไปอางอิงถึงอลัน�กำษณะของประชากรทั
ใชการวิ้ตเอบแบบสอบถาม
คราะหสถิติถดถอยพหุคูณ
ทัง้ หมดไปคาดคะเนหรื
แล้วน�ำข้อสรุปทีอไ่ ด้นํไาปคาดคะเนหรื
ไปอ้างอิงถึงลักษณะ ้งหมด ซึ่งงานวิ
ข้อมูจลัยทันี่ว้ไดไปของผู
(Multiple้งหมดRegression
ในการทดสอบระดับจากการวิ
อิทธิพลของตั
านดษาทั นการยอมรั
บ คคล
ของประชากรทั
ซึ่งงานวิจัยนี้ไAnalysis)
ด้ใช้การวิเคราะห์เพืสถิ่อตใชิถดถอย
เคราะห์ขวอ้ แปรด
มูลของบริ
และข้อมูลส่วนบุ
ี่มีตอความพึงAnalysis)
พอใจและผลการเรี
ยนของนักศึกของผู
ษาระดั
บอุดมศึกษาในหลั
กสูตเคราะห์
รออนไลน
พหุคูณเทคโนโลยี
(MultipleทRegression
เพื่อใช้ในการทดสอบ
ต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิ
สามารถแสดงดังตารางที่ 2
สรุ
ป
ผลการวิ
จ
ั
ย
ระดับอิทธิพลของตัวแปรด้านด้านการยอมรับเทคโนโลยีทมี่ ตี อ่ ความ
ผูวิจยัยนของนั
ไดแบบสอบถามจํ
้งสิ้น 389
พึงพอใจและผลการเรี
กศึกษาระดับอุาดนวนทั
มศึกษาในหลั
กสูตชุร ด เพื่อใชในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยผลการวิจัยสามารถแบงเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้
ออนไลน์

มห
าว

ิทยา

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะหขอมูลของบริษัทและขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห
สามารถแสดงดังตารางที่ 2

ชลธิศ ดาราวงษ์
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วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบั
ที่ 3 เดื
อนกันยายน - ธันวาคม 2563รอยละ
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จําบนวน
(คน)

1.เพศ

ตารางทีชาย
่ 2 จ�ำนวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

16991
100
220

23.39
43.40
25.71
56.60

13
48
84

3.34
12.35
21.59

53
9113
10048
5384

รำไ

175
114
175
11446
4638
3816
16389

รวม

ชภัฏ

ดิจิทัลมีเดีย
การจั
3.ดชัการการบิ
้นป น
วิศวกรรมศาสตร์
ชั้นปที่ 1
3. ชั้นปี		
ชั้นปที่ 2
ชั้นปีทชัี่ ้น1ปที่ 3
ชั้นปีทชัี่ ้น2ปที่ 4
ชั้นปีทชัี่ ้น3ปที่ 5
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5

43.40
ร้อ56.60
ยละ

พพ
รรณ
ี

หญิง
1. เพศ2. สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
ชาย		
หญิง โลจิสติกส
จระหวางประเทศ
2. สาขาวิธุรชกิา		
ดิจริทกิัลจมีเดีย
บริหารธุ
โลจิสการจั
ติกส์ ดการการบิน
ศวกรรมศาสตร
ธุรกิจวิระหว่
างประเทศ

169
จ�ำนวน220
(คน)

13.62
3.34
23.39
12.35
25.71
21.59
13.62

44.99
29.31
44.99
11.82
29.31
11.82
9.77
9.77
4.11
4.11
100.0

ิทยา

ลัยร
า

จากตารางที่ 2รวม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิด389
เปนรอยละ 56.00 เรียนอยู100.0
สาขาวิชา
จากตารางที
่
2
ผู
้
ต
อบแบบสอบถามส่
ว
นใหญ่
เ
ป็
น
สถิ
ต
เ
ิ
ชิ
ง
พรรณนา
โลจิสติกส คิดเปนรอยละ 25.71 และกําลังเรียนอยูในชั้นปที่ 1 โดยคิดเปนรอยละ 56.0
เพศหญิง คิดเป็นร้สถิ
อยละ
เรียนอยูส่ าขาวิชา โลจิสติกส์ คิดเป็น
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของปัจจัยด้าน
ติเชิ56.00
งพรรณนา
ร้อยละ 25.71 และก�
ำลังเรียนอยู
ใ่ นชัน้ ปีขทอี่ 1มูโดยคิ
เป็นบร้ระดั
อยละบของป
56.0 จจัการยอมรั
บเทคโนโลยี
ความพึงพอใจความพึ
และผลการเรี
นของนักศึกษา
จากการวิ
เคราะห
ลเกี่ยดวกั
ยดานการยอมรั
บเทคโนโลยี
งพอใจยและผล
บอุดมศึกษาในหลั
กสูตรออนไลน์
การเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรออนไลนระดั
สามารถแสดงดั
งตารางต
อไปนี้ สามารถแสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางที
่ยและส่
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐานของตั
วแปรวแปร
ตารางที่ 3่ 3ค่าคเฉลี
าเฉลี
่ยและส
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐานของตั
ตัวแปร
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
4.58
0.50 0.50
มากที
่สุด ่สุด
4.58
มากที
1.1. ความง่
ความงายในการใช้
ายในการใช
งานงาน
4.59
0.47 0.47
มากที
่สุด ่สุด
ประโยชนจากการใช้
จากการใช
มากที
4.59
2.2. ประโยชน์
งานงาน
4.57
0.51 0.51
มากที
่สุด ่สุด
มากที
หาบทเรี
4.57
3.3. เนืเนื้อ้อหาบทเรี
ยนยน

4.55
0.52 0.52
มากที
่สุด ่สุด
4.4. การออกแบบ
มากที
การออกแบบ
4.55
มากที
่สุด ่สุด
5.5. ความสนุ
4.50
0.55 0.55
มากที
ความสนุก ก
4.50
6.6. ความพึ
4.54
0.50 0.50
มากที
่สุด ่สุด
มากที
ความพึงพอใจ
งพอใจ
4.54
7.7. ผลการเรี
มากที
่สุด ่สุด
4.46
0.48 0.48
ผลการเรียนยน
มากที
4.46
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าว

จากตารางที
่ 3 พบว่่ า3ระดัพบว
บค่าาเฉลีระดั
่ยของตั
จัย วตามล�
ำดัจบจันอกจากนี
้ ตัวแปรด้บานความพึ
งพอใจของนั
กศึกษาอยูใ่ น
จากตารางที
บ ควาแปรปั
เฉลี่ยจของตั
แปรป
ยดา นการยอมรั
เทคโนโลยี
โ ดยรวมของ
ด้ า นการยอมรั
บ เทคโนโลยี
โ ดยรวมของนั
ก ษาอยู
บ เมืระดั
่สุด (X
= 4.54,
= 0.50) ยและด้
สามารถเรี
งลําาดันผลการเรี
บจากมากยนอยู่ใน
นักศึกษาอยู
ในระดับมากที
่สุด ( =ก ศึ4.57,
SD่ ใ นระดั
= 0.47)
่อพิบจมากที
ารณาด
านต
าง ๆ SD
มากทีไปน
่สุด (Xอย= ดั4.57,
SD =บ0.47)
เมื่อพิจารณาด้
านต่างๆ (สามารถ
่สุด (Xด=านการรั
4.46, SD
0.48)าตามล�
ำดับ ( =
งนี้ การรั
รูดานประโยชน
ในการใช
= 4.59,ระดัSDบมากที
= 0.47)
บรู=ความง
ยในการใช
เรียงล�4.58,
ำดับจากมากไปน้
อย ดดัางนเนื
นี้ การรั
สถิติเชิงอนุ
= 4.57, SDในการใช้
= 0.51) ดานการออกแบบ
( มาน
= 4.55, SD = 0.52) และดาน
SD = 0.50)
้อหาบรู(้ด้านประโยชน์
(X = 4.59,
SD
=
0.47)
ด้
า
นการรั
บ
รู
ค
้
วามง่
า
ยในการใช้
(X
=
4.58,
จากการวิ
เ
คราะห์
ข้อมูลเกี่ยกวกั
อิทธิพลของปั
ความสนุก ( = 4.50, SD = 0.55) ตามลําดับ นอกจากนี้ ตัวแปรดานความพึงพอใจของนั
ศึกบษาอยู
ในระดัจบจัยด้าน
SD = มากที
0.50) ด้่สาุดนเนื
= 4.57,SDSD== 0.51)
นการออกแบบ
บเทคโนโลยี
งพอใจและผลการเรี
( ้อหา= (X4.54,
0.50)ด้าและด
านผลการเรีการยอมรั
ยนอยูในระดั
บมากที่ทสุด่ีมีต(่อความพึ
= 4.46,
SD = 0.48)ยนของ
(X = 4.55, SD = 0.52) และด้านความสนุก (X = 4.50, SD = 0.55) นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรออนไลน์สามารถแสดงดังตาราง
ตามลําดับ
ต่อไปนี้

สถิติเชิงอนุมาน
จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีที่มีตอความพึงพอใจ
ชลธิศ ดาราวงษ์
และผลการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรออนไลนสามารถแสดงดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 4 ระดับอิทธิพลของปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีต่อผลลัพธ์ของการเรียนออนไลน์

1.
2.
3.
4.
5.

ความง่ายในการใช้งาน
ประโยชน์จากการใช้งาน
เนื้อหาบทเรียน
การออกแบบ
ความสนุก
R2

0.75

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
ที่มีผลเชิงบวกต่อผลลัพธ์การเรียนออนไลน์ทั้ง 2 ด้าน โดยสามารถ
เรียงตามล�ำดับอิทธิพล ได้ดังนี้
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีทมี่ ผี ลต่อความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ได้แก่ ความสนุก (Beta = 0.36) รองลงมา คือ
การออกแบบโปรแกรม (Beta = 0.21) ความง่ายในการใช้งาน
(Beta = 0.17) และประโยชน์จากการใช้งาน (Beta = 0.15)
ตามล�ำดับ โดยสามารถแสดงดังสมการเชิงเส้นได้ดังนี้
ความพึงพอใจ = 0.17 (ความง่ายในการใช้งาน) + 0.14
(ประโยชน์ จ ากการใช้ ง าน) + 0.21 (การออกแบบ) + 0.36
(ความสนุก)
ส่ ว นปั จ จั ย ด้ า นการยอมรั บ เทคโนโลยี ที่ มี ผ ลต่ อ ผล
การเรียนของนักศึกษา ได้แก่ ความสนุก (Beta = 0.27) รองลงมา
คื อ ประโยชน์ จ ากการใช้ ง าน (Beta = 0.16) การออกแบบ
(Beta = 0.13) ความง่ายในการใช้งาน (Beta = 0.12) และเนื้อหา
บทเรียน (Beta = 0.11) ตามล�ำดับ โดยสามารถแสดงดังสมการ
เชิงเส้นได้ดังนี้
ผลการเรียน = 0.12 (ความง่ายในการใช้งาน) + 0.16
(ประโยชน์จากการใช้งาน) + 011 (เนื้อหาบทเรียน) + 0.13
(การออกแบบ) + 0.27 (ความสนุก)

นอกต�ำรา

ผลการเรียนของนักศึกษา
Beta
t-value
0.12
2.49**
0.16
2.51**
0.11
1.87*
0.13
2.27**
0.27
5.12***

พพ
รรณ
ี

ความพึงพอใจของนักศึกษา
Beta
t-value
0.17
3.22***
0.14
2.49**
0.06
1.03
0.21
3.74***
0.36
6.49***

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี

0.70
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า

ชภัฏ

รำไ

3. ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจและผลการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรออนไลน์
สามารถอธิบายได้ดังนี้
		 3.1 ด้ า นความสนุ ก สามารถอธิ บ ายได้ ว ่ า เมื่ อ
นักศึกษาเกิดความสนุกเมื่อใช้โปรแกรมในการเรียนออนไลน์ก็จะ
ท�ำให้พวกเขาเกิดแรงจูงใจและกระตือรือร้นในการเข้าระบบออนไลน์
เพื่อมาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาท�ำให้สามารถพัฒนาความรู้ของตน
ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Balog & Pribeanu (2010) ที่ได้ศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายจ�ำนวน 278 คน ในเมืองบูคาเรสต์ และพบว่าความ
สนุกสนานยังมีผลเชิงบวกต่อประโยชน์ตอ่ การใช้งานและความตัง้ ใจ
ใช้งานของนักเรียนบนแพลตฟอร์มของระบบความเป็นจริงเสริม
(augmented reality)
		 3.2 ด้ า นประโยชน์ สามารถอธิ บ ายได้ ว ่ า เมื่ อ
นักศึกษาเกิดการรับรู้ถึงประโยชน์ในการเรียนออนไลน์ก็จะท�ำให้
เกิดการยอมรับการใช้ระบบออนไลน์ในการให้ความรู้และสามารถ
น�ำความรูไ้ ด้มาใช้ได้จริงในงานในอนาคต ซึง่ ผลการวิจยั นีส้ อดคล้อง
กับงานวิจัยของ Al-hawari & Mouakket (2010) นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจ�ำนวน 340 คน จากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรต (UAE) และพบว่าการมีประโยชน์มีผลโดยตรง
อภิปรายผล
เชิงบวกต่อความพึงพอใจและการคงอยู่ของนักศึกษา
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ หลักสูตรออนไลน์ 		 3.3 ด้ า นความง่ า ย สามารถอธิ บ ายได้ ว ่ า เมื่ อ
อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถอธิบายได้ว่านักศึกษาเกิดความชอบ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การรั บ รู ้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ ง านของโปรแกรม
ในคุณลักษณะทีแ่ ปลกใหม่ของหลักสูตรออนไลน์ทพี่ วกเขาสามารถ การสอนออนไลน์ พวกเขาไม่เกิดความกลัวและเกิดความคุ้นเคย
นั่งเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาได้อย่างไม่จ�ำกัด และท�ำให้พวกเขาได้มี อย่างรวดเร็วในการเข้าสู่ระบบออนไลน์เพื่อมาศึกษาหาความรู้
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ นอกเหนือจากการเรียนผ่านระบบ ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sun, Tsai, Finger,
การเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบเดิม
Chen & Yeh (2007) ที่ได้ศึกษาผู้เรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิ่งใน
2. ผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาภายหลั ง การเรี ย นใน 16 หลักสูตรในประเทศไต้หวัน และพบว่าความง่ายต่อการใช้ระบบ
หลั ก สู ต รออนไลน์ อ ยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด สามารถอธิ บ ายได้ ว ่ า อีเลิร์นนิ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เรียน
ภายหลังที่นักศึกษาได้ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตรออนไลน์ท�ำให้
พวกเขาสามารถเข้าใจเนือ้ หาแต่ละรายวิชาได้ดยี งิ่ ขึน้ อีกทัง้ หลักสูตร
ออนไลน์ยังสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
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5. การปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาให้ มี ค วามทั น สมั ย อยู ่ เ สมอ
อาจารย์ผู้สอนควรตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย
ต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและปรับใช้กับ
สถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็ว
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ี

		 3.4 ด้านการออกแบบ สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อ
นั ก ศึ ก ษามี ค วามชอบการออกแบบของโปรแกรมที่ มี สี สั น และ
โครงสร้างการใช้งานทีเ่ ป็นสัดส่วนชัดเจน มีปมุ่ ค�ำสัง่ ทีค่ รอบคลุมกับ
ความต้องการของผูเ้ รียน ก็จะท�ำให้พวกเขาใช้โปรแกรมการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ผลการวิจยั นีส้ อดคล้องกับ
งานวิจัยของ Lee (2010) ได้ท�ำการวิจัยกับนักศึกษาชาวอเมริกัน
ระดับปริญญาตรีจ�ำนวน 582 คน และนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ระดับ
ปริญญาโท จ�ำนวน 290 คน และพบว่าการรับรูค้ วามง่ายของการใช้
เทคโนโลยีส่งผลต่อการยอมรับการเรียนในหลักสูตรออนไลน์ และ
ความพึงพอใจของนักศึกษาทั้งสองชาติ
		 3.5 ด้านเนื้อหา สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อนักศึกษา
ได้ อ ่ า นเนื้ อ หาทางวิ ช าการที่ มี ค วามทั น สมั ย และสามารถน� ำ ไป
ประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์จริง พวกเขาก็จะสามารถเกิดความ
เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Sohn & Tadisina (2008) ที่ได้ศึกษากับลูกค้าผู้ใช้บริการด้านการ
เงินและพบว่าเนือ้ หาทีอ่ ยูบ่ นเว็บไซต์จะต้องมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

กิตติกรรมประกาศ

บทความวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี ประจ�ำปีการศึกษา 2562

เอกสารอ้างอิง

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

จินดาพร เทียมภักดี, นคร ละลอกน�้ำ และฐิติชัย รักบ�ำรุง. (2563).
การพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน์ โ ดยใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐาน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรือ่ ง การสือ่ สารข้อมูล
และอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสาร
วิจัยร�ำไพพรรณี. 14(1), 109-116.
จุฑารัตน์ บันดาลสิน, ปาลิดา สายรัดทอง พัฒนาพิชัย, วิภาวรรณ
น�ำศรีเจริญกุล, สุปราณี ภู่ระหงษ์ และชัยธวัช ตนตรง.
(2561). วารสารวิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร. 8(1),
ข้อเสนอแนะ
159-175.
จากการวิ เ คราะห์ ผ ลของตั ว แปรด้ า นการยอมรั บ พรพนา ศรีสถานนท์ และสุชาดา บุญเรือง. (2560). ปัจจัยที่มี
เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ที่มีต่อการระดับความพึงพอใจและผล
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
การเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น ผู้บริหารของสถาบัน
ออนไลน์. วารสารรัชต์ภาคย์. 11(23), 257-266.
การศึกษาสามารถน�ำผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้กบั การเปิดหลักสูตร ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน).
ออนไลน์ในสถาบันการศึกษาได้ดังนี้
(2561). ETDA เปิดพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 61
1. การเพิ่มความสนุกในการใช้เทคโนโลยีการสอน
คนไทยใช้เน็ตเพิ่ม 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน. ค้นเมื่อ
ออนไลน์ อาจารย์ผู้สอนควรสร้างสื่อให้มีกราฟิกที่เร้าใจหรือเป็น
29 กรกฎาคม 2561, จากhttps://www.etda.or.th/
ภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
content/etda-reveals-thailand-internet-userในการติดตาม
profile-2018.html.
2. การเพิ่มประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีการสอน อัญชลี วิมลศิลปะ. (2561). การขยายตัวของตลาดการเรียนรู้
ออนไลน์ อาจารย์ผู้สอนควรกระตุ้นผู้เรียนให้รับรู้ถึงประโยชน์
ออนไลน์กบั สมรรถนะนักเทคโนโลยีการศึกษา. วารสาร
ในการใช้โปรแกรมการสอนผ่านระบบออนไลน์ เช่น การเข้าถึงเนือ้ หา
ศึกษาศาสตร์ มมร. 6(2), 370-382.
ในรายวิชาได้ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาผลการเรียนโดยรวม รวมทั้ง Al-hawari, Mohammad Ahmad, & Mouakket, Samar. (2010).
การประหยัดเวลาในการเดินทางมาเรียนที่สถาบันการศึกษา
The influence of technology acceptance model
3. การเพิ่ ม ความง่ า ยในการใช้ เ ทคโนโลยี ก ารสอน
(tam) factors on students’ e-satisfaction and
ออนไลน์ นักพัฒนาโปรแกรมหรือผู้สอนควรก�ำหนดแผนผังของ
e-retention within the context of uae e-learning.
โปรแกรมทีเ่ รียบง่าย ไม่ซบั ซ้อนส�ำหรับผูใ้ ช้งานในการเข้าถึงบทเรียน
Education, Business and Society: Contemporary
หรือสื่อที่ใช้ในการสอน
Middle Eastern Issues. 3(4), pp. 299-314.
4. การออกแบบโปรแกรมการสอนออนไลน์ นักพัฒนา
โปรแกรมหรื อผู ้ ส อนควรออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอน
ออนไลน์ให้สะดุด สีสัน ตัวอักษร สัญลักษณ์ และรูปทรงที่ทันสมัย
เพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อมองเห็นตัวโปรแกรม

ชลธิศ ดาราวงษ์

166 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

รำไ

พพ
รรณ
ี

Lee, Sang Joon, Srinivasana, Sandhy, Traila, Trudian,
Lewisb, David, & Lopez, Samantha. (2011).
Examining the relationship among student
perception of support, course satisfaction,
and learning outcomes in online learning.
Internet and Higher Education. 14(3), pp.
158-163.
Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric
theory (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
Shah, D. (2019). By the numbers: MOOCs in 2019.
Available: https://www.classcentral.com/
report/mooc-stats-2019/ (Access Date: May 10,
2020).
Sohn, Changsoo, & Tadisina, Suresh K. (2008).
Development of e-service quality measure
for internet-based financial institutions.
Total Quality Management & Business
Excellence. 19(9), pp. 903-918.
Sun, Pei-Chen, Tsai, Ray J., Finger, Glenn, Chen,
Yueh-Yang, & Yeh, Dowming. (2007). What
drives a successful e-learning? An empirical
investigation of the critical factors influencing
learner satisfaction. Computers & Education.
50(4), pp. 1183-1202.
Yamane, Taro. (1973). Statistics: An introductory
analysis (3 ed.). New York, NY: Harper and
Row Publications.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

Alshare, Khaled A., & Lane, Peggy L. (2011). Predicting
student-perceived learning outcomes and
satisfaction in erp courses: An empirical
investigation. Communications of the
Association for Information Systems. 28(1),
pp. 571-584.
Balog, Alexandru, & Pribeanu, Costin. (2010). The role
of perceived enjoyment in the students’
acceptance of an augmented reality teaching
platform: A structural equation modelling
approach. Studies in Informatics and Control.
19(3), pp. 319-330.
Davis, Fred D. (1986). Technology acceptance model
for empirically testing new end-user
information systems: Theory and results.
Massachussetts Institute of Technology: MA,
USA.
Lee, Jung-Wan. (2010). Online support service quality,
online learning acceptance, and student
satisfaction. Internet and Higher Education.
13(4), pp. 277-283.

ชลธิศ ดาราวงษ์

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 167

พพ
รรณ
ี

การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Study of Analytical Thinking Ability and Science Achievement Using the Inquiry
Process of Knowledge together with the Mind Mapping of Grade 6 Students

รำไ

สุภาวดี บุษราคัม*, แสงเดือน คงนาวัง
Supawadee Budsarakum, Saengduan Kongnawang
สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 40000
Curriculum and Instruction, Faccuty of Education, NorthEastern University, KhonKaen 40000 Thailand
*Corresponding author E-mail: kaojao.loogmoo@gmail.com
(Received: March 05 2020; Revised : June 15 2020 ; Accepted : June 29 2020)

บทคัดย่อ

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับจากการจัดการ
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หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทางการเรียน โดยใช้ด้วยกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร)
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ�ำนวน 22 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนทางการเรียน โดยใช้ด้วยกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า 1) การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยร้อยละ 42.50 และ 60.68 ตามล�ำดับซึ่งมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนหลังใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ก่อนเรียน
และหลังเรียนมีเฉลี่ยร้อยละ 45.15 และ 85.30 ตามล�ำดับซึ่งค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและ
สมบัติของสาร หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทางการเรียน
โดยใช้ด้วยกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.63, S.D. = 0.55)
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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)
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society) ดังนัน้ ทุกคนจึงจ�ำเป็นต้องได้รบั การพัฒนาให้รวู้ ทิ ยาศาสตร์
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) และฉบับที่ 3 (พ.ศ.2553) สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน�ำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์
ได้ก�ำหนดไว้ในหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 การจัด และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จากสภาพปั ญ หาการเรี ย นการสอนของนั ก เรี ย น
กระบวนการเรียนรู้ ข้อที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรูต้ อ้ งด�ำเนินการ
คือ ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร) มีผล
และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ข้อที่ 3 การประเมินจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ (O-NET) ของส�ำนักทดสอบมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติกลุ่มสาระ
ให้ท�ำได้ คิดเป็น ท�ำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดง
(บึ ง ไทรวิ ท ยาคาร) อ� ำ เภออุ บ ลรั ต น์ สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจ�ำปีการศึกษา 2559
2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก�ำหนดเป็นจุดหมายเพือ่ ให้เกิด ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.57 ของคะแนนเต็มซึ่งเป็นคะแนน
กับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจุดหมายในข้อ 2 ที่ ต�่ ำ กว่ า เกณฑ์ ร ้ อ ยละ 50 จากคะแนนเต็ ม 100 คะแนน
กล่าวว่า เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ (โรงเรียนบ้านดง บึงไทรวิทยาคาร, 2559) และจากการวิเคราะห์ผล
ในการสือ่ สาร การคิด การแก้ปญั หา การใช้เทคโนโลยี และมีทกั ษะชีวติ การประเมินดังกล่าวตามสาระ พบว่า สาระเกีย่ วกับสารและคุณสมบัติ
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสาร มีคา่ คะแนนต�ำ่ สุดกว่าสาระอืน่ จากผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่ก�ำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน ทีต่ ำ�่ กว่าเกณฑ์และจากการสอบการคิดวิเคราะห์ เมือ่ เทียบกับเกณฑ์
เกิดสมรรถนะส�ำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสมรรถนะ ยังไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ส�ำคัญในข้อ 2 กล่าวถึงความสามารถในการคิด เป็นความสามารถ ที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะต้องหาแนวทาง
ในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิด ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่อน�ำไปสู่การสร้าง สูงสุดโดยมุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบที่ให้
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ ผู้เรียนได้คิดด้วยตนเองได้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อหา
สั ง คมได้ อ ย่ า งเหมาะสม สมรรถนะส� ำ คั ญ ในข้ อ 3 กล่ า วถึ ง ค�ำตอบและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผล
ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น (สถาบันทดสอบการศึกษา
และอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐาน แห่งชาติ, 2559)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย
ของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด เช่น
ประยุกต์ความรูม้ าใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจ การเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Learning Cycle)
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยค�ำนึงถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อตนเอง สังคม และ เป็นรูปแบบการสอนที่นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Inquiry
สิ่งแวดล้อม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
วิทยาศาสตร์มบี ทบาทส�ำคัญยิง่ ในสังคมโลกปัจจุบนั และ Approach) ที่ต้องอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
อนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ�ำวัน ค้นพบความรูห้ รือประสบการณ์เรียนรูด้ ว้ ยตนเองวัฏจักรการเรียนรู้
และการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในชีวิตและ ให้ผเู้ รียนได้สร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองและส่งเสริมการคิดการเรียนรู้
การท�ำงานเหล่านีล้ ว้ นเป็นผลของความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ผสมผสานกับ อย่างมีความหมายด้วยตนเองตามทฤษฎีของกลุม่ สร้างสรรค์ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้ (Constructivism) ซึ่งการเรียนการสอนแบบกระบวนการสืบเสาะ
พัฒนาวิธคี ดิ ทัง้ ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ หาความรู้ 5E มี 5 ขั้นตอน และการน�ำแผนผังความคิดมาใช้ใน
วิจารณ์ มีทกั ษะส�ำคัญในการค้นคว้าหาความรูม้ คี วามสามารถในการ การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้จดจ�ำ
แก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบสามารถตัดสินใจโดยใช้ขอ้ มูลทีห่ ลากหลาย กับความรู้ใหม่สามารถเชื่อมโยงความรู้จากเนื้อหาของบทเรียนให้
และมีประจักษ์พยานทีต่ รวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของ เข้าใจง่ายขึ้น ท�ำให้เข้าใจ จดจ�ำได้นานและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน
โลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based เกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สามารถท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้แล้ว
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
แผนผังความคิด

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด
เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการ
เรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ก ารสอนกระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ ร ่ ว มกั บ
แผนผังความคิด เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

รำไ

น�ำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
(Novak and Gowin,1984) จากการศึกษางานวิจัยของพรพรรณ
สารมาตย์ (2559) เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับแผนผังมโนมติ เรื่อง สารและสมบัติ
ของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับแผนผังมโนมติ เรื่อง สารและ
สมบัติของสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น ร่วมกับแผนผังมโนมติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและ
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยเพิ่มเติม จากการศึกษางานวิจัยของประณีต
ช่างสีดา และสมเกียรติ ทานอก (2559) เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนความสามารถในการแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ พฤติกรรมและการตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าของสัตว์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการ
เรี ย นรู ้ แ บบกระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ร่ว มกับ ผังมโนทั ศ น์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ พ ฤติ ก รรมและ
การตอบสนองต่อสิง่ เร้าของสัตว์ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาและ
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการศึกษา
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการ
เรี ย นรู ้ แ บบกระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ร่ว มกับ ผังมโนทั ศ น์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6

วิธีด�ำเนินการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบการทดลองขั้ น ต้ น
(Pre-Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน (One group pretest-posttest design)
ประชากร
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นบ้ า นดง
(บึ ง ไทรวิ ท ยาคาร) อ� ำ เภออุ บ ลรั ต น์ สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 4 ภาคเรี ย นที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด 22 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ
หาความรูร้ ว่ มกับแผนผังความคิดของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
มีทั้งหมด 7 แผน จ�ำนวน 14 ชั่วโมง
2. แบบวั ด ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ จ� ำ นวน 5 ข้ อ
เป็นแบบอัตนัย
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สาร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
และสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 30 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ของนักเรียน ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
4. แบบสอบถามความพึ ง พอใจทางการเรี ย นวิ ช า
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถม วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า (Rating Scale) 5 ระดับ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนหลังใช้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
1. เตรียมการโดยการศึกษาสภาพของนักเรียน
แผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อน
2. ศึกษาตารางเวลาเรียน เรือ่ ง สารและสมบัตขิ องสาร
เรียนและหลังเรียน
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วด�ำเนินการ
จัดท�ำตารางเรียนกลุ่มเป้าหมาย
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1.เตรียมการโดยการศึกษาสภาพของนักเรียน
2. ศึกษาตารางเวลาเรียนเรื่องสารและสมบัติของสารกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6
แลวดําเนินการจัดทําตารางเรียนกลุมเป
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3.ทําการทดลองโดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนจํานวน 7 แผนใชเวลา 14 ชั่วโมง โดยสอนในชั่วโมงตาม
ตารางเวลาเรี
ยนปกติรายละเอีย้ วดการทดลองเป
งนี้
3. ท� ำ การทดลองโดยผู
ิ จั ย เป็ น ผู ้ ด� ำ เนินนดัการสอน
เวลา 1 ชั่วโมง เสร็จแล้วให้นักเรียน ท�ำแบบสอบถามความพึงพอใจ
3.1ทดสอบก
อนเรียน (Pretest)
กับนักเรียนโดยใช
แบบทดสอบวั
ผลสัมกฤทธิ
านวน 30 ขอ บเสาะ
จ�ำนวน 7 แผนใช้เวลา 14
ชั่วโมง โดยสอนในชั
่วโมงตามตารางเวลา
ของนั
กเรียน ทีเ่ รียดนโดยใช้
ารจั์ทดางการเรี
การเรียนรูยนจํ
แ้ บบกระบวนการสื
และแบบทดสอบการคิ
ดวิเคราะห
ิจัยสรางขึ้ร้น่วโดยใช
เวลา 1งความคิ
ชั่วโมง ด(แกเรืไ่อข)ง สารและสมบัติของสาร
เรียนปกติ
รายละเอียดการทดลองเป็
นดังนีจํ้ านวน 5 ขอ แบบอัตนัยที่ผูวหาความรู
มกับแผนผั
3.2 ทดลองสอนตามตารางสอนโดยใช
การจัดกลุ
การเรี
ยนรูแบบกระบวนการสื
		 3.1 ทดสอบก่
อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนโดย
่มสาระการเรี
ยนรู้วิทยาศาสตร์บชเสาะหาความรู
ั้นประถมศึกษาปีรทวี่ มกั
6บ
แผนผังความคิ
่องสารและสมบั
วิทยาศาสตรช3.4
ั้นประถมศึ
กษาปทอี่ 6มูลทีน�่ผำูวไปวิ
ิจัยสร
างขึ้นผซึลต่่ง อไป
ใช้แบบทดสอบวั
ดผลสัดมเรืฤทธิ
์ทางการเรียนติขจ�องสาร
ำนวน กลุ
30มสาระการเรี
ข้อ และ ยนรู
		
เก็บรวบรวมข้
เคราะห์
เมื่อศึกษาแตดลวิะหน
วยจบจะมี
แบบทดสอบหลั
้งหมด
แบบทดสอบการคิ
เคราะห์
จ�ำนวน
5 ข้อ แบบอังเรีตนัยยนให
ที่ผทู้วําิจครั
ัย ้งละ 10 ขอ รวมใช
การวิเวลาทั
เคราะห์
ข้อมู14ล ชั่วโมง
3.3 ทดสอบหลั ง เรี ย น (Posttest) กั บ นั ก เรี ย นโดยใช แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ
สร้างขึ้น โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียนโดยใชเวลา 1 ชั่วโมง เสร็จแลวใหนักเรียน ทํา
		 3.2 ทดลองสอนตามตารางสอนโดยใช้การจัดการ วิเคราะห์ค่าที (t - test)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูรวมกับ
เรียนรู้แแผนผั
บบกระบวนการสื
เสาะหาความรูต้ริข่วองสาร
มกับแผนผั
ความคิด ยนรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6
งความคิด เรืบ่องสารและสมบั
กลุมงสาระการเรี
เรื่อง สารและสมบัติข3.4
องสาร
กลุ่มสาระการเรี
นรูเ้วคราะห
ิทยาศาสตร์
เก็บรวบรวมข
อมูลนํายไปวิ
ผลตอไป ผลการวิจัย
ชัน้ ประถมศึ
ก
ษาปี
ท
่
ี
6
ที
ผ
่
ว
้
ู
จ
ิ
ย
ั
สร้
า
งขึ
น
้
ซึ
ง
่
เมื
อ
่
ศึ
ก
ษาแต่
ล
ะหน่
ว
ยจบ
ตอนที่ 1 เปรี ย บเที ย บการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย น
การวิเคราะหขอมูล
จะมีแบบทดสอบหลั
ง
เรี
ย
นให้
ท
ำ
�
ครั
ง
้
ละ
10
ข้
อ
รวมใช้
เ
วลาทั
ง
้
หมด
ชั้นประถมศึ
กษาปี
ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห
คาททีี่ (t6 –ที่ไtest)
14 ชั่วโมง
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดระหว่างก่อนเรียนและ
		
ผลการวิ3.3
จัย ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียน หลังเรียนผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้แบบทดสอบวั
ด ้นประถมศึ
ชั้นประถมศึ
่ได้รับดการจั
ดการเรี
นรู้แบบกระบวนการ
ตอนทีด่ ผลสั
1 เปรีมยฤทธิ
บเที์ทยางการเรี
บการคิดยวินและแบบทดสอบวั
เคราะหของนักเรียนชั
กษาปกษาปี
ที่ 6 ททีี่ ได6รับทีการจั
การเรี
ยนรูแยบบ
ทักษะการคิ
ด
วิ
เ
คราะห์
ฉ
บั
บ
เดี
ย
วกั
บ
ที
่
ใ
ช้
ท
ดสอบก่
อ
นเรี
ย
นโดยใช้
เสาะหาความรู
มกัวบิจแผนผั
ความคิเปรี
ดระหว่
อนเรียนและ
กระบวนการสืบเสาะหาความรูร วมกับแผนผังความคิดระหวางกสือบนเรี
ยนและหลังเรี้รย่วนผู
ัยไดวิเงคราะห
ยบเทีายงก่
บการ
หลังยเรีนรู
ยนแบบกระบวนการสื
โดยใช้สถิติ t-testบเสาะหาความรูรวมกับ
คิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6ที่ไดรับการจัดการเรี
แผนผังความคิดระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ ttest
ตารางที
่ 1 ผลการเปรี
ยบการคิ
ดวิเคราะห
กเรี้นยประถมศึ
นชั้นประถมศึ
ดรับ ดการเรียนรู้
ตารางที
่ 1 ผลการเปรี
ยบเทียยบเที
บการคิ
ดวิเคราะห์
ของนัขกองนั
เรียนชั
กษาปีกทษาป
ี่ 6 ทีทไี่ ด้6รทีับ่ไการจั
การจัดการเรี
ยนรูแบบกระบวนการสื
บเสาะหาความรู
วมกับงแผนผั
างกยอนและหลั
นเรียนและหลั
แบบกระบวนการสื
บเสาะหาความรู
้ร่วมกับรแผนผั
ความคิงความคิ
ด ระหว่ดาระหว
งก่อนเรี
งเรียนงเรียน
คะแนน
N
คะแนนเต็ม
S.D
df
t
Sig.
Χ
ทดสอบกอนเรียน
22
20
8.50
0.96
21
11.155
.000
ทดสอบหลังเรียน
22
20
12.14
1.46
21
ทางสถิตติทิที่รี่ระดัะดับบ.01
0.1
*มี*มีนนัยัยส�สํำาคัคัญญทางสถิ

ิทยา

จากตารางที
่ 1 พบว
มีความสามารถในการคิ
ดวิเคราะหหลังเรียน ( ตอนที
S.D=1.46)
โดยใชมฤทธิ
กระบวนการ
Χ =12.14,
จากตารางที
่ 1 พบว่
า มีคาวามสามารถในการคิ
ดวิเคราะห์
่ 2 เปรี
ยบเทียบผลสั
์ทางการเรียนของ
=
8.50,
S.D=0.96)
การจั
ด
การเรี
ย
นรู
แ

บบกระบวนการสื
บ
เสาะหาความรู
ร

ว

มกั
บ
แผนผั
ง
ความคิ
ด
สู
ง
กว
า
ก
อ
นเรี
ย
น
(
Χ
หลังเรียน (X =12.14, S.D = 1.46) โดยใช้กระบวนการการจัดการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ใช้แบบ
างมีนัยสําคัญทางสถิ
ติทรี่ ะดับ .01ซึ
่งยอมรั
บสมมติ
ฐานขดอที่ 1กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด ระหว่าง
เรียนรู้แอย
บบกระบวนการสื
บเสาะหาความรู
้ร่วมกั
บแผนผั
งความคิ
เปรียบเที
มฤทธิอย่์ทาางการเรี
้นประถมศึ
กษาป
ดการเรี
บบ มฤทธิ์
สูงกว่าก่อนเรียนตอนที
(X ่=2 8.50,
S.Dยบผลสั
= 0.96)
งมีนัยส�ำยคันของนั
ญทาง กเรียก่นชั
อนเรี
ยนและหลั
งเรียทนี่ 6ผูที้ว่ไิจดัยรได้ับการจั
วิเคราะห์
เปรียยนรู
บเทีใชยแบผลสั
กระบวนการสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังความคิดระหวางกอนเรียนและหลังเรียนผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทียบ
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูใชแบบกระบวนการสืบเสาะหา
การเรียนรู้ใช้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผัง
ความรูรวมกับแผนผังความคิดระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ ttest
ความคิดระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test

มห
าว

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการ
ตารางที
2 ผลการเปรียบเทีบยเสาะหาความรู
บคะแนนผลสัร มวฤทธิ
างการเรี
ยนของนั
กเรียางก
นชัอ้นนเรี
ประถมศึ
กษาปีงเรีที่ ย6นที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
เรียนรูแ่ บบกระบวนการสื
มกับ์ทแผนผั
งความคิ
ดระหว
ยนและหลั
เสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
*มีนัยสําคัแบบกระบวนการสื
ญทางสถิติที่ระดับ บ0.1
คะแนน
N
คะแนนเต็ม
S.D
df
t
Sig.
Χ
ทดสอบกอนเรียน
22
30
13.55
1.01
21
62.878
.000
ทดสอบหลังเรียน
22
30
25.59
1.26
21

เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู
*มีนัยจากตารางที
ส�ำคัญทางสถิ่ 2ติทพบว
ี่ระดัาบนัก.01
รวมกับแผนผังความคิด มีคาเฉลี่ยหลังเรียน ( Χ =25.59, S.D= 1.26) สูงกวากอนเรียน ( Χ = 13.55, S.D=1.01) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานขอที่ 2
สรุปผลการวิจัยครั้งนี้ การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
าวดี บุษกษาป
ราคัมท, ี่ แสงเดื
วิทยาศาสตรโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นสุภประถมศึ
6 พบวอาน1)คงนาวัง
นัก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ที่ เ รี ย นโดยใช ก ารจั ด การเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะหาความรู ร ว มกั บ แผนผั ง ความคิ ด มี
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มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดของ Eisenkraft (2003) รวมทั้งใน
แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ มี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายน่ า สนใจ มี สื่ อ
หลากหลาย เมือ่ ปฏิบตั ทิ ำ� การทดลองท�ำให้สนุกสนาน ไม่เบือ่ หน่าย
นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ค้ น หาค� ำ ตอบด้ ว ยตนเอง
น�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แล้วยังใช้แผนผังความคิดมาประกอบในขั้นที่ 3 อธิบาย
และสรุป โดยนักเรียนท�ำแผนผังความคิดเพื่ออธิบายและลงข้อ
สรุปในสิ่งที่เรียนรู้ ซึ่งท�ำให้เกิดความเข้าใจเป็นความคิดรวบยอด
ท�ำให้ผเู้ รียนจ�ำ เรือ่ งราวได้แม่นย�ำ เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย
และมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายของออซูเบล (Ausubel, 1986) ที่มีแนวคิดว่า ครูควร
สอนสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่นักเรียนมีความรู้ที่มีอยู่เดิมนี้
จะอยูใ่ นโครงสร้างของความรู้ (Cognitive structure) ซึง่ เป็นข้อมูล
ทีส่ ะสมอยูใ่ นสมองและมีการจดจ�ำระบบไว้เป็นอย่างดี มีการเชือ่ มโยง
ระหว่างความรู้เก่าและความรู้ใหม่อย่างมีระดับชั้น ดังนี้ โครงสร้าง
ของความรู้จะใช้เป็นแผนผังมโนมติ และบันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ที่ได้รับการเรียนรู้อย่างมีความหมายจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ใหม่
สัมพันธ์กบั มโนมติ ซึง่ อยูใ่ นโครงสร้างของความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยูใ่ นสมอง
(พรพรรณ สารมาตย์, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ พบว่า
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 2) นั ก เรี ย นชั้ น ประถม
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบความสามารถใน ศึกษาปีที่ 6 ทีเ่ รียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบกระบวนการสืบเสาะ
การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ หาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
กระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังความคิดของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเนื่อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาจากการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วม
ที่ เรี ย นโดยใช้ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบกระบวนการสื บ เสาะ กับแผนผังความคิด เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
หาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยมีขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นระบบให้นักเรียนได้มีโอกาสท�ำกิจกรรม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย ตามขั้ น ตอนอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ เ หตุ ผ ล มี ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐาน ข้อที่ 1 ทั้งนี้ ประกอบสร้างองค์ความรู้ โดยการเขียนเป็นแผนผังความคิดและ
เนื่องจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและสมบัติ มีการเก็บข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างรูปแบบ
ของสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพของ การจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน ได้คิด ปฏิบัติและแก้ปัญหาอย่างเป็น
ข้อสอบเป็นรายข้อ มีค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.45 ถึง 0.80 ขั้นตอน โดยการสืบค้นข้อมูลแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตรวจสอบ
และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.60 แล้วน�ำไป และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม นอกจากนี้
หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ซึ่งพบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 นักเรียนได้อธิบายเหตุผลในสิ่งที่เรียนรู้ มีโอกาสลงข้อสรุปและสรุป
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นแผนผังความคิด ซึ่งจะฝึกให้นักเรียน
แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เป็นการสอนทีเ่ น้นการถ่ายโอน ได้คิดวิเคราะห์ความรู้ลงในแผนผังความคิดในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้เดิม การเรี ย นรู ้ นอกจากนี้ นั ก เรี ย นยั ง ได้ ข ยายความรู ้ คื อ โดยท� ำ
ของเด็ก ซึง่ เป็นสิง่ ทีค่ รูละเลยไม่ได้และการตรวจสอบความรูพ้ นื้ ฐาน การทดลอง ทั้งเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท่ีค้นพบซึ่งผู้วิจัย
เดิมของเด็กจะท�ำให้ครู พบว่า นักเรียนต้องเรียนรู้อะไรก่อน ก่อนที่ ได้ ฝ ึ ก ให้ ผู ้ เรี ย นมองรายละเอี ย ดและจ� ำ แนกแยกแยะข้ อ มู ล
จะเรียนในเนื้อหาบทเรียนนั้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่าง องค์ประกอบของสิง่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นวัตถุ เรือ่ งราว เหตุการณ์ตา่ งๆ
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบกระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับ
แผนผังความคิด มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน (X = 25.59, S.D = 1.26)
สูงกว่าก่อนเรียน (X = 13.55, S.D = 1.01) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2
สรุปผลการวิจยั ครัง้ นี้ การเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังความคิดของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทีเ่ รียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผัง
ความคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงขึ้นกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยมีคา่ เฉลีย่ ร้อยละ
ก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 42.50 และ 60.68 ตามล�ำดับ
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังความคิด เรือ่ ง สารและ
สมบั ติ ข องสาร มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง ขึ้ น กว่ า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ย
ร้ อ ยละก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นเท่ า กั บ 25.59 และ 85.30
ตามล� ำ ดั บ 3) นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ เรี ย นโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (X = 4.63, S.D. = 0.55)
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		 1.3 การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะ
หาความรูร้ ว่ มกับแผนผังความคิด แต่ละกิจกรรมควรให้เวลานักเรียน
คิดและปฏิบัติด้วยตนเองมากที่สุดจะท�ำให้นักเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
		 1.4 ควรส่งเสริมให้นกั เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างการอภิปรายกลุ่ม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของ
การช่วยเหลือกันในการท�ำงานกลุ่ม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้แผนผัง
ความคิดในหลายๆ รูปแบบเพื่อที่จะได้น�ำไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใ้ นเนือ้ หาหรือรายวิชาอืน่ ๆ และระดับอืน่ ๆ และวิเคราะห์
ว่านักเรียนมีความสามารถเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด ในรูปแบบใด
ได้เข้าใจดีกว่ากัน		
		 2.2 ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบอื่นๆ ร่วมกับแผนผังความคิด ที่มีการศึกษาค้นคว้า
ตัวแปรอื่น เช่น การเรียนรู้แบบใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น		
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ออกเป็ น ส่ ว นย่ อ ย และจั ด เป็ น หมวดหมู ่ เ พื่ อ ค้ น หาความจริ ง
ความส�ำคัญ แก่นแท้องค์ประกอบหรือหลักการของเรือ่ งนัน้ สามารถ
อธิบายตีความสิ่งที่เห็นทั้งที่อาจแฝงซ่อนอยู่ภายในสิ่งต่างๆ หรือ
ปรากฏการณ์ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ
สิ่งต่างๆ ว่าเกี่ยวพันกันอย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ ส่งผลกระทบต่อ
กันอย่างไร อาศัยหลักการใด จนได้ความคิด เพื่อน�ำไปสู่การสรุป
การประยุกต์ใช้ ท�ำนายหรือคาดการณ์สิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งสอดคล้องกับ (ธัญญุรีย์ สมองดี, 2556) ผลการวิจัยนี้ พบว่า
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผัง
ความคิด มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.63,
S.D. = 0.55) อาจเนือ่ งมาจากการจัดการเรียนรูเ้ ป็นรูปแบบการสอน
แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และส่งเสริมให้นกั เรียนค้นคว้า
หาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือโดยระบบกลุ่ม และการท�ำแผนผัง
มโนมติ ในเรื่องที่ศึกษาท�ำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องที่เรียน
เกิดมโนมติที่ถูกต้อง น�ำเสนอข้อมูล ได้อย่างเป็นระบบ และเมื่อ
นักเรียนประสบความส�ำเร็จในการเรียนด้วยตนเองจึงท�ำให้เกิด
ความพึงพอใจ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีความพึงพอใจของมาสโลว์
(Maslow, 1962 อ้างอิงมาจาก ทิศนา แขมมณี, 2559) ที่กล่าวว่า
มนุษย์เรามีความต้องการอยู่เสมอ เมื่อความต้องการได้รับการ
ตอบสนองหรือมีความพึงพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ความต้องการ
ด้านอื่นก็จะเกิดขึ้นอีก ความต้องการของคนเราอาจจะซ�้ำซ้อน
ความต้องการหนึ่งยังไม่หมดอาจจะเกิดความต้องการหนึ่งเกิดขึ้น
อีกได้ (วิภาวิน รุ่งฤทธิ์, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยนี้
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกระบวน
การสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด
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โรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร). (2559). หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร) พุทธศักราช 2559
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช
2551.

สุภาวดี บุษราคัม, แสงเดือน คงนาวัง

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 175

พพ
รรณ
ี

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
The Curriculum Evaluation on Bachelor of Arts Program in Japanese,
Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University

รำไ

ธัญญารัตน์ สงวนศรี*, ชลิดดา ปัญญาวรคุณชัย
Thanyarat Sanguansri, Chalidda Panyavorakunchai
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 20131
Japanese section, Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University,
Chonburi 20131 Thailand
*Corresponding author E-mail: s.thanyarat@gmail.com
(Received: April 09 2020; Revised : June 06 2020 ; Accepted : June 29 2020)

บทคัดย่อ

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พ.ศ.2559 และเพื่อศึกษาแนวทาง
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP) ของสตัฟเฟิลบีม ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน�ำเข้า
ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ ได้แก่ บัณฑิต นักศึกษาปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ จ�ำนวน 84 คน
ด�ำเนินการเก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ส�ำหรับผู้ใช้บัณฑิต
(α = .96) และแบบประเมินส�ำหรับอาจารย์ บัณฑิต นิสิตปัจจุบัน (α = .98) ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านบริบท วัตถุประสงค์ โครงสร้าง
เนื้อหาวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่มีข้อเสนอแนะว่าควรปรับปรุงเนื้อหาบางรายวิชา ควรรวบรายวิชาที่มี
เนื้อหาทับซ้อนกัน และควรเพิ่มรายวิชาฝึกงาน/วิชาที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ 2) ด้านปัจจัยน�ำเข้า คุณสมบัติผู้เรียนและกระบวนการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม อาจารย์ผสู้ อนมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมอยูใ่ นระดับมาก รวมถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ วัสดุอปุ กรณ์และสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกมีความเหมาะสมเพียงพอ 3) ด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4) ด้านผลผลิต ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นว่า งานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู่ตรงกับสาขาวิชา
ที่ส�ำเร็จการการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก
แต่ก็มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
และทักษะให้กับผู้เรียนก่อนเข้าท�ำงานจริง แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่จ�ำเป็นครั้งต่อไป พบว่า ควรปรับลดรายวิชาที่มี
เนื้อหาทับซ้อนกันและให้มีความทันสมัย ปรับเพิ่มรายวิชาที่มุ่งเน้นการฝึกงานหรือการบูรณาการข้ามศาสตร์ และการจัดการเรียน
การสอนที่กระตุ้นนิสิตให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
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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 contentoverlapping 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.
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การประเมิ น หลั ก สู ต ร
แบบซิปป์ (CIPP)
กรอบแนวคิดในการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ (CIPP)
ที่ออกแบบโดย Daniel L. Stufflebeam ประกอบด้วย 4 ด้าน
ซึง่ รูปแบบการประเมินนีไ้ ด้ถกู น�ำมาประยุกต์ใช้ในการประเมินหลักสูตร
ทางการศึกษาอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีรูปแบบสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ส�ำคัญในการประเมินหลักสูตร องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านบริบท (Context evaluation) เป็นการประเมิน
ในเชิงสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการศึกษา โดยขั้นตอนการประเมิน
มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ประเมินได้รับทราบถึงจุดประสงค์ หลักการ
และเหตุผล รวมไปถึงปัญหาและความพร้อมในการด�ำเนินการ
ของหลักสูตรนัน้ ๆ เนือ้ หาการประเมินจะครอบคลุมไปถึงจุดประสงค์
ปรัชญา โครงสร้างของหลักสูตรและเนือ้ หาวิชา 2) ด้านปัจจัยน�ำเข้า
(Inputs evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรที่จะน�ำมาใช้ใน
การด�ำเนินหลักสูตร อาทิเช่น ลักษณะ คุณสมบัติของทั้งผู้เรียน
และผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประเมินทราบถึงความเป็นไป
ความพอเพี ย งของทรั พ ยากรในการด� ำ เนิ น หลั ก สู ต รเพื่ อ เป็ น
ปัจจัยในการวางแผนการด�ำเนินหลักสูตรอย่างเหมาะสมต่อไป
3) ด้านกระบวนการ (Process evaluation) เป็นการประเมิน
ในเชิ ง การปฏิ บั ติ ง าน เช่ น การจั ด กระบวนการเรี ย นการสอน
การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้ประเมินรับทราบถึงความก้าวหน้า
ปัญหารวมไปถึงข้อบกพร่องต่างๆ ในระหว่างการด�ำเนินหลักสูตร
ซึง่ เป็นข้อมูลในการประเมินทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป 4) ด้านผลผลิต (Products
evaluation) เป็ น การประเมิ น ในขั้ น ตอนหลั ง จากที่ ไ ด้ด�ำเนิน
หลักสูตรเสร็จสิน้ มีวตั ถุประสงค์ในการประเมินเพือ่ วัดผลว่าผลลัพธ์
ที่ออกมาตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้ก�ำหนดไว้หรือไม่
และจากผลลัพธ์ทไี่ ด้ทำ� ให้ผปู้ ระเมินสามารถตัดสินใจว่าจะท�ำอย่างไร
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ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มีความสัม พั น ธ์ อั น ดี
มากว่า 131 ปี ทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น รั ฐ บาลมี น โยบายพั ฒ นาประเทศโดยก� ำหนดให้ มี
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor / EEC) เพื่อส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศในระยะยาวในเขตภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จากข้อมูลของกองความร่วมมือ
การลงทุนต่างประเทศ ( Foreign Direct Investment - FDI)
ระบุว่า ในปีพ.ศ.2560 ประเทศญี่ปุ่นมีการลงทุนภายใต้มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จ�ำนวน
10 โครงการ โดยการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
นอกจากนี้ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC, 2561) ได้ระบุว่า
ในช่ ว งปี พ .ศ.2561 แนวโน้ ม ทางเศรษฐกิ จ ของบริ ษั ท ร่ ว มทุ น
ญี่ปุ่นในประเทศไทยมีสัดส่วนของบริษัทที่จะลงทุนเพิ่มถึง 42%
ซึ่ ง สามารถคาดการณ์ ไ ด้ ว ่ า ในช่ ว งระยะการพั ฒ นาตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ความต้องการบุคลากร
สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่ จะยิง่ ทวีความส�ำคัญมากขึน้ และเพือ่ ตอบสนอง
ความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่ด�ำเนินไปอย่างรวดเร็วทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จึงจ�ำเป็นต้องมี
การเปลี่ ย นแปลงเนื้ อ หาสาระในหลั ก สู ต รควบคู ่ กั บ การพั ฒ นา
ทักษะใหม่ๆ ที่จ�ำเป็นของบัณฑิตส�ำหรับศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและ
การท�ำงาน
สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ ่ น ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเล็ง
เห็นถึงความส�ำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล
ในสาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พร้อมปฏิบตั งิ านเพือ่ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม อันเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น
จึงมีความจ�ำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับทักษะ
การเรียนรู้ของนิสิตในศตวรรษที่ 21 (21st- Century Skills) และ
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคม ประกอบกับเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐาน
ของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ ่ น ให้ มี
ความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประคุณภาพการศึกษา ดังนั้น
ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2559 นีท้ างสาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่
จึงได้จัดท�ำแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
นิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาที่มีต่อหลักสูตรที่ใช้ใน
ปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับ
ความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่อไป โดยกรอบการวิจยั ในครัง้ นี้

ใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ (CIPP) โดยจะประเมิน
ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท (วัตถุประสงค์ โครงสร้างของ
หลั ก สู ต ร) 2) ด้ า นปั จ จั ย น� ำ เข้ า (กระบวนการคั ด เลื อ กนิ สิ ต
อาจารย์ ผู ้ ส อน สภาพแวดล้ อ ม วั ส ดุ อุ ป กรณ์ สิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวก) 3) ด้านกระบวนการ (การจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล) 4) ด้านผลผลิต (สิ่งที่นิสิตปัจจุบันและ
บัณฑิตได้จากการเรียนตลอดหลักสูตร ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต) เนื่องจากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรแบบซิปป์ (CIPP) นั้นครอบคลุมหัวข้อและประเด็นต่างๆ
ในการประเมินหลักสูตร จึงท�ำให้ได้ผลการประเมินทีล่ ะเอียดชัดเจน
และสามารถน�ำมาอ้างอิงในการปรับปรุงหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่อไป
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หลักสูตร วัตถุประสงค์ เนื้อหา มีการประเมินอยู่ในระดับมาก
ด้ า นปั จ จั ย น�ำ เข้ า ได้ แ ก่ สื่ อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน และ
สถานที่ศึกษามีการประเมินอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ
มีการประเมินอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ด้านผลผลิตนิสติ และมหาบัณฑิต
มีความพึงพอใจในทักษะความรูข้ องตนเองและทักษะในการท�ำงาน
อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านเจตคติในการท�ำงานมีการประเมินอยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด นอกจากนี้ ยั ง ชี้ ว ่ า การประเมิ น หลั ก สู ต รโดยใช้
รูปแบบ CIPP ช่วยให้ผู้พัฒนาหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ
จุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตรได้ชดั เจน ซึง่ เป็นประโยชน์อย่างยิง่
ในการพัฒนาหลักสูตร และการใช้วิธีตอบแบบประเมินยังช่วยให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรเช่นกัน
มาเรียม นิลพันธุ์ (2555) ได้ท�ำการประเมินหลักสูตร
ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการนิ เ ทศ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้รปู แบบการประเมิน
แบบ CIPP ในการประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านบริบทของหลักสูตร
(วัตถุประสงค์ โครงสร้างของหลักสูตร โครงสร้างของรายวิชา)
ด้านปัจจัยน�ำเข้าของหลักสูตร (สื่อการเรียนการสอน สถานที่
จัดการเรียนการสอน สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและจ�ำนวนอาจารย์)
ด้านกระบวนการ (การจัดการเรียนการสอน การประเมิน การจัดการ
หลักสูตร การท�ำวิทยานิพนธ์) ด้านผลผลิตของหลักสูตร (ความรู้
ความเข้ า ใจและความสามารถในการพั ฒ นาทั ก ษะต่ า งๆ เช่ น
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ความสามารถในการวิจัยและ
ออกแบบการเรียนการสอน) และด้านผลกระทบของหลักสูตร
โดยประเมินจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับบัณฑิตหลังจากส�ำเร็จการศึกษา
ทัง้ นี้ เกีย่ วกับการประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) นัน้
เพื่อศึกษาผลที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก�ำหนดไว้
เช่น การศึกษาต่อ การได้รับรางวัลต่างๆ การได้รับการยอมรับ
การน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ การประเมินด้านนี้
เป็ น การประเมิ น ที่ ข ยายผลมาจากการประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต
(Stufflebeam & Shinkfield 2007) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
และอาจารย์ ผู ้ ส อน 15 คน นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท 110 คน
มหาบัณฑิต 95 คน และผู้ใช้บัณฑิต 15 คน ผลการศึกษาพบว่า
ด้านบริบทมีความเหมาะสมของหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ความสอดคล้องของโครงสร้างหลักสูตรกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร และรายวิชาต่างๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก
ด้านปัจจัยน�ำเข้ามีสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์และสถานศึกษาที่
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่ต้องปรับปรุงด้านการเพิ่มบุคลากร
ผูส้ อนให้มจี ำ� นวนทีเ่ พียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้
ค�ำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ส่วนด้านกระบวนการมีการจัดการเรียน
การสอนเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และด้านผลผลิตมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด กล่าวคือ อาจารย์มีทักษะและความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน มีความเชี่ยวชาญในด้านหลักสูตร
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กับหลักสูตรต่อไป เนือ้ หาในการประเมินในขัน้ ตอนนี้ ได้แก่ คุณภาพ
คุณลักษณะ ทักษะทีไ่ ด้จากผลการเรียนรูข้ องบัณฑิต ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น
2. ความหมายและความส�ำคัญของหลักสูตร
ในการจัดการศึกษานั้นหลักสูตรถือเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการก�ำหนดแผนการศึกษาเพือ่ พัฒนาและส่งเสริมผูเ้ รียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังที่ ธ�ำรง บัวศรี (2542) กล่าว่า หลักสูตรคือ
โครงการหรือแผนการศึกษาทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยมีการก�ำหนดจุดมุง่ หมาย
เนื้อหาของกิจกรรมต่างๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และ Taba (1962)
ได้นิยามความหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตรเป็นเอกสารที่ระบุ
จุดมุ่งหมาย เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้และครอบคลุมไปถึงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ นอกจากนี้ ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2532)
ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาว่า หลักสูตร
คือ แผนของการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาและวิธีการเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย ได้แก่ การพิจารณา
คัดเลือก จัดรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาวิชาและประสบการณ์
ตลอดจนการประเมินผล และหลักสูตรยังเป็นหัวใจของการจัดการ
อุดมศึกษา ซึง่ ความหมายและขอบเขตของหลักสูตรเปลีย่ นไปอยูเ่ สมอ
สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการศึกษาในแต่ละสมัย และสถาบันการ
ศึกษาแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันในด้านแนวคิดเกีย่ วกับโครงสร้าง
หลักสูตร การจัดหาวิชาและประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า หลักสูตรคือ
โครงการหรือแผนงานที่ก�ำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
และเพิ่มทักษะความสามารถการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ รวมไปถึงประสบการณ์ตา่ งๆ ทีผ่ เู้ รียนจะได้รบั โดย
การจัดท�ำเนื้อหารายวิชา กิจกรรมต่างๆ และต้องมีการประเมินผล
ติดตามอย่างต่อเนื่อง
3. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรและการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จรรยา ดาสา และคณะ (2553) ได้ประเมินหลักสูตร
การศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาศาสตรศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินวิโรฒ และประเมินคุณภาพของมหาบัณฑิตในด้านวิชาการ
ด้านวิชาชีพ ทักษะการท�ำงานและเจตคติในการท�ำงาน โดยใช้
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 4 ด้าน
คือ ด้านบริบท (วัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาวิชา) ด้านปัจจัย
น�ำเข้า (นิสิตแรกเข้า สื่อและอุปกรณ์การเรียน สถานที่ศึกษา)
ด้านกระบวนการ (กระ บวนการเรียนการสอนและการวัดผล)
และด้านผลผลิต (คุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา)
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ มหาบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2545) 12 คน นิสิตที่ก�ำลังศึกษาอยู่ 5 คน และอาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตร 3 คน ผลการวิจัยพบว่า ในด้านบริบทของโครงสร้าง
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ในสาขาดังกล่าวปฏิบตั งิ าน 200 คน ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ด้านความรูอ้ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ชี้ถึง
ความส�ำคัญของการส�ำรวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตว่าเป็นการ
ประเมินที่เป็นรูปธรรมและสามารถน�ำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมา
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร วางแผนการจัดการศึกษาและพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตให้สนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เพื่อผลิตครูที่มีคุณภาพ ดังนั้นความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ ส ามารถชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความบกพร่ อ งหรื อ
ความส�ำเร็จของหลักสูตร ซึง่ ตรงกับวัตถุประสงค์การประเมินโดยใช้
รูปแบบ CIPP และสามารถน�ำผลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
อย่างตรงจุด
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กล่าวได้ว่า ผลจาก
การประเมินหลักสูตรโดยใช้รปู แบบ CIPP ซึง่ ครอบคลุมองค์ประกอบ
ทั้ง 4 ด้าน เป็นข้อมูลที่จะน�ำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรทั้งใน
ด้านบริบท ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตร
ซึ่ ง ขยายผลรวมไปถึ ง ผลกระทบของหลั ก สู ต ร/ความยั่ ง ยื น
ของหลั ก สู ต รให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของผู ้ เรี ย น ผู ้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพและเป็นที่ยอมรับต่อไป
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และการนิเทศ นอกจากนี้ด้านผลกระทบก็มีความเหมาะสมอยู่
ในระดั บ มาก กล่ าวคือ มหาบัณฑิต ที่ส�ำเร็จการศึก ษามี ทัก ษะ
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน น�ำความรู้ที่ได้ไปขยายผล
และท�ำงานในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
มาเรียม นิลพันธุ์ (2555) ยังได้ส�ำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
ในการประเมินความส�ำเร็จของหลักสูตร พบว่า มหาบัณฑิตที่ส�ำเร็จ
การศึกษาปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท�ำงานร่วมกับ
ผูอ้ นื่ ได้และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ และพบว่าจุดทีค่ วรปรับปรุง
เช่น เนื้อหาของบางรายวิชาไม่เหมาะสม มีความใกล้เคียงกัน
ควรมีรายวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติงานและมีรายวิชาที่สามารถน�ำ
ความรู้ไปบูรณาการได้
สุ ณี ย ์ รั ต น์ เนี ย รเจริ ญ สุ ข (2547) ได้ ส� ำ รวจความ
พึงพอใจของผูจ้ า้ งงานบัณฑิตของภาควิชาภาษาญีป่ นุ่ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ที่มีต่อบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา โดยใช้แบบประเมิน
(ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น) ประกอบด้วย เนื้อหา 2 ส่วน คือ
ข้อมูลของผู้จ้างงานบัณฑิต และความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้จ้างงานต้องการ ได้แก่ 1) ด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการ เช่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาญี่ ปุ ่ น 2) ด้ า นความรู ้ ค วามสามารถพื้ น ฐานที่ มี ผ ลต่ อ
การท�ำงาน เช่น การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ และ
ความสามารถที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน 3) ด้านบุคลิกภาพ
4) ด้านอื่นๆ เช่น การปฏิบัติตามระเบียบองค์กร ความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมและธรรมเนียมญี่ปุ่น ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ย
คุณสมบัติของบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่มี
ค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ความสามารถในการวางแผน ความเป็นผู้น�ำ
ความสามารถในการพูดน�ำเสนองาน ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการเขี ย นรายงาน และความสามารถในการ
ประสานงาน นอกจากนี้พบว่า นอกจากความรู้ด้านภาษาแล้ว
ผูจ้ า้ งงานยังมีความคาดหวังในด้านบุคลิกภาพอีกด้วย อย่างไรก็ตาม
คุ ณ สมบั ติ ที่ ผู ้ จ ้ า งงานคิ ด ว่ า ควรปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น แม้ จ ะได้ รั บ
การประเมินในเกณฑ์ดี ได้แก่ ทักษะการล่าม การพูดแปล การฟัง และ
คุณสมบัติด้านความสามารถในการวางแผน การพูดน�ำเสนองาน
เป็นต้น
รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล (2559) ได้ส�ำรวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ศรีอยุธยา โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติที่ก�ำ หนดผลการเรียนรู้ของบัณฑิต ไว้
5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
และได้ เ พิ่ ม หั ว ข้ อ ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นการประเมิ น ด้ ว ย
กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่บัณฑิต

วัตถุประสงค์การวิจัย

การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อประเมินหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบ
การประเมินแบบซิปป์ (CIPP)
2. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยบูรพา

อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ 1) ผู้ใช้บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นหัวหน้างานโดยตรง
ของบัณฑิต หัวหน้าแผนก ประธานบริษัททั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
โดยสุม่ ตัวอย่างบริษทั ทีจ่ า้ งงานบัณฑิต จ�ำนวน 17 คน 2) นิสติ ปัจจุบนั
ที่เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 28 คน และบัณฑิต
ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย
บูรพา จ�ำนวน 35 คน และอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร จ�ำนวน 4 คน

ธัญญารัตน์ สงวนศรี, ชลิดดา ปัญญาวรคุณชัย

180 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

พพ
รรณ
ี

ผลการวิจัย

1. ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาภาษาญี่ปุ่น พ.ศ. 2559 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์
(CIPP) สรุปได้ ดังนี้
		 1) ด้านบริบท พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โดยรวมมี ค วามชั ด เจนเหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บมาก (X = 4.33,
S.D. = .84) หลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาชี พ เป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
(X = 3.73, S.D. = .89) โครงสร้างเนื้อหาวิชาท�ำให้ผู้เรียนเกิด
ทั ก ษะในการน� ำ ไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง อยู ่ ใ นระดั บ มาก (X = 3.86,
S.D. = .91) ในขณะที่ความคิดเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสม
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน
อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.31, S.D. = .89) อย่างไรก็ตาม
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ควรปรับปรุงเนื้อหา
บางรายวิชา เน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ ควรเปลี่ยนล�ำดับรายวิชา
รายวิชาที่มีเนื้อหาทับซ้อนกันควรรวบเป็นวิชาเดียว และควรเพิ่ม
รายวิชาฝึกงานหรือวิชาที่มีการบูรณาการความรู้
		 2) ด้านปัจจัยน�ำเข้า พบว่า ด้านคุณสมบัติผู้เรียน
และกระบวนการคั ด เลื อ กมี ค วามเหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
(X = 3.86, S.D. = .87) ด้านคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์
ที่ปรึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.35, S.D. = .78) โดยข้อ
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ อาจารย์มคี ณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณ์เหมาะสม
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม (X = 4.40, S.D. = .75) รองลงมา คือ อาจารย์
สามารถให้ ค� ำ ปรึ ก ษาในด้ า นวิ ช าการและด้ า นอื่ น ๆ แก่ ผู ้ เรี ย น
(X = 4.33, S.D. = .89) และอาจารย์สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้
ให้กับนิสิตได้อย่างเข้าใจ (X = 4.23, S.D. = .75) อย่างไรก็ตาม
สาขาประสบปัญหาเรือ่ งอาจารย์ชาวต่างชาติทมี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ส่วนปัจจัยน�ำเข้าในด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ วัสดุอปุ กรณ์และ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.83,
S.D. = .93) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขนาดห้องเรียนเหมาะสมกับ
จ�ำนวนนิสิต (X = 4.07, S.D. = .84) และสาขาวิชามีช่องทาง
ในการกระจายข่าวสารที่ทันสมัยและรวดเร็วแก่นิสิต (X = 4.01,
S.D. = .94) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ ห้องเรียนมีอุปกรณ์ (เช่น
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต เครื่องเสียง) ที่เหมาะสม
และเพียงพอ (X = 3.53, S.D. = .95)
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คือ
		 1) แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
ต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่ มหาวิทยาลัย
บูรพาใช้สำ� หรับประเมินกลุม่ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต แบบประเมินเป็นภาษาไทย
และแปลภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นชาวญี่ปุ่นสามารถ
เข้าใจเนื้อความในแบบประเมินได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน 2) ความพึงพอใจต่อความสามารถ
ในการปฏิ บั ติ ง านและคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ใน 5 ด้ า น
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมถึงด้าน
คุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตที่นายจ้างพึงประสงค์ที่สอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
		 2) แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจเพื่ อ การพั ฒ นา
ปรับปรุงหลักสูตรส�ำหรับ อาจารย์ นิสิตปัจจุบันและบัณฑิตที่ส�ำเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้ส�ำหรับประเมินกลุ่มอาจารย์ นิสิตปัจจุบัน
และบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน 2) ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
โดยในส่วนทีป่ ระเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร แบ่งเป็น 4
ประเด็น ได้แก่ ด้านบริบท ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลผลิต
ตามรูปแบบ CIPP และ 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
3. ขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน มีดังนี้ 1) ศึกษา
เอกสาร วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียน
การสอน 2) สร้างแบบประเมินให้ครอบคลุมประเด็นที่จะศึกษา
แล้วน�ำแบบประเมินให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (ค่า IOC = 0.6 - 1) และความถูกต้องของภาษา รวบรวม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้สมบูรณ์
3) น�ำแบบประเมินไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีคุณลักษณะที่คล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่างและน�ำมาปรับภาษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบประเมินส�ำหรับอาจารย์ นิสิตปัจจุบันและ
บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา α = .98 และแบบประเมินส�ำหรับ
ผู้ใช้บัณฑิต α = .96 และ 4) จัดท�ำแบบประเมินฉบับสมบูรณ์
ส�ำหรับน�ำไปใช้รวบรวมข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ (Google form)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการดังนี้
1) ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงและแจ้งวิธกี ารตอบแบบประเมินแก่กลุม่ นิสติ ปัจจุบนั
ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาตามรายชื่อ
ในท�ำเนียบศิษย์เก่า 2) ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบ
แบบประเมินแก่กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตทางอีเมล 3) ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 โดยได้รับการตอบ
แบบประเมินกลับมาและมีความสมบูรณ์ 84 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.3

5. การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ และใช้เกณฑ์การประเมินค่าเฉลีย่
ในการจัดระดับความคิดเห็น (Best, 1981) ได้แก่ 4.50 - 5.00
(มากที่ สุ ด ) 3.50 - 4.49 (มาก) 2.50 - 3.49 (ปานกลาง)
1.50 - 2.49 (น้อย) และ 1.00 - 1.49 (น้อยที่สุด)

รำไ

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมิน 2 ฉบับ
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2. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร นอกจาก
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรแล้ว ยังได้
น�ำข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งนับว่า
เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
มาวิเคราะห์เและสรุปผลเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรด้วย
จากผลส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของผู ้ ใช้ บั ณ ฑิ ต พบว่ า
งานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู่ตรงกับสาขาวิชาที่ส�ำเร็จการศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 100 บัณฑิตได้รับคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะโดยรวมในระดับมาก (X = 4.24, S.D. = .90)
โดยด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (X = 4.62,
S.D. = .54) โดยเฉพาะความซือ่ สัตย์ สุจริต รองลงมาคือ ความเสียสละ
ช่วยเหลือผู้อื่นและทุ่มเทในการท�ำงาน การปฏิบัติตามกฏระเบียบ
มี ศี ล ธรรมและมี จิ ต ส� ำ นึ ก ความมี วิ นั ย และความตรงต่ อ เวลา
ตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ง านตามจรรยาบรรณ ด้ า นต่ อ มา คื อ
ด้านความรู้ (X = 4.26, S.D. = .80) โดยเฉพาะความรู้และทักษะ
การใช้ภาษาญี่ปุ่น รองลงมาคือ ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธี
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย
ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ล�ำดับต่อมา คือ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (X = 4.24,
S.D. = .75) โดยเฉพาะมนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
และความสามารถในการติดต่อประสานงาน รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ
และเอาใจใส่ตอ่ งานในหน้าที่ ความสุภาพอ่อนน้อม วางตัวเหมาะสม
กับกาลเทศะ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความเป็นผู้น�ำ
ที่ดี ด้านต่อมาคือ ด้านทักษะทางปัญญา (X = 4.14, S.D. = .81)
โดยเฉพาะความสามารถในการสรุปประเด็นและการน�ำเสนอข้อมูล
รองลงมา คือ ความสามารถน�ำความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
การวางแผนและด�ำเนินการให้ส�ำเร็จ การคิดวิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหา สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และใฝ่หาความรู้ ส่วนด้านที่มีคะแนนต�่ำสุด คือ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (X = 3.92, S.D. = .82) โดยเฉพาะความสามารถใน
การสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนและอธิบายความได้อย่าง
เหมาะสม รองลงมาคือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความสามารถทางสถิติ และการค�ำนวณ
ในการประยุกต์ใช้ในงาน
นอกจากนี้ ข ้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่
พึงประสงค์ในมิตขิ องผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อการพัฒนาหลักสูตรด้านการพัฒนา
ผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.34, S.D. = .77) เมื่อ
พิจารณารายข้อเรียงล�ำดับจากค่าเฉลีย่ สูงสุดคือ มีความรูแ้ ละทักษะ
ภาษาญีป่ นุ่ ในการปฏิบตั งิ านอย่างเพียงพอ รองลงมา คือ มีความเชือ่
มัน่ ในตนเอง กล้าแสดงออก มีความมุมานะ อดทน สูง้ าน กริยาวาจา

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

		 3) ด้านกระบวนการ กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนในภาพรวมมี ค วามเหมาะสมอยู ่
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)
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(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
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ทั้งในและนอกประเทศ
ยังไม่เพียงพอ ส่วนด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า มีวิธีการ
วัดผลและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลง
มีความหลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม
การสอนอยู่ระดับมาก (X = 3.91, S.D. = .95) และมีข้อเสนอแนะ
ว่าการวัดผลประเมินผลควรค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ด้วย
		 4) ด้านผลผลิตของหลักสูตร ความคิดเห็นต่อสิ่งที่
ได้เรียนรูต้ ลอดหลักสูตร/การพัฒนาผูเ้ รียน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (X = 4.10, S.D. = .74) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ได้ความรู้
ทางวิชาการตรงกับสาขาที่ศึกษา (X = 4.43, S.D. = .65) รองลงมา
คือ ความสามารถอยูร่ ว่ มกันและท�ำกิจกรรมร่วมกับผูอ้ นื่ (X = 4.30,
S.D. = .71) ความมีระเบียบวินัย (X = 4.19, S.D. = .78) น�ำความรู้
ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นสาขาวิ ช าชี พ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม (X = 4.04,
S.D. = .86) มีคุณธรรม จริยธรรม (X = 4.09, S.D. = .85)
ความสามารถในการพัฒนาความรู้ตนเอง (X = 4.0, S.D. = .89)
ความ สามารถในการวินจิ ฉัยและแก้ไขปัญหา (X = 3.94, S.D. = .76)
ความสามารถในการสื่ อ สารและถ่ า ยทอดข้ อ มู ล (X = 3.92,
S.D. = .82) ในขณะที่ความกล้าแสดงออกต่อที่สาธารณะ มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุด (X = 3.87, S.D. = .78) ในด้านการจัดการบริหารหลักสูตร
มีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นประธานหลักสูตรดูแลและบริหารจัดการ
หลักสูตร และมีการประชุมสาขาวิชาเพื่อพิจารณาการด�ำเนินงาน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ส่งเสริม
ประสิทธิภาพของผูเ้ รียนในด้านต่างๆ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
มีการจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานกิจกรรม/โครงการในหลักสูตร
และมีการประเมินประกันคุณภาพของหลักสูตร เพื่อพิจารณาจุด
อ่อนจุดแข็งในมิติต่างๆ ของหลักสูตร
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การก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามีความส�ำคัญ
ในการช่วยวางแผนและการตัดสินใจในการเข้าเรียนในหลักสูตรนัน้ ๆ
ของผู้เรียนและผู้ปกครองต่อไปได้ ประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน/
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีคุณวุฒิที่เหมาะสม
มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ อาจารย์ผู้สอนเป็น
แบบอย่างทีด่ แี ก่ผเู้ รียน เป็นทีป่ รึกษาทีด่ ี มีความรับผิดชอบในการสอน
สามารถถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์แก่ผเู้ รียนได้ดี สอดคล้อง
กับ มาเรียม นิลพันธุ์ (2555) ที่ได้ชี้ประเด็นปัจจัยน�ำเข้าเกี่ยวกับ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรว่า เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
อภิปรายผล
1. จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เพือ่ ประเมินหลักสูตรสาขา มีประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุงด้านการเพิ่มบุคลากรผู้สอนให้มี
วิชาภาษาญี่ปุ่น พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบซิปป์ จ�ำนวนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม สาขา
(CIPP) ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน�ำเข้า วิชายังประสบปัญหาขาดแคลนอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติ
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผลวิจัยครั้งนี้มีประเด็นที่ควรน�ำ เหมาะสม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประเด็นเรื่องค่าตอบแทนเงินเดือน
ที่ค่อนข้างน้อย ไม่สามารถแข่งขันกับสถาบันอื่นที่มีค่าตอบแทน
มาอภิปรายผลวิจัยได้ดังนี้
		 1) ด้านบริบท หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา สูงกว่าได้ จึงท�ำให้ไม่สามารถเลือกอาจารย์ชาวต่างชาติที่มาสมัคร
วิชาภาษาญี่ปุ่น มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมบัณฑิตที่มี ได้มากนัก ส่วนในประเด็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์
คุณลักษณะและความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเป็นที่ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ สรุปได้ว่า ขนาดห้องเรียนมีความ
ยอมรับของสังคมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตร เหมาะสมต่อจ�ำนวนผู้เรียนแต่สภาพห้องเรียนยังขาดอุปกรณ์ เช่น
มี ก ารก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละโครงสร้ า งเนื้ อ หาวิ ช าที่ ชั ด เจน เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
เหมาะสมท�ำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการน�ำไปปฏิบัติได้จริง อย่างไร การสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ทั้งนี้อาจ
ก็ ต ามหลั ก สู ต รยั ง ขาดความทั น สมั ย ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ใน เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส�ำหรับ
บางรายวิ ช า ปรั บ ลดและเพิ่ ม บางรายวิ ช า ซึ่ ง ควรเน้ น ทั ก ษะ นักศึกษาเพื่อช่วยศึกษาค้นคว้าจากสื่อออนไลน์และการท�ำงานนั้น
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงไปตาม ไม่เพียงพอ ทั้งนี้เพราะมีข้อจ�ำกัดในส่วนของงบประมาณสนับสนุน
ความต้ อ งการของสั ง คมและการเตรี ย มความพร้ อ มสู ่ ศ ตวรรษ จากคณะ ซึ่งอาจท�ำได้ยากส�ำหรับผู้บริหารหลักสูตร ในขณะที่
ที่ 21 ดังที่ วรรณ์ดี แสงประทีปทอง (2561) กล่าวว่า ในกระแส สภาพการจัดเรียนการสอนในปัจจุบันนั้นจ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
การเปลี่ ย นแปลงของศตวรรษที่ 21 เพื่ อ พั ฒ นาก� ำ ลั ง คนให้ มี สารสนเทศประกอบการเรียนมากขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
สมรรถนะที่สูงขึ้นนั้น การศึกษาต้องปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้หลากหลาย เกิดการเรียนรู้ที่กว้างไกล
ทิ ศ ทางการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว โดยมุ ่ ง เน้ น การจั ด การเรี ย น ดังที่ มาเรียม นิลพันธุ์ (2555) กล่าวว่า ความเหมาะสมเพียงพอและ
การสอนที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ในศตวรรษที่ 21 มีประสิทธิภาพของทรัพยากรที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน
และต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ช่วยให้หลักสูตรมีความพร้อมในการใช้และบรรลุเป้าหมาย
ศศิธร บัวทอง (2560) ที่ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 		 3) ด้านกระบวนการ ผลการประเมินด้านการจัดการ
เป็นการก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นทักษะ เรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นมีการใช้
ความเชีย่ วชาญและสมรรถนะทีเ่ กิดกับตัวผูเ้ รียน เพือ่ ใช้ในการด�ำรง สือ่ ประกอบการสอนอย่างเหมาะสม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากรายวิชาเอกภาษา
ญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดจะใช้หนังสือต�ำราที่เป็นภาษาญี่ปุ่นและเป็น
ชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
		 2) ด้านปัจจัยน�ำเข้า ในด้านคุณสมบัติผู้เรียนและ หนังสือต�ำราที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีการปรับเปลี่ยนให้
กระบวนการคัดเลือก มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเป็น ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนระดับอุดมศึกษา มีแบบฝึกทักษะ
เพราะกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการก�ำหนดคุณสมบัติผู้เรียน ครอบคลุ ม ทั้ ง ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น นอกจากนี้
มีความชัดเจน เน้นผู้เรียนที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถทาง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
ภาษาญี่ปุ่นและคุณลักษณะที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบ ลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียน ประกอบกับมีการจัดการ
คัดเลือกเป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด ชัดเจนโปร่งใส สอดคล้อง เรียนการสอนโดยให้ผเู้ รียนรูจ้ กั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้มโี อกาส
กับแนวคิดของ Olivia (2009) เกีย่ วกับความส�ำคัญของหลักสูตรทีว่ า่ แลกเปลี่ยนความรู้ทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมและมีกิจกรรม
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สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีจติ อาสาและมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี มีจติ ส�ำนึก
รับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ปรับตัว
เข้ า กั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ห ลากหลาย และล� ำ ดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ
ด้านความพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บัณฑิตให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า หลักสูตรควรมี
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนในการให้นิสิตฝึกงาน
เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์วชิ าชีพและทักษะการ ปฎิบตั งิ านให้กบั
ผู้เรียนก่อนเข้าท�ำงานจริง

ธัญญารัตน์ สงวนศรี, ชลิดดา ปัญญาวรคุณชัย
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การแสดงออก เช่น ความเป็นผู้น�ำ ความสามารถในการพูดน�ำเสนอ
งานยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำ
2. ส�ำหรับแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร นอกจาก
ผลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรทั้ง 4 ด้าน ซึ่งพบความจ�ำเป็น
ในการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ผลทีไ่ ด้จากการประเมินของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ก็นับว่าส�ำคัญยิ่งส�ำหรับแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้วย
จากการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า
งานทีบ่ ณ
ั ฑิตปฏิบตั อิ ยูต่ รงกับสาขาทีส่ ำ� เร็จการศึกษา คิดเป็น 100%
ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการบุคลากรทีม่ ที กั ษะทางภาษาญีป่ นุ่
ในตลาดแรงงานนัน้ มีอตั ราสูงมาก นอกจากนี้ บัณฑิตยังได้รบั คะแนน
ความพึ ง พอใจในระดั บ มากต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ทั้ ง 5 ด้ า น
โดยด้านคุณธรรม จริยธรรมมีค่าคะแนนสูงสุด รองลงมา ได้แก่
ด้านความรู้และทักษะทางภาษา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะ
การคิ ด วิ เ คราะห์ เชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรมีการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม สร้างคนให้มีคุณภาพและ
มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ส่งเสริมนักศึกษาให้น�ำความรู้ทาง
ทฤษฎีไปปฏิบตั ไิ ด้ เกิดทักษะการท�ำงานมีความพยายามในการท�ำงาน
ส่งผลให้ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนา
งานของบัณฑิต ถึงแม้จะยังขาดทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สถิ ติ แ ละการค� ำ นวณ
แต่สงิ่ เหล่านีส้ ามารถฝึกฝนเพิม่ เติมได้ภายหลัง นอกจากนีก้ ารพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ในด้านที่มี
คะแนนสูงสุดสามอันดับแรก คือ บัณฑิตควรมีความรู้และทักษะ
ภาษาญี่ปุ่นอย่างเพียงพอ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก
และมีความมุมานะอดทน สู้งาน ผลการส�ำรวจดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่าประสบการณ์การเรียนรูท้ จี่ ำ� เป็นในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว
ไม่ได้เอื้อให้นักศึกษาเกิดทักษะที่จ�ำเป็นในเชิงวิชาชีพเท่าที่ควร
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย ความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติ การค�ำนวณ
และความสามารถพืน้ ฐานทีม่ ผี ลต่อการท�ำงาน เช่น การพูดน�ำเสนอ
ความสามารถในการเขียนรายงาน สิง่ เหล่านีเ้ ป็นสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพนอกเหนือจากความรู้และ
ทักษะทางภาษา ซึ่งสอดคล้องกับสุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข (2547)
ที่ได้กล่าวว่า นอกจากความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นแล้ว ผู้จ้างงานยังมี
ความคาดหวังในตัวบัณฑิตในด้านอื่นๆ เช่น ความสามารถในการ
วางแผน ความสามารถในการพูดน�ำเสนองาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ข้อเสนอแนะทีน่ า่ สนใจยิง่ คือ ควรมีความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ใช้บัณฑิต
ตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการเสริมประสบการณ์ในการฝึกปฏิบตั งิ าน
ก่อนการเข้าท�ำงานจริงเพือ่ เป็นการฝึกฝนทักษะและสามารถออกไป
ปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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ที่ส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การฝึกปฏิบัติ
จริงได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรอบรู้ใน
ด้านต่างๆ และมีความสามารถในการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2561) อย่างไรก็ตาม กลุ่มเป้าหมายมีความเห็นว่า
ทุ น ส่ ง เสริ ม บางส่ ว นเพื่อเสริม สร้างประสบการณ์ในการเรี ย นรู ้
ทั้งในและนอกประเทศยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้สืบเนื่องจากข้อจ�ำกัด
ด้านจ�ำนวนผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั ทุนไปเป็นนักศึกษาแลกเปลีย่ น
กับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นที่มีความร่วมมือทางวิชาการนั้นมีจ�ำนวน
ไม่มาก และการเข้าร่วมท�ำกิจกรรมทางวิชาการกับสถาบันอืน่ ภายใน
ประเทศก็ประสบปัญหาการสนับสนุนเรื่องค่าเดินทาง ค่าที่พัก
(กรณีเดินทางไกล) ที่ยังไม่เพียงพอ ด้านการวัดผลและประเมินผล
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีวิธีการวัดและประเมินผล
เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า
มีความหลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม
การเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าหลักสูตรสาขาวิชาภาษา
ญีป่ นุ่ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์การวัดผลอย่างชัดเจน มีการแสดงรายการ
ประเมินที่ระบุเป้าหมายชัดเจนส�ำหรับการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหา
ทั้งหมด ดังที่ Taba (1962) ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
หลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้นนั้นจะต้องพิจารณาทั้งในด้านการ
ก�ำหนดจุดมุ่งหมาย กระบวนการและการวัดผลประเมินผลด้วย
เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายใหม่ที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่
ว่าการวัดผลและประเมินผลควรค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลนัน้ สืบเนือ่ งจากปัจจุบนั หลักสูตรมีการวัดผลและประเมินผล
โดยใช้ ท้ั ง แบบอิ ง เกณฑ์ แ ละอิ ง กลุ ่ ม ซึ่ ง ผลการวิ จั ย นี้ ส ะท้ อ น
ความเป็นไปได้วา่ การวัดผลแบบอิงกลุม่ ท�ำให้รสู้ กึ เกิดการแข่งขันสูง
ระหว่างผู้เรียน วิธีการวัดผลแบบอิงกลุ่มจึงเป็นรูปแบบการวัดผล
ที่ส่งผลในแง่ลบแก่ผู้เรียน
		 4) ด้านผลผลิตของหลักสูตร ความคิดเห็นของ
บัณฑิตที่มีต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก บัณฑิตได้รับความรู้ทางวิชาการตรงกับสาขาที่ศึกษา
สามารถอยู่ร่วมกันและท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น มีระเบียบวินัย
น�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม สามารถพัฒนาความรูข้ องตนเอง และถ่ายทอดได้ รวมถึง
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้แต่ยงั ขาดความกล้าแสดงออก
ต่อทีส่ าธารณะ ทัง้ นี้ เพราะว่าการทีจ่ ะส�ำเร็จการศึกษาได้นนั้ ผูเ้ รียน
ต้องผ่านการฝึกฝนมามากมาย ต้องมีความพยายามอดทนต่อสู้เพื่อ
เอาชนะตนเอง ในขณะที่โอกาสที่จะได้แสดงออกต่อสาธารณชน
ยังมีน้อยจึงขาดประสบการณ์ ส่งผลให้ขาดความมั่นใจเมื่อต้อง
เจอกับสถานการณ์จริง ซึ่งสอดคล้องกับ สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข
(2547) ทีไ่ ด้สรุปผลการศึกษาปัจจัยในด้านผลผลิตว่า คุณสมบัตขิ อง
บัณฑิตถึงแม้จะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับทักษะใน
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1. ควรมีการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรบางรายวิชา
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันหรือมีรายละเอียดทับซ้อนกันและปรับลด
บางรายวิชาเพื่อให้มีความทันสมัยและควรเพิ่มรายวิชาที่มุ่งเน้น
การฝึกปฏิบัติงานหรือวิชาที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ตามกรอบ
แนวคิ ด ทางการศึ ก ษาและสอดคล้ อ งกั บ แนวโน้ ม ของหลั ก สู ต ร
ในปัจจุบัน
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมอบหมายให้
นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากยิ่งขึ้นเพื่อกระตุ้นให้มีความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักวางแผนและแก้ไขปัญหา ฝึกความเป็นผู้น�ำและ
กล้าแสดงออกพร้อมทัง้ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสม
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ควรตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ที่ ม าจากตั ว แทนองค์ ก รวิ ช าชี พ และส� ำ รวจความต้ อ งการจาก
ผู ้ ป ระกอบการหน่ ว ยงานต่ า งๆ เพื่ อ ทราบแนวคิ ด ในมิ ติ ข อง
ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
4. อาจารย์ผู้สอนควรแสดงเกณฑ์การวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจนและชี้แจงแก่ผู้เรียน
5. ผูบ้ ริหารหน่วยงานควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
ส�ำหรับวัสดุอปุ กรณ์การเรียนให้เพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษา
และควรเพิ่มสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย
สะดวกต่อการเรียนรู้ เช่น คณะควรเพิม่ จ�ำนวนคอมพิวเตอร์สำ� หรับ
นักศึกษาเพื่อค้นคว้าและท�ำงาน ติดตั้ง wireless ให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน รวมถึงการสนับสนุนนิสิตในเรื่องความสะดวกใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก
โดยเฉพาะกรณีที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน เช่น สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก
6. ควรมีการประชุมร่วมกับสถานประกอบการณ์เพื่อ
ก�ำหนดนโยบาย วางเป้าหมายเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เอกสารอ้างอิง

รำไ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

มห
าว

1. ควรมีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มเกี่ยวกับ
ประเด็นทีไ่ ด้รบั คะแนนจากการประเมินด้วยแบบประเมินเพือ่ ได้มา
ซึ่งข้อมูลเชิงลึกเพื่อเติมเต็มเหตุผลของผลการวิจัย
2. ควรมีการวิจัยในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กระตุ้นให้มีความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักวางแผนและแก้ไขปัญหา เพื่อจะได้น�ำผลที่ได้มา
พัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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บทคัดย่อ

ชภัฏ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน
ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 103 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารงานทั่วไป มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
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ค�ำส�ำคัญ : การบริหารสถานศึกษา, ศตวรรษที่ 21, โรงเรียนนานาชาติ

Abstract

มห
าว

ิทยา

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, 21st Century, International School
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การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กําหนดไว้ คือ การจัดการศึกษาที่
มีคณ
ุ ภาพ เพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ โดยทุกส่วนของ
สังคม มีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา ดังนัน้ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการกระจาย
อ�ำนาจสู่สถานศึกษาให้มีอิสระในการบริหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา และเน้นการปฏิรูประดับสถานศึกษา โดยเพิ่มบทบาท
และอํานาจหน้าที่ให้กับสถานศึกษาเพื่อให้มีอิสระในการตัดสินใจ
เรื่องสําคัญคือ วิชาการหรือหลักสูตร การบริหารงบประมาณ และ
การบริหารบุคลากร โดยมีคณะกรรมการ บริหารโรงเรียนทีป่ ระกอบ
ด้วยผูแ้ ทนของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเป็นรูปแบบทีส่ อดคล้องกับหลักการ
บริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (รุ่ง แก้วแดง, 2546 : 9-55) จาก
แนวทางการบริหารการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้นนัน้ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2562) จึงได้ก�ำหนดนโยบาย
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส�ำคัญที่จะพัฒนา
ประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี
มีหลักคิดทีถ่ กู ต้อง มีทกั ษะทีจ่ ำ� เป็นในศตวรรษที่ 21 มีทกั ษะสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนสิ ยั รักการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะ
การคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โรงเรียนในฐานะที่เป็น
สถานศึกษาทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุง่ หมาย
ของหลักสูตรด้วยแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศและ
เป็นไปตามสภาพความต้องการของสังคมจึงจ�ำเป็นต้องมีการวางแผน
การท�ำงานอย่างมีระบบสัมพันธ์กันและการใช้ทรัพยากรต่างๆ
ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ด้วยกระบวน
การบริหารงานของผู้บริหารในโรงเรียน ผู้บริหารมักจะจัดรูปแบบ
ของงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน หรือจําแนกประเภทแตกต่าง
กันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียน ลักษณะของงานและ
ความคิดเห็นของผู้บริหารแต่ละคน และเป็นภารกิจที่สําคัญของ
ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่จะต้องร่วมกันดําเนินงาน
ของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายเป็นทีย่ อมรับของสมาชิกในสังคม
และเกิดประโยชน์สงู สุดแก่นกั เรียน (สํานักงานปฏิรปู การศึกษา, 2545)
ซึง่ ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 นัน้ เป็นทักษะทีเ่ น้นการรรับมือ
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรู้เท่าทัน
โลกในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรม
เข้าสู่ยุคสารสนเทศ (Information age) สังคมแห่งโลกอนาคต

แข่ ง ขั น โดยใช้ ข ้ อ มู ล สารสนเทศเป็ น ยุ ค เศรษฐกิ จ ฐานความรู ้
(Knowledge-based Economy) ใช้ความรู้เป็นกลไกส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน จากข้อมูลของส�ำนักสถิติแรงงาน
สหรัฐอเมริกา (Bureau of Labor Statistics U.S.) กล่าวว่า สัญญา
ประชาคมยุคใหม่ต่างจากยุคที่ผ่านมา กล่าวคือ คนที่มีความรู้ และ
มี ทั ก ษะในการรั บมื อ กั บสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ
ได้จงึ จะประสบผลส�ำเร็จ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” เป็นเครือ่ งมือ
ทีช่ ว่ ยให้สามารถเรียนรูแ้ ละสามารถปรับตัวทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ได้ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กล่าวข้างต้น
จากการศึกษาเอกสารข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการ
เรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดทักษะแห่งการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
นัน้ เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นอย่างยิง่ เพราะเป็นทักษะแห่งการเรียนรู้
ทีผ่ เู้ รียนมีโอกาสได้ศกึ ษาอย่างต่อเนือ่ งและท่วงทันกับการเปลีย่ นแปลง
ของโลก โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้โลกที่ส�ำคัญประการหนึ่ง
คือ ทักษะความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือเรือ่ งราวความเป็นมาในอดีตถึง
ปัจจุบันของต่างชาติเพื่อน�ำความรู้ความคิดมาปรับใช้ในการด�ำเนิน
ชีวิตได้ ซึ่งโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน เป็นสถานศึกษาเอกชนใน
ระบบประเภทนานาชาติ โดยใช้หลักสูตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา
การบริหารงานวิชาการมีความโดดเด่นในทุกรายวิชาหลัก (Core
Subjects) ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะในด้ า นภาษาซึ่ ง จะให้ ค วามส� ำ คั ญ ทั้ ง ภาษาอั ง กฤษ
ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอื่นๆ อาทิ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี
และภาษาสเปน เป็นต้น โรงเรียนยังตระหนักและให้ความส�ำคัญกับ
การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและเกิดทักษะแห่ง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องของการใช้ภาษาที่ 3 อันเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันกับสถานการณ์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั และแม้จะมีจดุ เด่นในด้าน
วิชาการทีด่ ี แต่เนือ่ งจากเป็นโรงเรียนนานาชาติซงึ่ มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมทั้งในส่วนของผู้เรียน ครู บุคลากร และผู้บริหาร
ซึ่งอาจเป็นปัญหาเชื่อมโยงไปถึงการบริหารงานด้านอื่นๆ ด้วย
ทั้งในงานด้านบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป
การบริหารสถานศึกษาจึงต้องค�ำนึงถึงจุดร่วมในการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม ให้ความเคารพในความแตกต่างและหลากหลายทีม่ อี ยูใ่ น
สถานศึกษา ร่วมมือร่วมใจศึกษาหาแนวทางเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
คงไว้ซงึ่ มาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา
มีความถูกต้อง ตรงตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ก�ำหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภท นานาชาติ
ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1		ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต�ำแหน่งงาน และประสบการณ์ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน ลักษณะเป็นค�ำถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2		ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สมรรถนะการบริ ห ารของ
ผู้บริหารในโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานบริหาร
ทั่ ว ไป และด้ า นงบประมาณ ลั ก ษณะเป็ น ค� ำ ถามปลายปิ ด
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท
(Likert Scale) 5 ระดับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
เพือ่ ศึกษาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ
1. น�ำหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในการท�ำ
ไทย-จีน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สารนิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
การศึกษาเอกชน
เจ้าพระยา เพื่อน�ำเรียนผู้อ�ำนวยการโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน
เพื่อขออนุญาตท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย
2. น�ำแบบสอบถามจ�ำนวน 103 ฉบับ แจกให้ครู
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ ่ ง ศึ ก ษาการบริ ห ารสถานศึ ก ษาของ
โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กรอบแนวคิดของ ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน จ�ำนวน 103 คน
กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ แล้วเก็บคืนน�ำมาตรวจสอบความสมบูรณ์ได้ขอ้ มูลทีส่ มบูรณ์ทงั้ หมด
กระจายอ� ำ นาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา พ.ศ.2550 ร้อยละ 100
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
มาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้และมีประเด็นใน
1. วิ เ คราะห์ ส ถานภาพของผู ้ ต อบแบบสอบถาม
การศึกษาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน
ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา ต�ำแหน่งงาน และประสบการณ์
ในศตวรรษที่ 21 ไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยใช้ค่าร้อยละ
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. วิ เ คราะห์ ก ารบริ ห ารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย น
2. ด้านการบริหารงานบุคคล
นานาชาติไทย-จีน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
3. ด้านการบริหารงานงบประมาณ
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน วิ เ คราะห์ โ ดยการหาค่ า เฉลี่ ย และ
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ลัยร
า
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พ.ศ.2550 (โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน, 2561) ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนเพื่อน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านการบริหาร
ทั้ง 4 ด้าน ให้สอดคล้องและสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษาใน
การสร้างผูบ้ ริหารให้ตรงตามคุณลักษณะของผูบ้ ริหารในศตวรรษที่ 21
อันจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของของการท�ำงาน และ
น�ำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการบริหารการศึกษา
ในโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ประชากร ได้แก่ ครู ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ โรงเรียน
นานาชาติไทย-จีน ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 103 คน
ตั ว แปรที่ศึก ษา ได้แ ก่ การบริหารสถานศึ ก ษาของ
โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 1) ด้านการ
บริหารงานวิชาการ 2) ด้านการบริหารงานบุคคล 3) ด้านการบริหาร
งานงบประมาณ และ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป

เพ็ญพร แก้วมาก, พัชรา เดชโฮม

สรุปผลและอภิปรายผล

ผลการวิ จั ย การบริ ห ารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย น
นานาชาติไทย-จีน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมทั้ง 4 ด้าน
มี ค ่ า เฉลี่ ย อยู ่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า
ด้านการบริหารงานทั่วไปมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคลมีค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุดซึ่งผลของการวิจัยในแต่ละด้านสรุปได้ตามตารางดังนี้
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ตารางแสดงผลการวิจัย
ค่าเฉลี่ยสูงสุด

ค่าเฉลี่ยรองลงมา
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ด้านการบริหารงาน

ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผูบ้ ริหารจัดให้มกี ารประชุมหรือ
สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ อบรมครู เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูใช้แหล่งเรียนรูภ้ ายในสถาน
ศึกษาเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน

2. ด้านการบริหารงานบุคคล

ผู้บริหารมีการจัดการประเมินผล ผูบ้ ริหารให้ความรูแ้ ละส่งเสริม ผู ้ บ ริ ห ารจั ด การเรื่ อ งการลา
การปฏิบตั งิ านของครูและเจ้าหน้าที่ ครู และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ของครู อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ระเบี ย บกฎเกณฑ์ ข ้ อ ปฏิ บัติ เหมาะสม
ของสถานศึกษา

3. ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ

ผู ้ บ ริ ห ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ คื อ ผู ้ บ ริ ห ารก� ำ กั บ ดู แ ล ผู้บริหารจัดให้มีการควบคุม
ในการพิจารณาการใช้งบประมาณ ด� ำ เนิ น งานด้ า นการเงิ น ดูแลและบ�ำรุงรักษาพัสดุอย่าง
การบั ญ ชี อ ย่ า งเป็ น ระบบ สม�ำ่ เสมอ
ตามระเบียบที่ก�ำหนด

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป

ผู ้ บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้
พัฒนางานกิจการนักเรียนให้ตอบ มีการพัฒนาระบบเครือข่าย
สนองตรงตามความสนใจของ ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้เรียน

ชภัฏ

รำไ

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ

การใช้เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เสริมสร้างแรง
บันดาลใจให้กับครูในการผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญา ดานิล และ
นั น ทรั ต น์ เจริ ญ กุ ล (2558) ได้ ศึ ก ษาและพบว่ า ภาวะผู ้ น� ำ
ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริหารภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารให้ความส�ำคัญ
ต่อการวางแผน ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
รองลงมาคือ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าพบได้เสมอ เพื่อให้
ค�ำปรึกษา และผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อหน่วยงาน
และหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ
ซึง่ การบริหารงานวิชาดังกล่าวนัน้ เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้สถานศึกษา
เป็ น สถานที่ จั ด การเรี ย นการสอนที่ มุ ่ ง พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู ้
ของผู ้ เรี ย นเพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพอันเป็นงานบริหารหลักที่ส�ำคัญ นอกจากที่กล่าวมา
ข้างต้นแล้ว การบริหารงานวิชาการจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งผู้บริหารได้จัดการส่งเสริมและ
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การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรือ่ ง การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
นานาชาติไทย-จีน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา พบว่า โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหาร
งานวิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหารงานงบประมาณ
และ 4) การบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะคณะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ให้ความส�ำคัญ
ในการบริหารสถานศึกษาและจัดการศึกษาตามหลักสูตรจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับ
สากลโดย the Western Association of Schools and Colleges
(WASC) และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 มีการก�ำหนด
นโยบาย จัดการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในทุกปีการศึกษา
(Yearly Plans) และมีการวางแผนในระยะยาว 5 ปี (Five Year
Plan) มีการก�ำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายของสถานศึกษา
อย่ า งชั ด เจน เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านของครู ผู ้ ส อน
ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังให้การสนับสนุน ชี้แนะแนวทาง
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนที่ดี โดยใช้หลักการ Open Door Policy คือ ผู้บริหารจะ
เปิดโอกาสให้นกั เรียน ครู บุคลากร และผูป้ กครอง ให้สามารถเข้าพบ
ได้เสมอ จึงท�ำให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้น

ด้านผู้บริหารจัดให้มีมีสนาม
กี ฬ าและสถานที่ พั ก ผ่ อ น
กว้างขวางเพียงพอกับจ�ำนวน
นักเรียน

เพ็ญพร แก้วมาก, พัชรา เดชโฮม
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เชิงปฏิบัติการทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย (Thai Language
and Culture Workshop) การใช้ชีวิตประจ�ำวันและการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของครูผู้สอนชาวต่างชาติในประเทศไทย
สภาพความเป็นอยูแ่ ละสิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามแตกต่างจะส่งผลให้การ
ท�ำงานมีความสุขหรือก่อให้เกิดอุปสรรคในการท�ำงานได้ ผู้บริหาร
โรงเรี ย นนานาชาติ ไ ทย-จี น จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเอาใจใส่
ให้ความช่วยเหลือ ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ ให้ได้ทราบถึง
แนวทางการท�ำงานก่อนการท�ำงานหรือการจัดการปฐมนิเทศที่มี
ระบบ มีการให้ความรู้ และแนวทางก่อนเข้าปฏิบตั งิ าน ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปกรณ์ อรุณศรีประดิษฐ์ (2560) ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า การแสดงความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ
ไทย-จีน มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ
สนับสนุนให้ครู ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการสั่งซื้อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ พัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ช่วย
แนะน� ำ แนวทางในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ของครู ที่ มี ก ารซื้ อ อุ ป กรณ์
การเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ก่อนการปฏิบัติงาน
ในช่วงทุกต้นปีการศึกษา ท�ำให้ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่
เข้าใจอย่างชัดเจนและผู้บริหารยังให้ความช่วยเหลือในเรื่องของ
การก�ำกับดูแล ด�ำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี อย่างเป็นระบบ
ตามระเบียบทีก่ ำ� หนดได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ อภิญญา บ้านใหม่ (2560) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ครูมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารงานบริหารงานทั่วไปของ
ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ ไทย-จีน ผู้บริหารโรงเรียนให้การ
สนั บสนุ น และพั ฒ นางานกิ จ การนั ก เรี ย นให้ ต อบสนองตรงตาม
ความสนใจของผู้เรียนอยู่เสมอ มีคณะกรรมการนักเรียน (Student
Council) ในแต่ละช่วงชั้น โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นผู้แทนนักเรียนในการแสดงความ
คิดเห็นและมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดกฎระเบียบ และจัดให้มกี จิ กรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน ให้นกั เรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสำ� คัญต่างๆ
อาทิ วันแม่ วันพ่อ วันลอยกระทง วันสงกรานต์ ซึ่งการจัดงานเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน
จัดขึ้น นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังได้เห็นความส�ำคัญกับคน
ในชุมชนโดยมีการเชิญเข้าร่วมงานต่างๆ ของโรงเรียน เช่น สนับสนุน
ให้มีการจัดร้านขายของของคนในชุมชนร่วมกับนักเรียนในโรงเรียน
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สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท�ำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
และยังจัดให้มีการประชุมและอบรมครูเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
ตามที่คาดหวัง อีกทั้งอาจเป็นเพราะว่าการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนนานาชาติ ไทย-จีน มีประสิทธิภาพ เพราะผู้บริหารได้มีการ
กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อม
ทัง้ มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนวทางการเรียนการสอนทีช่ ดั เจน
มีการปรับและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านวิชาการอย่างสม�่ำเสมอ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และให้ความส�ำคัญกับ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย เคารพในความแตกต่างซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสถานศึกษา
จึงทําให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนํานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานและพึงพอใจต่อการบริหารด้านวิชาการ ผู้บริหารสร้าง
แรงกระตุน้ เพือ่ ให้ครูผสู้ อน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดให้มีการประเมิน
ตนเอง มีการประกันคุณภาพการศึกษาและได้รับการประเมินจาก
คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหน่วยงานภายในประเทศ
และหน่วยงานจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับ
สากล โรงเรียนบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ร่วมคิด
ร่วมพิจารณา ตัดสินใจในการด�ำเนินการด้านต่างสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ วงวาส ภูค�ำศักดิ์ (2559) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีการจัดการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของครูและเจ้าหน้าทีภ่ ายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด และ
ชัดเจนในแต่ละปีการศึกษา โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูผสู้ อน ครูผชู้ ว่ ยและเจ้าหน้าทีน่ นั้ จะมีการประเมินสังเกตการ
ปฏิ บั ติ ง านแบบเป็ น ทางการ (Official Observation and
Evaluation) และการประเมินสังเกตการปฏิบัติงานโดยไม่ก�ำหนด
วันเวลาที่แน่นอน (Random Observation and Evaluation)
ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานครู ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่อย่าง
สม�่ำเสมอนั้น เพื่อเป็นการร่วมหาแนวทาง ปรับปรุง พัฒนา แนะแนว
ทางการปฏิบัติงานและยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
หากการปฏิบัติการสอนของ ครู หรือการท�ำงานของครูผู้ช่วย และ
เจ้าหน้าทีเ่ กิดปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆในการปฏิบตั งิ าน ในแต่ละปี
การศึกษา จะมีครูชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่การสอน
ทางผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน จะสนับสนุนและมีการ
ประสานงานกับภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อจัดการอบรม
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรจะส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
เพือ่ เอือ้ ต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
ให้ครู ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ทราบ และตระหนักถึงแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา และสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริหารบุคลากร ผู้บริหารควรจะมีการ
จัดการเรื่องการลาของครู ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้อง
ชัดเจน และเหมาะสม ตรงตามข้อก�ำหนดของสถานศึกษา รวมไป
ถึงมีการชี้แจงข้อก�ำหนดให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ด�ำเนินการด้วย
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. ด้านการบริหารงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรจะจัดให้มีการควบคุมดูแลและบ�ำรุงรักษาพัสดุอย่างสม�่ำเสมอ
โดยการจัดท�ำข้อก�ำหนดที่ชัดเจนในการควบคุมและดูแลบ�ำรุงพัสดุ
และอาจจัดท�ำโครงการต่างๆ เพือ่ รณรงค์การใช้พสั ดุให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในสถานศึกษา
4. ด้านบริหารงานทัว่ ไป ผูบ้ ริหารควรจะจัดให้มสี นาม
กีฬาและสถานที่พักผ่อนกว้างขวางเพียงพอกับจ�ำนวนนักเรียน
อาจจะใช้การจัดภูมทิ ศั น์โดยรอบเพือ่ ให้มพี นื้ ทีส่ เี ขียวเหมาะส�ำหรับ
เป็นสถานที่พักผ่อนและเพิ่มเติมบริเวณสนามกีฬาให้เหมาะสมกับ
กีฬาในแต่ละประเภทและต้องจัดให้เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้เรียน
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
ทั้ง 4 ด้าน ของผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ ไทย-จีน
2. ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาของ
โรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ และหลักสูตร
International Baccalaureate Program หรือ IB โปรแกรม
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เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโรงเรี ย นและชุ ม ชน อี ก ทั้ ง
ผูบ้ ริหารยังเล็งเห็นความส�ำคัญของการวางแผนการพัฒนาศักยภาพ
ผู ้ เรี ย นและส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ โดยให้นักเรียน
รุน่ พีท่ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ ให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนรุน่ น้อง
ในด้านการพัฒนาความรู้ เช่น การให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ
ช่วยสอนหรือมีกิจกรรมร่วมกันกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น (Peer Tutoring) เช่น การอธิบายการบ้าน
สอนเพิ่มเติมสรุปความรู้วิชาต่างๆ ที่ตนเองถนัดเพื่อส่งเสริมให้
น้ อ งๆ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจและเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการเรี ย น
ซึ่งการบริหารงานดังกล่าว สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ได้กล่าวว่า การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ
บริหารองค์กรให้บริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน
คุณภาพและเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการประสาน
ส่งเสริม สนับสนุน และการอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ในการ
ให้การบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมส่งเสริมในการบริหาร และ
การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึก ษาตามหลัก ของการบริ ห ารงาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส และ
ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของบุคคลชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เฟอร์ราน
รุยส์ ทารังโก และ แอน อลิซาเบธ วิลสัน (Ferran Ruiz Tarragó,
Ann Elizabeth Wilson, 2014) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความท้าทาย
ของการจัดการการศึกษาส�ำหรับศตวรรษที่ 21 ในการปรับปรุง
ระบบการศึกษาขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกนั้น ก่อให้เกิดโครงสร้าง
ของระบบการศึ ก ษาที่ ไ ม่ ส ามารถตอบสนองได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ดังนั้นการช่วยเหลือผู้เรียนในระบบเหล่านี้จึงจะต้องพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และสามารถเผชิญกับความท้าทาย
ระดับโลกในอนาคต

เพ็ญพร แก้วมาก, พัชรา เดชโฮม
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กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2545.
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(ร.พ.ส.).
ปกรณ์ อรุณศรีประดิษฐ์. (2560). ความพึงพอใจของครูต่อการ
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พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 4.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง.
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วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal

รำไ

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

ค�ำแนะน�ำการเตรียมต้นฉบับ

ชภัฏ

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

ระเบียบการตีพิมพ์
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ลัยร
า

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

ข้อก�ำหนดในการเตรียมต้นฉบับ

ขนาดกระดาษ A4
n ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นื้ว
n ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า (Single Space)
n ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ตามที่ก�ำหนดดังนี้
		 o ชื่อเรื่อง (Title)
			 - ภาษาไทย ขนาด 18 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา
			 - ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา
		 o ชื่อผูเขียน (ทุกคน)
			 - ชื่อผูเขียน ภาษาไทย - อังกฤษ ขนาด 14 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา
			 - ที่อยู่ผู้เขียน ภาษาไทย - อังกฤษ ขนาด 14 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
			 - อีเมลล์ผู้เขียนหลัก วันที่ส่ง วันที่แก้ไขล่าสุด และวันตอบรับบทความ
				 *Corresponding author E-mail: (Received; Revised ; Accepted)
		 o บทคัดยอ
			 - ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
			 - เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทย ขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
o ค�ำส�ำคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ ควรเลือกค�ำส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 4-5 ค�ำ ใช้ตัวอักษร
			 ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point
			 - เนื้อหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดขอบ , ตัวหนา
			 - ยอหนา 0.5 นิ้ว
		 o Keyword ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract ควรเลือกค�ำส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point
		 o รายละเอียดบทความ (Body)
			 - ค�ำหลักบทขนาด 16 point , ก�ำหนดชิดซาย , ตัวหนา
			 - หัวขอยอยขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดซาย , ตัวหนา
			 - ตัวอักษรขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
			 - ยอหนา 0.5 นิ้ว
		
รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทน�ำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย อุปกรณ์และวิธีด�ำเนิน การวิจัย ผลการวิจัย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
n ค�ำศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
n รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค�ำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และ
จัดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และค�ำบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
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1. อ้างอิงจากหนังสือ
รูปแบบ :
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จ�ำนวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�ำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง :
สุชาติ ประสิทธิร์ ฐั สินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. (2547). วิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงคุณภาพ: การวิจยั ปัญหาปัจจุบนั และการวิจยั อนาคตกาล.
กรุงเทพมหานคร: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.
Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history of the future. New York: Pocket Books.
2. อ้างอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.
ครั้งที่พิมพ์.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�ำนักพิมพ์.//หน้า.
ตัวอย่าง :
ปกรณ์ ปรียากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการพัฒนาชนบท. หน่วยที่ 1.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 33-34.
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. (1991). Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence from West Germany.
In Innovation and Technological Change: An International Comparizon. Zottan J. Aes and David
B. Audretsh, eds. New York: Harester Wheatsheaf. pp. 152-159.

ลัยร
า

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

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

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

ผู้เขียนศึกษาและ
จัดท�ำบทความตาม
รูปแบบที่ก�ำหนด

แก้ไข

รำไ

ส่งต้นฉบับบทความ
- ส่งผ่านระบบออนไลน์

ชภัฏ

รับบทความต้นฉบับ
แจ้งผู้เขียน

กองบรรณาธิการตรวจ
รูปแบบตามที่ก�ำหนด

ไม่ผ่าน

ลัยร
า

ผ่าน

กองบรรณาธิการส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิแยกตามสาขา

ไม่ผ่าน

ิทยา

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ตามแบบประเมิน

มห
าว

แจ้งผู้เขียน

แก้ไข
ผ่าน

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจก่อนส่งโรงพิมพ์

จัดพิมพ์เผยแพร่

ไม่ต้องแก้ไข

แจ้งผู้เขียน
แก้ไข

จบ
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ใบสมัครขอส่งบทความลงตีพิมพ์
(การกรอกใบสมัครโปรดใช้วิธีการพิมพ์)

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

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

มห
าว

ิทยา

กองบรรณาธิการสามารถติดตอข้าพเจ้า ได้ที่ r สถานที่ท�ำงานที่ระบุข้างต้น r ที่อยู่ดังต่อไปนี้
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
โทรศัพทท ที่ ำ� งาน..................................................................โทรศัพทม อื ถือ...........................................................................
โทรสาร.................................................................................E-mail.......................................................................................
และในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ชื่อ - สกุล................................................................................................................................................................................
โทรศัพท. .................................................................................................................................................................................
โทรสาร................................................................................E-mail........................................................................................
มีความเกีย่ วข้องเป็น....................................................................................................................................................................
..............................................................
(...............................................................)
............../..................../..............
เจ้าของผลงาน

กรุณาส่งใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน ไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5) อาคาร 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ตอ 10802 โทรสาร 0-3947-1056 มือถือ 086-4402639
อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com
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แบบประเมินบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
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รำไ

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

ชภัฏ

รำไ

7.
■
■
■

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

ลัยร
า

					

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

มห
าว

ิทยา

กรุณาส่ง			
				
				
				
				
				
				

