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ชื่อ  วารสารวิจัยร�าไพพรรณี
เจ้าของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม
บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒ ิ ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์  กุลโรจนภัทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ  ปรีดีดิลก   
 ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน์ ดร.พีระ  รัตนวิจิตร
บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
กองบรรณาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จินดา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย  ช่วยบ�ารุง      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  บุญเกิด      มหาวิทยาลัยบูรพา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร  พาหะนิชย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
   อาจารย์ ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  รุจิรานุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  แสงแข          
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา  กูลกัลยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลรัตน์  สมนึก
 อาจารย์ ดร.สิตางศ์  เจริญวงศ์ นางสาวกรรณิกา  สุขสมัย
 นางสาวนิตยา  ต้นสาย นางสาวปิยาภรณ์  กระจ่างศรี
 นางสาวชุลีรัตน์  ผดุงสิน นางสาวณัฐฐานี  ดีซื่อ
 นางสาวปองรัตน์  บุญลาภ นางภรณ์ทิพย์  สุภาภรณ์                    

ก�าหนดการตีพิมพ ์ ปีละ 3 ฉบับ  
ขอบเขตวารสาร วารสารวิจยัร�าไพพรรณี เป็นวารสารระดบัชาตท่ีิผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล  
 TCI กลุ่ม 2 (พ.ศ. 2563-2567) จัดท�าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับ 

 ปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกต่าง ๆ สู่สาธารณชน รวมท้ังหน่วยงานอ่ืน ๆ  
 ได้น�าผลงานวิจยัท่ีตพิีมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ เปิดรับบทความวิจัยในสาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 รวมถึงสหวิทยาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสังคมและชุมชน โดยจัดท�าเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร ่
 ปีละ 3 ฉบับ 
  ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) จ�านวน 20 บทความ
  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)  จ�านวน 20 บทความ
  ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)  จ�านวน 20 บทความ
 โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed) ในสาขา 
 วิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review      

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ	ประจ�าฉบับ	(Peer	Review)
 รองศาสตราจารย์ ดร.วริศชนม์  นิลนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  แสงแข มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
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ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ  วานิชสรรพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลรัตน์  สมนึก มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัน  ลี้กุล มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์  ระพีแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษรา  บรรจงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศินภา  บุญพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร  สวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานิตา  โพธ์ิแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 อาจารย์ ดร.สุนิตย์ตา  เย็นทั่ว มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 อาจารย์ ดร.เจนจบ  สุขแสงประสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชานุช  พิชิตธนารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา  ด้วงน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน  บางท่าไม้ มหาวิทยาศิลปากร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  เปรมใจ มหาวิทยาศิลปากร
  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ  ใจมโน มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต  ใจสุดา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์จรรย์  อาจไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ทองแผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  เสกขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ�านวย  ปาอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร  ค�าดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  นาคโปย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 อาจารย์ ดร.สินีนาถ  เริ่มลาวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  สีดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา  สลีวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  จรรยาพูน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 อาจารย์ ดร.จตุพันธ์  รุจิรานุกูล ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
 รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี มหาวิทยาลัยบูรพา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์  บุนนาค มหาวิทยาลัยบูรพา
  อาจารย์ ดร.พรรณทิพา  ตันตินัย มหาวิทยาลัยบูรพา
รายชื่อผู้พิจารณาตรวจสอบภาษาอังกฤษ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนวรรณ  อยู่ไสว มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรอยฝน  ทวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 อาจารย์วินิชยา  วงศ์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 อาจารย์หทัยชนก  อินลบ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์ นางสาวนิตยา  ต้นสาย
ปีที่พิมพ ์  พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 3)
พิมพ์ที่  ชลบุรีการพิมพ์ 194/28 ถ.พรหมาสตร์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000



มห
าวิท
ยาลั
ยรา
ชภ
ัฏรำ
ไพพ
รรณ
ีบทบรรณาธิการ

  วารสารวิจัยร�าไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�าไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยท่ีเผยแพร่บทความวิจัยของนักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่สนใจ เป็นวารสารราย 4 เดือน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 
และฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม) แต่ละฉบับมีจ�านวน 20 บทความ โดยวารสารฉบับนี้ถือเป็นปีท่ี 15 ฉบับท่ี 3 ประจ�าปี 2564  
(กันยายน-ธันวาคม) ซึ่งบทความวิจัยท่ีได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 

ตามสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review วารสารวิจัยร�าไพพรรณีได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 และได้มีการพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด กองบรรณาธิการวารสารได้ด�าเนนิการเผยแพร่วารสารวิจยัร�าไพพรรณี 
ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นประจ�าทุก 4 เดือน ปัจจุบันวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ได้ผ่าน
การรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ในวารสารกลุ่ม 2 (พ.ศ. 2563-2567) และเพื่อเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการวารสารและเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัย 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้
 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความวิจัยมาให้พิจารณาตีพิมพ์ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความ (Peer reviews) ทุกท่านท่ีให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง และขอขอบพระคุณ 

ทุกท่านท่ีมีส่วนสนับสนุนการจัดท�าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี  
ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 3 ประจ�าปี 2564 (กนัยายน-ธันวาคม) จะสามารถตอบสนองความสนใจของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างด ีท้ังนีส้ามารถตดิตาม
รายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index  
ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารจะด�าเนินการรวบรวม คัดกรองบทความวิจัยเพ่ือน�าไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาต่อไป

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ
  บรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชน เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชน ก�าหนดขนาดของ 
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติทดสอบค่าเฉล่ียของประชากรกลุ่มเดียว (One - Sample T Test) และประชากรมากกว่าสองกลุ่ม  
(one way anova) ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได ้

ต่อเดือนไม่ระบุ ความถี่ในการไปใช้บริการ 2-4 ครั้ง ต่อเดือน ประเภทสินค้าที่ใช้บริการขนส่งทั่วไปค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 0-100 บาท
ต่อคร้ัง ประเภทการใช้บริการส่งสินค้าบุคคลถึงบุคคลช่วงระยะเวลาท่ีใช้บริการช่วงเช้า (08.00-11.30 น.) และปัจจัยส่วนใหญ่ของ 
ผู้ใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชน อ�าเภอสามพราน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านบุคคล  
ด้านการสร้างรายได้ และน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านส่งเสริมการตลาดโดย 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการศึกษาข้อคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะเกีย่วกับการใช้บริการ ปรากฏว่าส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจดัโฆษณา
ท่ีน่าสนใจมากกว่านี ้ควรเพ่ิมรถในการจดัส่งสินค้าให้มากกว่านี ้ระบบ Call Center ควรมีคู่สายมากกว่านี ้ควรมีแอปพลิเคชัน่ในการตดิตาม
สินค้า 
 ผลการทดสอบ ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุและรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ 

ส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชน อ�าเภอสามพราน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอาชีพที่แตกต่างกัน 

มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชน อ�าเภอสามพราน ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยในการเลือกใช้บริการ, โลจิสติกส์, การขนส่ง 
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Abstract
 The purpose of this research are to study postal service use behavior, factors affecting postal delivery  
services, and opinions of postal service users based on private company case studies. The 400 people were  
selected as the sample group. The tool used in this research is a questionnaire. The data analysis used in this study 
was frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, one-sample t-test as a statistical hypothesis test, 
and one-way ANOVA.
 The results showed that most respondents were female company staff aged between 21 and 30 with  
unspecified monthly income. The frequency of postal service use was 2 to 5 times a month. The product types with 
general delivery services cost 0 to 100 baht a time. The time between 8 am to 11.30 am was the usual postal  
services hours used in this area. The factors of postal service use at the private postal company in am Phran District 
with included products, costs, channels of distribution personnel, physical presentation and process were found  
at the high level. The factors of marketing promotion were found at the moderate level. The results about  
the postal services recommendations and suggestions showed that most service users needed more interesting 
advertisements, more vehicles for parcel delivery, more telephone lines at the call center, and more product  
tracking applications.
 The different personal factors related to gender, age, and income did not affect the postal service use  
selection at the private postal service company in Sam Phran District showing no statistically significant difference  
at the level of 0.05. The factor related to occupations affected the postal services use selection at the private  
postal service company in Sam Pharn District showing statistically significant difference at the level of 0.5.

Keywords : Factors in choosing to use the service, Logistics, transportations   



มห
าวิท
ยาลั
ยรา
ชภ
ัฏรำ
ไพพ
รรณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564   7

สุนทรี  พุฒิวร

บทน�า
 การขนส่ง (Transportation) เป็นอุปสงค์ต่อเนื่อง  
(Derived Demand) ท�าให้เกิดเกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนซึ่งกัน 

และกันระหว่างผู ้ขาย ผู้ซื้อ การขนส่งจึงเข้ามาช่วยสนับสนุน 

การค้าขายให้สามารถส่งสินค้าจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เมื่อ
มีการค้าเกิดขึ้นย่อมมีการขนส่งตามมาเป็นอุปสงค์ต่อเนื่องกัน  
หากแนวโน้มธุรกิจการค้าในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการสินค้า
ทางไปรษณีย์เพ่ิมขึ้นตามล�าดับ การขนส่งย่อมทวีความส�าคัญมาก
ตามไปด้วย การขนส่ง มีบทบาทส�าคัญต่อการสนบัสนนุการกระจาย
สินค้าสู ่ตลาด และกระจายไปยังพ้ืนท่ีต่าง ๆ จนถึงผู ้บริโภค 

คนสุดท้าย มีท้ังสินค้าเร่งด่วน สินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งในปัจจุบัน
วิวัฒนาการของการค้าขายเป็นรูปแบบเสรีมากขึ้น นอกจากน้ี 

การขนส่งยังต้องค�านึงถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

โดยจะต้องขนส่งให้ถูกท่ีถูกเวลาและทันต่อความต้องการ ให้ได้รับ
การบริโภคสินค้าถูกที่ถูกเวลาถูกตัวบุคคล
 ในช่วงเวลา 3-5 ปีท่ีผ่านมา ตลาดการขนส่งทางไปรษณีย์
เพ่ิมสูงขึน้ ตลาดขนส่งพัสดรุายย่อยในไทยเตบิโตไม่ต�า่กว่า 10-20% 
ต่อปี โดยปัจจบุนัมีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ปัจจยัส�าคัญมาจาก
การขยายตัวธุรกิจ E-Commerce ในรูปแบบค้าปลีกค้าส่ง ท่ีใน
แต่ละปีเติบโตสูงถึง 30% โดยทุกวันนี้มีมูลค่า 700,000 ล้านบาท 
เม่ือการค้าออนไลน์ขยายตวั ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการส่งพัสดุ
ย่อยแบบเร่งด่วนมีแนวโน้มสูงข้ึนตมาไปด้วย จึงเกิดบริษัทขนส่ง 
รายย่อยซึ่งเป็นบริษัทเอกชน เกิดขึ้นเพื่อแบ่งส่วนตลาดมากมาย
 บริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชน นับเป็น 

ผู้ให้บริการหน้าใหม่ท่ีสุด น้องใหม่ไฟแรงซึ่งการจัดตั้งจากเป็น 

ความร่วมมือกันระหว่าง ABC กับ บริษัท ผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่
ในต่างประเทศ  เปิดเป็นบริการขนส่งพัสดยุ่อยแบบเร่งด่วน (Small 
Parcel Delivery) ทั้งในรูปแบบ B2B (ธุรกิจ ถึง ธุรกิจ) B2C (ธุรกิจ 
ถึง ผู้บริโภค) และ C2C (ผู้บริโภค ถึง ผู้บริโภค) โดยจะขยายพื้นที่
การให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย มีสโลแกน Delivery for 
service and Happiness with quality to you เราพร้อมส่งมอบ
ความสุข ให้ลูกค้าของเราทุกคน วางใจได้ท้ังเร่ือง คุณภาพการให้
บริการที่มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณี
ศึกษาบริษัทเอกชน 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษา
บริษัทเอกชน 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการส่งไปรษณีย์ 
กรณีศึกษาบริษัทเอกชน 

ขอบเขตโครงการวิจัย   

 จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่ง
ไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชน อ�าเภอสามพราน โดยผู้จัดท�า
วิจัยได้แบ่งขอบเขตการท�าวิจัยออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
 ขอบเขตด้านประชากร    
 ประชากรท่ีศึกษา คือ  ผู้ใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษา
บริษัทเอกชน จ�านวน 400 คน โดยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วย
การใช้สูตร W.G.COCHRAN (กลัยา วาณิชย์บญัชา, 2549) จากสตูร
ไม่ทราบจ�านวนประชากร และใช้การสุ่มแบบการเลือกแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) ท�าการแจกแบบสอบถาม ณ สถานท่ี 
ท�าการของบริษัทขนส่งพัสดุไปรษณีย์ 6 สาขา
 ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ศึกษา 
 พ้ืนท่ีท่ีศึกษา คือ บริษทั ไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษทัเอกชน 
จ�านวน 6 สาขา ได้แก่ 
 1. สาขา 1 ต.บางกระทึก 
 2. สาขา 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม 
 3. สาขา 3 Express อ.สามพราน
 4. สาขา 4 บ้านใหม่ อ.สามพราน 
 5. สาขา 5 ต.ยายชา อ.สามพราน 
 6. สาขา 6 ถ.พุทธมณฑลสาย7 ต.ท่าตลาด 
 ขอบเขตด้านระยะเวลาท�าการศึกษา 
 ในการท�าวิจัยและเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2562 จนถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
 ประโยชน์ที่ได้รับ	
 1. ได้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณี
ศึกษาบริษัทเอกชน
 2. ได้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษา
บริษัทเอกชน
 3. ได้ทราบความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณี
ศึกษาบริษัทเอกชน 
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สมมติฐานของการวิจัย			
 ผู้ใช้บริการบริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชน  
ท่ีมีปัจจัยส่วนบคุคลต่างกนั มีปัจจยัในการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ 
กรณีศึกษาบริษัทเอกชน ที่แตกต่างกัน 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

 เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ แบบสอบถาม  
(Questionnaire) การสร้างแบบสอบถามมีส่วนประกอบด้วยกัน  
4 ส่วน ดังนี้
 ส่วนท่ี 1  เป็นค�าถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ลักษณะค�าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check - list)
 ส่วนท่ี 2 เป็นค�าถามเก่ียวกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้
บริการของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะค�าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ 
(Check - list)
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ 
ลักษณะเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
ลักษณะค�าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended)
 จากนั้นน�าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ ่มตัวอย่าง  
30 คน แล้วน�าผลจากการทดสอบมาหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
(Alpha Coefficient) ด้วยวิธีการครอนบัคแอลฟา (Cronbach 
Alpha) ได้ค่าความเชือ่ม่ัน 0.905 ซึง่ถอืได้ว่าข้อค�าถามมีความเชือ่ม่ัน 

ในระดับท่ียอมรับได้จึงน�าไปใช้ในการรวบรวมข้อมูลกับประชากร 
400 คน จากนั้นน�าข้อมูลมาท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและตอบ
วัตถุประสงค์ ดังนี้
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกความถี่
และค่าร้อยละ
 ส่วนท่ี 2 ข ้อมูลพฤติกรรมการใช ้บริการของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ความถีใ่นการไปใช้บริการขนส่ง ประเภทสนิค้า
ที่ใช้บริการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ประเภทการใช้บริการ
ส่งสินค้า ช่วงระยะเวลาท่ีใช้บริการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การ
แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์  
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน�าเสนอ
ลักษณะทางกาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบค่าเฉล่ียของประชากรกลุ่มเดียว 
(One-Sample T test) และประชากรมากกว่าสองกลุ่ม (One-Way 
ANOVA) ในการทดสอบสมติฐาน
 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
การบริการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)

กรอบแนวความคิด	

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ข้อมูลส่วนตัว
 1. เพศ
 2. อายุ
 3. อาชีพ
 4. รายได้ต่อเดือน

พฤติกรรมการใช้บริการ
 1. ความถี่ในการไปใช้บริการขนส่ง
 2. ประเภทสินค้าที่ใช้บริการขนส่ง
 3. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
 4. ประเภทการใช้บริการส่งสินค้า
 5. ช่วงระยะเวลาที่ใช้บริการ

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing	Mix	’7Ps)

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
 2. ด้านราคา (Price)
 3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย
  (Place)
 4. ด้านส่งเสริมการตลาด
  (Promotion)
 5. ด้านบุคคล (People)



มห
าวิท
ยาลั
ยรา
ชภ
ัฏรำ
ไพพ
รรณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564   9

สุนทรี  พุฒิวร

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 213 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาเป็นเพศชาย จ�านวน 187 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.8 ส่วนใหญ่เป็นอายุช่วง (21-30 ปี) คิดเป็นร้อยละ 36.8 
รองลงมาอันดับสองเป็นอายุช่วง (31-40 ปี) รองลงมาอันดับสาม
เป็นช่วงอายุช่วง (ต�่ากว่า 18 ปี) อันดับสี่เป็นช่วงอายุ (40 ปีขึ้นไป) 
คิดเป็นร้อยละ 15.0 ส่วนใหญ่เป็นอาชีพพนักงานบริษัท จ�านวน  
110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาอันดับสองอาชีพธุรกิจ 

ส่วนตัว จ�านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมาอันดับสาม
นักเรียน/นักศึกษา จ�านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมา
อันดับส่ีข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ�านวน 69 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 17.3 และรองลงมาอันดับที่ห้าอื่น ๆ จ�านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.8 และส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือนไม่ระบุ จ�านวน 96 คน  
คิดเป็นร้อยละ 24.0 รองลงอันดบัหนึง่ต�า่กว่า (10,000 บาท) จ�านวน 
92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 รองลงอันดับสาม (10,000-20,000 
บาท) จ�านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 รองลงมาอันดับส่ี 
(20,001-30,000 บาท) จ�านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8  
รองลงมาอันดับห้า (30,000 บาทขึ้นไป) จ�านวน 48 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 12.0
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ความถี่ในการเลือก
ใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชน (2-4 ครั้งต่อเดือน) 
จ�านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาอันดับสอง (1 ครั้ง
ต่อเดอืน) จ�านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาอันดบัสาม 
(5-6 คร้ังต่อเดือน) จ�านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และ 

รองลงมาอันดับสี่ (มากกว่า 6 ครั้งต่อเดือน) จ�านวน 49 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 12.3 ส่วนใหญ่ประเภทสินค้าทีใ่ช้บริการบริการส่งไปรษณย์ี 
กรณีศึกษาบริษัทเอกชน ของทั่วไป จ�านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.0 รองลงมาอันดับสอง ส่ิงของมีค่า จ�านวน 84 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 21.0 รองลงมาอันดับสาม เอกสาร จ�านวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.5 รองลงมาอันดับส่ี อ่ืน ๆ โปรดระบุ จ�านวน 6 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.5 ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งไปรษณีย์ 
กรณีศึกษาบริษัทเอกชน (0-100 บาทต่อคร้ัง) จ�านวน 132 คน  
คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมาอันดับสอง (101-200 บาทต่อครั้ง) 
จ�านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาอันดับสาม  
(201-300 บาทต่อครั้ง) จ�านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 รองลง
มาอันดับสี่ (300 บาทขึ้นไปต่อครั้ง) จ�านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.5 และรองลงมาอันดับที่ห้า (อื่น ๆ โปรดระบุ) จ�านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.5 ส่วนใหญ่ประเภทการใช้บริการส่งสินค้า บุคคล
ถึงบุคคล จ�านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาอันดับสอง 
ธุรกิจถึงบุคคล จ�านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมาอันดับ
สาม ธุรกิจถึงธุรกิจ จ�านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 รองลงมา
อันดับสี่ บุคคลถึงธุรกิจ จ�านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และ
รองลงมาอันดับท่ีห้า อ่ืน ๆ จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  
ส่วนใหญ่ช่วงระยะเวลาท่ีใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัท
เอกชน ช่วงเช้า (08.00-10.30 น.) จ�านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.0 รองลงมาอันดับสอง ช่วงสาย (10.30-12.30 น.) จ�านวน  
107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 รองลงมาอันดับสาม ช่วงบ่าย  
(12.31-14.30 น.) จ�านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมา
อันดับสี่ ช่วงเย็น (14.31-16.30 น.) จ�านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.8 และรองลงมาอันดับที่ห้า อื่น ๆ  จ�านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.3

ตารางที่	1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ 
  กรณีศึกษาบริษัทเอกชน ด้านผลิตภัณฑ์
              ด้านผลิตภัณฑ์	 	̄X  	 S.D.	 ระดับความส�าคัญ	 จัดอันดับ
1. ทันเวลาที่ก�าหนด 4.19 0.85 มาก   1*

2. มีบริการที่ได้มาตรฐาน 4.07 1.66 มาก 2
3. บริการดีเหมือนกันทุกครั้ง 3.86 0.89 มาก 4
4. พนักงานมีค�าแนะน�าเพื่อให้เข้าใจง่าย 3.81 0.89 มาก 5
5. สินค้าที่ส่งมีสภาพสมบูรณ์ 3.90 0.82 มาก 3
ภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์	 3.96	 0.76	 มาก 
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 จากตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
ของระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณี
ศึกษาบริษัทเอกชน ด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(X̄  = 3.96) ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่ามีค่า 

คะแนนเฉลี่ยอยู ่ระหว่าง (3.81-4.19) ซึ่งสามารถเรียงล�าดับ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้
 *ล�าดับที่ 1 ทันเวลาที่ก�าหนด (X̄   = 4.19)
   ล�าดับที่ 2 มีการบริการที่ได้มาตรฐาน (X̄   = 4.07)
   ล�าดับที่ 3 สินค้าสภาพสมบูรณ์ (X̄   = 3.90)

ตารางที่	2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ 
  กรณีศึกษาบริษัทเอกชน ด้านราคา 
                  ด้านราคา	 	̄X  	 S.D.	 ระดับความส�าคัญ	 จัดอันดับ
1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3.89 0.83 มาก   1*

2. ราคาบรรจุหีบห่อไม่แพงเกินไป 3.88 0.86 มาก 2
3. ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับร้านอื่น 3.86 0.84 มาก 3
ภาพรวม	 3.87	 0.78	 มาก 

 จากตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
ของระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณี
ศึกษาบริษัทเอกชน ด้านราคาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄  = 

3.87) ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่ามีค่าคะแนน
เฉล่ียอยูร่ะหว่าง (3.86-3.89) ซึง่สามารถเรียงล�าดบัค่าคะแนนเฉล่ีย

จากมากไปน้อย ได้ดังนี้
 *ล�าดับที่ 1  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (X̄   = 3.89)     
   ล�าดับที่ 2 ราคาบรรจุหีบห่อไม่แพง (X̄   =3.88)     
   ล�าดับที่ 3 ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับร้านอื่น (X̄   = 3.86)     

ตารางที่	3  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ 
  กรณีศึกษาบริษัทเอกชน ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
      ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 	̄X  	 S.D.	 ระดับความส�าคัญ	 จัดอันดับ
1. เดินทางสะดวก 4.14 4.25 มาก   1*

2. มีสาขาใกล้บ้าน 3.55 1.02 มาก 2
3. มีสาขาเพียงพอในการให้บริการ 3.51 1.00 มาก 3
ภาพรวม	 3.73	 1.72	 มาก

 

 จากตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
ของระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการบริการส่งไปรษณีย์ 
กรณีศึกษาบริษัทเอกชน ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (X̄  = 3.73) ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ 
ปรากฏว่ามีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง (3.51-4.14) ซึ่งสามารถ 

เรียงล�าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้
 *ล�าดับที่ 1 เดินทางสะดวก (X̄   = 4.14)   
   ล�าดับที่ 2 มีสาขาใกล้บ้าน (X̄   = 3.55)   
   ล�าดับที่ 3 มีสาขาเพียงพอในการให้บริการ (X̄   = 3.51)   

ตารางที่	4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ 
  กรณีศึกษาบริษัทเอกชน ด้านส่งเสริมการตลาด
           ด้านส่งเสริมการตลาด	 	̄X  	 S.D.	 ระดับความส�าคัญ	 จัดอันดับ
1. น่าสนใจ 3.19 1.14 ปานกลาง 3
2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 3.26 1.16 ปานกลาง 2
3. มีช่วงโปรโมชั่น 3.18 1.13 ปานกลาง 4
4. มีการส่งเสริมการตลาดหลากหลาย 3.30 1.15 ปานกลาง   1*

ภาพรวม	 3.23	 1.08	 ปานกลาง 



มห
าวิท
ยาลั
ยรา
ชภ
ัฏรำ
ไพพ
รรณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564   11

สุนทรี  พุฒิวร

 จากตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
ของระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณี
ศึกษาบริษัทเอกชน ด้านส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X̄   = 3.23) ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏ
ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง (3.18-3.30) ซึ่งสามารถเรียงล�าดับ

ค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้
 *ล�าดับที่ 1 มีการส่งเสริมการตลาดที่หลากหลาย 
   (X̄   = 3.30)   
   ล�าดับที่ 2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ (X̄   = 3.26)   
   ล�าดับที่ 3 น่าสนใจ (X̄   = 3.19) 

ตารางที่	5  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ 
  กรณีศึกษาบริษัทเอกชน ด้านบุคคล
                ด้านบุคคล	 	̄X  	 S.D.	 ระดับความส�าคัญ	 จัดอันดับ
1. การแต่งกายของพนักงาน 4.22 2.15 มาก   1*

2. การช่วยเหลือและแก้ปัญหา 4.11 0.82 มาก 2
3. มารยาทของพนักงาน 4.04 0.87 มาก 4
4. บุคลิกและสีหน้าท่าทางที่แสดงออก 4.09 0.81 มาก 3
ภาพรวม	 4.12	 0.91	 มาก 

 จากตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
ของระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณี
ศึกษาบริษัทเอกชน ด้านบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄  = 

4.12) ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่ามีค่าคะแนน
เฉล่ียอยูร่ะหว่าง (4.04-4.22) ซึง่สามารถเรียงล�าดบัค่าคะแนนเฉล่ีย

จากมากไปน้อย ได้ดังนี้
 *ล�าดับที่ 1 การแต่งกาย (X̄   = 4.22)
   ล�าดับท่ี 2 การช่วยเหลือและแก้ปัญหาอย่าง (X̄    = 4.11)
   ล�าดับที่ 3 บุคลิกและสีหน้าท่าทางที่แสดงออก 
   (X̄   = 4.09)

ตารางที่	6 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ 
  กรณีศึกษาบริษัทเอกชน ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
   ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ	 	̄X  	 S.D.	 ระดับความส�าคัญ	 จัดอันดับ
1. เห็นแหล่งที่ตั้งได้ง่าย 3.90 1.05 มาก   1*

2. บรรยากาศสถานที่มีความสวยงาม 3.82 0.94 มาก 3
3. มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย 3.69 1.03 มาก 4
4. สถานที่มีความสะอาด 3.85 0.90 มาก 2
ภาพรวม		 3.82	 0.87	 มาก 

 จากตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
ของระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณี
ศึกษาบริษทัเอกชน ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄   = 3.82) ส�าหรับผลการพิจารณา
เป็นรายข้อ ปรากฏว่ามีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง (3.69-3.90)  

ซึ่งสามารถเรียงล�าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้
 *ล�าดับที่ 1 เห็นแหล่งที่ตั้งได้ง่าย (X̄   = 3.90)
   ล�าดับที่ 2 สถานที่มีความสะอาด (X̄   = 3.85)
   ล�าดับท่ี 3 บรรยากาศสถานท่ีมีความสวยงาม (X̄   = 3.82)

ตารางที่	7 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ 
  กรณีศึกษาบริษัทเอกชน ด้านกระบวนการ
             ด้านกระบวนการ	 	̄X  	 S.D.	 ระดับความส�าคัญ	 จัดอันดับ
1. ขั้นตอนไม่ซับซ้อน 3.90 0.88 มาก 2
2. ระบบติดตามของสินค้ามีความถูกต้อง 3.93 0.88 มาก   1*

ภาพรวม	 3.91	 0.86	 มาก 
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สุนทรี  พุฒิวร

 จากตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
ของระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษา 
บริษัทเอกชน ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄  = 

3.91) ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่ามีค่าคะแนน
เฉล่ียอยูร่ะหว่าง (3.90-3.93) ซึง่สามารถเรียงล�าดบัค่าคะแนนเฉล่ีย
จากมากไปน้อย ได้ดังนี้
 *ล�าดับที่ 1 ระบบติดตามของสินค้ามีความถูกต้อง 
   (X̄   = 3.93)
   ล�าดับที่ 2 ขั้นตอนซับซ้อน (X̄   = 3.90)

ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างกัน
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่ง
ไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชน
 สมมติฐานการวิจัยที่	1
 ผู้ใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชน ที่มีเพศ
แตกต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณี
ศึกษาบริษัทเอกชนต่างกัน
 สมมติฐานทางสถิติที่	1
 H0 : เพศท่ีแตกต่างกัน มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้
ไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชนไม่แตกต่างกัน
 H

1
 : เพศท่ีแตกต่างกัน มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

ไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชนต่างกัน 

ตารางที่	8 แสดงค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ 
  กรณีศึกษาบริษัทเอกชน จ�าแนกตามสถานภาพด้านอายุ
ระดับแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการไปรษณีย์	กรณีศึกษาบริษัทเอกชน	 P-Value
ด้านผลิตภัณฑ์ 0.528
ด้านราคา 0.339
ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 0.332
ด้านส่งเสริมการตลาด 0.192
ด้านบุคคล 0.053
ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะ 0.534
ด้านกระบวนการ 0.831
ภาพรวมระดับแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการไปรษณีย์	กรณีศึกษาบริษัทเอกชน	 0.177

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

 จากตารางท่ี 8 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความ 

แตกต่างของระดับแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณี
ศึกษาบริษทัเอกชน จ�าแนกตามสถานภาพด้านอาย ุพบว่า ระดบัค่า 

แรงจงูใจในการเลือกใช้บริการบริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษทั
เอกชนในภาพรวมไม่แตกต่าง อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.05 

ตอนที่ 5 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริการ
ตารางที่	9 แสดงจ�านวนของข้อความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริการส่งไปรษณีย์ 
  กรณีศึกษาบริษัทเอกชนโดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 4 คน โดยมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะดังนี้
  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ	 จ�านวน
1. ควรมีการจัดโฆษณาที่น่าสนใจมากกว่านี้ 1
2. ควรเพิ่มรถในการจัดส่งสินค้าให้มากกว่านี้ 1
3. ระบบ call center ควรมีคู่สายมากกว่านี้ 1
4. ควรมีแอปพลิเคชั่นในการติดตามสินค้า 1
	 	 รวม	 4
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สุนทรี  พุฒิวร

อภิปรายผลและสรุปผล	
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
53.3 มีอายุช่วง (21-30 ปี) คิดเป็นร้อยละ 36.8 มีอาชีพเป็น 

พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 27.5 และรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่
ไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 24.0
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการไปใช้บริการ 
2-4 คร้ังต่อเดอืน คิดเป็นร้อยละ 44.0 และประเภทสินค้าท่ีใช้บริการ
ขนส่ง คือ ของท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 59.0 มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 
0-100 บาทต่อครัง้ และส่วนใหญ่ประเภทการใช้บริการส่งสินค้านัน้
จะเป็นประเภทบุคคลถึงบุคคล คิดเป็นร้อยละ 52.5 ส่วนช่วงระยะ
เวลาที่ใช้บริการนั้นเป็นช่วงเช้า (08.00-10.30 น.) 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการเลือก
ใช้บริการส่งไปรษณีย์ ด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(X̄   = 3.96) ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่าล�าดับที่ 1 
ได้แก่ ขนส่งสินค้าได้ทันเวลาที่ก�าหนด (X̄   = 4.19) ปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อการเลือกใช้บริการ ด้านราคาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄   = 

3.87) ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่าล�าดับที่ 1 ได้แก่ 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ (X̄   = 3.89) ปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อการเลือกใช้บริการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษา
บริษัทเอกชน ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายโดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก (X̄   = 3.73) ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า
ล�าดับที่ 1 ได้แก่ เดินทางสะดวก (X̄   = 4.14) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชน  
ด้านส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X̄    = 3.23) 
ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่าล�าดับท่ี 1 ได้แก่  
มีรูปแบบการส่งเสริมการตลาดที่หลากหลาย (X̄   = 3.30) ปัจจัยที ่
ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ ด้านบคุคลโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก 
(X̄   = 4.12) ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่าล�าดับที่ 1 
ได้แก่ การแต่งกายของพนักงาน (X̄   = 4.22) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄   = 3.82) ส�าหรับผลการพิจารณา
เป็นรายข้อปรากฏว่าล�าดบัที ่1 ได้แก่ เหน็แหล่งท่ีตัง้ได้ง่าย (X̄    = 3.90) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการด้านกระบวนการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (X̄   = 3.91) ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ 
ปรากฏว่าล�าดับท่ี 1 ได้แก่ ระบบติดตามของสินค้ามีความถูกต้อง
และประสิทธิภาพ (X̄   = 3.93)

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัท รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ไม่ระบุ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤตกิรรมการใช้บริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการไปใช้
บริการ 2-4 ครั้งต่อเดือน และประเภทสินค้าที่ใช้บริการขนส่ง คือ
ของท่ัวไป มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 0-100 บาทต่อคร้ัง และ 

ส่วนใหญ่ประเภทการใช้บริการส่งสินค้าน้ันจะเป็นประเภทบุคคล 

ถึงบุคคล ส่วนช่วงระยะเวลาที่ใช้บริการนั้นเป็นช่วงเช้า (08.00-
10.30 น.) 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่ง
ไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชน ด้านผลิตภัณฑ์โดย 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏ
ว่าล�าดับที่ 1 ได้แก่ ขนส่งสินค้าได้ทันเวลาที่ก�าหนด ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้ไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชน ด้านราคาโดย 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏ
ว่าล�าดบัท่ี 1 ได้แก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของการบริการ ปัจจยั
ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชน
ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส�าหรับ
ผลการพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่าล�าดับท่ี 1 ได้แก่ เดินทาง
สะดวก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษา
บริษัทเอกชน ด้านส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่าล�าดับท่ี 1 
ได้แก่ มีรูปแบบการส่งเสริมการตลาดท่ีหลากหลาย ปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการเลือกใช้บริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษทัเอกชน ด้านบคุคล 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ
ปรากฏว่าล�าดับที่ 1 ได้แก่ การแต่งกายของพนักงาน ผลการศึกษา
ข้อคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเลือกใช้ไปรษณีย์ กรณีศึกษา
บริษัทเอกชน
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
บริการส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษาบริษัทเอกชนดังนี้
 ล�าดับที่ 1 ควรมีการจัดโฆษณาที่น่าสนใจมากกว่านี้
 ล�าดับที่ 2 ควรเพิ่มรถในการจัดส่งสินค้าให้มากกว่านี้
 ล�าดับที่ 3 ระบบ call center ควรมีคู่สายมากกว่านี้
 ล�าดับที่ 4 ควรมีแอปพลิเคชั่นในการติดตามสินค้า
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บทคัดย่อ
 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในอ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อคอนโดมิเนียมในอ�าเภอปากช่อง ศึกษาการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ของผู้ซื้อในอ�าเภอปากช่อง เปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้ซื้อในอ�าเภอปากช่อง จ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนยีมของผูซื้อ้ในอ�าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสมีา โดย
ใช้แบบสอบถาม จ�านวน 400 ชุด เป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ค่าสถิติร้อยละและค่าเฉลี่ย t-test การวิเคราะห์แบบ ANOVA  
ใช้ F-test, (One-way ANOVA), Pearson Product Moment Correlation และ Multiple Regression Analysis ผลการศึกษา 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
50,001 บาทขึน้ไป และมีอาชพีพนกังานบริษทัเอกชน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการซือ้คอนโดมิเนยีมและกระบวนการการตดัสนิใจ 
อยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด ด้านข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุ ด้านสถานภาพครอบครัว ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม ระดับความสัมพันธ์สูงทิศทางเดียวกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  
ด้านบุคคล และลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อกระบวนการการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในอ�าเภอปากช่อง อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกบัการเลือกท�าเลท่ีตัง้ท่ี การคมนาคมสะดวก ออกแบบอาคาร
ให้มีความทันสมัยสวยงาม เลือกวัสดุในการก่อสร้างที่มีคุณภาพมาตรฐาน จัดขนาดพื้นที่ของห้องให้เหมาะกับการใช้งาน และมีสิ่งอ�านวย
ความสะดวกท่ีหลากหลาย รวมท้ังก�าหนดราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของคอนโดมิเนียม จัดกิจกรรมการขายฟรีค่าส่วนกลาง มีส่วนลด
เงินสด (Cash back) จัดหาพนักงานท่ีมีความรู้เกี่ยวกับโครงการ ดูแลบริหารจัดการโครงการให้กับเจ้าของห้องเป็นอย่างดี จัดระบบ 

การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพในทุกด้าน จัดพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีมีความร่มร่ืนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มีสถานท่ีออกก�าลังกาย
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาพมีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน

ค�าส�าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, คอนโดมิเนียม, อ�าเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา 
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Abstract
 The objectives of this study were: 1) to study the marketing mix factors to buy a condominium in Pak Chong 
District, 2) to investigate consumer decision to purchase a condominium in Pak Chong District, 3) to compare the 
consumer decision classified by personal data, and 4) to study the relationship between marketing mix factors and 
consumer decision on purchasing a condominium. The sample group was 400 consumers by using a questionnaire 
as a quantitative research tool. The statistics used were percentage, mean, t-test, F-test, one-way ANOVA, Pearson 
correlation, and multiple regression analysis. 
 Findings indicated that most of the respondents were male, aged between 31 and 40 years old, married 
status, graduation in bachelor’s degree, more than 50,001 baht of the average monthly income, and workers for 
private industries. The marketing mix factors and the decision-making process of buying a condominium were at the 
highest level. The hypothesis testing revealed that personal differences in age, marital status, level of education,  
and income affected the decision to buy a condominium. The marketing mix factors correlated with the consumer 
decision to buy a condominium with a high level of the opinion in the same direction. The marketing mix factors in 
terms of marketing, products promotions, personnel, and physical appearance influenced the consumer decision on 
buying a condominium in Pak Chong District with a statistical significance at the level of 0.05.  
 Recommendations from the results of the study were that the entrepreneurs of the condominium projects 
should emphasize on the selection of locations supporting the convenient transportation, modern design of building 
with standard quality of construction materials, suitable room space for use with a variety of amenities, setting  
appropriate price for the quality of the condominium, a cashback discount, personnel with knowledge of the project, 
organizing an efficient service system in all aspects, and providing a common area with beautiful atmosphere and 
various forms of exercise facilities in a safe condition and ready to use.

Keywords : The Marketing Mix, Factors Affecting the Decision to Buy, Condominium, Pak Chong District,  
  Nakhon Ratchasima Province
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บทน�า	
 ท่ีอยู่อาศัยเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิตของมนุษย์
โดยท่ัวไป ปัจจุบันท่ีอยู่อาศัยจึงมีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้นตามการเพ่ิม
ของจ�านวนประชากรมนุษย์ อีกทั้งความเป็นอยู่ของประชาชน
เปล่ียนแปลงไป จากบ้านเดี่ยวหรือทาวเฮาส์ เป็นคอนโดมิเนียม  
จึงเป็นท่ีอยู่อาศัยในรูปแบบใหม่ของประชากรท่ีชอบความสะดวก 
และความปลอดภัย ตลาดคอนโดมิเนียมมีการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาโครงการ ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตของผู้ซื้อส�าหรับใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย ส่งผลให้โครงการ
คอนโดมิเนยีมได้รับการยอมรับจากผู้ซือ้เพ่ิมมากขึน้ จงึมีการแข่งขนั
ในการจงูใจผู้ซือ้ เพ่ือดงึดดูผู้ท่ีสนใจในการเลือกซือ้ท่ีอยูอ่าศัยในแบบ
ห้องชุด ท�าให้ผู้ซื้อมีโอกาสในการเลือกพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือห้องชุดหรือคอนโดมิเนยีมท่ีตรง
กับวิถีชีวิตมากท่ีสุด ปัจจัยการตลาดจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญท่ี
โครงการคอนโดมิเนียมต่าง ๆ ได้น�ามาใช้ในการจูงใจผู้ซื้อ และการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม เป็นเหตุให้ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษา 

การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม (เชาว์ เพ็ชรราช และจิรวรรณ  
ทรัพย์เจริญ, 2556: 91)
 ปัจจบุนัราคาท่ีดนิในเขตอ�าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา 
มีแนวโน้มท่ีสูงขึน้โดยสาเหตมุาจากการเป็นแหล่งท่องเท่ียวพักผ่อน 
และส่งผลให้เกิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสูงหรือ
ห้องชุดเพ่ิมขึ้น ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการยื่นขอใบอนุญาต 

การก่อสร้างประเภทอาคารชุด (ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
Press Release, วันที่ 4 ธันวาคม 2561)
 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดท�ารายงานสรุปผล 

การส�ารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการท่ีอยูอ่าศัยทีอ่ยูร่ะหว่าง
การขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ในจังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 2 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมือง และอ�าเภอปากช่อง โดยนบัเฉพาะ
โครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต�่ากว่า 6 หน่วย
 โครงการอาคารชุด จ�านวน 28 โครงการ มีจ�านวนหน่วย 
4,562 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 15,812 ล้านบาท มีหน่วย 

เหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 1,881 หน่วย หรือร้อยละ 41.2 
ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดท้ังหมด คิดเป็นมูลค่าหน่วย 

เหลือขาย 5,707 ล้านบาท และมีโครงการวิลล่า จ�านวน 14 โครงการ 
มีหน่วยในผังจ�านวน 531 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 14,510  
ล้านบาท หน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 283 หน่วย หรือ 

ร้อยละ 53.3 ของหน่วยในผังโครงการวิลล่าทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า
หน่วยเหลือขาย 7,913 ล้านบาท (ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562)
 ป ัจจุบันภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย ์ประเภท
คอนโดมิเนยีมหรือห้องชดุในเขตอ�าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา 
เร่ิมมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดิมท่ีจะมีเฉพาะในกรุงเทพฯ 

ปริมณฑล หรือในตัวเมืองใหญ่ ๆ เท่านั้น ปัจจุบันได้มีการขยายตัว
ไปสู่พ้ืนท่ีต่างจังหวัด หรือท่ีพักตากอากาศ ซึ่งธุรกิจคอนโดมิเนียม
ก�าลังเป็นท่ีต้องการของตลาด ผู้ประกอบการธุรกจิประเภทนีจ้งึต้อง
มีการแข่งขนัเพ่ือดงึเอาส่วนแบ่งทางการตลาดมาให้มากท่ีสุด เพราะ
การเพ่ิมขึ้นของจ�านวนประชากรและแผนการพัฒนาในโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาครัฐท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อคอนโดมิเนียม
ของประชาชนท้ังในกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือพ้ืนท่ีต่างจังหวัดเอง 
ท่ีมองหาท่ีอยูอ่าศัยในลักษณะบ้านพักตากอากาศในพ้ืนท่ีต่างจงัหวัด
ไว้เป็นบ้านหลังท่ีสองส�าหรับพักผ่อนวันหยุด หรือพักผ่อนในวัย
เกษียณ โดยพ้ืนท่ีอ�าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา กเ็ป็นสถานท่ี 
แห่งหนึง่ท่ีอยูไ่ม่ไกลจากเมืองหลวงมากนกั ส่งผลให้โอกาสทางธุรกจิ
กเ็ปิดกว้างตามไปด้วย อีกท้ังคนท�างานภายในตวัจงัหวัดนครราชสมีา
และต่างจงัหวัดเอง ได้เร่ิมเข้ามาหางานท�าในอ�าเภอปากช่อง จงัหวัด
นครราชสีมาอีกด้วย ซึ่งน�าไปสู่ความต้องการด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีเพิ่ม
มากขึ้น (ปิยะพงษ์ เทียนธวัชกุล, 2561)
 ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ซื้อท่ีส่งผลต่อการ
เลือกซื้อคอนโดมิเนียมในอ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
ท่ีจะสามารถน�าผลท่ีได้นัน้มาวางแผนกลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัสภาวะ 
และตรงความต้องการของผู้ซื้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมท้ัง 
ท่ีพักอาศัยถอืเป็นปัจจยัท่ีมีความส�าคัญต่อชวิีตของคนในครอบครัว
ส�าหรับคนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาหรือคนต่างพ้ืนท่ี รวมถึง
คนที่มาท�างานในอ�าเภอปากช่อง ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
ถือว่าเป็นท่ีตอบโจทย์ชีวิตได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านท�าเลท่ีตั้ง  
มีส่ิงอ�านวยความสะดวกสบายท่ีทางโครงการได้มอบให้ เช่น  
สระว่ายน�้า ฟิตเนส ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี ความสะดวก
สบายในการเดินทาง บริการต่าง ๆ รวมถึงการซื้อขายเปลี่ยนมือ 

ได้ง่ายกว่าในอนาคต ท�าให้คอนโดมิเนยีมจึงเหมาะกบัไลฟ์สไตล์ของ
คนยคุใหม่ท่ีไม่ค่อยมีเวลา ด้วยขนาดของห้องท่ีเล็กกะทัดรัด การจะ
ท�าความสะอาดห้องในช่วงวันหยุดจึงใช้เวลาแค่ไม่นาน หรือในบาง
โครงการก็มีบริการท�าความสะอาดจากแม่บ้านของคอนโดมิเนียม 
ส่งผลให้คอนโดมิเนียมเริ่มเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น
 จากข้อมูลดงักล่าวข้างต้นจะเหน็ได้ว่า โครงการอาคารชดุ
มีหน่วยเหลือขายเป็นจ�านวนมากบางโครงการเหลือมากกว่า 
ร้อยละ 50 ท�าให้ผู้วิจัยได้มีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ 

การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในอ�าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือน�าข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ ์

การตลาดในการจ�าหน่ายคอนโนมิเนียม การเลือกท่ีต้ังท�าเล และ
การพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อต่อไป

วัตถุประสงค์	
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือ
คอนโดมิเนียมในอ�าเภอปากช่อง 



มห
าวิท
ยาลั
ยรา
ชภ
ัฏรำ
ไพพ
รรณ
ี

วรณัน  ธญาณวัฒน์, ชิณโสณ์  วิสิฐนิธิกิจา

18   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564

 2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้ซื้อ 

ในอ�าเภอปากช่อง 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ 
ผู้ซื้อในอ�าเภอปากช่อง จ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้ซื้อในอ�าเภอ
ปากช่อง

สมมติฐานของการวิจัย
 1. ข้อมูลส่วนบคุคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมของผู้ซื้อในอ�าเภอปากช่องที่แตกต่างกัน
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ 

การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้ซื้อในอ�าเภอปากช่อง 
 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้ซื้อในอ�าเภอปากช่อง

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาแบบแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยได้ก�าหนดวิธีการในการศึกษาไว้ดงันี้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรกลุ ่มตัวอย ่างท่ีใช ้ในการศึกษาเป ็นผู ้ซื้อ
คอนโดมิเนียมในอ�าเภอปากช่อง เลือกตัวอย่างจ�านวน 400 ราย  
การศึกษาในครั้งนี้ ใช้การค�านวณหากลุ่มตัวอย่าง (Sample size) 
แบบไม่ทราบจ�านวนประชากรท่ีแน่นอน ของ W.G.Cochran ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนี้
 สูตร  n  =  P (1-P)(z2)/(e2)
 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
 P = ค่าความน่าจะเป็นของจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง
   ที่ต้องการสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
 e  = ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
 z = ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้ 
 (ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% z มีค่าเท่ากับ 1.96)
แทนค่า n  = (.50)(1-.50)(1.962)/(.052)
 n = (.50)(.50)(3.8416)/.0025
 n = .9604/.0025
 n = 384.16 
 ในการค�านวณ จะได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 385 ราย แต่
ท้ังนีเ้พ่ือป้องกันความผดิพลาดท่ีอาจเกดิขึน้ในการตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ทางผู้ศึกษาจึงได้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น
จ�านวน 400 ราย 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง 
มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
 1. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้สร้าง
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้
  1.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้ง 
หลักการ และวิธีการสร้างแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยตลอดจน
ก�าหนดกรอบแนวความคิดการวิจยั โดยได้รับค�าแนะน�าจากอาจารย์
ที่ปรึกษา
  1.2 ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ 

และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือน�ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง 
ข้อค�าถาม
  1.3 ก�าหนดประเด็นและขอบเขตของค�าถามให้มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย
  1.4 ด�าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง
  1.5 น�าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอกับอาจารย์ 
ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือน�าไปปรับปรุง 
ในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์
  1.6 ท�าการปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบรูณ์ ตามท่ี
อาจารย์ที่ปรึกษาได้เสนอแนะ
  1.7 น�าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย
แล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) ผลการประเมินค่า IOC (Index of  
congruence) มีค่าเท่ากับ .880
  1.8 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้เชี่ยวชาญ น�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท�าการตรวจสอบอีกครั้ง
แล้วน�ามาแก้ไขให้สมบูรณ์ ก่อนน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ต่อไป
  1.9 น�าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามท่ี
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะแล้ว ทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา จ�านวน 40 คน
  1.10  น�าแบบสอบถามท่ีผ่านการวิเคราะห์และจ�าแนก
แล้วมาวิเคราะห์หาค่าความเชือ่ม่ัน (Reliability) โดยหาสัมประสทิธิ์
อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ผลการ
ประเมินแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .951
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วิธีด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
 เพ่ือให้การศึกษามีความสมบูรณ์ ได้มีวิธีการด�าเนินการ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
 1. ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมจากการศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งต่าง ๆ  ท้ังต�ารา เอกสารและผลการศึกษาวิจัยอ่ืน ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง
 2. ข ้อมูลท่ีได ้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ ่ม 

เป้าหมาย และรับกลับคืนมาด้วยตนเอง ด�าเนนิการตรวจสอบความ
เรียบร้อย เพ่ือให้แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ครบถ้วน  
และสามารถน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้กลุ่มประชากรตัวอย่าง
จ�านวน 400 ตัวอย่าง

การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล
 ท�าการประมวลผลข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการหาอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) 
และค่าเฉล่ีย (Mean) โปรแกรม Microsoft Excel ซึง่เป็นโปรแกรม
ส�าเร็จรูปส�าหรับสร้างแผนภูมิวงกลม (Pie Chart) และแผนภูมิแท่ง 
(Bar Chart) พร้อมค�าอธิบายผล และน�าผลท่ีได้จากแผนภูมิ 

มาน�าเสนอเพื่อวิเคราะห์ตามลักษณะของตัวแปรต่าง ๆ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติที่ใช้
คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่ออธิบายข้อมูล
เชิงประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามและตัวแปรต่าง ๆ 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ส�าหรับ
การทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช้ คือ t-test การวิเคราะห์แบบ 
ANOVA ใช้ F-test, (One-way ANOVA), Pearson Product 
Moment Correlation และ Multiple Regression Analysis 

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาเร่ืองการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี 
สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ประจ�าต่อ
เดือน 50,001 บาทขึ้นไป ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
 1.	 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความส�าคัญของปัจจัย 

ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนยีม แสดงผล
การวิเคราะห์ได้ผลตามตารางที่ 1 

ตารางที่	1 แสดงผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในอ�าเภอปากช่อง
การวิเคราะห์ทางสถิติ

x̄ S.D. แปลผล
ด้านบุคคล  4.82 .421 ระดับมากที่สุด
ด้านกระบวนการ 4.81 .433 ระดับมากที่สุด
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.76 .458 ระดับมากที่สุด
ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.75 .494 ระดับมากที่สุด
ด้านราคา 4.74 .484 ระดับมากที่สุด
ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.50 .642 ระดับมาก
ด้านโปรโมชั่น 4.39 .720 ระดับมาก
ภาพรวมเฉลี่ย 4.61 .522 ระดับมากที่สุด

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมอยู ่ในระดับส�าคัญมากท่ีสุด  
ซึ่งประกอบด้วย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา อยู่ในระดับส�าคัญมากท่ีสุด 
ตามล�าดับ ส่วนด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย และด้านโปรโมชั่นอยู่ใน
ระดับมาก ตามล�าดับ

	 2.	 แสดงระดับความส�าคญัการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนยีม	
ในอ�าเภอปากช่อง
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดบัการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนยีม
ในอ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แสดงผลการวิเคราะห์ได้ผล
ตามตารางที่ 2
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในอ�าเภอปากช่อง ภาพรวมอยู่ในระดับ
ความมากท่ีสุด ประกอบด้วยการประเมินผลภายหลังการซื้อ  
การตัดสินใจซื้อ การประเมินทางเลือก การรับรู้ถึงความต้องการ 
และการค้นหาข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล�าดับ
 3.	 เปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนยีมของผูซ้ื้อ
ในอ�าเภอปากช่อง	จ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
 การศึกษาพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ และอาชีพท่ี
แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม

 ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ ด้านสถานภาพครอบครัว 
ด้านระดบัการศึกษา ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ที่แตกต่างกัน
 4.	 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลาดกับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในอ�าเภอ
ปากช่องในภาพรวม
 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสม 
ทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม 

แสดงผลการวิเคราะห์ตามดังตารางที่ 3

ตารางที่	2 แสดงผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในอ�าเภอปากช่อง
กระบวนการการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

ในอ�าเภอปากช่อง
การวิเคราะห์ทางสถิติ

x̄ S.D. แปลผลระดับความคิดเห็น
การประเมินผลภายหลังการซื้อ 4.79 .441 เห็นด้วยมากที่สุด
การตัดสินใจซื้อ 4.78 .451 เห็นด้วยมากที่สุด
การประเมินทางเลือก 4.77 .463 เห็นด้วยมากที่สุด
การรับรู้ถึงความต้องการ 4.61 .611 เห็นด้วยมากที่สุด
การค้นหาข้อมูลข่าวสาร 4.54 .664 เห็นด้วยมากที่สุด
ภาพรวมเฉลี่ย 4.70 .526 เห็นด้วยมากที่สุด

ตารางที่	3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ความสัมพันธ์การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในอ�าเภอปากช่อง

r ระดับความสัมพันธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ .587** ปานกลางทิศทางเดียวกัน
ด้านราคา .559** ปานกลางทิศทางเดียวกัน
ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย .517** ปานกลางทิศทางเดียวกัน
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด .561** ปานกลางทิศทางเดียวกัน
ด้านบุคคล .632** สูงทิศทางเดียวกัน
ด้านกระบวนการ .500** ปานกลางทิศทางเดียวกัน
ด้านลักษณะทางกายภาพ .676**              สูงทิศทางเดียวกัน
ค่าเฉลี่ย .576** ปานกลางทิศทางเดียวกัน

** อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2-tailed)

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ภาพรวมมีความ
สัมพันธ์ระดับสูงทิศทางเดียวกัน (r) =.768 เม่ือพิจารณาความ
สัมพันธ์จากสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ (r) เรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยได้
ดงันี ้ด้านลักษณะทางกายภาพระดับความสัมพันธ์สูงทิศทางเดียวกัน 
(r) = .676 ด้านบุคคลระดับความสัมพันธ์สูงทิศทางเดียวกัน (r) = 
.632 ด้านผลิตภัณฑ์ระดับความสัมพันธ์ปานกลางทิศทางเดียวกัน 

(r) = .587 ด้านการส่งเสริมทางการตลาดระดับความสัมพันธ์ 
ปานกลางทิศทางเดียวกัน (r) = .561 ด้านราคาระดับความสัมพันธ์
ปานกลางทิศทางเดียวกัน (r) = .559 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ระดับความสัมพันธ์ปานกลางทิศทางเดียวกัน (r) = .517 ด้าน
กระบวนการระดบัความสัมพันธ์ปานกลางทิศทางเดยีวกนั (r) = .549 
ตามล�าดับ
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 5.	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในอ�าเภอปากช่อง
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเปรียบเทียบปัจจัย 

ส ่วนประสมทางการตลาดท่ี มี อิทธิพลต ่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบสรุปได้ดัง
ตารางที่ 4

ตารางที่	4 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด B Std. Error Beta t Sig. ผลการทดสอบ

(Constant) .422 .187 .000 2.257 .025
1. ด้านผลิตภัณฑ์ .024 .041 .232 5.788 .000* มี
2. ด้านราคา -.019 .042 -.020 -.447 .655 ไม่มี
3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย .042 .031 .056 1.355 .176 ไม่มี
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด .135 .029 .216 5.250 .000* มี
5. ด้านบุคคล .255 .047 .251 5.471 .000* มี
6. ด้านกระบวนการ .006 .042 .006 .135 .893 ไม่มี
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ .249 .039 .291 6.349 .000* มี

* อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2-tailed)

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบคุคล ด้านการส่งเสริม 
การตลาด และด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในอ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
 จากการศึกษาเร่ืองปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาด 

ในการซื้อคอนโดมิเนียม ผู้ศึกษามีประเด็นที่จะอภิปรายดังนี้
 1. ด้านข้อมูลส่วนบคุคล จากการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจ 
ซื้อคอนโดมิเนียม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อายรุะหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
รายได้ประจ�าต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม จากการศึกษาข้อมูลระดับความ
ส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อคอนโดมิเนียม 
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และ
ด้านลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวมของส่วนประสมทางการตลาด
อยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ผลจากการศึกษาพบว่า อยู่ใน
ระดับความส�าคัญมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับความส�าคัญมากท่ีสุด 4 รายการ ประกอบด้วย วัสดุในการ

ก่อสร้างมีคุณภาพมาตรฐาน พ้ืนท่ีขนาดของห้องเหมาะกับการใช้งาน 
อาคารออกแบบทันสมัยสวยงาม และส่ิงอ�านวยความสะดวก 

หลากหลาย ตามล�าดับ
  2.2 ด้านราคา ผลจากการศึกษาพบว่า อยู่ในระดับ
ความส�าคัญมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ความส�าคัญมากที่สุด 4 รายการ ประกอบด้วย ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพวัสดุ ราคาเหมาะสมกับท�าเลที่ตั้ง ราคาเหมาะสมกับขนาด
ห้อง และค่าใช้จ่ายในการโอนเหมาะสม ตามล�าดับ
  2.3 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผลจากการศึกษา
พบว่า อยู่ในระดับความส�าคัญมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดความ 

คิดเห็นอยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด 3 รายการ ประกอบด้วย  
ท่ีตัง้โครงการอยูใ่กล้ท่ีท�างาน การเดนิทางไปยงัโครงการสะดวก และ
ท่ีตั้งโครงการมีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ อยู่ในระดับความ
ส�าคัญมาก 1 รายการ คือ ที่ตั้งโครงการสังเกตเห็นได้ง่าย
  2.4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผลจากการศึกษา
พบว่า อยู่ในระดับความส�าคัญมาก โดยมีรายละเอียดความคิดเห็น 
อยู่ในระดับความส�าคัญมากท่ีสุด 1 รายการ คือ โปรโมชั่นฟรี 
ค่าส่วนกลาง และระดับส�าคัญมาก 3 รายการ ประกอบด้วย  
มีโปรโมชั่นส่วนลดเงินสด (Cash back) มีการโฆษณาผ่านสื่ออย่าง 
ทั่วถึง มีโปรโมชั่นแจกรถยนต์หรือแจกทอง ตามล�าดับ
  2.5 ด้านบุคคล ผลจากการศึกษาพบว่า อยู่ในระดับ
ความส�าคัญมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ความส�าคัญมากท่ีสุด 4 รายการ ประกอบด้วย พนกังานพูดจาสภุาพ
เต็มใจให้บริการ ดูแลบริหารจัดการโครงการเป็นอย่างดี พนักงาน
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับโครงการ 

เป็นอย่างดี ตามล�าดับ
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  2.6 ด้านกระบวนการ ผลจากการศึกษาพบว่า อยูใ่น
ระดับความส�าคัญมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับความส�าคัญมากที่สุด 4 รายการ ประกอบด้วย ระบบการให้
บริการมีประสิทธิภาพ ระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีดี มีระบบ
ช่องทางการช�าระค่าใช้จ่ายสะดวกปลอดภัย มีระบบการใช้สัญญา
ถูกต้องตามมาตรฐาน ตามล�าดับ
  2.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ ผลจากการศึกษา 
พบว่า อยู่ในระดับความส�าคัญมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดความ 

คิดเห็นอยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด 4 รายการ ประกอบด้วย 
พ้ืนท่ีสวนหย่อมเรียบร้อยสวยงาม อากาศถ่ายเทร่มร่ืนน่าอยู ่  
สระว่ายน�้าพร้อมใช้งาน และแสงสว่างเพียงพอทั่วถึง ตามล�าดับ
  สรุปผลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ 

การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนยีมของผูบ้ริโภคในอ�าเภอปากช่อง จงัหวัด
นครราชสีมา ด้วยปัจจัยดังนี้ ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่พนักงานขาย
มีความส�าคัญอยากมากในการให้ค�าแนะน�ากับผู้ซื้อในการตัดสินใจ
ซื้อ กระบวนการในการให้บริการ การขาย การท�าสัญญามีความ
ส�าคัญท่ีสะดวกรวดเร็ว คอนโดมิเนียมมีการออกแบบทันสมัย
สวยงาม วัสดุมีมาตรฐาน พ้ืนท่ีใช้งานมีความเหมาะสม จัดสภาพ
แวดล้อมได้สวยงาม ร่มรื่น อากาศถ่ายเท มีสิ่งอ�านวยความสะดวก
มีสระว่ายน�้า ราคามีความเหมาะสมสามารถตัดสินใจซื้อได้ ท�าเล 

ท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง ชื่อโครงการสังเกตเห็นได้ง่ายชัดเจน 
โครงการมีส่วนลด และโปรโมชั่นต่าง ๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในอ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 3. ข้อมูลเกีย่วกบักระบวนการการตัดสนิใจซือ้คอนโดมิเนยีม 
จากการศึกษาข ้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม พบว่า ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการค้นหา
ข้อมลูข่าวสาร ด้านการประเมนิทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจซือ้ และ
ด้านการประเมินผลภายหลังการซื้อ ในภาพรวมของกระบวนการ
การตดัสินใจอยูใ่นระดบัความส�าคัญมากท่ีสดุ โดยมีรายละเอียดดงันี้
  3.1 ด้านการรับรู้ถงึความต้องการ ผลจากการศึกษา
พบว่า อยู่ในระดับความส�าคัญมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดความ 

คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 3 รายการ ประกอบด้วย  
ตดัสินใจซ้ือเพราะบริษทับริหารจดัการ ตดัสนิใจซือ้เพราะการเดนิทาง 
สะดวก และตดัสินใจซ้ือเพราะชือ่เสยีงของเจ้าของโครงการ อยูใ่นระดบั 

เห็นด้วยมาก 1 รายการ คือ ตัดสินใจซื้อเพราะลงทุนหรือเก็งก�าไร 
  3.2 ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ผลจากการศึกษา
พบว่า อยู่ในระดับความส�าคัญมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดความ 

คิดเหน็ความส�าคัญมากท่ีสุด 3 รายการ ประกอบด้วย ศึกษาประวติั
ของเจ้าของโครงการก่อนซื้อ ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและ
เว็บไซต์ก่อนซื้อ สอบถามข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ก่อนซื้อ และ
ระดับความส�าคัญมาก 1 รายการ คือ ศึกษาข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
(หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, ใบปลิว) ก่อนซื้อ

  3.3 ด้านการประเมินทางเลือก ผลจากการศึกษา 
พบว่า อยู่ในระดับความส�าคัญมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดความ 

คิดเห็นอยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด 4 รายการ ประกอบด้วย 
พิจารณาท�าเลท่ีต้ังก่อนตัดสินใจซื้อ พิจารณาราคากับงบประมาณ
ก่อนตดัสินใจซือ้ พิจารณาชือ่เสียงของโครงการก่อนตดัสินใจซือ้ และ
พิจารณาเปรียบเทียบกับโครงการอื่นก่อนตัดสินใจซื้อ ตามล�าดับ
  3.4 ด้านการตัดสินใจซื้อ ผลจากการศึกษาพบว่า 
อยู่ในระดับความส�าคัญมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดความคิดเห็น 

อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 4 รายการ ประกอบด้วย ตัดสินใจซื้อ
โดยค�านึงถึงคุณภาพ ตัดสินใจซื้อเพราะการดูแลบริหารจัดการ 
ตัดสินใจซื้อโดยค�านึงถึงรูปแบบสถาปัตยกรรม และตัดสินใจซื้อ
เพราะชื่อเสียงของโครงการ ตามล�าดับ
  3.5 ด้านการประเมินผลหลังการซื้อ ผลจากการ
ศึกษาพบว่า อยู่ในระดับความส�าคัญมาก โดยมีรายละเอียดความ 

คิดเห็นอยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด 4 รายการ ประกอบด้วย 
จะแนะน�าหรือบอกต่อคนท่ีรู้จัก พึงพอใจการดูแลบริหารจัดการ  
พึงพอใจการรับประกันและบริการหลังการขาย และพึงพอใจระบบ
รักษาความปลอดภัยของโครงการ ตามล�าดับ
  จะเห็นว่าผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในอ�าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา
ภาพรวมในแต่ละกระบวนการของการตดัสินใจอยูใ่นระดบัเหน็ด้วยมาก

งานวิจัยที่สอดคล้องกับการศึกษา
 1. สอดคล้องกับงานวิจัยของนฤตย์อร  ศรีคงแก้ว และ
เบญจวรรณ  สุจริต (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยการตลาดท่ีมีผล 

ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากที่สุด
 2. สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรัลรัชว์  สุรธรรมทวี 
(2553) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพรวมอยู่
ในระดับสูงมากที่สุด
 3. สอดคล้องกันงานวิจัยของ ปิยะพงษ์  เทียนธวัชกุล 
(2562) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม 

ของประชากรในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับส�าคัญมากที่สุด
 4. สอดคล้องกันงานวิจัยของ ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด,  
เจตสฤษฎ์  สังขพันธ์ และ เลิศพงศ์  ปานรัตน์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับส�าคัญมากที่สุด
 5. ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญด้านบุคคล 

อยู่ในระดับสูงมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะพงษ์   
เทียนธวัชกุล (2561) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อ
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คอนโดมิเนยีม ของประชากรในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา 
พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญด้านบุคคล  
อยูใ่นระดบัสูงมากท่ีสุดเช่นกนั อันอาจมีปัจจยัมาจากคอนโดมิเนยีม
ในพ้ืนที่ต่างจังหวัดนั้น เจ้าของห้องชุดไม่ได้พักอาศัยเป็นประจ�า  
จึงอาจส่งผลให้เจ้าของห้องชุดให้ความส�าคัญด้านบุคคลท่ีดูแล 

อาคารชุดของตนมากที่สุดเป็นล�าดับแรก

ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาคร้ังนี้ท�าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด และกระบวนการการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน
อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะส�าหรับ
ผู้ประกอบการน�าไปปรับปรุงพัฒนาธุรกจิคอนโดมิเนยีมให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภค ดังนี้ 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับ
การออกแบบอาคารให้มีความทันสมัยสวยงาม เลือกวัสดุในการ
ก่อสร้างท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน จัดขนาดพ้ืนท่ีของห้องให้เหมาะกับ
การใช้งาน และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่หลากหลาย
 2. ด้านราคา ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญในการ
ก�าหนดราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพองค์รวมของคอนโดมิเนียมท้ัง
ท�าเลที่ตั้ง วัสดุในการก่อสร้าง ขนาดห้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
โอนที่มีความเป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
 3. ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย ผู้ประกอบการควรเลือก
ท�าเลที่ตั้งคอนโดมิเนียมใกล้ที่ท�างาน การคมนาคมสะดวก มีความ
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
 4. ด้านส่งเสริมทางการตลาด ผู้ประกอบการควรให้ความ
ส�าคัญในการจัดกิจกรรมการขายฟรีค่าส่วนกลาง มีส่วนลดเงินสด 
(Cash back) โฆษณาผ่านสื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
 5. ด้านบุคคล ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญในการ
จัดหาพนักงานท่ีมีความรู้เกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย พูดจาสุภาพเต็มใจให้บริการ ดูแลบริหารจัดการ
โครงการให้กับเจ้าของห้องเป็นอย่างดี 
 6. ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญ
การจัดระบบการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีดี มีระบบช่องทางการช�าระค่าใช้จ่ายสะดวกปลอดภัย  
มีระบบการใช้สัญญาถูกต้องตามมาตรฐาน 
 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการควรให้ความ
ส�าคัญในการจัดพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีมีความร่มร่ืนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม มีสถานท่ีออกก�าลงัในรูปแบบต่าง ๆ  ท่ีอยูใ่นสภาพ
มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน
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บทคัดย่อ
 การวิจยัคร้ังนี ้มีวัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความรู้ ระดบัทัศนคต ิและระดบัการมีส่วนร่วมเกีย่วกบัการประหยดัพลังงานไฟฟ้า
และศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลด้านส่วนบุคคล ทัศนคติเก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าท่ีมีผลกับการมีส่วนร่วมในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ�านวน 400 คน ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) โดยใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) เพื่อใช้ทดสอบค่าความสัมพันธ์กันส�าหรับค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้และ
ระดบัทัศนคตเิก่ียวกบัการประหยดัพลังงานไฟฟ้าและระดบัการมีส่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าของนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี จังหวัดลพบุรี อยู่ในระดับสูง โดยระดับการมีส่วนร่วมแยกตามด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับสูงทั้ง 4 ด้าน ส่วนปัจจัยที่ม ี

ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา คือ อายุ ชั้นปีท่ีศึกษา และคณะท่ีศึกษา มีความสัมพันธ์กับ 

การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยที่เพศ 
และทัศนคติเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05  

ค�าส�าคัญ : การมีส่วนร่วม, การประหยัดพลังงานไฟฟ้า, ทัศนคติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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Abstract
 The objectives of this research were to investigate level of knowledge, attitude and participation and to 
study the relationship between personal factors and attitude towards electricity saving affecting the participation in 
electricity saving of students at Thepsatri Rajabhat University, Lopburi Province. A questionnaire was used as a research 
tool to collect data from the sample of 400 students at Thepsatri Rajabhat University. Data collected were then 
analyzed using statistics, including percentage and mean. The relationship between variables was analyzed using 
Pearson’s Correlation Coefficient through SPSS in order to test the correlation values with a statistical significance 
level of 0.05. The results of this research indicated that overall knowledge and attitude towards electricity saving  
of the respondents was at a high level. Overall participation in electricity saving of the respondents was at a high 
level. When individual aspects were considered, four aspects were at a high level. By studying the relationship  
between variables, age, university year, and faculty were related with the participation in electricity saving of the 
respondents with a statistical significance level of 0.01. Gender and attitude towards electricity saving were related 
to the participation in electricity saving of the respondents with a statistical significance level of 0.05.

Keywords : participation, electricity saving, attitude towards electricity saving, Thepsatri Rajabhat University
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บทน�า
 พลังงานไฟฟ้าถือเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งท่ีเป็นปัจจัย
ส�าคัญมากในปัจจุบัน เป็นรากฐานท่ีส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และความเป็นอยู่ด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ ส่งผลให้การใช้
พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี (จารินี  ม้าแก้ว, 2557) ท�าให้
ต้องมีการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ โดยในปี 2561 ประเทศไทย 
น�าเข้าพลังงาน เช่น น�้ามันดิบมีการน�าเข้า 82,974 พันตันเทียบเท่า
น�้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติมีการน�าเข้า 13,800 พันตันเทียบเท่า 
น�้ามันดิบ ถ่านหินมีการน�าเข้า 15,556 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ 
น�้ามันส�าเร็จรูปมีการน�าเข้า 2,570 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ และ
พลังงานไฟฟ้ามีการน�าเข้า 2,273 พันตนัเทียบเท่าน�า้มันดิบ เป็นต้น 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรัุกษ์พลังงาน, 2561) รัฐบาลใน
ทุกสมัยได้ก�าหนดนโยบายท่ีจะให้คนไทยมีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่ง
พัฒนาพลังงานทดแทน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเห็นความจริงจังในการ
ด�าเนินนโยบายประหยัดพลังงาน (กระทรวงพลังงาน, ม.ป.ป) เช่น 
การไฟฟ้านครหลวงเปิดโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ใช้ไฟฟรี 
เหลือขายรัฐ รายได้เพ่ิม เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟ 
ใช้เอง และขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบ จะช่วยประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้ 1-3 หม่ืนบาท (ศูนย์ข่าวพลังงาน, 2562) นอกจากนี้ 
การศึกษาของหทัยรัตน์  เศรษฐวนิช และภิรดา  ชัยรัตน์ (2560) 
พบว่า การประหยัดพลังงานเป็นมาตรการส�าคัญท่ีอาจช่วยแก้ไข
ปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศได้ โดยเฉพาะการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าในส่วนของภาครัฐ เช่น สถานตี�ารวจ โรงพยาบาล และ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เป็นสถาบัน
อุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน 
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา 
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยนืของปวงชน มีส่วนร่วม
ในการจัดการ การบ�ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล ้อมอย ่างสมดุลและยั่ งยืน ป ัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนท้ังระดับระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ท�าให้ปัจจุบันจ�านวนมีนักศึกษา บุคลากร อาคารเรียน 
และส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ิมมากขึน้ ท�าให้ปริมาณการใช้พลังงาน
ด้านต่าง ๆ  เพ่ิมขึน้ เนือ่งจากมีอาคารขนาดใหญ่หลายอาคาร ภายใน
มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 24 อาคาร ไม่รวมโรงแรมเทพธานีเพลส 
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จงึจดัเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทกิจการขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยมีอัตราการการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ โดยแต่ละเดอืนจะมีค่าไฟฟ้า เดอืนละประมาณ 1 ล้าน
กว่าบาท ปีละประมาณ 10 กว่าล้านบาท ท�าให้สิน้เปลืองงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยและสูญเสียกระแสไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ 

อีกด้วย การประหยัดพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรียังมีการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้อง ถูกปล่อยปละละเลย  
ขาดความรับผดิชอบและไม่มีจติส�านกึในการประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
จึงท�าให้เป็นสาเหตุท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเสียงบประมาณ
ในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าจ�านวนมาก โดยเราสามารถน�ากระบวนการ 
มีส่วนร่วมเข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากเป็น
วิธีการเดียวท่ีไม่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการซับซ้อน และเป็นการ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ด�าเนินการ 
ติดตามและประเมินผล เพ่ือท่ีจะให้การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประสบความส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นการมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นแนวทางหนึ่งท่ีสามารถช่วยลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้ และช่วยลดการสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่าย โดย
จะเห็นได้จากงานวิจัยของ สุชิรา  นวลก�าแหง และพิศุทธ์ิ  บัวเปรม 
(2559) ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแสงสว่าง  
ด้านพลังงานความร้อน และด้านพลังงานความเย็น เช่น ถอดปลั๊ก
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเม่ือไม่มีการใช้งาน ปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

ก่อนเลิกใช้งาน 30 นาที และเปิดไฟเพื่อให้แสงสว่างในส่วนที่ใช้งาน
เท่านัน้ เป็นต้น ท�าให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของชมุชนจงัหวัดเพชรบรูณ์ 
ลดลง ดงันัน้ผู้วิจยัจงึสนใจจะท�าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จงัหวัดลพบุรี เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมจดักจิกรรมสร้างสรรค์
หรือเป็นแนวทางในการประหยดัพลังงานไฟฟ้า ซึง่น�าไปสู่การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยต่อไป 

วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้ ระดับทัศนคติ และระดับ 

การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลด้านส่วนบุคคล  
ด้านความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าท่ีมีผล 

กับการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ�านวน 7,021 คน กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ�านวน 
400 คน หาขนาดของกลุ่มตวัอย่างด้วยสูตรของทาโร่ ยามาเน (Taro 
Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 
    N   n  =  ________
            1+N(e)2                                  
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 โดย n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง             
  N แทน จ�านวนทั้งหมด หรือขนาดของประชากร
    ทั้งหมด              
  e แทน ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (โดยก�าหนด 

    ให้เท่ากับ 0.05)

 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยนี้จะด�าเนินการโดยน�า
ร่างแบบสอบถามมาทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือและทดสอบ
ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือซึ่งมีขั้นตอนดังรูปที่ 1
 

รูปที่	1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัยรูปท่ี ข้ันตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย

ตวัแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ตวัแปรอิสระคือ ปจจัยสวนบคุคล ไดแก เพศ อายุ ช้ันปที่ศึกษา คณะที่ศึกษา
ความรูในการประหยัดพลังงานไฟฟา  ทัศนคติในการประหยัดพลังงานไฟฟา ตัวแปรตาม คือ การมีสวนรวมในการประหยัด
พลังงานไฟฟา เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสํารวจรายการ ( แบบสอบถามวัดที่มีการประเมินคา 
ตัวเลือก ใช และ ไมใช แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาแบบลิเคิรท ( 5 ระดับ การวิเคราะห
ขอมูล สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยคา
สัมประสิทธ์ิแบบเพียรสัน ( เพื่อใชทดสอบคาความสัมพันธกัน สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical   Package for the Social Science)  

ผลการวิจัย 

ขอมูลดานปจจยัสวนบุคคล 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68.5 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเปนรอยละ 31.5 อายุ สวนใหญอยูในชวงระหวาง 20-21 ป คิด
เปนรอยละ รองลงมาคือ อายุอยูระหวาง - ป คิดเปนรอยละ . อายุอยูระหวาง - ป คิดเปนรอยละ และ
อันดับสุดทายคือ ชวงอายุมากกวา 23 ป คิดเปนรอยละ 5.5 เปนนักศึกษาช้ันปที่ 1 2 3 4 และ 5 คิดเปนรอยละ 31.25 
26.50 22.25 17 และ 3 ตามลําดับ โดยเปนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คิดเปนรอยละ 29 รองลงมาคือ 
คณะวิทยาการจัดการ คิดเปนรอยละ 7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ คณะครุศาสตร คิดเปนรอยละ
10.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 9.25 และกลุมตัวอยางคณะที่นอยสุดคือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คิด
เปนรอยละ 8.75 (รูปที่

 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระคือ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  ชั้นปีท่ีศึกษา คณะที่ศึกษา  
ความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทัศนคติในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบส�ารวจรายการ 
(Check - List)  แบบสอบถามวัดท่ีมีการประเมินค่า 2 ตัวเลือก  
ใช่ และ ไม่ใช่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 
(Likert Rating Scale) 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation) เพ่ือใช้ทดสอบค่าความสัมพันธ์กัน 
ส�าหรับค่านัยส�าคัญทางสถติท่ีิ 0.05 โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS 
(Statistical Package for the Social Science) 

ผลการวิจัย
 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จงัหวัดลพบรีุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31.5 
อายุ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 20-21 ปี คิดเป็นร้อยละ 46  
รองลงมาคือ อายุอยู่ระหว่าง 22-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.5 อายุอยู่
ระหว่าง 18-19 ปี คดิเป็นร้อยละ 16 และอนัดบัสดุท้ายคือ ชว่งอายุ
มากกว่า 23 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.5 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 3 4 
และ 5 คิดเป็นร้อยละ 31.25 26.50 22.25 17 และ 3 ตามล�าดับ 
โดยเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็น 

ร้อยละ 29 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจดัการ คิดเป็นร้อยละ 27.5 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคิดเป็นร้อยละ 15 คณะครุศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 10.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 
9.25 และกลุ่มตวัอย่างคณะท่ีน้อยสุดคือ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 8.75 (รูปที่ 2)
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 ระดับความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	จังหวัดลพบุรี	
 จากการศึกษาความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี โดยการใช้วิธี
การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และใช้เกณฑ์การวัดค่าระดับ 

ความรู้ของกลุ่มตวัอย่างต่อแบบสอบถามเป็นรายข้อ มีเกณฑ์การให้
คะแนน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับความรู้สูงมีคะแนนร้อยละ 76 ของ
คะแนนเต็มขึ้นไป ระดับความรู้ปานกลางมีคะแนนร้อยละ 60-75 
ของคะแนนเต็ม และระดับความรู้ต�่ามีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 
ของคะแนนเต็ม (พรรณศิริ  ยุติศรี, 2546) ข้อมูลด้านความรู้ในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดใช่หรือไม่ เป็นข้อทีต่อบถกูมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 97.3 
รองลงมา คือ ควรถอดปล๊ักเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนดิเม่ือไม่มีการใช้งาน
ใช่หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 95.2 และควรเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิด
ประหยัดพลังงานใช่หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 94.7 ตามล�าดับ ส่วนข้อ
ท่ีตอบผิดมากท่ีสุด คือ ควรเพ่ิมจ�านวนหลอดไฟในบริเวณท่ีอาศัย
แสงธรรมชาติได้ใช่หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมา คือ ควร
ปลูกต้นไม้ในห้องท�างานท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศใช่หรือไม่ คิดเป็น 

ร้อยละ 46.5 และในฤดูหนาวแม้อากาศไม่ร้อนมากก็ควรจะเปิด
เคร่ืองปรับอากาศได้ตามปกตใิช่หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 46 ตามล�าดบั 
เม่ือใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดย
พิจารณาระดับความรู้เป็นรายบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอยู่ระดับสูง คิดเป็น 

ร้อยละ 48.75 จ�านวน 195 คน รองลงมา คือ ระดับความรู ้

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.50 จ�านวน 134 คน และระดับ 

ความรู้ต�่า คิดเป็นร้อยละ 17.75 จ�านวน 71 คน ตามล�าดับ
 ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	จังหวัดลพบุรี
 จากการศึกษาระดับทัศนคตเิกีย่วกับการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าของนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีจงัหวัดลพบรีุ โดย
ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน มีเกณฑ์การให้คะแนน 
5 ระดับ ได้แก่ 5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากอย่างยิ่ง 4 คะแนน
หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  
2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย และ 1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย
น้อยอย่างยิ่ง โดยเกณฑ์การวัดค่าระดับทัศนคติในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของกลุ่มตวัอย่างต่อแบบสอบถามเป็นรายข้อ มีเกณฑ์
การให้คะแนน 3 ระดบั ได้แก่ คะแนนเฉลีย่ 1.00-2.33 มีความหมาย
ว่า ระดบัทัศนคติต�า่ คะแนนเฉล่ีย 2.34-3.67 มีความหมายว่าระดบั
ทัศนคติปานกลาง และคะแนนเฉล่ีย 3.68-5.00 มีความหมายว่า
ระดบัทัศนคตสูิง (สุธาสิน,ี 2548) ผลการศึกษาพบว่า ระดบัทัศนคติ
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี จังหวัดลพบุรี อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉล่ียด้านทัศนคต ิ

ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมทั้งหมดเท่ากับ 4.04 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค�าถาม ท่านคิดว่าหน้าที่การประหยัด
พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นหน้าท่ีของ
ทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.39 รองลงมาคือ ท่านคิดว่าควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แทนฉลากที่ไม่มีการรับรอง ค่าเฉลี่ย

  

 

รูปท่ี 2 ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุร ี

ระดับความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี  
จากการศึกษาความรูในการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี โดย

การใชวิธีการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ และใชเกณฑการวัดคาระดับความรูของกลุมตัวอยางตอแบบสอบถามเปนรายขอ
มีเกณฑการใหคะแนน 3 ระดับ ไดแก ระดับความรูสูงมีคะแนนรอยละ 76 ของคะแนนเต็มขึ้นไป ระดับความรูปานกลางมี
คะแนนรอยละ 6 7 ของคะแนนเต็ม และระดับความรูต่ํามีคะแนนนอยกวารอยละ 6 ของคะแนนเต็ม พรรณศิริ 2546) 
ขอมูลดานความรูในการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา การประหยัดพลังงานไฟฟา คือ การใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ และใชใหเกิดประโยชนสูงสุดใชหรือไม 
เปนขอที่ตอบถูกมากที่สุด คดิเปนรอยละ 7 3 รองลงมา คอื ควรถอดปล๊ักเคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิดเมื่อไมมีการใชงานใชหรือไม
คดิเปนรอยละ และควรเลือกใชเครื่องใชไฟฟาชนิดประหยัดพลังงานใชหรือไม คิดเปนรอยละ 7 ตามลําดับ สวนขอที่
ตอบผิดมากที่สุด คือ ควรเพ่ิมจํานวนหลอดไฟในบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาติไดใชหรือไม คิดเปนรอยละ 6 รองลงมา คือ
ควรปลูกตนไมในหองทํางานที่มีเครื่องปรับอากาศใชหรือไม คิดเปนรอยละ 6 และในฤดูหนาวแมอากาศไมรอนมากกค็วร
จะเปดเคร่ืองปรับอากาศไดตามปกตใิชหรือไม คิดเปนรอยละ 46 ตามลําดับ เมื่อใชเกณฑการแบงกลุมความรูเก่ียวกับการ
ประหยัดพลังงานโดยพิจารณาระดับความรูเปนรายบคุคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาอยูระดบัสูง คิดเปนรอยละ 7 จํานวน คน รองลงมา คือ ระดับความรูปานกลาง คิดเปนรอยละ 33 จํานวน
3 คน และระดับความรูต่ํา คิดเปนรอยละ 7 7 จํานวน 7 คน ตามลําดับ

ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

จากการศึกษาระดับทัศนคติเก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัด
ลพบุรี โดยใชวิธีการหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีเกณฑการใหคะแนน  ระดับ ไดแก คะแนนหมายถงึเห็นดวยมาก
อยางย่ิง 4 คะแนนหมายถึงเห็นดวยมาก 3 คะแนนหมายถึงเห็นดวยปานกลาง  คะแนนหมายถึงเห็นดวยนอย และ 
คะแนนหมายถึงเห็นดวยนอยอยางย่ิง โดยเกณฑการวัดคาระดับทัศนคติในการประหยัดพลังงานไฟฟาของกลุมตัวอยางตอ
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เท่ากับ 4.24 และท่านคิดว่าควรเปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จ�าเป็น 
และตั้งอุณหภูมิที่ระดับ 25-26 องศาเซลเซียส ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
ตามล�าดับ 
 ระดับการมีส่วนร่วมเกีย่วกับการประหยดัพลังงานไฟฟ้า
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	จังหวัดลพบุรี
 จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัด
ลพบุรี จากด้านการมีส่วนร่วม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมี 

ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ได้แก่ 5 คะแนน 
หมายถึง การมีส่วนร่วมมากอย่างยิ่ง 4 คะแนน หมายถึง การมี 

ส่วนร่วมมาก 3 คะแนน หมายถงึ การมีส่วนร่วมปานกลาง 2 คะแนน
หมายถงึ การมีส่วนร่วมน้อย และ 1 คะแนน หมายถงึ การมีส่วนร่วม 
น้อยอย่างยิ่ง โดยการศึกษาการมีส่วนร่วมที่แสดงเป็นรายด้านมีผล
การวิจัย ดังนี้
 การมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ ระดับการมีส่วนร่วม
โดยภาพรวมด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับสูง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 
เม่ือพิจารณาในแต่ละประเดน็ พบว่า ระดบัสูงสุดคือ ท่านมีส่วนร่วม
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัจดัการการประหยดัพลังงานไฟฟ้า
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.10  
รองลงมาคือ ท่านมีการส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ปริมาณไฟฟ้าท่ีเกดิขึน้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.80 ท่านมีการส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้เคร่ืองใช้
ไฟฟ้าท่ีมีการประหยดัไฟฟ้า ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67 และระดบัต�า่ท่ีสุด
คือ ท่านมีส่วนร่วมประชุมเพ่ือน�าเสนอปัญหาและความต้องการ 
ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.66 
 การมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบตักิาร ระดบัการมีส่วนร่วม
โดยภาพรวมด้านการปฏิบตักิารอยูใ่นระดบัสูง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 
เม่ือพิจารณาในแต่ละประเดน็ พบว่า ระดบัสูงสุดคือ ท่านมีส่วนร่วม
การประหยดัพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี เช่น 
ถอดปล๊ักเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเม่ือไม่มีการใช้งานเกิน 1 ชั่วโมง  
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.89 รองลงมาคือ ท่านชักชวนเพื่อน ๆ ให้ 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ท่านมีส่วนร่วม
ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และระดับต�่าที่สุดคือ ท่านมี
ส่วนร่วมปฏิบติักจิกรรมของมหาวิทยาลยั ในการรณรงค์และอนรัุกษ์
พลังงานต่าง ๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 
 การมีส่วนร่วมในด้านการรับผลประโยชน์ ระดับการมี 

ส่วนร่วมโดยภาพรวมด้านการรับผลประโยชน์ อยู ่ในระดับสูง  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ระดับ
สูงสุดคือ ท่านได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากการร่วมท�า
กิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ ท่านได้รับ 

ผลประโยชน ์จากการเข ้าร ่วมนิทรรศการหรือการรณรงค  ์

การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ท่านสามารถน�า
ความรู้ท่ีได้จากเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  เกีย่วกบัการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไปต่อยอดในการประหยดั
พลังงานไฟฟ้าในสถานท่ีอ่ืน ๆ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 และระดับ 

ต�า่ท่ีสุดคือ ท่านมีส่วนร่วมในการเลือกใช้เคร่ืองไฟฟ้าให้ถกูวิธีเพ่ือยดื
ระยะเวลาในการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 
 การมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล ระดบัการมีส่วนร่วม
โดยภาพรวมด้านการประเมินผล อยูใ่นระดับสูง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 
เม่ือพิจารณาในแต่ละประเดน็ พบว่า ระดบัสูงสุดคือ ท่านมีส่วนร่วม
ในการติดตาม ตรวจสอบผลท่ีเกิดขึ้นได้จากการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
3.74 รองลงมาคือ ท่านได้มีส่วนร่วมในการควบคุมการใช้ทรัพยากร
พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.73 และระดับต�่าสุดคือ ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 
 การมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
ระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียด้านการมีส่วนร่วม
ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมท้ังหมด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.80 เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมภาพรวม
สูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.87 รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.81 ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 
และระดบัการมีส่วนร่วมภาพรวมต�า่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ตามล�าดับ
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการ 
มีส่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าของนกัศกึษามหาวทิยาลัย	
ราชภัฏเทพสตรี	จังหวัดลพบุรี
 จากการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีส่วนร่วม
ท้ัง 6 ตัวแปร ท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัด
ลพบุรี พบว่า เพศ และทัศนคติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
นักศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี  
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อายุ ชั้นปีที่ศึกษา และคณะ
ท่ีศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
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30   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564

ไฟฟ้าของนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบรีุ อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความรู้เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม 

ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี จังหวัดลพบุรี ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่	1 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา 
                              

ปัจจัย
																																									การมีส่วนร่วมการในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา	

	 ค่าสัมประสิทธิ์	 ระดับนัยส�าคัญ
เพศ -0.160** 0.001
อายุ -0.105* 0.035
ชั้นปีที่ศึกษา -0.128* 0.011
คณะที่ศึกษา 0.109* 0.030
ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา -0.034 0.500
ทัศนคติเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา 0.695** 0.000

** มีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01       * มีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

อภิปรายผล 

 ระดับการมีส่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	จังหวัดลพบุรี
 จากกรณีการมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ระดับการมี
ส่วนร่วมท้ังหมดภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู พบว่า นกัศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าในทุกด้าน ตั้งแต่การตัดสินใจ การปฏิบัติ การรับผลประโยชน์ 
และการประเมินผล เพ่ือท่ีจะหาแนวทางช่วยลดการใช้พลงังานไฟฟ้า 
และช่วยลดการสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประพันธ์พงศ์ (2551) ได้ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นผลมาจากการเห็นพ้อง
กันในเร่ืองของความต้องการและทิศทางการเปล่ียนแปลง ความ 

เห็นพ้องต้องกันนั้นจะมีมากพอจนเกิดความคิดริเร่ิมโครงการ 

เพ่ือการปฏิบัติการ กล่าวคือ ต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกันของ 
คนส่วนใหญ่ท่ีจะเข้าร่วมปฏิบัติการนั้น และเหตุผลท่ีคนมาร่วม
ปฏิบัติการได้จะต้องตระหนักว่าการปฏิบัติการท้ังหมดโดยกลุ่ม  
ในนามของกลุ่ม หรือการกระท�าผ่านองค์กร ดังนั้นองค์กรจะต้อง
เป็นเสมือนตัวท่ีท�าให้การปฏิบัติการบรรลุถึงความเปล่ียนแปลง 
ที่ต้องการและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 1) การมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ พบว่า ภาพรวม 

อยูใ่นระดบัสูง เนือ่งจากนกัศึกษาส่วนใหญ่มีการส่วนร่วมในการรับรู้ 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจัดการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีผ่านจากส่ืออินเทอร์เน็ต และอ่ืน ๆ  
รวมถึงมีส่วนร่วมในการวางแผน เพ่ือแก้ไขปัญหาปริมาณไฟฟ้า 
ท่ีเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย และต้องการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยการตัดสินใจเลือกใช้

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แทนฉลากที่ไม่มีการ
รับรอง ดงันัน้จงึท�าให้นกัศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการตดัสนิใจ
อยู่ในระดับสูง
 2) การมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติการ พบว่า ภาพรวม
อยู่ในระดับสูง เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยมีการให้นักศึกษา 

เข้าร่วมกิจกรรมในการรณรงค์ และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เช่น วิธี
การใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีถูกต้อง ท�าบอร์ดความรู้เก่ียวกับค่าใช้จ่าย
พลังงานไฟฟ้า เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงงบประมาณท่ีสูญเสีย 
หรือการจัดท�ากิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ รวมถึงชักชวนเพ่ือน ๆ 
ให้เข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  เก่ียวกับการประหยดัพลังงานไฟฟ้าภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนั้นนักศึกษาจึงเข้ามามีส่วนร่วม 

ในด้านการปฏิบัติการอยู่ในระดับสูง
 3) การมีส่วนร่วมในด้านการรับผลประโยชน์ พบว่า  
ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เนือ่งจากนกัศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเลอืก
ใช้เคร่ืองไฟฟ้าให้ถกูวิธี เพ่ือยืดระยะเวลาในการใช้งาน และมีวิธีการ
ปฏิบัติท่ีถูกต้อง เช่น ปิดไฟ-ปิดพัดลม เม่ือไม่มีใครอยู่ในห้อง  
ตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25-26 องศาเซลเซียส และเปิด
หน้าต่างให้ลมพัดเข้ามาในห้องช่วงท่ีอากาศไม่ร้อนแทนการเปิด
เคร่ืองปรับอากาศ รวมถงึสามารถน�าความรู้ท่ีได้จากเข้าร่วมกจิกรรม
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีไปต่อยอดในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสถานท่ี
อ่ืน ๆ ได้ จึงท�าให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการรับ 

ผลประโยชน์อยู่ในระดับสูง
 4) การมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล พบว่า ภาพรวม
อยูใ่นระดบัสูง เนือ่งจากนกัศึกษาได้มีส่วนร่วมในการควบคุมการใช้
ทรัพยากรพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย
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การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีฉลากประหยัดไฟฟ้า รวมถึงมีวิธีการ
ปฏิบัติท่ีถูกท่ีวิธี เพ่ือยืดระยะเวลาในการใช้งาน และสามารถ 

ตรวจสอบติดตามผลท่ีเกิดขึ้นได้จากเจ้าหน้าท่ีส�านักงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพ่ือเป็นแนวทางหรือมาตรการในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนั้นนักศึกษา 
เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการประเมินผลอยู่ในระดับสูง
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม 

ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี	จังหวัดลพบุรี
 จากการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีส่วนร่วม
ท้ัง 6 ตัวแปร ท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัด
ลพบุรี พบว่า ปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มี 1 ตัวแปร คือ ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
นักศึกษา และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มี 5 ตัวแปร คือ เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา คณะที่ศึกษา และทัศนคติ
เกีย่วกบัการประหยดัพลังงานไฟฟ้าของนกัศึกษา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
  เพศ มีผลความสัมพันธ์กบัการมีส่วนร่วมในการประหยดั
พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัด
ลพบรีุ อย่างมีระดบันยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.01 ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจ
จะเป็นเพราะนกัศึกษาภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรีส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ท�าให้มีบทบาทในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้ามากกว่าเพศชาย รวมถึงเพศชายส่วนใหญ่ไม่ค่อย
ตระหนักหรือสนใจต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จึงปล่อยปละ
ละเลยในการปฏิบตั ิหรืออาจจะคิดว่าเป็นหน้าท่ีของแม่บ้านท�าความ
สะอาดท่ีรับผิดชอบ จึงไม่ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ามากกว่าเพศหญิง เป็นสาเหตุท่ีท�าให้มีส่วนร่วมในการประหยดั
พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่านักศึกษาเพศหญิง ซึ่งขัดแย้งกับผลงานวิจัย
ของดวงกมล  ทศพิมพ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ความตระหนักต่อการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้าของบคุลากรในมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี ผลพบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 

ต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากร เนื่องจากบุคลากร 
กลุ่มตัวอย่างท้ังเพศหญิงและเพศชายมีบทบาท สิทธิ และหน้าที่
เหมือนกัน ท�าให้มีความคิดและแนวทางปฏิบัติในการใช้เคร่ืองใช้
ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ จึงคล้ายคลึงกัน 
 อายุ มีผลความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัด
ลพบุรี อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจาก

นักศึกษาท่ีมีอายุน้อยมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
มากกว่านักศึกษาอายุมาก เพราะว่าในทางสรีระนักศึกษาที่มีอายุ
น้อย มีความคล่องตัวในการด�าเนินการปฏิบัติมากกว่านักศึกษา 
ท่ีมีอายุมาก ประกอบกับเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีโอกาสแสดงออก 

ทางการกระท�า ความคิดในการร่วมมือด�าเนนิการแนวปฏิบตัท่ีิถกูต้อง 
มากกว่านักศึกษาที่มีอายุมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่มีอายุ
มากส่วนใหญ่มีภาระหน้าท่ีทางการศึกษา เช่น ท�าวิจัย โปรเจค 
ปัญหาพิเศษ จงึเป็นสาเหตท่ีุท�าให้มีส่วนร่วมในการประหยัดพลงังาน
ไฟฟ้าน้อยกว่านักศึกษาท่ีมีอายุน้อย ซึ่งขัดแย้งกับผลงานวิจัยของ
ศิริวรรณ์  มนขุนทด (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ
พฤตกิรรมการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของบคุลากรในมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ผลพบว่า อายุไม่มีผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีเป็น
เช่นนี้เนื่องจากบุคลากรกลุ่มตัวอย่างมีอายุต่างกันระดับการศึกษา 
ความคิด และประสบการณ์การท�างานมากกว่าจึงท�าให้อายุไม่มีผล
ต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 ชั้นปีท่ีศึกษา ผลความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จงัหวัดลพบรีุ อย่างมีระดบันยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.05 เนือ่งจาก
ตารางชั่วโมงเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ีศึกษาน้อยจะมีมากกว่า
นักศึกษาชั้นปีท่ีศึกษาสูงท�าให้ต้องมามหาวิทยาลัยอยู่เป็นประจ�า 
หรือมีการถูกปลูกฝังจากระดับมัธยมศึกษาท�าให้เห็นคุณค่าให้การ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า จึงส่งผลให้มีส่วนร่วมในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้ามากกว่านักศึกษาชั้นปีท่ีศึกษาสูง ซ่ึงแตกต่างจาก 

ชั้นปีที่ศึกษาสูงตารางชั่วโมงเรียนน้อย ท�าให้ไม่ค่อยได้มาเรียน หรือ
มีโปรเจค วิจัย ซึ่งท�าให้ไม่มีเวลาว่างในการเข้าร่วมการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่านักศึกษาชั้นปีที่ศึกษาน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของพิมพ์ใจ  การัตน์ และคณะ (2557) เร่ือง การมีส่วนร่วม 
ของสภานักเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
สังกัดส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ี เขต 2 
ผลพบว่า ระดับการศึกษาโดยจ�าแนกตามระดับชั้น คือ เป็นระดับ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับการศึกษาชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี 4-6 พบว่า ความคิดเห็นของสภานักเรียนต่อการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส�านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 โดยรวมแตกต่างกัน  
อาจเป็นระดบัชัน้แตกต่างกนั ท�าให้นกัเรียนมีบทบาทในการมีส่วนร่วม 
กิจกรรมกับผู้อื่นแตกต่างกันไปด้วย
 คณะที่ศึกษา มีผลความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จงัหวัดลพบรีุ อย่างมีระดับนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.05 นกัศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีส่วนร่วมมาก เนือ่งจากมีการเรียน
รายวิชาการศึกษาเกี่ยวการอนุรักษ์พลังงาน ภาวะโลกร้อน การ
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ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และหลัก
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ท�าให้มีความรู้ แนวทางการปฏิบัติ 
วิธีด�าเนินการท่ีถูกต้อง และปลูกฝังการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
อย่างสูงสุด เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้มีทรัพยากรใช้ในอนาคตต่อไป ท�าให้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีส่วนร่วมในการประหยดัพลังงาน
ไฟฟ้ามากกว่าคณะอ่ืน ซึ่งในท�านองเดียวกับผลงานวิจัยของสุวิมล  
แซ่กอง (2561) ท่ีศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของนกัศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาในกิจกรรมท่ีส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ผลพบว่า 
คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีส่วนร่วมในกจิกรรมท่ีส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยมากกว่าคณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ เนื่องจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ 

การบริหารงานของรัฐบาลและระบบการเมือง ท�าให้มีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมท่ีส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยมากกว่าคณะอ่ืน ดังนั้น
การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความ
สัมพันธ์กับบริบทของแต่ละคณะ แต่ละศาสตร์ของรายวิชา ท�าให้มี
วิธีการด�าเนินการ หรือการเรียนท่ีแตกต่างกัน เช่น ความเป็น
ประชาธิปไตยเป็นเร่ืองทางสังคมแต่การประหยัดพลังงานเป็น
แนวทางของวิทยาศาสตร์
 ทัศนคตเิกีย่วกบัการประหยดัพลังงานไฟฟ้าของนกัศึกษา 
มีผลความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี อย่างมี
ระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.01 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ
เกีย่วกบัการประหยดัพลังงานไฟฟ้าอยูใ่นระดบัสูง ท้ังในเร่ืองความรู้ 
และพฤตกิรรมการประหยดัพลังงานไฟฟ้า จะมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของตุลาภรณ์  จีนเฮง (2562) 
ท่ีศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมการจดัการน�า้ชลประทานเพ่ือการเกษตร: 
กรณีศึกษา ต�าบลโพธ์ิเก้าต้น อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลพบว่า
ทัศนคติการจัดการทรัพยากรน�้ามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
การจดัการทรัพยากรน�า้ชลประทานเพ่ือการเกษตร เนือ่งจากมีความ
คิดเห็นในการบริหารการจัดการทรัพยากรน�้าที่ดีและถูกต้อง ก็จะมี
ผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.5 มีช่วงอายุระหว่าง  
20-21 ปี คิดเป็นร้อยละ 46 เป็นระดับชั้นปีท่ีศึกษาท่ี 1 คิดเป็น 

ร้อยละ 31.25 และส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 29 ระดับความรู้เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัด
ลพบรีุ เม่ือพิจารณาระดับความรู้เป็นรายบคุคล พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอยู่ระดับสูง 

คิดเป็นร้อยละ 48.75 จ�านวน 195 คน ระดับทัศนคติเกี่ยวกับ 

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี จงัหวัดลพบรีุ โดยภาพรวมทัศนคตใินการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าของนักศึกษาท่ีอยู่ในระดับสูง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 การมี 

ส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี พบว่า ภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ
สูง โดยด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับสูงสุด 
นักศึกษาให้ความส�าคัญเป็นอันอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับสูง อายุ ชั้นปีท่ี
ศึกษา และคณะท่ีศึกษา มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อย่างมีระดบันยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.01 โดยท่ีเพศและทัศนคติ
เก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามีความสัมพันธ์ 
กับการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อย่างมีระดบันยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 
0.05 และความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา
ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณ ทุนสนับสนุนการท�าปัญหาพิเศษ/โครงงาน
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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บทคัดย่อ
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย  มี 2 วัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบวาทกรรม “เด็กดี” ในแบบเรียน
ชัน้ประถมศึกษาของไทยกบัมาเลเซยี และ 2) เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบวาทกรรมและปฏิบตักิารทางวาทกรรม “เดก็ดี” ในบริบทสงัคม
และวัฒนธรรมของไทยกับมาเลเซีย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ตัวบทตามกรอบแนวคิดวาทกรรมเชิงวิเคราะห์วิพากษ ์

ของแฟร์คลาฟ ผ่านแบบเรียนไทยและมาเลเซีย ในรอบ 1 ทศวรรษ (ระหว่าง พ.ศ. 2550 - 2559) มาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยเน้น
การวิเคราะห์เอกสารผ่านมุมมองของตนเองและผู้อ่ืนท่ีมีต่อ “เด็กดี” รวม 39 เล่ม ผลการวิจัยพบว่า แบบเรียนของไทยกับมาเลเซีย 

ในแง่มุมของ วาทกรรม “เด็กดี” ลักษณะของแบบเรียนและบทบาทของเด็กดีตามที่ปรากฏในแบบเรียน มีทั้งลักษณะร่วมและลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน ลักษณะร่วมกัน คือ ภาพของเด็กท่ีสามารถปฏิบัติตนได้ตามความคาดหวังของผู้ใหญ่ในสังคม บทบาทด้านการส่ังสอนเด็ก
การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง บทบาทของแบบเรียนทางด้านการวิพากษ์วิจารณ์สังคม และลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ การน�าเสนอ
แก่นเรื่องที่คล้ายคลึงกัน คือ มีการน�าเสนอภาพ ลักษณะเด็ก คือ การน�าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะของความเป็นเด็กดี ผ่านการกระท�า 
พฤติกรรมต่าง ๆ ลักษณะนิสัยบางประการ พร้อมประเมินค่าและตัดสินว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร เพื่อให้ผู้อ่านปฏิบัติ ประพฤติตามสิ่งที่
ถูกประเมินค่าว่าดีควรเอาเป็นแบบอย่างพฤติกรรมเหล่านั้น 

ค�าส�าคัญ : วาทกรรมเด็กดี, แบบเรียน, วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
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Abstract
 This article is a part of the research. The objectives of this study were 1) to analyze and compare the  
discourse of “Good Child” in Thai and Malaysian elementary textbooks, and 2) to analyze and compare the discourse 
and discourse practice of the “Good Child” in the social and cultural context of Thailand and Malaysia. This study 
was a qualitative research by analyzing the texts according to Fairclough Critical Discourse Analysis Concept through 
39 of Thai and Malaysian elementary textbooks during 2007-2016 by focusing on the analysis of documents through 
their own and others’ views on the “Good Child”
 The results of the research were as follows: the nature of the textbooks and the role of good children as 
evidenced in the textbooks. It was found to have both common and similar characteristics. Firstly, both Thai and 
Malaysian textbooks offered three commonalities of ideas; that were pictures of good child which behaves as  
expected by the elders in the societies, thoughts of political ideology to educate children, and social criticism.  
Secondly, the similarities shared by the Thai and Malaysian textbooks were story presentations. The stories  
presented in pictures which were embedded by good child characteristics through the characters’ actions and  
behaviors. As such readers would raise their perceptions of good and bad things by avoiding what is bad and  
following what is good.

Keywords : Discourse on Good Child, Textbook, Critical Discourse Analysis
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บทน�า
 แบบเรียนเปรียบเสมือนความรู้ท่ีถูกสร้างด้วยกลไกรัฐ 
มีหน้าท่ีในการส่งต่ออัตลักษณ์และอุดมการณ์ของรัฐสู่จิตส�านกึและ
ความทรงจ�าของผู้ท่ีอยู่ในระบบการศึกษาโดยรัฐได้สร้างความรู ้

ชุดหนึ่งขึ้นมาควบคุมว่าส่ิงใดคือความรู้และส่ิงใดไม่ใช่ความรู้ ส่ิงท่ี
เป็นความรู้ คือ ส่ิงท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์ของรัฐและสนับสนุน
อุดมการณ์ของรัฐให้สามารถเคล่ือนไปได้ ความรู้ท่ีอยูน่อกเหนอืการ
รับรองจากรัฐหรือข้อขัดแย้งกับอุดมการณ์รัฐจึงเป็นส่ิงที่ผิดและ
แสดงความไม่หวังดีต่อเอกภาพของรัฐ ดังนั้น ความรู้จึงถูกควบคุม 
กดทับจากกลไกของรัฐจนกลายเป็นความรู้ต้องห้าม การควบคุมว่า
อะไรเป็นส่ิงท่ีควรจะรู้หรือรู้ได้นั้นถือว่าเป็นคุณธรรม สภาวะความ
เป็นคุณธรรมกห็ลีกเล่ียงสภาวะของการควบคุมไปได้ยาก ความรู้จงึ
ไม่ใช่คุณธรรม แต่ความรู้กลับจะถูกก�ากับด้วยคุณธรรม ความรู้จึง
ด�าเนินควบคู่ไปกับคุณธรรมและความรู้ท่ีไม่ได้เดินควบคู่ไปกับ
คุณธรรมก็คือความรู้ท่ีไม่ใช่ความรู้อีกต่อไป คุณธรรม คือ ส่ิงท่ีรัฐ
และสังคมได้สร้างขึน้มาเพ่ือชีใ้ห้เหน็ว่าส่ิงใดคือความดคู่ีควรแก่การ
ปฏิบัติ ดังนั้นความรู้ท่ีคู่กับคุณธรรมจึงเป็นความรู้ท่ีดีและสมควร
ปฏิบัติตาม แบบเรียน คือ ส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางอุดมการณ ์

ของรัฐในการควบคุมทิศทางให้ประชากรในรัฐเป็นไปในแนวเดยีวกนั 
ดังนั้นแบบเรียนจึงไม่ใช่แค่แบบเรียนอีกต่อไปหากแต่ยังถูกแฝงไป
ด้วยอ�านาจอยูทุ่กมุมและเป็นไปได้มากกว่าเคร่ืองมือในการถ่ายทอด
ความรู้อย่างที่เข้าใจกัน
 การท่ีแบบเรียนแต่ละเล่มเลือกส่ืออุดมการณ์เด็กดีผ่าน
ภาษาท่ีมีการน�าเสนอท่ีมีลักษณะเฉพาะโดยเฉพาะในด้านการใช้
ภาษาท่ีผู้เขียนได้สร้างวาทกรรมผ่านทางภาษาหลายรูปแบบเพ่ือ
ประกอบสร้างคุณลักษณะ “ความเป็นเด็กที่พึงประสงค์”
 แบบเรียนมีเนือ้หาท่ีมุ่งให้สาระข้อมูลเกีย่วข้องกบั “เดก็” 
และยังมุ่งสื่อสารไปยัง “เด็ก” เป็นส�าคัญ ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ 
เหล่านั้นครอบคลุมตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตในสังคม การ
ประพฤตปิฏิบตัตัิวท่ีด ีผู้วิจยัเล็งเหน็ว่า เนือ้หาในแบบเรียนเป็นกลุ่ม
ข้อมูลท่ีน่าสนใจและวาทกรรม “เดก็ด”ี ท่ีผลิต ตอกย�า้และน�าเสนอ
ในแบบเรียนเหล่านี้ถือเป็นชุดความรู้ ที่ผู้ผลิตหวังผลในการควบคุม
พฤติกรรมของเด็กในสังคมให้เป็นไปตาม “ลักษณะท่ีพึงประสงค์” 
โดยผ่านภาษา กล่าวคือเป็นการใช้วาทกรรมหรือภาษาในฐานะ
เคร่ืองมือท่ีมีบทบาทในการชี้น�าหรือก�าหนดความคิดและแบบแผน
พฤติกรรมของ “เด็ก”
 วาทกรรม “เด็กดี” ในแบบเรียนประกอบสร้างจาก 

ชุดวาทกรรมอ่ืน ๆ และสามารถส่ืออุดมการณ์ไปสู่สังคมได้อย่าง 
น่าเชื่อถือ และแนบเนียนจนผู้ใช้แบบเรียนอาจไม่ทันตระหนักรู ้

ถึงอุดมการณ์ท่ีแฝงมาพร้อมกับเนื้อหาวิชาการท่ีตนมุ่งศึกษาและ 

ยังอาจท�าให้อุดมการณ์ท่ีสื่อผ่านแบบเรียนนั้นมีผลต่อความคิด  

ความเชื่อของสมาชิกในสังคมได้ จึงจัดได้ว่าวาทกรรม “เด็กดี”  
ในแบบเรียนเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจศึกษาว่าได้สือ่อุดมการณ์ใดบ้างสูส่งัคม 
 การศึกษาการใช้ภาษาเพ่ือสร้างวาทกรรมซึ่งเป็นการใช้
ภาษาในฐานะเคร่ืองมือหนึ่งในการส่ือชุดความคิดหรืออุดมการณ์
บางอย่างท่ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อผู้มีอ�านาจหรือผู้สร้างวาทกรรมนั้น 
การศึกษานี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมซึ่งล้วนเป็นหนึ่ง
ในผู้อยู ่ใต้อ�านาจของวาทกรรมบางอย่างให้เกิดความรู้และใช้
วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ก่อนที่จะเชื่อถือ
หรือปฏิบัติตามวาทกรรมท่ีปรากฏมากมายผ่านสื่อท่ีหลากหลาย 

ในสังคมปัจจุบัน
 ข้อมูลการศึกษาข้างต้น ท�าให้ผู ้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา 
วาทกรรมความเป็นเด็กดีท่ีถ่ายทอดผ่านภาษาในแบบเรียนระดับ
ประถมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือยกร่าง เรียบเรียง 
และพิจารณาตรวจสอบก่อนท่ีจะอนญุาตให้ใช้เป็นเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนในระบบการศึกษาของรัฐ ด้วยเห็นว่า แบบเรียน
เหล่าน้ีเป็นท่ียอมรับและสามารถเข้าถึงผู้อ่านจ�านวนมากของ
ประเทศ อุดมการณ์ท่ีถ่ายทอดผ่านแบบเรียนเหล่าน้ีจึงสามารถ
กระจายไปสู่สังคมได้มากยิ่งขึ้นด้วย ข้อมูลที่ศึกษามาจากแบบเรียน
ของไทยและแบบเรียนของมาเลเซีย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบวาทกรรม “เด็กดี”  
ในแบบเรียนชั้นประถมศึกษาของไทยกับมาเลเซีย 
 2. เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบวาทกรรมและปฏิบตักิาร 
ทางวาทกรรม “เด็กดี” ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของไทยกับ
มาเลเซีย

ขอบเขตของการวิจัย
 ศึกษาแบบเรียนไทยและมาเลเซีย ในรอบ 1 ทศวรรษ  
(ระหว่าง พ.ศ. 2550 - 2559)
 แบบเรียนไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 ระดับชั้นประถมศึกษา 2 รายวิชา คือ 1) รายวิชาภาษาไทย 
และ 2) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ�านวน 24 เล่ม 
และแบบเรียนของประเทศมาเลเซยีท่ีใช้จริงในโรงเรียนสังกดัรัฐบาล
(Sekolah Kebangsaan) ตามหลักสูตรพ้ืนฐานโรงเรียนประถม
ศึกษา KSSR กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซยี 2 รายวชิา คือ 1) รายวิชา
ภาษา และ 2) รายวิชากลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ประวัติศาสตร์: sejarah), (คุณธรรม จริยธรรม: pendidikan 
moral) จ�านวน 15 เล่ม โดยเลือกแบบเรียนที่ใช้ภาษามาเลเซียเป็น
สื่อหลักในการเรียนการสอน
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพื่อวิเคราะห์วาทกรรม “เด็กดี” ในแบบเรียนของไทย
กบัมาเลเซยี และเปรียบเทียบวาทกรรมและปฏิบตักิารทางวาทกรรม 
“เด็กดี” ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของไทยกับมาเลเซีย ตาม 

แนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) 
โดยใช้กรอบมิติท้ังสามของวาทกรรมของแฟร์คลาฟ (Fairclough, 
1995) เนื่องจากเป็นกรอบการศึกษาท่ีสามารถอธิบายให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาในตัวบทของวาทกรรมกับบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมทีอ่ยูร่ายล้อมตวับทได้ การวจิยัคร้ังนีมี้วิธีด�าเนนิการ
วิจัยเป็นไปตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ทบทวนวรรณกรรม
 รวบรวมงานวิจยัเกีย่วกบัแนวคิดและทฤษฎี ในหวัข้อท่ีว่า
ด้วย 1) วาทกรรมและการวิเคราะห์วาทกรรม 2) อ�านาจ อุดมการณ์
และการครอบง�า 3) งานวิจัยและบทความท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งเป็น  
3 ประเด็น คือ (1) งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับแบบเรียน (2) งานวิจัย 

เก่ียวกับวาทกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเยาวชน และ (3) งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ และศึกษาบริบท 

ทางสังคม วัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาของไทยและมาเลเซีย 
 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบเรียนไทยและมาเลเซีย
 ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อมูลแบบเรียนของประเทศไทย 

และประเทศมาเลเซียตามหลักสูตรการศึกษาท่ีใช้ใน 1 ทศวรรษ 

ที่ผ่านมา (2550 - 2559)
 ตัวบท
 วิเคราะห์ตวับท (text) แบบเรียน ท้ังของไทยและมาเลเซยี 
เพ่ือให้เข้าใจตัวบทหรือการสร้างความหมายว่ามีประเภทหรือ 

ชุดความคิด ชุดวาทกรรมย่อยท่ีเป็นส่วนของวาทกรรม “เด็กดี” 
อย่างไรบ้าง 
 ภาคสนาม
 ผู ้ วิจัยลงภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลการใช้แบบเรียน 

ในสถานการณ์จริง โรงเรียนในไทย จ�านวน 3 โรง โรงเรียนในมาเลเซีย 
เป็นกลุ่มโรงเรียนมาเลเซียที่รัฐเคดะห์ และรัฐเปอร์ลิส 
 วิเคราะห์ข้อมูล
 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้กรอบทฤษฎี
วาทกรรมวิเคราะห์วิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) ของ
แฟร์คลาฟ (Fairclough, 1995: 98) ในการวิเคราะห์วาทกรรม  
“เด็กดี” ที่สื่อในข้อมูล ซึ่งวิเคราะห์วาทกรรมใน 3 ด้าน คือ ตัวบท 
(text) ปฏิบัติการทางวาทกรรม (discourse practices) และ 

ปฏิบัตกิารทางสังคมและวัฒนธรรม (sociocultural practices) ซ่ึง
แยกระดับของการวิเคราะห์ออกเป็น 3 มิติ ดังนี้
 (1) วิเคราะห์ตวับท (text) ของแบบเรียน ท้ังของไทยและ
มาเลเซีย เพื่อให้เข้าใจตัวบทหรือการสร้างความหมายว่ามีประเภท

หรือชดุความคิด ชดุวาทกรรมย่อยท่ีเป็นส่วนของวาทกรรม “เดก็ด”ี 
อย่างไรบ้าง
 (2) วิเคราะห์ปฏิบัติการทางวาทกรรม (discourse  
practice) หรือกระบวนการสร้างวาทกรรม “เด็กดี” เป็นการ
วิเคราะห์กระบวนการในการผลิตและบริโภคหรือรับรู้ตัวบท 
 (3) วิ เ ค ร า ะ ห ์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง สั ง ค ม วั ฒ น ธ ร ร ม  
(sociocultural practice) การวิเคราะห์ในขั้นนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณา
ตามแนวคิดของ แฟร์คลาฟ (Fairclough, 1995) ที่เห็นว่า สังคม
และวัฒนธรรมนั้นมีผลอย่างยิ่งต่อการส่ืออุดมการณ์ต่าง ๆ ใน 

วาทกรรมและขณะเดียวกันอุดมการณ์ต่าง ๆ  ในวาทกรรม “เด็กดี” 
ยังส่งผลต่อสังคมด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้การวิเคราะห์ในประเด็นนี้ 
คือ วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของวาทกรรม “เดก็ด”ี ท่ีมต่ีอสังคมโดย
น�าแนวคิดเร่ืองการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นเร่ืองอ�านาจและอุดมการณ์ว่ามีบทบาทและผลกระทบ 

ในสังคมอย่างไร ความสัมพันธ์ท่ีไม่เท่าเทียมกันเป็นบ่อเกิดอ�านาจ 

ในการสร้างอุดมการณ์ครอบง�า 
 การวิเคราะห์วาทกรรม “เด็กดี” ผู้วิจัยมุ่งพิจารณา  
ความหมายของการเป็น “เด็กดี” ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ความหมาย
ของการเป็น “เด็กดี” ลักษณะท่ีพึงประสงค์ การศึกษาดังกล่าวนี้
คาดว่าจะท�าให้เห็นภาพของ “เด็กดี” ซึ่งวาทกรรมแบบเรียนของ
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียพยายามประกอบสร้างขึ้น

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาเปรียบเทียบแบบเรียนของไทยกบัมาเลเซีย
ในแง่มุมของวาทกรรม “เดก็ด”ี ลักษณะของแบบเรียนและบทบาท
ของเด็กดีตามท่ีปรากฏในแบบเรียน พบว่า มีท้ังลักษณะร่วมและ
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
 บทบาทของแบบเรียน
 บทบาททางการสอนและการวิพากษ์วิจารณ์สังคมเป็น
บทบาทที่พบทั้งในแบบเรียนของมาเลเซียกับของไทย ส่วนบทบาท
ทางด้านการเน้นให้เดก็ตระหนกัถงึปัญหาหรือรู้จกัปัญหาพบเฉพาะ
ในแบบเรียนของมาเลเซีย
 แบบเรียนของมาเลเซียกับของไทยมีบทบาทด้านการ 
ส่ังสอนเด็ก เห็นได้จากการน�าเสนอตัวละครท่ีมีอุปนิสัยและ 

การกระท�าที่เป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มผู้อ่านที่เป็นเด็ก ในแบบเรียน
ของมาเลเซียมักจะน�าเสนอบทบาทของเด็กที่แสดงให้เห็นถึง 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีจิตส�านึกต่อสังคม เห็นได้จากการ 

ผูกเร่ืองโดยให้เด็กรู้จักการเรียกร้องให้รัฐจัดพ้ืนท่ีสาธารณะส�าหรับ
เด็ก เช่น สนามเด็กเล่น สวนส�าหรับเด็ก เป็นต้น ส่วนแบบเรียน 

ของไทยมีแนวโน้มในการอบรมส่ังสอนให้เด็กเป็นเด็กท่ีว่านอน 

สอนง่ายหรือเป็นเด็กที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามแบบที่แบบเรียน
ต้องการ 
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 นอกจากการอบรมสั่งสอนเด็กแล้ว แบบเรียนของท้ัง 
สองชาติยังมีการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง เช่น ในแบบเรียน
ของมาเลเซียมีแนวโน้มในการปลูกฝังให้เดก็เคารพความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมหรือสังคมพหุวัฒนธรรม ส่วนในแบบเรียงของไทย 

มักปลูกฝังให้เด็กมีความรัก สมัครสมาน ความสามัคคี เป็นต้น  
 จากการศึกษาแบบเรียนของมาเลเซียกับของไทย พบว่า 
มีการน�าเสนอมุมมองที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมไว้
แตกต่างกัน ในส่วนของแบบเรียนของมาเลเซียเน้นการบ่มเพาะ 

ให้เด็กตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ส่วนแบบเรียนไทย
เน้นการปลูกฝังให้เด็กมีความรักชาติ 
 สืบเนื่องจากมาเลเซียเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีมีความ
แตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม จะประกอบด้วยกลุ่มคน 

หลายกลุ่มที่นับถือศาสนา มีวัฒนธรรม ภาษาและมีวิธีคิดตลอดจน
แนวทางการด�าเนินชีวิตแตกต่างกัน ความเป็นพหุวัฒนธรรมเช่นนี ้
มีผลต่อระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซยีด้วยเช่นกนั สภาพของ
ระบบการศึกษาดังกล่าว รัฐบาลมาเลเซียได้ทุ่มเทบทบาทในระบบ
การศึกษาเพ่ือประสานรอยร้าวระหว่างพลเมืองต่างชาติพันธุ์ โดย 

วิธีการของรัฐบาลมาเลเซีย คือ การอนญุาตให้ชมุชนชาตพัินธ์ุต่าง ๆ  
ยังคงใช้ระบบโรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอนในภาษาแม่ตาม
วัฒนธรรมของตน แต่อยูภ่ายใต้หลักสูตรการศึกษาเดยีวกนัพร้อม ๆ  
กับการสร้างระบบการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ 
เร่งด่วนของประเทศ คือ การให้ความส�าคัญกบัการฝึกอบรมพลเมือง
ให้ทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้ว จากสถานการณ์ทางด้านวัฒนธรรม
ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้เลือกตัวบทแบบเรียนที่กล่าวถึง
ในประเด็นมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา  
 เอสวารีและเพื่อน ๆ (Eeswari dan rakan-rakan) ใน 

ตัวบทเปิดเร่ืองในบทแรกเกี่ยวกับเร่ืองของหลักความเชื่อและความ
สามัคคีของคนในชาตผ่ิานการเรียนรู้เร่ืองราวจากการจดันทิรรศการ
ท�าให้เห็นถึงหลักค�าสอนและความเชื่อของแต่ละศาสนาท่ีประกอบ
สร้างขึ้นในสังคม ด้วยความเสมอภาค พยายามให้มีชีวิตท่ีสันติสุข
กับทุกคน พูดในสิ่งที่ดี ที่เคารพ ถือเป็นรากฐานที่ดีของชีวิต

 Unit	1	Agama	dan	kepercayaan	dihayati,	 
	 negara	harmoni
	 หน่วยการเรียนรู้ที่	1	ศาสนาและความเชื่อ	น�าพา 
	 ชีวิต	ประเทศชาติสามัคคีกลมเกลียว
 Eeswari dan rakan-rakan telah melawat  
ke pameran  bersempena dengan Minggu  
Keharmonian Agama dan Kepercayaan Peringkat 
Kebangsaan. Pameran tersebut bertujuan untuk 
mentalakkan rakyat melaksanakan ajaran agama 
dan kerajaan dimi keharmonian negara.         

(Pendidikan moral 6, p.1) 

 เอสวารีและเพ่ือน ๆ ได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการ 
เนือ่งในโอกาสสัปดาห์ความสามัคคี ศาสนาและความเชือ่
ระดับนานาชาติ นิทรรศการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมประชาชาติ ปฏิบัติตามแนว 

ค�าสอนของศาสนาและความเชื่อเพ่ือความสามัคคีของ
ประเทศชาติ                                                             

  (คุณธรรม จริยธรรม 6, น.1) 

 Ugong: Memang betul. Apabila kita  
melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan 
demi keharmonian negara, kita dapat hidup 
berbaik-baik dan saling membantu antara satu 
sama lain. 
 อูราง: ใช่แล้ว เมื่อเราได้ปฏิบัติตามแนวค�าสอนของ
ศาสนาและความเชื่อเพ่ือให้เกิดความสามัคคีต่อประเทศ
แล้วเราสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีและสามารถ 

ช่วยเหลือคนอื่นได้อีกด้วย
 Chester:  Saya setuju. Semua ajaran agama 
dan kepercayaan mengajakt kita hidup bersatu 
padu bagi menggelapkan permusuhan dan  
pergaduhan. 
 ชสีเตอร์: ฉันเหน็ด้วย ทุก ๆ  ค�าสอนของศาสนาและ
ความเชื่อเหล่านั้น จะน�าพาเราใช้ชีวิตด้วยความสามัคคี 
โดยห่างไกลจากการสู่รบและฟ้องร้อง
 Eeswar i  :  Ya,   Chester .  Kalau k i ta  
menganmalkan ajaran agama dan kepercayaan, 
kita akan hidup rukun dan damai. Negara akan 
terus terus hamuni dan makmur. 
 เอสวารี : ใช่ ชีสเตอร์ ถ้าเราปฏิบัติตามแนวค�าสอน
ของศาสนาและความเชื่อเหล่านั้น เราจะมีชีวิตอยู่ท่ีสงบ
และสันติสุข ประเทศชาติก็จะสามัคคีและสงบสุข

(Pendidikan moral 6, p. 2) 

 ศาสนาส่งเสริมให้ผู้ศรัทธามีชีวิตท่ีสงบสุข ไม่ทะเลาะ 

เบาะแว้งและหากเกิดความขัดแย้งกันสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็น
อย่างดี ศาสนาของฉันต้องการให้พวกเราให้เกียรติศาสนาและ 

ความเชื่อของเชื้อชาติ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันและท�าความดีซึ่งกัน
และกัน ทุกศาสนาต ้องการให ้คนอ่ืนยอมรับในความเป ็น
ปัจเจกบุคคลของศาสนาท่ีตนนับถือ นั่นหมายความว่า แบบเรียน
เร่ืองนี้ปลูกฝังการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้กับเด็กจึงได้น�าเสนอ
เนือ้เร่ืองทีเ่ป็นความสัมพันธ์ในอุดมคตขิองการอยูร่่วมกันอย่างสนัติ
ระหว่างกลุ่มคนซึ่งมีเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
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 ในขณะท่ีแบบเรียนของมาเลเซียท่ีเลือกมาศึกษาเป็น
ตัวอย่างสามารถอธิบายได้ว่าเน้นให้เคารพสิทธิและความเชื่อ 

ของคนอ่ืนและศาสนาอ่ืน แตกต่างจากตัวบทแบบเรียนของไทยท่ี
ปลูกฝังความรักชาตใิห้กบัผู้อ่านท่ีเป็นเดก็อันเป็นแนวคิดซึง่ส่งผลให้
ใช้นโยบายการสร้างรัฐ “ไทย” ด้วยการบรูณาการกลุม่คนต่างเชือ้ชาติ 
หรือต่างศาสนาที่มาอยู่ร่วมกันในผืนแผ่นดินไทยให้เป็นหนึ่งเดียว
หรือเป็นกลุ ่มก้อนเนื้อเดียวกันโดยมีส่วนกลางหรือเมืองหลวง 
(กรุงเทพมหานคร) เป็นต้นแบบ ในบทสนทนาระหว่างลีซอซึ่งเป็น
เด็กไทยภูเขาเผ่าม้งกับไผ่ ลีซอได้กล่าวว่า
  “บ้านเดิมของลีซอเพื่อนของผมอยู่บนภูเขาครับ”
  “...ข้านี่แหละจะกลับไปเป็นครูบนภูเขา”
(ประวัติศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 4 สัญลักษณ์แสดงความเป็นชาติไทย 

เรื่องที่ 9 ประเทศของเรา, น. 52)

 การท่ีลีซอท�าหน้าท่ีเป็นครู คงหมายความว่า คนไทยภูเขา
ท�าหน้าท่ีเป็นคนเผยแพร่ภาษาไทยให้กับคนไทยภูเขาด้วยกัน  
เป็นผลให้การสืบทอดภาษาไทยท่ีเป็นภาษาไทยมาตรฐานยังคง
ด�าเนินต่อไปได้แม้ว่าครูเช่นลีซอจะมีความรู้เพียงระดับชั้นประถม
ศึกษา 5 มีเด็ก ๆ ในหมู่บ้านเต็มใจมาเรียนกับลีซอซึ่งอาจแสดงว่า
เด็กไทยภูเขา เช่น ลีซอและเด็กคนอ่ืน ๆ ในหมู่บ้านยนิดท่ีีจะเรียนรู้
การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน โดยพวกเขาไม่รู้สึกว่าเป็นการถูกบังคับ
จากหน่วยงานหรือระบบรัฐแต่อย่างใด การน�าเสนอภาพดังกล่าว 
สื่อนัยว่าชาวไทยภูเขาเต็มใจอยู่ภายใต้การครอบง�าทางวัฒนธรรม
 แบบเรียนของท้ังสองชาติถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการ 

ปลูกฝังนโยบายของรัฐบาลในท่ีนี้ คือ นโยบายของรัฐบาลท่ีมีต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ ่มวัฒนธรรมในขณะท่ีแบบเรียนของ
มาเลเซีย เน้นการปลูกฝังแนวคิดพหุวัฒนธรรมอันเป็นผลมาจาก 

การอบรมและสอดรับปรัชญาการศึกษาท่ีให้ความส�าคัญกบัการเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม เนือ่งจากในสังคมเกดิปัญหาอคตต่ิอคนต่างชาติ
ซึ่งกลายเป็นปัญหาสังคม รัฐบาลมาเลเซียจึงต้องใช้นโยบายสังคม 

พหุวัฒนธรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีคนต่างชาติบางคนถูกคนมาเลเซีย
บางส่วนปฏิบตัอิย่างไม่เป็นธรรม ในขณะนีปั้ญหาอคตต่ิอคนต่างชาติ
ไม่ได้เกดิขึน้เฉพาะคนต่างชาตใินความหมายอย่างทีเ่ข้าใจกนั แต่ยงั
เกดิขึน้กบัคนมาเลเซยีด้วยเป็นคนมาเลเซยีท่ีต่างเชือ้ชาต ิด้วยเหตนุี้
การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมจึงเป็นนโยบายท่ีประเทศมาเลเซีย 

ให้ความส�าคัญทัศนคตต่ิอความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรม โดย
เน้นการเคารพความหลากหลายของกลุ่มวัฒนธรรมตามท่ีกล่าวมา
ข้างต้นเป็นส่ิงท่ีพบในแบบเรียนของมาเลเซยี ส่วนแบบเรียนของไทย 
เนือ่งจากสังคมไทยให้ความส�าคัญกบัลกัษณะชาตนิยิมท่ีเป็นแนวคิด
หลักของประเทศไทยส่งผลให้แบบเรียนของไทยผูกเร่ืองไปตาม
อุดมคติทางการเมืองท่ีเน้นความเป็นไทย เห็นได้จากการน�าเสนอ
เดก็ไทยภูเขายนิดแีละเตม็ใจในการเป็นคนไทย เช่น การใช้ภาษาไทย 

การเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ ทั้ง ๆ ที่สังคมไทยต้องประสบ
กับปัญหาท่ีเกิดจากการมองข้ามความแตกต่างของกลุ่มวัฒนธรรม 
แต่แบบเรียนของไทยไม่น�าเสนอแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมเพราะ
แนวคิดนีไ้ม่ใช่แนวคิดกระแสหลักในสังคมไทยท่ีน�ามาใช้ในการเสนอ
เรื่องราวในสังคมไทย 
 บทบาทของแบบเรียนทางด้านการวิพากษ์วิจารณ์สังคม
เป็นอีกหนึ่งบทบาทท่ีพบท้ังในแบบเรียนของมาเลเซียกับของไทย 
เช่น แบบเรียนของมาเลเซียแสดงให้เห็นความรุนแรงที่แทรกซึมอยู่
ในตัวเด็กและผู้ใหญ่ ส่วนแบบเรียนของไทยมักน�าเสนอการวิจารณ์
รัฐบาลท่ีให้ความส�าคัญกับเศรษฐกิจระบบทุนนิยม ส่งผลให้เกิด
ความล่มสลายของระบบการผลิตเพื่อยังชีพ 
 บทบาทตามที่กล่าวมาข้างต้น พบได้ในแบบเรียนของทั้ง
สองชาติ ยังมีบทบาทท่ีพบเฉพาะในแบบเรียนของมาเลเซีย คือ  
การใช้แบบเรียนเพ่ือเน้นให้เด็กตระหนักถึงหรือรู้จักถึงปัญหา 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในครอบครัว ปัญหาในสังคม หรือปัญหาในชาติ 
เช่น การท�าร้ายร่างกายคนในครอบครัว เป็นต้น
 ลักษณะของแบบเรียน 

 แบบเรียนของมาเลเซียกับของไทยมีแนวโน้มในการ 
น�าเสนอแก่นเร่ืองท่ีคล้ายคลึงกัน คือ มีการน�าเสนอภาพ ลักษณะ
เด็ก คือ การน�าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวกับลักษณะของความเป็นเด็กดี 
ผ่านการกระท�า พฤติกรรมต่าง ๆ ลักษณะนิสัยบางประการ พร้อม
ประเมินค่าและตดัสินว่าส่ิงนัน้ดหีรือไม่ดอีย่างไร เพ่ือให้ผู้อ่านปฏิบตัิ 
ประพฤติตามส่ิงท่ีถูกประเมินค่าว ่าดีควรเอาเป็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเหล่านั้น เม่ือเด็กปฏิบัติตามแล้วมักจะได้รับการชื่นชม
และการยอมรับจากผู้ใหญ่ หรือปรากฏผลดีแก่ตัวเอง ท้ังหมดนี ้
ก็เพ่ือต้องการให้เด็กเกิดการเรียนรู้และแยกแยะไปพร้อม ๆ กัน 
แม้ว่าแบบเรียนของท้ังสองชาต ิมีแก่นเร่ืองท่ีคล้ายคลึงกนั แต่เป็นท่ี
น่าสังเกตว่าแบบเรียนของมาเลเซยีมีแก่นเร่ืองท่ีหลากหลายมากกว่า
แบบเรียนของไทย เป็นผลมาจากการท่ีแบบเรียนของมาเลเซียเน้น
ให้เดก็รู้จกักบัปัญหา ท�าให้สามารถเปิดกว้างในการน�าเสนอหวัข้อท่ี
หลากหลายให้เด็กรับรู้ ส่วนแบบเรียนไทยมีข้อจ�ากัดของหัวข้อ  
เนื้อเรื่อง เป็นเพราะขนบการประพันธ์แบบเรียนของไทยที่ให้ความ
ส�าคัญกบัแบบเรียนตามขนบ ซึง่มักเน้นการน�าเสนอโลกท่ีปราศจาก
ความทุกข์เป็นโลกแห่งความสุข ขณะเดียวกันเร่ืองการน�าเสนอ
เหตุการณ์ที่ล่วงละเมิดหรือคุกคามชีวิตเด็ก 
 ในขณะที่แบบเรียนของมาเลเซีย น�าเสนอปัญหาท่ี 

หลากหลายและซับซ้อน ความซับซ้อนของเนื้อหาส่งผลให้วิธีการ 

เล่าเร่ืองซบัซ้อนมากขึน้ นกัเขยีนแบบเรียนของมาเลเซยีให้ความส�าคัญ 
กับการถ่ายทอดความรู้สึกและความคิด เช่น ความรู้สึกโดดเดี่ยว 
ความรู้สึกสับสนท้อถอย เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ นักเขียนจึงจ�าเป็นต้อง
ใช้วิธีการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด
ของตัวละครพร้อมกับการกระท�าหรือพฤติกรรมของตัวละคร เป็น
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วิธีการเล่าเร่ืองท่ีปรากฏบ่อยคร้ังในแบบเรียน เช่น การร�าพึงกับ 

ตัวเอง เหตุการณ์เดียวกันใช้ผู้เล่าเร่ืองมากกว่าหนึ่งคน ความรู้สึก
สับสน เป็นต้น วิธีการเล่าเร่ืองท่ียกตัวอย่างมาข้างต้นเป็นวิธีการ 
เล่าเร่ืองท่ีพบบ่อยในแบบเรียนของมาเลเซยี ส่วนนกัเขยีนแบบเรียน
ของไทยจะไม่ได้ใช้วิธีการเล่าเร่ืองเหล่านี ้เนือ่งจากแบบเรียนของไทย 
ให้ความส�าคัญกับการอบรมส่ังสอนจงึไม่จ�าเป็นต้องใช้วิธีการเล่าเร่ือง 
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาจจะมีบ้างในแบบเรียนภาษาพาทีท่ีใช้ 
รูปแบบการเล่าเรื่อง
 จากข้อมูลข้างต้น แบบเรียนของมาเลเซียมีเนื้อหาและ 

วิธีการเล่าเร่ืองท่ีซับซ้อนมักจะไม่เสนอทางออกให้จึงน�าไปสู่การใช้
รูปแบบของการจบเร่ืองแบบปลายเปิดซึง่เป็นรูปแบบของการจบเร่ือง 
ท่ีพบบ่อยในเนื้อหาแบบเรียน เนื่องจากแบบเรียนเน้นการน�าเสนอ
ภาพความเป็นจริงท่ีเด็กต้องเผชิญซึ่งเป็นชีวิตท่ีไม่ได้มีแต่ความสุข
หรือความสมหวังตลอดเวลา การจบเร่ืองแบบปลายเปิด เป็นการให้
เด็กได้เรียนรู้ชีวิตหรือการสู้กับชีวิต ส่วนนักเขียนแบบเรียนของไทย
มักใช้การจบแบบมีความสุข หากพบความขดัแย้งหรือปัญหาจะได้รับ 
การแก้ไขให้ส�าเร็จลุล่วง เป็นเพราะแบบเรียนของไทยเป็นแบบเรียน
ตามขนบที่หลีกเลี่ยงการน�าเสนอสถานการณ์ที่คุกคามชีวิตเด็ก
 ด้วยเหตุท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นช่วยให้เข้าใจว่าลักษณะของ
แบบเรียนท้ังสองชาติแตกต่างกัน นักเขียนแบบเรียนของมาเลเซีย
กบัของไทยให้ความส�าคัญกบัสถานภาพของแบบเรียนไว้แตกต่างกนั
โดยนักเขียนแบบเรียนมาเลเซียมักเรียกร้องให้แบบเรียนเป็นท่ี
ยอมรับว่ามีความส�าคัญ เน้นความหลากหลายของหวัข้อและวิธีการ
เล่าเร่ือง ส่วนนกัเขยีนแบบเรียนไทยส่วนใหญ่ยอมรับสถานภาพของ
แบบเรียนของไทยท่ีไม่ได้มีความน่าสนใจ ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับ
การน�าเสนอหัวข้อท่ีหลากหลายหรือวิธีการเล่าเร่ืองท่ีซับซ้อน 
นอกจากนี้แบบเรียนของไทยมักตัดสินกับเร่ืองราวท่ีมีการปลูกฝัง
คุณธรรมและเจตคติให้กับเด็กมากกว่าการให้ความส�าคัญกับความ
หลากหลายของหัวข้อและความซับซ้อนของวิธีการเล่าเร่ืองคงมี
อิทธิพลต่อนักเขียนท่ีเขียนแบบเรียนของไทยและอาจอยู่ภายใต้ 
การควบคุมของระบบการศึกษาท่ีมาจากหน่วยงานภาครัฐท่ีก�าหนด
กฎ ระเบียบและความจ�าเป็นท่ีเด็กถูกน�าไปสมัครเข้าเรียนภายใน
สถานศึกษา ด�าเนินกิจวัตรประจ�าวันอย่างเป็นระบบ และถูก 

ยัดเหยียดเอา “ความเป็นเด็กดี” เช่น การเชื่อฟังค�าสั่ง ไม่ละเมิดกฎ
ระเบียบของสถานศึกษา/โรงเรียน การมีความรับผิดชอบต่องานท่ี
ตนเองได้รับมอบหมาย เป็นต้น ใส่เข้าไปโดยเชื่อว่าจะท�าให้เด็ก 

มีค่านิยมหรือคุณธรรมที่พึงประสงค์ของรัฐได้ในอนาคต
 บทบาทของเด็ก
 ความแตกต่างด้านทัศนคติของผู้ใหญ่ท่ีมีต่อเด็กในสังคม
มาเลเซยีกบัสังคมไทยส่งผลให้บทบาทของเด็กท่ีปรากฏในแบบเรียน
ของท้ังสองชาติแตกต่างกันด้วย บทบาทเด็กท่ีปรากฏในแบบเรียน
ของมาเลเซียอยู่ในฐานะผู้ท่ีมีสิทธิมีเสียงเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ เห็นได้

จากการผูกเร่ืองให้เด็กมีสิทธิในการรับรู ้เร่ืองราวหรือปัญหา 
ในครอบครัวเหน็ได้จากการผูกเร่ืองให้เดก็รับรูค้วามสัมพันธ์ท่ีเปราะบาง 
ระหว่างบุคคลในครอบครัว หรือการสลับบทบาทระหว่างพ่อกับแม่
บางคร้ังเด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแก้ไขความขัดแย้งของ
ครอบครัว อีกท้ังเด็กเป็นผู้ไกล่เกล่ียความบาดหมางระหว่างบุคคล
ในครอบครัว ความรู้สึกและความต้องการของพ่อแม่ เรียกได้ว่าลูก
กลายเป็นเพ่ือนคู่คิดมิตรคู่กายหรือเป็นคู่สนทนาเป็นท่ีปรึกษาของ
พ่อแม่ได้ ท�าให้ลูกได้รู้จักโลกเร็วขึ้นหรือได้พัฒนาวุฒิภาวะทาง 
ความคิดซึ่งมีผลให้เด็กกลายเป็นเด็กท่ีโตเป็นผู้ใหญ่ ส่วนบทบาท 

ของเดก็ทีป่รากฏในแบบเรียนของไทยจะสะท้อนบทบาทท่ีเดก็อยูใ่น
สถานภาพของผู้น้อยท่ีต้องเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่ ขณะเดียวกัน
ผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะของการใช้อ�านาจท่ีอยู่เหนือเด็ก 

อาจกล่าวได้ว่า สังคมไทยเห็นเด็กเป็นเพียงแค่เด็ก เด็กจึงไม่ได้รับ 

การยอมรับให้มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่ได้รับ
การยอมรับหรือส่งเสริมให้มีสิทธิในการรับรู้เร่ืองราวและเสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ตามต้องการ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 วาทกรรม	“เด็กดี”	ภายในแบบเรียน
 วาทกรรม “เด็กดี” ถูกน�ามาใช้ในแบบเรียนโดยเป็นชุด
ความรู้ที่สร้างขึ้นโดยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นสถาบันหนึ่งของภาครัฐโดยธรรมชาติ
ของวาทกรรมนั้นจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์ของอ�านาจ 
ความรู้ และความจริงท่ีประกอบสร้างให้วาทกรรมมีพลังในการ
จ�าแนกคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ อีกท้ังยังควบคุม กดทับ ส่ิงท่ีต่อต้าน 

วาทกรรมชุดนี้ให้กลายเป็นความเป็นอ่ืนหรือมีอ�านาจเพียงพอที่จะ
ควบคุมให้คนอ่ืนอยูภ่ายใต้วาทกรรมนัน้อย่างไม่คิดเป็นปฏิปักษ์ โดย
ในการท่ีวาทกรรมจะสัมฤทธ์ิผลได้นัน้จ�าเป็นท่ีจะต้องมีภาคปฏิบตังิาน 
ทางวาทกรรม (discourse practice) ซึ่งเป็นความสม�่าเสมอ 

ที่เกิดขึ้นในการแสดงออกของวาทกรรม เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียด
ของกระบวนการในการสร้างเดก็ให้กลายเป็น “วาทกรรมหลกั” และ
เป็นการแสดงให้เหน็ถงึความแยบยลของ “อ�านาจและการครอบง�า” 
ที่แฝงมาในรูปแบบของ “ความรู้” และ “ความจริง” เกี่ยวกับเรื่อง
นั้น ๆ จะเห็นได้ว่ากว่าท่ี “วาทกรรม” ชุดหนึ่งจะสถาปนาตัวเอง 
ขึ้นมาได้นั้นจ�าเป็นต้องมีภาคปฏิบัติการ ซึ่งประกอบสร้างไปด้วย
ความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีสามารถอธิบายได้ภายใต้กฎเกณฑ์และ
ตรรกะชุดหนึ่งกับสิ่งท่ีถูกพูดอย่างแท้จริง วาทกรรมจะสร้าง 
ค�าอธิบายภายใต้กฎเกณฑ์ชดุหนึง่ โดยกฎเกณฑ์นีจ้ะเป็นตวัก�าหนด
โครงสร้างหรือปฏิบตักิารทางสังคม โดยอาศัยอ�านาจซึง่ไม่ใช่อ�านาจ
ท่ีดิบหรือว่าหยาบอย่างการใช้ก�าลังเข้าบังคับแต่เป็นอ�านาจท่ีได้รับ
การขัดเกลาในรูปของความรู้ว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ



มห
าวิท
ยาลั
ยรา
ชภ
ัฏรำ
ไพพ
รรณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564   41

มาริษา  หมัดหนิ, ตรีศิลป์  บุญขจร

 ดังนั้น แบบเรียนจึงเป็นวาทกรรมหนึ่งของภาครัฐที่สร้าง
ขึ้นมาเพื่อรองรับวาทกรรม “เด็กดี” โดยมีหน้าที่ควบคุมและสร้าง
เดก็ท่ี “ไม่รู้ ไร้เดยีงสา” ให้กลายเป็นเดก็ท่ี “ด”ี สู่สังคม ซึง่การรับรู้ 
ของคนในสังคมว่าใครดีหรือไม่ดีอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการประกอบ
สร้างของวาทกรรมหลักชดุต่าง ๆ  เช่น วาทกรรมกฎหมาย วาทกรรม 
การศึกษา วาทกรรมว่าด้วยชาติ วาทกรรมว่าด้วยศาสนาพุทธ  
วาทกรรมว่าด้วยพระมหากษัตริย์ วาทกรรมว่าด้วยระบบอาวุโส 

และระบบอุปถัมภ์ รวมถึงวาทกรรมว่าด้วยหน้าที่ของปัจเจกบุคคล 
เป็นต้น โดยใช้อ�านาจของความรู้ ผลักดันให้วาทกรรมกลายเป็น
ความจริง และมีพลังความสามารถท่ีจะก�าหนดคุณค่า (ความด-ีเลว, 
ความถกู-ผิด) ให้กบัเดก็ ดงันัน้ เมือ่ความไม่ดจีากการตคีวามของรัฐ
ถูกยัดเยียดให้กับเด็กแล้วก็มีความชอบธรรมในการสร้างการศึกษา
ขึ้นมารองรับและก�าหนดบทลงโทษแก่เด็กท่ีไม่ดีเหล่านั้นโดยใช ้

แบบเรียน โรงเรียนมาเป็นที่รองรับการศึกษาเพื่อตอกย�้าให้มีความ
เป็นจริงมากยิ่งขึ้น 
 โดยวาทกรรมท่ีว่าด้วย “เดก็ดี” ในแบบเรียนนัน้ล้วนแล้ว
แต่เป็นวาทกรรม “เด็กดี” ชุดเดียวกับท่ีรัฐสร้างเพ่ือควบคุมเด็ก 

และคนอ่ืน ๆ ในสังคม โดยในการสร้างเด็กดีของระบบการศึกษา
ผ่านแบบเรียนนัน้ เป็นการผลติซ�า้ลกัษณะอันเป็นเดก็ดท่ีีพึงประสงค์
ของภาครัฐ เช่น เป็นเด็กท่ีอยูใ่นโอวาทและเชือ่ฟังค�าสัง่สอนของพ่อแม่ 
ครูบาอาจารย์ เป็นเด็กท่ีมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง  
เป็นเด็กท่ีมีน�้าใจเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ เป็นเด็กท่ีพูดจาสุภาพอ่อนหวาน 
เป็นเด็กท่ีมีความต้ังใจเรียน เป็นต้น เพ่ือให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็น
พลเมืองท่ีไม่ก่อปัญหา และเพ่ือประโยชน์ต่อภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านเศรษฐกิจ (รองรับแรงงานชั้นดีในอนาคต) การเมือง (เพื่อ
ให้เป็นพลเมืองดีท่ีว่านอนสอนง่าย ไม่ก่อปัญหายุ่งยากอันส่งผลถึง
ความส่ันคลอนของรัฐบาล) หรือศาสนา (เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี  
ช่วยด�ารงสืบสานท�านบุ�ารุงศาสนาต่อไป) เป็นต้น และเป็นการสร้าง
วินัยเพ่ือควบคุมร่างกายให้เชื่อและสามารถก�าหนดคุณค่าได้จาก
พฤตกิรรมท่ีแสดงออกมาผ่านทางร่างกาย เช่น การไหว้เป็นลักษณะ
ของเด็กท่ีมีสัมมาคารวะ การช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่เป็นลักษณะ
ของเด็กท่ีมีความกตัญญูรู้คุณ เป็นต้น ซ่ึงวาทกรรม “เด็กดี” น้ีมี 

วาทกรรม “เดก็ด”ี ของรัฐซึง่เป็นวาทกรรมหลักอันประกอบไปด้วย
วาทกรรมชุดต่าง ๆ ซึ่งถูกท�าให้เชื่อว่าเป็น “ความจริง” เป็นตัว
รองรับอยูแ่ล้ว เช่น วาทกรรมว่าด้วยศาสนาท่ีสอนให้เดก็มีหลักธรรม
ในการด�าเนินชีวิต วาทกรรมว่าด้วยระบบอาวุโสและอุปถัมภ์ที่สอน
ให้เดก็มีจริยธรรมในและเคารพผู้อาวุโส หรือวาทกรรมว่าด้วยหน้าท่ี
ปัจเจกบุคคลที่ก�าหนดให้เด็กตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย์ เป็นต้น 
 ปฏิบัติการทางวาทกรรม	“เด็กดี”
 จากการศึกษาภายในแบบเรียน พบวาทกรรมมากมาย
หลายชุดท่ีถูกใช้โดยท้ังครูของรัฐ (ครู)/สถาบันการศึกษา สถาบัน

ครอบครัว และตอบสนองกลับโดยเด็ก ซึ่งวาทกรรมท่ีพบนั้นเป็น
วาทกรรมหลักท่ีสร้างโดยครูภาครัฐ โดยไม่มีการสร้างวาทกรรมรอง
ใด ๆ ขึ้นมาเพ่ือต่อสู้ พบแต่การต่อรองและต่อต้านกฎระเบียบ 

ของเดก็ เนือ่งจากเดก็ปฏิเสธท่ีจะถกูใช้อ�านาจด้วย โดยในการศึกษา
คร้ังนี้พบว่า วาทกรรมชุดต่าง ๆ ท่ีถูกสร้างขึ้นโดยครูและเด็กนั้น  
ต่างก็มีภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมเพ่ือน�าไปสู่จุดมุ่งหมายท่ี 

ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ครูต่างก็มีความเชื่อท่ีว่าเด็กสามารถท่ีจะ
เป็นเด็กดีได้ จึงน�าเอาวาทกรรม “เด็กดี” เข้าปฏิบัติกับเด็ก ในส่วน
ของตัวเด็ก ถึงแม้ว่าจะมีการต่อต้านขัดขืนอันเนื่องมาจากการ 

ไม่ยอมตกอยู่ใต้อ�านาจ แต่วาทกรรมและภาคปฏิบัติท่ีจะก้าวไปสู่
การเป็นเด็กดีของเด็กนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากวาทกรรมท่ีภาครัฐ
ก�าหนดไว้ โดยปฏิบัตกิารท่ีสอดคล้องกบัการสร้างความเป็นเดก็ดนีัน้
สามารถอธิบายภาพโดยรวมได้ ดังนี้
 ผู้รับสารหลัก คือ เด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีวัยและประสบการณ์น้อยกว่า
ผู้ส่งสาร ต้องอาศัยประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากผู้ใหญ่ท่ีมีวัย 

และประสบการณ์มากกว่า อีกทั้งแบบเรียนมีลักษณะการน�าเสนอ
ในรูปของบทอ่านและความรู้ ทักษะกระบวนการขึ้นอยู่กับรายวิชา
นั้น ๆ ซึ่งผู้อ่านรับสารทางเดียวโดยผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ แบบเรียน  
แม้ผู้อ่านจะไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้เขียนแบบเรียนโดยตรงแต่การท่ี 

ผู้เขียนใช้น�้าเสียงท่ีเป็นกันเอง มีลีลาของน�้าเสียงในลักษณะแบบ
ปรึกษาหารือ สนทนา กช่็วยท�าให้ลดระยะห่างในการส่งสารถงึผูอ่้าน 

ลงได้บ้าง เม่ือพิจารณาถึงการใช้แบบเรียนในสถานการณ์การเรียน
การสอน พบว่า แบบเรียนเป็นตัวบทท่ีมีครูผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอด
เนื้อหาต่าง ๆ  ไปสู่ผู้เรียน ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้รับสารเนื่องจากครูเป็นผู้มี 
หน้าที่ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนโดยตรง
 ครูหรือผู้ส่ือสาร จะมีพ้ืนฐานความคิดว่าการท่ีจะปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนให้กลายเป็นเด็กดีนั้นต้องรู้
รายละเอียดเก่ียวกบัตวัเดก็ให้มากท่ีสดุ ครูจงึใช้อ�านาจอันชอบธรรม
ของตนในการล้วงลึกถึงภูมิหลังของเด็ก เพราะเชื่อว่าการท่ีได้
ท�าความรู้จักกับเด็กอย่างละเอียดจะท�าให้ตนเองสามารถวิเคราะห์
และหาหนทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่เด็กได้ ไม่ว ่าจะเป็น 

รายละเอียดเกีย่วกบัภูมิหลังของเดก็ เช่น ประวัตพ่ิอและแม่ของเดก็ 
สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว สภาพท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น และ 

รายละเอียดทางด้านจิตใจ เช่น ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม เป็นต้น ซึ่งการรู้ข้อมูลพื้นฐานของเด็กเหล่านี้จะ
เอ้ือประโยชน์ต่อครูในการใช้เทคนคิการสอนและเข้าถงึแก่นของเดก็
ท่ีอยู ่ในวัยเรียนได้ ในการเรียนการสอนเด็กก็จะแบ่งล�าดับชั้น 

ของเดก็เป็นชัน้ ๆ  มีการก�าหนดบทบาทหน้าท่ี และการควบคุมดแูล
ของครูประจ�าชั้น ในขณะท่ีเด็กเม่ือถูกส่งตัวเข้าไปในโรงเรียน 

ในระยะแรกอาจจะยังไม่คุ ้นเคยและยังมีความรู้สึกไม่ชอบกฎ
ระเบยีบ การรู้พ้ืนฐานของเดก็จะท�าให้เวลาครูสอนเนือ้หาแบบเรียน



มห
าวิท
ยาลั
ยรา
ชภ
ัฏรำ
ไพพ
รรณ
ี

42   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564

มาริษา  หมัดหนิ, ตรีศิลป์  บุญขจร

มีการยกตัวอย่างท่ีใกล้ตัวและเสนอแนวทางในการแก้ไขพฤติกรรม
ท่ีไม่พึงประสงค์ของเด็กได้โดยการแสดงแนวคิดท่ีมีการให้เหตุผล
ประกอบการสอนในเนื้อหาหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของตัวบทท่ี 

น�าเสนอเป็นการสร้างแบบแผนวิธีการควบคุม ดูแล แก้ไขเด็ก 
 โดยเม่ือเดก็เข้ามาอยู่ภายในโรงเรียนและได้เรียนจากแบบ
เรียน ครูจะใช้กฎระเบียบเพ่ือควบคุมเด็กท้ังทางด้านร่างกายและ
จิตใจ ซึ่งภายในโรงเรียนเป็นสถานที่หนึ่งที่เต็มไปด้วยอ�านาจในการ
ครอบง�าความรู้ ไม่ว่าจะเป็นครูภายในโรงเรียนก็จ�าเป็นท่ีจะต้องมี
สิทธิอันชอบธรรมในการใช้ความรู้นัน้ กล่าวคือ ในการใช้ความรู้ทาง
ด้านจิตวิทยา ผู้ใช้ก็ควรจะเป็นนักจิตวิทยาหรือมีความช�านาญ 

ในสาขาอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง เขาจงึจะสามารถน�าเอาวาทกรรมหรือศาสตร์
ต่าง ๆ  ไปใช้หรือส่ังสอนให้กบัเดก็ได้ นัน่กห็มายความว่า เหล่าครูเอง 
กจ็ะต้องตกอยูภ่ายใต้อ�านาจของวาทกรรมการศึกษาชดุนัน้เสียก่อน 
จงึจะสามารถถ่ายทอดมันให้แก่เดก็ภายในโรงเรียนได้ โดยในการเรียน 
การสอนนั้นก็จะประกอบไปด้วยการใช้วาทกรรมหลากหลายชุด 

เพ่ือประกอบสร้างให้เดก็เหล่านีเ้ป็นเดก็ท่ีดต่ีอสังคมในภายภาคหน้า 
ยกตัวอย่างเช่น วาทกรรมการศึกษาท่ีบังคับเด็กทุกคนให้ต้องเรียน 
และท�ากจิกรรมนอกเวลาเรียนตามท่ีสถานศึกษาก�าหนดเอาไว้ให้ ซึง่
ในการให้เด็กได้รับการศึกษานั้น ถูกให้คุณค่าว่าเป็นพฤติกรรมของ
เหล่า “ปัญญาชน” ท่ีเดก็สมควรกระท�าเป็นอย่างยิง่ เม่ือเดก็เหล่านี้ 
มีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือวิชาชพีกจ็ะเอ้ือ
ให้พวกเขาออกไปเป็นแรงงานชั้นดีท่ีรองรับต่อความต้องการของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไปและวาทกรรมทางศาสนา  
ท่ีให้คุณค่ากบั “พุทธศาสนกิชน” โดยการน�าเอาหลักธรรมค�าส่ังสอน
และพิธีกรรมในศาสนาเข้ามากล่อมเกลาจติใจเดก็ให้กลายเป็นคนดี 
มีคุณธรรม เพ่ือให้เด็กเหล่านี้ด�าเนินชีวิตอยู่ในครรลองของศาสนา 
ซึ่งก็หมายถึงครรลองของสังคมด้วย เด็กเหล่านี้จะได้ไม่สร้างปัญหา
ในสังคม
 โดยกฎระเบียบเหล่านี้ทางหน่วยงานภาครัฐจะใช้ชุดท่ี
ก�าหนดมาให้โดยส�านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการเป็นหลัก แต่ครูก็จ�าเป็นจะต้องน�าเอากฎเหล่านี้มาปรับ
ใช้ตามความเหมาะสม ซึง่การจดัให้มีระเบยีบวินยันัน้ถกูน�ามาจบัใส่
ให้ประชากรของรัฐผ่านกระบวนการขัดเกลาในหลายสถาบัน  
ท้ังสถาบันครอบครัวท่ีพ่อแม่จะสอนให้ลูกเป็นคนท่ีมีระเบียบวินัย 
สถาบนัการศึกษาท่ีจดัเวลาและตารางเรยีนไว้อย่างเป็นระบบ ไม่เว้น
แม้แต่ส�านักงานต่าง ๆ เป็นต้น โดยรัฐจะปลูกฝังการให้คุณค่าแก่ 
ผู้ท่ีมีระเบียบวินัยว่าเป็นส่ิงท่ีดีงาม เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยให้แก่สังคม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถูกน�ามาใช้ภายในแบบเรียน
และโรงเรียนเช่นกนั โดยปรากฏออกมาในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การจดั 
ตารางเวลาท่ีเป็นระเบยีบเหมือนกนัทุกวัน การจัดพ้ืนท่ีท่ีเป็นสัดส่วน 
เป็นต้น ซึง่ในการจดัตารางเวลาอย่างเป็นระบบระเบยีบนัน้เป็นการ
เอ้ือประโยชน์ต่อครูในการควบคุมเดก็ เพราะเดก็ต้องมีระเบยีบวินยั

ตลอดเวลา เรียนรู้ด้วยตนเองว่าเวลาใดควรจะต้องท�าอะไร และเม่ือ
ถึงเวลาแล้วไม่ท�าตามเด็กก็จะถูกลงโทษ เช่น เมื่อถึงเวลาเรียนแล้ว
ไม่เข้าเรียนก็อาจจะถูกหักคะแนน หรือเมื่อถึงเวลาท�าความสะอาด
เขตท�าความสะอาด เด็กหลบเล่ียงก็จะต้องหลบเล่ียงให้ได้ตลอด 

ช่วงเวลาที่ก�าหนดให้ท�าความสะอาด เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนท�าโทษ 
เป็นต้น และถ้าเด็กปฏิบัติตามวินัยที่ทางโรงเรียนสร้างขึ้นได้ เด็กก็
จะได้รับรางวัลเป็นเครื่องเสริมแรง จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเหลือ
ครูให้ควบคุมเด็กให้มีวินัยได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
 โดยพ้ืนท่ีกมี็ส่วนส�าคัญในการการควบคุมเดก็ให้อยูภ่ายใต้ 
ระเบยีบวินยั ซึง่การจดัการทางด้านพ้ืนท่ีภายในโรงเรียนนัน้ค่อนข้าง
ท่ีจะสะดวกต่อการควบคุมดูแลเด็ก เพราะถึงแม้พ้ืนท่ีจะเล็ก แคบ 
ก็ตาม แต่ความเล็กและแคบนั้นก็เอื้ออ�านวยให้ครูสามารถสอดส่อง
ดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น นั่นก็หมายความถึงเด็กก็ไม่อาจที่จะ
มีพ้ืนท่ีท่ีเป็นส่วนตัวได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการใด ๆ  
ของครูก็ตามแต่ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยอ�านาจในการเข้าจัดการ 

แทบท้ังส้ิน โดยอ�านาจของครูท่ีนอกเหนือไปจากท่ีกล่าวไปแล้ว 

ข้างต้นนัน้ ยงัมีการน�าเอาการให้รางวัลและลงโทษมาเป็นตัวเสริมแรง 
เพ่ือให้เดก็เชือ่ฟังและไม่กล้าท่ีจะละเมิดค�าส่ังของวาทกรรม “เดก็ด”ี 
โดยครูมีความเชื่อท่ีว่า เด็กจะสามารถปรับพฤติกรรมส่วนตัว  
ให้เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ได้โดยการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ 
เนื่องจากเด็กอยากท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ให้กับตนเองจึงยอม
ปฏิบัติตนตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ในขณะที่เด็กที่ละเมิดต่อกฎระเบียบ
วินัยก็จะถูกท�าโทษให้ได้รับความทรมานท้ังทางด้านร่างกายและ
จิตใจ โดยมีการแยกการลงโทษในมิติต่าง ๆ เช่น มิติเกี่ยวกับ
พฤติกรรม (ไม่สุภาพ ไม่เชื่อฟัง) มิติเกี่ยวกับค�าพูด (พูดหยอกล้อ  
พูดค�าหยาบ) เป็นต้น โดยไม่เพียงแต่การประเมินว่าเดก็คนไหน “ด”ี 
หรือ ”ไม่ดี” จากการจ�าแนกของกฎระเบียบเท่านั้น แต่ภายใน
โรงเรียนยังมีการจ�าแนกเด็กผ่านกฎเกณฑ์ของโรงเรียนในรูปแบบ 

อื่น ๆ  เช่น ด้วยเกณฑ์ของการศึกษา (ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) ก็จะ
มีการวัดระดับเป็นการสอบผ่านหรือสอบตก ซึง่นัน้กห็มายถงึการให้
คุณค่าว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่ “โง่” หรือ “ฉลาด” หรือด้วยเกณฑ์
ของนักจิตวิทยา ก็เป็นตัวก�าหนดคุณค่าโดยใช้ศาสตร์ของจิตวิทยา
มารองรับว่าเด็กที่สามารถผ่านเกณฑ์ได้ก็จะเป็นเด็กที่ “ปกติ” และ
เดก็ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ของศาสตร์นีก้จ็ะถกูมองว่าเป็นเดก็ท่ี “ผดิปกต”ิ 
เป็นต้น โดยการกระบวนการจ�าแนกคุณค่าให้กับเด็กเหล่านี้  
นอกจากจะเป็นการตอกย�้าให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ 

ท่ีเด่นชัดในการสามารถจัดหมวดหมู่ให้กับเด็กของครูแล้ว ยังเป็น 

การผลิตซ�้ารูปแบบของ “เด็ก” ในแบบท่ีครูต้องการ ไม่ว่าจะเป็น 

อัตลักษณ์ บทบาท หน้าที่ที่พึงประสงค์ ล้วนถูกน�ามายกย่องเชิดชู
ผ่านการให้รางวัลในรูปแบบต่าง ๆ ท�าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และ
เลือกท่ีจะท�าตาม เนือ่งจากอยากได้รับรางวัลหรือไม่อยากถกูลงโทษ 
ซึง่ครูไม่เพียงแต่ท�าทุกอย่างให้ผลงานของตนเป็นไปตามกฎระเบยีบ 
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แต่ครูยงัคงใช้อ�านาจของตนในการต่อรองกบัคนท่ีอยูภ่ายใต้อ�านาจ 
นั่นก็คือเด็ก ที่ออกมาในรูปแบบของการออกค�าสั่ง การใช้งาน หรือ
แม้แต่การเลือกท่ีจะไม่สนใจเด็กคนท่ีปฏิบัติตนไม่ถูกใจตนเอง 
ก็เป็นได้ 
 รูปแบบในการลงโทษนั้นไม่จ�าเป็นต้องกระท�าโดยน�้ามือ
ของครูเสมอไป เพราะภายในโรงเรียนนั้น ยังมีการตั้งระบบสภา
นักเรียนขึ้น เพ่ือให้เด็กเป็นผู้ลงมือด�าเนินกระบวนการตัดสินคดี
กันเอง ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกผู้ด�ารงต�าแหน่งในสภาไปจนถึง
การสรุปคดคีวาม ส่วนครูจะช่วยกนัดแูลอยูเ่บือ้งหลังเรียกว่า “คณะ
กรรมการปกครอง” โดยคณะกรรมการปกครองจะท�าหน้าท่ีคอย
ตัดสินคุณค่าให้แก่ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกที เช่น เด็กที่เพื่อนเสนอชื่อให้
เข้ามาด�ารงต�าแหน่งในสภานักเรียนก็จะต้องผ่านครูในการตัดสิน
อนุมัติว่าใคร “สมควร” หรือ “ไม่สมควร” หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเด็ก
เพียงแต่จะช่วยไกล่เกล่ียและน�าเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนสรุป
มารายงานให้ครูทราบ หากแต่ไม่ได้หมายความว่า เด็กจะมีหน้าท่ี
ตัดสิน เพราะอ�านาจนั้นเป็นของครูที่จะตีความว่าใคร “ผิด” หรือ 
“ถกู” เป็นต้น สภานกัเรียนจงึเป็นการมอบสทิธ์ิให้เดก็เป็นผู้สอบสวน
ความผดิ ซึง่ถ้าเดก็บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิหรอืเลอืกเข้าข้างพวกตนเอง 
นัน่กห็มายความว่าโทษท่ีผู้กระท�าผิดจะได้รับกอ็าจจะไม่เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เหมาะสมของโรงเรียนก็เป็นได้
 ดงันัน้จากกจิกรรมต่าง ๆ  ท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้นจะส่งผล 
ให้การเป็นเด็กดีนั้นมีรูปแบบท่ีเป็นการผลิตซ�้าตัวตนของเด็กดี 

ให้ออกมาในรูปแบบเดียวกัน นั่นก็คือ เด็กดี แบบวาทกรรมหลัก  
อีกท้ังรูปแบบของการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่เด็กก็จะท�าออกมาใน
ลักษณะเดียวกันด้วย กล่าวคือ จะมีทั้งการเตรียมความพร้อมก่อน
ให้แก่เด็กออกจากโรงเรียน โดยการใช้การรับรองโดยสถาบันหรือ
หน่วยงานของภาครัฐท่ีเป็นการช่วยสร้างความน่าเชือ่ถอืในศักยภาพ
ในด้านต่าง ๆ ของตัวเด็ก เช่น การออกวุฒิบัตรให้กับเด็กท่ีส�าเร็จ
การศึกษา ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เพียงกระดาษแผ่นเดียว แต่สังคมก็ให้
คุณค่าว่าเป็นเคร่ืองหมายท่ีสามารถรับประกันได้ว่าเด็กเป็นเด็กท่ี 
“เก่ง” ผ่านการศึกษามาแล้ว 
 ระบบความสัมพันธ์
 จากการศึกษาภายในโรงเรียนนั้นพบว่า ระบบความ
สัมพันธ์ของครูในการสร้างเด็กให้กลายเป็น “เด็กดี” นั้นก็ประกอบ
ไปด้วยความสัมพันธ์หลากหลายคู่ เพราะไม่เพียงแต่ครูจะเป็นผู้ใช้
อ�านาจกบัเดก็ดงัท่ีกล่าวไปแล้วด้านบนเท่านัน้  จากการศึกษายงัพบ
ความสัมพันธ์ของเดก็ด้วยกนัเองว่ามีความสัมพันธ์เชงิอ�านาจท่ีโยงใย
กนัเองอยู่ตลอดเวลา เดก็ท่ีท�าหน้าท่ีในสภานกัเรียน ซึง่มีหน้าท่ีพิเศษ
ในการท�างานร่วมกับครูเพ่ือดแูลเดก็ภายใต้ปกครองของตนอีกทีน้ัน 
กจ็ะเป็นต�าแหน่งท่ีมีความคลุมเครือไม่ชดัเจน เพราะไม่สามารถระบุ
เฉพาะเจาะจงได้ว่าเด็กต้องการที่จะเข้าข้างใครกันแน่ (เด็กหรือครู) 
ซึ่งความคลุมเครือไม่ชัดเจนนี้เองก่อให้เกิดอ�านาจบางอย่างท่ี 

ไม่สามารถมองเห็นเป็นอ�านาจท่ีเด่นชัดได้ เช่น เด็กจะได้รับ 

ความไว้วางใจจากครูซึ่งในขณะเดียวกันก็หมายถึงความหละหลวม
ที่มากขึ้นในมาตรการการควบคุมดูแลตนเอง 
 อีกท้ังเด็กยังมีการเรียนรู ้ที่จะต่อรองอ�านาจกับครู 
ในรูปแบบที่แตกต่างกัน กล่าวคือ หากเด็กจ�าเป็นที่จะต้องขอความ 

ช่วยเหลือจากครูคนใด ก็จะให้ความสนิทสนมด้วยวิธีการให้ความ
ช่วยเหลือ ชื่นชม และเอาใจครูคนนั้นเป็นพิเศษ แต่ถ้ายังไม่ได้ผล
หรือเด็กยังไม่ได้รับในส่ิงท่ีต้องการ เด็กก็จะเปล่ียนไปขอความ 

ช่วยเหลือจากครูคนท่ีตนเองสนทิเพ่ือขอความช่วยเหลือ ถงึแม้ว่าครู
ผู้นั้นจะไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องที่ตนจะขอก็ตาม ซึ่งเมื่อเด็ก
เรียนรู้ว่าครูคนไหนใจดี (ให้ความช่วยเหลือตนเองตลอด) ก็จะยอม
ให้ความช่วยเหลือ (แต่โดยดี) กับครูคนนั้นตลอด และจะพยายาม
ไม่ให้ครูคนนั้นรู้ว่าตนเองไปช่วยงานครูคนอ่ืน (ในกรณีท่ีครูท้ังสอง
ไม่ถูกกัน) ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นการเรียนรู้ท่ีจะเข้าถึงแหล่ง
อ�านาจของเด็ก พวกเขาเรียนรู้ท่ีจะต่อรองโดยการใช้ความสัมพันธ์
ในเชงิแลกเปล่ียน ประกอบกบัความเข้มข้นของระบบอุปถมัภ์ท่ีมีอยู่
ภายในสังคมไทย ส่งผลให้เด็กอาสาช่วยเหลือครู เพ่ือแลกให้ได้มา
ซึ่งส่ิงท่ีตนเองต้องการ เห็นได้ว่าภายในโรงเรียนนั้น เป็นสนาม 

ท่ีเต็มไปด้วยความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ หากแต่อ�านาจนั้นก็ไม่ใช่สิ่งท่ี
ใครคนใดคนหน่ึงจะสามารถครอบครองไว้ได้เพียงคนเดียว อ�านาจ
เป็นการท�างานที่หมุนเวียนเชื่อมโยงกันเป็นวงกลม โดยอ�านาจจะมี
ความสัมพันธ์อยู่กับการกดขี่ ครอบง�า การดิ้นรนหาทางออก และ
การต่อต้านอ�านาจในการศึกษาจงึพบว่ามีการปะทะ ต่อรอง ต่อต้าน
และขัดขืนอ�านาจอยู่ตลอดเวลา โดยผู้ท่ีดูเหมือนจะตกอยู่ภายใต้
อ�านาจนั้นก็ไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องยอมจ�านนต่ออ�านาจท่ีส่งมาโดยผู้ใช้
เสมอไป กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นอ�านาจของโรงเรียนที่สร้างกฎขึ้นมา
ก็ยังถูกต่อรอง ต่อต้าน ขัดขืน จากทั้งครูและเด็ก หรือการพยายาม
อ�าพราง ปิดบัง ซ่อนเร้นความจริงของข้าราชการผู้น้อยต่อผู้มี
ต�าแหน่งใหญ่โต หรือของเด็กกับครู ก็เป็นการพยายามต่อรองกับ
อ�านาจนั้น ๆ เพื่อให้ตนเองได้รับผลประโยชน์ที่ต้องการ
 ปฏิบัติการต่อต้านขัดขืน	(โดยเด็ก)
 ส่วนตัวเด็กนั้นก็รับรู้ถึงวาทกรรมความเป็นเด็กดีในชุด
เดียวกันกับวาทกรรมหลักท่ีภาครัฐปลูกฝัง ซึ่งภาพของความเป็น 

เดก็ดใีนหัวของเดก็กคื็อ การทีอ่ยูเ่ฉย ๆ  ไม่ยุง่วุ่นวายและไม่ก้าวก่าย
ในเร่ืองของผู้อ่ืน ช่วยเหลืองาน มีกิริยาสุภาพเรียบร้อย มีความ 

รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ท�าหน้าที่ของตนเองให้ดีท่ีสุด ประกอบกับมี
ความเคารพผู้ใหญ่ เด็กส่วนใหญ่ก็มีความคิดท่ีว่าอยากเป็นเด็กดี 
เนือ่งจากการเป็นเดก็ดนีัน้จะท�าให้มีแต่คนรัก โดยวิธีการในการเป็น
เด็กดีตามความคิดของเด็กนั้น ต่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่ภาครัฐอยากจะให้
เป็นเสียสิ้น เช่น การพยายามช่วยเหลืองานพ่อแม่ หรือครูทุกอย่าง 
การเชือ่ฟังค�าส่ังสอนของพ่อแม่ คนเฒ่าคนแก่ (ปู่  ย่า  ตา ยาย) และ
ครู และการไม่กระท�าผิดกฎระเบียบของโรงเรียน เป็นต้น ถึงแม้ว่า
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ท้ังเด็กและครูจะเชือ่ว่าภายในแบบเรียน และโรงเรียนนัน้เป็นส่ือและ
สถานท่ีท่ีช่วยสร้างเด็กดอีอกสู่สังคม แต่จากการศึกษาพบว่า จากการ 
ท่ีเดก็ท่ีเรียนรู้เนือ้หาตวับทในแบบเรียน มีบางเดก็บางคนท่ียงัแสดง
พฤติกรรมท่ีไม่เข้าข่ายของการแสดงพฤติกรรมท่ีดี ซึ่งโรงเรียนจะ
เป็นสถานท่ีทีเ่ดก็ใช้เพ่ือถ่ายทอดวิชาความรู้ เม่ือออกไปจากโรงเรียน
กจ็ะไปนดัพบกนัเพ่ือร่วมกนักระท�าในส่ิงท่ีผิด เดก็จงึใช้โรงเรียนเป็น
สถานท่ีในการต่อยอดปฏิบตักิารทางวาทกรรม “เดก็ไม่ด”ี ให้แก่กนั 
ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นส่ิงท่ีต้องลักลอบกระท�าไม่ว่าจะอยู่ภายใน
โรงเรียน หรือด�ารงชีวิตอยู่ภายในสังคมก็ตาม แต่ก็ใช่ว่าหนทาง 
ในการประกอบสร้างเดก็ดขีองรัฐนัน้จะโรยไปด้วยกลบีกุหลาบ เพราะ 
ท่ีใดมีกฎระเบยีบท่ีนัน่กย่็อมมกีารต่อต้านขดัขนื ดงันัน้สถานท่ีท่ีเตม็
ไปด้วยกฎระเบียบวินัยและการควบคุมท่ีเข้มข้นอย่างเช่นภายใน
โรงเรียนนั้น ก็ย่อมจะต้องพบเห็นการต่อต้านขัดขืนกฎระเบียบ 

ของเด็ก โดยความผิดท่ีพบนั้นจะปรากฏออกมาผ่านพฤติกรรม 

ของการลักลอบปฏิบตักิารต่าง ๆ  ในหลายรูปแบบ เช่น การแต่งกาย
ผิดระเบียบ การไม่รักษาส่ิงของของทางราชการ การไม่เข้าเรียน  
หลบเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
เป็นต้น เด็กต่างก็ต้องลักลอบกระท�าความผิดเหล่านี้ เพราะเมื่อครู
จับได้ นอกจากการลงโทษแล้ว ยังส่งผลถึงการไม่ได้รับสิทธิพิเศษ 

ต่าง ๆ ท่ีตนเองสมควรจะได้ด้วย ถึงแม้ว่าเด็กจะไม่อาจละเมิดกฎ
ระเบียบได้อย่างเปิดเผย แต่พวกเขาก็มีกลวิธีในการต่อรองหรือ 

ต่อต้านขัดขืนกับระเบียบวินัยของโรงเรียนในหลายวิธี เช่น การ
ลักลอบกระท�าความผิดในท่ีลับ การใช้อ�านาจหน้าท่ีท่ีตนเองมีเพ่ือ
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองโดยมิชอบ เช่น ตนเองมีหน้าท่ีรักษา
ห้องเรียน เด็กก็จะถือวิสาสะในการเอาอาหารไปกินในห้องเรียน  
หรือเข้าไปเพ่ือลักลอบกระท�ากิจกรรมท่ีละเมิดกฎระเบียบ หรือ 

การเรียนรู้ว่าครูคนไหนท่ีใจดีกับตนเองก็จะหาวิธีพูดหรือปฏิบัติ 
เพ่ือโน้มน้าวให้ครูกระท�าในส่ิงท่ีตนเองต้องการ เป็นต้น ซึง่การท่ีจะ
ลักลอบกระท�าความผิดได้นัน้ ไม่เพยีงแต่เดก็เกดิความต้องการแล้ว
ก็จะสามารถกระท�าได้เลย แต่พ้ืนท่ีก็จะต้องมีความเอ้ืออ�านวย 

ในระดบัหนึง่ กล่าวคือ ถงึแม้พ้ืนท่ีจะเลก็และแคบง่ายต่อการควบคุม
ของครู แต่ก็ยังคงมีซอกมุมต่าง ๆ และห้องที่มีประตูปิดมิดชิด เช่น 
ห้องน�า้ ห้องเรียน เป็นต้น ท่ียากต่อการเข้าถงึของครู เดก็กจ็ะเรียนรู้ 
ถึงจุดอ่อนทางพ้ืนท่ี เพ่ือหาซอกมุมในการลักลอบเข้าไปกระท�า 
ความผิด เช่น สูบบุหรี่ เป็นต้น โดยพฤติกรรมที่เด็กลักลอบกระท�า
ความผิดนีส่้วนใหญ่มักจะกระท�ากนัในพ้ืนท่ีลบัตา เช่น ภายในห้องน�า้ 
ตามมุมอับ บางครั้งก็เปิดประตูค้างไว้แล้วไปแอบลักลอบกระท�ากัน
หลังบานประต ูแต่ถ้าผู้กระท�าความผิดเป็นเดก็ท่ีได้รับความไว้วางใจ
จากครู เด็กก็อาจจะลักลอบเข้าไปกระท�าความผิดกันในห้องเรียน 
เนื่องจากตนเองเป็นผู้ดูแลห้องเรียนอยู่แล้ว แล้วให้เด็กภายในชั้น
ช่วยดูต้นทางให้ จะเห็นได้ว่า ความไว้วางใจก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง 
ท่ีเด็กจะน�าเอามาปรับใช้เพ่ือต่อรองอ�านาจกับครู เป็นการต่อรอง 

ที่มีโฉมหน้าละมุนละม่อม และยากต่อการสังเกต
 แม้ว่าภาครัฐจะพยายามประกอบสร้างเดก็ภายในโรงเรียน
ขึ้นมาใหม่ หรือโรงเรียนนั้นมีการเลือกเสนอและสร้างภาพลักษณ์
ของเด็กให้ปรากฏสู่สายตาของคนในสังคมในด้านที่ดี แต่วาทกรรม 
“เด็กดี” ที่ภาครัฐสร้างให้เด็กนั้นจะประสบผลส�าเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่
กับการกระท�าของตัวเด็กเองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 
การสร้างวาทกรรม “เด็กดี” ของภาครัฐที่มีต่อเด็กนั้นยังไม่ประสบ
ความส�าเร็จเท่าท่ีควร เนื่องจากเด็กนั้นไม่ได้เป็น “เด็กดี” ตามท่ี 

ภาครัฐต้องการอย่างแท้จริง แต่เด็กจะใช้วิธีการต่อรองอ�านาจ เพื่อ
ให้ตนเองได้รับการยอมรับผ่านการศึกษาท่ีมีตวับทแบบเรียนท่ีได้รับ
การกล่ันกรองมาเป็นอย่างดีจากภาครัฐในส่วนของการสอดแทรก
คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาท่ี 

ภาครัฐเป็นผู้ก�าหนดความเป็นเด็กดีตามวาทกรรม “เด็กดี” ของรัฐ

บทสรุป	 
 จากผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์สรุปได้ว่า ทุกภาคฝ่าย
ท่ีมีส่วนร่วมในการผลิตแบบเรียนเพ่ือการประกอบสร้างความเป็น
เดก็ดนีัน้ ล้วนแล้วแต่เชือ่ในวาทกรรม “เดก็ด”ี แต่ในความเป็นจริง  
กลับไม่มีใครทีคิ่ดจะปฏิบตัติาม ไม่ว่าจะเป็นครูท่ีบางส่วนกย็งัไม่เชือ่
ว่าเด็กจะสามารถกลับตัวเป็นเด็ก “ดี” ได้ หรือบางส่วนก็ไม่ได้น�า
เอาภาคปฏิบัติของวาทกรรม “เด็กดี” ท่ีรัฐก�าหนดไว้มาใช้ท้ังหมด 
แต่ครูจะเลือกใช้ในชุดการปฏิบัติท่ีตนเองคิดว่าเหมาะสมมากกว่า 
ส่วนเดก็นัน้กไ็ม่ได้เชือ่ในวาทกรรม “เดก็ด”ี ของรัฐท่ีส่ือผ่านแบบเรียน 
หรือการประกอบสร้างจากวิธีการสอนของครู แต่เด็กจะใช้วิธีการ 
ต่อรองอ�านาจเพ่ือให้ตนเองดูเป็นเด็กท่ีดีในสายตาของคนท่ัวไป 

ในสังคม ดังนั้น เมื่อครูเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามวาทกรรม “เด็กดี” 
และเด็กก็ไม่เชื่อในวาทกรรม “เด็กดี” วาทกรรมชุดนี้ก็ไม่ประสบ 

ผลส�าเร็จตามท่ีภาครัฐต้องการ แต่ส่ิงส�าคัญท่ีท้ังครูและเด็กใช้ 
ร่วมกันก็คือ “ชุดความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ” เพราะการมีอ�านาจ 

จะท�าให้ตนเองได้รับในส่ิงท่ีตนต้องการ ยกตัวอย่างเช่น เด็ก  
มีกระบวนการในการเข้าหาอ�านาจ และสร้างอ�านาจของตนเองขึ้น 
เช่น การเข้าช่วยเหลืองานแก่ครูเพ่ือที่ตนเองจะได้รับรางวัล 

ที่ตนต้องการ หรืออ�านาจในการปฏิบัติตนกับเด็กคนอื่นในโรงเรียน
ที่ด้อยกว่า เช่น รุ่นน้อง ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ซึ่งทั้งหมดท�าให้
เห็นได ้ว ่า การใช ้อ�านาจภายในโรงเรียนนั้นไหลเวียนอยู ่ใน 

หลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้กุมอ�านาจโดยชอบธรรมอย่างครู หรือ
ผู้ท่ีดเูหมือนจะไร้ซึง่อ�านาจใด ๆ  อย่างเดก็ ล้วนแล้วแต่พยายามท่ีจะ
เข้ากมุอ�านาจเอาไว้ครอบครองท้ังส้ิน “เดก็ด”ี ในสังคมไทยจงึเปรียบ
เสมือน “ทุน” ท่ีต้องการ การอบรมขัดเกลาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
ในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งถ้าเด็กปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามที่
กลไกของภาครฐัก�าหนด นั่นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความลม้เหลวของ
สถาบันครอบครัวแต่เพียงอย่างเดียว แต่นั่นยังหมายถึงภาวการณ์
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สูญเสียทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของรัฐในอนาคต วาทกรรม “เด็กดี”  
จึงเป็นหนทางรอดเดียวของรัฐในสมัยใหม่ท่ีจะประกอบสร้าง 
“ร่างกายและจติใจ” ของเดก็ (ภายในสังคมและภายในโรงเรียน) ให้ 
“ด”ี ในแบบฉบบัของรัฐ เพราะอนาคตของเดก็ในวันนี ้ก็เป็นอนาคต
ของเงินภาษีและความมั่นคงของรัฐในวันหน้าด้วยเช่นกัน

ข้อเสนอแนะและการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์	
 1. การเปรียบเทียบแบบเรียนของมาเลเซียกับของไทย
ช่วยเห็นลักษณะของแบบเรียงของท้ังสองชาติเป็นประโยชน์ต่อ
วงการศึกษา นักเขียนซึ่งได้เห็นว่าแบบเรียนของมาเลเซียต่างจาก
แบบเรียนของไทยอย่างไร
 2. ควรส่งเสริมให้มีการแปลแบบเรียนของมาเลเซีย 

มากย่ิงขึ้นเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้อ่านชาวไทยและนักเขียนไทยได้เห็น 

ความหลากหลายของเนื้อหาและวิธีการเล่าเร่ืองของแบบเรียนของ
มาเลเซีย
 3. สถาบนัการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนทางด้านภาษา
มาเลเซียควรร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการเพ่ือแลกเปล่ียน 

องค์ความรู้ทางด้านเนื้อหาในแบบเรียนและควรสนับสนุนให้มีการ
จัดท�าวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับแบบเรียน
 4. ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับแบบเรียน อย่างเช่น บรรณาธิการ  
นกัวิชาการนกัเรียน นกัศึกษา ผู้ปกครอง และผู้อ่าน น่าจะได้มีโอกาส
ได้แลกเปล่ียนความคิดเหน็เกีย่วกบัทิศทางและแนวโน้มของการเขยีน 
แบบเรียนของไทยเพ่ือพัฒนาแบบเรียนของไทยให้เป็นท่ียอมรับและ
มีความส�าคัญเท่าเทียมแบบเรียนของชาติอื่น
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บทคัดย่อ
 การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การจดัการป่าไผ่ของชุมชนบ้านผาตูบท่ีตัง้ถิน่ฐานโดยรอบวนอุทยานถ�า้ผาตบู 
อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน และเพ่ือศึกษาการสร้างแนวทางการจัดการป่าไผ่ของชุมชนบ้านผาตูบท่ีตั้งถิ่นฐานโดยรอบวนอุทยานถ�้าผาตูบ 
อ�าเภอเมือง จงัหวัดน่าน กลุ่มเป้าหมายในการวิจยัเป็นกลุ่มตวัอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลผาสิงห์ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่วนอุทยานถ�้าผาตูบ ผู้น�าชุมชน ผู้น�ากลุ่มผู้ใช้ไผ่ และผู้รู้  (Key Informants) รวม 
13 คน โดยใช้การสังเกตการณ์ (Observation) สถานการณ์โดยรอบชุมชนบ้านผาตูบ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือหาแนวทางในการจัดการป่าไผ่อย่างเหมาะสมภายใต้บริบทชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม 
(A-I-C) ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา
 ผลการวิจยัพบว่า สถานการณ์การจดัการป่าไผ่ของชมุชนบ้านผาตบูทีต่ัง้ถิน่ฐานโดยรอบวนอทุยานถ�า้ผาตบู อ�าเภอเมอืง จงัหวัด
น่าน มีการจัดการป่าไผ่ในรูปของกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไผ่ จ�านวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มจักสาน กลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าไผ่ โดย
ได้รับการสนบัสนนุการด�าเนนิงานจากทางภาครัฐ ท้องถิน่และองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ  มีการเชือ่มโยงเป็นเครือข่ายการท�างานในแต่ละบทบาท 
ได้แก่ ประธานกลุ่ม กรรมการ รวมถึงสมาชิก ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีการท�างานตามหน้าท่ีท่ีวางไว้ในโครงสร้างองค์กรของกลุ่มเพ่ือให้ท�างาน 

ร่วมกันโดยสอดคล้องกับบริบทชุมชน และพบว่า มีการสร้างแนวทางการด�าเนินงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งแบ่งเป็น  
3 ระดับ คือ การบริหาร ที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติ โดยมีการด�าเนินงานผ่านกิจกรรม ป้องกัน อนุรักษ์ ร่วมสงวนรักษา การประชาสัมพันธ์และ 

หาแนวร่วมในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ดังนั้นการสร้างพันธมิตรการท�างานในรูปแบบการบริหารจัดการป่าไผ่ของชุมชนใกล้เคียง
และส่งผ่านไปยังกลุ่มเยาวชนให้เกิดความต่อเนื่อง การจัดการป่าไผ่ของชุมชนบ้านผาตูบจะเกิดการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนนอกจากจะใช้
กระบวนการของการมีส่วนร่วมแล้วยงัต้องอาศัยองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจัยสร้างความเข้มแขง็แก่ชมุชนเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ จงึต้อง
วางแผนแนวทางการจดัการให้สอดคล้องภายใต้บริบทของชมุชนเพ่ือให้เกดิความสมดลุในมิตด้ิานต่าง ๆ  ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงวิถีวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะเป็นการจัดการป่าไผ่ของชุมชนบ้านผาตูบให้เกิดแบบแผนมีรูปแบบเฉพาะความเหมาะสมแก่ชุมชน

ค�าส�าคัญ : การจัดการทรัพยากรร่วม, การมีส่วนร่วม, ทรัพยากรป่าไผ่



มห
าวิท
ยาลั
ยรา
ชภ
ัฏรำ
ไพพ
รรณ
ี

ภก  วุฒิสวัสดิ์, ธานินทร์  คงศิลา

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564   47

Abstract
 This research aimed to study the situation in the bamboo forest management of Ban Phatub community 
dwelling surrounding Tham Phatub Forest Park, Muang District, Nan Province and to investigate the guidelines  
operation of the bamboo forest management in Ban Phatub communities dwelling surrounding Tham Phatub Park, 
Muang district, Nan Province. There were 13 key informants including the national park officers, the local officers,  
the community leaders, the leaders of group related to bamboo, and group members. They were operated with 
in-depth interview and focus group discussion to find guidelines for proper bamboo forest management under the 
community context through a participatory process. The data were analyzed using by descriptive content analysis.
 The results of the research were as follows: Ban Phatub Community, around Tham Phatub Forest Park, 
Muang District, has managed bamboo forest with the form of 3 groups related to bamboo, as the basketry group, 
the elderly group and the bamboo forest conservation group. These groups were supported by the government, 
local and sectoral organizations linked as a working network in each role, for instance, group chairmen, committee 
members, and members who work in the organizational structure according community context. Also, the bamboo 
forest operational guidelines were set through a process of participation in all sectors, which were divided into  
3 levels: administration, advisors and practitioners. Moreover, the procedures were executed through the activities 
of: protection, conservation, prevention, information, public relations and partnerships, a network of participation  
for a working alliance working of bamboo forest resource management of nearby communities and the scheme 
transmitted to youth groups for continuity. Therefore, the bamboo forest management of Ban Phatub community 
will be led to sustainable development. In addition, to use the process of participation, it also requires elements 
that are factors to strengthen the community and be able to be self- reliant. It is necessary to plan. The management 
guideline under the community context in order to achieve the balance in various dimensions, including economy, 
society, environment, as well as the existing cultural way. This will be able to manage the bamboo forest of Ban 
Phatub community to create a bamboo management pattern with suitable scheme for community.

Keywords : Common Pool Resources Management, Participation, Bamboo Resources
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บทน�า
 จากปัญหาการบุกรุกท�าลายป่าท่ีมีมายาวนาน ซึ่งส่งผล
ท�าให้ป่าในประเทศถูกท�าลาย รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ 
ในป่าเกิดเส่ือมโทรมและลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะไม้ท่ีมีค่า 
ทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้มะค่า ไม้พะยูง ไม้เต็งรัง และอื่น ๆ ซึ่งความ
หลากหลายในพืชพรรณได้สูญหายไปเม่ือเปรียบเทียบกับป่าไม ้

ท่ีอุดมสมบูรณ์ในอดีต (กรมป่าไม้, 2563) นอกจากนั้นยังมีไม้ไผ ่

ซึ่งถูกจัดว่าเป็นทรัพยากรที่ให้ประโยชน์และช่วยสร้างให้ป่ามีความ
อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะในป่าเบญจพรรณของประเทศไทย พบว่า 
มีการกระจายพันธุ์ของไม้ไผ่หลากหลายชนิด จ�านวน 15 สกุล  
80 สายพันธ์ุ (สราวุธ  สงัข์แก้ว และคณะ, 2554) ซ่ึงหากแยกประเภท
สายพันธุ์ไผ่ตามประโยชน์ใช้สอยและมักเป็นท่ีนิยมในการอุปโภค
และบริโภคเช่น ไผ่ซาง ไผ่ข้าวหลาม ไผ่บง ไผ่ไร่ เป็นต้น ทรัพยากร
ป่าไผ่จึงจัดเป็นพันธุ ์ไม้มหัศจรรย์ท่ีให้ประโยชน์มหาศาลแก  ่

ระบบนิเวศและยังเป็นแหล่งอาหารแก่ประชากรในพ้ืนท่ีท่ีอาศัยป่า
เป็นท่ีอยู่และแหล่งพ่ึงพิง จะพบว่าข้อมูลทางสถิติการน�าเข้าและ 

การส่งออกไผ่ของประเทศนั้นเร่ิมมีแนวโน้มที่สวนทางจากอดีต 

จะเห็นว่า มีการน�าเข้าผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ในปริมาณที่สูง ปัจจุบันไม้ไผ่
เร่ิมมีการน�าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้านมากขึ้น International 
Bamboo and Rattan (2020) แสดงให้เห็นว่า ไผ่เริ่มที่จะหาได้ 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการและเป็นทรัพยากรท่ีมีการควบคุมดูแล
ของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นท้ัง
ในส่วนของพื้นที่ระดับท้องถิ่นและในภาพรวมระดับประเทศ
 นอกจากพ้ืนท่ีป่าไผ่จะถูกท�าลายโดยการบุกรุกยังถูก
ท�าลายโดยธรรมชาต ิคือ ไฟป่า ซึง่ท�าให้พ้ืนท่ีป่าสญูหายไปในบริเวณ
กว้างเฉล่ีย 73.53 ไร่ต่อปี (คณะท�างานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการเตือนภัย, 2564) โดยเฉพาะพ้ืนท่ีป่าในภาคเหนือ ซึ่งเป็น
พ้ืนทีต้่นน�า้ท่ีมีป่าไผ่ท่ีกระจายอยู ่มีความส�าคัญ 1 ใน 3 ของประเทศ 
รองจากป่าไผ่จังหวัดกาญจนบุรี (เยาวลักษณ์  แก้วยอด, 2555)  
ในส่วนผืนป่าของจงัหวัดในภาคเหนอืท่ีพบว่า รอยต่อป่าของจงัหวัด
น่านและจงัหวัดแพร่มีแหล่งพันธ์ุไผ่ท่ีหนาแน่นและประชากรในพ้ืนท่ี 

น�ามาใช้ประโยชน์และต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพ่ิมในด้าน 

ต่าง ๆ  ท้ังเป็นแหล่งอาหารท่ีเกิดจากภูมิปัญญาน�ามาแปรรูป ไปจนถงึ
สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยเพื่อส่งออกสร้างมูลค่าระดับประเทศ ไผ่
ยังใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ตะเกียบ ไม้เสียบ
อาหาร เป็นต้น
 ดังจะเห็นว่า ไผ่มีการน�ามาใช้ประโยชน์มากมาย เม่ือมี 

การบริโภคมากจึงส่งผลความต้องการไผ่ยิ่งเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลต่อ
ความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ยังรวมถึง
วัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีเปลีย่นแปลงตามไปด้วย ซึง่ปัญหาดงักล่าว
จึงถูกยกเป็นประเด็นไปสู่ความร่วมมือแก้ไขในระดับฐานรากขยาย
ไปสู่องค์รวมท่ีได้รับผลกระทบอย่างเป็นลูกโซ่ จุดเร่ิมต้นของการมี

ส่วนร่วมของชุมชนท่ีมีป่าไผ่เป็นทรัพยากรท่ีควรแก่การดูแลอย่าง
เช่น ชุมชนบ้านผาตูบท่ีเป็นเขตอนุรักษ์ป่าไผ่และป่าชุมชนท่ีอยู่ใน
เขตป่าสงวนของต�าบลผาสิงห์ จังหวัดน่าน เป็นอีกชมุชนหนึง่ท่ีมีการ 
ร่วมกันบริหารจัดการป่าไผ่ท่ียังคงความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ี
จังหวัดน่านที่มีความน่าสนใจในการศึกษาในหลากหลายมิติ ดังนั้น
กระบวนการจดัการป่าไผ่อย่างมีส่วนร่วม จงึเร่ิมจากกลุ่มท่ีเกีย่วข้อง
กับป่าไผ ่ ท้ังทางตรงและทางอ้อมรวมถึงผู ้ มีส ่วนได้ส ่วนเสีย  
(Stakeholders) ท่ีได้ตระหนักรับทราบถึงปัญหา เข้าร่วมในการ
วางแผนแก้ไขและพร้อมท่ีจะลงมือปฏิบตัใินแนวทางท่ีวางไว้ร่วมกนั 
ดังนั้นการมีโครงสร้างในการจัดการป่าไผ่อย่างเหมาะสมภายใต้
สภาพแวดล้อมของชมุชน โดยค�านงึถงึองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยัด้าน
ต่าง ๆ ให้ขับเคล่ือนตามแบบแผนเพ่ือให้เกิดรูปแบบท่ีสามารถ
จัดการป่าไผ่ได้ครอบคลุมและเกิดดุลยภาพ กระบวนการดังกล่าว
ย่อมจะสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
ให้เกดิขึน้แก่ชมุชนท่ีจะน�าไปสู่การพัฒนาสังคมและชมุชนให้อยูร่่วม
กับป่าได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การจัดการป่าไผ่ของชุมชน 

บ้านผาตูบท่ีตั้งถิ่นฐานโดยรอบวนอุทยานถ�้าผาตูบ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน
 2. เพ่ือศึกษาการสร้างแนวทางการจัดการป่าไผ่ของ
ชุมชนบ้านผาตูบท่ีต้ังถิ่นฐานโดยรอบวนอุทยานถ�้าผาตูบ อ�าเภอ
เมือง จังหวัดน่าน

ขอบเขตการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา คือ ศึกษาสถานการณ์การจดัการ
ป่าไผ่และศึกษาการสร้างแนวทางการจัดการป่าไผ่ของชุมชน 

บ้านผาตูบท่ีตั้งถิ่นฐานโดยรอบวนอุทยานถ�้าผาตูบ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ เจ้าหน้าท่ี
องค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน  
เจ้าหน้าท่ีวนอุทยานถ�้าผาตูบ ผู้น�าชุมชน ผู้น�ากลุ่มผู้ใช้ไผ่ และผู้รู้ 
(Key-Informant) รวมท้ังส้ิน 13 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีส�าคัญ 

ของชุมชนบ้านผาตูบ
 3. ขอบเขตด้านสถานท่ี การศึกษาวิจยัอาศัยเทคนคิวิจยั
เชิงคุณภาพโดยเฉพาะเจาะจง เลือกพื้นที่ คือ หมู่ที่ 7 บ้านผาตูบ 
ต�าบลผาสิงห์ จังหวัดน่าน เป็นจุดศูนย์กลางของพ้ืนท่ีตั้งของ
วนอุทยานแห่งชาติถ�้าผาตูบท่ีมีความโดดเด่น มีชื่อเสียงมาอย่าง
ยาวนาน และความมีอัตลักษณ์ในเร่ืองป่าไผ่ของชุมชน รวมถึงวิถี
วัฒนธรรมมีความพร้อมท้ังมีความสนใจท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมของ
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ผู้น�าของชุมชน กลุ่มที่เกี่ยวข้องและคนในชุมชนที่มีผลต่อการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (A-I-C) สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ที่จะศึกษาวิจัย
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ มกราคม -สิงหาคม 2563 
เพ่ือท่ีจะได้ข้อมูลสถานการณ์การจัดการป่าไผ่ของบ้านผาตูบท่ีเป็น
อยู่และประเด็นไปสู่การสร้างแนวทางการจัดการป่าไผ่ของชุมชน
บ้านผาตูบที่ตั้งถิ่นฐานโดยรอบวนอุทยานแห่งชาติถ�้าผาตูบ อ�าเภอ
เมือง จังหวัดน่าน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ในการวิจัยคร้ังนี้ได้ใช้วิธีสังเกตการณ์ (Observation)  
ในสถานการณ์ป่าไผ่ของชุมชนรวมถึงบริบทชุมชนท่ีอาศัยโดยรอบ
พ้ืนท่ีวนอุทยานถ�้าผาตูบและท�าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในสถานการณ์
ป่าไผ่ของชุมชนและการจัดการป่าไผ่โดยชุมชน จากนั้นน�าเสนอ
ข้อมูลให้ผู้น�าชมุชนและผู้แทนได้รับทราบ รวมท�าการจดัเสวนากลุ่ม 
(Focus Group) เพ่ือหาแนวทางการจัดการป่าไผ่อย่างเหมาะสม
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม (A-I-C)

ผลการวิจัย
 พบว่า สถานการณ์การจัดการป่าไผ่ของชุมชนโดยรอบ
วนอุทยานถ�้าผาตูบ พบว่า ชุมชนท่ีอยู่โดยรอบวนอุทยานถ�้าผาตูบ 
ได้แก่ ชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านผาตูบ มีป่าไผ่ที่กระจายอยู่ในชุมชนมีอยู่ 
2 แหล่งท่ีส�าคัญ คือ ป่าไผ่ท่ีอยู่ในป่าเขตวนอุทยานซึ่งป่าในเขตนี ้
เป็นเขตความรับผิดชอบของกรมวนอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

ซึง่ห้ามบคุคลเข้าไปตดัไม้ทุกประเภท ส่วนป่าไผ่ท่ีอยูใ่นเขตป่าสงวน
แห่งชาต ิมีพ้ืนท่ีครอบคลุมกว่า 6,000 ไร่ ยงัถกูแบ่งเป็นเขตป่าชมุชน
ซึ่งประชาชนท่ีอาศัยในหมู่บ้านสามารถเข้าไปใช้สอยตามระเบียบ
การใช้ไผ่โดยการควบคุมขององค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์และ
ความร่วมมือของคนในชุมชนตามท่ีมีข้อตกลงในการแบ่งเขตป่า 
ร่วมกัน จะเห็นได้ว่า การเข้าใช้ป่าชุมชนของคนชุมชนบ้านผาตูบ 

จึงมีข้อตกลงในการเข้าไปใช้สอยเพ่ือด�ารงชีพตั้งแต่คร้ังอดีตและ
ปัจจุบันได้เข้าใช้ป่าไผ่ในการค้าเพ่ือสร้างรายได้ในแต่ละครัวเรือน  
นายคงคณาพันธุ์ นักพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ผาสิงห์ ได้เล่าว่า การจัดการป่าไผ่ของต�าบลผาสิงห์มีการร่วมมือ 

ในส่วนของภาครัฐ ท้องถิน่และชมุชนท่ีครอบคลุมใน 9 หมู่บ้าน โดย
หมู่บ้านผาตบูเป็นหมู่บ้านท่ีเป็นจดุศูนย์กลางป่าชมุชนและเป็นท่ีตัง้
ของส�านกังานวนอุทยานถ�า้ผาตบู ซึง่พ้ืนท่ีดงักล่าว ในอดตีประชาชน
สามารถใช้สอยได้อย่างเสรี จึงเป็นแหล่งป่าไผ่ท่ีมีชื่อเสียงโดยไผ ่

ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ไผ่ไร่ ไผ่ข้าวหลาม ไผ่ซาง และไผ่อื่น ๆ ซึ่งเป็นที่
ต้องการจากพ้ืนท่ีอ่ืนอีกด้วย จะเหน็ว่า ป่าชมุชนมีความอุดมสมบรูณ์
และไม่ได้มีการส่งเสริมการปลูกป่าไผ่เพ่ือทดแทน ปัจจบุนัด้วยอัตรา

การเพ่ิมขึน้ของครัวเรือนในชมุชนบ้านผาตบูท�าให้ชมุชนได้กลายเป็น
ชุมชนกึ่งเมืองซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนในด้านต่าง ๆ ในมิติ
ท่ีหลากหลายทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงส่ิงแวดล้อม ดังนั้น 

การปรับแนวทางการด�าเนนิการในการเตรียมพร้อมกบัสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงย่อมจะช่วยลดผลกระทบต่อโครงสร้างของชมุชนท่ีมี
ความเชือ่มโยงและมีความสัมพันธ์กนัมาอย่างยาวนาน เฉกเช่นเดยีว
กบัป่าไผ่ท่ีมีอยูคู่่มากบัชมุชน นอกจากยงัประโยชน์แก่ผู้อาศัยพ่ึงพา
ป่ายังเป็นศูนย์รวมให้ชุมชนเกิดการรวมตัวในการด�าเนินชีวิตในวิถี
ชนบท เป็นรากฐานให้เกิดความม่ันคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน ดงันัน้ในอดตีประชาชนต่างคนต่างเข้ามาใช้สอยป่าไผ่โดย
ไม่มีการก�าหนดกฎระเบียบอาจท�าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  ตามมา ซึ่งที่
พบ คือ การไม่ได้จัดสรรทรัพยากรป่าไผ่ เช่น หน่อไผ่ ล�าไม้ไผ่  
ให้เกิดความเหมาะสมท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพไผ่ รวมถึง 
การขนล�าไม้ไผ่ออกจากป่าชมุชน ซึง่ปัจจบุนัพบว่า มีการใช้รถบรรทุก 
ในการเข้าไปเพ่ือขนล�าไม้ไผ่ของผู้ท่ีมีการล�าเลียงไม้ไผ่ออกมา 
มีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมีการตรวจตราและ 

มีการบันทึกทะเบียนรถของผู้ที่เข้าไปใช้สอยป่าในกรณีดังกล่าว
 การร่วมมือกันของคนในชุมชนจึงมีความส�าคัญต่อการ
จดัการป่าไผ่ในป่าชมุชน เนือ่งจากป่าชมุชนบ้านผาตูบมีอาณาเขตท่ี
กว้างกว่า 6,000 กว่าไร่ การบริหารจัดการป่าไผ่จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือกันหลายฝ่าย การเชื่อมโยงให้เกิดกลไกขับเคล่ือนให้เกิด 

การจัดการในแนวทางท่ีเหมาะสมแก่บริบทชุมชนโดยให้เกิด 

ความเข้มแข็งและสามารถด�าเนินการอย่างมีส่วนร่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในชมุชนบ้านผาตบู ดงันัน้การท�างานการจดัการป่าไผ่
ของชุมชนบ้านผาตูบจึงมีหลายภาคส่วน โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนของภาครัฐ ส่วนของท้องถิน่ ชมุชน และองค์กรต่าง ๆ  การเชือ่มโยง 
ในแต่ละส่วนตามบทบาทหน้าท่ีผ่านกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วม
รวมถงึการสร้างพันธกจิร่วมให้เกดิเครือข่ายและความร่วมมือในภาคี
เครือข่ายในการจัดการป่าไผ่ในหมู่บ้านโดยรอบ จากการสัมภาษณ์
ผู้น�าชุมชน กล่าวถึงแนวทางการจัดการป่าไผ่ของชุมชนบ้านผาตูบ 

มีความเกี่ยวพันของ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มจักสาน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม
อนุรักษ์ป่าไผ่ การประสานงานผ่านผู้น�าแต่ละกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม
ท่ีร่วมกันขบัเคล่ือน โดยสมาชกิกลุ่มจกัสานมีสมาชกิท้ังหมด 14 คน 
กลุ่มผู้สูงอายมีุสมาชกิท้ังหมด 14 คน และกลุ่มอนรัุกษ์ป่าไผ่มีสมาชิก
ท้ังหมด 24 คน ตามล�าดับ นอกจากนี้กลุ่มยังได้รับการสนับสนุน 

การด�าเนนิงานจากองค์การบริหารส่วนต�าบลผาสิงห์ ท้ังในการอบรม
และจดัสรรงบประมาณในแต่ละปี ดงัจะเหน็ว่าการท่ีชมุชนบ้านผาตบู 
ได ้เข ้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและสามารถวางแผน 

เพ่ือจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนอีกทั้งยังสามารถร่วมมือกับภาครัฐ 

ในการเสนอความต้องการผ่านโครงการสนบัสนนุเพ่ือให้ชมุขนได้รับ
ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรป่าไผ่ จงึได้แยกแนวทางการปฏิบตัภิารกจิ
ในการบริหารจัดการป่าไผ่ เป็น 3 ระดับ คือ การเตรียมความพร้อม 
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การรับมือสถานการณ์ปัจจุบัน และการวางแนวทางการด�าเนินการ
ในอนาคต จากการสัมภาษณ์นางพิกุล  กล่ินทรัพย์ ประธานกลุ่ม
จกัสาน กล่าวถงึ การใช้สอยไม้ไผ่ท่ีมีมาอย่างยาวนานจนพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์จักสานเพ่ือจ�าหน่ายท้ังปลีกและส่ง โดยมีพ่อค้าคนกลาง
เข้ามารับซื้อเพื่อไปจ�าหน่ายยังต่างจังหวัด ซึ่งสร้างรายได้หมุนเวียน
แก่ชุมชนมากกว่า 20 ปี จากการท่ีกลุ่มและสมาชิกได้เข้าร่วมกัน 

ในการจัดการป่าไผ่จะยิ่งท�าให้กลุ่มและสมาชิกได้ตระหนักและ 

รับทราบถงึสถานการณ์การจัดสรรทรัพยากรไผ่เร่ิมไม่เพียงพอ หาก
ยงัขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ ดงันัน้การรวมกลุ่มเพ่ือหาแนวทาง
การบริหารจัดการป่าไผ่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ี
ย่อมจะช่วยให้เกิดกระบวนการท่ีน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ในพ้ืนท่ี การศึกษาเชงิปฏิบตักิาร พบว่า มี 4 แนวทางหลักท่ีถกูวางไว้ 
เพ่ือให้ครอบคลุมการปฏิบติัการในชุมชน คือ การจดัสรร การอนรัุกษ์ 
การฟื้นฟู และการป้องกัน ซึ่งชุมชนได้มีการแบ่งฝ่ายในการปฏิบัติ
หน้าที่ทั้งหมด 4 ฝ่ายเช่นกัน มีการจัดตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน
เพื่อเชื่อมประสานกัน และยังให้สอดคล้องกับการใช้ป่า 3 อย่างให้
ได้ประโยชน์ 4 อย่าง เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีการตระหนักรู้และ
หวงแหนป่าไผ่รวมถึงมีการก�าหนดการประชุมหารือปีละ 3 คร้ัง 
เนื่องจากชุมชนชนบ้านผาตูบได้เป็นศูนย์กลางท่ีตั้งของหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้แก่ ส�านักงานวนอุทยานถ�้าผาตูบที่ท�าหน้าที่ควบคุมดูแล
ในเขตอนุรักษ์ และหน่วยงานท่ีส่งเสริมและให้องค์ความรู้เร่ืองไผ่
แต่ละชนิดอย่างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร (พืชสวน) 
จังหวัดน่าน จึงท�าให้ชุมชนบ้านผาตูบมีโครงสร้างท่ีมีความพร้อม
หลายด้านต่อการด�าเนินการบริหารจัดการป่าไผ่และยังมีศักยภาพ
ท่ีจะจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชน 
ซึ่งกิจกรรมท่ีสนับสนุนชุมชนให้เกิดมีส่วนร่วมจะมีคณะกรรมการ
ร่วมกนัวางแผนจัดกจิกรรมให้เกิดขึน้ในแต่ละรอบปี เช่น การปลกูป่า 
การสร้างฝายชะลอน�้า การเดินตรวจป่า ป้องกันไฟป่า การสร้าง 
แนวกนัไฟ เป็นต้น อีกท้ังคณะกรรมการจัดการป่าไผ่เหน็ว่าอาณาเขต
ป่าชุมชนคลอบคลุมบริเวณกว้าง การวางแผนสร้างพันธกิจร่วม
ระหว่างชุมชน ระดับต�าบลยังจะช่วยเอ้ือประโยชน์ให้เกิดขึ้น เกิด
การพ่ึงพากนัของชมุชนในละแวกใกล้เคียง อีกท้ังยงัเสริมสร้างความ
สามัคคีให้เกิดขึ้นอีกด้วย พบว่า การสร้างแนวทางร่วมกันในการ
จัดการป่าไผ่ของชุมชนบ้านผาตูบไม่เพียงแต่ใช้กระบวนการ 

มีส่วนร่วมกันในรูปแบบ A-I-C อีกท้ังยังมีการวางแผนแนวทางให้
สอดคล้องกับบริบทชุมชนเพ่ือท่ีจะเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความ 

เข้มแข็งโดยสนับสนุนแนวทางท่ีจะสามารถพัฒนาไปสู่รูปแบบด้าน
ต่าง ๆ  ไปพร้อมกนั ซึง่เป็นไปในแนวทางท่ีชมุชนมีความต้องการและ
พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือพร้อมกนันัน้เพ่ือให้เกดิความสมดุลท้ังทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงวิถีวัฒนธรรมของชุมชน
ท่ีมีมายาวนาน ซึ่งเป็นมิติท่ีมีบทบาทและความส�าคัญเป็นรากฐาน
ต่อการพัฒนาชมุชนเพ่ือให้เกดิความม่ันคง และยงัคงไว้ซึง่แบบแผน
ของการจัดการป่าไผ่ให้อยู่คู่ชุมชนได้ยาวนาน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 พบว่า สถานการณ์การจัดการป่าไผ่ของชุมชนบ้านผาตูบ
มีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งสอดรับกับสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงไป จากอดีตชุมชนบ้านผาตูบมีการพ่ึงพาอาศัยป่าไผ ่

ในการด�ารงชพีและมีแบบแผนการบริหารจดัการป่าไผ่ท่ีไม่ยุง่ยากนกั 
เนื่องจากป่าไผ่มีอยู่คู่ชุมชนบ้านผาตูบมาอย่างยาวนานและสัดส่วน
การใช้สอยไผ่ต่อจ�านวนประชาชนในพ้ืนท่ียังมีปริมาณที่มาก 

แต่ปัจจบุนัการเตบิโตของชมุชนบ้านผาตบูส่งผลให้บ้านผาตบูกลาย
เป็นชมุชนกึง่เมือง การบริหารจดัการด้านต่าง ๆ  จงึมีการปรับเปลีย่น
ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนรวมถึงการจัดการป่าไผ่ของชุมชน
ด้วยเช่นกนั สอดคล้องกบัการศึกษาของสายรุ้ง  ดนิโคกสูง และคณะ 
(2561) ได้ศึกษารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมเพ่ือ
อนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนต�าบลชีทวน อ�าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี ได้สร้างรูปแบบโดยใช้ศักยภาพของชุมชนหรือความมี
อยู่เดิมในการสร้างฐานการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นเป็นการสร้างโปรแกรม
การท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนเป็นปัจจัยท่ีน�าไปสู่การ
พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนื แนวทางการจดัการป่าไผ่ของชมุชน
บ้านผาตูบอย่างเหมาะสม จึงต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

ในรูปแบบท่ีผู้ท่ีปฏิบัติในพ้ืนท่ีเป็นผู้ก�าหนดและมีการด�าเนินการ 
ในรูปแบบกลุ่ม ซึ่งชุมชนบ้านผาตูบมีกลุ่มท่ีเกี่ยวกับไผ่อยู่ 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มจักสาน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอนุรักษ์ป่าไผ่ ดังจะเห็นว่า 
การสร้างแนวทางการจดัการป่าไผ่ของชมุชนบ้านผาตบูท่ีตัง้ถิน่ฐาน
โดยรอบวนอุทยานถ�า้ผาตบูนัน้ การสร้างการตระหนกัรู้ให้แก่ประชาชน 
จึงต้องอาศัยความร่วมมือในหลายภาคส่วน การใช้กลไกการจัดการ
เพ่ือให้การด�าเนินงานได้ขับเคล่ือนไปในทิศทางที่วางไว้ร่วมกัน 

จึงต้องประกอบด้วยโครงสร้างท่ีก�าหนดบทบาทของคนในชุมชนท่ี
เอ้ืออ�านวยให้ผู้ท่ีรับผิดชอบสามารถปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน
การมีส่วนร่วมการจัดการป่าไผ่ของชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการ
สร้างแนวทางการด�าเนนิงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
โดยแบ่งการด�าเนินงานเป็น 3 ระดับ คือ การบริหาร ที่ปรึกษา และ
ผู้ปฏิบัติเพ่ือให้ด�าเนินงานตามภารกิจผ่านกิจกรรมการอนุรักษ์ 
ป้องกัน สงวนรักษาป่าไผ่ สร้างเครือข่ายการท�างานและกระตุ้น 

สร้างการตระหนักรับรู้ร่วมกันผ่านข่าวสาร การประชาสัมพันธ์แก่
กลุ่มเยาวชน บุคคลท่ัวไป สอดคล้องกับการศึกษาของจ�าเนียร   
บุญเข็ม และปิยกร  หวังมหาพร (2563) ในการศึกษารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการไฟป่าในพ้ืนท่ีอนุรักษ์
เขตอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ศึกษาถึงบทบาทการ
เข้ามามีส่วนในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดโครงสร้างท่ีสัมพันธ์กัน 
การสร้างการตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจให้เกิดความเข้มแข็ง 
แก่คนในชมุชน โดยอาศัยจารีตประเพณีในการอนรัุกษ์และการสร้าง
สมดุลระหว่างคนกับป่าให้เกิดขึ้น
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 ดังนั้น การจัดการป่าไผ่ของชุมชนบ้านผาตูบจะเกิดการ
พัฒนาไปสู่ความย่ังยืนได้นอกจากจะใช้กระบวนการเรียนรู้ของการ
มีส่วนร่วม (A-I-C) แล้วองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในชุมชนจึงมีความส�าคัญ การท่ีพัฒนา
ชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้นั้นจึงต้องวางแนวทางท่ีเหมาะสม
ให้สอดคล้องกับบริบทของชมุชนนัน้ ซึง่มีการวางแผนแนวทางให้เกดิ 
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ท้ังมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงวิถีวัฒนธรรมท่ีของชุมชนท่ีมีมาอย่างยาวนานให้เกิดความ
สมดลุกนั เพือ่ให้เป็นแนวทางการจดัการป่าไผ่ของชมุชนบ้านผาตบู
ท่ีเป็นแบบแผน สอดคล้องกับเสวียน  เปรมประสิทธ์ิ และคณะ 
(2551) ศึกษานิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum 
pergracile Munro) เพ่ือการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่าง
ยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน โดยได้ท�าการศึกษาสังคมพืชของไผ่
ข้าวหลามในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมถึงศึกษาการใช้ประโยชน์จากไผ่
ข้าวหลามควบคู่ไปกบัการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตใิห้คงความอุดม
สมบูรณ์เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชวิีตของคนในชมุชน รวมถงึระบบนิเวศให้เกดิความสมดลุและยงัคง
สืบทอดต่อไปได้
       

ข้อเสนอแนะ
 1.	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  1.1 ควรจะสนบัสนุนให้กลุม่ท่ีมีอยูเ่ดมิให้มีโครงสร้าง
ท่ีชัดเจนและมีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการป่าไผ่ชุมชนและสร้าง
ภาคีเครือข่ายเพ่ือให้เอ้ือประโยชน์แก่กลุ่มท่ีจะตั้งขึ้นเพ่ือจัดการ
ทรัพยากรป่าไผ่ของชุมชน
  1.2 ควรจะสนับสนุนโครงการฝ ึกอบรมกลุ ่ม 

นอกเหนือไปจากการดูงานเพ่ือเพ่ิมทักษะเฉพาะทาง ควรเพ่ิม
บทบาทหน้าท่ีของผู้น�ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มจะเสริมสร้างความ 

เข็มแข็งภายในกลุ่ม
 2.	 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
  2.1 การจัดการท่ีจะน�าไปสู่ความยั่งยืนคนในชุมชน
ควรท่ีจะส่งเสริมให้ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จึงควร
สนับสนุนคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วย เพื่อให้เกิดต้นแบบการจัดการป่าไผ่
รูปแบบใหม่เกิดขึ้น 
  2.2 การวางแผนกิจกรรมการมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาส 
แก่สมาชิกในการร่วมวางแผนและเสนอกิจกรรมในการปฏิบัติด้วย
 3.	 ข้อเสนอเชิงวิชาการ
  3.1 เนื่องจากชุมชนเป็นแหล่งศูนย์รวมการอนุรักษ์ 
และความหลากหลายในเร่ืองความเชื่อวิถีวัฒนธรรมและประเพณี
การขึน้ถ�า้ผาตบูประจ�าทุกปี จงึควรท่ีจะรวมการศึกษาด้านการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์เข้าไว้ในการศึกษาวิจัยเพ่ือครอบคลุมการจัดการป่าไผ่ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะน�าไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

  3.2 การศึกษาการเชือ่มโยงการจดัการป่าไผ่ เพ่ือน�า
ไปสู่ความยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดน่าน ควรศึกษาเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ  
ไม่เฉพาะแต่เครือข่ายแนวราบ ควรท่ีศึกษาเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดย
รอบที่จะท�าให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ และปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับภาวะ 

ซึมเศร้าของผู้สูงอายุในอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้น เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบ 

มีโครงสร้าง ได้ตัวอย่างผู้สูงอายุที่ใช้ในการศึกษา จ�านวน 375 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
และสถติเิชงิอนมุาน ได้แก่ วิเคราะห์ไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายสุ่วนใหญ่ไม่มีภาวะซมึเศร้า ร้อยละ 78.90 และเร่ิมมีภาวะซมึเศร้า 
หรือเป็นโรคซึมเศร้า ร้อยละ 21.10 ตามล�าดับ จากการวิเคราะห์ไคสแควร์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 
อาชีพ และความเพียงพอของรายได้ ปัจจัยด้านสุขภาพและวิถีชีวิต ได้แก่ สุขภาพร่างกาย ความเชื่อและทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ 

การนอนหลับ และคุณภาพการนอนหลับ ส่วนด้านจิตใจและอารมณ์ ได้แก่ ความเครียด เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยที่สัมพันธ์, ภาวะซึมเศร้า, ผู้สูงอายุ

Abstract
 This quantitative study aims to study depression of the elderly, factors related to depression of the elderly 
in Tha Mai District, Chanthaburi Province. The multi-stage sampling method was used for the sample selection. The 
research tool was a structured interview questionnaire with 375 elderly people as respondents. Data were analyzed 
by using descriptive and inferential statistics, frequency distribution, percentage and chi-square test. The result of 
this study showed that 78.90 percent of the elderly did not have depression and 21.10 percent of the elderly had 
moderate or severe depression respectively. The analysis of the chi-square test found factors related to depression 
of the elderly as following personal factors such as age, economic factors such as occupation and income  
sufficiency, health and lifestyle factors such as physical health, incorrect beliefs and attitudes about sleeping and 
sleeping quality. The aspects of psychological and emotional factors were stress related to depression showing the 
statistical significance at 0.05.

Keywords : factors related, depression, the elderly
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บทน�า 

 จ�านวนผู้สูงอายุของประเทศไทยในแต่ละปีมีแนวโน้ม 

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี พ.ศ. 2553-2562 มีผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 

ถึงร้อยละ 5 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2564) ซึ่งแน่นอนว่าการท่ี 

ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนั้น ในอนาคตประเทศไทยจะหลีกเลี่ยงไม่ได ้

ท่ีจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ สังคมสูงอายุเป็นสังคมแห่ง 
การเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยทุกด้าน (ประนอม  โอทกานนท์, 
2554) โดยเฉพาะทางด้านร่างกายท่ีส่งผลต่อสุขภาพ ท�าให้ผู้สูงอายุ
มีอาการเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าวัยอื่น ๆ  และในสภาวะปัจจุบันที่ทั่วโลก
รวมถงึประเทศไทยก�าลงัพบวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ท่ีมีผลกระทบ 
เกี่ยวกับระบบสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างเห็นได้ชัด เพราะผู้สูงอายุ
ถ้าติดแล้วมีโอกาสเส่ียงท่ีจะเสียชีวิตมากกว่าวัยหนุ่มสาว และ 

โรคโควิด-19 นี ้เป็นโรคท่ีมีการแพร่เชือ้ได้รวดเร็ว ซึง่ถ้าผู้ใดท่ีตดิโรค
โควิด-19 จะต้องถูกกักตัวไม่ให้ปะปนกับผู้อ่ืน แม้แต่คนสนิทหรือ
บคุคลในครอบครัวก็ไม่สามารถจะเข้าเยีย่มได้ เปรียบเสมือนเป็นโรค
แห่งความโดดเดี่ยว ซึ่งถ้าผู้สูงอายุเป็นโรคนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อ
สภาพจิตใจอย่างรุนแรง เพราะผู้สูงอายุคือวัยท่ีต้องได้รับการดูแล
จากบุคคลภายในครอบครัว
 ปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเป็น 1 ในปัญหาด้าน
สุขภาพ 5 อันดบัแรกของผูส้งูอายไุทย ซึง่ปัญหาสขุภาพจติท่ีพบบ่อย 
คือ ความวิตกกงัวล ความซมึเศร้า การนอนไม่หลับ ภาวะสมองเส่ือม
และปัญหาเรื่องเพศตามล�าดับ (กรมสุขภาพจิต, 2559) ทั้งนี้ยังพบ
ว่าจากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับ
ภาวะซมึเศร้าอย่างน่าสนใจว่าเป็นสาเหตขุองภาวะการสูญเสียความ
สามารถของประชากรโลก 1 ใน 10 อนัดบัแรก คดิเป็นร้อยละ 10.7 
ของประชากรโลก และปี 2563 โลกจะพบกับความสูญเสียด้าน
เศรษฐกิจและสังคมจากภาวะซึมเศร้าเพ่ิมสูงขึ้นเป็นล�าดับ 2  
รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในทุกประเทศทั่วโลก โดยคิดเป็น
ร้อยละ 10-25 ในผู้หญิง และร้อยละ 5-12 ในผู้ชายท่ีเป็นโรคนี ้ท้ังนี้
ในประเทศไทยพบผู้ป่วยภาวะซึมเศร้ามากขึ้นในทุกกลุ่มอายุและ 

ทุกเพศ (สุทธานันท์  ชุนแจ่ม, โสภิณ  แสงอ่อน และ ทัศนา  ทวีคูณ, 
2554) จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 
2553-2562 ยงัพบว่า มภีาวะแปรปรวนทางจติและพฤตกิรรมทีเ่ข้า
มารับการรักษาเป็นจ�านวนคร้ังในแต่ละปีมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมมากขึ้น
โดย ปี พ.ศ. 2553 มีจ�านวนผู้ป่วยเข้ามารับการรักษา 3.31 ล้านครั้ง 
และในปี พ.ศ. 2562 มีจ�านวนครั้งของผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาถึง 
8.48 ล้านคร้ัง เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 55 (ส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2562) จากข้อมูลข้างต้นพบว่า
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรมฯ นั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้น และ
โรคซมึเศร้าเป็นความแปรปรวนทางจติและพฤติกรรมประเภทหนึง่ 
ซึง่มักพบในผู้สูงอาย ุและการวินจิฉัยท�าได้ยาก เพราะทางผู้ป่วยเอง
บางคนอาจจะมีอาการแสดงท่ีไม่ชัดเจน ท�าให้ไม่ได้รับการวินิจฉัย

โรคหรือไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก 
ท�าให้ผู้ป่วยทีมี่ภาวะซมึเศร้านัน้มีอาการเร้ือรัง และส่งผลต่อผูส้งูอายุ
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงด้านสังคมอีกด้วย นอกจากนี้ยัง
ส่งผลกระทบต่อคนภายในครอบครัวท่ีใกล้ชิดและรวมไปถึงผู้ดูแล 
และยังมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ท่ีเกิดจากค่าใช้จ่ายในการ
รักษาผู้สูงอายุ (นภา  พวงรอด, 2558)
 ปัญหาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ จึงเป็นปัญหาที่ส�าคัญ
ของประเทศ แต่การศึกษาด้านนี้ของผู้สูงอายุในประเทศไทยนั้นยัง
มีอยูจ่�ากดั และอ�าเภอท่าใหม่ มีอัตราส่วนของผู้สงูอายตุ่อประชากร
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับอ�าเภออื่น ๆ ในจังหวัด
จันทบุรี (กรมกิจการผู ้สูงอายุ, 2562) ดังนั้นทางผู ้วิจัยจึงมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของ 
ผู้สูงอายุในอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และทราบถึงปัจจัยท่ี
สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ เพ่ือน�าผลของการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในแง่ของการก�าหนดนโยบาย โครงการ ตลอดจนส่งเสริม 
และหาแนวทางป้องกันก่อนท่ีผู้สูงอายุจะพบปัญหาด้านภาวะ 

ซึมเศร้าต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาภาวะซมึเศร้าของผู้สูงอายใุนอ�าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูง
อายุในอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การทบทวนวรรณกรรม
 ผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการศึกษาดังนี้
 1.	 ภาวะซึมเศร้า
  ภาวะซึมเศร้า เป็นอาการเจ็บป่วยทางจิตชนิดหนึ่ง 
เกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง ซึ่งเกิดขึ้นได้กับ
ทุกคน (WHO, 2017) ส่งผลให้มีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป เช่น  
มีความรู้สึกไม่สบายใจ เศร้า ท้อแท้ ไม่อยากท�าอะไร มีความรู้สึก 

สิ้นหวัง มองตนเองไร้ค่า เป็นภาระต่อคนอื่น ถ้ามีอาการมาก จะมี
ความรู้สึกเบ่ือชีวิต คิดฆ่าตัวตาย (วิไลวรรณ  ทองเจริญ, 2554)   
โดยภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เก่ียวข้องกับโรคทางกายต่าง ๆ เช่น 
โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง  
โรคมะเร็ง โรคไตวาย ปวดเร้ือรัง และมีการสูญเสียการเผชิญกับ 

ความล�าบากในชีวิต เป็นต้น
 2.	 ผู้สูงอายุ
  ผู้สูงอายุ คือผู้ท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป (WHO, 1989)  
มีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 1) การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา หรือ 
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การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย ขึน้กบัปัจจยัด้านพันธุกรรม โภชนาการ 
การพักผ่อน การออกก�าลังกาย และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงนี้ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงระบบผิวหนัง ระบบประสาท ระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ เป็นต้น 2) การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และอารมณ์ 
สืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย และสังคม ท�าให้เกิด
ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการออกจากงาน สญูเสยีอ�านาจ บทบาทหน้าท่ี 
และถ้าไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะก่อให้เกิดความเครียด เม่ือมีอายุ
เพ่ิมขึ้น 3) การเปล่ียนแปลงทางสังคม ผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีสูญเสีย
อ�านาจ บทบาทหน้าที่ ไม่สามารถแสดงบทบาททางสังคมได้ดังเดิม 
ถอยห่างจากสังคม ท�าให้รู้สึกว่าตนเองขาดคุณค่า ขาดความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง และจากการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย และจิตใจ ท�าให้ 
ผู้สูงอายุมีการเปล่ียนแปลงอุปนิสัย และอารมณ์ เช่น มีความวิตก
กังวล คิดถึงเหตุการณ์ในอดีต เป็นต้น (สุทธิพงศ์  บุญผดุง, 2554)
 3.	 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
  จากการศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของ 
ผู้สูงอายุ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้  
  3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 1) เพศ พบว่า เพศหญิง
พบภาวะซึมเศร้ามากกว่าเพศชายถึง 2 เท่า (Lehtimen and 
Joukanaa, 1994) เนื่องจากเพศชายสามารถจัดการส่ิงคุกคามได ้

ดกีว่าเพศหญิง และเพศชายแสดงความรู้สึกได้อย่างอิสระ (Koenig, 
1998) 2) อายุ จากการศึกษาพบว่า เมื่อมีอายุมากขึ้น ระดับความ
รุนแรงของภาวะซมึเศร้าจะเพ่ิมขึน้ (มาตกิา รัตนะ, 2559) สอดคล้อง
กบัการศึกษาของ Blazer, Burchet, Service and George (1991) 
ท่ีพบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ 3) สถานภาพสมรส พบว่า สถานภาพหย่าหรือ
แยกกันอยู่ มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า (เทพฤทธ์ิ  วงศ์ภูมิ,  
อุมาพร  อุดมทรัพยากุล, จักรกฤษณ์  สุขยิ่ง, 2554) 
  3.2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 1) อาชีพ จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่า อาชีพและความเพียงพอของรายได ้

มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า (อิทธิพล  พลเยี่ยม, สุคนธา  ศิริ, 
พิมพ์สุรางค์  เตชะบุญเสริมศักดิ์ และดุสิต  สุจิรารัตน์, 2555) 
สอดคล้องกับการศึกษาของนภา  พวงรอด (2554) 2) รายได ้

โดยเฉลี่ยต่อเดือน จากการศึกษาเรื่องส่ิงแวดล้อมและลักษณะ 

ส่วนบุคคลท่ีสัมพันธ์กับการดูแลในผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต พบว่า  
รายได้ มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ (Annequin, 

Weill, Thomas and Chaix, 2015)  3) ความเพียงพอของรายได้ 
จากการศึกษาของอาคม บุญเลิศ (2559) พบว่า ความเพียงพอของ
รายได้มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  3.3 ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ 1) การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม 2) สัมพันธภาพของคนในครอบครัวและบคุคลใกล้ชดิ โดย
ถ้าผู้สูงอายุขาดทักษะทางสังคม ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
กับผู้อ่ืน ท�าให้ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองต�่าลง รู้สึกเบื่อหน่าย 
ท้อแท้ส้ินหวัง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุของภาวะซึมเศร้า  
(อรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย และพีรพนธ์  ลือบุญธวัชชัย, 2553) 
  3.4 ป ัจจัยด ้ านสุขภาพ และวิถีชี วิต  ได ้แก ่  
1) ประวัติการป่วยทางจิตเวชในครอบครัว โดยผู้ท่ีมีญาติสายตรง 
มีภาวะซึมเศร้า มีโอกาสป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 2-3 เท่า (อรพรรณ  
ลือบุญธวัชชัย และพีรพนธ์  ลือบุญธวัชชัย, 2553; สมภพ   
เรืองตระกลู, 2556) 2) สุขภาพร่างกาย จากการศึกษาของกาญจนา  
กริิยางาม (2553) พบว่า ปัจจยัท่ีสัมพันธ์กบัภาวะซมึเศร้าของผูป่้วย
สูงอายุ ได้แก่ สุขภาพร่างกาย เพศ และการรับรู้ความรุนแรงของ
ความเจ็บป่วย 3) ด้านความเชื่อและทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ 

การนอนหลับ โดยผู้ท่ีมีปัญหาการนอนหลับมาก หรือมีทัศนคติท่ี 

ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนอน จะมีภาวะซึมเศร้ารุนแรงมากกว่าผู้ท่ี 

ไม่มีปัญหาการนอนหลับ (มาตกิา รัตนะ, 2559) นอกจากนีส้อดคล้อง
กับการศึกษาของ Martin, Sler, Picarl and Casanovas (2003) 
พบว่า ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับปัญหาเร่ือง 
การนอน 4) คุณภาพการนอนหลับ จากการศึกษาพบว่า โรคซึมเศร้า
มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติทางสรีรวิทยาการนอนหลับ คือ 

มีช่วงเวลาหลับลึกลดลง มีการเข้าสู่การนอนหลับระยะท่ีมีการ 
กลอกตาเร็ว (REM sleep) เร็วขึ้นหรืออาจมี REM density เพิ่มขึ้น 
(อรพรรณ  ลือบญุธวัชชยั และพีรพนธ์  ลือบญุธวัชชัย, 2553; สมภพ  
เรืองตระกูล, 2556) และจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การ
นอนไม่หลับมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า (เทพฤทธ์ิ  วงศ์ภูมิ,  
อุมาพร อุดมทรัพยากุล, จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง, 2554)
  3.5 ปัจจัยด้านจติใจและอารมณ์ ได้แก่ 1) ความเครียด 
โดยเหตุการณ์บางเหตุการณ์จะเพ่ิมความเส่ียงของโรคซึมเศร้าได้ 
เช่น กรณีสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรัก การสูญเสียสามี หรือภรรยา 
ปัญหาคู่สมรส (ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, 2556)
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 สมมติฐานการวิจัย
 1. ปัจจยัส่วนบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุและสถานภาพสมรส 
เป็นปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในอ�าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี
 2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได้โดยเฉล่ีย 

ต่อเดอืน และความเพียงพอของรายได้ เป็นปัจจยัทีสั่มพันธ์กบัภาวะ
ซึมเศร้าของผู้สูงอายุในอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 3. ปัจจยัทางสังคม ได้แก่ การเข้าร่วมกจิกรรมทางสังคม 
และสัมพันธภาพกับบุคคลใกล้ชิด เป็นปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับภาวะ 

ซึมเศร้าของผู้สูงอายุในอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 4. ปัจจัยด้านสุขภาพและวิถีชีวิต ได้แก่ ด้านประวัต ิ

การป่วยโรคทางจิตเวชในครอบครัว ด้านสุขภาพร่างกาย ด้าน 

ความเชื่อและทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนอนหลับ และด้าน
คุณภาพการนอนหลับ เป็นปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของ 
ผู้สูงอายุในอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 5. ด้านจิตใจและอารมณ์ ได้แก่ ความเครียด เป็นปัจจัย
ท่ีสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี

วิธีการวิจัย
 1.	 ประชากร	การสุ่มตัวอย่าง	และตัวอย่างที่ใช้ในการ
ศึกษา
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุในอ�าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 13,325 คน (กระทรวงสาธารณสุข, 
2562) การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
random sampling) 
  ขั้นที่ 1 ท�าการสุ่มต�าบลในอ�าเภอท่าใหม่ ด้วยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย ได้ต�าบลสองพี่น้อง 
  ขั้นที่ 2 ท�าการสุ่มหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสิ้ว บ้านแพร่ง
ขาหยั่ง และบ้านไทรนอง 
  ขั้นที่ 3 ท�าการสุ่มคนในแต่ละหมู่บ้านด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย โดยใช้วิธีการจัดสรรให้เป็นสัดส่วนกับขนาดประชากร 
(Allocation proportional to size) ซึ่งค�านวณจากสูตรของ 
คอแคน (Cochran) ก�าหนดความคลาดเคล่ือน (e) มีค่าไม่เกนิ 0.05 
ด้วยระดับความเชื่อมั่น 95% แทนค่าได้ดังนี้

 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ ( X

1 
)

อายุ ( X
2 
)

สถานภาพสมรส ( X
3 
)

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
อาชีพ ( X

4 
)

รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน ( X
5 
)

ความเพียงพอของรายได้ ( X
6 
)

ปัจจัยทางสังคม
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ( X

7 
)

สัมพันธภาพกับบุคคลใกล้ชิด  ( X
8 
)

ปัจจัยด้านสุขภาพและวิถีชีวิต
ด้านประวัติการป่วยโรคทางจิตเวชในครอบครัว ( X

9 
)

ด้านสุขภาพร่างกาย ( X
10 

)
ด้านความเชื่อและทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนอนหลับ  ( X

11 
)

ด้านคุณภาพการนอนหลับ ( X
12 

)
ด้านจิตใจและอารมณ์	
ความเครียด ( X

13 
) 

ภาพที่	1 กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework)

ด้านภาวะซึมเศร้า ( Y
 
)
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 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	 การทดสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ	การพิทักษ์สิทธิของตัวอย่าง	และการวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 2.1	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยผู้วิจัยได้ดัดแปลง
จากกรอบแนวคิดท่ีได้ทบทวนวรรณกรรม ท้ังนีผู้เ้กบ็ข้อมูลได้อธิบาย
ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์ พร้อมท้ังชี้แจงค�าถามในแต่ละส่วน โดยมี 

รายละเอียดดังนี้
   1. ข้อมูลส่วนบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ
สมรส โดยเป็นแบบก�าหนดให้ตอบ (Check List)
   2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได ้

โดยเฉล่ียต่อเดอืน เป็นต้น โดยเป็นแบบก�าหนดให้ตอบ (Check List) 
   3. ปัจจยัทางสังคม ได้แก่ การเข้าร่วมกจิกรรม
ทางสังคม และสัมพันธภาพกับบุคคลใกล้ชิด เป็นแบบสัมภาษณ ์

ที่ผู้วิจัยสร้างเอง จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การ
เข้าร่วมกจิกรรมทางสังคม ศาสนา และความเอาใจใส่จากครอบครัว
และบุคคลใกล้ชิด
   4. ปัจจัยด้านสุขภาพและวิถีชีวิต ได้แก่ ด้าน
ประวัติการป่วยโรคทางจิตเวชในครอบครัว ด้านสุขภาพร่างกาย  
ด้านความเชื่อและทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนอนหลับ สร้าง
และพัฒนาโดย Morin (1993) และแปลเป็นภาษาไทยโดยจรรยา  
ฉิมหลวง (2554) และด้านคุณภาพการนอนหลับ ใช้แบบประเมิน
คุณภาพการนอนหลับของพิตซ์เบิร์ก (The Pittsburgh Sleep 
Quality Index: PSQI) และแปลเป็นภาษาไทยโดยตะวันชัย   
จิรประมุข และวรัญ  ตันชัยสวัสดิ์ (2540) ซึ่งเป็นแบบประเมิน
คุณภาพการนอนหลับ และการรบกวนการนอนหลบัในระยะ 1 เดอืน
ท่ีผ่านมา ประกอบด้วย 9 ข้อค�าถาม แบ่งเป็น 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 

(1) การรายงานคุณภาพการนอนหลับเชงิอัตนยั (2) ระยะเวลาตัง้แต่
เข้านอนจนกระท่ังหลับ (3) ระยะเวลาในการนอนหลับแต่ละคืน  
(4) ประสิทธิภาพของการนอนหลับโดยปกติวิสัย (5) การรบกวน 

การนอนหลับ (6) การใช้ยานอนหลับ และ (7) ผลกระทบต่อการท�า
กิจกรรมในเวลากลางวัน
   5. ด้านจิตใจและอารมณ์ ได้แก่ ความเครียด 
โดยใช้แบบวัดความเครียดส่วนปรุง (SPST-20) (กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข, 2550)
   6. ด้านภาวะซึมเศร้า ใช้แบบวัดความซึมเศร้า
ในผู้สูงอายุของไทย (Thai Geriatric Depression Scale 15 : 
TGDS-15) (ณหทัย วงศ์ปการันย์, 2550) โดยมีมาตรวัดเป็น  
Nominal scale ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ไม่มีภาวะซึมเศร้า และเริ่ม
มีหรือมีภาวะซึมเศร้า
  2.2	 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
   การตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
และการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
   ผู้วิจยัได้น�าเคร่ืองมือไปตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา โดยน�าแบบสัมภาษณ์กับจุดประสงค์ ให้ผู ้เชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ1 ท่าน ผู้เชีย่วชาญกลุ่มวิชาการพยาบาล
จิตเวช และสุขภาพจิต 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติประยุกต์  
1 ท่าน วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและ
วัตถปุระสงค์ (IOC) ก�าหนดเกณฑ์การยอมรับ คือ ถ้าแบบสัมภาษณ์
วัดได้ตรงตามจุดประสงค์ ค่า IOC จะมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (ปราณี  
หล�าเบญ็สะ, 2559) เม่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถกูต้อง เนือ้หา 
ความเหมาะสมด้านภาษา ฯลฯ จากนั้นผู้วิจัยน�ามาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ ซึ่งผลการหาค่าดัชนีพบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

 

วิธีการวิจัย
1. ประชากร การสุมตัวอยาง และตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือผูสูงอายุในอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี จํานวน 13,325 คน (กระทรวง

สาธารณสุข, 2562) การสุมตัวอยางใชการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling)  
ขั้นที่ 1 ทําการสุมตําบลในอําเภอทาใหม ดวยวิธีการสุมอยางงาย ไดตําบลสองพี่นอง
ขั้นที่ 2 ทําการสุมหมูบาน ไดแก บานสิ้ว บานแพรงขาหยั่ง และบานไทรนอง  
ขั้นที่ 3 ทําการสุมคนในแตละหมูบานดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยใชวิธีการจัดสรรใหเปนสัดสวนกับขนาด

ประชากร (Allocation proportional to size) ซ่ึงคํานวณจากสูตรของคอแคน (Cochran) กําหนดความคลาดเคลื่อน 
(e) มีคาไมเกิน 0.05 ดวยระดับความเช่ือมั่น 95% แทนคาไดดังน้ี 
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ดังน้ันไดขนาดตัวอยางผูสูงอายทุี่ใชในการศึกษาจํานวน 3 คน รายละเอยีดดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1  ขนาดตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาจําแนกตามหมูบาน

หมูที ่ ชื่อหมูบาน 
ประชากรผูสูงอายุ ตัวอยางผูสูงอายุ ตัวอยาง

รวม 60-70 ป 71-80 ป ปขึ้นไป ป 71-80 ป ปขึ้นไป

1 สิ้ว 90 31 46 27 150
2 แพรงขาหยั่ง 89 35 27 76 31 23 130
15 ไทรนอง 33 19 50 28 17 95

รวม
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การพิทักษสิทธิของตัวอยาง และการวิเคราะห

ขอมูล 
 2.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยผูวิจัยไดดัดแปลง
จากกรอบแนวคิดที่ไดทบทวนวรรณกรรม ทั้งน้ีผูเก็บขอมูลไดอธิบายชื่อเรื่อง วัตถุประสงค พรอมทั้งชี้แจงคําถามในแตละสวน
โดยมีรายละเอียดดังน้ี
 1. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  สถานภาพสมรส โดยเปนแบบกําหนดใหตอบ (Check List) 
 2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก อาชีพ รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน เปนตน โดยเปนแบบกําหนดใหตอบ (Check List)  

3. ปจจัยทางสังคม ไดแก การเขารวมกิจกรรมทางสังคม และสัมพันธภาพกับบุคคลใกลชิด เปนแบบสัมภาษณ
ที่ผูวิจัยสรางเอง จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ ไดแก การเขารวมกิจกรรมทางสังคม ศาสนา และความเอาใจใส
จากครอบครัวและบุคคลใกลชิด 

4. ปจจัยดานสุขภาพและวิถีชีวิต ไดแก ดานประวัติการปวยโรคทางจิตเวชในครอบครัว ดานสุขภาพรางกาย 
ดานความเช่ือและทัศนคติที่ไมถูกตองเก่ียวกับการนอนหลับ สรางและพัฒนาโดย Morin (1993) และแปลเปนภาษาไทย
โดยจรรยา ฉิมหลวง (2554) และดานคุณภาพการนอนหลับ ใชแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของพิตซเบิรก (The 
Pittsburgh Sleep Quality Index: PSQI) และแปลเปนภาษาไทยโดยตะวันชัย จิรประมุข และวรัญ ตันชัยสวัสดิ์ (2540) 
ซ่ึงเปนแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ และการรบกวนการนอนหลับในระยะ 1 เดือนที่ผานมา ประกอบดวย 9 ขอ
คําถาม แบงเปน 7 องคประกอบ ไดแก (1) การรายงานคุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัย (2) ระยะเวลาตั้งแตเขานอน
จนกระทั่งหลับ (3) ระยะเวลาในการนอนหลับแตละคืน (4) ประสิทธิภาพของการนอนหลับโดยปกติวิสัย (5) การรบกวน
การนอนหลับ (6) การใชยานอนหลับ และ (7) ผลกระทบตอการทํากิจกรรมในเวลากลางวัน 

. ดานจิตใจและอารมณ ไดแก ความเครียด โดยใชแบบวัดความเครียดสวนปรุง (S ST-20) (กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข, 2550) 

 ดังนั้นได้ขนาดตัวอย่างผู้สูงอายุที่ใช้ในการศึกษา จ�านวน 
375 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่	1 ขนาดตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาจ�าแนกตามหมู่บ้าน
 หมู่ที่	 ชื่อหมู่บ้าน	 	 ประชากรผู้สูงอายุ	(N)	 	 	 ตัวอย่างผู้สูงอายุ	(n)	 	 ตัวอย่างรวม
	 	 	 60-70	ปี	 71-80	ปี	 81	ปีขึ้นไป	 60-70	ปี	 71-80	ปี	 81	ปีขึ้นไป	 (n) 
 1 สิ้ว 90 54 31 77 46 27 150
 2 แพร่งขาหยั่ง 89 35 27 76 31 23 130
 15 ไทรนอง 58 33 19 50 28 17 95
                   รวม		 237	 122	 77	 203	 105	 67	 375
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จึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด จากนั้นผู้วิจัยน�าแบบสัมภาษณ์ 
ไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มเป้าหมายจ�านวน 30 คน หาค่า 
ความเท่ียงตรงจากความสอดคล้องภายใน โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบว่า ค่าความ 

เชือ่ม่ันของแบบสัมภาษณ์มีค่าตัง้แต่ 0.8 ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 
(กัลยา  วานชิย์บญัชา และฐติา  วานชิย์บญัชา, 2559) ดงันัน้ค�าตอบ
ของแต่ละข้อค�าถามจึงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  2.3	 การพิทักษ์สิทธิของตัวอย่าง
   การวิจยัคร้ังนีไ้ด้รับการรับรองจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี รหัสโครงการวิจัย  
RBRU-Hu05/2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 เลขท่ีใบรับรอง  
IRB-04/2563 โดยก่อนด�าเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้อธิบาย ชี้แจง
วัตถุประสงค์ ตามขั้นตอนท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยในการตอบแบบสัมภาษณ์ข้อมูล
ทั้งหมดจะเป็นความลับ และน�าเสนอในภาพรวมเท่านั้น นอกจากนี้
ตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลสามารถยุติการให้ข้อมูลได้ตลอดเวลา
  2.4	 การวิเคราะห์ข้อมูล
   ศึกษาข้อมูลท่ัวไปของตวัอย่าง และศึกษาภาวะ
ซึมเศร้าของผู้สูงอายุ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
ในอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่  
การวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-square Test) 

ผลการวิจัย
	 คุณลักษณะของตัวอย่าง 
 ผู้สูงอายุท่ีเป็นตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ส่วนใหญ่อาศัย
อยูบ้่านสิว้ (ม.1) คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา อาศัยอยูบ้่านแพร่ง
ขาหยั่ง (ม.2) และบ้านไทรนอง (ม.15) คิดเป็นร้อยละ 34.70 และ 
25.30 ตามล�าดับ โดยเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.60 มีอายุ
ระหว่าง 60-70 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.10 รองลงมา มีอายุระหว่าง 
71-80 ปี และมีอายุ 81 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.00 และ 17.90 
ตามล�าดับ โดยมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 61.10 รองลงมา
คือ เป็นหม้าย และโสด คิดเป็นร้อยละ 22.90 และ 12.00 ตามล�าดบั 
ด้านอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และยังคงท�างาน  
คิดเป็นร้อยละ 49.60 รองลงมาคือ ว่างงาน/ไม่ได้ท�างาน คิดเป็น
ร้อยละ 18.10 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ มีรายได้ต�่ากว่า 5,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 33.90 ตามล�าดับ ด้านความเพียงพอของรายได้  
พบว่า ผู้สูงอายมีุรายได้เพียงพอและมีเงินเกบ็ คิดเป็นร้อยละ 42.70 
รองลงมาคือ มีรายได้เพียงพอไม่มีเงินเก็บ และรายได้ไม่เพียงพอ  
คิดเป็นร้อยละ 37.60 และ 19.70 ตามล�าดับ
 ผู้วิจัยได้น�าเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ 
งานวิจัย	ดังนี้
 1. เพ่ือศึกษาภาวะซมึเศร้าของผู้สูงอายใุนอ�าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี
  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 78.90 
และเร่ิมมีภาวะซึมเศร้า หรือเป็นโรคซึมเศร้า ร้อยละ 21.10 ตาม
ล�าดับ ดังตารางที่ 2

ตารางที่	2 ความถี่ ร้อยละ ด้านภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
	 ด้าน	 ความถี่	 ร้อยละ
ไม่มีภาวะซึมเศร้า  296 78.90
เริ่มมีภาวะซึมเศร้า หรือเป็นโรคซึมเศร้า 79 21.10
	 รวม	 375	 100.00

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสมัพันธ์กบัภาวะซมึเศร้าของผู้สูงอายุ 
ในอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
  จากการวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-square Test)  
พบว่า 
  ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของ 
ผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ได้แก่ อายุ 
  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ท่ีสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของ 
ผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ได้แก่ อาชีพ และ
ความเพียงพอของรายได้

  ปัจจัยด้านสุขภาพและวิถีชีวิต ท่ีสัมพันธ์กับภาวะ 

ซึมเศร้าของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ 
สุขภาพร่างกาย ด้านความเชื่อและทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ 

การนอนหลับ และคุณภาพการนอนหลับ
  ปัจจัยด้านจิตใจและอารมณ์ ท่ีสัมพันธ์กับภาวะ 

ซึมเศร้าของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ 
ความเครียด ดังตารางที่ 3
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ตารางที่	3 การทดสอบปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
	 	 										 ไม่มีภาวะซึมเศร้า	 เร่ิมมีภาวะซึมเศร้า	 รวม	 	
	 	 										ตัวแปร	 	 หรือเป็นโรคซึมเศร้า	 	 c2

	 	 	 จ�านวน	 ร้อยละ	 จ�านวน	 ร้อยละ	 จ�านวน	 ร้อยละ 
ปัจจัยส่วนบุคคล       

 เพศ       
  ชาย 113 78.50 31 21.50 144 100.00 0.863
  หญิง 183 79.20 48 20.80 231 100.00 
 อายุ       
  60-70 ปี 169 83.30 34 16.70 203 100.00 0.026*
  71 ปีขึ้นไป 127 73.80 45 36.20 172 100.00 
 สถานภาพ       
  โสด 39 86.70 6 13.30 45 100.00 0.354
  สมรส 180 78.60 49 21.40 229 100.00 
  หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 77 76.20 24 23.80 101 100.00 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ       

 อาชีพ       
  ข้าราชการบ�านาญ 10 66.70 5 33.30 15 100.00 0.000*
  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้าง 33 94.30 2 5.70 35 100.00 
  เกษตรกร และยังคงท�างาน 157 84.40 29 15.60 186 100.00 
  เกษตรกร แต่ให้ผู้อื่นท�า 52 77.60 15 22.40 67 100.00 
  ว่างงาน/ไม่ได้ท�างาน/อื่น ๆ เช่น แม่ชี 44 61.10 28 38.90 72 100.00 
 ความเพียงพอของรายได้       
  รายได้เพียงพอ มีเงินเก็บ 133 83.10 27 16.90 160 100.00 0.004*
  รายได้เพียงพอ ไม่มีเงินเก็บ 115 81.60 26 18.40 141 100.00 
  รายได้ไม่เพียงพอ 48 64.90 26 35.10 74 100.00 
  บางครั้ง 50 89.30 6 10.70 56 100.00 
  ไม่เคย 125 77.60 36 22.40 161 100.00 
ปัจจัยทางสังคม       

 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม       
  ระดับมาก 52 78.80 14 21.20 66 100.00 0.166
  ระดับปานกลาง 75 86.20 12 13.80 87 100.00 
  ระดับน้อย 169 76.50 52 23.50 221 100.00 
 ด้านสัมพันธภาพกับบุคคลใกล้ชิด       
  ระดับมาก 131 79.40 34 20.60 165 100.00 0.590
  ระดับปานกลาง 142 79.80 36 20.20 178 100.00 
  ระดับน้อย 23 71.90 9 28.10 32 100.00 
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ตารางที่	3 (ต่อ)
	 	 										 ไม่มีภาวะซึมเศร้า	 เร่ิมมีภาวะซึมเศร้า	 รวม	 	
	 	 										ตัวแปร	 	 หรือเป็นโรคซึมเศร้า	 	 c2

	 	 	 จ�านวน	 ร้อยละ	 จ�านวน	 ร้อยละ	 จ�านวน	 ร้อยละ 
ปัจจัยด้านสุขภาพและวิถีชีวิต       

 ประวัติการป่วยทางจิตเวชในครอบครัว       
  ไม่มี 282 78.80 76 21.20 358 100.00 0.723
  มี 14 82.40 3 17.60 17 100.00 
 สุขภาพร่างกาย       
  เดินได้ด้วนตนเอง โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้า 265 82.00 58 18.00 323 100.00 0.000*
  เดินได้ด้วนตนเอง โดยใช้ไม้เท้าช่วย 26 66.70 13 33.30 39 100.00 
  เดินได้บ้าง แต่ต้องใช้รถเข็น/ 5 38.50 8 61.50 13 100.00
  ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
 ด้านความเชื่อและทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง
 เกี่ยวกับการนอนหลับ       
  ในระดับต�่า 74 91.40 7 8.60 81 100.00 0.002*
  ในระดับสูง 222 75.50 72 24.50 294 100.00 
 คุณภาพการนอนหลับ       
  คุณภาพการนอนหลับดี 197 86.00 32 14.00 229 100.00 0.000*
  คุณภาพการนอนหลับไม่ดี 99 67.80 47 32.20 146 100.00 
ด้านจิตใจและอารมณ ์       

 ความเครียด       
  เครียดน้อย 51 92.70 4 7.30 55 100.00 0.001*
  เครียดปานกลาง 162 76.10 51 23.90 213 100.00 
  เครียดสูง 77 81.90 17 18.10 94 100.00 
  เครียดรุนแรง 6 46.20 7 53.80 13 100.00 

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาตามวัตถปุระสงค์ของการวิจยั ดังนี้
 1. ศึกษาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในอ�าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี
  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 78.90 
และเร่ิมมีภาวะซึมเศร้า หรือเป็นโรคซึมเศร้า ร้อยละ 21.10 ตาม
ล�าดบั ใกล้เคียงกบัการศึกษาของบุษราคัม จติอารีย์ (2555) ทีพ่บว่า 
ผู้สูงอายุในชุมชนคลองโยง ไม่มีภาวะซึมเศร้าหรือซึมเศร้าเล็กน้อย 
ร้อยละ 77.62 และมีภาวะซึมเศร้าปานกลางหรือซึมเศร้ามาก  
ร้อยละ 22.38 
 2. ศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
ในอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

  2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า 

ของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ อายุ 
สอดคล้องกับผลการศึกษา ท่ีพบว่าระดับความรุนแรงของภาวะ 

ซมึเศร้าจะเพ่ิมขึน้เมือ่มีอายมุากขึน้ (มาตกิา รัตนะ, 2559) อาจเป็น
เพราะผู้สูงอายเุม่ือมีอายมุากขึน้จะมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายท่ี
เส่ือมลง จ�าเป็นต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนมากขึ้น เนื่องจากความสามารถ 

ในการช่วยเหลือตนเองลดลง จึงท�าให้อายุเป็นปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ส่วนเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะ 

ซึมเศร้าของผู้สูงอายุ แตกต่างจากการศึกษาของสายพิณ  ยอดกุล 
และจิตภินันท์  ศรีจักรโคตร (2555) ที่พบว่า เพศ เป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบัภาวะซมึเศร้า โดยเพศชายสามารถแสดงความรู้สกึ
ได้อย่างอิสระ แตกต่างจากเพศหญิง (Koenig, 1998) อย่างไรกต็าม
จากการศึกษาในคร้ังนี ้พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กบัภาวะซมึเศร้า 
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ของผู้สูงอาย ุท้ังนีอ้าจเป็นเพราะสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ท�าให้
เพศชายและเพศหญิงสามารถแสดงความรู้สึกได้อย่างอิสระมากขึน้ 
ดังนั้นเพศจึงไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า และปัจจัยด้าน
สถานภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุเช่นกัน 
แตกต่างจากการศึกษาของเทพฤทธ์ิ  วงศ์ภูมิ, อุมาพร  อุดมทรัพยากลุ, 
จักรกฤษณ์  สุขยิ่ง (2554) ที่พบว่า สถานภาพหย่าหรือแยกกันอยู่ 
มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุที่เป็น
ตัวอย่างในการศึกษา ส่วนใหญ่มีลักษณะครอบครัวเด่ียวและ
ครอบครัวขยายถึงร้อยละ 92.80 จึงมีบุคคลในครอบครัว คอยดูแล
ผู้สูงอายุตลอด ท�าให้ปัจจัยดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะ 

ซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
  2.2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า
ของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ อาชีพ 
และความเพียงพอของรายได้ สอดคล้องกับการศึกษาของนภา   
พวงรอด (2554) ที่พบว่า การท�างานหรืออาชีพมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่ไม่ท�างานเนื่องจากปัญหา
สุขภาพมีภาวะซมึเศร้ามากทีส่ดุ อธิบายได้ว่า ผูส้งูอายเุป็นวัยเกษยีณ
อายุจากการท�างาน ดังนั้นจึงถูกลดบทบาทหน้าท่ีลง ผู้สูงอายุ 
ท่ีไม่สามารถปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงท้ังทางด้านร่างกาย หรือ
ทางสังคม จะรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า วิตกกงัวล และส่งผลต่อภาวะ 

ซึมเศร้าได้ ส่วนปัจจัยด้านความเพียงพอของรายได้ พบว่า ความ 

เพียงพอของรายได้มีความสมัพันธ์กบัภาวะซึมเศร้า อย่างมีนยัส�าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอมีภาวะ 

ซึมเศร้าในระดับรุนแรงถึงร้อยละ 5.2 แต่ไม่พบในกลุ่มท่ีมีรายได้
เพียงพอ (มาติกา  รัตนะ, 2559) 
  2.3 ปัจจยัทางสังคม ได้แก่ ด้านการเข้าร่วมกจิกรรม
ทางสังคม และสัมพันธภาพกับบุคคลใกล้ชิด ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ แตกต่างจาการศึกษาของอรพรรณ   
ลือบุญธวัชชัย และพีรพนธ์  ลือบุญธวัชชัย, 2553) ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะผู้สูงอายท่ีุเป็นตวัอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีไม่มีภาวะ
ซึมเศร้าถึงร้อยละ 78.90 โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และ
สัมพันธภาพกับบุคคลใกล้ชิดในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า 

ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงได้รับความอบอุ่น ความเอาใจใส่จาก
ครอบครัว และสามารถปรับตัวจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมได้  
ดงันัน้ปัจจยัด้านการเข้าร่วมกจิกรรมทางสังคม และสัมพันธภาพกบั
บุคคลใกล้ชิด จึงไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
  2.4 ปัจจัยด้านสุขภาพและวิถีชีวิต ท่ีสัมพันธ์กับ 

ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ได้แก่ สุขภาพร่างกาย ด้านความเชื่อและทัศนคติท่ีไม่ถูกต้อง 
เกี่ยวกับการนอนหลับ และคุณภาพการนอนหลับ ด้านสุขภาพ
ร่างกาย เป็นปัจจัยท่ีสมัพันธ์กบัภาวะซมึเศร้าของผูส้งูอาย ุสอดคล้อง
กับการศึกษา ท่ีพบว่าสุขภาพร่างกาย หรือความรุนแรงของความ

เจบ็ป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซมึเศร้าของผู้สูงอายอุย่าง
มีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.01 (บษุราคัม  จติอารีย์, 2555) อธิบาย
ได้ว่า เมื่อผู้สูงอายุไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได้ด้วยตนเอง 
ท�าให้เกิดความวิตกกังวล ซึ่งหากความวิตกกังวลสูงก็ส่งผลต่อ 

ภาวะซึมเศร้าเช่นกัน (Li, Zheng, Teng and Shen, 2003) ด้าน
ความเชื่อและทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนอนหลับ เป็นปัจจัย
ที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ท่ีพบว่า ผู้ท่ีมีปัญหาการนอนหลับมาก หรือมีทัศนคติท่ีไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการนอน จะมีภาวะซึมเศร้ารุนแรงมากกว่าผู้ท่ีไม่มีปัญหา
การนอนหลับ (มาติกา รัตนะ, 2559) นอกจากนี้สอดคล้องกับ 

การศึกษาของ Martin (2003) พบว่า ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ 
มีความสัมพันธ์กับสุขภาพ ร่างกาย และปัญหาเร่ืองการนอน  
ด้านคุณภาพการนอนหลับ เป็นปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า 

ของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับผลการศึกษา ที่พบว่า การนอนไม่หลับ 

มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า (เทพฤทธ์ิ  วงศ์ภูมิ, อุมาพร   
อุดมทรัพยากุล, จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง, 2554) เนื่องจากโรคซึมเศร้า 
มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติทางสรีรวิทยาการนอนหลับ คือ 

มีช่วงเวลาหลับลึกลดลง มีการเข้าสู่การนอนหลับระยะท่ีมีการ 
กลอกตาเร็ว (REM sleep) เร็วขึ้นหรืออาจมี REM density เพิ่มขึ้น 
(อรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย และพีรพนธ์  ลือบุญธวัชชัย, 2553;  
สมภพ  เรืองตระกูล, 2556) ส่วนปัจจัยด้านประวัติการป่วยทาง
จติเวชในครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กบัภาวะซมึเศร้าของผูส้งูอายุ 
แตกต่างจากการศึกษาของอรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย และพีรพนธ์  
ลือบุญธวัชชัย, 2553; สมภพ  เรืองตระกูล, 2556) ที่พบว่า ผู้ที่มี
ญาติสายตรงมีภาวะซึมเศร้า มีโอกาสป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 2-3 เท่า 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุท่ีเป็นตัวอย่างในการศึกษามีประวัติ 
การป่วยทางจิตเวช เพียงร้อยละ 4.50 ซึ่งไม่ใช่ญาติสายตรง ดังนั้น 
ในการศึกษาคร้ังนี ้ปัจจยัด้านประวัตกิารป่วยทางจติเวชในครอบครัว 
จึงไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
  2.5 ปัจจยัด้านจติใจและอารมณ์ เป็นปัจจยัท่ีสัมพันธ์
กบัภาวะซมึเศร้าของผูสู้งอาย ุอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.05 
ได้แก่ ความเครียด สอดคล้องกบัทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัภาวะซมึเศร้า 
ท่ีว่าปัจจัยทางด้านสังคม หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิต 

ผู้สูงอายจุะมีผลต่อภาวะซึมเศร้า โดยความเครียดทางสังคมท่ีเพ่ิมขึน้ 
จะมีความสัมพันธ์อย่างมากกบัภาวะซมึเศร้าของผู้สูงอาย ุ(Akiskal, 
2005) ท้ังนี้เนื่องจากความเครียดจะน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงทาง
อารมณ์ และภาวะซึมเศร้าได้นั่นเอง

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะซมึเศร้าผู้สงูอายุ
ในแต่ละช่วงวัย และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัย 

เชิงปริมาณ เพื่อเป็นการศึกษาเชิงลึก เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ 
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ท่ีแท้จริงของผู้สูงอายุ เนื่องจากว่าผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าอายุ 
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
 2. สุขภาพร่างกาย และอาชีพเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม 
สุขภาพเพ่ือให้ผู้สูงอายสุามารถปฏบิตักิจิวัตรประจ�าวันได้ด้วยตนเอง 
ลดการพ่ึงพา รวมถึงควรส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพ่ือท�าให้ 
ผู้สูงอายุมีจิตใจที่เข้มแข็ง ลดความเครียด และไม่เกิดภาวะซึมเศร้า 
 3. ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาสามารถน�ามาเป็นข้อมูล 

พื้นฐานในการก�าหนดนโยบายและโครงการต่าง ๆ  ให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุต่อไป
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เร่ือง สมการเชงิเส้นสองตวัแปร 3) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนกัเรียนก่อนและหลังเรียนท่ีใช้ชดุกจิกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 3 โรงเรียนในกลุ่ม 

ประสานงานเขตพื้นที่เวฬุวัน อ�าเภอขลุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 180 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ 3 โรงเรียนบ้านตรอกนอง ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 30 คน  
โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการ
เชงิเส้นสองตัวแปร 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สมการเชงิเส้นสองตวัแปร 3) แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบที (t-test)
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง สมการเชิงเส้นสองตัวแปรท่ีสร้างขึ้น 

มีค่าเท่ากับ 83.04/83.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง 
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร มีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ทักษะ 

การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร มีผลการทดสอบหลังเรียน  
สูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, ทักษะการแก้ปัญหา, สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
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Abstract
 The purposes of this research were: 1) to develop activity packages using problem-based learning on  
linear equations of two variables with an effectiveness according to the 75/75 criteria, 2) to compare learning  
achievement before and after learning with the activity packages using problem-based learning on linear equations 
of two variables, and 3) to compare the students’ problem solving skills before and after utilizing the activity  
packages using problem-based learning on linear equations of two variables. The population used in this research 
was 180 mathayomsuksa 1 and 3 students from the schools in Klung District, Weluwan Network Coordination Group 
in the second semester of the academic year 2020. The sample was 30 Mathayomsuksa 1 and 3 students from 
Bantrokgnong School under Chanthaburi primary educational service area office 2, gaining from purposive sampling.  
The research instruments included: 1) three activity packages using problem-based learning on linear equations of 
two variables, 2) a test of learning achievement on linear equations of two variables and, 3) a test on mathematics 
problem-solving skills.  Statistics used for data analysis included: mean, standard deviation (S.D.) and T-test.
 The results found that: 1) the effectiveness of the developed activity packages using problem-based  
learning on Linear Equations of Two Variables was 83.04/83.67, which was higher than the 75/75 criteria, 2) the  
learning achievement with the activity packages using problem-based learning on linear equations of two variables 
showed that post-test was higher than pre-test with statistical significance at the .05 level, and 3) the mathematics 
problem solving skills with the activity packages using problem-based learning on linear equations of two variables 
showed that post-test was higher than pre-test with statistical significance at the .05 level.

Keywords : Develop a series of learning activities, problem-based learning, problem solving skills, 
  linear equations with two variables
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บทน�า
 การศึกษาเป็นส่ิงส�าคัญของมนุษย์ท่ีใช้ในการด�ารงชีวิต
ประจ�าวัน เป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาตัวเองให้มีความ
เจริญก้าวหน้า และเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยพัฒนาประเทศชาตใิห้ก้าว
ไปสู่การด�าเนินชีวิตท่ีมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ในทุก ๆ ด้าน ประเทศที่มีการศึกษาจะท�าให้ประเทศมีการพัฒนา
ไกลกว่าประเทศอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2551: 4) ที่
ท�าให้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดระบบหลักสูตรการเรียนการสอน
และปรับปรุงให้ทันยุคสมัยและเป็นไปอย่างมีคุณภาพเสมอ  
ซึ่งหลักสูตรได้มีหลักการส�าคัญโดยกล่าวว่า การศึกษามีจดุมุง่หมาย
และมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส�าหรับพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยและ
ควบคู่กับความเป็นสากล ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นส่ิงส�าคัญท่ี
สามารถท่ีจะน�ามาพัฒนาประเทศให้มคีวามก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ  ได้
 คณิตศาสตร์เป็นส่วนท่ีส�าคัญในการศึกษาและพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นส่ิงส�าคัญท่ีช่วยให้มนษุย์มีการ
พัฒนาความคิดในด้านต่าง ๆ และช่วยฝึกทักษะการคิดให้มีระบบ
ระเบียบแบบแผนในการคิด ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 56)  
ได้กล่าวถึงความส�าคัญของคณิตศาสตร์ไว้ว่า คณิตศาสตร์มีบทบาท
ส�าคัญยิง่ต่อการพัฒนาความคิดมนษุย์ ท�าให้มนษุย์สามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ และน�าความรู้ท่ีได้
ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จงึมีประโยชน์ต่อการด�าเนนิ
ชวิีต ช่วยพัฒนาคุณภาพชวีติให้ดขีึน้ และสามารถอยูร่่วมกบัผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข และสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2545: 1) ท่ีได ้

กล่าวถึง คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ความคิดของมนษุย์ ท�าให้มนษุย์มคีวามคิด สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และสามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ดังนั้น ความคิดและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เป็นหัวใจส�าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึงทักษะการแก้ปัญหานั้น 
นกัเรียนต้องอาศัยความคิดรวบยอด ทักษะการคิดค�านวณ หลักการ 
กฎ และสูตรต่าง ๆ น�าไปใช้แก้ปัญหา โดยทักษะในการแก้ปัญหา 
มีความส�าคัญต่อชีวิต ท�าให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล มีขั้นตอน  
มีระเบียบแบบแผน และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ สิริพร  ทิพย์คง (2544: 18) กล่าวว่า วิชาคณิตศาสตร์
เป็นวิชาท่ีส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ และทักษะ
ส�าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ คือ ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
นั้นท�าให้เห็นได้ว่าการศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญ และคณิตศาสตร์ก็มีส่วน
ในการพัฒนาการศึกษาให้มีความก้าวหน้าของท้ังตัวบุคคล และ
ประเทศชาติ

 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเปล่ียนแปลง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็น
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีการปรับเปลี่ยนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส�าหรับกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 นั้นได้ก�าหนดสาระไว้ 6 สาระ ได้แก่ 1) จ�านวน
และการด�าเนินการ 2) การวัด 3) เรขาคณิต 4) พีชคณิต  
5) การวิเคราะห์ข ้อมูลและความน่าจะเป็น 6) ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนจาก 6 สาระ เป็น 3 สาระได้แก่ 1) จ�านวนและพีชคณิต 
2) การวัดและเรขาคณิต 3) สถิติและความน่าจะเป็น ซึ่งกระทรวง
ศึกษาธิการ (2560: 1) ได้กล่าวว่า ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู ้
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ จัดท�าขึ้นโดยค�านึงถึง 
การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 เป็นส�าคัญ น่ันคือ การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิด
สร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การส่ือสารและการร่วมมือ ซึ่งจะ 

ส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับ
ประชาคมโลกได้ ดงันัน้จะเหน็ได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความ
ส�าคัญกับวิชาคณิตศาสตร์ที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีความก้าวหน้า 
 ในปัจจุบันพบว่า ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ 
O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต�่ากว่า 
50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เห็นได้จากคะแนนเฉลี่ย
ในระดับประเทศปี 2560 รายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
26.30 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต,ิ 2560) คะแนนเฉลีย่
ในระดบัประเทศปี 2561 รายวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย 30.04 
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2561) และคะแนนเฉลี่ย 

ในระดบัประเทศปี 2562 รายวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย 26.73 
(สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต,ิ 2562) จะเหน็ได้ว่า คะแนน
ในแต่ละปีการศึกษามีแนวโน้มลดลงแล้วเพ่ิมขึ้นไม่แน่นอน  
ซึง่สอดคล้องกบัผลทดสอบการศึกษาระดบัชาต ิO-NET โรงเรียนใน
กลุ่มประสานงานเขตพ้ืนท่ีเวฬุวัน อ�าเภอขลุง พบว่า คะแนนในระดบั
โรงเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียต�่ากว่า  
50 คะแนน ในปี 2560 รายวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 27.12 
คะแนนเฉลีย่ในปี 2561 รายวิชาคณติศาสตร์ มคีะแนนเฉลีย่ 26.94 
และคะแนนเฉล่ียในปี 2562 รายวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 
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27.33 ซึง่ถ้าวิเคราะห์ตามมาตรฐานและตวัชีวั้ดอย่างละเอียดพบว่า 
สาระท่ีพบปัญหาคือ สาระท่ี 1 จ�านวนและการด�าเนินการ คือ  
ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ�านวน ระบบจ�านวนจริง สมบตัิ
เกี่ยวกับจ�านวนจริง การด�าเนินการของจ�านวน อัตราส่วน ร้อยละ 
การแก้ปัญหาเก่ียวกับจ�านวน และการใช้จ�านวนในชีวิตจริง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 56) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งหลักสูตรได้เปล่ียนแปลงเป็นหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
โดยมีตัวชี้วัดท่ีสอดคล้องกับ สาระท่ี 1 จ�านวนและพีชคณิต คือ 
ระบบจ�านวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจ�านวนจริง อัตราส่วน ร้อยละ  
การประมาณค่า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ�านวน การใช้จ�านวน 

ในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์ 
เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ย
และมูลค่าของเงิน เมทริกซ์ จ�านวนเชิงซ้อน ล�าดับและอนุกรม  
และการน�าความรู้เกี่ยวกับจ�านวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 10) จากการส�ารวจปัญหา 

การเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนในอ�าเภอขลุง  
กลุ่มประสานงานเขตพ้ืนที่เวฬุวัน ประสบปัญหาขาดครูผู้สอน 

ในรายวิชาคณิตศาสตร์ท่ีมีความช�านาญในการพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ และครูผู้สอนสอนไม่ตรงกับวิชาเอกที่ได้รับการศึกษา 
นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ นักเรียนไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์
 จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น การพัฒนาชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้จะเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญส�าหรับการจดักจิกรรมการเรียน
การสอน ส�าหรับครูท่ียังไม่ช�านาญในการสอน โดยเฉพาะครูท่ี 

ไม่ได้จบการศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์โดยตรง ซึ่งสร้างองค์ความรู้
ให้นักเรียน และยังสามารถดึงดูดความสนใจให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสื่อการเรียนรู้ชนิดหนึ่งท่ีรวบรวม
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติอย่างมีระบบและต่อเนื่อง และอ�านวยความ
สะดวกให้กับผู้สอนน�าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียน
เกิดความรู้ ความเข้าใจ และผ่านเกณฑ์การวัดของจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สอดคล้องกับ สุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ (2552: 14) 
กล่าวว่า ชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมที่ใช้จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน
เป็นส�าคัญ นักเรียนจะได้ศึกษาและใช้ส่ือต่าง ๆ ท่ีสร้างขึ้นเป็น 

รูปแบบของการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน ประกอบด้วย  
ค�าแนะน�าในการท�ากจิกรรมนกัเรียนได้ศึกษาชดุกจิกรรมด้วยตนเอง 
โดยครูเป็นที่ปรึกษาและให้ค�าแนะน�า จนกระทั่งนักเรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ สุจิต  เหมวัล (2555: 33) 
กล่าวว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อการเรียนประเภทหนึ่ง ประกอบ
ด้วย ชดุส่ือประสมท่ีมีการน�าส่ือและกจิกรรมหลากหลายมาประกอบ
กนั เพ่ือใช้ในการจดัการเรียนรู้ โดยมีจดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีชดัเจน 
มีความสมบูรณ์ในตัวเอง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ

กิจกรรม ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยกุต์ความรู้ จงึกล่าวได้ว่า ชดุกจิกรรมเป็น
นวัตกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาไปพร้อมกบัได้ค�าแนะน�าจากครู
การจัดการเรียนการรู้ของครูเป็นส่ิงส�าคัญในการจัดการเรียน 

การสอนท่ีจะช่วยให้นักเรียนนั้นมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

สูงขึ้นได้นั้น ซึ่งทิศนา  แขมมณี (2560: 137) ได้กล่าวไว้ว่า การจัด
กระบวนการเรียนต้องส่งเสริมด้วยการตั้งปัญหา เพราะปัญหา
สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดภาวะงุนงงสงสัยและต้องการท่ีจะ
แสวงหาความรู้เพ่ือขจดัความสงสัยดงักล่าว การให้นกัเรียนได้เผชญิ
ปัญหาจริงหรือสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ และร่วมกันคิดหาทางแก้
ปัญหานั้น ๆ จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
และสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ  อันเป็นทักษะท่ีจ�าเป็น
ต่อการด�ารงชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ 
ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ (2551: 321) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ครูน�านักเรียน
ไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริงหรืออาจจัดสภาพการณ์ให้นักเรียน
ได้เผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ซึง่จะช่วยให้นกัเรียนเกดิความเข้าใจในปัญหานัน้ ๆ  
อย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการท่ีหลากหลายในการ 

แก้ปัญหานั้น รวมท้ังช่วยให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู ้ เกิดทักษะ
กระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นการจัด 

การเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ และจัดการกับข้อมูลด้วย
ตนเองจนเข้าใจ ซึ่งเป็นส่ิงจ�าเป็นท่ีครูต้องมุ่งหาวิธีการท่ีจะท�าให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อช่วยให้
นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น 
แล้วสร้างความรู้จากกระบวนการท�างานกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจ�าวันหรือมีความส�าคัญต่อนักเรียน  
ตัวปัญหาเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการเรียนรู้ เป็นตัวกระตุ้น
กระบวนการและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยการสืบค้น หาข้อมูล
เพื่อท�าความเข้าใจกับปัญหาที่พบ แล้วหาวิธีการแก้ปัญหา โดยการ
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสรุป
ออกมาเป็นการแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบมุ่งเน้นพัฒนานักเรียน 

ในด้านทักษะ กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนานักเรียนให้สามารถ
เรียนรู้ ด้วยการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกฝน 

การสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง ซึ่งกล่าวได้ว ่าเป็นรูปแบบท่ีจะน�าไปสู่การปฏิรูป 

การศึกษาอย่างแท้จริง ท่ีจะส่งผลถึงการเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ  
ยังพบอีกว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น สามารถ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการให้เหตุผล
ความสามารถในกระบวนการกลุ่มและส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย



มห
าวิท
ยาลั
ยรา
ชภ
ัฏรำ
ไพพ
รรณ
ี

ธีระพงษ์  สุขสกล, นาคนิมิตร  อรรคศรีวร, วิวัฒน์  เพชรศรี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564   67

 ท้ังนีก้ารพัฒนาชดุกจิกรรมการเรียนรู้ และการจดัการเรียน 
การสอนเป็นส่ิงส�าคัญส�าหรับท่ีท�าให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ 
แต่มีอีกส่ิงหนึ่งท่ีจะท�าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาได้ดีขึ้นคือ การจัด 
การเรียนแบบคละช้ัน เป็นการด�าเนินการจัดชั้นเรียนท่ีน�านักเรียน
ต่างชั้น ต่างกลุ่มอายุ และต่างความสามารถมาเรียนรู้พร้อมกัน 

ในห้องเดียวโดยมีครูคนเดียวจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียน
เกดิการเรียนรู้เตม็ตามศักยภาพท่ีมากขึน้ เพราะปัจจุบนัในการด�ารง
ชีวิตไม่ได้มีแต่กลุ่มอายุเดียวกัน กลุ่มความสามารถเดียวกัน ดังนั้น 

การจดัการเรียนการสอนแบบคละชัน้จะช่วยให้นกัเรียนมีความกล้า
แสดงออกมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Bingham (1995: 12-16)  
ท่ีว่าการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ 
ได้รับความรู้ ผ่านการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่มีอายุมากกว่าและอาย ุ

น้อยกว่า ซึ่งไปสอดคล้องกับการด�าเนินชีวิตท่ีอยู่รวมกันโดยไม่ได้
แบ่งอายุ จึงท�าให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลายทางด้านสังคม 
และกล้าแสดงความคิดเห็น ดังนั้นการเรียนแบบคละชั้นเป็นการ
จัดการเรียนที่ท�าให้นักเรียนมีความสนใจ กล้าแสดงออก
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัในฐานะครูผูส้อนคณิตศาสตร์
จึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการเรียน
แบบปัญหาเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาขาดครูผู ้สอนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ท่ีมีความช�านาญในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และครูผู้สอนสอนไม่ตรงกับวิชาเอกท่ีได้รับการศึกษา และพัฒนา
คะแนนเฉล่ีย O-NET ระดับโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้ป ัญหา 
เป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ 

หลังเรียนด้วยพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน 

ก่อนและหลังเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

สมมติฐานในการวิจัย
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ด้วยชดุกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง สมการเชงิเส้น
สองตัวแปร

 3. นักเรียนมีทักษะการแก้ป ัญหาหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนท่ีใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 นิยามศัพท์เฉพาะ
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ส่ือการเรียนการสอน 

ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้
ตามศักยภาพของตนเอง และเกิดกระบวนการกลุ่มไปพร้อม ๆ กัน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการเรียนรู้ ตามจดุประสงค์
การเรียนรู้ ชุดกิจกรรม ประกอบด้วย ใบความรู้ ใบงาน ใบเฉลย  
และแบบทดสอบย่อย 
 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ผลที่
ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพของชดุกจิกรรม เร่ือง สมการเชงิเส้น 
สองตัวแปร ท่ีเน้นการเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่งก�าหนดเกณฑ์ 75/75 ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
 75 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ  
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่ม  
ที่ได้จากการท�ากิจกรรมท้ายชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละชุด
 75 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็น
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่ม ที่ได้จาก
การท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลอง 
สิ้นสุดลง
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (Problem-	
based	learning	หรือ	PBL) หมายถึง ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ท่ีใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีใช้ข้ันตอนของการจดักจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
 1. ก�าหนดปัญหา คือ ครูจัดสถานการณ์หรือตั้งโจทย ์

ให้นกัเรียนสนใจและกระตุน้นกัเรียนให้เกดิความสนใจ และมองเหน็
ปัญหา สามารถก�าหนดส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีนกัเรียนอยากรู้ อยากเรียน
เกิดความสนใจที่จะค้นหาค�าตอบ
 2. ท�าความเข้าใจกบัปัญหา คือ นกัเรียนวิเคราะห์ปัญหา
ที่ต้องการเรียนรู้ สามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้
 3. ศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
โดยสืบค้นของมูลในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิธีการหลากหลาย
 4. สังเคราะห์ความรู้ คือ นักเรียนน�าความรู้ที่ได้ค้นคว้า
มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน โดยท่ีครูเป็นผู้กระตุ้น และคอยปรับ
องค์ความรู้ของนักเรียน
 5. สรุปและประเมินค่าหาค�าตอบ คือ การพูดคุยถึง 
องค์ความรู้ที่นักเรียนได้มา
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถงึ คะแนนความสามารถ
ของนักเรียนในการท�าข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้น ซ่ึงเป็นแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถในการเรียนรู ้

ของนักเรียนจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้น 

สองตัวแปร 
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 ทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหา
อย่างมีระบบโดยใช้กระบวนการทักษะการแก้ปัญหาท่ีผู ้วิจัย 

ได้สร้างขึน้ มีขัน้ตอนดงันี ้1) ก�าหนดปัญหา 2) ท�าความเข้าใจปัญหา 

3) ศึกษาค้นคว้า 4) สังเคราะห์ความรู้ และ 5) สรุปและประเมินค่า
หาค�าตอบ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการคิดแก้ปัญหา

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ในการวิจัยคร้ังนี้เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 3 โรงเรียนบ้านตรอกนอง  
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2  โดยม ี

ขั้นตอนและรายละเอียดของวิธีการด�าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive) โดยประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1 และ 3 โรงเรียนในกลุ่มประสานงานเขตพ้ืนท่ีเวฬุวัน 
อ�าเภอขลุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 6 โรงเรียน 
180 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 3 
โรงเรียนบ้านตรอกนอง  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 30 คน
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 จ�านวน 18 ชั่วโมง
 เนื้อหา
 ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
เร่ือง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา สมการ 

เชิงเส้นสองตัวแปร กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
และการแก้โจทย์ปัญหาเกีย่วกบัระบบสมการเชงิเส้นสองตวัแปร โดย
การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น เป็นการจัดการเรียนท่ีใช้ 
ตัวชี้วัดของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คือ ค 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, 
ค 1.3 ม.1/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ ค 1.2 ม.3/1, ม.3/2,  
ค 1.3 ม.3/1, ม.3/2 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกัน

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ชดุกจิกรรมการเรียนรู้ จ�านวน 3 ชดุ ท่ีผ่านผู้เช่ียวชาญ 
จ�านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของ
ภาษา เนือ้หาของชดุกิจกรรม และไปด�าเนนิการหาค่าประสิทธิภาพ
ตามความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ โดยทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ในโรงเรียนวัดมาบไผ่ โรงเรียน
ในกลุ่มประสานงานเขตพื้นที่เวฬุวัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน ในชุด
กิจกรรมพบว่า มีค่าประสิทธิภาพอยู่ที่ 82.67/82.89
 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นข้อสอบ 

แบบปรนัย จ�านวน 30 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) ของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 
0.80 - 1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.26 - 0.80 ค่าอ�านาจ
จ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.56 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.73 
 3. แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหา เป็นข้อสอบแบบ
ปรนัย จ�านวน 5 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง  
0.50 - 1.00 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ในการวิจยัคร้ังนีเ้ป็นการวิจยัเชงิทดลอง (Experimental 
Research) ท่ีผู้วิจยัได้ด�าเนนิการทดลองตามแผนการวิจยัขัน้พ้ืนฐาน 
(Pre-Experimental Research) แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนและหลัง
เรียน (One-Group-Pretest-Posttest Design) (มาเรียม  นลิพันธ์ุ, 
2553: 148) ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

ภาพที่	1 กรอบแนวคิด
 

 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลัง
เรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
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 1. ปฐมนิเทศนักเรียน เพ่ือท�าความเข้าใจกับนักเรียน 

เกีย่วกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ บทบาทของนกัเรียน จดุประสงค์
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 2. ด�าเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ กับกลุ่ม
ทดลองด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เร่ือง สมการเชิงเส้น 

สองตวัแปร จ�านวน 30 ข้อ และทดสอบทักษะการแก้ปัญหา จ�านวน 
5 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
 3. ด�าเนินการจัดการเรียนรู้โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วย
ตนเอง ตามชดุกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง สมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร กับกลุ่มทดลองดังกล่าว จ�านวน 3 ชุด ใช้เวลา
ท้ังหมด 18 ชั่วโมง ใช้เวลาเรียนลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และวิชา 
ซ่อมเสริม สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงแรกและชั่วโมงสุดท้ายมีการ
ทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ เป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ 
โดยระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร จะเก็บข้อมูล
ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) จากกิจกรรมการเรียนรู้ 

ท้ายชุดกิจกรรมในแต่ละชุด รวม 35 คะแนน
 4. เม่ือส้ินสุดการสอนชดุกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร แล้ว ด�าเนินการทดสอบ
หลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบชดุเดยีวกนักบัแบบทดสอบ
ก่อนการจัดการเรียนรู้ และเก็บข้อมูลค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
(E2) จากทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ รวม 30 คะแนน
 5. เม่ือส้ินสุดการสอนทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง สมการเชิงเส้นสองตัวแปรแล้ว ด�าเนินการ

ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู ้โดยใช้แบบทดสอบทักษะการ 
แก้ปัญหา
 วิเคราะห์ข้อมูล
      1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง สมการเชงิเส้นสองตวัแปร ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
75/75 โดยหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) และประสทิธิภาพ

ของผลลัพธ์ (E2)
 2. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง สมการเชิงเส้น 

สองตัวแปร ท่ีใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยการ
ทดสอบค่า t-test แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for Dependent 
Samples)
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for Dependent Samples)

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  ผู้วิจัย
ขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�าดับ ดังนี้
 1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง สมการเชงิเส้นสองตวัแปร ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
75/75 โดยหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) และประสิทธิภาพ

ของผลลัพธ์ (E2)

ตารางที่	1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

  เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

ชุดที่ n คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

SX1  ̄X S.D. ร้อยละ
1 30 15 398 13.27 0.55 88.44
2 30 10 254 8.47 0.16 84.67
3 30 10 228 7.60 0.16 76.00

รวม 30 35 880 29.33 0.03 83.04
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) เท่ากับ 83.03

 จากตารางท่ี 1 แสดงว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนระหว่างเรียน
จากชดุกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง สมการเชงิเส้น
สองตัวแปร เท่ากับ 29.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน  

มีร้อยละเฉล่ีย 83.04 แสดงว่า มีประสิทธิภาพของกระบวนการ  
(E

1
) เท่ากับ 83.03
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 จากตารางที่ 2 แสดงว่า คะแนนจากการท�าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

25.10 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.67 แสดงว่า 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 83.67

ตารางที่	2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละของคะแนนจากการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดการเรียนรู้
  ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

จ�านวนนักเรียน คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

SX2  ̄X S.D. ร้อยละ
30 30 753 25.10 1.01 83.67

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 83.67

ตารางที่	3 ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตามเกณฑ์ 75/75

ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

 ̄X S.D. ร้อยละ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) 35 29.33 0.03 83.04

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 30 25.10 1.01 83.67

 จากตารางที่ 3 แสดงว่า ผลรวมคะแนนกลุ่มกับคะแนน
แบบทดสอบย่อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
เฉลี่ย 83.04 แสดงว่า มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E

1
) เท่ากับ 

83.03 และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หลังเรียนของนกัเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 25.10 คิดเป็นร้อยละ 83.67  
แสดงว่า มีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 83.67 ดังนั้น 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง สมการเชิงเส้น 

สองตัวแปร มีประสิทธิภาพเท่ากับ (E
1
/E2) เท่ากับ 83.03/83.67

 2. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง สมการเชิงเส้น 

สองตัวแปร ท่ีใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยการ
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for Dependent 
Samples)

ตารางที่	4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเต็ม SX  ̄X ร้อยละ S.D. t df p

ก่อนเรียน 30 392 13.07 43.57 1.89
6.18 29 .00*

หลังเรียน 30 753 25.10 83.67 1.01
   

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางท่ี 4 แสดงว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ด้วยชดุกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง สมการเชงิเส้น
สองตัวแปร มีผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 25.10 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 83.67 สูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉล่ีย 
13.07 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 43.57 มีค่า t-test เท่ากบั 6.18 อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for Dependent Samples)
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 จากตารางที่ 5 แสดงว่า นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร มีผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 
43.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.54 สูงกว่าผลการทดสอบ 

ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 12.47 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 24.94 มีค่า t-test 
เท่ากับ 10.84 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปและอภิปรายผล
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง สมการเชงิเส้นสองตวัแปร สามารถอภิปรายผล 
ได้ดังนี้
 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชดุกจิกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ที่น�ามาใช้กับ
โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.04/83.67 ซึ่งผ่านเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 75/75 และจะเห็นว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) สูงกว่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) นัน้ หมายถงึ นกัเรียนท�าคะแนน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดการเรียนรู้ได้มากกว่าการท�า
คะแนนแบบทดสอบย่อยหลังชุดกิจกรรม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมื่อ
ผู้เรียนได้ท�ากจิกรรมกลุ่ม ร่วมกนัเรียนรู้ชดุกจิกรรม และท�ากจิกรรม
ย่อยหลังชดุกจิกรรม ผู้เรียนจะมีการตรวจค�าตอบและทราบคะแนน
ของตนเองทันที รวมถงึทราบข้อบกพร่องของตนเอง ในแต่ละเนือ้หา 
แล้วร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้ ช่วยกันอธิบายข้อสงสัยกับเพ่ือน 

ในกลุ่มของตนเอง ท�าให้เม่ือผู้เรียนเรียนจบชุดกิจกรรมท้ัง 3 ชุด 

แล้วนั้น ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ ท้ังการเรียนรู้กับ 

กลุ่มเพ่ือน และการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีมากข้ึน จึงสามารถท�าคะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการจดัการเรียนรู้ได้คะแนนท่ีสูง และ
ประกอบกับชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้สร้างตามหลักการต่าง ๆ  
อย่างเป็นระบบ ได้ผ่านการตรวจสอบและการให้ค�าแนะน�าจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาการท�าวิจยั อีกท้ังได้ผ่านการประเมินคณุภาพและ
ความเหมาะสม ตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ รวมถงึผู้วิจยั
ได้ด�าเนนิการสร้างและหาคุณภาพของชดุกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร อย่างเป็นระบบ  
ท้ังการศึกษาและวิเคราะห์ หลักสูตร ตวัชีวั้ด สาระการเรยีนรู้ กจิกรรม

การเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดประเมินผล การเรียนรู้ 
รวมท้ังศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม และ 

รูปแบบเทคนิควิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างละเอียดและ
เข้าใจ จากนั้นได้น�าไปสร้างเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เร่ือง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร แล้วน�าไปเสนออาจารย ์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและให้ค�าแนะน�า แล้วจึงน�าไป
ให้ผู้เชีย่วชาญตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงก่อนน�าไปทดลองใช้ (Try out) และน�าข้อบกพร่อง
มาปรับปรุงแก้ไขอีกคร้ังเพ่ือให้ได้คุณภาพก่อนจะน�าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง จึงท�าให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีองค์ประกอบของ
ชุดกิจกรรมครบถ้วน  
 นอกจากนี้ผู ้วิจัยยังได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ป ัญหาเป็นฐานท่ีเป็นการจัดการเรียนรู ้ ท่ีเน ้นในส่ิงท่ีผู ้ เรียน 

อยากเรียนรู้ โดยส่ิงท่ีอยากเรียนรู้ดังกล่าวจะต้องเร่ิมมาจากปัญหา
ท่ีผู้เรียนสนใจหรือพบในชีวิตประจ�าวันท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ 

บทเรียน อาจเป็นปัญหาของตนเองหรือปัญหาของกลุ่ม ซึง่ครูจะต้อง
มีการปรับเปล่ียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน
ตามความเหมาะสม จากนั้นครูและผู้เรียนร่วมกันคิดกิจกรรม 

การเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหานั้น โดยปัญหาที่จะน�ามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้บางคร้ังอาจเป็นปัญหาของสังคมท่ีครูเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียน
คิดจากสถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น จะเน้นท่ี
กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เด็กต้องเรียนรู้จากการเรียน (learning 
to learn) เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม การปฏิบัติและ 

การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) น�าไปสู่การค้นคว้า
หาค�าตอบหรือสร้างความรู้ใหม่บนฐานความรู้เดมิท่ีผู้เรียนมีมาก่อน
หน้านี้ ซึ่งสอดคล้องกับ อัมพร  ม้าคนอง (2559: 74) ที่ได้กล่าวไว้
ว่า การจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  ครูและนกัเรียน
ควรร่วมกันเลือกปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีนกัเรียนสนใจหรือต้องการ
ท่ีจะเรียนรู้โดยอาจเป็นสถานการณ์จริงหรือครูจดัให้ก็ได้ ในระหว่าง
ท�ากจิกรรม นกัเรียนควรมีโอกาสท�างานร่วมกัน โดยร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหา ค้นคว้าและศึกษาข้อมูล วางแผนปัญหา หาทางเลือกท่ี 

หลากหลาย และลงมือแก้ปัญหา โดยมคีรูเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า ให้การ
สนับสนุน และประเมินการท�างานและผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้

ตารางที่	5  ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเต็ม SX  ̄X ร้อยละ S.D. t df p

ก่อนเรียน 50 374 12.47 24.94 5.86
10.84 29 .00*

หลังเรียน 50 1298 43.27 86.54 8.78
   

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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และการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมสิน   
สิงห์สนอง (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม 

การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจส�าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีผลการ
วิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา
คณิตศาสตร์ธุรกิจท่ีผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
85.75/71.43 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร พบว่า  
ผลการทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 25.10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
83.67 สูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 13.07 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 43.57 มีค่า t-test เท่ากับ 6.18 อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถติท่ีิระดบั .05 ท้ังนีเ้นือ่งจากนกัเรียนทีไ่ด้เรียนรู้ด้วยชดุกจิกรรม 
ท่ีมีประสิทธิภาพและได้เรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน ที่ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น เนื่องจาก
ชุดกิจกรรมเป็นส่ือท่ีสามารถช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนให้สนใจ
เรียนดีขึ้น และส่งเสริมประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
ผู้เรียนมีความคิดรวบยอด หรือมโนมติอย่างเดียวกัน ช่วยส่งเสริม 
การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในการเรียนได้ ช่วยให้ผู้เรียน 

ท่ีเรียนช้าสามารถเรียนได้เร็วขึน้ จงึส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับ สุคนธ์  สินธพานนท์ (2551: 
21) ท่ีกล่าวว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนได้ใช้ความ
สามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการฝึกทักษะการ
แสวงหาความรู้ ทักษะการอ่าน และสรุปความรู้อย่างเป็นระบบ และ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นรูปแบบการจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น 
แล้วสร้างความรู้จากกระบวนการท�างานกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจ�าวันหรือมีความส�าคัญต่อนักเรียน  
ตัวปัญหาเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการเรียนรู้ เป็นตัวกระตุ้น
กระบวนการและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยการสบืค้น หาข้อมูล
เพื่อท�าความเข้าใจกับปัญหาที่พบ แล้วหาวิธีการแก้ปัญหา โดยการ
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสรุป
ออกมาเป็นการแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบมุ่งเน้นพัฒนานักเรียน 

ในด้านทักษะ กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนานักเรียนให้สามารถ
เรียนรู้ ด้วยการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกฝน 

การสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบท่ีจะน�าไปสู่การปฏิรูปการ
ศึกษาอย่างแท้จริง ท่ีจะส่งผลถงึการเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคัญ สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ เฟื่องลัดดา  จิตจักร (2557: บทคัดย่อ) ผลการ
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี  
ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีวัตถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน 2) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า  
1) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับ 

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน มีค่าเท่ากับ .528 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลาง (r

1
 = .528) อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกัน
ได้ร้อยละ 27.88 (r2 = 27.88) 2) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 อนึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กมี็ข้อเหมือน
และแตกต่างกัน ในเร่ืององค์ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
มีองค์ความรู้ท่ีชดัเจนและสรุปประเด็นได้ดกีว่านกัเรียนมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 เพราะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีพ้ืนฐานมาก่อนจะ
แนะน�าองค์ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้ ให้เร่ือง
พัฒนาการนักเรียนทั้ง 2 ระดับชั้น มีพัฒนาการที่ดีซึ่งช่วยเหลือกัน
และกันเป็นอย่างดี ท่ีสอดคล้องกับ บิงแฮม (Bingham. 1995:  
12-16) ได้กล่าวถึงประโยชน์การจัดการเรียนแบบคละชั้นไว้ว่า  
การจัดห้องเรียนแบบคละชั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับความรู้โดย
การปฏิสัมพันธ์กบัเพ่ือนท่ีมีอายมุากกว่าและน้อยกว่า ซึง่สอดคล้อง
กบัการด�าเนนิชวิีตท่ีคนอยูร่วมกนัโดยไม่ได้แบ่งอาย ุดงันัน้การสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมในห้องเรียนแบบคละชั้นจึงสะท้อน 

ความหลากหลายของสถานการณ์ทางสังคม ผู้เรียนท่ีอายุน้อยกว่า
จะเรียนรู้ความรู้ท่ีกว้างขึ้นจากเพ่ือนร่วมชั้นท่ีอายุมากกว่า เรียนรู้
ทักษะ และพฤติกรรมจากตัวแบบที่อายุมากกว่า ส่วนผู้เรียนที่อายุ
มากกว่าจะพัฒนาความสามารถในด้านบทบาทความเป็นผู ้น�า 
และพูดอธิบายได้ชัดเจนเม่ือร่วมเรียนรู้กับผู้เรียนท่ีอายุน้อยกว่า 
ส่วนผู้เรียนท่ีเรียนอ่อนหรือเป็นผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษจะมี
โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้เรียนท่ีอายุน้อยกว่าไม่ต้องเรียนอย่าง
โดดเดี่ยว
 3. ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังเรียน 

ท่ีใช้ชดุกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง สมการเชงิเส้น 
สองตวัแปร พบว่า ผลการทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉล่ีย 43.27 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 86.54 สูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 
12.47 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 24.94 มีค่า t-test เท่ากับ 10.84 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพราะการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง
สมการเชงิเส้นสองตวัแปร เป็นการเรียนการสอนให้นกัเรียนสามารถ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน สามารถเพิ่มความสามารถ
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ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ ซึ่งผู้วิจัยได้น�ามา
วิเคราะห์และเรียบเรียงเป็นขั้นตอน (ทิศนา  แขมมณี; 2560:  
136-137) และ (อัมพร ม้าคนอง; 2559: 74) ลักษณะของปัญหา
เร่ิมจาก ครูจดัสถานการณ์หรือตัง้โจทย์ให้นักเรียนสนใจและกระตุน้
นกัเรียนให้เกดิความสนใจ และมองเหน็ปัญหา สามารถก�าหนดส่ิงท่ี
เป็นปัญหาท่ีนักเรียนอยากรู้อยากเรียน เกิดความสนใจท่ีจะค้นหา
ค�าตอบ ฝึกให้นักเรียนท�าความเข้าใจกับปัญหา วิเคราะห์ปัญหาท่ี
ต้องการเรียนรู้ สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ได้ฝึก
ให้นกัเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยสืบค้นของมูลในแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ด้วยวิธีการหลากหลาย แล้วน�ามาสังเคราะห์ความรู้ โดยน�า
ความรู้ท่ีได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยท่ีครูเป็น 

ผู้กระตุ้น และคอยปรับองค์ความรู้ของนักเรียน และจึงสรุปและ
ประเมินค่าหาค�าตอบด้วยการพูดคุยถึงองค์ความรู้ท่ีนักเรียนได้มา 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พิมพ์ใจ  เกตุการณ์ (2558: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05

ข้อเสนอแนะ
 1. ครูควรศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ให้เข้าใจและ
จัดเตรียมส่ือการเรียนการสอนให้ครบตามท่ีระบุไว้ หรืออาจมีการ
ดัดแปลงให้เหมาะสมกับกิจกรรม เพ่ือให้การปฏิบัติกิจกรรมของ
นักเรียนด�าเนินไปอย่างมีล�าดับขั้นตอน และบรรลุวัตถุประสงค์
 2. ครูควรพิจารณาการใช้ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับความยาก-ง่าย ของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหามีความ
ยากและซับซ้อนกค็วรเพ่ิมระยะเวลาในการเรียนรู้ให้มากขึน้ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการการเรียนรู้อย่างแท้จริง
 3. ครูควรก�าหนดขอบเขตในการค้นหาข้อมูลให้ชัดเจน 
เพื่อไม่ให้นักเรียนสับสนระหว่างแหล่งที่มาของข้อมูลที่ได้รับ
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บทคัดย่อ
 การศึกษาคร้ังนีมี้วัตถปุระสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาส่ือมัลตมีิเดยี ด้วยเทคนคิการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนกัเรียนชัน้ประถม
ศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E

1
/E2 (80/80) 2) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสื่อ

มัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของสื่อมัลติมีเดีย 
ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อ
มัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มชื่อโรงเรียนมา 1 โรงเรียน 
จ�านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ สื่อมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ส่ือมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 83.08/80.44 2) คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนด้วยส่ือมัลตมีิเดยี ด้วยเทคนคิ
การจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.51 
4) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยส่ือมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25

ค�าส�าคัญ : การจ�า, ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ, สื่อมัลติมีเดีย
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Abstract
 The objectives of this study were 1) to develop multimedia materials based on the Memory Model for 
learning effectiveness of 5th grade according to the E

1
/E2 criteria (80/80), 2) to compare pre-test and post-test score, 

3) to study effectiveness index of the developed multimedia materials, and 4) to study students’ opinions toward 
the multimedia based learning. Thirty students in 5th grade from Wat Mai Ket Ngam School in Muang District in  
Chonburi Province in the academic year of 2020 obtained from a random sampling method were the research  
sample. The research instruments were the multimedia materials using the Memory Model for the students in 5th 

grade, pre-test, post-test, and the attitude questionnaires, The descriptive statistics used for the data analysis were 
mean, percentage, standard deviation, and t-test. The results of the study were 1) the developed multimedia  
materials using the Memory Model for the students in 5th grade possessed the efficiency of 83.08/ 80.44, 2) the  
scores after studying with the multimedia materials were significantly higher than the pre-test scores at the .01  
level, 3) the effectiveness index of the developed multimedia materials was at 0.51, and 4) the assessment results 
of students’ opinions towards learning with the developed multimedia materials was at a good level (mean= 4.25).

Keywords : memory, vocabulary, multimedia
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บทน�า
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ความส�าคัญ
ของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ในชีวิตประจ�าวัน เนื่องจากเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร  
การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพมีเจตคติท่ีดี 
ต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร
ได้ รวมท้ังเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น มุ่งหวัง 
ในด้านภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใช้
ภาษาต่างประเทศ ในการเชือ่มโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน 
และด้านภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษา 
ต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ  ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ชมุชนและสังคมโลก เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ ประกอบ
อาชีพ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551)
 จากสภาพปัญหาผลการทดสอบระดบัชาต ิรายวิชาภาษา
อังกฤษของนักเรียนโรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มสหวิทยาเขตเมือง 1 
อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2561 ส่วนใหญ่ได้คะแนน 

ต�่ากว่าระดับประเทศ (ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1, 2562) ด้วยการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียน 

เรียนรู้หลากหลายตัวชี้วัด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น 

ยังไม่เพียงพอท่ีจะท�าให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ จากการ
สอบถามครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดบัชัน้ประถมศึกษาจงัหวัดชลบรีุ 
พบว่า การท่ีผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ 
ได้น้อยนั้น สาเหตุหลักมาจากการไม่รู้ค�าศัพท์ซึ่งในการเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษา นักเรียนจะต้องจดจ�าค�าศัพท์ท่ีเรียนมาในระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้ ซึ่งนักเรียน 

ส่วนใหญ่จดจ�าค�าศัพท์พ้ืนฐานได้เป็นจ�านวนน้อย การท�าแบบทดสอบ 
ระดับชาติรายวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเฉล่ียน้อยกว่าระดับ
ประเทศและไม่สามารถเรียนเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างเข้าใจ ระยะ
เวลาในการสอนและการจดจ�าค�าศัพท์ในห้องเรียนไม่เพียงพอ 
เนื่องจากครูผู้สอนต้องสอนหลักการอ่ืน ๆ ให้ครบตามตัวชี้วัดของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย 

ไม่ชอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนื่องจากไม่มีความน่าสนใจ
 ความพยายามในการแก้ปัญหาการจดจ�าค�าศัพท์ของ 
นกัวิจัยโดยน�าวิธีการพัฒนาส่ือมัลตมีิเดยีด้วยเทคนคิการจ�าค�าศัพท์
ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นนั้นมีหลากหลาย เช่น งานวิจัยผลการศึกษา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการจ�าความหมาย 

ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
แสงตะวันพัฒนา จังหวัดเลย โดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปร่วมกับส่ือ
มัลติมีเดีย ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนส�าเร็จรูปร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย

เพื่อพัฒนาการจ�าความหมายค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 77.54/77.69 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางด้านการจ�าความหมายค�าศัพท์ภาษาอังกฤษโดย 

การใช้บทเรียนส�าเร็จรูปร่วมกับส่ือมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาการจ�า 
ความหมายค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ก่อนและหลังเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญ 

ที่ระดับ .05 ความคงทนในการจ�าความหมายค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
โดยการใช้บทเรียนส�าเร็จรูปร่วมกับส่ือมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาการจ�า
ความหมายค�าศัพท์ภาษาอังกฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์และ 4 สัปดาห์ พบว่า ไม่แตกต่างอย่าง
มีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 (กรกชา  สอนหาดเวน, 2561)
 การน�าส่ือมัลติมีเดียเป็นเคร่ืองมือท่ีผู้วิจัยเลือกน�ามาใช ้

แก้ปัญหาในการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนกัเรียนชัน้ประถม
ศึกษาปีท่ี 5 โดยเน้นการจ�าค�าศัพท์ภายใต้เนือ้หาท่ีใช้ในแบบทดสอบ
ระดบัชาติด้วยกระบวนการ 4 ขัน้ตอน 1) การตระหนกัรู้ 2) การสร้าง 
ความเชื่อมโยง 3) การใช้จินตนาการ 4) การทบทวนความรู้ ของ 
ทิศนา แขมมณี (2556) ด้วยสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วย ตัวอักษร 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงโดยค�านึงถึงการสร้างเครื่องมีให้มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีผลคะแนนการทดสอบหลังเรียน 

เพิม่ขึน้ มีดัชนปีระสิทธิผลของส่ือมัลตมีิเดยีท่ีบรรจตุามวัตถปุระสงค์ 
เพ่ือให้การเรียนรู้การจดจ�าค�าศัพท์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้เรียนมีส่วนร่วม ให้ความสนใจ มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ 
ผ่านส่ือมัลติมีเดียด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ การวิจัย
ในคร้ังนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนในด้านการพัฒนาการจดจ�า 

ค�าศัพท ์ภาษาอังกฤษ และเป ็นประโยชน ์ต ่อผู ้สอนที่ เป ็น 

อีกหนึ่งทางเลือกในการน�าส่ือมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสทิธิภาพ 
ตามเกณฑ์ E

1
/E2 (80/80)

 2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน ด้วยส่ือมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษา
อังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  3. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนท่ีเรียนรู ้

ผ่านสื่อมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต ่อสื่อ
มัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยและพัฒนา เร่ือง การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย ด้วย
เทคนคิการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 5 มีรายละเอียดดังนี้  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
ขนาดกลาง กลุ่มสหวิทยาเขตเมือง 1 อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 12 โรงเรียน จ�านวนนักเรียน 233 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน 

วัดใหม่เกตุงาม อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2563  
ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยการสุ่มชื่อโรงเรียน จากโรงเรียน
ขนาดกลาง จ�านวน 1 โรงเรียน 30 คน
  1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์ปัญหา 
วิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์
หลักการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดีย

 2. ขัน้ตอนการออกแบบ (Design) การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ การออกแบบส่ือมัลติมีเดีย ออกแบบแบบทดสอบ 
ออกแบบประเมินความพึงพอใจ
  3. ขั้นตอนการพัฒนา (Development) การพัฒนา 

ส่ือมัลติมีเดีย การพัฒนาแบบทดสอบและหาคุณภาพแบบทดสอบ 
พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจและหาคุณภาพ การน�าไปทดลองใช้ 
(Try out) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
 4. ขัน้ตอนการทดลอง (Implementation) น�าไปใช้จริง
กับกลุ่มตัวอย่าง
  5. ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) ประสิทธิภาพ
ของสื่อมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (E

1
/E2 = 80/80) หาค่าประสิทธิผล 

และศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. ส่ือมัลตมีิเดยี ด้วยเทคนคิการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

กรอบแนวคิดการวิจัยกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยและพัฒนา เร่ืองการพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย ดวยเทคนิคการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 มีรายละเอียดดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนขนาดกลาง กลุมสหวิทยาเขตเมือง 1 อําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ปการศึกษา 2563 จํานวน 12 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 233 คน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
5 โรงเรียนวัดใหมเกตุงาม อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปการศึกษา 2563 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม โดยการสุมช่ือโรงเรียน
จากโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 1 โรงเรียน 30 คน 
  1.  ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis)  วิเคราะหปญหา วิเคราะหหลักสูตร  การวิเคราะหผูเรียน วิเคราะหเนื้อหา 
วิเคราะหหลกัการจัดการเรียนรูดวยสื่อมัลติมีเดีย
  2.  ข้ันตอนการออกแบบ (Design)  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ออกแบบ
แบบทดสอบ ออกแบบประเมินความพึงพอใจ 
  3.  ข้ันตอนการพัฒนา (Development) การพัฒนาสื่อมัลติมี เดีย การพัฒนาแบบทดสอบและหาคุณภาพ
แบบทดสอบ พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจและหาคุณภาพ การนําไปทดลองใช (Try out) รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
  4.  ขั้นตอนการทดลอง (Implementation) นําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
  5.  ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย ดวยเทคนิคการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 (E1 / E2 = 80/ 80) หาคาประสิทธิผล และศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู

ข้ันตอนที่ 1: การวิเคราะห (Analysis) ไดแก 
วิเคราะหปญหา ผูเรียน บริบท และเน้ือหา 
ข้ันตอนที่ 2: การออกแบบ (Design)  ไดแก 
ออกแบบจุดมุงหมาย สื่อมัลติมีเดีย แบบทดสอบ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ข้ันตอนที่ 3: การพัฒนา (Development) ไดแก 
พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย แบบทดสอบ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ และทดลองใช 
ข้ันตอนที่ 4: การนําไปใช (Implementation) โดย
ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 30 คน 
ข้ันตอนที่ 5: การประเมินผล (Evaluation) โดยดู
จากคะแนนกอนและหลังเรียน ผลดัชนีประสิทธิผล 
และความพึงพอใจ 

สื่อมัลติมีเดีย ดวยเทคนิคการจําคําศัพท
ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการพัฒนาของ ADDIE  ผลการพัฒนา 

- ผลประสิทธิภาพตามเกณฑ 
- ผลคะแนนกอนและหลังเรียน 
- ผลดัชนีประสิทธิผล 
- ผลความพึงพอใจ  
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  2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผ่านส่ือมัลตมีิเดยี 
ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย ด้วย
เทคนคิการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 5
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. เคร่ืองมือส่ือมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ใช้งานผ่าน 

เบราว์เซอร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ Android 
บนอุปกรณ์มือถือได้ และ Google Form
  2.  เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล แบบทดสอบ 

ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองด้วยการน�าเครื่องมือ 

ส่ือมัลตมีิเดยี ด้วยเทคนคิการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนกัเรยีน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยท�าแบบ
ทดสอบก่อนเรียนและเร่ิมเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ ท�าแบบฝึกหัด

ระหว่างเรียน และท�าแบบทดสอบหลังเรียน จากนัน้ท�าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจจากกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านส่ือมัลตมีิเดยี ด้วยเทคนคิ
การจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
    1. การหาผลการทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองมือสื่อท่ีได้
มาเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ (E

1
/E2 = 80/80) โดยใช้สูตร E

1
/E2 

ของชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2556)
  2. การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยสูตร T-Test
 3. การหาค่าดชันีประสิทธิผล น�าคะแนนรวมของนกัเรียน
ท้ังหมดก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ทางสถติเิพ่ือเปรียบเทียบ 
ความแตกต่าง
  4. การประเมินความพึงพอใจ โดยใช้รูปแบบ 5 ระดับ

ผลการวิจัย
 1. ส่ือมัลตมีิเดยี ด้วยเทคนคิการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ส�าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีประสทิธิภาพ 
เท่ากับ 83.08/80.44 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ ดังตาราง 
ที่ 1

ภาพประกอบ	1 หน้าจอสื่อมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
สื่อมัลติมีเดีย ดวยเทคนิคการจําคาํศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปที่

 

 
 

ภาพประกอบ 1 หนาจอสื่อมัลติมเีดีย ดวยเทคนิคการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน ผานสื่อมัลติมีเดีย ดวยเทคนิคการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
  3.  แบบสอบถามความพึงพอใจ ผานส่ือมัลติมีเดีย ดวยเทคนิคการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 1.  เครื่องมือสื่อมัลติมีเดีย ดวยเทคนิคการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใชงาน
ผานเบราวเซอร บนเครื่องคอมพิวเตอร และระบบปฏิบัติการ บนอุปกรณมือถือได และ

เครื่องมือในการวัดและประเมินผล แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
  เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองดวยการนําเครื่องมือส่ือมัลติมีเดีย ดวยเทคนิคการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยทําแบบทดสอบกอนเรียนและเริ่มเขาสูกิจกรรมการเรียนรู ทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียน และทําแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นทําแบบสอบถามความพึงพอใจจากกิจกรรมการเรียนรูผานส่ือ
มัลติมีเดยี ดวยเทคนิคการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่

สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
    1.  การหาผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือส่ือที่ไดมาเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว (E / E  =80/ 80) โดยใชสูตร 
E / E  ของชัยยงค พรหมวงศ (2556) 
  2.  การเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนดวยสูตร T-Test 
  3.  การหาคาดัชนีประสิทธิผล นําคะแนนรวมของนักเรียนทั้งหมดกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหทางสถิติเพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกตาง 
  4.  การประเมินความพึงพอใจ โดยใชรูปแบบ 5 ระดับ 

ขั้นตอนการ
ตระหนักรู 

ขั้นตอนการ
สรางความ
เชื่อมโยง 

ขั้นตอนการใช
จินตนาการ 

ขั้นตอนการ
ทบทวนความรู 

ตารางที่	1 แสดงค่าประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   ลักษณะของคะแนน	 คะแนนเต็ม	 คะแนนเฉลี่ย	 S.D.	 ร้อยละ	 ค่าระดับประสิทธิภาพ
คะแนนระหว่างเรียน 40 33.23 1.01 83.08 

E
1
/E2 = 83.08/80.44

คะแนนหลังเรียน 30 24.13 1.76 80.44 
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ตารางที่	3 ค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยรวม
 จ�านวนนักเรียน	 ผลรวมของคะแนน	 ดัชนีประสิทธิผล
	 	 ทดสอบก่อนเรียน	 ทดสอบหลังเรียน 

 30 541 724 0.51

 จากตารางท่ี 1 ผลคะแนนรวมระหว่างเรียนได้คะแนนรวม
เฉล่ีย 33.23 จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.08 และ
ค่าเฉล่ียอัตราส่วนคะแนนแบบฝึกหัด (E

1
) เท่ากับ .8308 และผล

คะแนนการทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 24.13 จาก
คะแนนเตม็ 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.44 และค่าเฉลีย่อตัราส่วน
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ .8044 ประสิทธิภาพ 

ของสื่อมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างขึน้ มีค่าเท่ากบั 83.08/80.44 
หมายความว่า ส่ือมัลตมีิเดยี ด้วยเทคนคิการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ท�าให้ผู้เรียนเกดิผลสัมฤทธ์ิทางกระบวนการเรยีน เท่ากบั 83.08 และ

มีประสิทธิภาพของการเรียนรู้หรือประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดีย 
ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียน เท่ากับ 80.44 แสดงว่า ส่ือมัลติมีเดีย  
ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
 2. ผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ผ่านส่ือมัลติมีเดีย 
ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ดังตารางที่ 2

 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผ่านสื่อมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิค
การจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิค 

การจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.51 ดังตารางที่ 3

ตารางที่	2 เปรียบเทียบความแตกต่างของผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
 การทดสอบ	 N	 	̄X  	 S.D.	 t	 Sig.
 ก่อนเรียน 30 18.03 2.14 13.771 .000**
 หลังเรียน 30 24.13 1.76  

 จากตารางท่ี 3 ค่าดชันปีระสิทธิผลของสือ่มัลตมีิเดยี ด้วย
เทคนคิการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.51  
ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.00

  4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนผ่านสื่อ
มัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดับดีมาก X̄ = 4.25 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่	4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยสื่อมัลติมีเดีย 
  ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ

รายการประเมิน  ̄X S.D. ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านการน�าเสนอเนื้อหา
 1.1 การน�าเสนอเนื้อหาง่ายต่อการเข้าใจ
 1.2 ภาษาที่น�าเสนอมีความเข้าใจง่าย
 1.3 การจัดล�าดับเนื้อหาเหมาะสม
 1.4 ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสม
 1.5 จ�านวนข้อของแบบฝึดหัดและแบบทดสอบเหมาะสม
 1.6 เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. ด้านการออกแบบและจัดการเรียนการสอน
 2.1 การใช้งานปุ่มต่าง ๆ มีความง่ายและสะดวก
 2.2 การจัดองค์ประกอบมีความน่าสนใจ
 2.3 ตัวอักษรมีความจัดเจนเหมาะสม
 2.4 การสื่อภาษาภาพที่เข้าใจง่าย
 2.5 มีเสียงประกอบที่ชัดเจน
 2.6 จัดล�าดับเนื้อหาและแบบฝึกได้เหมาะสม
3. ด้านความคิดเห็น
 3.1 นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียน
 3.2 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 3.3 นักเรียนมีอิสระในการเรียน
 3.4 นักเรียนชื่นชอบการเรียนผ่านสื่อมัลติมีเดีย

3.53
4.23
4.27
4.13
4.27
4.33

4.43
4.20
4.43
4.13
4.27
4.37

4.37
4.23
4.27
4.47

0.63
0.57
0.45
0.68
0.45
0.55

0.57
0.71
0.50
0.57
0.58
0.62

0.49
0.57
0.58
0.51

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

รวมค่าเฉลี่ย 4.25 0.56 ดีมาก

 จากตารางท่ี 4  พบว่า นกัเรียนมีความเหน็ต่อส่ือมัลตมีิเดยี 
ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 จากการวิจัยและพัฒนาโดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิค
การจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
  1. ผลการวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิค 

การจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 83.08/80.44 สอดคล้องกบั
วิภาดา  พวงเรืองศรี (2556) ได้ท�าการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เร่ือง ค�าศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ส�าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพ 
88.00/91.00 เป็นตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ 

ผู้วิจัยได้พัฒนาเคร่ืองมือสื่อมัลติมีเดียด้วยการน�าเทคนิคการจ�า 
ค�าศัพท์ ตามรูปแบบการสอนเน้นความจ�า (Memory Model) ของ

ทิศนา  แขมมณี (2556) กระบวนการ 4 ขั้นตอน 1) การตระหนักรู้ 
ด้วยตัวหนงัสือและเสียง การเรียนรู้ผ่านตวัหนงัสือและเสียงค�าศัพท์ 
ก่อให้เกิดการกระตุ้น การสร้างความจ�าด้วยสีสันของตัวอักษรและ
เสียงค�าศัพท์ 2) การสร้างความเชื่อมโยง การน�าเสนอรูปแบบของ
ค�าศัพท์ท่ีเชื่อมโยงเป็นหมวดหมู่ให้เข้าใจง่ายขึ้นผ่านแผนภาพ  
3) การใช้จินตนาการ การน�าเสนอรูปแบบของภาพนิ่งและภาพ
เคล่ือนไหวเป็นฉาก ให้เข้าใจแนวทางการใช้งานและความหมายของ
ค�าศัพท์ 4) การทบทวนความรู้ การน�าเสนอค�าศัพท์ที่ประกอบด้วย
ตัวอักษร เสียงและภาพในรูปแบบของวิดีโอ โดยในระหว่างการท�า
กจิกรรมการเรียนการสอนผ่านส่ือมัลตมีิเดยี ตามแนวคิดของณัฐกร  
สงคราม (2554) ได้กล่าวว่า มัลตมีิเดยีเพ่ือการเรียนรู้เป็นการส่งเสริม 
การเรียนการสอนท่ีมีลักษณะการบูรณาการส่ือต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
สามารถน�าเสนอเนื้อหาได้ลึกซึ้งกว่าการบรรยายแบบปกติ สร้าง 
แรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การได้โต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ 
กับบทเรียน ดังนั้นเม่ือผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียจึงเกิด 

การเรียนรู้ได้ดีขึ้น กระตุ้นความจ�า การท่ีได้ทราบผลคะแนนจาก 

การท�าแบบฝึกหดัระหว่างเรียนและท้ายบทเรียนในทันที จงึเป็นการ
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เสริมแรง เกดิความกระตอืรือร้นในกจิกรรมการเรียนการสอน ส่งผล
ให้ผู้เรียนจ�าค�าศัพท์ได้ดีขึ้น สื่อมัลติมีเดียเกิดประสิทธิภาพที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 2. การศึกษาความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบ 

ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยส่ือมัลตมีิเดยี ด้วยเทคนคิการจ�าค�าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษา
พบว่า ผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับกรกชา  สอนหาดเวน (2561) ได้ท�าการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการจ�าความหมาย 

ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
แสงตะวันพัฒนา จังหวัดเลย โดยใช้บทเรียนส�าเร็จรูปร่วมกับ 

ส่ือมัลติมีเดีย ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญ 

ท่ีระดับ .05 ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะการเรียนด้วยส่ือมัลติมีเดียเป็นส่ิง 
แปลกใหม่ท่ีแตกต่างไปจากการเรียนในห้องเรียนปกต ิประกอบด้วย
สีสัน เสียงและภาพเคล่ือนไหว การได้ฝึกการฟังและสามารถ 

ออกเสียงตามได้ นักเรียนสามารถเรียนได้ซ�้าไปซ�้ามาได้ตามท่ี
ต้องการ จนกว่าจะจ�าค�าศัพท์ได้ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความจ�าได้เป็น
อย่างดีและการท�าแบบฝึกหัดท่ีรู้ผลคะแนนในทันที โดยสามารถ 

ท�าใหม่ได้ไม่จ�ากัดจ�านวนคร้ัง จนกว่าจะพอใจผลคะแนนท่ีดีท่ีสุด 
ตามแนวคิดของทฤษฎีเกี่ยวกับกฎแห่งการฝึกและการท�าซ�้า (Law 
of Practice and Repetition) เมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนซ�้า ๆ การที ่
ผู้เรียนได้ฝึกหรือท�าซ�้ามาก ๆ ก็จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะความ 

ช�านาญและจดจ�าได้ดี จึงส่งผลให้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 

สูงกว่าผลการทดสอบหลังเรียน
 3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิค 

การจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.51 ซึ่งแสดง
ว่า หลังจากเรียนผ่านส่ือมัลตมีิเดีย ด้วยเทคนคิการจ�าค�าศัพท์ภาษา
อังกฤษแล้วนักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 51.00 ท่ีเป็นเช่นนี ้
อาจเป็นเพราะการท�าแบบทดสอบก่อนเรียนโดยการน�าแบบทดสอบ
ที่ไม่เคยได้ทดสอบมาก่อน ให้นักเรียนท�าการทดสอบ เมื่อนักเรียน
เจอค�าศัพท์ท่ีไม่สามารถแปลความหมายได้ จึงเกิดส่ิงเร้า เกิดข้อ
สงสัยท่ีจะอยากรู้ความหมายท่ีถูกต้องและเม่ือเกิดกิจกรรมแทรก
จากกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียจนเสร็จส้ินกระบวนการ  
จึงได้เกิดความจ�าจากสิ่งเร้านั้นและเม่ือกลับมาท�าแบบทดสอบ 

หลังเรียนซึ่งเป็นข้อสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน 

จงึสามารถแปลความหมายค�าศพัท์นั้นได้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
สมบัติ  จ�าปาเงิน และ ส�าเนียง  มณีกาญจน์ (2553) ได้กล่าวถึง 
ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกดิทักษะการจดจ�า ล�าดบัขัน้ในการศึกษาความจ�า
แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ 1. การเสนอส่ิงเร้า 2. กิจกรรมแทรก  

3. การทดสอบ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย มีค่าเท่ากับ 
0.51 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.00
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ 

การเรียนผ่านสื่อมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ส�าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจ 
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 แสดงว่า ผู้เรียน 

มีทัศนคติความชอบท่ีดีต่อการเรียนด้วยส่ือมัลติมีเดีย เพ่ือช่วย 

ในการจ�าค�าศัพท์ สอดคล้องกบัอัญชริกา  จนัจฬุา (2553) ได้ท�าการ
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ค�าศัพท์ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลตมีิเดยี ในระดบัมากท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ
ส่ือมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ช่วยในการ
พัฒนาการเรียนรู้ค�าศัพท์และสร้างความเพลิดเพลินสนุกสนาน  
มีความน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง มีการแสดงผลความก้าวหน้าของผลการเรียน ท้าทาย
ความสามารถท�าให้ผู้เรียนเกิดความพยายามให้เกิดความส�าเร็จ 

ในระดับคะแนนที่สูงขึ้น จึงเกิดแรงจูงใจ ท�าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก
ท่ีดต่ีอสือ่มัลตมีิเดยี ด้วยเทคนคิการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดบั 

ดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับฤทธิชัย  อ่อนม่ิง (2547) ท่ีได้กล่าวว่า
มัลติมีเดียรูปแบบใหม่จะช่วยในการเรียน ช่วยให้เกิดการแก้ปัญหา
ขณะเรียน ท�าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี เสียงและภาพจากวีดิทัศน์ช่วย 

ในการรับรู้ของนักเรียนดีขึ้น สร้างส่ิงแวดล้อมใหม่ ๆ น่าตื่นเต้น  
ท�าให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนด้วยความสนุกสนาน

ข้อเสนอแนะ
 จากการพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการจ�าค�าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้วิจัยมีข้อ 

เสนอแนะดังต่อไปนี้
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
  1. ผลจากการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น
ท�าให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือมัลติมีเดีย 

ซึง่เป็นส่ือทางเทคโนโลย ีท�าให้ผู้เรียนมีแรงจงูใจในการเรียน มีความ
กระตือรือร้น ซึ่งเป็นส่ือท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีแนะน�า 
ให้น�าไปใช้กับรายวิชาอ่ืน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีความพร้อมและ
ตัง้ใจหาความรู้ในเนือ้หาอ่ืน ๆ  ต่อไป โดยใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
นอกเวลาเรียนหรือเรียนควบคู่การเรียนในชั้นเรียนได้ตามความ
เหมาะสม
  2. ผลจากการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น
ท�าให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองท่ีมีความสามารถในด้านการ
จ�าค�าศัพท์ท่ีดีขึ้น จากผลคะแนนท่ีได้สูงขึ้นและสามารถพัฒนา 
ความสามารถตนเองให้มีคะแนนท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ  จากการท่ีเปิดโอกาส
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ให้ผู้เรียนท�าแบบทดสอบด้านการจ�าค�าศัพท์ได้ไม่จ�ากัดจ�านวนคร้ัง
จนกว่าจะพอใจในคะแนนของตนเอง
  3. ผลจากการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น
ท�าให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในตนเอง สามารถแนะน�าและเป็นผู้น�า 
ในการถ่ายทอดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ท่ีเพ่ิมขึ้นให้กับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน หรือนอกเวลาเรียนให้กับ 

ผู้ปกครอง และญาติได้
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป
 1. ด้านความยากของเนื้อหา การคัดเลือกค�าศัพท์ภาษา
อังกฤษบางค�าอาจจะเป็นค�าศัพท์ท่ียากเกนิไป ควรคัดเลือกค�าศัพท์
ที่มีความยากง่ายให้เหมาะสมต่อความต้องการของผู้เรียน โดยอาจ
จะให้ผู้เรียนช่วยแสดงความคิดเห็นในการคัดเลือกค�าศัพท์ท่ีตนเอง
อยากเรียนรู้
  2. ความพึงพอใจด้านเนือ้หาท่ีสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
การจัดองค์ประกอบมีความน่าสนใจและการชื่นชอบการเรียน 

ผ่านส่ือมัลติมีเดียของผู้เรียนอยู่ในระดับท่ีสูงท่ีสุด ดังนั้นจึงควรน�า
ไปวิจัยและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเรียนผ่านส่ือ
มัลติมีเดีย เข้ากับเนื้อหาสาระการเรียนรู้รายวิชาอื่น
 3. การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในปัจจุบันท่ีเน้นการ
ส่ือสารออนไลน์แบบโต้ตอบในทันที จงึควรพัฒนาส่ือท่ีมีการโต้ตอบ 
สอบถาม ระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนในรูปแบบออนไลน์
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บทคัดย่อ
 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการด�าเนินงานของศูนย์ไตเทียม บริษัท เนฟรอน-
ตราด จ�ากัด ให้มีคุณภาพ ลดกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่าออกจากกระบวนการ เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการ ลดระยะเวลา 
การรอคอย และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ โดยใช้แนวคิดลีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
ของศูนย์ไตเทียมฯ คือ ผู้รับบริการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมในศูนย์ไตเทียมฯ จ�านวน 83 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ 

ในการเกบ็ข้อมูล นอกจากนีย้งัมีการสนทนากลุม่ (Focus group) ร่วมกบัพนกังานภายในศูนย์ไตเทียมฯ เพ่ือระดมข้อมูลเกีย่วกบักระบวนการ
ด�าเนินงานแต่ละขั้นตอน เพ่ือวิเคราะห์หาความสูญเปล่าในระบบ และปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยให้หลักการ 
ECRS (Eliminate, Combine, Re-arrange, Simplify) ตามแนวคิดลีน การศึกษาพบว่า กระบวนการด�าเนินงานของศูนย์ไตเทียม บริษัท 
เนฟรอน-ตราด จ�ากัด มีทั้งหมด 16 กิจกรรม แบ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า (Value Added) 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 56.25 กิจกรรม
ที่ไม่เพิ่มคุณค่าแต่มีความจ�าเป็นต้องท�า (Non-Value Added but Necessary) 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 18.75 และกิจกรรมที่ไม่เพิ่ม
คุณค่า (Non-Value Added) 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้
บริการของศูนย์ไตเทียมฯ ที่พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการต�่ากว่าด้านอื่น ๆ หลังจากปรับปรุง
โดยใช้แนวคิดลีนแล้ว กระบวนการเข้ารับการฟอกเลือดจะลดลงจาก 16 กิจกรรม เหลือเพียง 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50 ระยะเวลารวม
ของกิจกรรมทั้งหมดลดลงจาก 314 นาที เป็น 296 นาที คิดเป็นร้อยละ 5.73 และระดับความพึงพอใจด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.20

ค�าส�าคัญ : แนวคิดลีน, การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, ความพึงพอใจผู้รับบริการ, ความสูญเปล่า
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Abstract	
 The proposes of this independent study were: to improve process efficiency in the Hemodialysis unit of 
Nephron-Trat Company Limited. Applying Lean concepts to reduce non-value added activities out of the processes 
2) to  increase the speed of service reducing hemodialysis service recipient’s unnecessary waiting and 3) to increase 
more recipient satisfaction. 
 The sample comprised 83 peoples who received the hemodialysis unit service. The research instruments 
were hemodialysis service satisfaction questionnaires, and a focus group discussion with the hemodialysis unit staffs. 
Then analyzing the processes and identifying wastes by using ECRS concept (Eliminate, Combine, Re-arrange, and 
Simplify). 
 The study found that the Hemodialysis unit had 16 activities of hemodialysis processes include; 9 value 
added activities (56.25%), 3 non-value added but necessary activities (18.25%) and 4 non-value added activities (25%) 
which is consistent with the data from hemodialysis service satisfaction questionnaires. After applying lean concepts, 
steps of working was decreased from 16 activities to 8 activities (50%), service duration decreased from 314 minutes 
to 296 minutes (5.73%) and increased customer satisfaction 26.20%.
   

Keywords : Lean concept, Hemodialysis, Customer satisfaction, Waste  
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บทน�า
 จากข้อมูล Service Outcome สาขาโรคไต โรงพยาบาล
ตราด ปี 2560-2563 พบว่า สถิติผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในจังหวัดตราด
เพิ่มสูงขึ้นทุกปี 

 

ภาพที่	1 สถิติผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในจังหวัดตราด
ระหว่างปี 2560-2563

 ซึ่งสาเหตุอันดับหนึ่งเกิดจากโรคเบาหวาน และจากสถิติ
ผู ้ป่วยโรคเบาหวานในจังหวัดตราดก็มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกป ี

เช่นกัน ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับศูนย์ไตเทียมท่ีให้บริการฟอกเลือด
ด้วยเคร่ืองไตเทียมจงึมีมากข้ึน และเร่ิมมีการแข่งขนัสูงท้ังในคุณภาพ
ด้านการให้บริการและด้านการรักษา ดังนั้นศูนย์ไตเทียม บริษัท  
เนฟรอน-ตราด จ�ากัด จึงต้องการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การด�าเนินงานเพ่ือให้มีคุณภาพ ลดกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่า
ออกจากกระบวนการ เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการ ลด
ระยะเวลาการรอคอย และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการด�าเนนิงานของศูนย์ไตเทียม 
บริษัท เนฟรอน-ตราด จ�ากัด
 2. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด�าเนินงานของ
ศูนย์ไตเทียม บริษัท เนฟรอน-ตราด จ�ากัด ให้มีความรวดเร็วในการ
ให้บริการ โดยใช้แนวคิดลีน 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพ
การให้บริการในด้านต่าง ๆ  ของศูนย์ไตเทียม บริษทั เนฟรอน-ตราด 
จ�ากัด

บทนํา 
จากขอมูล สาขาโรคไต โรงพยาบาลตราด ป 2560-2563 พบวาสถิติผูปวยโรคไตเร้ือรังใน

จังหวัดตราดเพ่ิมสูงขึ้นทุกป  

 

        ภาพท่ี สถิติผูปวยโรคไตเร้ือรังในจงัหวัดตราดระหวางป
ซึ่งสาเหตุอันดับหนึ่งเกิดจากโรคเบาหวาน และจากสถิติผูปวยโรคเบาหวานในจังหวัดตราดก็มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป
เชนกัน ธุรกิจใหบริการเกี่ยวกับศูนยไตเทียมที่ใหบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมจึงมีมากข้ึน และเร่ิมมกีารแขงขันสูง
ท้ังในคุณภาพดานการใหบริการและดานการรักษา ดังน้ันศูนยไตเทียม บริษัท เนฟรอน-ตราด จํากัด จึงตองการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานเพื่อใหมีคุณภาพ ลดกิจกรรมท่ีไมกอใหเกิดคุณคาออกจากกระบวนการ เพื่อเพ่ิม
ความรวดเร็วในการใหบริการ ลดระยะเวลาการรอคอย และเพิ่มความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
เพื่อวิเคราะหกระบวนการดําเนินงานของศูนยไตเทียม บริษัท เนฟรอน ตราด จํากัด
เพื่อปรับปรงุและพัฒนากระบวนการดําเนนิงานของศูนยไตเทียม บริษัท เนฟรอน ตราด จํากัด ใหมีความ

รวดเร็วในการใหบริการ โดยใชแนวคิดลีน  
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบรกิารตอคุณภาพการใหบริการในดานตางๆ ของศูนยไตเทียม บริษัท

เนฟรอน-ตราด จํากัด 
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วิธีการศึกษา
 กลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร (Population) คือ ผู้รับบริการฟอกเลือดด้วย
เคร่ืองไตเทียมในศูนย์ไตเทียม บริษทั เนฟรอน-ตราด จ�ากดั มีจ�านวน 
104 คน (รายงานสถติจิ�านวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการจนถงึ พ.ศ. 2563) 
ดังนั้นผู้ท�าการศึกษาจึงขอก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample)  
โดยใช้สูตรแบบทราบจ�านวนประชากรของ Yamane Taro ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 (พิมพา  หิรัญกิตติ, 2552)

              N        n = ________
         1 + Ne2

 เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
  N  = จ�านวนประชากรทั้งหมด 104 คน
  e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น = 5%  
    (= 0.05)
                   104        n = _____________
         1 + 104(0.05)2
     = 82.54
 ซึ่งในการศึกษานี้จะใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
ในการเก็บข้อมูล 83 ตัวอย่าง

กรอบแนวคิดของการศึกษา
    ตัวแปรต้น	 	 	 	 	 	 								ตัวแปรตาม 

กระบวนการด�าเนินงาน
ของศูนย์ไตเทียม บริษัท เนฟรอน-ตราด จ�ากัด

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
ของศูนย์ไตเทียม บริษัท เนฟรอน-ตราด จ�ากัด

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในศูนย์ไตเทียม บริษัท เนฟรอน-ตราด จ�ากัด
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์ไตเทียม บริษัท  
เนฟรอน-ตราด จ�ากัด แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับกลุ ่มตัวอย่าง  
มีลักษณะแบบให้เลือกตอบ จ�านวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ  
รายได้เฉล่ียต่อเดอืน สทิธิการรักษา ระยะเวลาท่ีเข้ารับการฟอกเลือด
ด้วยเคร่ืองไตเทียม และความถี่การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 

ต่อสัปดาห์ 
  ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
ของศูนย์ไตเทียม บริษัท เนฟรอน-ตราด จ�ากัด ในด้านต่าง ๆ โดย
การตั้งค�าถามประยุกต์จากหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการ
บริการ (Parasuraman, Zeithamal & Berry, 1985) จ�านวน  
5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ  
ด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ และด้านความเข้าใจและ 

เหน็อกเหน็ใจในผู้รับบริการ ท้ังหมด 18 ข้อ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน
ออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบ Likert’s Scale 
  ส่วนที่ 3 แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไข จ�านวน 2 ข้อ
 2. การสนทนากลุ่ม (Focus group) ร่วมกับพนักงาน
ภายในศูนย์ไตเทียม เพ่ือระดมข้อมูลเกีย่วกบักระบวนการด�าเนนิงาน 
ในแต่ละขั้นตอนของศูนย์ไตเทียม โดยผู้ท่ีเข้าร่วมสนทนาคร้ังนี้
ประกอบด้วย พยาบาลหัวหน้าศูนย์ไตเทียม พยาบาลวิชาชีพ  
ผู้ช่วยพยาบาล พนักงาน Back Office และพนักงานธุรการ รวม
ท้ังหมด 5 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจ 

ของผู้ท�าการศึกษาเอง (Purposive Sampling) การตั้งแนวค�าถาม
ท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม ผู้ท�าการศึกษาใช้ค�าถามปลายเปิด เป็น
ค�าถามท่ีตั้งอย่างกว้าง ๆ เปิดโอกาสให้ตอบได้อย่างเสรี โดยการ 
ตั้งค�าถามประยุกต์มาจากแนวคิดการใช้แนวคิดลีนในการพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาล (คนงึนจิ  อนโุรจน์, 2558) มีท้ังหมด 3 แนว
ค�าถาม ดังนี้
  แนวค�าถามท่ี 1 กระบวนการด�าเนินงานในแต่ละ 

ขั้นตอนของศูนย์ไตเทียมมีอะไรบ้าง
  แนวค�าถามท่ี 2 กระบวนการด�าเนินงานของศูนย ์

ไตเทียม มีกิจกรรมท่ีท�าให้เกิดความสูญเปล่าตามแนวคิดแบบลีน
ด้านใดบ้าง
  แนวค�าถามท่ี 3 มีแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการ
ด�าเนินงานในอนาคตตามแนวคิดลีน อย่างไรบ้าง

 3. การเขยีนผังการไหลในกระบวนการด�าเนนิงาน (Work 
Process Diagram) และพิจารณากระบวนการด�าเนินงานว่ามี 

ขั้นตอนใดที่ด�าเนินการแล้วไม่มีประโยชน์ สามารถลด ละ หรือเลิก
ปฏิบัติได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง หรือคุณภาพของการ
รักษาพยาบาล
 การวิเคราะห์ข้อมูล	
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive  
Statistics)
  ใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage)  ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุม่ตวัอย่าง
จากแบบสอบถามส่วนที่ 1
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Likert’s Scale
  ในส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถามซึ่งเกี่ยวกับความ 

พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ใช้สูตรการค�านวณความกว้าง
อันตรภาคชั้นแบ่งระดับความพึงพอใจตามระดับชั้นของคะแนน
เฉลี่ย 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลจากผังการไหลในกระบวนการด�าเนนิ
งาน (Work Process Diagram) แยกแยะกิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณค่า 
(Value-Added Activity, VA) กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า (Non- 
Value Added Activity, NVA) และกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าแต่มี
ความจ�าเป็นต้องท�า (Non-Value Added but Necessary, NVAN) 
เพื่อหาความสูญเปล่าในกระบวนการท�างานแต่ละขั้นตอน

ผลการวิจัย
 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.85) อายุ
ตั้งแต่ 66 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 42.31) อาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 25) 
รายได้ 10,000 ถึง 25,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 39.80) ใช้สิทธิ
การรักษาเบิกจ่ายตรงของราชการ (ร้อยละ 36.54) มีระยะเวลาที่
เข้ารับการฟอกเลือด 1 ถงึ 5 ปี (ร้อยละ 63.46) และมีความถีใ่นการ
ฟอกเลือด 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 59.62)
 ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์
ไตเทียม บริษัท เนฟรอน-ตราด จ�ากัด ในด้านต่าง ๆ
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 จากตารางท่ี 1 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของศูนย์ไตเทียม บริษัท เนฟรอน-ตราด จ�ากัด โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ยกเว้นด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ได้แก่ ความ
สะดวกรวดเร็วการลงทะเบียนผู้ป่วย ความรวดเร็วในการตรวจ
ประเมินร่างกายผู้ป่วยก่อนและหลังฟอกเลือด ความสะดวกรวดเร็ว
ในการช�าระค่าบริการ และความรวดเร็วในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 

ก่อนและหลังฟอกเลือด ที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ซึ่งต�่ากว่าด้านอื่น ๆ

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม	 (Focus	
Group)
 ผู้เข้าร่วมสนทนาส่วนใหญ่กล่าวว่า กระบวนการด�าเนนิงาน 
ของศูนย์ไตเทียมในปัจจุบันมีความซ�้าซ้อนของบางกิจกรรม เช่น  
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ป่วย การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย การตรวจ
ประเมินร่างกายผู้ป่วย และการช�าระค่าบริการ ซึ่งระหว่างกิจกรรม
แต่ละกจิกรรมจะมีระยะเวลาท่ีท�าให้เกดิการรอคอยของผู้รับบริการ 
โดยผู้ท�าการศึกษาได้สรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้น เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในแต่ละ
กิจกรรม และเขียนผังการไหลในกระบวนการด�าเนินงาน (Work 
Process Diagram) ได้ดังภาพ
 

ตารางที่	1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์ไตเทียม บริษัท เนฟรอน-ตราด จ�ากัด  
  (ก่อนการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้แนวคิดลีน)

รายการ Mean S.D. แปลผล
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 4.33 .761 มากที่สุด
ด้านความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้ 4.54 .604 มากที่สุด
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 3.38 .627 มาก
ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 4.55 .607 มากที่สุด
ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ 4.80 .413 มากที่สุด

รวมเฉลี่ย 4.32 .602 มากที่สุด
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ภาพที่	2 ผังการไหลในกระบวนการด�าเนินงาน (Work Process Diagram) ของศูนย์ไตเทียม บริษัท เนฟรอน-ตราด จ�ากัด 
(ก่อนการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้แนวคิดลีน)

  

ต้อนรับ+ลงทะเบียนที่
จุดลงทะเบียน

(5 นาที)

ซักประวัติ ตรวจร่างกาย
ประเมินสัญญาณชีพ

ผู้รับบริการ
(3 นาที)

เตรียมผู้รับบริการและ
เครื่องไตเทียมให้พร้อม

ต่อการฟอกเลือด
(5 นาที)

ผู้ป่วยนั่งพักเพื่อรอ
ประเมินร่างกาย
หลังฟอกเลือด

(30 นาที)

เคลื่อนย้ายผู้รับบริการ
ไปที่ศูนย์ไตเทียม

(5 นาที)

ผู้รับบริการลงนาม
ยินยอมรับการฟอกเลือด

(1 นาที)

ฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม

(240 นาที)

ประเมินสัญญาณชีพ
ผู้รับบริการหลังฟอกเลือด

(3 นาที)

เคลื่อนย้ายผู้รับบริการ
ไปที่แผนกการเงิน

(5 นาที)

ผู้รับบริการชั่งน�้าหนัก
(1 นาที)

ช�าระค่าบริการ
(5 นาที)

ส่งผู้รับบริการขึ้นรถ
(1 นาที)

ระยะเวลารอคอย (2 นาที)

ระยะเวลารอคอย (2 นาที)

ระยะเวลารอคอย (1 นาที)

ระยะเวลารอคอย (5 นาที)
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ตารางที่	2 การวิเคราะห์คุณค่าของกิจกรรมการเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมท่ีศูนย์ไตเทียม บริษัท เนฟรอน-ตราด จ�ากัด  
  (ก่อนการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้แนวคิดลีน)

กิจกรรม เวลาเฉลี่ย
ที่ใช้ไป	
(นาที)

Value-Added	
(VA)

Non-Value	
Added	
(NVA)

Non-Value	
Added	but	
Necessary	
(NVAN)

 1. ต้อนรับ+ลงทะเบียนผู้รับบริการที่จุดลงทะเบียน 5 3

 2. เคลื่อนย้ายผู้รับบริการไปที่ศูนย์ไตเทียม 5 3

 3. รอซักประวัติ ตรวจร่างกาย 2 3

 4. ซักประวัติ ตรวจร่างกายประเมินสัญญาณชีพผู้รับบริการ 3 3

 5. รอชั่งน�้าหนัก 2 3

 6. ผู้รับบริการชั่งน�้าหนัก 1 3

 7. รอลงนามยินยอมรับการฟอกเลือด 1 3

 8. ผู้รับบริการลงนามยินยอมรับการฟอกเลือด 1 3

 9. เตรียมผู้รับบริการและเคร่ืองไตเทียมให้พร้อมต่อการฟอกเลือด 5 3

10. ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 240 3

11. ผู้รับบริการนั่งพักเพื่อรอประเมินร่างกายหลังฟอกเลือด 30 3

12. ประเมินสัญญาณชีพผู้รับบริการหลังฟอกเลือด 3 3

13. รอพนักงานเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ 5 3

14. เคลื่อนย้ายผู้รับบริการจากแผนกไตเทียมยังแผนกการเงิน 5 3

15. ช�าระค่าบริการฟอกเลือด 5 3

16. ส่งผู้รับบริการขึ้นรถ 1 3

รวมกิจกรรม 314 9 4 3

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 สรุปผลการวิจัย
 จากการรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ ่ม พบว่า 
กระบวนการด�าเนินงานของศูนย์ไตเทียม บริษัท เนฟรอน-ตราด 
จ�ากัด มีทั้งหมด 16 กิจกรรม แบ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า (Value 
Added) 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 56.25 กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า
แต่มีความจ�าเป็นต้องท�า (Non-Value Added but Necessary)  
3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 18.75 และกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า 
(Non-Value Added) 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25 ท�าให้เกิด 

ความสูญเปล่าและระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้อง
กบัขอ้มูลจากแบบสอบถามความพงึพอใจต่อคณุภาพการให้บรกิาร

ของศูนย์ไตเทียม ท่ีพบว่า ผู้รับบริการมีระดบัความพึงพอใจด้านการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็วการลงทะเบียน
ผู้ป่วย ความรวดเร็วในการตรวจประเมินร่างกายผู้ป่วยก่อนและหลงั
ฟอกเลือด ความสะดวกรวดเร็วในการช�าระค่าบริการ และความ
รวดเร็วในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยก่อนและหลังฟอกเลือด ต�า่กว่าด้าน
อื่น ๆ 
 อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศึกษาจงึสามารถน�ากจิกรรมการเข้ารับบริการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมาวิเคราะห์ตามหลักการ ECRS เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานของศูนย์ไตเทียมฯ ได้ดังนี้
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ตารางที่	3 การวิเคราะห์กิจกรรมการเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียม บริษัท เนฟรอน-ตราด จ�ากัด 
  ตามหลักการ ECRS 

กิจกรรม
ECRS

Eliminating Combining Rearranging Simplifying
ต้อนรับ+ลงทะเบียนผู้รับบริการ 3

เคลื่อนย้ายผู้รับบริการไปที่ศูนย์ไตเทียม 3

รอซักประวัติ ตรวจร่างกาย 3

ซักประวัติ ตรวจร่างกายประเมินสัญญาณชีพผู้รับบริการ 3

รอชั่งน�้าหนัก 3

ผู้รับบริการชั่งน�้าหนัก 3

รอลงนามยินยอมรับการฟอกเลือด 3

ผู้รับบริการลงนามยินยอมรับการฟอกเลือด 3

เตรียมผู้รับบริการและเคร่ืองไตเทียมให้พร้อมต่อการฟอกเลือด
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ผู้รับบริการนั่งพักเพื่อรอประเมินร่างกายหลังฟอกเลือด
ประเมินสัญญาณชีพผู้รับบริการหลังฟอกเลือด
รอพนักงานเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ 3

เคลื่อนย้ายผู้รับบริการจากแผนกไตเทียมยังแผนกการเงิน 3

ช�าระค่าบริการฟอกเลือด 3

ส่งผู้รับบริการขึ้นรถ
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ภาพที่	3 ผังการไหลในกระบวนการด�าเนินงาน (Work Process Diagram) ของศูนย์ไตเทียม บริษัท เนฟรอน-ตราด จ�ากัด 
(หลังการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้แนวคิดลีน)

ต้อนรับ+เคลื่อนย้าย
ผู้รับบริการไปที่ศูนย์ไตเทียม

(5 นาที)

ซักประวัติ ตรวจร่างกาย
ประเมินสัญญาณชีพ ชั่งน�้าหนัก

ผู้รับบริการลงนามยินยอม
รับการฟอกเลือด

(5 นาที)

เตรียมผู้รับบริการและ
เครื่องไตเทียมให้พร้อม

ต่อการฟอกเลือด
(5 นาที)

ผู้ป่วยนั่งพักเพื่อรอ
ประเมินร่างกาย
หลังฟอกเลือด

(30 นาที)

ลงทะเบียน
ที่ศูนย์ไตเทียม

(3 นาที)

ฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม

(240 นาที)

ประเมินสัญญาณชีพ
ผู้รับบริการหลังฟอกเลือด

(3 นาที)

เคลื่อนย้ายผู้รับบริการ
จากศูนย์ไตเทียมส่งขึ้นรถ

(5 นาที)

เพ่ิมผู้ช่วยพยาบาล 1 คน
ช่วยเหลือพยาบาล

ในข้ันตอนน้ี

พนักงานธุรการรวบรวม
ค่าบริการไปช�าระที่แผนก
การเงินแทนผู้รับบริการ

พนักงานธุรการและ Back office
ติดต่อพนักงานแผนกเคลื่อนย้าย
ล่วงหน้าก่อนผู้รับบริการประเมิน

สัญญาณชีพเสร็จ 5 นาที
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ตารางที่	4 การวิเคราะห์คุณค่าของกิจกรรมการเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมท่ีศูนย์ไตเทียม บริษัท เนฟรอน-ตราด จ�ากัด  
  (หลังการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้แนวคิดลีน)

กิจกรรม เวลาเฉลี่ย
ที่ใช้ไป	
(นาที)

Value-Added	
(VA)

Non-Value	
Added	
(NVA)

Non-Value	
Added	but	
Necessary	
(NVAN)

 1. ต้อนรับ+เคลื่อนย้ายผู้รับบริการไปยังศูนย์ไตเทียม 5 3

 2. ลงทะเบียนผู้รับบริการที่ศูนย์ไตเทียม 3 3

 3. ซักประวัติ ตรวจร่างกายประเมินสัญญาณชีพ ชั่งน�้าหนัก 
 ผู้รับบริการลงนามยินยอมรับการฟอกเลือด

5 3

 4. เตรียมผู้รับบริการและเคร่ืองไตเทียมให้พร้อมต่อการฟอกเลือด 5 3

 5. ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 240 3

 6. ผู้รับบริการนั่งพักเพื่อรอประเมินร่างกายหลังฟอกเลือด 30 3

 7. ประเมินสัญญาณชีพผู้รับบริการหลังฟอกเลือด 3 3

 8. เคลื่อนย้ายผู้รับบริการจากศูนย์ไตเทียมส่งขึ้นรถ 5 3

รวมกิจกรรม 296 7 0 1

ตารางที่	5  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์ไตเทียม บริษัท เนฟรอน-ตราด จ�ากัด  
  (หลังการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้แนวคิดลีน)

รายการ Mean S.D. แปลผล
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 4.33 .761 มากที่สุด
ด้านความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้ 4.54 .604 มากที่สุด
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 4.58 .467 มากที่สุด
ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 4.55 .607 มากที่สุด
ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ 4.80 .413 มากที่สุด

รวมเฉลี่ย 4.32 .602 มากที่สุด

 จากตารางท่ี 5 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของศูนย์ไตเทียม บริษัท เนฟรอน-ตราด จ�ากัด หลังการปรับปรุง
กระบวนการโดยใช้แนวคิดลีน ทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย
เฉพาะด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็ว
การลงทะเบียนผู้ป่วย ความรวดเร็วในการตรวจประเมินร่างกาย 

ผู้ป่วยก่อนและหลังฟอกเลือด ความสะดวกรวดเร็วในการช�าระ 

ค่าบริการ และความรวดเร็วในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยก่อนและหลัง
ฟอกเลือด ท่ีผู ้รับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้นกว่าก่อน
ปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงาน
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 จากตารางท่ี 6 แสดงให้เหน็ถงึการเปรียบเทียบกระบวนการ 
เข้ารับการฟอกเลือดก่อนและหลังการปรับปรุง จ�านวนกิจกรรม 

ในการเข้ารับบริการฟอกเลือดก่อนการปรับปรุงมีจ�านวนท้ังหมด  
16 กจิกรรม หลงัจากปรับปรุงกระบวนการท�างานใหม่แล้วจะเหลือ
เพียงแค่ 8 กิจกรรม รวมทั้งสามารถลดการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ
ท่ีเกินความจ�าเป็น โดยใช้การตัดกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่าและ
การรวมกิจกรรมที่สามารถท�าด้วยกันได้ ท�าให้ลดขั้นตอนที่ซ�้าซ้อน
ในกระบวนการท�างาน ระยะเวลารวมของกจิกรรมท้ังหมดก่อนการ
ปรับปรุง คือ 314 นาที หลังจากปรับปรุงกระบวนการท�างานใหม่
แล้วจะใช้เวลาท�ากจิกรรมรวมท้ังหมด 296 นาที ซึง่ลดลงเป็นจ�านวน 
18 นาที โดยระยะเวลาท่ีลดลง คือ ระยะเวลารอคอยระหว่างกจิกรรม 
ของผู้รับบริการ ถึง 10 นาที จึงท�าให้ผู้รับบริการเสียเวลาในการ 
รอคอยลดลง กระบวนการท�างานก่อนและหลังการปรับปรุงยังคงมี
จ�านวนผู้ปฏิบัติงานเท่าเดิม คือ 5 คน แต่ใช้การปรับเปลี่ยนล�าดับ
ขั้นตอนการท�างานและมอบหมายหน้าท่ีของพนักงานให้เหมาะสม
มากข้ึน ท�าให้เกดิความสะดวก รวดเร็ว และระดบัความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 26.20

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้
 1. ผู้บริหารควรสนับสนุนการน�าแนวคิดลีนมาประยุกต์
ใช้ทุกหน่วยงานภายในองค์กร เป็นการส่งเสริมการท�างานเป็นทีม 
และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
 2. องค์กรควรมกีารให้ความรูเ้รื่องเครือ่งมือตามแนวคดิ
ลีนวิธีอื่น ๆ เช่น Kanban, Visual management, Just In Time 
(JIT) แก่พนักงาน น�ามาปรับใช้ในกระบวนการท�างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด สร้างความสะดวกสบายในการ
ท�างานแก่พนักงานและเพ่ิมความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการมากขึ้น 

ในอนาคต 

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป
 การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ การศึกษา 
ต่อการเลือกใช้บริการฟอดเลือดท่ีศูนย์ไตเทียม บริษัท เนฟรอน-
ตราด จ�ากดั เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเกีย่วข้อง และน�าไปใช้
ในการวางแผนการตลาดของศูนย์ไตเทียมฯ ต่อไปในอนาคต
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ตารางที่	6 เปรียบเทียบกระบวนการและระยะเวลาในการเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียม 
  บริษัท เนฟรอน-ตราด จ�ากัด ก่อนและหลังการปรับปรุง

หัวข้อการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง
จ�านวนกิจกรรม 16 กิจกรรม 8 กิจกรรม กิจกรรมลดลง 8 กิจกรรม
การเคลื่อนย้ายผู้รับบริการที่เกินความจ�าเป็น 1 ครั้ง 0 ครั้ง การเคลื่อนย้ายลดลง  1 ครั้ง
ระยะเวลารอคอยระหว่างทุกกิจกรรม 10 นาที 0 นาที การรอคอยลดลง 10 นาที
ระยะเวลารวมของกิจกรรมทั้งหมด 314 นาที 296 นาที เวลาในการท�ากิจกรรมลดลง 18 นาที
จ�านวนผู้ปฏิบัติงาน 5 คน 5 คน ไม่เปลี่ยนแปลง
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ

3.38 4.58 ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.20
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บทคัดย่อ
 การวิจยันีมี้วัตถปุระสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัเกณฑ์ร้อยละ 60 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ร้อยละ 60 4) ศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการเรียน ประชากรเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร จ�านวน 5 ห้องเรียน 
จ�านวน 191 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย สุ่มอย่างง่ายมา 1 ห้องเรียน จ�านวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัด 
การเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พีระมิด กรวย 
และทรงกลม 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความสามารถ 

ในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั .05 และ 4) ความพึงพอใจต่อการเรียนอยูใ่นระดบั
พอใจมาก

ค�าส�าคัญ : การสืบเสาะหาความรู้, การสื่อสารทางคณิตศาสตร์, พีระมิด, กรวย, ทรงกลม
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Abstract
 The purposes of this study were to 1) compare students’mathematics achievement with the 60 percent 
criteria, 2) compare students’ pretest and posttest score, 3) compare students’ mathematical communication  
competence with the 60 percent criteria, and 4) investigate students’ satisfaction levels. The population was a group 
of 191 Matthayomsuksa 3 students from 5 classes of Rattanakosinsompoch Bangkhen School, Bangkok. The sample 
was selected from 1 classroom with 38 students by simple random sampling. The instruments used in this research 
were 1) lesson plans 2) achievement tests 3) mathematical communication competence test, and 4) satisfaction 
survey form. The statistics used in this study were mean, standard deviation, and t-test. The results of the study  
were as follows: 1) Students’ mathematics achievement was higher than 60 percent significantly at the .05 level.  
2) Students’ posttest scores were higher than pretest scores significantly at the .05 level. 3) Students’ mathematical 
communication competence was higher than 60 percent significantly at the .05 level. 4) Students’ satisfaction was 
at high level. 

Keywords : Inquiry-Based Learning, Mathematical Communication Competence on Pyramids, Cones and Spheres
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บทน�า
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิด 

ของมนุษย์ ท�าให้มนุษย์เรามีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล 
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์
ต่อการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,  
2551: 8) คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยหลักการและเหตุผล เนื้อหา
สาระส�าคัญในวชิาคณติศาสตร์นัน้มีมากมายหลากหลาย โดยเนือ้หา
สาระเกีย่วกับเรือ่ง พ้ืนท่ีผวิและปริมาตร เป็นเนือ้หาทางคณิตศาสตร์
ท่ีมีความส�าคัญและมักพบเจออยูใ่นชวิีตประจ�าวัน ส่ิงรอบตวัในชวิีต
ประจ�าวันของเรา หลายสิง่ท่ีมีส่วนประกอบเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ 
เช่น ไอศกรีมที่บรรจุอยู่ในกรวยที่ท�าจากแป้งอบกรอบ และลูกบอล
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับทรงกลม นอกจากทรงกรวย และทรงกลม 
เราอาจจะเคยรู้จักพีระมิดบ้างแล้ว ซึ่งเป็นรูปเรขาคณิตที่น่าศึกษา
เช่นเดียวกัน อีกท้ังเร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ยังเป็นพ้ืนฐานของ
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์อ่ืน ๆ อีกด้วย ด้วยความส�าคัญดังกล่าว 
กระทรวงศึกษาธิการ จงึได้ก�าหนดเร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลม 
ไว้ในหลักสูตรด้านคุณภาพของผู้เรียนเม่ือจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ว่า ผู้เรียนควรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร 

ของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม และใช ้

ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ (กระทรวง
ศึกษาธิการ,  2560: 10) 
 ในยุคปฏิรูปการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา จะต้องจัดระบบการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด ค�านึง
ถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน�าพาตนเองไปสู่เป้าหมาย
ของหลักสูตร ซ่ึงมีรูปแบบวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีจะให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ได้มากท่ีสุด ได้แก่ การใช้ 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ซึ่งเป็นแนวทางในการจัด 

การเรียนการสอน ที่เน้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็น
แนวคิดท่ีสนใจกระบวนการเรียนรู้ด้วยการกระท�าของตนเอง โดยครู
เป็นผู้กระตุ้น ซักถาม อ�านวยความสะดวก และจัดสถานการณ ์

ให้เหมาะสมกับความรู้เดิมของผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและ
เชื่อมโยงความรู ้จนเกิดการเรียนรู ้อย่างมีความหมายเก็บไว ้ 
ในหน่วยความจ�าระยะยาว เหมาะส�าหรับการน�าไปพัฒนาทักษะ 

การคิดพื้นฐานของเด็กไทยได้ การสืบเสาะหาความรู้ มี 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ ข้ันท่ี 1 สร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการน�าเข้าสู ่

บทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจ ซึง่อาจเกดิขึน้เองจากความสงสัย หรืออาจ
เร่ิมจากความสนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปราย
ภายในกลุ่ม อาจมาจากเหตุการณ์ท่ีก�าลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น
หรือเป็นเร่ืองท่ีเชือ่มโยงกบัความรู้เดิมท่ีเรียนรู้มาแล้ว เป็นตวักระตุน้
ให้นักเรียนสร้างค�าถามก�าหนดประเด็นที่จะศึกษา ขั้นที่ 2 ส�ารวจ
และค้นหา (Exploration) เม่ือท�าความเข้าใจในประเดน็หรือค�าถาม
ท่ีสนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนก�าหนดแนวทาง
การส�ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก�าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้ 
ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาหาข้อมูลจากเอกสาร
อ้างอิงหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีจะใช้ในขั้น 

ต่อไป ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เมื่อได้ข้อมูล
จากการส�ารวจตรวจสอบแล้ว จึงน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล 
สรุปผลและน�าเสนอผลในรูปแบบต่าง ๆ ขั้นท่ี 4 ขยายความรู้ 
(Elaboration) เป็นการน�าความรู้ท่ีสร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้
เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือน�าแบบจ�าลองหรือข้อสรุป
ที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ท�าให้เกิดความรู้
ท่ีกว้างขวางข้ึน และขั้นท่ี 5 ประเมินผล (Evaluation) เป็นการ
ประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู ้

อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะน�าไปสู่การน�า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเร่ืองอ่ืน ๆ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  2555: 32-33)
 เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม เป็นหน่วยการเรียนรู้
หนึ่งของการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้จัด 

การเรียนการสอนตามโครงสร้างของหลักสูตร และผลจากการจัด 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียน
มีคะแนนเฉล่ีย เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตรต�า่ และจากการจดัการเรยีน 
การสอนคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนยังอยู่ใน
ระดับต�่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ที่โรงเรียนตั้งไว้ จากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2560-2562 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนทั่วประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 26.30, 30.04 
และ 26.73 ตามล�าดับ ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียต�่ากว่าร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาการประเมินในระดับโรงเรียนแล้วปรากฏ
ว่า ในปีการศึกษา 2560-2562 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 26.28, 28.67 และ 24.15 
ตามล�าดับ และสาระการเรียนรู้การวัดและเรขาคณิต เป็นสาระ 

การเรียนรู้ท่ีโรงเรียนควรเร่งพัฒนาเน่ืองจากคะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียนต�า่กว่าคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ จากการวิเคราะห์ปัญหา
และสาเหตุท�าให้ทราบว่าทางด้านผู้เรียนขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

ไม่มีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมมีนักเรียนส่วนหนึ่งท่ี ไม่เข้าใจ 
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จนิตนาการและวาดรูปเรขาคณิตไม่เป็น ส่งผลให้ท�าแบบฝึกหดั และ
แบบทดสอบไม่ได้ และจากการสอบถามนักเรียน พบว่า เนื้อหามี
ความยาก ท�าให้คิดไม่ออก และไม่รู้จะเริ่มท�าอย่างไร ท�าให้คะแนน
การเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐานได้น้อย และมีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ส�าหรับด้านครูพบว่า การจัดการเรียนการสอนของครู
ยังเน้นการบรรยายตามเนื้อหาสาระท่ีก�าหนดในหนังสือแบบเรียน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ยังขาดการเสริมทักษะทางคณิตศาสตร ์

ท่ีจ�าเป็น โดยเฉพาะทักษะการสือ่สาร ซึง่ถ้าพิจารณาจากการท�าแบบ
ทดสอบอัตนยัจะเหน็ว่า นกัเรียนไม่สามารถแสดงแนวคิดหรือวิธีท�า
ท่ีถูกต้องได้ และการจัดการเรียนรู้ไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียน 

เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท�าให้นักเรียนไม่สนใจร่วมกิจกรรม 

ในชัน้เรียน ปัญหานกัเรียนขาดเรียน ส่งผลให้องค์ความรู้ไม่เพียงพอ 

ท่ีจะน�าไปใช้ในการศึกษาต่อหรือน�าไปใช้ในชวิีตประจ�าวันได้ (สุพาณี  
เหมือนแสวง, สัมภาษณ์, 2561)
 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีเป้าหมายท่ีส�าคัญ
คือ มุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ท่ีจ�าเป็น สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและ 

เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นได้ การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์จึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเกิด
ทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ีส�าคัญ เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ 

การให้เหตุผล ทักษะการเชื่อมโยงความรู้ ทักษะการส่ือสาร  
สื่อความหมายและเกิดความคิดสร้างสรรค์ (กรมวิชาการ, 2551: 2) 
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถ 

ในการอธิบาย ชีแ้จง แสดงความเข้าใจหรือความคิดเกีย่วกบัคณิตศาสตร์ 
ของตนเองให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ ท่ีผ่านมาการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์
ยังไม่ได้เน้นเร่ืองการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และ
การน�าเสนอมากนัก ผู้เรียนจึงยังมีความสามารถในด้านนี้ไม่ดีพอ  
จะเห็นได้จากการท่ีผู้เรียนจ�านวนมากไม่สามารถน�าเสนอข้อมูลให้ผู้อ่ืน 
เหน็ภาพรวมหรือเข้าใจประเดน็ส�าคัญ ๆ  ของส่ิงท่ีต้องการน�าเสนอได้ 
หรือไม่สามารถส่ือความหมายเร่ืองบางเร่ืองให้ผู้อ่ืนเข้าใจตรงกันได้ 
ท้ังท่ีผู้เรียนผ่านการเรียนรู้การน�าเสนอข้อมูลมาแล้ว การพัฒนา 

ผู้เรียนให้สามารถส่ือสาร สือ่ความหมายทางคณิตศาสตร์ และน�าเสนอ 
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้จึงมีความจ�าเป็น (อัมพร ม้าคะนอง, 2559: 59) 
 จากปัญหาและสาเหตุของการศึกษาในปัจจุบันกล่าวคือ 
นกัเรียนขาดทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ ไม่สามารถคิดแก้ปัญหา 
และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการส่ือสาร ส่ือความหมายไม่ได้  
ผู้วิจยัเห็นว่า การเปล่ียนแปลงรูปแบบของการจดัการเรียนรู้ จะท�าให้
นักเรียนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเรียนรู้ การแก้ปัญหา 
สามารถค้นพบวิธีการในการเรียนรู้ การแก้ปัญหาได้ โดยผ่านการจดั
กจิกรรมกลุ่ม การใช้ค�าถาม และการลงมือปฏิบตั ิสามารถฝึกทักษะ
ในการส่ือสารผ่านการอธิบาย การเขียนสรุปได้ ซึ่งรูปแบบการจัด 

การเรียนรู้นัน้สอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

มี 5 ขั้น ซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งที่น�ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดย
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สร้างและ
ค้นพบแสวงหาความรู้ด้วยตนเองการมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ 
การมีปฏิสัมพันธ์กบัผู้อ่ืน การแลกเปลีย่นความรู้ และการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการกลุ่มกระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการจัดการ เป็นต้น และการน�าความรู้เรื่อง พีระมิด กรวย 
และทรงกลม ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว จะช่วย
พัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มองภาพสามมิติออก เข้าใจ
กระบวนการท่ีมาของสูตร และน�าสูตรไปใช้แก้ปัญหาได้ และจะเป็น
วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่ท่ีท�าให้บรรยากาศในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเตม็ไปด้วยความกระตอืรือร้น ตืน่เต้น ไม่เบือ่หน่าย ผูเ้รียนจะ
ได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพ มีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็น การส่ือสาร อธิบาย มีอิสระในการตดัสินใจในการ
ตอบค�าถาม และการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีกระตุ้นและท้าทายความสนใจของผู้เรียน พร้อมท้ังให้ผู้เรียนเกิด
ความสุข ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างมีความสุข จะเห็นว่าวิธีสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขัน้ เหมาะท่ีจะน�าไปใช้ในการสอนและพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางคณิตศาสตร์ 
 จากหลักการและเหตผุลข้างต้น ผู้วิจยัเหน็ว่าถ้าน�าวิธีสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยในการปรับปรุง แก้ไข
ปัญหาในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และพัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พีระมิด 
กรวย และทรงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังจาก 

ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น กับเกณฑ ์

ร้อยละ 60 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พีระมิด 
กรวย และทรงกลม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสารทาง
คณิตศาสตร์ เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลม หลังจากท่ีได้รับ 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 60 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียน เร่ือง พีระมิด 
กรวย และทรงกลม จากท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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สมมติฐานการวิจัย
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พีระมิด กรวย และ 

ทรงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังจากท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 
ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เร่ือง พีระมิด กรวย 
และทรงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัด 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับ
นัยส�าคัญทางสถิติ .05
 3. ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 
พีระมิด กรวย และทรงกลม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าเกณฑ ์

ร้อยละ 60 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 ในการวิจยัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 
ท่ีส่งเสริมความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เร่ือง พีระมิด 
กรวย และทรงกลม ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
 วัชรา  เล่าเรียนดี (2554: 101) ได้ให้ความหมายการจัด
กจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะว่า เป็นกระบวนการหรือวิธีคิด หรือ
วิธีแก้ปัญหาท่ีผู้เรียนจะต้อมีการสังเกต รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ข้อมูล และลงข้อสรุป รวมทั้ง การใช้ทักษะการถาม
ค�าถาม ตั้งค�าถามเพื่อการสืบเสาะและทักษะในการแก้ปัญหา
 เบย์บ ีและคณะ (Bybee et al., 2006: 6-11) ได้น�าเสนอ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  
มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้
 1. การน�าเข้าสู่บทเรียน (Engagement) ขั้นนี้มีลักษณะ
ของการแนะน�าบทเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนท�าการเชื่อมโยงระหว่าง
ประสบการณ์เดิมกับสิ่งท่ีได้พบในขณะนั้นและวางแผนส�าหรับ
กิจกรรมในขั้นต่อไป ครูอาจจะใช้ค�าถาม ยกสถานการณ์ปัญหา 
ต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และต้องการแสวงหาความรู้
หรือค�าตอบ
 2. การส�ารวจ (Exploration) กิจกรรมในขั้นนี้ผู้เรียน 

ต้องสืบเสาะหาความรู้ รวบรวมข้อมูล ทดสอบแนวความคิด บันทึก
ความคิด ท�าการทดลองด้วยตนเอง ครูจะท�าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้แนะน�า 
หรือผู้เร่ิมต้นในกรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถหาจุดเร่ิมได้ส่ิงส�าคัญ คือ 
ครูควรจะให้ผู้เรียนประสบกับความยากล�าบากและลองผิดลองถูก
ด้วยตนเอง ความยากล�าบากนี้จะท�าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาความสามารถในการคิดแบบใหม่
 3. การอธิบาย (Explanation) ในขั้นตอนนี้เป็นการน�า
ความรู้ท่ีรวบรวมจากขั้นท่ี 2 มาเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาหัวข้อท่ี

ก�าลังเรียนอยู่ โดยให้ผู้เรียนอธิบายส่ิงที่ได้จากการส�ารวจพยายาม
หาเหตุผลความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ มาตอบค�าถามท่ีเกิดขึ้น 
กิจกรรมอาจเป็นการอภิปรายร่วมกัน ครูควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
อธิบายว่าเขามีความเข้าใจต่อเร่ืองท่ีก�าลังศึกษาถูกต้องและชัดเจน
เพียงใด ครูอาจใช้ค�าถามช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดและอธิบาย
เหตุผลของความคิดนั้น
 4. การลงข้อสรุป (Elaboration) ขั้นตอนนี้จะเน้นให้ 
ผู้เรียนน�าความรู้หรือข้อมูลจากขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3 มาทดสอบ 
ทดลอง และประยกุต์ใช้กบัสถานการณ์อ่ืน ๆ  ท่ีแตกต่างออกไป ท�าให้
เกิดการเรียนรู้มโนมติที่กว้างและแม่นย�ามากขึ้น กิจกรรมส่วนใหญ่
เป็นการอภิปรายภายในกลุม่ เพ่ือลงข้อสรุปเพ่ือให้เหน็ถงึความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการ และความสมัพันธ์ระหว่างความรู้ต่าง ๆ  ท่ีเกดิขึน้
 5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนท่ีครู 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนให้ตรวจสอบแนวความคิดท่ีได้เรียนรู้มาแล้วว่า
ถกูต้องและได้รับการยอมรับเพียงใด ให้ผู้เรียนได้แสดงออกเกีย่วกบั
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ให้เสริมสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและกลุ่มเพ่ือน  
ข้อสรุปที่ได้จะน�าไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป 
 ละมัย  วงศ์ลาศ (2553: 57) กล่าวถึงข้อดีของการจัด 

การเรียนรู้ด้วยเทคนคิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ สามารถสรุป
ได้ดังนี้
 1. นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจเรียนมากยิ่งขึ้น
 2. เป็นวิธีการท่ีมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเอง
 3. ฝึกให้ผู้เรียนคิดหาเหตุผลในการสืบเสาะหาความรู้
 4. สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้นกัเรียนมีอิสระ
ในการซักถาม และอภิปรายร่วมกัน
 5. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้คิดเป็น ท�าเป็นและแก้ปัญหาได้
 ไพรวรรณ  สังวัง (2561: 64) ได้ศึกษาการพัฒนา 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตร์ เร่ือง สมการเชงิเส้นตวัแปรเดยีว 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) อยู่ในระดับมาก
 จิราภัส  พรมบังเกิด (2563: 63) ได้ศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
(5Es) ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 
อสมการ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู ้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 จากข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขัน้ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นกัเรียนแสวงหาความ
รู้ด้วยตนเอง นักเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา ส�ารวจตรวจสอบ และ 

ค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนท�าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และ เกิด
การรับรู้ความรู้นัน้อย่างมีความหมาย จนสามารถสร้างเป็นองค์ความ
รู้ของนกัเรียนเอง มี 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การสร้างความสนใจ การส�ารวจ
และค้นหา การอธิบายและลงข้อสรุป การขยายความรู้ และ 

การประเมินผล อีกท้ังจากผลการวิจยัท�าให้พบว่า การจดัการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้  
ช่วยปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ดีขึ้นได้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ในการวิจยั มีกรอบแนวคิดแสดงถงึความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้

	ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

วิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง 
พีระมิด กรวย และทรงกลม

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม ของนักเรียนจากที่ได้ 
 รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม  
 จากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
3. ความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม จากที่ได้รับการจัด 

 การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ในการวิจยัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 
ท่ีส่งเสริมความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เร่ือง พีระมิด 
กรวย และทรงกลม ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี 

รายละเอียดดังนี้
 แบบของการวิจัย
 การวิจยัคร้ังนีเ้ป็นการวิจยัแบบกึง่ทดลอง โดยใช้แบบแผน
การวิจยัท่ีศึกษาจากประชากรกลุม่เดยีว มีการทดสอบก่อนเรียนและ
ทดสอบหลังเรียน (One Group Pretest - Posttest Desing) โดย
ใช้แบบแผนการทดลอง ดังนี้

T
1
          X          T2

 เมื่อ T
1
 หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบ 

    ทดสอบก่อนเรียน เร่ือง พีระมิด   
    กรวย และทรงกลม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
    (Pre-test)
  X หมายถึง การด�าเนินการจัดการเรียนรู้แบบ 

    สืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ เร่ือง พีระมิด  
    กรวย และทรงกลม

  T2 หมายถึง   การทดสอบหลังเรียน ด ้วยแบบ 

    ทดสอบหลังเรียน เร่ือง พีระมิด  
    กรวย และทรงกลม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
    (Post-test)
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 5 ห้องเรียน จ�านวน 191 คน
 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม มาจ�านวน 
1 ห้องเรียน จ�านวน 38 คน
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังนี ้ได้แก่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ทดลองและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ซึง่มีรายละเอียด 
ดังนี้
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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จ�านวน 15 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 55 นาที โดยผ่านการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน
 2. เคร่ืองมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พีระมิด กรวย  
และทรงกลม เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�านวน 20 ข้อ  
ทีผ่า่นการหาค่าดัชนคีวามสอดคลอ้ง (IOC) จากผู้เชีย่วชาญ จ�านวน 
3 ท่าน และหาคุณภาพของแบบทดสอบมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 
0.47 - 0.69 ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.22 - 0.61 และมีค่า
ความเชือ่ม่ันเท่ากบั 0.81 ใช้วัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน เร่ือง พีระมิด 
กรวย และทรงกลม หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 5 ขั้น 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทาง
คณิตศาสตร์ เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลม เป็นข้อสอบแบบ
อัตนัย จ�านวน 2 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาทาง
คณิตศาสตร์ ด้านการแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ และด้านการ 
น�าเสนอ ท่ีผ่านการหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชีย่วชาญ
จ�านวน 3 ท่าน และหาคุณภาพของแบบทดสอบมีค่าความยาก 

อยู่ระหว่าง 0.45 - 0.52 ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.27 - 0.34 
และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.79 ใช้ส�าหรับวัดความสามารถ 

ในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลม 
หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 3) แบบวัด
ความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ที่ผ่านการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน และ
หาความเชื่อมั่นโดยวิธีการหาด้วยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา โดยแบ่ง
เป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา (ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88) ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.82) ด้านเนื้อหา 
(ความเชือ่ม่ัน เท่ากบั 0.86)  ด้านผู้สอน (ความเชือ่ม่ัน เท่ากบั 0.89) 
ด้านส่ือ (ความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.87) และมีค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ในการวิจยัคร้ังนี ้ผู้วิจยัด�าเนนิการทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง
โดยท�าการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลม กับนักเรียน 

กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้เวลาทดสอบ 1 คาบ แล้วบนัทึกคะแนนสอบเป็น
คะแนนก่อนเรียน จากนั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
แบบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ เรื่อง พีระมดิ กรวย และทรงกลม ของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงใช้เวลาในการสอน จ�านวน 15 คาบ 
คาบละ 55 นาที เม่ือด�าเนินการสอนครบตามแผนเรียบร้อยแล้ว  
ผู้วิจัยท�าการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พีระมิด กรวย และ

ทรงกลม แล้วบันทึกผลการสอบเป็นคะแนนหลังเรียน โดยใช้เวลา
ในการด�าเนินการทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทาง
คณิตศาสตร์ จ�านวน 1 คาบ และวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
พีระมิด กรวย และทรงกลม จ�านวน 1 คาบ ผู้วิจัยด�าเนินการ
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แบบวัดความพึงพอใจทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จากนั้น
รวบรวมข้อมูลทีไ่ด้ และตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนทีก่�าหนดไว้ แล้วน�าผลท่ีได้
ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท�าการทดสอบก่อนการทดลอง 
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พีระมิด กรวย 
และทรงกลม กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาทดสอบ 1 คาบ  
แล้วบนัทึกผลการทดลองคร้ังนีเ้ป็นคะแนนทดสอบก่อนการทดลอง 
(Pre-test) ผู้วิจัยด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัด 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง พีระมิด กรวย และ 

ทรงกลม ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้กบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง เป็นเวลา 15 คาบ 
คาบละ 55 นาที แล้วให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท�าการทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลม  
หลังการทดลอง โดยเป็นแบบทดสอบฉบับเดิมในการทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการทดลอง โดยใช้เวลาทดสอบ  
1 คาบ และทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม โดยใช้เวลาทดสอบ 1 คาบ แล้ว
บันทึกผลการทดสอบให้เป็นคะแนนหลังการทดลอง (Post-test) 
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แบบวัดความพึงพอใจทางคณิตศาสตร์ทีผู้่วิจยัสร้างขึน้ แล้วน�าข้อมูล
ท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัย
 ในการวิจยัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 
ท่ีส่งเสริมความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เร่ือง พีระมิด 
กรวย และทรงกลม ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลม หลังการจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะ
หาความรู้ 5 ขัน้ กบัเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test 
for one sample) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1
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 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลม หลังการจัด 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.82 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.01 
และค่า t = 14.76

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ซึง่ผู้วิจยัหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่
ท่ีได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลม ก่อนและหลังการเรียน 

มาเปรียบเทียบกนั โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test for dependent 
samples) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่	1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลม หลังการจัดการเรียนรู ้
  แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น กับเกณฑ์ร้อยละ 60

n คะแนนเต็ม  ̄X S.D. เกณฑ์	m t p-value
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ 38 20 16.82 2.01 12 14.76* 0.000

* มีนัยส�าคัญที่ระดับ .05

ตารางที่	2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
  แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ของนักเรียน 

 ̄X S.D. t p-value
คะแนนก่อนเรียน 7.87 2.64

19.21* 0.000
คะแนนหลังเรียน 16.82 2.01

* มีนัยส�าคัญที่ระดับ .05

 จากตารางท่ี 2 จะเห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลม ก่อนการเรียน 

โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ได้ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเป็น 7.87 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 2.64  
หลังการเรียนโดยก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็น 16.82 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็น 2.01 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พีระมิด กรวย 

และทรงกลม ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
5 ขัน้ พบว่า หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .05
 3. เปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสารทาง
คณิตศาสตร์ เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลม หลังการจัดการ 
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน กับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้ 
การทดสอบค่าที (t-test for one sample) ได้ผลดังแสดงในตาราง
ที่ 3

ตารางที่	3  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลม หลังการจัดการเรียนรู้ 
  แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น กับเกณฑ์ร้อยละ 60 ของนักเรียน

n  ̄X S.D. เกณฑ์	m t p-value
ความสามารถในการสื่อสาร

ทางคณิตศาสตร์ 38 14.95 2.63 10.8 9.72* 0.000

* มีนัยส�าคัญที่ระดับ .05
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.95 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.63 
และค่า t = 9.72

 4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลมจากการเรียนโดยการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ซึง่ผู้วิจยัหาได้จากข้อมูล
ท่ีได้จากแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปล
ความหมาย ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4 และตารางที่ 5

ตารางที่	4  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม จากการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ของนักเรียน 

รายการประเมิน  ̄X S.D. ระดับความพึงพอใจ
1.	ด้านเวลา
 1.1 การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนด 4.55 0.71 มากที่สุด
 1.2 เวลาเหมาะสมกับกิจกรรมแต่ละขั้นตอน 4.47 0.72 มาก
2.	ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 2.1 ขัน้สร้างความสนใจ กระตุน้ให้ผู้เรียนเกดิความสนใจในเนือ้หาและมีประเด็นท่ีน่าสนใจ 4.63 0.62 มากที่สุด
  2.2 ขั้นส�ารวจและค้นหา ช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 4.42 0.75 มาก
  2.3 ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป ช่วยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ของตนเอง และความสามารถ 

  ในการแสดงออก
4.37 0.81 มาก

 2.4 ขั้นขยายความรู้ ผู้เรียนสามารถน�าความรู้ท่ีสร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือ 

  ความคิดที่ได้จากการค้นคว้าเพิ่มเติม 
4.53 0.68 มากที่สุด

  2.5 ขั้นประเมินผล มีความหลากหลาย ประเมินตามสภาพจริง 4.53 0.72 มากที่สุด
  2.6 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.37 0.81 มาก
 2.7 การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.39 0.78 มาก
  2.8 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.58 0.63 มากที่สุด
 2.9 กจิกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และกระบวนการ 4.24 0.78 มาก
3.	ด้านเนื้อหา
  3.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับเนื้อหา 4.58 0.67 มากที่สุด
 3.2 เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปใช้ในชีวิตจริง 4.32 0.80 มาก
4.	ด้านผู้สอน
  4.1 ผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมในการสอน 4.39 0.63 มาก
 4.2 ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา 4.55 0.64 มากที่สุด
  4.3 ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี 4.39 0.71 มาก
5.	ด้านสื่อ
 5.1 สื่อการสอน เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 4.61 0.67 มากที่สุด
  5.2 สื่อการสอนสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 4.68 0.57 มากที่สุด
 5.3 ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.53 0.68 มากที่สุด
  5.4 สื่อการสอน ช่วยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามความของเนื้อหาการสอน 4.45 0.75 มาก
 5.5 การเตรียมสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 4.34 0.74 มาก

รวม 4.47 0.72 มาก
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 จากตารางที่ 4 จะเห็นว่า ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม หลังการเรียนของ
นักเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า มีข้อที่อยู่ในระดับพอใจ
มากท่ีสุด ซึง่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดบัแรก คือ ส่ือการสอนสอดคล้อง

กับการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ขั้นสร้างความสนใจ 
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาและมีประเด็นท่ีน่าสนใจ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.63 และส่ือการสอนเหมาะสม สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ตามล�าดับ

ตารางที่	5  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของระดับความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พีระมิด กรวย และ 

  ทรงกลม จากการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ของนักเรียน 
รายการประเมิน  ̄X S.D. ระดับความพึงพอใจ

ด้านเวลา 4.51 0.72 มากที่สุด
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.45 0.74 มาก
ด้านเนื้อหา 4.45 0.75 มาก
ด้านผู้สอน 4.45 0.66 มาก
ด้านสื่อ 4.52 0.69 มากที่สุด

รวม 4.48 0.72 มาก
 

 จากตารางที่ 5 จะเห็นว่า ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม จากการเรียนโดย
การจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ของนกัเรียน โดยรวม 
อยู่ในระดับพอใจมาก (X̄ = 4.48, S.D. = 0.72)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 จาการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
5 ขั้น ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
พีระมิด กรวย และทรงกลม ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง พีระมิด 
กรวย และทรงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 
อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่องมากจาก
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เป็นการจัด 
การเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล ได้มีการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้กันจนกระท่ังผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
โดยเชื่อมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้เข้ากับประสบการณ์หรือความรู้เดิมของ 
ผู้เรียน โดยครูคอยสังเกตให้ค�าชี้แนะ และเปิดโอกาสให้นักเรียน 

ซักถาม ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริภรณ์  ตันนะลา (2554: 142-143) การ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โดยใช้การสอนรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) พบว่า จ�านวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มีทั้งหมด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 78.26 ผ่าน
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนโดยการจัด 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สูงกว่าก่อนการเรียนอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ท�าให้นกัเรียนได้สนกุสนาน 
มีความสุขกบัการเรียน กระตอืรือร้นและสนใจเรียนมากขึน้ ได้ศึกษา
ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รู ้จักการท�างานเป็นกลุ่ม  
กล้าแสดงความพึงพอใจและกล้าตัดสินใจ ท�าให้เกิดการเรียนรู ้

ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ดี ท�าให้
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่านักเรียน 

มีความก้าวหน้าในการพัฒนาการเรียนรู้หลังการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  
จะเหน็ว่าการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้นี ้มีผลท�าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน ท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะ
กระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งหมายความว่า
นักเรียนเกิดการเรียนรู ้นั่นเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
พักต์ผกา  ศรีสว่าง (2558: 419) ที่พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เซต ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ 5E หลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 
พีระมิด กรวย และทรงกลม หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 14.95 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
83.06 ท้ังนีอ้าจเนือ่งมาจากกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกัน สืบค้น
ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ น�าเสนอ และมีการอภิปรายเพ่ือสรุปเป็น 

องค์ความรู้ โดยผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนอธิบายแนวคิด หรือให้ค�า
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จ�ากัดความ ด้วยค�าพูดของผู้เรียนเอง ให้ผู้เรียนใช้ประสบการณ์เดิม
ของตนเป็นพ้ืนฐานในการอธิบายแนวคิด โดยผู้เรียนฟังและพยายาม
ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัสิ่งที่ครอูธิบาย สิ่งทีค่นอื่นไดอ้ธิบายอย่างคิด
วิเคราะห์ แล้วอธิบายการแก้ปัญหาหรือค�าตอบที่ซับซ้อน โดยใช้
ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกหรือสังเกตในการอธิบาย หรืออ้างอิงจาก
กิจกรรมท่ีได้ปฏิบัติมาแล้ว ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการ
สื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2555: 70) ที่ระบุไว้ว่า การสื่อสารทางคณิตศาสตร์เป็น
เคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ 
แนวคิดทางคณิตศาสตร์หรือกระบวนการคิดของตนให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้
อย่างถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  นักเรียนสามารถอธิบาย 

ให้เหตผุลและสรุปผล แสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
โดยใช้ภาษา ค�าศัพท์ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  
การส่ือความหมายได้ และน�าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา  กีรติจ�าเริญ (2563: 30) ที่ศึกษา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการสื่อสารและ
การน�าเสนอของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้วิธีการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5E กับวิธีการสอนโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
แล้วพบว่า นักศึกษาท่ีได้เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 5E มีทักษะการสื่อสารและการน�าเสนอหลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียน อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.05 ท้ังในภาพรวมและ
รายด้านท้ัง 3 ด้าน โดยเฉพาะทักษะการส่ือสารและการน�าเสนอ
ด้านการเขียนเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̄ = 3.94, S.D.=0.13) 
 4. ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลม โดยการจัดการเรียนรู้ แบบ 

สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก ท้ังนี้
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ในคร้ังนี้ได้มีการเปิดโอกาส 

ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมได้จับต้อง ได้ทดลองจริง  
ได้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือ 
ปฏิบัติท�าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท�ากิจกรรม ผู้สอน
ใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมตามบริบทของผู้เรียนและ
สอดคล้องกบักจิกรรมการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นใบงานหรือใบกจิกรรม 
มีการเรียงล�าดบัเร่ืองจากง่ายไปหายาก เพือ่เป็นการท้าทายความคิด
และส่งเสริมให้เกิดความภูมิใจใฝ่เรียนรู้ ท�าให้เกิดความม่ันใจและ
เพลิดเพลินในการท�างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชลธิชา   
บ�ารุงกิจ (2558: 71) พบว่า ความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง ความ
สัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) 
โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ เป็นการสอนท่ีเน้นกระบวนการ
มาก จ�าเป็นต้องใช้เวลาในการสอนมาก ครูควรก�ากับเวลาและ
กระตุ้นผู้เรียนให้ตรงต่อเวลา
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  
กับการจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
 3. ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  
อาจศึกษาวิจัยในประเด็นอ่ืนของทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ เช่น ความสามารถในการเชื่อมโยง การคิดสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
 4. การวัดความสามารถในการส่ือสาร ผู้สอนสามารถ
ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้ให้สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์เนือ้หารายวิชา 
และควรก�าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดให้ชัดเจน
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บทคัดย่อ
 การศึกษาคร้ังนีมี้วัตถปุระสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 2) เพือ่ทดสอบประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงค�านวณที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัเรียนชัน้มัธยมศกึษา
ปีที่ 3 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 29 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ E1/E2 ผลการวิจยัพบว่า 1) การจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 แบ่งเป็นท้ังหมด 4 หน่วยการเรียนรู้  
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.network.m2.watsuntorn.ac.th ผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 2) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 
82.59/82.87 3) ผลการศึกษาทักษะการคิดเชิงค�านวณท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า นักเรียนมีทักษะ
การคิดเชิงค�านวณหลังจากที่เรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อยู่ในระดับดี และ 4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
ด้วยการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสงักดั
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค�าส�าคัญ : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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Abstract
 The objectives of this study were to: 1) to study the development of an e-learning on computer networking 
For Grade 9 2) Test the effectiveness of the development of an e-learning on computer networking for Grade 9, with 
the criteria of 80/80, 3) study computational thinking skills learned through the development of an e-learning on 
computer networking for Grade 9 and 4) study students satisfaction towards the development of an e-learning on 
computer networking for Grade 9. The samples used in the research were 29 students in Grade 9 at Khaopermnaree 
School in the second semester of a academic year 2020. The tools used in this research consisting of e-leaning on 
computer networking for Grade 9 students of school in the secondary Educational Service Area 7. The statistics  
used in the research were mean, standard deviation (S.D.) and E1/E2. The results of the research showed that  
1) e-learning on computer networking for Grade 9 students, secondary schools under the Secondary Educational 
Service Area Office 7 was divided into 4 units. published through the website www.network.m2.watsuntorn.ac.th  
The results of e-learning on computer networking for Grade 9 students, secondary schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 7 were at the most appropriate level, 2) efficiency of e-learning on computer  
networking for Grade 9 students, secondary schools under the Secondary Educational Service Area Office 7 were 
effective according to the criteria E1/E2 = 82.59/82.87, 3) e-learning on computer networking for Grade 9 students, 
secondary schools under the Secondary Educational Service Area Office 7 found that students had good  
computational thinking skills after taking online teaching and learning management and 4) the results of the study 
on the satisfaction of the students who study with e-learning on computer networking for Grade 9 students,  
secondary schools under the Secondary Educational Service Area Office 7 found that the students were satisfied 
with the online teaching and learning management at the highest level.

Keywords : E-leaning, Computer Networking
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บทน�า
 ในปัจจบุนัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วด้วยเหตุของความเจริญและทันสมัยของเทคโนโลย ี

ท้ังด้วยเศรษฐกิจและสังคมก้าวหน้าไปพร้อม ๆ  กบัทุกประเทศท่ัวโลก 
คนในสังคมต้องอยู่ร่วมกันตั้งแต่เด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ ปัจจัยหนึ่ง
ท่ีจะท�าให้คนในสังคมอยูร่่วมกนัในสงัคมได้อย่างสงบสขุได้ คือ ปัจจยั
ด้านเทคโนโลยี (มารุต  พัฒผล, 2558) 
 ความส�าคัญของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระทรวง
ศึกษาธิการได้ก�าหนดให้สอดคล้องกบัหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อท่ีว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดมีีปัญญามีความสุขซึง่การพัฒนา 
ผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก�าหนดนั้นจะช่วยให้ผู้เรียน 

เกิดสมรรถนะที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) ความสามารถในการส่ือสาร  
2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา  
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี จากตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  
ได้ก�าหนดให้มีการศึกษาในเร่ืองใช้งานซอฟต์แวร์และบริการ 
บนอินเทอร์เนต็ท่ีหลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล น�าเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
และแม่นย�า ซึง่หลักเกณฑ์ส�าหรับนักเรียนท่ีจะจบในแต่ละระดบัชัน้
จะต้องเข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลย ีได้แก่ ระบบท�างานเทคโนโลยี 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี 
กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและตัดสินใจ เพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยี โดยค�านึงถึง 
ผลกระทบต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะ
และทรัพยากรเพ่ือออกแบบและสร้างผลงานส�าหรับการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ�าวัน หรือการประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งค�านึงถึงทรัพย์สินทาง
ปัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)    
 โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้เปิดการเรียนการสอนเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ (วิทยาการค�านวณ) ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
เขาเพ่ิมนารีผลวิทยาได้มีการก�าหนดเวลาเรียนคาบละ 50 นาที  
โดยมีการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการค�านวณ) นั้น 

สัปดาห์ละ 1 คาบ ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้ส�ารวจข้อมูลของผู้เรียนจากบนัทึกผล
การเรียนของผู้เรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผ่านมา (โรงเรียนเขาเพ่ิม
นารีผลวิทยา, 2562) พบว่า ผู ้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้ 
ท่ีแตกต่างกัน การรับรู้เนื้อหาของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน อีกท้ัง 

การสอนในชั่วโมงท่ีมีเวลาจ�ากัด ผู้เรียนไม่สามารถซักถามผู้สอน 

ในเวลาได้ครบถ้วนจึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะสอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
ในเนือ้หาท้ังหมดได้ทุกคน ท�าให้ผู้เรียนขาดองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ส่งผล
ต่อความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้งท�าให้ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนยังมีการ
สอนแบบบรรยาย เน้นเนือ้หาตามหนงัสือเรียน ส่ือท่ีมีอยูไ่ม่สามารถ
โต้ตอบกับผู้เรียนได้ เนื้อหาอธิบายให้เห็นภาพการท�างานจริงยาก 
แหล่งเรียนรู้มีอย่างจ�ากัด และจากการสอนเนื้อหา เร่ือง ระบบ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเน้ือหาท่ีผู ้เรียนให้ความสนใจน้อย
เนื่องจากผู้เรียนจะให้ความสนใจเก่ียวกับการเรียนปฏิบัติมากกว่า
การเรียนทฤษฎี ซึ่งเป็นธรรมชาติของการสอนรายวิชานี้ ส่งผลให้
เกดิปัญหาในการเรียนการสอนในเร่ืองเวลาเรียนท่ีมีจ�ากดัและเนือ้หา
ในเร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเนื้อหาท่ีเป็นนามธรรม 

ผู้เรียนมีความแตกต่างกันในความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
ในเนื้อหา เน่ืองจากพ้ืนฐานทางด้านทฤษฎีของวิชาวิทยาศาสตร์ 
(วิทยาการค�านวณ) ของนกัเรียนไม่ดจีงึท�าให้นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิรายวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการค�านวณ) มีผล
การเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่า โดยมีนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, 1 และ 
1.5 คิดเป็นร้อยละ 51.78 ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผล
วิทยา, 2562)
 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการทฤษฎีและ 

ผลการวิจยัเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา พบว่า แนวคิดในการน�าเทคโนโลย ี
อินเทอร์เนต็เข้ามาประยกุต์ใช้ในระบบการจดัการเรียนรู้ (Learning 
management System: LMS) เพ่ือใช้ในการศึกษา และเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้เรียน โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนด้วยการ
ติดต่อส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นเคร่ืองมือ 

ส่วนประกอบส�าคัญของการสอน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การส่ือสาร, 2554) อีกท้ังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยังสามารถช่วย
ให้การเรียนรู้เกิดขึ้น ได้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ท�าให้            
เกิดการยืดหยุ่นทางการเรียน การใช้ส่ือการสอนบทเรียนออนไลน์ 
บนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ก�าลังได้รับความนยิมเพ่ิมขึน้ สอดคล้องกับ
อัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้เพราะข้อ 

ได้เปรียบของส่ืออินเทอร์เน็ตในการจัดหาสารสนเทศให้แก่ผู้เรียน 
ในลักษณะท่ีส่ือประเภทอ่ืน ๆ ไม่สามารถท�าได้นั่นเอง นอกจากนี้
ความสามารถของเทคโนโลยีบนเครือข่ายในการแสดงส่ือประสม 
เช่น ข้อความ เสียง ภาพนิง่ กราฟิกภาพเคล่ือนไหวและความสะดวก 
การท�าการแก้ไขและเปล่ียนแปลงข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยได้
ตลอดเวลาก็เป็นอีกปัจจัยส�าคัญในความนิยมของบทเรียนออนไลน์
ด้วย (ชวนิดา สุวานิช, 2548) 
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 วิชาวิทยาการค�านวณ (Computing Science) เป็นท่ี 

แพร่หลายในหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย  
ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถูกบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน
ส�าหรับโรงเรียนท่ัวประเทศเรียบร้อยแล้ว องค์ประกอบท่ีส�าคัญท่ีสุด
อันหนึ่งคือ การสอนเรื่องของการคิดเชิงค�านวณ (Computational  
Thinking) ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะ  
ดังนั้นเ ม่ือมีการบูรณาการวิ ธี คิดเชิงค�านวณผ ่านหลักสูตร 

ในหลากหลายแขนงวิชานกัเรียนจะเหน็ความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละ 

วิชารวมท้ังสามารถน�าวิธีคิดท่ีเป็นประโยชน์นี้ไปใช้แก้ปัญหา 
ในประจ�าวันจริงได้ และในระยะยาวจากข้างต้นสามารถแตกแนวคิด            
ของการคิดเชิงค�านวณได้ออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การย่อยปัญหา 
(Decomposition) 2) การจดจ�ารูปแบบ (Pattern Recognition) 
3) ความคิดด้านนามธรรม (Abstraction) 4) การออกแบบอัลกอริทึม 
(Algorithm Design)   
 จากเหตุผลข้างต้น ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนา 

การจดัการเรียนการสอน เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกดัส�านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีส่ือท่ีช่วย 

ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือให้เข้าถึงความรู้ได้สะดวกรวดเร็ว
สามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจและความสามารถของตนเอง  
เพ่ิมทักษะการคิดเชงิค�านวณในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในเร่ือง
ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อีกท้ังจะสร้างความพึงพอใจ 

แก่นักเรียน เป็นการเสริมแรงให้นักเรียนอยากเรียนรู้ มุ ่งเน้น
พัฒนาการเรียนแบบลงมือปฏิบตัแิละส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการทบทวน
ความรู้นอกเวลาเรียนหลังจากท่ีเรียนในชั้นเรียน ซึ่งส่งผลต่อ 

การเรียนรู้ของนักเรียนและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนให้ดยีิง่ขึน้ โดยค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลและ
เป็นคุณสมบตัท่ีิท�าให้การเรียนรู้จากการจดัการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีเป็น
จุดเด่นท�าให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7   
 2. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของการจัดการเรียน 

การสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ให้มีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือศึกษาทักษะการคิดเชิงค�านวณท่ีเรียนด้วยการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัด 

การเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 มีรายละเอียดดังนี้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังนีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผล
วิทยา อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีจ�านวน 2 ห้อง ห้องที่ 1 
จ�านวน 29 คน และห้องที่ 2 จ�านวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 57 คน โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา 
อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จ�านวน 1 ห้อง ห้องท่ี 1 เป็นจ�านวน 
29 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
 การด�าเนินการวิจัย
 ผู ้ วิจัยได ้ด�าเนินการวิจัย ตามแนววิจัยและพัฒนา  
(Research and development) ในขั้นตอนการพัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนออนไลน์แบบ ADDIE Model ต่อไปนี้
 1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยด�าเนินการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 1) วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับโรงเรียน 2) วิเคราะห์บทเรียนและเนื้อหา  
3) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมผู้เรียน 4) วิเคราะห์บริบทเทคโนโลยี
 2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ผู้วิจัยด�าเนินการ
ออกแบบ ดังนี้ 1) ออกแบบเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 2) ออกแบบจุดประสงค์ของแต่ละหน่วย 3) ออกแบบ 

รูปแบบการเรียนการสอน 4) ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 5) ออกแบบลักษณะแบบทดสอบประจ�าหน่วยการเรียนรู้ 
6) แบบทดสอบหลังเรียน 7) ออกแบบลักษณะแบบประเมินทักษะ
การคิดเชงิค�านวณ 8) ออกแบบลักษณะแบบสอบถามความพึงพอใจ
 3. ขั้นตอนการพัฒนา (Development) ผู้วิจัยด�าเนิน
การพัฒนา ดังนี้ 1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์

หาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 2) พัฒนาแบบทดสอบ
และหาคุณภาพแบบทดสอบ 3) พัฒนาแบบประเมินทักษะการคิด
เชิงค�านวณและตารางแสดงระดับคะแนนบ่งชี้ของทักษะการคิด 

เชิงค�านวณ 4) พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจและหาคุณภาพ 
5) การน�าไปทดลองใช้ (Try out) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
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 4. ขั้นตอนการน�าไปใช้จริง (Implementation) ผู้วิจัย
ด�าเนินการน�าไปใช้จริงโดยใช้วิธีการเรียนด้วยการจัดการเรียน 

การสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 กับกลุ่มตัวอย่าง ณ โรงเรียนเขาเพิ่ม
นารีผลวิทยา จ�านวน 29 คน 
 5. ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยด�าเนิน
การประเมินผล ดังนี้ 1) ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน 

การสอนออนไลน์ (E1/E2 = 80/80) 2) ประเมินทักษะการคิด 

เชิงค�านวณและ 3) ประเมินความพึงพอใจ
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7  
 2. แบบฝึกทักษะประจ�าหน่วยการเรียนรู้ 
 3. แบบทดสอบประจ�าหน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 
ละ 10 ข้อ
 4. แบบทดสอบหลังเรียน จ�านวน 30 ข้อ 
 5. แบบประเมินทักษะการคิดเชิงค�านวณของนักเรียน
หลังจากเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7
 6. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต ่อ 

การจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการน�าเคร่ืองมือส่ือ 

การจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ไปทดลองกับ 

กลุ่มตวัอย่าง ณ โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา จ�านวน 29 คน ท�าการ
เก็บข้อมูลในช่วงนอกเวลาเรียน ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 3 สัปดาห์
ในวันจนัทร์ถงึวันพฤหสับด ีวันละ 1 ชัว่โมง ในเวลา 15.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา อ�าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก โดยท�าแบบทดสอบก่อนเรียนและ 

เร่ิมเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ ท�าแบบทดสอบหลังหน่วยการเรียนรู้
ระหว่างเรียน ท�าแบบฝึกทักษะและท�าแบบทดสอบหลังเรียน  
จากนัน้ท�าแบบสอบถามความพึงพอใจจากการจดัการเรียนการสอน
ออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน�ามา
วิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 1. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ (E1/E2 = 80/80) โดย
ใช้สูตร E1/E2 ของชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2556)
  2. การประเมินทักษะการคิดเชิงค�านวณท่ีได้นักเรียน 

หลังจากท่ีท�าแบบฝึกทักษะในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยแบบ
ประเมินทักษะการคิดเชิงค�านวณตามเกณฑ์ระดับคะแนนบ่งชี้ของ
ทักษะการคิดเชงิค�านวณในแต่ละด้านโดยใช้เกณฑ์คะแนนแบบรูบคิ
ในตารางแสดงระดับคะแนนบ่งชี้ของทักษะการคิดเชิงค�านวณ 

ในแต่ละด้าน โดยยึดจากหลักเกณฑ์และการแปลความหมาย  
ดังต่อไปนี้ 1) คะแนน 2.50 ขึ้นไป หมายถึง นักเรียนมีทักษะการคิด
เชิงค�านวณดี 2) คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง นักเรียนมีทักษะ 

การคิดเชงิค�านวณผ่าน 3) คะแนน 0-1.49 หมายถึง นกัเรียนมีทักษะ
การคิดเชิงค�านวณปรับปรุง โดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย (X̄   )
 3. การประเมินความพึงพอใจ โดยแบ่งประเด็นการ
ประเมินเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านท่ี 1 การน�าเสนอเนื้อหา  
ด้านท่ี 2 การออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ 

ด้านที่ 3 ความพึงพอใจในการเรียนใช้ข้อมูลจากการแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ตามระดับของความพึงพอใจของนักเรียน 5 ระดับ 
ตามหลักเกณฑ์และการแปลความหมายของบุญชม  ศรีสะอาด 
(2545)

ผลการวิจัย
 1. ผลการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 พบว่า มีเนื้อหาแบ่งเป็นทั้งหมด 4 หน่วยการเรียนรู้ เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ www.network.m2.watsuntorn.ac.th ท่ีพัฒนาด้วย
ภาษา PHP ร่วมกับภาษา HTML สร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม
ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL น�าข้อมูลเข้าสู่ระบบเครือข่ายด้วย 
Host Sevenplus มีรูปแบบการเรียนการสอนและส่ือการสอนท่ี
ประกอบด้วยส่ือวิดีโอ ส่ือ Infographic แบบฝึกทักษะ และมีผล 

การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.69)
 2. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 7 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมปีระสิทธิภาพ  เท่ากบั 82.59/82.87 ซึง่เป็น
ไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่	1 แสดงค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
   ลักษณะของคะแนน	 คะแนนเต็ม	 คะแนนเฉลี่ย	 S.D.	 ร้อยละ	 ค่าระดับประสิทธิภาพ
คะแนนระหว่างเรียน 40 32.18 1.12 82.59 E1/E2=82.59/82.87
คะแนนหลังเรียน 30 25.40 1.52 82.87 

 3. การศึกษาทักษะการคิดเชิงค�านวณท่ีเรียนด้วยการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า นักเรียน 

มีทักษะการคิดเชิงค�านวณโดยรวมอยู ่ในระดับดี X̄   = 2.70  
ดังตารางที่ 2

ตารางที่	2 ผลการประเมินทักษะการคิดเชิงค�านวณ
 จ�านวนนักเรียน	(คน)	 	 ทักษะการคิดเชิงค�านวณ	 คะแนนรวม	 X̄  	 ระดับทักษะ
  ด้านที่ 1 ด้านการแบ่งปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย 80 2.76 ดี
 29 ด้านที่ 2 ด้านการคิดพิจารณารูปแบบ 77 2.66 ดี
  ด้านที่ 3 ด้านการคิดเชิงนามธรรม 72 2.48 ผ่าน
  ด้านที่ 4 ด้านการคิดอัลกอริทึม 84 2.90 ดี
   เฉลี่ยรวม 78.25 2.70 ดี

 4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัด 
การเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า นักเรียน 

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี X̄   = 4.59 ดังตารางที่ 3

ตารางที่	3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
 รายการ	 X̄  	 S.D.	 การแปลความหมาย
ด้านที่ 1 การน�าเสนอเนื้อหา 4.62 0.51 มากที่สุด
ด้านที่ 2 การออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 4.58 0.58 มากที่สุด
ด้านที่ 3 ความพึงพอใจในการเรียน 4.57 0.58 มากที่สุด
 รวม 4.59 0.55 มากที่สุด

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
 1. ผลการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 พบว่า การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัย
ได้ค�านงึถงึทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการพัฒนาการจดัการเรียนการสอน
ออนไลน์ตามขั้นตอนวิธีด�าเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model  
คือ ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นการออกแบบ (Design)  
ขัน้การพัฒนา (Development) ขัน้การน�าไปใช้ (Implementation) 
และขั้นการประเมิน (Evaluation) ประกอบด้วยเนื้อหา 4 หน่วย 
ดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต หน่วย 

การเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การท�างานของ
อินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อย่างมีความรับผิดชอบ ใช้เวลาเรียนรวมท้ังส้ิน 12 ชัว่โมง มีรูปแบบ
การเรียนการสอนและส่ือการสอนท่ีหลากหลายเช่น ส่ือวิดีโอ สื่อ 
Infographic และแบบทดสอบท่ีผ่านกระบวนการประเมินโดย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค มีการตอบสนองกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามความ 

คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 

(X̄   = 4.69) ท�าให้ได้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ
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ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ วิมาน  ใจดี (2560) ศึกษาเร่ือง 
ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ร่วมกับ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเร่ืองภาษา HTML ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร ์

ช่วยสอนออนไลน์ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. ผลการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 82.59/82.87 เป็นไปตามเกณฑ์ 

ท่ีก�าหนดไว้ 80/80 โดยคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนของ 
กลุ่มตวัอย่างท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 82.59 และคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียนของกลุ่มตวัอย่างท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 82.87 เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ท้ังนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนา 

การจดัการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเป็นระบบ มีขัน้ตอนท่ีชดัเจน 
และด�าเนนิการตามขัน้ตอนท่ีวางไว้ ท�าให้ได้การจัดการเรียนการสอน 
ออนไลน์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยกระบวนการได้ถูก
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหาวิชา ด้านการด�าเนินเรื่อง ด้าน
การใช้ภาษาและด้านแบบทดสอบแล้วน�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไขในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ 80/80 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเมษา   
พูลสวัสดิ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส�าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ 
บทเรียนออนไลน์ เร่ือง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตามเกณฑ์ 80/80 ผลปรากฏ
ว่าบทเรียนออนไลน์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.90/82.80 แสดงว่า 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ และ
มีความเหมาะสมที่จะน�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
 3. ผลการศึกษาทักษะการคิดเชิงค�านวณท่ีเรียนด้วย 

การจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า นักเรียนมี
ทักษะการคิดเชงิค�านวณจากการเรียนด้วยการจดัการเรียนการสอน
ออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.70 อาจเป็นเพราะแบบฝึกทกัษะท่ีสร้างขึน้ในแต่ละหน่วย
มีความเหมาะสมท่ีจะพัฒนาทักษะการคิดเชิงค�านวณของนักเรียน 
โดยเฉพาะกระบวนการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนสามารถ 

เรียนรู้ด้วยตนเองจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ บนกระบวนการเรียน
การสอนด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เป็นการกระตุ ้นให้ผู ้เรียนสามารถปรับเปลี่ยน 

โจทย์ปัญหาท่ีซับซ้อนให้เป็นรูปแบบท่ีง่ายต่อความเข้าใจและแก้ไข
ข้อผิดพลาด โดยใช้เหตุผลกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้ค้นคว้า
หาค�าตอบท่ีเหมาะสม รวมถึงสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็น 

ขั้นตอนและเป็นระบบได้ด้วย ลักษณะของการจัดการเรียนรู ้

ท่ีส่งเสริมการคิดเชงิค�านวณควรเร่ิมจากการก�าหนดหรือนยิามปัญหา 
จากนั้นจึงหาวิธีการแก้ปัญหา วางแผน ออกแบบ และเลือกวิธี 

แก้ปัญหา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 7 จึงสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงค�านวณของนักเรียนได้ 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กิตติภูมิ  เรืองเสน (2563) พบว่า 
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดเชิงค�านวณ เร่ือง การเขียน
โปรแกรม ท่ีมีการใช้ตรรกะและฟังก์ชัน ส�าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการคิดเชิงค�านวณของผู้เรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดี 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วย
การจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 7 ในภาพรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.59 และเม่ือวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ด้านการน�าเสนอ
เนื้อหามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
ด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์พึงพอใจ 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.58 ด้านความพึงพอใจ 

ในการเรียนพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.57 
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 7 ท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบไว้มีรูปแบบบทเรียนท่ีเข้าใจง่ายต่อการ
ศึกษามีขัน้ตอนการแนะน�าการท�าบทเรียนอย่างชดัเจน การออกแบบ 
เนื้อหา แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะระหว่างเรียนช่วยท�าให้นักเรียน
เข้าใจได้ง่ายต่อการเรียน และการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์

ยังสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาท�าให้นักเรียนมีเวลาเข้าเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
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ต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 7 เพ่ือการศึกษาค้นคว้า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วินัย   
เพ็งภิญโญ และจรินทร  อุ่มไกร (2558) พบว่า ผลการประเมิน 

ความพึงพอใจของผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง  
การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในระดับดีมาก
 

ข้อเสนอแนะ
 จากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
 ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู ้วิจัยค้นพบว่า การเรียนด้วยการ 
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นวิธีท่ีสร้างความ
สนใจในการเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ดังน้ัน ผู้สอนควรมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะการใช้เคร่ืองมือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบ
จัดการเนื้อหา มีการสร้างกิจกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนท่ีหลากหลายและน่าสนใจ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ไม่ควรจ�ากัดเวลาในการเรียนของนักเรียนมากเกินไป  
ควรให้นกัเรียนได้มีเวลาในการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือช่วยให้การเรียนรู้ 
มีประสิทธิภาพ และควรจัดเตรียมห้องเรียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้พร้อมในขณะท่ีนักเรียนท�าการ
เรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือป้องกันปัญหาระหว่าง
การเรียน มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนผ่านกระดานสนทนา  
ส่ือสังคมออนไลน์ อีเมล์ หรือ ช่องสนทนาอ่ืน ๆ  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้ แลกเปล่ียนความคิดเหน็ซึง่กนัและกนัเสมือนเรียนอยูใ่น
ห้องเรียนจริง
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป
 1. ควรมีพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ในรายวิชาอ่ืน ๆ เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี

ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา และมีปฏิสัมพันธ์ 
กับครูผู้สอนเพ่ือปรึกษา สอบถาม ผ่านการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ได้ตลอดเวลา

 2. ผู้ท่ีจะท�าการวิจยัและพัฒนาการจดัการเรียนการสอน
ออนไลน์ ควรวิจัยในเร่ือง การเขียนโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะ 

การคิดเชิงค�านวณ ในรูปแบบของกรณีตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
หลักการและทฤษฎีของแนวคิดเชิงค�านวณด้วยการจัดการเรียน 

การสอนออนไลน์ที่เหมาะสม
 3. ในการวิจยัคร้ังนี ้มีการแบ่งเนือ้หาในการศึกษาทักษะ
การคิดเชิงค�านวณควรมีการเลือกเนื้อหาขึ้นมาเพียง 1 เนื้อหาเพ่ือ
ท�าการศึกษาทักษะการคิดเชิงค�านวณให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน
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บทคัดย่อ
 งานวิจยันีมี้วัตถปุระสงค์เพือ่ (1) วิเคราะห์โซ่คุณค่าของการปลูกสับปะรดในอ�าเภอแกลง จงัหวัดระยอง และ (2) วิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของโซ่คุณค่าของการปลูกสับปะรด การวิจัยคร้ังนี้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเสนอแนะ 

ที่เห็นพ้องกัน (Snowball Sampling) เพื่อเลือกตัวอย่างที่เจาะจง จ�านวน 5 คน จาก 5 ครัวเรือน และใช้การวิเคราะห์โซ่คุณค่า (Value 
Chain Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์ จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในการเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสทิธิภาพ
ของโซ่คุณค่าของการปลูกสับปะรด 
 ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมในโซ่คุณค่าของการปลูกสับปะรดเร่ิมจากการท่ีเกษตรกรจัดหาวัตถุดิบเพ่ือน�ามาปลูกและดูแลรักษา 

จนไปถงึการส่งมอบผลผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค อย่างไรกต็ามพบปัญหาและอุปสรรคใน 4 ด้าน 
ดังนี้ (1) ด้านการตลาดและการขาย (2) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี (3) ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังนั้น 

จงึเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของโซ่คุณค่า ได้แก่ ภาคเกษตรกร : เสนอแนวทางการท�าการท�าเกษตรแบบอจัฉรยิะ การรวมกลุม่ 
เพ่ิมอ�านาจการต่อรอง การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เกษตรพันธสัญญา หาตลาดใหม่ การคัดแยกขนาดผลผลิตสับปะรดเพือ่จ�าหน่ายตามเกณฑ์
ของตลาด การท�าเกษตรอินทรีย์ และภาครัฐ : เสนอแนวทางให้ภาครัฐท�าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการความรู้เกี่ยวกับการปลูก
สับปะรดให้แก่เกษตรกร จดัอบรมความรู้ให้เกษตรกรเพ่ือส่งเสริมการผลิตและการใช้เทคโนโลย ีนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลติ
การเกษตร   

ค�าส�าคัญ : โซ่คุณค่า, โซ่อุปทาน, สับปะรด, วิเคราะห์โซ่คุณค่า, วิเคราะห์ SWOT
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Abtract
 The objectives of this research were 1) to analyze the value chain of pineapple farming in Klaeng District, 
Rayong province and (2) to analyze problems and propose guidelines for enhancing the efficiency of the pineapple 
value chain. In this research, a sample was selected by snowball sampling as the purposive sampling method, and 
in-depth interviews were applied for qualitative data collection. Five pineapple farmers from five households were 
selected as the research sample. The value chain analysis was used with the SWOT Analysis to propose the guidelines 
for enhancing the efficiency of the pineapple value chain.
 The results showed that the activities in the pineapple farming value chain started from farmers sourcing 
raw materials for planting and caring pineapples to the qualified pineapple delivery meeting consumer needs.  
However, there were problems and obstacles in four dimensions as follows: (1) marketing and sales, (2) technology 
development, (3) human resource management, and (4) infrastructure. Therefore, the following guidelines were 
proposed to increase the efficiency of the value chain. For the farmers sector, smart farming approach, high  
bargaining power groups, value-added products by processing, contract farming, new market searching, pineapples 
size sorting and distributing at the market standard, and organic farming should be created. For government sector, 
they should disseminate information and knowledge about pineapple cultivation to farmers, train the farmers to 
know about product promotion, use of technology, and innovations for value-added agricultural products.

Keywords : Value Chain, Supply Chain, Pineapple, Value Chain Analysis, SWOT Analysis  
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บทน�า
 หนึ่งในผลผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นผลไม้ส่งออกส�าคัญ
ของประเทศไทยนั้น คือสั บปะรด ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิต
และส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปสบัปะรดกระป๋องเป็นอันดับหนึง่ของโลก 
มีมูลค่าปีละไม่ต�า่กว่าสองหม่ืนล้านบาท ซึง่ตลาดส่งออกส�าคัญ ได้แก่ 
สหภาพยุโรป สหรัฐอมริกา ญ่ีปุ่น และตะวันออกกลาง ผลผลิต
สับปะรดเฉล่ียของไทยปีการเพาะปลกูปี 2562/2563 อยูท่ี่ประมาณ 
3,289.14 กิโลกรัมต่อไร่ พ้ืนท่ีการปลูกท่ัวประเทศ มีประมาณ 
1,092,198.15 ไร่ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2563) สับปะรด
ยังมีบทบาทต่อเศรษฐกิจในระดับฐานรากและระดับไร่นา สร้าง
อาชีพเกิดการซื้อขายผลผลิตและมีการจ้างแรงงานเป็นจ�านวนมาก 
มีแหล่งผลิตสับปะรดที่ส�าคัญกระจายในจังหวัดท่ัวทุกภาคของ
ประเทศ เนื่องจากสับปะรดเป็นพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตในสภาพ
แห้งแล้ง จึงท�าให้มีการน�าต้นพันธุ์มาเพาะปลูกในพ้ืนท่ีไม่มีน�้า 

เพียงพอต่อการท�าการเพาะปลูกพืชอื่น ๆ 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีประเทศคู่แข่ง คือ ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย และเวียดนาม เป็นต้น ท�าให้จ�าเป็นต้องมีการพัฒนา 
เรียนรู้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับเกษตรกรเพ่ือรักษาฐาน 

การผลิตสับปะรดส�าคัญของโลกไว้ สถานการณ์การผลิตสับปะรด 

จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู ่กับหลายปัจจัยท้ังสภาพแวดล้อม 

ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ปัจจัยผลผลิตสับปะรดมีราคาแพง 
ส่งผลให้เกษตรกรตัดสินใจเพ่ิมพ้ืนท่ีการปลูกเพ่ิมขึ้นท�าให้ปริมาณ
ผลผลิตของทั้งประเทศที่ออกในฤดูกาลช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือน
กรกฎาคม มีมากกว่าความต้องการของตลาดจนเกิดภาวะล้นตลาด 
ท�าให้ราคาผลผลิตตกต�า่ ภายใต้สถานการณ์ปัญหาของสบัปะรดของ
ประเทศในทางกลับกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาจ�าเป็นมีการปรับแผน
กลยุทธ์ด้านการผลิตให้มุ่งเป้าหมายการตลาดน�าการผลิต เรียนรู ้

การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการผลิตสับปะรดท่ีมีประสิทธิภาพ
ของเกษตรกรผู้ผลิตเพ่ือให้ได้เป้าหมายผลผลิตคุณภาพจากการ
ควบคุมการผลิตที่สามารถเกิดความคุ้มค่าในการผลิตลดความเสี่ยง
ต่อการขาดทุน (สันติ  ช่างเจรจา และคณะ, 2562)
 จากการส�ารวจในพ้ืนท่ี เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีอ�าเภอแกลง 
จงัหวัดระยอง พบเจอสภาพปัญหาด้านราคาผลผลิตทางการเกษตร
ไม่แน่นอน ด้วยท�าเลภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสม 

แก่การเพาะปลูกจึงท�าให้จังหวัดระยองมีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
เป็นจ�านวนมาก เนื่องจากเป็นพืชท่ีสามารถเพาะปลูกและดูแล 

ได้ง่าย ในบางช่วงท่ีผลผลิตออกพร้อมกันจงึท�าให้มีผลผลิตล้นตลาด 
เกษตรกรระบายผลผลิตไม่ทัน ส่งผลให้ราคาตกต�่าเป็นอย่างมาก 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยและไม่มีการบริหารจดัการ
อย่างเป็นระบบหรือการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ผู ้ปลูกสับปะรด 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถรวมตัวกันในลักษณะวางแผน 

การเพาะปลูกหรือเป็นพันธมิตรในการสร้างอ�านาจต่อรองทางการ
ตลาด เป็นลักษณะแบบต่างคนต่างท�า ไม่มีความสัมพันธ์กัน

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการวิเคราะห ์

โซ่คุณค่าของการปลูกสับปะรดในอ�าเภอแกลง จงัหวัดระยอง เพ่ือให้ 
ทราบถึงปัญหาและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโซ่คุณค่า การวิเคราะห์
โซ่คุณค่าจงึเป็นเคร่ืองมือหนึง่ท่ีมีการน�ามาใช้วิเคราะห์และปรับปรุง
กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้การวิเคราะห์ตาม
แนวคิดโซ่คุณค่าของ Michael E. Porter โดยวิเคราะห์ภาพรวมและ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
กิจกรรมในโซ่คุณค่าและเพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการตลาดต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือวิเคราะห์โซ่คุณค่าของการปลูกสับปะรดในอ�าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโซ่คุณค่าของการปลูกสับปะรด 

วิธีด�าเนินการวิจัย	
 การวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของการปลูกสบัปะรด
ในอ�าเภอแกลง จงัหวัดระยอง มีรายละเอียดวิธีด�าเนนิการวิจยั ดงันี้
 1. ก�าหนดขอบเขตการศึกษา งานวิจัยนี้มุ ่งเน้นการ
วิเคราะห์โซ่คุณค่าของการปลูกสับปะรดในอ�าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง ผู้ศึกษาจึงได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษาไว้เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัวัตถปุระสงค์ของการศึกษา โดยก�าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ ดังนี้ 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) กับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่
อ�าเภอแกลง จงัหวัดระยอง โดยเก็บข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูป้ลูก
สับปะรด ข้อมูลเกีย่วกบัการปลกูสับปะรด ข้อมูลด้านต้นทุนการผลติ 
ข้อมูลเก่ียวกบักจิกรรมหลักและกจิกรรมสนบัสนนุ รูปแบบการขนส่ง
รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเกษตรกร 2) ข้อมูลทุติยภูมิ 
ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
บทความวิชาการ หนังสือ วารสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องรวมไปถึง
ข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ  เพ่ือใช้สนบัสนนุเพ่ือความสมบรูณ์ในการศึกษา
 2. ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง การศึกษาในคร้ังนี้ 
เลือกประชากรแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เกษตรกร
ผู้ปลูกสับปะรดในเขตพ้ืนท่ีอ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง จึงเลือก 

กลุ่มตวัอย่างโดยวิธีเสนอแนะท่ีเหน็พ้องกนั (Snowball Sampling) 
เพ่ือเลือกตวัอย่างท่ีเจาะจงลงไป โดยสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส�าคัญ (Key Informant) หลังจากนั้นให้ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญคนแรก
ช่วยเหลือในการระบชุือ่บคุคลท่ีอยูใ่นเกณฑ์การคัดเลือกและแนะน�า
บุคคลเหล่านั้นให้กับผู้วิจัย ซึ่งในการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลนั้น
เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก จ�าเป็นต้องลงรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 
เป็นอย่างมาก ซึ่งผู้วิจัยสัมภาษณ์ จนกระท่ังเม่ือการสัมภาษณ์นั้น 
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ไม่พบข้อมูลใหม่เพ่ิมเตมิ ดงันัน้ผู้วิจยัจงึได้เลือกกลุ่มตวัอย่างจ�านวน 
5 คนจาก 5 ครัวเรือน ด้วยวิธีดังกล่าวนี้ ท�าให้วิธีการคัดเลือก 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ เพ่ือให้ตรงกบัหวัข้อและวัตถปุระสงค์
ของงานวิจยัในคร้ังนี ้ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญท่ีผู้วิจยัเลือกจึงเป็นเกษตรกร
ผู้ปลูกสับปะรดที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพของตน โดย 

ขอความอนุเคราะห์จากบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็น
ผู้แนะน�าเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท่ีตรงตามเกณฑ์เข้าร่วมการวิจัย 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักต้องเป็นผู้มีความสมัครใจและมีความยินยอม 

ในการให้สัมภาษณ์ 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 การวิเคราะห์ตามแนวคิดโซ่คุณค่า (Value chain) ของ 
Michael E. Porter (1979) เป็นเครื่องมือที่ใช้อธิบายถึงกิจกรรม
ทุกกจิกรรมเพ่ือแยกแยะกจิกรรมในการสร้างคุณค่า โดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือการส่งมอบคุณค่าท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้าในต้นทุนท่ีต�่าท่ีสุดเท่าท่ี
จะสามารถท�าได้ โดยเร่ิมตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้าระบบ ซึ่งรวมถึง
การออกแบบ และการเสนอสินค้าหรือบริการจากแนวคิดผ่านเข้าสู่
กระบวนการผลิต และการแปรรูปจนกระท่ังกลายเป็นสินค้า  
การจัดส่งสินค้าไปให้กบัผูบ้ริโภคขัน้สดุท้าย และการจดัการกบัสินค้า
หลังจากใช้งาน ซึง่กจิกรรมภายในโซ่คุณค่า ประกอบด้วย 2 กจิกรรม 
คือ (1) กจิกรรมหลัก ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่ การจดัหา
วัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การตลาดและการบริการ 
ให้ลูกค้า (2) กิจกรรมสนับสนุน ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารทรัพยากรมนษุย์ การพัฒนาเทคโนโลยี 
และการจัดหา 
 การวิเคราะห์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT 
Analysis) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนจาก 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม 
ภายนอกองค์กร ตลอดจนผลกระทบต่าง ๆ ได้แก่ (1) Strengths 
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  
เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (2) Weaknesses 
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ  
(3) Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก  
เป็นผลจากการท่ีสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์
หรือส่งเสริมการด�าเนินงานขององค์กร (4) Threats หมายถึง 
อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ�ากัดท่ีเกิดจาก 

สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจ�าเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 

ให้ได้จริง (สุมิตร  สุวรรณ, 2554) 

 5. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล ส�าหรับการศึกษา 
ในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการเชิงคุณภาพ โดย
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบบรรยายและพรรณนาตามแนวคิด 

โซ่คุณค่าท่ีได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการรวบรวมข้อมูล
ทุตยิภูมิต่าง ๆ  เพ่ือให้ทราบถงึกระบวนการในโซ่คุณค่าของการปลกู
สับปะรด ร่วมกบัการวิเคราะห์ จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ด้วย SWOT Analysis โดยจะน�าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชงิลกึ
ในโซ่คุณค่ามาวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อให้ระบุปัญหา
ท่ีเกดิขึน้ให้ชดัเจนและน�าไปสู่การเสนอแนวทางการเพ่ิมประสทิธิภาพ 
ในการปลูกสับปะรดในเขตพื้นที่ศึกษา 
 6. สรุปผล หลังจากการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษา
น�าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และการประมวลผลมาสรุปเพ่ือให้
ทราบถึงภาพรวมของการปลูกสับปะรด ปัญหาและกิจกรรมภายใน
โซ่คณุค่า แนวทางการเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการโซ่คณุค่า
ของการปลูกสับปะรดในอ�าเภอแกลง จงัหวัดระยอง รวมถงึการเสนอ
แนวทางมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็น
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกสับปะรดให้ดียิ่งขึ้น

ผลการวิจัย
 การวิเคราะห์โซ่คุณค่านั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีท�าขึ้นเพ่ือ
พิจารณาถึงความสามารถในการแข่งขันโดยการศึกษาถึงกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในโซ่คุณค่า โดยท�าการวิเคราะห์ว่ากิจกรรมเหล่านั้น 

ช่วยสร้างความได้เปรียบในด้านใดในการผลิต ซึ่งจะใช้เป็นแนวทาง
ในการก�าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนของกิจกรรมและท�าให้ทราบถึง
ปัญหาในโซ่คุณค่าและเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพได้
อย่างตรงประเด็น 
 จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมของโซ่อุปทานของการ
ปลูกสับปะรด ในอ�าเภอแกลง จังหวัดระยองประกอบด้วย  
3 กระบวนการด้วยกนั คือ กระบวนการต้นน�า้ กระบวนการกลางน�า้ 
และกระบวนการปลายน�้าซึ่งในแต่ละกระบวนการมีส่วนขับเคลื่อน
โซ่คุณค่าและเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ดังแสดงในภาพ 

ที่ 1
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 โซ่อุปทานของการปลูกสับปะรดในอ�าเภอแกลง จังหวัด
ระยองนัน้ เร่ิมจากกระบวนการต้นน�า้ ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีเกีย่วข้องกบั
การจัดหาวัตถุดิบและการผลิต เกษตรกรจัดหาวัตถุดิบทางการ
เกษตรเพ่ือสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ส่งไปยังกระบวนการกลางน�้า 
เป็นการจ�าหน่ายผลผลิตไปยังพ่อค้าคนกลางหรือในเกษตรกร 
บางท่านท่ีมีเงินทุนมากพอก็จะเช่าร้านเพ่ือน�าสินค้าไปขายให้แก่
ลูกค้าโดยตรง บางส่วนส่งไปยังโรงงานแปรรูปนอกพ้ืนท่ี ซึ่งท�าให้
กระบวนการปลายน�้าหรือลูกค้าได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและราคาถูก
เพราะไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นคือ ขาด 

การประสานงานกันอย่างเป็นระบบ ไม่ทราบถงึต้นทุนท่ีแน่ชดัเพราะ
ไม่มีการจดบันทึก ขาดการพัฒนาเพื่อให้ได้รับผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น
 ผลการวิเคราะห์โซ่คุณค่าของการปลูกสับปะรด 

 กิจกรรมหลัก (Primary Activities)
 1. ด้านโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound logistics) 
  1.1 แหล่งท่ีมาของหน่อพันธุ์สับปะรดท่ีเกษตรกร
เลือกเพาะปลูกส่วนใหญ่จะเป็นพันธ์ุภเูกต็ เนือ่งจากเป็นพันธ์ุท่ีปลูก
และดูแลได้ง่าย หน่อสับปะรดที่เกษตรกรใช้ปลูกนั้นมีทั้งน�ามาจาก
ไร่ของตนเองท่ีปลูกก่อนหน้า คือ สับปะรดพันธ์ุภูเกต็ท่ีมีการออกหน่อ 
มาจากต้นสับปะรดท่ีมีความสมบรูณ์ เม่ือหน่อมีอายปุระมาณ 3 เดอืน 
จึงท�าการรวบรวมมาปลูกในพ้ืนท่ีใหม่ และบางส่วนมีการรับซื้อมา
จากญาติพี่น้องที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพันธ์ุภูเก็ตเหมือนกัน 
เนื่องจากจะได้ในราคาท่ีถูก ในบางรายมีการซื้อมาจากพ้ืนท่ี 

ต่างจงัหวัด เช่น จงัหวัดจนัทบุรี และจงัหวัดตราด ซึง่มีราคาประมาณ 
1.20-1.50 บาทต่อหน่อ ก่อนการสั่งซื้อหน่อ เกษตรกรจะค�านวณ
พ้ืนท่ีการเพาะปลูกก่อนว่าต้องใช้หน่อจ�านวนเท่าใด แล้วจึงท�าการ
สั่งซื้อ ซึ่งจะได้พอดีกับพื้นที่ปลูก
  1.2 ปุ ๋ยและสารเคมี ซื้อจากร้านค้าการเกษตร 
ในพ้ืนท่ีซึง่เป็นร้านท่ีซือ้ประจ�าเพราะจะท�าให้ได้รับส่วนลดของสนิค้า 
ในกรณีท่ีลูกค้าประจ�ากับร้านค้าการเกษตรก็จะสามารถผ่อนจ่าย

เป็นงวดได้โดยไม่เสียดอกเบีย้ ซึง่เกษตรจะเลือกสินค้าท่ีราคาไม่แพง
จนเกินไป เกษตรกรจะท�าการใส่ปุ๋ยประมาณ 2-4 คร้ังต่อรอบ 

การผลิต โดยใส่ประมาณ 2 กระสอบต่อไร่ เพื่อบ�ารุงต้นให้สมบูรณ์
พร้อมต่อการบังคับออกดอก
  1.3 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ทางการเกษตร จัดหามาจาก
ร้านค้าอุปกรณ์ในพื้นที่ โดยอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้เป็นส่วนมาก คือ มีด 
เข่ง จอบ เคร่ืองพ่นยา สายพ่นยา เป็นต้น โดยจะเลือกซ้ือจาก 

ร้านค้าท่ีขายในราคาถูกและซ้ือทีละจ�านวนมากเพ่ือท่ีจะได้ส่วนลด
ในการซื้อสินค้า
 2. ด้านการปฏิบัติการ (Operation)
  2.1 การเตรียมพื้นที่ปลูก โดยใช้รถไถในการไถปรับ
ความร่วนของดิน จ�านวน 2-3 รอบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของพ้ืนที่  
เพื่อให้ดินร่วน ท�าให้สะดวกต่อการน�าหน่อลงปลูก โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการไถครั้งละประมาณ 750-1,300 บาทต่อไร่
  2.2 การดูแลสวน โดยส่วนมากจะมีการก�าจัดวัชพืช
ในช่วงท่ีวัชพืชเร่ิมขึ้น เพ่ือไม่ให้วัชพืชปกคลุมสับปะรดมากเกินไป 
โดยใช้เคร่ืองพ่นยาในการฉีดพ่นเพ่ือก�าจัดวัชพืช มีการให้ปุ๋ยบ�ารุง
ต้นเพ่ือให้ต้นสมบูรณ์และแข็งแรง โดยจะใส่ปุ๋ยคอกร่วมกับการใส่
ปุ๋ยเคมี 2-3 ครั้งต่อรอบการผลิต ในบางรายมีการให้น�้าในบางช่วง
ท่ีเกิดความแห้งแล้งเพ่ือให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีและพร้อมต่อ 

การบังคับออกดอก
  2.3 ระยะเวลาในการปลูก ในหนึ่งรอบการผลิตนั้น 
เกษตรกรจะใช้เวลาตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยว ระยะเวลาประมาณ  
8-14 เดือน ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และแข็งแรงของหน่อ
  2.4 การเก็บเกี่ยว โดยส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคน 

ในการเกบ็เกีย่ว จะเร่ิมเก็บเกีย่วเม่ืออายผุลประมาณ 4 เดอืน 20 วนั 
นบัจากวันท่ีมีการบงัคับออกดอก บางรายอาจจะดจูากความแก่และ
สีของผล เมื่อผลเริ่มมีสีเหลืองจึงเริ่มเก็บเกี่ยว โดยท�าการเก็บเกี่ยว
เรียงเป็นแถวยาว ไม่คัดขนาด โดยคัดเลือกผลสับปะรดท่ีสมบูรณ์  

สภาพแวดลอมภายในตาง ๆ (3) Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอม
ภายนอกขององคกรเอ้ือประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร (4) Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปจจัย
ภายนอก เปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งธุรกิจจําเปนตองปรับยุทธศาสตรหรือกลยุทธใหสอดคลองและ
พยายามขจัดอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง (สุมิตร สุวรรณ, 2554)  

วิเคราะหขอมูลและประมวลผล สําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหขอมูลวิธีการเชิงคุณภาพ 
โดยเปนการวิเคราะหขอมูลแบบบรรยายและพรรณนาตามแนวคิดโซคุณคาท่ีไดขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและการ
รวบรวมขอมูลทุติยภูมิตาง ๆ เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการในโซคุณคาของการปลูกสับปะรด รวมกับการวิเคราะห จุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค ดวย SWOT Analysis โดยจะนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกในโซคุณคามาวิเคราะหโดย
ใช SWOT Analysis เพื่อใหระบุปญหาท่ีเกิดขึ้นใหชัดเจนและนําไปสูการเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปลูก
สับปะรดในเขตพ้ืนท่ีศึกษา  

สรุปผล หลังจากการวิเคราะหเรียบรอยแลว ผูศึกษานําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหและการประมวลผลมาสรุป
เพื่อใหทราบถึงภาพรวมของการปลูกสับปะรด ปญหาและกิจกรรมภายในโซคุณคา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโซคุณคาของการปลูกสับปะรดในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมถึงการเสนอแนวทางมาปรับใชเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันและเปนแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปลูกสับปะรดใหดียิ่งขึ้น 

ผลการวิจัย
 การวิเคราะหโซคุณคานั้นเปนอีกวิธีหน่ึงท่ีทําขึ้นเพ่ือพิจารณาถึงความสามารถในการแขงขันโดยการศึกษาถึง
กิจกรรมตาง ๆ ภายในโซคุณคา โดยทําการวเิคราะหวากิจกรรมเหลานั้นชวยสรางความไดเปรียบในดานใดในการผลิต ซึ่งจะใช
เปนแนวทางในการกําหนดจุดแข็งและจุดออนของกิจกรรมและทําใหทราบถึงปญหาในโซคุณคาและเสนอแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพไดอยางตรงประเด็น  

จากการศึกษาพบวาในภาพรวมของโซอุปทานของการปลูกสับปะรด ในอําเภอแกลง จังหวัดระยองประกอบดวย 3 
กระบวนการดวยกัน คือ กระบวนการตนน้ํา กระบวนการกลางน้ําและกระบวนการปลายน้ําซึ่งในแตละกระบวนการมีสวน
ขับเคล่ือนโซคุณคาและเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ เขาดวยกัน ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 
 

ภาพท่ี 1 โซอุปทานของการปลูกสับปะรดในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ท่ีมา  จากการสังเคราะหขอมลูของผูวิจัย (2564) 

 โซอุปทานของการปลูกสับปะรดในอําเภอแกลง จังหวัดระยองนั้นเริ่มจากกระบวนการตนน้ํา ซึ่งเปนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการจัดหาวัตถุดิบและการผลิต เกษตรกรจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อสรางผลผลิตท่ีมีคุณภาพ สงไปยัง
กระบวนการกลางนํ้า เปนการจําหนายผลผลิตไปยังพอคาคนกลางหรือในเกษตรกรบางทานท่ีมีเงินทุนมากพอก็จะเชารานเพ่ือ
นําสินคาไปขายใหแกลูกคาโดยตรง บางสวนสงไปยังโรงงานแปรรูปนอกพ้ืนท่ี ซึ่งทําใหกระบวนการปลายน้ําหรือลูกคาได

ภาพที่	1 โซ่อุปทานของการปลูกสับปะรดในอ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง
ที่มา: จากการสังเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย (2564)



มห
าวิท
ยาลั
ยรา
ชภ
ัฏรำ
ไพพ
รรณ
ี

ณัฐจนันท์  รัตนมหาไพศาล, จุฑาทิพย์  สุรารักษ์

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564   121

ไม่หกัจกุออกจากผลเพ่ือป้องกนัความช�า้ท่ีเกดิการกระแทกระหว่าง
การขนส่ง อัตราค่าจ้างในการเก็บเกีย่วจะอยูท่ี่ประมาณ 2,500 บาท
ต่อเท่ียว ในบางรายท่ีมพ่ีอค้าคนกลางมารับซือ้ท่ีสวน พ่อค้าคนกลาง
จะเป็นผู้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวอยู่ท่ีการเจรจาและ 

ตกลงกัน 
  2.5 การควบคุมคุณภาพผลผลิต เกษตรกรมีการใช้
สารเคมีฉีดพ่นเพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีสวยงาม ไม่มีต�าหน ิช่วงท่ีสับปะรด
ออกผลในหน้าแล้งก็จะท�าการให้น�้าและใส่ปุ๋ยเพ่ือบ�ารุงให้ต้นและ
ผลสมบูรณ์ มีขนาดใหญ่และสวยงามตามความต้องการของตลาด
 3. ด้านการกระจายสินค้า (Outbound logistics)
  3.1 การขนส่ง เกษตรท่ีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกจ�านวนมาก
จะใช้รถของตนเองในการขนส่ง โดยมีการจ้างคนขับในบางคร้ัง  
ค่าจ้างขบัอยู่ท่ีประมาณ 750-1,000 บาทต่อเท่ียว ขึน้อยูก่บัระยะทาง 
ในการขนส่ง ในช่วงท่ีมีผลผลิตน้อยก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ 

ในสวน ซึ่งจะท�าการขนส่งโดยรถของพ่อค้าคนกลางเอง
  3.2 หลักเกณฑ์ในการเลือกประเภทรถในการขนส่ง 
ประเภทรถที่ใช้ในการขนส่งส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะส่ีล้อติดตั้ง
โครงเหล็ก เสริมเพลาและเสริมกระบะ ซึง่จะท�าให้รับน�า้หนกัได้เป็น
จ�านวนมาก มีความแข็งแรงทนทาน และต้นทุนในการขนส่งต�่ากว่า
รถประเภทอื่น
  3.3 รูปแบบการขนส่ง จะท�าการจัดเรียงผลสับปะรด
ในการขนส่งเพราะจะท�าให้ผลสับปะรดเรยีงกนัเป็นระเบยีบ บรรทุก
ได้เป็นจ�านวนมากและสะดวกต่อการน�าผลลงจากรถ เพื่อลดความ
เสียหายท่ีเกิดจากการกระแทกกันของผล ในกรณีท่ีรถว่ิงกลับมา 
ยังสวนจะไม่มีการบรรทุกสินค้าอื่นกลับมาด้วย 
 4. ด้านการตลาดและการขาย (Marketing and Sales)
  4.1 การคัดเลือกสับปะรดไปยังแหล่งจ�าหน่าย จะ
ท�าการคัดเลอืกผลผลิตท่ีมีความสมบรูณ์ ผลไม่มีต�าหนหิรือไหม้แดด 
รูปทรงสวยไม่บิดเบี้ยว โดยเลือกจากความแก่ของสับปะรด เลือก
เกบ็เก่ียวผลท่ีครบก�าหนดและเร่ิมออกสีเหลืองก่อน เพราะถ้าปล่อย
ให้สับปะรดแก่มากเกินไปจะท�าให้ช�้าได้ง่าย ไม่มีการคัดขนาด โดย
สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกลูกตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ 
  4.2 ราคาขายของสับปะรด ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของตลาด ในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจ�านวนมาก ราคาของ
สับปะรดกจ็ะต�า่ ในขณะเดยีวกนัถ้าช่วงไหนมีผลผลิตน้อยราคาของ
สับปะรดก็จะมีราคาท่ีสูงขึ้น ในกรณีท่ีท�าการซื้อขายกันบ่อย
เกษตรกรจะสามารถต่อรองราคาขายกับพ่อค้าคนกลางได้ 
  4.3 หลักเกณฑ์และแหล่งในการจ�าหน่ายสับปะรด 
โดยส่วนใหญ่จะขายสับปะรดผ่านพ่อค้าคนกลางท่ีเคยค้าขายกัน 

มานาน โดยใช้เกณฑ์ราคาที่เหมาะสมกับปริมาณของผลผลิตที่มีอยู่ 
เม่ือขายแล้วต้องได้ก�าไร ในบางรายท่ีมีผลผลิตจ�านวนมากก็เลือก 

ท่ีจะน�าผลผลิตไปจ�าหน่ายยังตลาดเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง  

ซึ่งจะเช่าพื้นท่ีเป็นแผงค้าในการขายส่งและมีคนในครอบครัวเป็น 

ผู้ดูแลแผงค้า โดยแหล่งในการจ�าหน่ายสับปะรดนั้น ได้แก่ ตลาด 

ส่ีมุมเมือง (ปทุมธานี) ตลาดไท (ปทุมธานี) และตลาดรัตนากร 

เทพประสิทธ์ิ (ชลบุรี) 
 5. ด้านการบริการ (Service) จากการสัมภาษณ์พบว่า
ได้รับการบริการในการขนส่งจากพ่อค้าคนกลาง โดยจะมีพ่อค้า
คนกลางมารับสินค้าท่ีสวนเองและในบางรายก็ช่วยออกค่าจ้าง 
ในการเก็บเกี่ยวให้ อยู่ท่ีการพูดคุยตกลงระหว่างเกษตรกรและ 

พ่อค้าคนกลาง แต่เกษตรกรไม่ได้รับการบริการจากหน่วยงานรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชน 
 กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)
 1. ด้านการจัดซื้อจัดหา (procurement)
  1.1 เกณฑ์ในการจดัซือ้จดัหาหน่อ เกษตรกรจะเลือก
ซือ้หน่อพันธ์ุกบัญาตหิรือคนรู้จกัเนือ่งจากราคาถกูกว่าซือ้จากผูข้าย
อ่ืน โดยส่วนใหญ่จะจัดหาหน่อท่ีมีราคาไม่แพงจนเกินไป ซึ่งพันธุ ์

ท่ีเลือกจะเป็นพันธุ์ท่ีเกษตรกรเคยท�าการเพาะปลูกมาก่อน เช่น  
พันธ์ุภูเก็ต โดยเลือกหน่อที่มีขนาดใหญ่สมบูรณ์มีรูปทรงที่สวย มีสี
เขียวสดไม่เป็นโรค ซึ่งหน่อในลักษณะนี้จะให้ผลผลิตที่มีขนาดใหญ่
  1.2 เกณฑ์ในการจัดซื้อจัดหาปุ ๋ย สารเคมีและ
อุปกรณ์ทางการเกษตร โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะเลือกซื้อจาก 

ร้านประจ�าเพราะจะได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้า โดยค�านึงจาก
ราคา คุณภาพการใช้งาน และมีความเหมาะกับการเพาะปลูก โดย
จะเลือกปุ๋ยและสารเคมีโดยใช้สูตรท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโต
ของพืช ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภคและเป็นสินค้าท่ีถูกกฎหมาย 
ในส่วนของอุปกรณ์ทางการเกษตรจะค�านงึถงึความทนทาน ราคาถกู 
และความเหมาะสมกับการใช้งาน
 2. ด ้ านการ พัฒนา เทคโนโลยี  ( Techno logy  
Development)
 จากการสัมภาษณ์พบว่า มีการน�าเทคโนโลยรีะบบน�า้หยด
เข้ามาใช้ในการดูแลสับปะรด ซึ่งระบบน�้าหยดเป็นเทคโนโลยี
ประเภทหนึง่ในการให้น�า้แก่พชื เปน็การส่งน�้าจะผ่านระบบท่อและ
ปล่อยน�้าออกทางหัวน�้าหยด น�้าจะซึมลงบริเวณโคนต้น สะดวกต่อ
การดูแลและให้ปุ ๋ย ท�าให้ประหยัดเวลาในการดูแล มีการน�า
เทคโนโลยมีาใช้ในการเตรียมดิน โดยการใช้รถไถในการไถดนิให้ร่วน 
มีการน�าสารเคมีมาใช้ในการบังคับออกดอก ท�าให้ได้ผลผลิตตามท่ี
ต้องการ มีการใช้เคร่ืองพ่นยามาในการฉีดพ่นวัชพืช ท�าให้สะดวก
รวดเร็วในการด�าเนินงาน แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้รับข้อมูล 

และการอบรมความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยกีารผลิตท้ังจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน จึงไม่มีการพัฒนาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น
 3. ด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource 
Management)
  3.1 แรงงาน ส่วนใหญ่เกษตรกรจะจ้างแรงงานต่างด้าว 
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จากประเทศเพ่ือนบ้านเป็นแรงงานประจ�าของสวนตนเอง มีท่ีพักให้
อาศัยฟรี เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายมีใบอนุญาตท�างาน ในส่วนของ
เกษตรกรบางท่านมีการจ้างงานจากแรงงานไทยในพ้ืนท่ี โดยให้
เหตุผลว่าส่ือสารการท�างานได้ดีกว่า เกษตรกรจะจ่ายค่าแรงตาม
ประเภทของงาน เช่น งานปลูกหน่อจะจ้างโดยคิดจากจ�านวนหน่อ
ท่ีแรงงานปลูกได้ โดยให้ค่าจ้างหน่อละ 0.5 บาท แต่ถ้าจ้างเป็น 

รายวัน อัตราค่าจ้างจะอยู่ท่ีประมาณ 300-400 บาทต่อวันหรือ
ชัว่โมงละ 50 บาท ระยะเวลา 6-8 ชัว่โมง แล้วแต่ประเภทการท�างาน 
ในกรณีที่ท�างานล่วงเวลาจะคิดเป็นชั่วโมงละ 50 บาท 
  ก่อนการเร่ิมงาน เกษตรกรจะเป็นผู้อบรมความรู้ 
ในการท�างานให้แก่แรงงานท่ีไม่มีประสบการณ์ เพ่ือให้แรงงานทราบ
ถึงวิธีการท�างานท่ีถูกต้อง เช่น การปลูก การหว่านปุ๋ย การพ่นยา
และการเก็บเกี่ยว ในกรณีท่ีแรงงานเคยท�างานในไร่มาก่อนก็จะ 

ไม่มีการอบรมเพราะส่วนมากวิธีการท�างานต่าง ๆ ในไร่จะมีความ
คล้ายคลึงกัน
  ปัญหาท่ีเกษตรทุกท่านพบในการจัดหาแรงงาน คือ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563  
ได้มีการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ท�าให้แรงงานประเทศเพ่ือนบ้าน 

ไม่สามารถกลับเข้ามาท่ีประเทศไทยได้ ในส่วนของแรงงานไทย 

ในพ้ืนที่ไม่ค่อยรับจ้างท�าไร่ จึงท�าให้เกษตรบางรายขาดแคลน
แรงงานในการท�าการเกษตร 
 4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
  4.1 การเลือกพ้ืนที่ในการเพาะปลูกนั้นจะเลือก 

พ้ืนท่ีราบ สภาพเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินทรายท่ีมี 

การระบายน�้าดี ไม่มีน�้าท่วมขัง ถ้าดินมีสภาพดีก็จะท�าให้หน่อของ
สับปะรดเจริญเติบโตได้ดี พื้นที่ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ใกล้แหล่งน�้า พื้นที่
การเพาะปลูกส่วนใหญ่จะเป็นของเกษตรกรเองและอีกส่วนหนึ่งจะ
ท�าการเช่าจากที่ดินของคนในพื้นที่ โดยที่ดินเช่าจะมีระบบการปลูก

สับปะรดแซมกับยางพารา ในการเช่าหนึ่งครั้งมีระยะเวลาประมาณ 
2 ปี เนื่องจากเมื่อยางพาราเริ่มโตแล้วนั้นจะแผ่กิ่งก้านบังแดดท�าให้
ต้นสับปะรดไม่เจริญเตบิโต จงึท�าให้ต้องเปล่ียนพ้ืนท่ีในการเพาะปลกู 
ค่าเช่าพ้ืนท่ีราคาประมาณ 800-1,000 บาทต่อไร่ ในบางพ้ืนท่ีนั้น
เจ้าของพ้ืนที่จะไม่คิดค่าเช่ากับเกษตรกร แต่จะให้เกษตรกรดูแล 

สวนยางพาราให้เป็นการตอบแทน ในส่วนของท่ีพ้ืนท่ีส่วนตัวของ
เกษตรกรในบางรายนั้นเลือกท่ีจะปลูกสับปะรดอย่างเดียวในท่ีดิน 
เนื่องจากสามารถปลูกจ�านวนต้นได้เยอะกว่าการปลูกแซมกับ
ยางพารา
  4.2 เงินทุนในการท�าการเกษตร ส่วนใหญ่มาจาก 

เงินทุนส่วนตัว ซึ่งในการด�าเนินงานต่าง ๆ ไม่มีการจัดท�าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย จึงท�าให้ไม่ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่แน่นอน
  4.3 การรับข้อมูลข่าวสาร เกษตรกรไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ  ท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกีย่วข้องกบัการปลกู
สับปะรด จงึไม่สามารถทราบถงึสถานการณ์ปัจจบุนัในการเพาะปลกู
สับปะรดและการพัฒนาต่าง ๆ
  4.4 การรวมกลุ่มของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะท�า 

การเกษตรในลักษณะต่างคนต่างท�า ไม่มีการรวมกลุ่ม แต่จะมีการ
พูดคุยเกี่ยวกับการปลูกสับปะรดระหว่างเครือญาติท่ีท�าการเกษตร
ในบางครั้ง
 ผลการวเิคราะห์	SWOT	ของการปลูกสับปะรดในอ�าเภอ
แกลง	จังหวัดระยอง
 ผลจากการส�ารวจของผู้วิจัยและผลจากการวิเคราะห์ 
โซ่คุณค่า พบว่า กจิกรรมในโซ่คุณค่าของการปลูกสับปะรดในอ�าเภอ
แกลง จงัหวัดระยองนัน้ มีท้ังจุดแขง็และจดุอ่อนจากสภาพแวดล้อม
ภายในและพบโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
ตลอดจนผลกระทบต่าง ๆ ที่มีต่อกิจกรรมภายในโซ่คุณค่า ผลการ
วิเคราะห์โดยใช้ SWOT ดังสรุปได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่	1 วิเคราะห์ SWOT ของเกษตรกรในการปลูกสับปะรด
จุดแข็ง	(Strength) จุดอ่อน	(Weakness)

S
1
 : มีพื้นที่การปลูกเป็นของตนเอง

S2 : วัตถุดิบในการปลูกหาได้ง่ายและมีราคาถูก 
S3 : จัดซื้อปุ๋ยและสารเคมีได้ในพ้ืนท่ี ซึ่งส่วนมากจะซื้อร้านท่ีซื้อ
ประจ�า เพราะจะท�าให้ได้รับส่วนลดของสินค้า
S

4
 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ทางการเกษตรคร้ังละจ�านวนมากเพ่ือ

ได้ส่วนลดในการซื้อสินค้า 
S5 : มีการเตรียมพ้ืนท่ีปลูกโดยการใช้รถไถปรับความร่วนของดิน 
เป็นการลดเวลาในการเตรียมพ้ืนท่ี บางรายมีรถไถเป็นของตนเอง 
จึงท�าให้ลดต้นทุนในการด�าเนินการได้
S6 : ในบางรายไม่ปลูกสับปะรดผสมกบัพืชชนดิอืน่ จงึท�าให้ได้พ้ืนที่
เพาะปลูกเพิ่มขึ้น

W
1
 :  ต้องเสียเงินเพื่อเช่าพื้นที่ในการเพาะปลูก

W2 :  ไม่มีการค�านวณหรือจดบนัทึกรายรับ - รายจ่าย ท�าให้ไม่ทราบ
ต้นทุนหรือผลก�าไรในการด�าเนินการที่แน่นอน
W3 :  ในกรณีท่ีปลูกสับปะรดผสมกับการปลูกยางพารา จะท�าให้
สามารถปลูกสับปะรดได้ 2 ปี เพราะเมื่อยางพารามีอายุมากขึ้นก็
บังแดดท�าให้สับปะรดไม่เติบโต
W

4
 :  ไม่สามารถก�าหนดราคาสับปะรดได้ อาจท�าให้ถูกกดราคา 

ได้
W5 :  ขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร 
W6 :  จ่ายค่าแรงตามประเภทของงาน ซึ่งในบางงานอาจจะไม่คุ้ม
กับค่าแรง
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S7 : มีการเลือกพันธุ์สับปะรดท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีการเพาะปลูก 

มีการดูแลอย่างสม�่าเสมอท�าให้ได้ผลผลิตที่ดี
S8 : มีแรงงานประจ�าเป็นของตนเอง ไม่ต้องจ้างแรงงานจาก 

แหล่งอื่น
S9 : ใช้รถกระบะของตนเองในการขนส่ง และบางคร้ังพ่อค้า
คนกลางเป็นผู้ขนส่งให้ จึงสามารถลดต้นทุนในด้านการขนส่ง
S10 :  มีการจัดเรียงผลสับปะรดในการขนส่งเพ่ือให้บรรทุกได้เป็น
จ�านวนมากช่วยลดความเสียหายของผลผลิต
S

11
 :  สามารถเจรจาต่อรองราคาขายกับพ่อค้าคนกลางได้ในกรณี

ที่ท�าการซื้อขายกันบ่อย
S12 :  มีการจ�าหน่ายผลผลิตท่ีตลาดค้าส่งเองโดยไม่ผ่านพ่อค้า
คนกลาง ซึ่งจะท�าให้เกษตรกรมีก�าไรเพิ่มขึ้น

W7 :  จ�านวนแรงงานไม่เพียงพอ แรงงานต่างด้าวท่ีถูกกฎหมาย 

หาได้ยาก แรงงานไทยไม่นิยมท�างานในไร่
W8 :  ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการเพาะปลูก
W9 :  ไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือเพ่ิมอ�านาจการต่อรองราคา ท�าการเกษตร 
ในลักษณะต่างคนต่างท�า 

โอกาส	(Opportunity) อุปสรรค	(Threat)
O

1
 : มีแหล ่งรองรับผลผลิตจ�านวนมากท้ังในประเทศ และ 

ต่างประเทศ
O2 : สับปะรดเป็นผลไม้ที่สามารถแปรรูปได้หลากหลาย เพิ่มมูลค่า
ได้มากกว่าการขายผลสด
O3 : น�าเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ในการปลูกเพ่ือพัฒนาผลผลิต 

ให้ดียิ่งขึ้น
O

4
 : จัดตั้งเครือข่ายของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด เพื่อสร้างอ�านาจ

การต่อรองราคากบัพ่อค้าคนกลาง รวมกลุ่มเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้
ในการเพาะปลูก
O5 : ลดการใช้สารเคมีและหันมาท�าการเกษตรแบบอินทรีย์เพ่ือ 

เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้

T
1
 : การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท�าให้ผลผลิตลดลงและ

ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ
T2 : การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจท�าให้ราคาผลผลิต 

ไม่แน่นอน
T3 : เนื่องจากมีการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีเป็นจ�านวนมาก ในช่วงท่ี
ผลผลิตออกพร้อมกัน จึงท�าให้ผลผลิตมีราคาต�่า
T

4
 : ราคาปุ๋ยและสารเคมีและอุปกรณ์ทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น

ทุกปี ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น
T5 : ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ต่าง ๆ ในการเพาะปลูกจึงไม่ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน

ที่มา: จากการสังเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย (2564)

 งานวิจัยนี้ศึกษากิจกรรมโซ่คุณค่าของเกษตรกรซึ่งเป็น
กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนในโซ่คุณค่าของการปลูก
สับปะรด กจิกรรมท่ีเกดิขึน้มีความสัมพันธ์และเชือ่มโยงกนัเพ่ือสร้าง

มูลค่าเพิ่ม ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์โซ่คุณค่าร่วมกับ SWOT analysis เพื่อ
น�าไปสู่การแก้ปัญหาและอุปสรรคภายในโซ่คุณค่าให้ชัดเจน ดงัแสดง
ในภาพที่ 2 

ภาพที่	2 การวิเคราะห์กิจกรรมในโซ่คุณค่าและ SWOT ของการปลูกสับปะรด
ที่มา: จากการสังเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย (2564)

 
ภาพที่ การวิเคราะหกิจกรรมในโซคุณคาและ ของการปลูกสับปะรด

ที่มา จากการสังเคราะหขอมลูของผูวิจัย
ผูวิจัยพบปญหาและอปุสรรคภายในโซคุณคาของการปลูกสับปะรดโดยสรุปได ประเด็นหลัก ดังนี้

 ดานการตลาดและการขาย เกษตรกรไมสามารถกําหนดราคาสับปะรดได อาจทําใหถูกกดราคาผลผลิต การ
เปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกจิทําใหราคาผลผลิตไมแนนอน ราคาปุยและสารเคมีและอุปกรณทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้นทุก
ป สงผลใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้น และเน่ืองจากมีการเพาะปลูกในพ้ืนที่เปนจาํนวนมาก ในชวงท่ีผลผลิตออกพรอมกัน จึงทํา
ใหผลผลิตมรีาคาตํ่า

 ดานการพัฒนาเทคโนโลยี เกษตรกรยังขาดการพัฒนาดานเทคโนโลยีทางการเกษตร สวนใหญไมไดรับความ
ชวยเหลือหรือการสงเสริมจากรัฐบาล และไมไดรบัขอมูลขาวสารตาง ๆ ในการเพาะปลูกจึงไมทราบถึงสถานการณปจจุบัน

ดานบริหารทรัพยากรมนุษย จํานวนแรงงานในการทําการเกษตรไมเพียงพอ แรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายหาได
ยาก แรงงานไทยไมนิยมทํางานในไร เกษตรกรสวนใหญใชเกณฑการจายคาแรงตามประเภทของงาน ซึ่งในบางงานอาจจะทํา
ใหไมคุมกบัคาแรง

ดานโครงสรางพื้นฐาน เกษตรกรบางรายตองเสียเงินเพื่อเชาพ้ืนที่ในการเพาะปลูก ไมมีการคํานวณหรือจดบันทึก
รายรับ รายจาย ไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลในการเพาะปลูก ทําใหไมทราบตนทุนหรือผลกําไรในการดําเนินการที่แนนอน ใน
กรณีทีเ่กษตรกรปลูกสับปะรดผสมกับการปลูกยางพารา จะทําใหสามารถปลูกสับปะรดได ป เพราะเมื่อยางพารามีอายุมาก
ขึ้นก็บังแดดทําใหสับปะรดไมเติบโต ไมมีการรวมกลุมเพื่อเพ่ิมอํานาจการตอรองราคา ทําการเกษตรในลักษณะตางคนตางทํา

เสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของโซคุณคา
จากการวิเคราะหโซคุณคาและการวิเคราะห ของการปลูกสับปะรด ผูวิจัยไดเสนอแนวทางในการ

เพิ่มประสิทธิภาพของโซคุณคาตามตารางที่ ดังนี้
ตารางที่ แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของโซคุณคา

กิจ
กร
รม
หล
ัก 

กิจ
กร
รม
สนั
บส
นุน

  

ดาน 
โลจิสติกสขา

เขา: 
S2, S3, S4  

 

ดานการบริการ: 
 

S4 
 

ดานการจัดซ้ือจัดหา:  S2, S3, S7 

ดานการพัฒนาเทคโนโลยี:  S5, W5, T5, O3 
 

ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย: S8, W6, W7 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน: S6, W1, W2,W3, W8, W9, O4,  
 

ดานการ
ปฏิบัติการ: 

S1, S5,  
T1, O5 

 

ดานการ
กระจาย 
สินคา: 
S9, S10  

 

ดานการตลาด 
และการขาย: 

S11, S12, W4, T2, 
T3, T4, O1, O2 

 

กํา
ไร 
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 ผู้วิจยัพบปัญหาและอุปสรรคภายในโซ่คุณค่าของการปลูก
สับปะรดโดยสรุปได้ 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
 1) ด้านการตลาดและการขาย เกษตรกรไม่สามารถ
ก�าหนดราคาสับปะรดได้ อาจท�าให้ถกูกดราคาผลผลติ การเปล่ียนแปลง 
ของภาวะเศรษฐกิจท�าให้ราคาผลผลิตไม่แน่นอน ราคาปุ๋ยและ 

สารเคมีและอุปกรณ์ทางการเกษตรมีราคาสงูขึน้ทุกปี ส่งผลให้ต้นทุน
ในการผลิตสูงขึ้น และเนื่องจากมีการเพาะปลูกในพื้นที่เป็นจ�านวน
มาก ในช่วงที่ผลผลิตออกพร้อมกัน จึงท�าให้ผลผลิตมีราคาต�่า
 2) ด้านการพัฒนาเทคโนโลย ีเกษตรกรยงัขาดการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร ส่วนใหญ่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ 

หรือการส่งเสริมจากรัฐบาล และไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ใน
การเพาะปลูกจึงไม่ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน
 3) ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ�านวนแรงงานในการ
ท�าการเกษตรไม่เพียงพอ แรงงานต่างด้าวท่ีถูกกฎหมายหาได้ยาก 
แรงงานไทยไม่นยิมท�างานในไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์การจ่าย

ค่าแรงตามประเภทของงาน ซึ่งในบางงานอาจจะท�าให้ไม่คุ้มกับ
ค่าแรง
 4) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เกษตรกรบางรายต้องเสียเงิน
เพ่ือเช่าพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก ไม่มีการค�านวณหรือจดบนัทึกรายรับ 
รายจ่าย ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการเพาะปลูก ท�าให้ไม่ทราบ
ต้นทุนหรือผลก�าไรในการด�าเนินการท่ีแน่นอน ในกรณีท่ีเกษตรกร
ปลูกสับปะรดผสมกับการปลูกยางพารา จะท�าให้สามารถปลูก
สับปะรดได้ 2 ปี เพราะเม่ือยางพารามีอายุมากขึ้นก็บังแดดท�าให้
สับปะรดไม่เตบิโต ไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือเพ่ิมอ�านาจการต่อรองราคา 
ท�าการเกษตรในลักษณะต่างคนต่างท�า 
 เสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่คุณค่า 
 จากการวิเคราะห์โซ่คุณค่าและการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis ของการปลูกสับปะรด ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโซ่คุณค่าตามตารางที่ 2 ดังนี้   

ตารางที่	2 แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่คุณค่า

ประเด็น แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่คุณค่า
W2 :  ไม่มีการค�านวณหรือจดบนัทึกรายรับ 
รายจ่าย ท�าให้ไม่ทราบต้นทุนหรือผลก�าไร
ในการด�าเนินการที่แน่นอน
W5 :  ขาดการพัฒนาด ้านเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 
W7 :  จ�านวนแรงงานไม่เพียงพอ แรงงาน
ต่างด้าวท่ีถูกกฎหมายหาได้ยาก แรงงาน
ไทยไม่นิยมท�างานในไร่
W8 :  ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
เพาะปลูก

การท�าเกษตรแบบอัจฉริยะ	(Smart	Farming): เน้นการท�าการเกษตรโดยน�าเทคโนโลยี
เข้ามาบริหารจัดการระบบการด�าเนินงานเกี่ยวกับสับปะรด สามารถน�ามาใช้ในการบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ สามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยเทคโนโลยี ท�าให้ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการ
ผลิตได้ เพ่ิมผลผลิตต่อไร่และช่วยสร้างมาตรฐานในการผลิต ท�าให้สามารถลดภาระงาน  
ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ งบประมาณเบื้องต้นในการติดตั้งอุปกรณ์ส�าหรับการท�าเกษตรแบบ
อัจฉริยะ ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายน�้า ราคาตัวละ 300 บาท ค่าอินเทอร์เน็ตซิมการ์ด
เดือนละ 200 บาท ระบบที่ใช้ไม่จ�าเป็นต้องใช้ไฟฟ้า แต่จ�าเป็นต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต  
มีต้นทุนในการวางระบบ รวมกับค่าเส่ือม คิดเป็นเดือนละ 1,000 บาท สามารถทดแทน 

คนงานได้หนึ่งถึงสองคน รวมต้นทุนการติดตั้งทั้งสิ้น 1,500 บาท โดยเกษตรกรสามารถปรับ
ลดการติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองได้ตามความต้องการ

W9 :  ไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือเพ่ิมอ�านาจ 

การต่อรองราคา ท�าการเกษตรในลักษณะ
ต่างคนต่างท�า 

การรวมกลุ่มเพิ่มอ�านาจการต่อรอง: จัดตั้งกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด โดย
รวมตัวฝึกอบรมสมาชกิกลุม่หรือสถาบนัเกษตรกรเร่ืองกระบวนการท�างานกลุม่และประโยชน์
ท่ีได้รับ จดัประชมุกลุ่มหรือสถาบนัเกษตรกรเป็นประจ�าทุกเดอืน พัฒนากลุ่มผู้ปลูกสับปะรด
ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ ท�าให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงข้ึน 
หากมีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรท่ีเข้มแข็งในการจ�าหน่ายผลผลิต โดยมีการค�านวณต้นทุน 

การผลิต และก�าหนดราคาจ�าหน่ายผลผลิตอย่างเหมาะสมเป็นธรรมร่วมกันกับโรงงาน 

ผู้รับซื้อ ซึ่งเป็นราคากลางที่ยอมรับร่วมกันได้ทั้งสองฝ่ายก็จะไม่เกิดปัญหาด้านราคาตามมา 
ขณะเดียวกันประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการรวมกลุ่มอีกประการหนึ่งก็คือ การช่วยเหลือจาก
หน่วยงานราชการหรือเอกชน หากช่วยเหลือผ่านกลุ่มหรือสถาบนัเกษตรกรจะสามารถท�าได้
ง่ายกว่า ทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
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O2 : สับปะรดเป็นผลไม้ท่ีสามารถแปรรูป
ได้หลากหลาย เพ่ิมมูลค่าได้มากกว่าการ
ขายผลสด

การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า: การแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะ
เพ่ิมมูลค่าให้กบัสับปะรด เช่น พายไส้สับปะรด สับปะรดกวน แยมสับปะรด น�า้สับปะรด และ
น�้าเชื่อมสับปะรด เป็นต้น ซึ่งทางจังหวัดระยองได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรชาวไร่
สับปะรดได้รับความรู้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปผลไม้ การยืดอายุการเก็บรักษาให้
มีระยะเวลายาวนานขึน้ เกดิการยกระดับเศรษฐกจิฐานชมุชน (ส�านกัข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 
2562) ถอืเป็นการยกระดบัสินค้าแปรรูปให้ถกูลักษณะอนามัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ
การพัฒนาบรรจภัุณฑ์ให้มีความดงึดดูผู้บริโภค นอกจากนีย้งัมีการส่งเสริมการแปรรูปให้เป็น
สินค้าให้มีความแปลกใหม่ ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มมูลค่าของสินค้ามากขึ้น

T2 : การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
ท�าให้ราคาผลผลิตไม่แน่นอน

เกษตรพันธสัญญา	 (Contract	 Farming): ระบบการเกษตรในการท�าสัญญาซ้ือขาย 

ล่วงหน้า โดยท่ีเกษตรกรตกลงท่ีจะให้ปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรตามท่ีตกลง
กนัในสญัญาและส่งมอบตามเวลาท่ีผู้ซือ้ก�าหนดโดยได้การประกนัราคาจากผู้รับซือ้ โดยท่ัวไป
เกษตรกรจะท�าตามค�าแนะน�าของผู้รับซื้อในด้านวิธีการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต และ 

การเก็บเกี่ยวผลผลิต เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพท่ีผู้ซื้อต้องการ ส่วนผู้ซื้อจะ
สนับสนุนการผลิตของเกษตรกร ตลอดจนหาตลาดเพ่ือกระจายผลผลิตให้เกษตรกร ท�าให้
เกษตรกรมีแหล่งขายผลิตผลิตที่แน่นอน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางเป้าหมาย 

ในการส่งเสริมให้มีการน�าระบบเกษตรพันธสัญญา เข้ามาเป็นกลไกส�าคัญในการแก้ปัญหา
แบบยั่งยืน โดยวางยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อประกันราคารับซื้อขั้นต�่ากับปริมาณที่ซื้อขาย
กันเพื่อให้ตลาดและราคามีความมั่นคงมากขึ้น (สยามรัฐออนไลน์, 2562)

T3 : การเพาะปลูกในพ้ืนท่ีเป็นจ�านวนมาก 
ในช่วงท่ีผลผลิตออกพร้อมกัน จึงท�าให้
ผลผลิตมีราคาต�่า

หาตลาดใหม่รองรับผลผลิต: ด�าเนนิการขยายตลาดการส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์ เช่น 
กลุ่มประเทศมุสลิม เอเชยีตะวันออก ส่งเสริมการจ�าหน่ายสนิค้าบนส่ือออนไลน์ การรวบรวม 
จ�าหน่าย และส่งออกสับปะรดผลสดผ่านกลไกรูปแบบประชารัฐ รวมท้ังรณรงค์ส่งเสริม 

การบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2562)
คัดแยกขนาดผลผลิตสับปะรดเพื่อจ�าหน่ายตามเกณฑ์ของตลาด: เกษตรกรเป็นผู้คัดแยก
ขนาดเอง การคัดแยกขนาดผลผลิตสามารถแบ่งได้ตั้งแต่ 3-5 ขนาด คือ แบ่งเป็น 3 ขนาด 
ตามความยาว คือ ผลใหญ่ ผลกลาง ผลเล็ก หรือแบ่งเป็น 5 ขนาด ตามความยาว คือ ผลโต 
ผลกลาง ผลเล็ก ผลดอกและจิ๋ว หรือผลจัมโบ้ ผลโตกลาง ผลเล็ก ผลจิ๋วและผลดอก โดยใช้
ความยาวของผลเป็นตัวแบ่งแต่ละเบอร์ หรือขนาดจะยาวต่างกัน 2-3 ตา หรือประมาณ  
4 เซนติเมตร (มนตรี  กล้าขาย, 2554) 

T
4
 : ราคาปุ ๋ยและสารเคมีและอุปกรณ์

ทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้นทุกปี ส่งผลให้
ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น

เกษตรอินทรีย์	 (Organic	 Farming): เป็นตัวช่วยในกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตตาม
ต้องการ แต่จะใช้วัสดุที่ได้จากธรรมชาติทดแทน ผลผลิตและกระบวนการที่ได้จะปลอดภัย 
ท้ังยังปราศจากพิษท่ีเกิดจากสารเคมีโดยตรงได้ในดิน น�้า อากาศ รวมท้ังท่ีมีสะสมอยู่ใน
ผลผลิต โดยการบ�ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ การใช้ปุ๋ยน�้าชีวภาพเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารพืชและ
ทดแทนปุ๋ยเคมี

T5 : ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล  
ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในการ 
เพาะปลูกจึงไม ่ทราบถึงสถานการณ์
ปัจจุบัน

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการความรู้: หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเกี่ยวกับการปลูก
สับปะรดควรจัดดอบรมความรู้ให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในเร่ืองการจัดการดิน 

และปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลใหม่ ๆ ในการเพาะปลูกสับปะรด 
ส่งเสริมการผลิตและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิต
การเกษตร
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สรุปและอภิปรายผล
 ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาตามวัตถปุระสงค์ของการวิจยั ดังนี้
 1. จากการวิเคราะห์โซ่คุณค่า พบว่า โซ่คุณค่าของการ
ปลูกสับปะรดนัน้เร่ิมจากกระบวนการต้นน�า้เป็นกจิกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับการจัดหาวัตถุดิบและการผลิต เกษตรกรจัดหาวัตถุดิบทางการ
เกษตรเพ่ือสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ส่งไปยังกระบวนการกลางน�้า 
เป็นการจ�าหน่ายผลผลิตไปยังพ่อค้าคนกลางหรือในเกษตรกร 
บางท่านท่ีมีเงินทุนมากพอก็จะเช่าร้านเพ่ือน�าสินค้าไปขายให้แก่
ลูกค้าโดยตรง ซ่ึงท�าให้กระบวนการปลายน�้าหรือลูกค้าได้ผลผลิต 

ที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง เนื่องจากไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลาง 
 2. ผู้วิจยัได้ศึกษาปัญหาท่ีเกดิขึน้ภายในโซ่คุณค่าด้วยการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การปลูกสับปะรด และเม่ือวิเคราะห์ปัญหาจากการศึกษาภาพรวม
และการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของการปลูกสับปะรดในอ�าเภอ
แกลง จังหวัดระยองแล้วนั้น ปัญหาที่พบแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น 
ได้แก่ (1) ด้านการตลาดและการขาย (2) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 
(3) ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผู้วิจัย
จงึได้เสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของโซ่คุณค่าซึง่สามารถ
ปรับลดจุดอ่อนของเกษตรกรใน 5 ประเด็น ลดอุปสรรค 4 ประเด็น
และสร้างโอกาสให้เกษตรกร 1 ประเด็น ได้แก่ (1) ภาคเกษตรกร 
เสนอแนวทางการท�าเกษตรแบบอัจฉริยะ การรวมกลุ่มเพิ่มอ�านาจ
การต่อรอง การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เกษตรพันธสญัญา หาตลาดใหม่ 
รองรับผลผลิต การคัดแยกขนาดผลผลิตสับปะรดเพ่ือจ�าหน่าย 

ตามเกณฑ์ของตลาด การท�าเกษตรอินทรีย์ (2) ภาครัฐ เสนอแนวทาง
ให้ภาครัฐท�าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกสับปะรดให้แก่เกษตรกร จัดอบรมความรู้ให้เกษตรกร 

มีความรู ้ความสามารถในเร่ืองการจัดการดินและปุ ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลใหม่ ๆ ในการเพาะปลูก
สับปะรด ส่งเสริมการผลิตและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตการเกษตร 
 นอกจากนีง้านวิจยันีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของสุรีรัตน์  
ศรีทะแก้ว (2556) ซึ่งได้ท�าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์โซ่อุปทาน
และความได้เปรยีบทางการแข่งขนัด้านการส่งออกของผลไม้สดไทย
ไปยงัตลาดสหภาพเมียนมาร์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เชงิคุณภาพ ด้วยการ
วิเคราะห์โซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) และแบบ
จ�าลองเพชรแห่งความได้เปรียบ (Diamond Model) ผลการศึกษา
พบว่า โซ่อุปทานผลไม้สดของไทยเพ่ือการส่งออกสู่ตลาดสหภาพ 

เมียนมาร์ ยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานระหว่างภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานสนับสนุน
อ่ืน ๆ  โดยภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการลดอุปสรรค

และข้อจ�ากัดต่าง ๆ ที่มีอยู่ นอกจากนี้ควรสนับสนุนด้านโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศเพื่อขยายการส่งออกสู่ตลาดอาเซียน

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
 1. เกษตรกรควรมกีารวางแผนการผลิตก่อนการเพาะปลกู 
ท�าการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดในพื้นที่ เพื่อให้ผลผลิตนั้น
กระจายตัวสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ไม่ให้ผลผลิต 

มีราคาตกต�่า และเพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง
 2.  เกษตรกรควรเก็บรวบรวมข้อมูลในการด�าเนินการ 
เพ่ือให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายท่ีแน่นอน และเพ่ือเป็นการวิเคราะห์
สถานการณ์ในการปลูกผลผลิตในปีต่อไป
 3. กลุ่มเกษตรกรควรมีหน่วยงานท่ีช่วยในการประสาน
การด�าเนินงานระหว่างเกษตรกร ภาครัฐและภาคเอกชนในการ 
กระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ในการปลูกสับปะรด ให้เกษตรกรทราบ
ถึงสถานการณ์ปัจจุบันในการเพาะปลูกสับปะรด
 4. เกษตรกรควรเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือพัฒนา
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูล 

ทางอินเทอร์เนต็ท่ีเชือ่ถอืได้ และภาครัฐควรจดัการอบรมเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกรเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกษตรกรทราบวิธีการใช้
เทคโนโลยท่ีีถกูต้องและเหมาะสมกบัการเพาะปลูก เพราะเกษตรกร
บางท่านอาจจะไม่เข้าใจในการใช้เทคโนโลยี 
 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในระดับต่อไป
 ในการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไปควรเพ่ิมขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างให้มากขึ้น ควรเก็บข้อมูลจากเกษตรกรท่ีปลูกสับปะรด 

จากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  ในจงัหวัดระยอง เพ่ือเป็นประกอบการวิเคราะห์และ
ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์มากขึ้น การศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไปสามารถน�า 

รูปแบบข้อมูลการวิเคราะห์โซ่คุณค่ามาใช้วิเคราะห์พืชชนิดอ่ืนท่ีมี
ลักษณะใกล้เคียงได้เช่นกัน
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บทคัดย่อ
 พ้ืนท่ีแหลมฉบงัมีพลวัตการพัฒนาสามารถแบ่งได้  4  ยคุ  คือ 1. ก่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม 2. ยคุเร่ิมต้นการพัฒนาอุตสาหกรรม 
3. ยคุการเปล่ียนแปลงเป็นเมืองอุตสาหกรรม 4. ยคุของการเป็นเมืองอุตสาหกรรม  การพัฒนาได้ส่งผลกระทบต่อชมุชนในหลายมิตท้ัิง เช่น 
ทางด้านเศรษฐกจิท่ีความม่ังค่ังกระจกุตวัอยูใ่นมอืคนกลุ่มน้อย การล่มสลายของอาชีพเกษตรกรรม ทางด้านสังคมการเมืองเกิดการผกูขาด
อ�านาจของกลุ่มนายทุนท้องถิ่น เกิดการแตกตัวของชนชั้นทางสังคม ผลทางด้านส่ิงแวดล้อม เช่น ปัญหามลพิษอากาศและทางทะเล  
การเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาพ้ืนท่ีแหลมฉบังควรมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ใหม่บนฐานของการพัฒนาท่ีต้อง 
ให้ความเป็นธรรมกับชุมชน ความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ การพัฒนาอุตสาหกรรมต้องเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีการกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียวชมุชน โดยอาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรมชมุชน สร้างการบรูณาการระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นธรรมกับชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ค�าส�าคัญ : แหลมฉบัง, การพัฒนา, ผลกระทบ, ข้อเสนอที่เป็นธรรม

Abstract
 The dynamic of Laem Chabang Area can be divided into 4 phases of development: 1) the pre-industrial 
development, 2) the early period of industrial development, 3) the transitionaI period to industrial town, and  
4) the period of becoming industrial town. The development has affected many dimensions of community such as 
the economic aspect in which wealth is concentrated in the hands of a few groups, the decline in agricultural  
profession, the social-political aspect in which locaI capitalist monopoly has occurred, the dissolution of social class, 
and environmental impacts such as air and marine pollution problems, and natural resource degradation. The  
development of Laem Chabang Area needs to be shifted towards a new paradigm based on the development  
which must be fair to the community, provide ecological sustainability, ecofriendly industry, fair income distribution, 
community tourism promotion relying on community’s cultural capital, integration in government sectors relating to 
the industrial development which is fair to the community and friendly to the environment.

Keywords : Laem Chabang, Development, Effect, Fair Proposal
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บทน�า
 ชมุชนแหลมฉบงัเป็นชมุชนดัง้เดมิมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกจิ
แบบยังชีพและอาศัยพึ่งตนเองภายในชุมชนเป็นหลัก ในอดีตคนใน
ชุมชนด�ารงชีพด้วยการประกอบอาชีพท�านา ท�าประมงชายฝั่ง 
เป็นหลัก และปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มะพร้าว มันส�าปะหลัง  อ้อย  
เป็นต้น (สัมภาษณ์ผู้อาวุโส, 12 มีนาคม 2561) การเปลี่ยนแปลง
ครั้งส�าคัญของชุมชนแหลมฉบังเกิดขึ้นจากนโยบายการสร้างท่าเรือ
น�้าลึกแหลมฉบังเพ่ือเป็นท่าเรือหลักในการรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยต่อจากท่าเรือคลองเตย (การท่าเรือ 

แห่งประเทศไทย, 2560) ความส�าคัญของท่าเรือแหลมฉบังเพ่ือ
รองรับเรือขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือกรุงเทพฯ ได้
และเพ่ือรองรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีชายฝั ่งทะเล 

ตะวันออก แนวความคิดการสร้างท่าเรือพาณิชย์เกิดขึน้เม่ือ  ปี พ.ศ. 
2491 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องจากรัฐบาล
ตระหนักว่าท่าเรือกรุงเทพฯ  มีลักษณะเป็นท่าเรือซึ่งจะไม่สามารถ
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาวได้อย่าง
เต็มที่ ในปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชน์ ได้ว่าจ้าง
บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาเนเดโกแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์มาส�ารวจ
การตกตะกอนในร่องน�า้สันดอนปากแม่น�า้เจ้าพระยา และได้ส�ารวจ
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการสร้างท่าเรือแห่งใหม่ท่ี
ศรีราชา เนเดโกได้เสนอรายงานว่า พ้ืนท่ีบริเวณแหลมฉบงัเป็นพืน้ท่ี
เหมาะแก่การก่อสร้างท่าเรือน�้าลึก เนื่องจากอยู่ตอนในอ่าวไทย 

คลื่นลมน้อย ดินใต้พ้ืนทะเลเป็นทรายขุดลอกไม่ยาก และใช้
ประโยชน์ในการก่อสร้างได้ อีกท้ังยงัมีพ้ืนท่ีราบชายฝ่ังส�าหรับขยาย
เป็นพื้นที่หลังท่าเรือได้มากด้วย 
 พ.ศ. 2521 รัฐบาลได ้ตราพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต�าบลทุ่งสุขลา อ�าเภอศรีราชา และ ต�าบล
บางละมุง อ�าเภอบางละมุง จงัหวัดชลบรีุ พ.ศ. 2521 ขึน้ เพ่ือเวนคืน
ที่ดินในท้องที่ดังกล่าว รวมทั้งหมดประมาณ 6,340 ไร่ โดยเป็นการ
เวนคืนท่ีดินของทางราชการและท่ีราษฎรเพ่ือให้มาเป็นทรัพย์สิน 

ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยส�าหรับใช้ในการก่อสร้างท่าเรือ
แหลมฉบังต่อไป (การท่าเรือแห่งประเทศไทย, 2563) การกระตุ้น
ความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552 ประเทศไทยตดิ 1 ใน 3 
ของประเทศท่ีมีท่าเรือท่ีมีตู้สินค้าผ่านมากท่ีสุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือท่ีมีตู ้สินค้าผ่าน 

มากที่สุดอันดับที่ 20 ของโลก (World busiest port) ตามการจัด
อันดับของ The American Association of Port Authorities 
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2551 ปริมาณตู้สินค้า
ท่ีผ่านท่าเรือแหลมฉบงัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง เฉลีย่ 11-13 เปอร์เซน็ต์
ต่อปี และใน พ.ศ. 2563 จะมีปริมาณสินค้าสูงถึง 16 ล้าน ทีอียูซึ่ง
สูงเกินขีดความสามารถของโครงการขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 การสร้าง
ท่าเรือแหลมฉบัง โครงการขั้นที่ 3 จึงเป็นการรองรับการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคท่ีมีการเปิดเสรีทางการค้า 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.  
2555-2559 โดยเชื่อมโยงและยกระดับท่าเรือแหลมฉบังเป็นประตู
สู่ภูมิภาคทางทะเล พร้อมเพ่ิมศักยภาพด้านโลจิสติกส์ด้วยการ 
เชือ่มโยงการขนส่งระบบต่าง ๆ  เข้าด้วยกนั โดยเฉพาะทางทะเลและ
ทางอากาศ ท่าเรือแหลมฉบงัและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะท�าให้ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีแหลมฉบังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
(ศักยภาพท่าเรือแหลมฉบัง, 2563) 
 รวมไปถึงการท่ีประเทศเมียนมาร์มีนโยบายเปิดประเทศ
สู่โลกภายนอกและให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางทุนนยิม มีการพัฒนาท่าเรือทวาย (Dawei) ถอืเป็นโครงการ
เส้นทางระเบียบเศรษฐกิจ ในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค 

ลุ่มน�้าโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (เมืองดานัง เวียดนาม 
ถึงเมืองเมาะละแหม่ง พม่า) และระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้ (นคร 
โฮจิมินห์ เวียดนาม ถึงเมืองทวายพม่า) รวมท้ังเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (นครคุณหมิง จีนตอนใต้ และกรุงเทพฯ 
ประเทศไทย)  (บอร์ด EEC สั่งศึกษา 3 โครงการเชื่อมแหลมฉบังกับ
นานาชาติเพ่ิมปริมาณตู้สินค้า, 2563) ท่าเรือน�้าลึกทวายจะเสริม
ศักยภาพการเป็นโลจสิตกิส์ฮับ (Logistic Hub) ของภูมิภาค ในส่วน
ประเทศไทยจะมีการเชื่อมโยงท่าเรือน�้าลึกทวาย (พม่า) กับท่าเรือ
น�้าลึกแหลมฉบัง (ชลบุรี) ชุมชมพื้นที่แหลมฉบังจะเกิดการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพราะจะมีสินค้าท่ีมาจากยุโรป 
ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียใต้ จะผ่านท่ีท่าเรือน�้าลึกทวาย  
ออกสู่ท่าเรือแหลมฉบงัภายในวันเดียว และสามารถส่งไปสู่ประเทศ
จนี เกาหลี ญ่ีปุน่ หรือประเทศในแถบแปซฟิิค เป็นการเพ่ิมขดีความ
สามารถในการแข่งขันให้ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคม 

ในภูมิภาค (กรุงเทพธุรกิจ, 2557)
 ภายใต้ปีกของการพัฒนาตามแนวทางอุดมการณ์ทุนนยิม
โลกาภิวัตน์ (Globalization) ในภูมิภาค เห็นได้อย่างชัดเจนว่า  
มีความเป็นไปได้สูงที่ท่าเรือแหลมฉบังจะถูกยกระดับเป็นท่าเรือที่มี
ความส�าคัญในภูมิภาคในพ้ืนท่ีแหลมฉบังจะเกิดการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมต่อเนือ่ง แต่ถ้าเราหันกลับไปมองความสัมพันธ์ระหว่าง
การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง อุตสาหกรรมต่อเนื่องกับชุมชน 

แหลมฉบัง เรากลับกลายเป็นเส้นขนานของการพัฒนา เกิดช่องว่าง
ของการพัฒนา เกิดความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจ ความม่ังค่ัง 
กระจกุตวัอยูใ่นมือนายทุน การพัฒนาได้ส่งผลกระทบกบัประชาชน
ในพ้ืนท่ีแหลมฉบัง ในขณะท่ีเสียงของชาวบ้านแหลมฉบังผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนดังน้อยเกินไป เม่ือเปรียบเทียบกับเสียงนายทุน 
นักการเมืองทั้งระดับชาติ ท้องถิ่น รัฐบาล และบรรษัทข้ามชาติ 
 ท่ามกลางแนวโน้มทิศทางของการขยายตัวของท่าเรือ
แหลมฉบงัและอุตสาหกรรมต่อเนือ่งในระบบเศรษฐกิจโลก แต่ชมุชน
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แหลมฉบังกับต้องเผชิญปัญหาสารเคมีปนเปื้อน ปัญหามลพิษ  
น�้าทะเลเต็มไปด้วยคราบน�้ามัน ชายฝั่งถูกกัดเซาะ กล่ินเหม็น  
แหล่งน�้าปนเปื้อนมลพิษ อุบัติภัยจากสารเคมีรั่วไหลจนมีผู้บาดเจ็บ
และเสียชวิีต น�า้ฝนกนิไม่ได้ ปัญหาผงคาร์บอนฟุ้งกระจายสร้างความ
เดือดร้อนต่อชุมชน ปัญหากลิ่นเหม็นและน�้าเสียจากโรงกลั่นน�้ามัน
เอสโซ่ ปัญหาอุบตัภัิยทางทะเลจากการขนส่งและขนถ่ายปิโตรเลียม 
สารเคมีร่ัวไหล ฯลฯ (โปรดดู เพ็ญโฉม  แซ่ตั้ง และวลัยพร   
มุขสุวรรณ, 2546; ผู้จัดการออนไลน์, 2555; ส�านกัข่าวอิศรา, 2555;  
สุกรานต์  โรจนไพรวงศ์, 2545; ข่าวเศรษฐกิจ, 2552; ไทยพับลิก้า 
2557)
 เหตกุารณ์ซ�า้ซากท่ีเกดิขึน้ในพ้ืนท่ีแหลมฉบงัยิง่ตอกย�า้ให้
ชาวบ้านยืนยันหนักแน่นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า ต้องหยุดการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีมากจนเกนิพอดไีม่เป็นธรรม ไม่พอเพียง และไม่ยัง่ยนื  
เพราะท่ีผ่านมาชาวบ้านแหลมฉบังต้องแบกรับภาระมลพิษเพ่ือ
เศรษฐกิจของประเทศชาติมานานเต็มที (สมนึก  จงมีวศิน, 14 
มกราคม 2556) ภายใต้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โลกาภิวัตน์ 
และประชาคมอาเซียน กับพ้ืนท่ีท่าเรือแหลมฉบังในขณะท่ีชุมชน
บริเวณแหลมฉบังก�าลังต้ังค�าถามต่อการพัฒนาและผลกระทบจาก
การขยายตัวของท่าเรือแหลมฉบังและการเปล่ียนแปลงของชุมชน
ต่อการพัฒนาในยุคปัจจุบัน เป็นโจทย์ที่ท้าทายการพัฒนาประเทศ
เพ่ือแสวงหาค�าตอบว่าเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมธรรมท่ียั่งยืนได้
อย่างไร ท้ังภาครัฐ ภาคทุน ภาคอุตสาหกรรม ท่าเรือแหลมฉบงั และ
ชุมชนแหลมฉบัง  
 จากปรากฏการณ์ของปัญหาการพัฒนาทีส่่งผลกระทบต่อ
ชมุชนท่ีมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึน้สร้าง ความขดัแย้งระหว่าง
รัฐ นายทุน และชุมชน อย่างต่อเนื่อง กลายเป็นปรากฏการณ ์

เหรียญ 2 ด้านของการพัฒนาระหว่างความเจริญทางเศรษฐกิจ 

ท่ีคนส่วนน้อยได้ประโยชน์กับชวิีตความเป็นอยูข่องประชาชนตวัเล็ก
ตัวน้อยท่ีไร้อ�านาจการต่อรองกับรัฐและทุนในกระบวนการพัฒนา
น�าไปสู่ช่องว่างของการพัฒนาช่องว่างของความเหล่ือมล�า้อยตุธิรรม 
ปรากฏการณ์ข้างต้นเป็นมูลเหตุจูงใจส�าคัญในการศึกษาของผู้วิจัย 
โดยผู้วิจยัมีค�าถามวิจยัหลัก คือ ชมุชนแหลมฉบงัมีพลวตัการพัฒนา
จากอดีตถึงปัจจุบันอย่างไรบ้าง การพัฒนานั้นได้ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนแหลมฉบังอย่างไรบ้าง และเราจะมีเสนอแนวทางและ
มาตรการเชิงนโยบายการพัฒนาในพ้ืนท่ีแหลมฉบังท่ีเป็นธรรมกับ
ทุกฝ่ายได้อย่างไรบ้าง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาพลวัตการพัฒนาในพื้นที่แหลมฉบัง
 2. เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบจากการพัฒนาพ้ืนท่ีแหลมฉบงั
 3. เพ่ือเสนอแนวทางและมาตรการเชิงนโยบายการ
พัฒนาในพื้นที่แหลมฉบัง

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจยันีต้ัง้อยูบ่นวิธีวิทยาแนวสหวิทยาการแบบข้ามพ้น
สาขาวิชา (Transdisciplinary) ท่ีมีเป้าหมายในการเติมเต็มซึ่งกัน
และกนั (Disciplinary and Transdisciplinary) เพราะสภาพปัญหา
หรือสถานการณ์ท่ีด�ารงอยู่ในสังคมปัจจุบันมีความสลับซับซ้อน  
มีความหลากหลายทางกระบวนทัศน์ (Paradigms) และท�าการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ท่ีเกดิขึน้ในสังคมด้วยวิธีการวิจยัเชงิคณุภาพ
แนวประวัติศาสตร์ (Historical Qualitative Research) โดยมี 

ฐานคิดในการแสวงหาความรู้ความจริงของปรากฏการณ์ทางสังคม
ภายใต้บริบท (Context) ในทุกมิติท่ีปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้น  
ซึ่งเป็นการสอบสวนมองภาพรวมทุกมิติ (Holistic Perspective) 
ท้ังเศรษฐกจิ สังคม การเมืองของพ้ืนท่ีท่ีศึกษา รวมถงึการเปล่ียนแปลง 
ในเชิงโครงสร้างท่ีมีอิทธิพลต่อพ้ืนท่ีกรณีศึกษา ใช้แหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลาย (Multiple Sources) ในแต่ละกรณีศึกษา (Creswell, 
2007) การวิจัยคร้ังนี้มีข้ันตอนกระบวนการศึกษาประกอบด้วย
หัวข้อส�าคัญ ดังนี้  
 1. การศึกษาเอกสาร (documentary research) 
  1.1 เอกสารชั้นต้น (primary data) เป็นข้อมูลที่ยัง
ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อมูลดิบ ข้อมูลส่วนนี ้
ได้จากการเก็บรวบรวมเอกสารที่ส�าคัญ เช่น หนังสือประวัติศาสตร์
ภาคตะวันออกในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัพ้ืนท่ีวจัิย หรือการพัฒนาท่าเรือ 
เอกสารนโยบายการพัฒนาแหลมฉบัง หนังสือค�าส่ังทางราชการ 
หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
  1.2 เอกสารชั้นรอง (secondary data) เป็นข้อมูล
ท่ีผ่านการวิเคราะห์แล้วระดบัหนึง่และเพ่ือช่วยให้วิเคราะห์สมบรูณ์
ยิ่งขึ้น เอกสารชั้นรองเหล่านี้ที่ส�าคัญ เช่น หนังสือวิชาการ บทความ
วิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้อง
 2. การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(semi-structure interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์  
(interview guide) เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  2.1 การสัมภาษณ์รายบุคคล ใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (in-dept interviews) เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นการสัมภาษณ ์

ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลหลัก (key-informants) โดยผู้ให้สัมภาษณ์จะ
พิจารณาจากฐานการวิจยั ประกอบด้วย ตวัแทนจากภาครัฐ ตวัแทน
กลุ่มนายทุน ตัวแทนการท่าเรือ ตัวแทนชุมชน และนักวิชาการ  
นักกิจกรรมทางสังคม 
  2.2 การสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) เพ่ือ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพัฒนาการของท่าเรือแหลมฉบังและชุมชน
แหลมฉบงัในลักษณะการตรวจทานข้อมูลและความทรงจ�าร่วมของ
ผู้ให้ข้อมูล โดยผู้สัมภาษณ์กลุ่มจะให้ความส�าคัญกับผู้อาวุโส คนใน
พื้นที่เห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง 
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 3. การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย 

จะใช้หลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation)  
มีวิธีการดังนี้ 1. การตรวจสอบจากผู้ให้ข้อมูลท่ีมีจุดยืนต่างกัน  
2. การตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลท่ีต่างกนั 3. การตรวจสอบโดยการ
เก็บข้อมูลเดียวกันในช่วงเวลาที่ต่างกัน ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ในงานวิจัยนี้ใช้การตีความปรากฏการณ์ทางสังคมโดยอาศัยกรอบ
การวิเคราะห์ของกรอบแนวคิดจากฐานคิดทางเศรษฐศาสตร์
การเมือง (political economy) วิธีการศึกษาท่ีจะใช้ในการศึกษานี้ 
คือ วิธีศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์แบบวิภาษวิธี (dialectic) ดังนี้  
1. การตีความและวิพากษ์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 2. การตีความวิพากษ์ในเชิงเหตุและผลเพ่ือหา 
เหตุผลหรือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจาก
การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง และ 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาง
สังคม เศรษฐกจิ การเมือง สงัคม และสิง่แวดล้อมเพ่ือพัฒนาข้อเสนอ

ผลการวิจัย
 ในการศึกษาเร่ือง แหลมฉบัง : พลวัตของการพัฒนา  
ผลกระทบ และข้อเสนอที่เป็นธรรม เป็นการวิจัยแบบสหวิทยาการ 
ข้ามพ้นสาขา มีวิธีการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการ
สังเกตการณ์ มีวัตถปุระสงค์ในการศึกษา เพ่ือศึกษาพลวัตการพัฒนา
ในพ้ืนท่ีแหลมฉบัง เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบจากการพัฒนาพ้ืนท่ี
แหลมฉบัง และเพ่ือเสนอแนวทางและมาตรการเชิงนโยบายการ
พัฒนาในพื้นที่แหลมฉบังผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่	1 การศึกษาพบว่า 
พลวัตการพัฒนาพ้ืนท่ีแหลมฉบังมีพัฒนาการมาท้ังหมด 4 ระยะ 

ด้วยกัน คือ ยุคแหลมฉบังในยุคก่อนอุตสาหกรรม (ก่อน 2490) เป็น
ยุคท่ีแหลมฉบังเป็นชุมชนท่ีมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจแบบยังชีพและ
อาศัยพ่ึงตนเองภายในชุมชนเป็นหลัก โดยในอดีตพบว่า ชุมชน 

มีการประกอบอาชีพท�านาและท�าประมงชายฝั่งเป็นหลัก ลักษณะ
การปกครองในอดีตของชาวบ้านชุมชนแหลมฉบังในอดีตจะนับถือ
ผู้อาวุโสซึ่งเป็นท่ีเคารพของคนในหมู่บ้าน ในการปกครองคน 

ในหมู่บ้านนัน้คนในหมู่บ้านจะเรียกผูท่ี้ปกครองว่า พ่อบ้าน ซ่ึงมีหน้าท่ี 
ปกครองความสงบเรียบร้อยของคนในหมู่บ้าน (กลุ่มผู้อาวุโสชุมชน
แหลมฉบัง, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2561)  
 ยคุท่ี 2 คือ ยคุของอุตสาหกรรมยคุต้น (พ.ศ. 2490-2520) 
เป็นยคุท่ีเร่ิมมีการผลิตในลักษณะของอุตสาหกรรมการค้าจากสินค้า
เกษตร เป็นช่วงเวลาของการเพาะปลูกทางเกษตรหลาย ๆ ชนิด  
ท่ีเป็นพืชเศรษฐกจิ มีตลาดรองรับ จนท�าให้มีการขยายพ้ืนทีเ่พ่ือการ
เพาะปลูกมากขึ้น การขยายตัวทางการผลิตดังกล่าว มีปัจจัยท่ี 

แตกต่างกันออกไปในพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด ส่วนหนึ่งเป็นการ
กระตุน้จากระบบตลาด การขยายตัวของการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม 
ซึง่มีพืชเศรษฐกจิท่ีส�าคัญ ได้แก่ มันส�าปะหลงั ท�าให้ชาวบ้านในชมุชน

ต่าง ๆ หันมาประกอบอาชีพท�าไร่มันส�าปะหลัง และส่งขายให้กับ 

โรงแป้งท่ีเข้ามาตั้งโรงงานเพ่ือรับซื้อมันส�าปะหลังจากชาวบ้าน 

ในพื้นที่บริเวณรอบ ๆ  อ�าเภอศรีราชา นอกจากการท�าอุตสาหกรรม
เกษตรแล้วยงั พบว่าในบริเวณแหลมฉบงัในยคุนีไ้ด้มีการปรับเปลีย่น
การประมงแบบดั้งเดิมมาเป็นการท�าประมงพาณิชย์ โดยจะพบว่า  
ในบริเวณบ้านอ่าวอุดมได้เปล่ียนจากการใช้เรือแจว มาเป็นการใช้
เรือไดหมึก อุตสาหกรรมต่อเรือ นอกจากนี้ในยุคนี้ยังเป็นยุคเริ่มต้น
ของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมจากการเข้ามาของกลุ่มอุตสาหกรรม
ปิโตเลียม อันได้แก่ บริษัทไทยออยล์ โรงกล่ันน�้ามันปิโตรเลียม 

เอสโซ่ ศรีราชา บริษทัคลังปิโตรเลียมศรีราชา และการริเร่ิมนโยบาย
การสร้างท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง (กลุ่มผู้อาวุโสชุมชนทุ่งสุขลา, 
สัมภาษณ์ 5  มีนาคม 2561)  
 ยุคท่ี 3 แหลมฉบังในยุคแห่งการเปล่ียนแปลงเป็นเมือง
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2520-2535) เป็นยคุแห่งการขยายตวัเข้ามาของ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ  ในพ้ืนท่ี อันได้แก่ ท่าเรือเอกชน ท่าเรือของบริษทั
สยามเคอร่ี โดยเป็นบริษทัท่ีส่งสนิค้าทางเรือ สินค้าท่ีบริษทัรับขนส่ง
ได้แก่ น�้าตาล ข้าวสาร ไม้ยูคาลิปตัส พร้อมทั้งสร้างโกดังเก็บสินค้า 
ท่าเรือสยามคอมมินเชียน เป็นบริษัทส่งสินค้า ประเภท ปุ๋ย กะลา
ปาล์ม บริษัท เจซี มาร์ลิน เป็นบริษัทรับขึ้นถ่านหิน มีการตรา 
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องท่ี ต�าบลทุ่งสุขลา 
อ�าเภอศรีราชา และ ต�าบลบางละมุง อ�าเภอบางละมุง จงัหวัดชลบรีุ 
พ.ศ. 2521 เพ่ือเวนคืนท่ีดินในท้องท่ี เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการ
ก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง และการเกิดของนิคมอุตสาหกรรม 

แหลมฉบงั โดยโครงการท่าเรือแหลมฉบงัขัน้ท่ี 1 ได้เร่ิมงานก่อสร้าง
ตั้งแต่ปี 2530 แล้วเสร็จและเปิดด�าเนินการท่าเทียบเรือ B1 เป็น 

ท่าแรกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2534 (กลุ่มผู้อาวุโสชุมชนอ่าวอุดม, 
สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2561)  
 ยุคท่ี 4 แหลมฉบังในยุคของการเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
(พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน) เป็นยุคท่ีพ้ืนท่ีแหลมฉบังได้เข้าสู่การเป็น
เมืองอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวจากการเข้ามาของท่าเรือน�้าลึกมีผล
ให้พ้ืนท่ีแหลมฉบงัยกระดับเป็นเทศบาลนครตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เร่ือง เปล่ียนแปลงฐานะเทศบาลต�าบลแหลมฉบงั อ�าเภอ
ศรีราชา และอ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลนคร 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2553 ในขณะเดียวกนั การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะท่าเรือ 
น�า้ลึกแหลมฉบงักข็ยายตวัมากขึน้ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
ได้ถกูสร้างขึน้และขยายตวัมาเป็น 2 ระยะด้วยกัน และจากนโยบาย
ของระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวันออกกพ็บว่า ท่าเรือน�า้ลึกแหลมฉบงั
ได้ถูกบบรรจุอยู่ในแผนการพัฒนาเพื่อขยายท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง
ระยะท่ี 3 ในการสนับสนุนการขนส่งและโลจิสติกส์ในการขนส่ง
สินค้าทางเรือในแผนของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 
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โดยโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 เป็นการเพ่ิมขดีความ
สามารถของท่าเรือเพ่ือรองรับความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเล
ระหว่างประเทศท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยจะด�าเนินการก่อสร้าง 
ท่าเทียบเรือส�าหรับจอดเรือน�้าลึก และสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ  
รวมท้ังการพัฒนาศูนย์การขนส่งตูส้นิค้าทางรถไฟท่ีท่าเรือแหลมฉบงั 
(Single Rail Transfer Operator, SRTO) ก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อแก้ไข
ปัญหาจราจรภายในท่าเรือ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาการขนส่ง
และโลจิสติกส์ในฐานะท่าเรือน�้าลึกท่ีเป็นจุดขนส่งสินค้าท่ีเป็น 

เส้นทางการขนส่งเป็นแนวตรง จากท่าเรือแหลมฉบงัไปท่าเรือน�า้ลึก
ทวาย ประเทศพม่า (สัมภาษณ์ตัวแทนผู้บริหารท่าเรือแหลม, 1 
มีนาคม 2561; ผู ้น�าชุมชนแหลมฉบัง อ่าวอุดมและทุ่งสุขลา, 
สัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2561)
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่	2 การศึกษาพบว่า 
ผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีแหลมฉบัง มีผล 

ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลจาก 

การพัฒนาในด้านเศรษฐกจิ คือ การล่มสลายของอาชพีเกษตรกรรม 
การปิดล้อมของอุตสาหกรรม คือ การจัดระเบียบทางสังคมเมือง
แบบใหม่ มีการสร้างองค์กรแบบใหม่ กติกาแบบใหม่ และการใช้
ความรู้ชดุใหม่ขึน้มาแทนภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน องค์กรชมุชนและจารีต
ประเพณีเดมิ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์เชงิอ�านาจเพ่ือ
ควบคุมทรัพยากรธรรมชาต ิวิถกีารผลิต การแบ่งปันผลผลติ ผลของ
การปิดล้อมนี้ท�าให้ชุมชนไม่มีอ�านาจในการต่อรองหรือควบคุม
นโยบายสาธารณะของรัฐ ประชาชนในแหลมฉบังกลายเป็น
ประชาชนผู้ไร้อ�านาจในทางเศรษฐกิจ กลายเป็นผู้บริโภคแบบ
สมบรูณ์ท่ีต้องฝากชวิีตอนาคตไว้กบัการพัฒนาแบบทุนนยิม ภายใต้
เง่ือนไขกติกาชุดใหม่ ท�าให้ชุมชนแหลมฉบังต้องเดินไปสู่เส้นทาง 
การพัฒนาในภาวะจ�ายอม เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของกลไกตลาด ชมุชน
แหลมฉบังได้รับนโยบายจากการพัฒนาของโครงการพัฒนาชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ตั้งแต่ทศวรรษท่ี 2500 
เป็นต้นมา ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของการเข้ามา
ของโรงงานอุตสาหกรรม 
 ต่อมาเม่ือมีอุตสาหกรรมเข้ามาเป็นจ�านวนมาก จากการ
สร ้างโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมแหลมฉบัง ซึ่งเป ็นผลให  ้

สภาพแวดล้อมชมุชนมีการขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมมากขึน้ 
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของพ้ืนท่ีในขนาดของการใช้พ้ืนท่ี
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 
พ.ศ. 2540 พบว่า ในรอบรัศมีของเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
5 กโิลเมตรนัน้ เป็นพ้ืนท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมเกดิขึน้อย่างรอบด้าน 
และจ�านวนพื้นที่ทางการเกษตรลดน้อยลง โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรม 

ท่ีส�าคัญ กลุ ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โครงการอุตสาหกรรม 

สวนสหพัฒน์ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เขตอุตสาหกรรม 

ส่งออก เขตพาณิชยกรรม ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือท่ีมีความส�าคัญ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันในภาคตะวันออก  
ซึ่งห่างจากกรุงเทพประมาณ 120 กิโลเมตร โครงการพัฒนาท่าเรือ
แหลมฉบังได้ถูกสร้างขึ้นและขยายตัวมาเป็น 2 ระยะด้วยกัน และ
จากนโยบายของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกก็พบว่า ท่าเรือ 

น�้าลึกแหลมฉบังได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนการพัฒนาเพ่ือขยายท่าเรือ 

น�า้ลึกแหลมฉบงัระยะท่ี 3 ในการสนบัสนนุการขนส่งและโลจสิตกิส์
ในการขนส่งสินค้าทางเรือ เป็นต้น   
 ผลจากการพัฒนาในด้านการเมืองและสังคมในแหลมฉบงั 
ท�าให้เกดิความเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมการเมืองอย่างกว้างขวาง 
เกิดการผูกขาดอ�านาจการเมืองผ่านของระบบการเลือกต้ังท้องถ่ิน 

ท่ีอ�านาจทางการเมืองกระจุกตัวอยู่ในมือนายทุนท้องถ่ิน ซ่ึงเป็น 

กลุ่มคนท่ีมีฐานทางเศรษฐกจิม่ันคง เป็นผู้ครองอ�านาจทางการเมือง
ฐานะของผู้น�าในเทศบาลเกิดการแตกตัวของสังคมท่ีท�าให้เกิด 

กลุ่มคนท่ีหลากหลายท้ังกลุ่มชนช้ันน�าท่ีได้ผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอุตสาหกรรม กลุ่มคนชั้นกลางที่ย้ายเข้ามาท�างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงผู้ประกอบการ นักลงทุน ฯลฯ กลุ่มคนท่ี
ประกอบอาชีพค้าขายรายย่อยในชุมชน กลุ่มคนหนุ่มสาวท่ีอพยพ
มาจากต่างจังหวัดเพ่ือเข้ามาท�างานในนิคมอุตสาหกรรม และ  
กลุ่มชาวบ้านดั้งเดิมท่ีต้องเผชิญกับความล้มเหลวในชีวิตหลังจาก 

ขายท่ีดินให้กับนายทุนเพ่ือไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมกลายเป็น 

คนหาเช้ากนิค�า่ และกลุ่มของชาวประมงท่ีประสบปัญหาในเร่ืองของ
การประกอบอาชีพ (สมนึก  จงมีวศิน, สัมภาษณ์ 15 มีนาคม 2561) 
 ผลพวงของการพัฒนาท�าให้เกิดปฏิกิริยาและปฏิบัติการ
ทางสังคมของชุมชนในพ้ืนท่ีฉบังต่อการสังคมอุตสาหกรรมนั้น  
ออกมาตามชนชัน้ต่าง ๆ  คือ กลุ่มนายทุนระดบัสูงได้รับผลประโยชน์
การขยายตัวของการเข้ามาของอุตสาหกรรมอย่างเต็มท่ี กลุ ่ม 

นายทุนใหม่ เป็นกลุ่มคนท่ีได้รับผลประโยชน์จากการเปล่ียนแปลง 
กลุ่มคนเหล่านี้มีปฏิกิริยาและปฏิบัติการทางสังคมในฐานะท่ีได้รับ
ผลประโยชน์จากการเข้ามาของอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี จากการ 

กว้านซื้อท่ีดินราคาถูกจากชาวบ้าน และได้ขายท่ีดินให้กับนายทุน
โดยตรง จึงท�าให้กลุ่มชาวบ้านเหล่านี้ขายท่ีดินได้ในราคาสูงกว่า 

ชาวบ้านโดยทั่วไป กลุ่มคนเหล่านี้แสดงออกมาเป็น 2 ลักษณะคือ 
ขายท่ีดินท�ากินให้กับบริษัทและไปจับจองท่ีดินในบริเวณท่ีห่างไกล
ออกไปเพ่ือประกอบอาชีพการท�าไร่มันส�าปะหลังในบริเวณบ่อวิน 
เม่ือนิคมอุตสาหกรรมขยายตัวออกไปในบริเวณดังกล่าว กลุ่มคน
เหล่านีไ้ด้ขายท่ีดนิให้กบัโรงงาน ราคาท่ีดนิท่ีสูงข้ึนหลายเท่าตวั และ
กลายเป็นนายทุนใหม่ท่ีประสบความส�าเร็จจากการขายท่ีดิน กลุ่ม
ของชาวบ้านท่ีประสบความส�าเร็จจากการขายท่ีดิน และน�าท่ีดิน 

ที่เหลืออยู่มาท�าธุรกิจให้เช่า กลุ่มคนชั้นกลาง เป็นกลุ่มคนที่ปรับตัว
ให้เข้ากับชุมชนเมืองโดยการผันตัวเองให้เข้ากับวิถีชีวิตของสังคม
อุตสาหกรรม เช่น การท�าค้าขายรายย่อยให้กับคนในชุมชน และ
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พนักงานบริษัท กลุ่มคนท่ีเผชิญกับความล้มเหลวในสังคมเมือง
อุตสาหกรรม หลังจากการเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรและ 

ถูกปิดล้อมด้วยอุตสาหกรรม การศึกษาพบว่า ชาวบ้านกลุ่มท่ีโดน
เวนคืนท่ีดินและต้องอพยพย้ายออกนั้น ต้องปรับเปล่ียนวิถีชีวิต 

ของตนเองให้สามารถอยู่ในเมืองอุตสาหกรรมซึ่งมีความแตกต่าง 
จากวิถชีวิีตของตนเองโดยส้ินเชงิ กลุ่มคนเหล่านีไ้ด้อาศัยกลไกต่าง ๆ  
ในการปรับตัว บางกลุ่มหันหน้าพ่ึงพารัฐ และผันตัวเข้าไปท�างาน 

ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม บางกลุ่มสร้างฐานทรัพยากรเพ่ือต่อรอง
กับองค์กรรัฐ โดยพยายามท่ีจะฟื ้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ 

ในชมุชนเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองต่อรองกบัการท่าเรือและภาคอุตสาหกรรม 
หรือกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านอ่าวอุดมท่ีได้พยายามฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติทางทะเล โดยการก่อตั้งกลุ่มประมงขึ้นมาเพ่ือใช้กลุ่ม 

ดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือในการดงึให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ท้ัง เทศบาล ชุมชน 
และผู้น�าชุมชน เข้ามาช่วยกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  
โดยขับเคลื่อนบนฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม กองทุน การสร้าง
กติกาชุมชนขึ้นมาในรูปแบบของธรรมนูญชุมชน (กลุ่มผู้น�าชุมชน
อ่าวอุดม, สัมภาษณ์ 25 มีนาคม 2561) 
 ผลกระทบจากการพัฒนาในด้านส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี 

แหลมฉบัง พบว่า เกิดปัญหามลพิษท้ังทางอากาศและทางทะเล  
ในส่วนของมลพิษทางทะเลนั้นเกิดจากการที่มนุษย์น�าเอาสิ่งต่าง ๆ 
ลงสู่ส่ิงแวดล้อมในทะเล เช่น น�า้เสีย ขยะ จากคราบน�า้มนัและน�า้มัน
ร่ัวไหลนี้ การพบสารเคมีปนเปื้อนในเกลือทะเลสีขาว การเกิด 

สารเคมีร่ัวไหลในพ้ืนท่ีแหลมฉบัง จากการศึกษาพบว่า แหลมฉบัง
เป็นพ้ืนท่ีเกิดเหตุการณ์สารเคมีร่ัวไหลเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง ความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิเนือ่งจากการขยายตวัของสังคม
อุตสาหกรรมจากการเปิดพ้ืนท่ีเพ่ือท�าท่าเรือ และนคิมอุตสาหกรรม 
ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่น�ามาซึ่งการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมเป็นจ�านวนมาก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีเกิดจากการขุดบ่อ การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพ่ือสร้างท่ีอยู่อาศัย การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมยังส่งผลต่อระบบนิเวศท่ีล่มสลายลง            
เนื่องจากการถมทะเล (กลุ่มผู้น�าชุมชนแหลมฉบัง, สัมภาษณ์ 21 
มีนาคม 2561)
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่	3 ผู้วิจัยข้อเสนอที่
ส�าคัญต่อรัฐบาลถงึแนวทางและมาตรการเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนา
ในพ้ืนท่ีแหลมฉบัง ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 

ตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 และ
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3  ดังนี้ รัฐบาลควรพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในแหลมฉบัง ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

ในแหลมฉบังให้มีข้อมูลความรู ้ท่ีเท่าทันการเปล่ียนแปลงต่อ
สถานการณ์ในแหลมฉบัง สามารถใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาชุมชน
และสามารถท่ีจะใช้ความรู้ท�างานนัน้ควบคู่กนัไปด้วย รัฐบาลต้องให้

ความส�าคัญของการกระจายรายได้ของประชาชนในชมุชนควบคู่กับ
ความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ รัฐบาลต้องปรับแนวทางการชดเชย
จากผู้ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีแหลมฉบัง รัฐบาล
ต้องให้ความส�าคัญกับการจัดการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจาก 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีแหลมฉบัง รัฐบาลต้องปรับ
กระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่บนฐานของการพัฒนาทีย่ัง่ยนืและใส่ใจ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 รัฐบาลต้องกระจายอ�านาจในการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะให้กับประชาชนในท้องถ่ินได้มีบทบาทในการก�าหนด
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน เพราะ 

ที่ผ่านมารัฐบาลผูกขาดอ�านาจการตัดสินใจเชิงนโยบาย การพัฒนา
และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาตามกลไกทุนนิยมท่ีเน้นการ
แสวงหาผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเป็นหัวใจหลักของการพัฒนา ละเลย
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีอยู่บริเวณรอบโรงงาน เป็นผลให้
ประชาชนในบริเวณรอบ ๆ โรงงาน ต้องประสบปัญหาในเรื่องของ
การได้รับมลพิษ ปัญหาเรื่องสุขภาพ และท้ายที่สุดน�าพาไปสู่ความ
ขดัแย้งระหว่างประชาชนกับโรงงานและประชาชนกบัรัฐในท้ายท่ีสดุ  
ในปัจจุบันยังไม่สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้น 
รัฐบาลควรมีการกระจายอ�านาจให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการแสดงความคิดเห็นกับการพัฒนา เป็นต้น โดยการจัดตั้ง               
คณะกรรมการร่วมในการพัฒนาเพ่ือด�าเนินกิจกรรมร่วมกันของ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ในแหลมฉบังในรูปแบบของประชาธิปไตย แบบ
ปรึกษาหารือ (deliberative democracy) 
 ในส่วนของการกระจายรายได้ลงสู่ประชาชนฐานรากและ
การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกจิให้กบัประชาชนในท้องถิน่ ผูว้จิยั
เห็นว่าต้องการปรับปรุงท่าเรือให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว เหมือนกับ
ต่างประเทศ เช่น ท่าเรือคลาร์กคีย์ ประเทศสิงคโปร์ (clarke  
quay) ท่าเรือฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท่าเรือฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมัน ท่าเรือวัลเดซ  
รัฐอลาสกา สหรัฐอเมริกา ท่าเรือวัลเดซ และ ท่าเรือเอเชียทีค  
เดอะริเวอร์ฟรอนท์ ย่านเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร การส่งเสริม
การท่องเท่ียวชุมชน โดยอาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากร 
ธรรมชาตท่ีิมีอยูใ่นชมุชน โดยในต�าบลแหลมฉบงันัน้มีแหล่งท่องเท่ียว 
ท่ีสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ป่าชายเลน
บ้านแหลมฉบัง การสร้างทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสร้างอ�านาจ 

ในการต่อรอง จากการฟื ้นฟูป่าชายเลนผืนสุดท้ายในบริเวณ
บ้านแหลมฉบงัในปี พ.ศ. 2546 ซึง่สามารถน�าพ้ืนท่ีดงักล่าวมาพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือสร้างได้กบัคนในชมุชน สร้างการบรูณาการ
ระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นธรรมกับชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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สรุปและอภิปรายผล
 พลวัตการพัฒนาแหลมฉบงัในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ท่าเรือน�้าลึกของไทยท่ีผ่านมายังขาดมิติของการจัดการส่ิงแวดล้อม
ที่ดี ความเป็นธรรมของการพัฒนา การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังจะเห็นได้
จากผลการศึกษาในคร้ังนี้มีความสอดคล้องกับ สุภัทรา  ตันเงิน  
(2554) พบว่า ในชุมชนประกอบไปด้วยกลุ่มผู้อยู่อาศัยท่ีอาจแบ่ง
ออกได้อย่างน้อยสองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้อยู่อาศัยดั้งเดิม และกลุ่มที่มี
การย้ายถ่ินมาอยู่อาศัยไม่เกิน 10 ปี พบว่า ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย 

ในชมุชนมีความสัมพันธ์กบัรายได้ คือ มีแนวโน้มท่ีจะมีรายได้มากขึน้ 
เนื่องจากมีโอกาสเปล่ียนแปลงการประกอบอาชีพ โดยกลุ่มอาชีพ 

ท่ีได้ประโยชน์ คือ ผู้ประกอบอาชีพค้าขายและผู้ประกอบอาชีพ 

ภาคบริการ เกดิการตอบสนองทางสงัคมกบัภายนอกและการปรับตวั 
ด้านอาชีพ รวมท้ังส่วนงานสนบัสนนุท่ีเกีย่วข้องกับท่าเรือ อย่างไรกต็าม 
ท่าเรือแหลมฉบงัไม่ได้ท�าให้เกดิการจ้างงานโดยตรงกบัส่วนปฏิบตักิาร 
ท่าเรือน�้าลึก ส�าหรับผลกระทบด้านลบท่ีเกิดขึ้นจากการตั้งท่าเรือ
แหลมฉบัง คือ ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ีมีต ่อชุมชน  
การเปล่ียนแปลงวิถชีวิีตและอาชพีของชาวบ้าน โดยเฉพาะชาวบ้าน
ในชุมชนท่ีอยู ่มาเป็นระยะเวลานาน และการศึกษาของผู้วิจัย 

ยงัสอดคล้องกบัการศึกษาของ มูลนธิิบรูณะนเิวศ (2557) ท่ีชีใ้ห้เหน็
ถึงผลกระทบจากการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบังต่อคุณภาพ 

ชาวบ้านชมุชนแหลมฉบงัและพ้ืนท่ีใกล้เคียง เช่น น�า้ทะเลเตม็ไปด้วย
คราบน�้ามัน ชายฝั่งถูกกัดเซาะ กลิ่นเหม็น แหล่งน�้าปนเปื้อนมลพิษ 
อุบัติภัยจากสารเคมีร่ัวไหลจนมีผู ้บาดเจ็บและเสียชีวิต น�้าฝน 

กินไม่ได้ ฯลฯ หรือการศึกษาของ กฤษณา  วิสมิตะนันทน์, ระหัตร  
โรจนประดษิฐ์ และกมลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒ (2560) ท่ีศึกษาพบว่า 
ศึกษาการพัฒนาของท่าเรือและพ้ืนท่ีโดยรอบต้องให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพ่ือชี้ให้เห็นกระบวนการและปัจจัยท่ีผลักดันให้เกิด          
การพัฒนาในท่าเรือและการพัฒนาของพื้นท่ีท่ียั่งยืนเป็นธรรมต่อ
ชุมชนและระบบนิเวศน์ แต่การศึกษาของผู้วิจัยพบว่า การพัฒนา 
ในพ้ืนท่ีแหลมบงัได้ละเลยผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย การพัฒนาไม่เป็นธรรม
ต่อชมุชนและระบบนเิวศน์ท่ียัง่ยนื ไม่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา 
ท่ียัง่ยนื (World Commission on Environment and Development 
WCED., 1990) การพัฒนาพ้ืนที่แหลมฉบังตั้งอยู่บนอุดมการณ์ 
เสรีทุนนิยมท่ีเอาก�าไรเป็นตัวตั้ง ละเลยวิถีชีวิตชุมชนระบบนิเวศน์ 
ที่สมดุล เป็นการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนในพื้นที่

ข้อเสนอแนะ
 1. การก�าหนดนโยบายของรัฐบาลในโครงการภายใต้ 
เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต้องตั้งอยู่บนฐาน
ของความเป็นธรรมของทุกฝ่าย ให้ความส�าคัญกบัแนวคิดการพัฒนา
ท่ียั่งยืน และความม่ันคงของมนุษย์ท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม

 2. การผลักดันโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีแนวโน้มมีผล 

กระทบต่อชุมชน รัฐบาลต้องมีการท�าความเข้าใจในทุกภาคส่วน 

ท่ีเป็นผูมี้ส่วนได้เสยี (stakeholders) โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิน่ 
ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักก่อนก่อนด�าเนนิโครงการขนาดใหญ่
ที่มีผลกระทบต่อชุมชน 
 3. การพัฒนาพ้ืนท่ีแหลมฉบังท่ีผ่านมาชาวบ้านในชมุชน
นั้นประสบความล้มเหลวต่อการปรับตัวเข้ากับเมืองอุตสาหกรรม 
ท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากตนเองไม่มีความรู้ที่จะสามารถด�ารงชีพ
ในสังคมอุตสาหกรรมได้ ดังนั้นรัฐบาลควรมีการส่งเสริมการสร้าง
ความรู้ให้กบัประชาชนเพ่ือให้เขาสามารถประกอบอาชพีได้ในเมือง
อุตสาหกรรมได้
 4. รัฐบาลควรพัฒนาบริเวณพ้ืนท่ีท่าเรือน�้าลึกให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ท่ีให้ประชาชนสามารถจะเข้าไปใช้พ้ืนในการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจได้ 
 5. การพัฒนาพ้ืนที่แหลมฉบังต้องให้ความส�าคัญกับ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อความมั่นคงของชุมชนในระยะยาว

เอกสารอ้างอิง
กรุงเทพธุรกิจ.  (2557).  “332	กม.	เชื่อมรถไฟแหลมฉบัง-ทวาย”	 
	 พาไทยศูนย์กลางเศรษฐกิจ.  (ออนไลน์)  แหล่งที่มา :   
 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/ 
 646153 (1 ตุลาคม 2560).   
กรุงเทพธุรกิจ.  (2562).  “ศกัยภาพท่าเรือแหลมฉบงั”.  (ออนไลน์).   
 แหล่งที่มา :  https://www.bangkokbiznews.com/ 
 news/detail/841049 (2 ธันวาคม 2560). 
กฤษณา  วิสมิตะนันทน์, ระหัตร  โรจนประดิษฐ์ และ กมลชนก   
 สุทธิวาทนฤพุฒ.  (2560).  “การศึกษาเปรียบเทียบการ 
 พัฒนาพ้ืนท่ีริมน�้าท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือโยโกฮามา”  
	 จฬุาลงกรณ์ธุรกจิปรทิศัน์, 39: 152 (เมษายน-มิถุนายน)
กลุ่มผู้น�าชุมชนแหลมฉบัง.  (21 มีนาคม 2561).  สัมภาษณ์.
กลุ่มผู้น�าชุมชนอ่าวอุดม.  (25 มีนาคม 2561).  สัมภาษณ์
กลุ่มผู้อาวุโสชุมชนทุ่งสุขลา.  (5 มีนาคม 2561).  สัมภาษณ์.
กลุ่มผู้อาวุโสชุมชนแหลมฉบัง.  (1 มีนาคม 2561).  สัมภาษณ์.
กลุ่มผู้อาวุโสชุมชนอ่าวอุดม.  (7 มีนาคม 2561).  สัมภาษณ์.
การท่าเรือแห่งประเทศไทย.  (2560).  รายงานประจ�าปี	 2560.  
 กรุงเทพมหานคร: การท่าเรือแห่งประเทศไทย.
การท่าเรือแห่งประเทศไทย.  (2563).  “การท่าเรือแห่งประเทศไทย”.   
 (ออนไลน์).  แหล่งที่มา :  https://www.mot.go.th/ 
 about.html?id=14. (3 กุมภาพันธ์ 2563) 
ข่าวเศรษฐกิจ.  (2552).  “รายงานสถานการณ์สารเคมีร่ัวไหล”,	 
	 RYT9.  (ออนไลน์).  แหล่งที่มา :  http://www.ryt9. 
 com/s/cabt/760740. (2 ธันวาคม 2552).



มห
าวิท
ยาลั
ยรา
ชภ
ัฏรำ
ไพพ
รรณ
ี

โอฬาร  ถิ่นบางเตียว, สิตางศ์  เจริญวงศ์

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564   135

ตวัแทนผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบงั (ไม่ประสงค์ออกนาม).   (1 มีนาคม  
 2563).  สัมภาษณ์.
ไทยพับลิก้า.  (2557).  “นักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อมชี้ความ 

	 บกพร่องท่าเรือแหลมฉบงักรณสีารเคมีร่ัว-เสนอทบทวน 

	 แผนฉุกเฉินและตอบโต้”,	 ไทยพับลิก้า.  (ออนไลน์).   
 แหล่งท่ีมา :  http://thaipublica.org/2014/07/butyl- 
 acrylate-laemchabangport/. (2 ธันวาคม 2552).  
ผู้จัดการออนไลน์.  (2555).  “เร่งหาทางออกโครงการก่อสร้าง 
	 ท่าเรือแหลมฉบงัเฟส	3”,	ผูจั้ดการออนไลน์.  (ออนไลน์).   
 แหล่งที่มา :  https://mgronline.com/local/detail/ 
 9550000079758. (5 ธันวาคม 2560).
ผู้น�าชุมชนทุ่งสุขลา (ไม่ประสงค์ออกนาม).  (12 มีนาคม 2561).   
 สัมภาษณ์.
ผู้น�าชุมชนแหลมฉบัง (ไม่ประสงค์ออกนาม).  (12 มีนาคม 2561).   
 สัมภาษณ์.
ผู้น�าชุมชนอ่าวอุดม (ไม่ประสงค์ออกนาม).  (12 มีนาคม 2561.)   
 สัมภาษณ์.
ผู้อาวุโส (ไม่ประสงค์ออกนาม).  (12 มีนาคม 2561).  สัมภาษณ์.
เพ็ญโฉม  แซ่ตั้ง และวลัยพร  มุขสุวรรณ.  (2546).  รายงานฉบับ 

	 สมบูรณ์	 รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

	 จากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที ่
	 ใกล้เคียง.  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.). 
มูลนธิิบรูณะนเิวศ.  (2557).  “แหลมฉบงัเป้ือนมลพษิ”.  (ออนไลน์).   
 แหล่งท่ีมา :  http://www.earththailand.org/th/ 
 pollution/55. (6 ธันวาคม 2560).  
ระหัตร  โรจนประดิษฐ์.  (2549).  นาวาสถาปัตยกรรมผังเมือง.   
 กรุงเทพมหานคร: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลัย.
สมนึก  จงมีวศิน.  (2556).  เอกสารประกอบการบรรยายจาก	 
	 “เครือข่ายคดัค้านท่าเรือฯ”	สู่	“วาระเปล่ียนตะวนัออก”	 
	 เปล่ียน	ME	 เป็น	WE	 กลไกการขับเคล่ือนเครือข่าย	 
	 ยกระดับจาก	“ประเด็น”	สู่ภูมิภาค.  เครือข่ายประชาชน 

 คัดค้านการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นท่ีสามเครือข่าย 

 เพื่อนตะวันออกวาระเปลี่ยนตะวันออก. 
สมนึก  จงมีวศิน.  นักวิชาการเอ็นจีโอ.  (15 มีนาคม 2561).  
 สัมภาษณ์.

ส�านกัข่าวอินโฟเควสท์.  (2563).  “บอร์ด	EEC	ส่ังศกึษา	3	โครงการ 
	 เชื่อมแหลมฉบังกับนานาชาติเพิ่มปริมาณตู้สินค้า”,	 
	 อินโฟเควสท.์  (ออนไลน์).  แหล่งที่มา :  https://www. 
 infoquest.co.th/news/2020-32a09a2bc130c3d 

 594e5ae661806917f. (7 ธันวาคม 2560). 
ส�านกัข่าวอิศรา.  (2555).  “ค�าถามจาก	“ชมุชนป้องอ่าวบางละมุง- 
	 นาเกลือ”...ดุลยภาพกาพฒันาอยูต่รงไหน?”,	ศนูย์ข่าว 

	 เพื่อชุมชน.  (ออนไลน์).  แหล่งที่มา :  http://www. 
 isaranews.org/community/comm-scoop-docu 

 mentary/7000-3.html. (9 ธันวาคม 2560). 
ส�านักข่าวอิสรา.  (2557).  “เกิดเหตุสารเคมีร่ัวไหลที่ท่าเรือ 

	 แหลมฉบัง	เร่งอพยพประชาชน”.  (ออนไลน์).  แหล่ง 
 ท่ีมา :   https://www.isranews.org/isranews/31331- 
 เกิดเหตุสารเคมีร่ัวไหลท่ีท่าเรือแหลมฉบัง-เร่งอพยพ 

 ประชาชน.html. (12 ธันวาคม 2560).
สุกรานต์  โรจนไพรวงศ์.  (2545).  อุบัติภัยทางทะเล,	ทะเลและ 
	 ทรัพยากรชายฝั ่ง,	 สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมไทย.   
 กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโลกสีเขียว.
สุกรานต์  โรจนไพรวงศ์.  (2546).  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย.  
 กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโลกสีเขียว.
สุภัทรา  ตันเงิน.  (2554).  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

	 ของท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบังต่อชุมชนบ้านแหลมฉบัง	 
	 จังหวัดชลบุรี,	 วิทยานิพนธ์การวางแผนภาคและเมือง 
	 มหาบณัฑติ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.
Bird, J.  (1980).  Seaports	as	a	subset	of	gateways	for	 
	 regions:	a	research	survey.  Progress in Human  
 geography, 4(3). 
Creswell, J. W.  (2007).  Qualitative	Inquiry	&	Research	 
	 Design.  London: Sage. 
Dooms, M., van der Lugt, L., & de Langen, P. W.  (2013).   
 International	 Strategies	 of	 Port	 Authorities:	 
	 The	Case	of	the	Port	of	Rotterdam	Authority.   
 Research in Transportat ion Business &  
 Management, 8. 



มห
าวิท
ยาลั
ยรา
ชภ
ัฏรำ
ไพพ
รรณ
ี

สมสุดา  จันทเจียง, วีระพันธ์  พานิชย์, ธนะวัฒน์  วรรณประภา

136   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์	เรื่อง	การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น	
วิชาวิทยาการค�านวณ	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนขยายโอกาส	

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
The	Development	of	e-leaning	on	Basic	Robot	Design	in	Computing	Science	Subject	

for	Grade	8	students	at	Opportunity	Expansion	schools		
under	Nakhonnayok	Primary	Educational	Service	Area	Off ice

สมสุดา		จันทเจียง*, วีระพันธ์  พานิชย์, ธนะวัฒน์  วรรณประภา
Somsuda  Janthajiang, Weerapun  Panich, Thanawat  Wanprapa

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 20131
Education Technology, Faculty of Education, Burapha University, Chonburi 20131 Thailand

*Corresponding author E-mail: 61920117@go.buu.ac.th
(Received: June 7 2021; Revised: July 22 2021; Accepted: July 29 2021)

บทคัดย่อ
 งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น รายวิชา 
วิทยาการค�านวณ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 2) เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง  
การออกแบบหุน่ยนต์เบือ้งต้น ตามเกณฑ์ 80/80 3) เพ่ือประเมินทักษะทางการคิดเชงิค�านวณท่ีเรียนด้วยการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 
เรื่อง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบ
หุ่นยนต์เบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม จ�านวนนักเรียน 23 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) การจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง การออกแบบหุน่ยนต์เบือ้งต้น 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3) แบบฝึกทักษะประจ�าหน่วยการเรียนรู้ 4) แบบประเมินทักษะการคิดเชิงค�านวณของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ เร่ือง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง  
การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น 
 ผลการศึกษาพบว่า ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พบว่า การประเมินคุณภาพของ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด ( x̄  = 4.64, S.D. = 0.56) ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพ E1/E2 = 80.33/83.04 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ 80/80 ผลการศึกษาทักษะการคิดเชิงค�านวณท่ีเรียนด้วยการจัด 

การเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง การออกแบบหุน่ยนต์เบือ้งต้น พบว่า นกัเรียนมีทักษะการคิดเชงิค�านวณจากการเรียนด้วยการจดัการเรียน
การสอนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53

ค�าส�าคัญ : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์, การคิดเชิงค�านวณ
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Abstract
 This research aims to : 1) develop online teaching and learning on basic robot design in computational 
science courses for Grade 8 students, 2) test the effectiveness of the online teaching and learning management  
on basic robotics design in accordance with criteria of 80/80, 3) assess computational thinking skills learned by the 
online teaching and learning program in design. On Introduction to Robot and 4) study students satisfaction with 
online teaching and learning on basic robot design. The sample was a group of 23 students in Grade 8 at Wat Sunthon 
Phichitaram School The research tools included as follows : 1) online teaching and learning on introductory robot 
design, 2) pre- and post-study quizzes, 3) unit-based skills training, 4) skills assessment form of the computational 
thinking of students after studying by providing online teaching and learning on introductory robot design and,  
5) student satisfaction assessment with Online Instructional Management on Basic Robot Design.
 The results of the study showed that the results of the development of online teaching and learning  
management on basic robot design for Grade 8 students, the school expanded the opportunities under the Nakhon 
Nayok Primary Educational Service Area Office found that the quality assessment of online teaching and learning 
management on robot design was preliminary. The opinions of technical experts were at the level most appropriate 
( x̄  = 4.64, S.D. = 0.56). Results of the development of online teaching and learning on basic robot design showed 
performance test results E1/E2 = 80.33/83.04 meet the established criteria of 80/80 The results of the  
computational thinking skills learned with the Online Instructional Management on Introduction to Robot Design,  
it was found that students who had computational thinking skills from learning by organizing an online teaching  
and learning program on introductory robot design in total was good. The average value was 2.70. The satisfaction 
of the students studying with the introduction of online learning and teaching on robot design was at the highest 
level ( x̄  = 4.53)

Keywords : E-leaning, Computational thinking
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บทน�า
 รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษาไว้หนึ่ง
นโยบาย คือ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 โดยสร้างแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ใหม่ในระบบดจิทัิล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยด้ีานวิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษา
คอมพิวเตอร์ (Programming Language) ตัง้แต่ระดบัประถมศึกษา 
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต�าบลส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ 
ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับ 

ภาคปฏิบัติจริง 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
ได้ก�าหนดตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ฉบับปรับปรุง 2560) ท่ีเน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ  
ให้ผู้เรียนมีทักษะส�าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท�ากิจกรรม 

ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงค�านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการแก้
ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเพ่ือการด�ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์อ่ืน ๆ  เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
 ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการ
ค�านวณ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม  
ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการค�านวณ สัปดาห์
ละ 1 คาบ เวลาเรียนคาบละ 50 นาที ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน
ในรายวิชาวิทยาการค�านวณ พบว่า ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้
ท่ีแตกต่างกนั การรับรู้เนือ้หาของแต่ละคนไม่เท่ากนั อีกท้ังระยะเวลา 
ในการจัดการเรียนรู้มีเวลาท่ีจ�ากัด ท�าให้ผู้เรียนขาดองค์ประกอบ 

ในการเรียนรู้และท�าให้เกิดข้อจ�ากัดในการเรียนรู้เกิดขึ้น ท้ังนี้จาก
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการค�านวณ ในหน่วย 

การเรียนรู้การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบตัด้ิวยตนเองนัน้ ปัญหาท่ีเกดิขึน้คือ เนือ่งจากเนือ้หาเป็นเนือ้หา
ท่ีต้องอาศัยพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมการออกแบบและการเขียน

โปรแกรม ท�าให้นักเรียนต้องศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติม ด้วยระยะเวลา 
ในการจัดการเรียนรู้ต่อคาบไม่เพียงพอ และกิจกรรมของโรงเรียน 

ท่ีนักเรียนต้องเข้าร่วม ท�าให้การจัดการเรียนการสอนไม่มีความ 

ต่อเนื่อง ส่งผลให้การสอบในหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบและ
พัฒนาหุน่ยนต์เบือ้งต้น ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย
ต�า่กว่าเกณฑ์ ซึง่ท�าให้ต้องมีการพัฒนาอย่างเข้ม จากปัญหาท่ีเกดิขึน้ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยี แล้วพบว่า ลักษณะส�าคัญของการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ (Online learning) ผู้เรียนเป็นใครก็ได้ อยู่ท่ีใดก็ได้  
เรียนเวลาใด เอาตามความสะดวกของผู้เรียนเป็นส�าคัญ เนื่องจาก
การเรียนออนไลน์เป็นการเรียนผ่านแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์  
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีส่ือทุกประเภทท่ีน�าเสนอในเว็บไซต์  
ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพนิง่ ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ ส่ืออินโฟกราฟฟิค 
ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ  
ท�าให้ขอบเขตการเรียนรู้กว้างออกไป และเรียนอย่างรู้ลึกมากขึ้น 
เพ่ือเป็นแนวทางเลือกในการเรียนรู้ และสามารถแก้ไขปัญหาเร่ือง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความต้องการ และความสามารถของ
ผู้เรียน อีกท้ังยังช่วยเอ้ืออ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับ 

ผู้เรียนอีกด้วย การเรียนการสอนออนไลน์เป็นการเรียนการสอน 

ท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนตนเองได้โดยล�าพังแบบไม่มีข้อจ�ากดั 
ในเร่ืองเวลาและสถานท่ี โดยสนับสนุนระบบการเรียนรู้ท่ีมีผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง (Student centered Learning) ที่ผู้เรียนสามารถ
ควบคุมจงัหวะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-paced Learning) ดังนัน้ 
การเรียนการสอนออนไลน์นี้จะช่วยให้ผู้เรียนไม่เกิดความกดดัน 

ขณะเรียนเม่ือเรียนไม่ทันผู้อ่ืน ท�าให้ไม่รู้สึกเครียดในระหว่างเรียน 
จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงขึ้น
 จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นและจากการศึกษาหลักการทฤษฎี 

ในการแก้ปัญหา ผู้วิจยัจงึด�าเดนิการวิจยัและพัฒนาการจดัการเรียนรู้ 
ออนไลน์ เรือ่ง การออกแบบหุน่ยนต์เบือ้งต้น วิชาวิทยาการค�านวณ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนรู้ และเกิดทักษะทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงคิดท่ีจะท�าวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เร่ือง  
การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น รายวิชาวิทยาการค�านวณ ส�าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ข้ึนเพ่ือช่วย 

ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือให้เข้าถึงความรู้ได้สะดวกรวดเร็ว
สามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจและความสามารถของตนเอง  
อีกท้ังเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนอยากเรียนรู้ มุ ่งเน้นพัฒนา 
การเรียนแบบลงมือปฏิบตัแิละส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการทบทวนความรู้ 
นอกเวลาเรียนหลังจากท่ีเรียนในชั้นเรียน ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ 
ของนกัเรียนและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ให้ดียิ่งขึ้น โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและเป็น
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คุณสมบตัท่ีิท�าให้การเรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์ท่ีเป็นจดุเด่นท�าให้
การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง 
การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น รายวิชาวิทยาการค�านวณ ส�าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 2. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของการจัดการเรียน 

การสอนออนไลน์ เร่ือง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น รายวิชา
วิทยาการค�านวณ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ (E1/E2) = 80/80 
 3. เพ่ือประเมินทักษะทางการคิดเชงิค�านวณจากการจดั 
การเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น 
รายวิชาวิทยาการค�านวณ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัด 
การเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น 
รายวิชาวิทยาการค�านวณ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง
การออกแบบหุน่ยนต์เบือ้งต้น วิชาวิทยาการค�านวณ ส�าหรับนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีรายละเอียดดังนี้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรท่ีใช ้ ในการวิจัยคร้ังนี้  เป ็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน 

ขยายโอกาสในกลุ่มอ�าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก จ�านวน 62 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม จ�านวน 1 ห้อง จ�านวนนักเรียน 23 คน
ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
 การด�าเนินการวิจัย
 ผู ้ วิจัยได ้ด�าเนินการวิจัย ตามแนววิจัยและพัฒนา  
(Research and development) ในขั้นตอนการพัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนออนไลน์แบบ ADDIE Model ต่อไปนี้
 1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์ปัญหา 
การเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับโรงเรียน 
วิเคราะห์บทเรียน เนื้อหา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมผู้เรียน วิเคราะห์
บริบทเทคโนโลย ีโดยผู้วิจยัได้น�าเนือ้หาตรงตามสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และหลักสูตร
สถานศึกษา ท่ีเกี่ยวกับองค์ความรู้ ทักษะส�าคัญและคุณลักษณะ  
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิชาวิทยาการค�านวณ 

โดยผู้เรียนสามารถน�าความรู้ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาการ
ค�านวณ ไปใช้ในการแก้ปัญหาการด�าเนินชีวิตและศึกษาต่อ รวมไป
ถึงพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ จากการศึกษาสภาพแวดล้อมของ
ผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในรูปแบบการจัด 

การเรียนการสอนออนไลน์ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน สามารถทบทวนได้ท้ังในเวลาเรียนและ 

นอกเวลา จากการวิเคราะห์บริบทเทคโนโลยขีองสถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษามีความพร้อมของทรัพยากรส่ือการเรียนการสอน ผูเ้รียน
มีความพร้อมในการเข้าถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ สถานศึกษาส่งเสริม
ให้ผู้เรียนน�าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อชีวิตประจ�าวันและ
การเรียนรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ออกแบบเน้ือหา 
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ออกแบบจุดประสงค์ของ 
แต่ละหน่วย ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน ออกแบบการจัด 
การเรียนการสอนออนไลน์ ออกแบบลักษณะแบบทดสอบประจ�า
หน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียน ออกแบบลักษณะแบบ
ประเมินทักษะการคิดเชิงค�านวณ ออกแบบลักษณะแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 3. ขั้นตอนการพัฒนา (Development) พัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนออนไลน์ หาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์โดยผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์โดยผู้เชีย่วชาญ พบว่า ความเห็นของผู้เช่ียวชาญอยูใ่นระดบั
เหมาะสมมากที่สุด ( x̄  = 4.64, S.D. = 0.56) พัฒนาแบบทดสอบ
และหาคุณภาพแบบทดสอบ พัฒนาแบบประเมินทักษะการคิด 

เชิงค�านวณและตารางแสดงระดับคะแนนบ่งชี้ของทักษะการคิด 

เชิงค�านวณ พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจและหาคุณภาพ 
การน�าไปทดลองใช้ (Try out) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. ขั้นตอนการน�าไปใช้จริง (Implementation) น�าไป
ใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 23 คน ท�าการเก็บข้อมูลในช่วง 
นอกเวลาเรียน ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 3 สัปดาห์ ในวันจันทร์ถึง
วันพฤหัสบดี วันละ 1 ชั่วโมง ในเวลา 15.30 - 16.30 น. ณ  
ท่ีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม ต�าบล 

พระอาจารย์ อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีการท�า 
แบบฝึกระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือเก็บข้อมูล 

น�ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 
 5. ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) ประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (E1/E2 = 80/80) 
ประเมินทักษะการคิดเชิงค�านวณ และประเมินความพึงพอใจ
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. การจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง การออกแบบ
หุ่นยนต์เบื้องต้น รายวิชาวิทยาการค�านวณ ส�าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
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 2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
  3. แบบฝึกทักษะประจ�าหน่วยการเรียนรู้
  4. แบบประเมินทักษะการคิดเชิงค�านวณของนักเรียน
หลังจากเรียน ด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง การ
ออกแบบหุน่ยนต์เบือ้งต้น รายวิชาวิทยาการค�านวณ ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2
 5. แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั 
การเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น 
รายวิชาวิทยาการค�านวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองด้วยการน�าเครื่องมือ 

ส่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง การออกแบบหุ่นยนต์ 
เบื้องต้น ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาส
ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยท�าแบบทดสอบก่อนเรียนและเริ่มเข้าสู่
กจิกรรมการเรียนรู้ ท�าแบบทดสอบหลงัหน่วยการเรียนรู้ระหว่างเรียน 
ท� าแบบฝ ึกทักษะและท�าแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้น 

ท�าแบบสอบถามความพึงพอใจจากการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ เร่ือง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 1. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ (E

1
/E2 = 80/80) โดยใช้

สูตร E
1
/E2 ของชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2556)

 2. การประเมินทักษะการคิดเชิงค�านวณท่ีได้นักเรียน 

หลังจากท่ีท�าแบบฝึกทักษะในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยแบบ
ประเมินทักษะการคิดเชิงค�านวณตามเกณฑ์ระดับคะแนนบ่งชี้ของ
ทักษะการคิดเชงิค�านวณในแต่ละด้าน โดยใช้เกณฑ์คะแนนแบบรูบคิ 
สถิติ  x̄  

 3. การประเมินความพึงพอใจ โดยใช้รูปแบบ 5 ระดับ 
สถิติ S.D.,  x̄   

ผลการวิจัย
 1. ผลการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง 
การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครนายก พบว่า มีเนือ้หาแบ่งเป็นท้ังหมด 2 หน่วย 4 บทเรียน 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.webrobot.watsuntorn.ac.th ท่ีพัฒนา
ด้วยภาษา PHP ร่วมกบัภาษา HTML สร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม
ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL น�าข้อมูลเข้าสู่ระบบเครือข่ายด้วย 
Host Sevenplus มีรูปแบบการเรียนการสอนและส่ือการสอน 

ท่ีประกอบด้วย ส่ือวิดีโอ ส่ือ Infographic แบบฝึกทักษะและ 

มีผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.64)
 2. ผลการหาประสิทธิภาพของ การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ เร่ือง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น ส�าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 
เท่ากบั 80.33/83.04 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ ดังตารางที ่1

ตารางที่	1 แสดงค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น 
  ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
     ลักษณะของคะแนน	 คะแนนเต็ม	 คะแนนเฉลี่ย	 ร้อยละ	 ค่าระดับประสิทธิภาพ
คะแนนระหว่างเรียน 40 32.13 80.33 

E
1
/E2 = 80.33/83.04

คะแนนหลังเรียน 20 16.61 83.04 

 3. การศึกษาทักษะการคิดเชงิค�านวณท่ีเรียนด้วยการจดั 
การเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก พบว่า นกัเรียน
มีทักษะการคิดเชิงค�านวณโดยรวมอยู ่ในระดับดี X̄   = 2.70  
ดังตารางที่ 2
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 4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัด 
การเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก พบว่า นกัเรียน
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี X̄      = 4.53 ดังตารางที่ 3

ตารางที่	2 ผลการประเมินทักษะการคิดเชิงค�านวณ
 จ�านวนนักเรียน	(คน)	 	 ทักษะการคิดเชิงค�านวณ	 คะแนนรวม	 X̄  	 ระดับทักษะ
  ด้านที่ 1 ด้านการแบ่งปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย 64 2.78 ระดับดี
 29 ด้านที่ 2 ด้านการคิดพิจารณารูปแบบ 61 2.65 ระดับดี
  ด้านที่ 3 ด้านการคิดเชิงนามธรรม 59 2.57 ระดับดี
  ด้านที่ 4 ด้านการคิดอัลกอริทึม 64 2.78 ระดับดี
   เฉลี่ยรวม 62 2.70 ระดับดี
 

ตารางที่	3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
   รายการ	 X̄  	 S.D.	 การแปลความหมาย
ด้านที่ 1 ความพึงพอใจในการน�าเสนอเนื้อหา 4.61 0.49 มากที่สุด
 1.1 ความพึงพอใจในการน�าเสนอเนื้อหาง่ายต่อการเข้าใจ 4.39 0.49 มากที่สุด
 1.2 ความพึงพอใจในภาษาที่น�าเสนอ 4.61 0.61 มากที่สุด
 1.3 ความพึงพอใจในการจัดล�าดับเนื้อหาในแต่ละหน่วย 4.48 0.49 มากที่สุด
 1.4 ความพึงพอใจในความยากง่ายของเนื้อหา 4.52 0.51 มากที่สุด
 1.5 ความพึงพอใจในจ�านวนข้อของแบบทดสอบ 4.57 0.51 มากที่สุด
 1.6 ความพึงพอใจในเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.87 0.33 มากที่สุด   

ด้านที่ 2 ความพึงพอใจในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 4.48 0.50 มากที่สุด
 2.1 ความพึงพอใจในการใช้งานจากปุ่มต่าง ๆ 4.74 0.47 มากที่สุด
 2.2 ความพึงพอใจในการจัดวางองค์ประกอบการจัดการเรียนการสอน 4.74 0.47 มากที่สุด
  ออนไลน์
 2.3 ความพึงพอใจในตัวอักษรมีความชัดเจน 4.52 0.49 มากที่สุด
 2.4 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีการตอบสนอง 4.61 0.51 มากที่สุด
  โต้ตอบนักเรียน
 2.6 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีความยืดหยุ่น 4.70 0.49 มากที่สุด
  สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
 2.7 ความพึงพอใจในล�าดับเนื้อหาและแบบฝึก 4.65 0.61 มากที่สุด   

ด้านที่ 3 ความพึงพอใจในการเรียน  4.51 0.46 มากที่สุด
 3.1 นักเรียนกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียน 4.70 0.49 มากที่สุด
 3.2 นักเรียนสามารถศึกษาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วนตนเองได้ 4.70 0.51 มากที่สุด
 3.3 นักเรียนมีอิสระในการเรียน 4.83 0.39 มากที่สุด
 3.4 นักเรียนพอใจกับการตอบสนองที่รวดเร็วของการจัดการเรียนการสอน 4.83 0.44 มากที่สุด
  ออนไลน์    

   รวม 4.53 0.48 มากที่สุด
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง 
การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครนายก ได้รับผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม 

อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด เนื่องจากผู้วิจัยได้ค�านึงถึงทฤษฎี 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตาม 

ขั้นตอน วิธีด�าเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model คือ ขั้นการ
วิเคราะห์ (Analysis) ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นการพัฒนา 
(Development) ขั้นการน�าไปใช้ (Implementation) และขั้น 

การประเมิน (Evaluation) ประกอบด้วยเนือ้หา 2 หน่วย 4 บทเรียน 
ดังนี้ หน่วยการเรียนรู ้ ท่ี 1.1 องค์ประกอบในการออกแบบ 

เชิงวิศวกรรม 6 ขัน้ตอน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1.2 องค์ประกอบในการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 13 ขั้นตอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.3 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เชิงกลและหลักการออกแบบหุ่นยนต์  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการเขียน
โปรแกรมเพ่ือควบคุมหุ่นยนต์ ใช้เวลาเรียนรวมท้ังส้ิน 12 ชั่วโมง  
มีรูปแบบการเรียนการสอนและส่ือการสอนท่ีหลากหลาย เช่น  
ส่ือวิดีโอ ส่ือ Infographic มีการตอบสนองกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ โดยใช้เวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง โดยสามารถเข้า
เรียนได้ท่ี URL: http://webrobot.watsuntorn.ac.th/ และ
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบ
หุ่นยนต์เบื้องต้น ท่ีพัฒนาขึ้นตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมี 

ต่อการจดัการเรียนการสอนออนไลน์อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด 
( x̄   = 4.64, S.D. = 0.56) สอดคล้องกับธวัชชัย  สหพงษ์ (2563) 
ได้ศึกษาผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตาม 

รูปแบบของ ADDIE Model ในรายวิชาการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนกิส์
เพ่ือการเรียนการสอน ผลการประเมินส่ือมัลติมีเดียท่ีพัฒนาขึ้น 

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
 2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน
ออนไลน์ เร่ือง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น มีประสิทธิภาพ  
E1/E2 = 80.33/83.04 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 80/80 ทั้งนี้
เนื่องจากผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนท่ีชัดเจน และด�าเนินการตาม 

ขั้นตอนท่ีวางไว้ ท�าให้ได้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพโดยกระบวนการได้ถูกประเมินโดย 

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหาวิชา ด้านการด�าเนินเรื่อง ด้านการใช้ภาษา
และด้านแบบทดสอบแล้วน�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น 
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของ ลัดดาวรรณ  ศรีฉิม และบัญชา  ส�ารวยรื่น (2559) ได้ศึกษา
เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม  

Google site ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ เรื่อง หลักการท�า
โครงงานคอมพิวเตอร์ ส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site ตามแนวทฤษฎี
สร้างสรรค์ความรู้เร่ือง หลักการท�าโครงงานคอมพิวเตอร์ ส�าหรับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นักเรียนมีผลคะแนนทดสอบระหว่างเรียน  
6 บทเรียน มีค่าร้อยละ 86.13 และค่าเฉล่ียรวมเท่ากับร้อยละ 87.83 
แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site 
ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากับ 86.13/87.83 สูงกว่าเกณฑ์ 85/85 ที่ก�าหนดไว้
 3. ผลการประเมินทักษะการคิดเชิงค�านวณท่ีเรียนด้วย
การจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง การเขยีนโปรแกรมเบือ้งต้น
และการเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมหุน่ยนต์ ภาพรวมเฉล่ียท้ัง 4 ด้าน 
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลการประเมินทักษะการคิด
เชิงค�านวณอยู่ในระดับดี ( ̄x   = 2.70)  โดยทักษะที่มีผลการประเมิน
สูงท่ีสุด คือ ทักษะด้านการแบ่งปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย และ 

ทักษะด้านการคิดอัลกอรทึิม มีผลการประเมินทักษะการคิดเชงิค�านวณ 
อยู่ในระดับดี  x̄  = 2.78 รองลงมาได้แก่ ทักษะด้านการคิดพิจารณา 
รูปแบบ มีผลการประเมินทักษะการคิดเชิงค�านวณอยู่ในระดับดี  
 x̄  = 2.65 และทักษะด้านการคิดเชิงนามธรรม มีผลการประเมิน
ทักษะการคิดเชิงค�านวณอยู่ในระดับดี  x̄  = 2.57 อาจเป็นเพราะ 

แบบฝึกทักษะท่ีสร้างขึน้ในแต่ละหน่วยมีความเหมาะสมทีจ่ะพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงค�านวณของนักเรียน โดยเฉพาะกระบวนการเรียน
การสอนด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบ
หุน่ยนต์เบือ้งต้น ซึง่นกัเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ บนกระบวนการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียน 

การสอนออนไลน์ เร่ือง การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถปรับเปล่ียนโจทย์ปัญหาท่ีซับซ้อนให้เป็น
รูปแบบท่ีง่ายต่อความเข้าใจและแก้ไขข้อผิดพลาด โดยใช้เหตุผล 
กระตุ ้นความสนใจของผู้เรียนให้ค้นคว้าหาค�าตอบท่ีเหมาะสม 

รวมถึงสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 

ได้ด้วย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ García-Pe~nalvo, F. J., & 
Mendes, A. J., (2017) กล่าวว่า การคิดเชิงค�านวณเป็นแนวทาง 
ส่งเสริมการเขยีนโปรแกรมหรือการศึกษาการเขยีนโปรแกรม ผูเ้รียน
จะสามารถเกิดทักษะการเขียนโปรแกรมให้แข็งแกร่งขึ้น ผู้เขียนจึง
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การคิดเชงิค�านวณ หมายถงึ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ความสามารถ 

ของเทคโนโลยใีนการแก้ไขปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนด้วยการวิเคราะห์
รายละเอียดของปัญหาอย่างมีเหตุมีผล ก�าหนดขอบเขตของปัญหา 
แยกย่อยรายละเอียดปัญหา สาระส�าคัญ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้นและการเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมหุ่นยนต์ จึงสามารถ
พัฒนาทักษะการคิดเชงิค�านวณของนกัเรียนได้ สอดคล้องกบัผลงาน
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วิจัยของ Ugur Kale & Other (2018) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ 

การคิดเชงิค�านวณกบัการสอน พบว่า การคิดเชงิค�านวณเป็นหนึง่ใน
ทักษะท่ีส�าคัญส�าหรับการแก้ปัญหาท่ีประสบความส�าเร็จในการ 
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วย
การจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง การเขยีนโปรแกรมเบือ้งต้น
และการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ พบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นและการเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมหุ ่นยนต์  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.53 และเม่ือวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ด้านการน�าเสนอเนือ้หามีความ 

พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.61 ด้านการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พึงพอใจอยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 ด้านความพึงพอใจในการเรียน  
พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 เนื่องจาก 

การจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง การเขยีนโปรแกรมเบือ้งต้น
และการเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมหุ่นยนต์ ท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบไว ้
มีรูปแบบบทเรียนท่ีเข้าใจง่ายต่อการศึกษามีขั้นตอนการแนะน�า 
การท�าบทเรียนอย่างชัดเจน การออกแบบเนื้อหา แบบทดสอบ  
แบบฝึกทักษะระหว่างเรียนช่วยท�าให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายต่อ 

การเรียน และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยังสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดเวลาท�าให้นักเรียนมีเวลาเข้าเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดต่อการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ เร่ือง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการเขียน
โปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ เพื่อการศึกษาค้นคว้า สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ พรพงศ์   ศิริสุขเจริญพร (2560) พบว่า ผลการศึกษา
ความพึงพอใจในการเรียนการสอนผ่านเว็บ วิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.60  
แสดงว่านักศึกษามีความพึงพอใจการเรียนการสอนผ่านเว็บ วิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
 จากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง 
การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครนายก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้ในการวิจัยคร้ังนี ้
ผู้วิจยัค้นพบว่า การเรียนด้วยการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เร่ือง 
การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครนายก เป็นวิธีท่ีสร้างความสนใจในการเรียนและกระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้สอนควรมีความรู้ 

ความเข้าใจในทักษะการออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น รวมถึงระบบ
จดัการเนือ้หา มีการสร้างกจิกรรมหรือรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
ท่ีหลากหลายและน่าสนใจ เพ่ือช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู  ้

ท่ีมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ไม่ควรจ�ากัดเวลาในการเรียนของนักเรียนมากเกินไป  
ควรให้นักเรียนได้มีเวลาในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้ 
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และควรจัดเตรียมห้องเรียน อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้พร้อม ในขณะท่ี
นักเรียนท�าการเรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือป้องกัน
ปัญหาระหว่างการเรียน มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน 

ผ่านกระดานสนทนา ส่ือสังคมออนไลน์ อีเมล์หรือช่องสนทนา 
อ่ืน ๆ  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกดิการเรียนรู้ แลกเปล่ียนความคิดเหน็ซ่ึงกนั
และกันเสมือนเรียนอยู่ในห้องเรียนจริง
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป
 1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงค�านวณเพ่ิมเติม เนื่องจาก
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา และมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนเพ่ือปรึกษา 
สอบถาม ผ่านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ตลอดเวลา
 2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ 
ในหัวข้ออื่น ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน
 3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ โดยใช้ LMS (Learning Management System) และ 
CMS (Content Management System) ในการพัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนออนไลน์อย่างลึกซึ้ง
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บทคัดย่อ
 บะหม่ีเป็นอาหารท่ีรับประทานได้ง่าย ราคาถูกและเหมาะส�าหรับผู้บริโภคทุกวัย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบะหม่ีสด
เสริมงาด�าและศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อบะหม่ีสดเสริมงาด�า โดยน�าแป้งงาด�าเสริมลงในส่วนผสมของบะหม่ีท่ีระดับร้อยละ 
5, 10 และ 15 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบรวม ท�าการทดสอบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 point hedonic scale กับผู้ทดสอบชิม จ�านวน 10 คน และประเมินความ
พึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ จ�านวน 100 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า บะหม่ีสดเสริมงาด�า ร้อยละ 15 ของน�า้หนกัแป้งได้รับการยอมรับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนด้านความชอบ 
โดยรวมมากที่สุด ( x̄  = 8.10) ส่วนผลการยอมรับของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจบะหมี่สดเสริมงาด�า ร้อยละ 15 ในระดับ 

ชอบมากที่สุด ( x̄  = 4.36 - x̄  = 4.55) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพให้กับ 

ผู้บริโภคได้

ค�าส�าคัญ : บะหมี่, งาด�า 

Abstract
 Not only egg noodles are easy to eat and cheap but they are also one of favorite dishes for everyone. This 
study, therefore, aimed to develop egg noodles supplementing with sesame recipe and to evaluate the satisfaction 
of consumers in the developed products. The experiment recipes were developed by supplementing 5%, 10% or 
15% of sesame into one of egg noodles ingredients to investigate developed product attributes, i.e. appearance, 
color, odor, taste, texture, and overall preference. Preferences for the products were rated on the 9-Point Hedonic 
Scale by 10 panelists using their sensory organs. An assessment of product satisfaction was also conducted with  
100 consumers. Descriptive statistics, percentage; mean; and standard deviation, were used to analyze the data. 
 The study indicated that the experiment on egg noodles recipe that supplemented with 15% of sesame 
into the ingredients received the highest level of preference ( x̄  = 8.10). Additionally, the results revealed that the 
customers expressed high to extremely high satisfaction for all of the developed product attributes ( x̄  = 4.36 - x̄  = 
4.55). The study implied that the developed products could provide more options of healthy food products for 
consumers. 

Keywords : noodle, black sesame
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บทน�า
 บะหม่ี เป็นผลิตภัณฑ์อาหารท่ีได้รับความนิยมมาอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานในหลากหลายประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น จีน 
เกาหลี มาเลเซีย และไทย เป็นต้น เนื่องจากบะหม่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการ มีกระบวนการผลิตที่ง่าย ราคาถูก สามารถน�ามาใช้ปรุง
อาหารได้มากมายหลายชนิด ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศ นอกจากนี้บะหมี่ยังมีรสชาติและเนื้อสัมผัสเป็นท่ีถูกปาก 

ผู้บริโภค ใช้ปรุงอาหารได้หลายชนิด และวิธีการปรุงไม่ยุ ่งยาก 
สะดวกรวดเร็ว เหมาะกับสังคมในปัจจุบันท่ีด�ารงชีวิตด้วยความ 

เร่งรีบและแข่งขันกับเวลา (จารุภัทร  ลือชา และคณะ, 2561) 
ประกอบกับ บะหมี่สามารถรับประทานแทนข้าวได้ จึงท�าให้เป็นที่
นยิมของผู้บริโภคในปัจจบัุน โดยท่ัวไปเส้นบะหม่ีท�ามาจากแป้งสาลี
เป็นหลัก จึงเป็นอาหารท่ีให้พลังงานสูงแก่ผู้บริโภค ซ่ึงบะหม่ีสด  
100 กรัม ให้พลังงาน 310 กิโลแคลอรี มีคาร์โบไฮเดรต 52.3 กรัม 
โปรตนี 15.4 กรัม ไขมัน 4.4 กรัม แคลเซยีม 78 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 
138 มิลลิกรัม (ส�านกัโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 
2561) ซึง่พลังงานท่ีได้ส่วนใหญ่ได้จากคาร์โบไฮเดรต ปัจจบุนับะหม่ี
ที่วางจ�าหน่ายในท้องตลาด ได้แก่ บะหมี่ไข่ และบะหมี่หยก เป็นต้น
 เนื่องจากปัจจุบันกระแสความนิยมในการบริโภคอาหาร
เพ่ือสุขภาพมีเพ่ิมขึน้ จากการประมาณการของบริษทั ยบูเีอ็ม เอเชยี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ระบุว่า มูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพในปี พ.ศ. 2563 มีขยายตวัเพ่ิมขึน้ไม่ต�า่กว่า 1 แสนล้านบาท 
จากปี พ.ศ. 2562 หรือมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบ
จากปี พ.ศ. 2561 โดยแนวโน้มอาหารท่ีได้รับความนิยม เช่น  
อาหารกลุ่มปราศจากสารปรุงแต่งสารกันบูด น�า้ตาล น�้ามันปาล์ม 
ไม่แต่งสี และมีไขมันต�่า หรืออาหารผลิตภัณฑ์ซูปเปอร์ฟู ้ด  
(superfood) อาหารโปรตีนทางเลือก ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นทางเลือก 

ให้แก่ผู้บริโภค (ฐิติพร  โยทาพันธ์, 2563) 
 งาด�า จัดเป็นซุปเปอร์ฟู ้ดเพ่ือสุขภาพชนิดหนึ่งท่ีมี
ประโยชน์มาก เพราะงาเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีตาม
ธรรมชาติ เช่น เซซามิน เซซาโมลิน และเซซามอล โทโคเฟอรอล 
และมีการใช้เป็นอาหารเสริมอย่างกว้างขวาง ช่วยป้องกันโรคได้
หลายชนิด เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น (Asghar, 
et al. 2014) ซึ่งปัจจุบันมีการน�างาด�ามาเสริมในอาหารชนิดต่าง ๆ 
เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับอาหารชนิดนั้น ๆ  เช่น ลอดช่อง
สิงคโปร์งาด�า (กฤติน  ชุมแก้ว, 2562) การท�าสังขยางาด�า (กฤติน  
ชมุแก้ว และคณะ, 2020) ขนมกลีบล�าดวนงาด�า (ธนษิฐา  อภัยแสน, 
2560) คุกกีง้าด�า (จริะนาถ  รุ่งช่วง และนภัศรพ ี เหลืองสกลุ, 2018) 
ถ้วยทาร์ตงาด�า (นรินทร์  เจริญพันธ์ และกนกพร  ภาคีฉาย, 2562) 
น�้านมถั่วขาวผสมงาด�า (ณัฐกานต์  วงปินตา และคณะ, 2561) 
เป็นต้น ในขณะท่ีการท�าบะหม่ีสด พบว่า มีการน�าวัตถดุบิชนดิต่าง ๆ  
มาเสริมในส่วนผสมเพ่ือเพ่ิมประโยชน์และคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น 

การท�าบะหมี่สดเสริมผักเหลียง เพื่อเพิ่มวิตามินเอ แคลเซียม และ
ฟอสฟอรัส (เสาวพรรณ  ปาละสุวรรณ และคณะ, 2563) บะหมี่สด
เสริมเนือ้ตาล เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ ท้ังโปรตนี คาร์โบไฮเดรต 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส ใยอาหาร สี และกล่ินท่ีเป็นเอกลักษณ์  
(พรทวี  ธนสัมบัณณ์ และคณะ, 2014) บะหมี่สดเสริมผงแก่นตะวัน 
เพ่ือเพ่ิมใยอาหาร (ดวงใจ  มาลัย และคณะ, 2556) บะหม่ีเสริม
มันเทศและงา เพ่ือเพ่ิมปริมาณไขมันและใยอาหาร (Afolake, et al., 
2018) และพาสต้าเสริมงาคั่ว เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับ
เส้นพาสต้า (Animashaun, et al., 2017) เป็นต้น ยงัไม่มีการศึกษา
การท�าบะหมี่เสริมงาด�า 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจและเล็งเห็นถึงการพัฒนา
บะหม่ีสดเสริมงาด�าขึ้นมาเพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับบะหม่ี 

รูปแบบเดิมและตอบโจทย์ส�าหรับผู้บริโภคท่ีให้ความส�าคัญกับ
สุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอาย ุกลุ่มท่ีออกก�าลังกายด้วยโยคะ รวม
ท้ังบคุคลท่ัวไปท่ีต้องการดแูลสุขภาพและบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์
ต่อร่างกาย ท้ังนี้เนื่องจากงาด�าจัดเป็นซุปเปอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งท่ีมี 

ราคาถกูและมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก เพราะในงาด�ามีสารเซซามิน 
ซึ่งมีฤทธ์ิเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซ่ึงช่วยยับยั้งการดูดซึมของ
คอเลสเตอรอลในตบั เพ่ิมอัตราการก�าจดัสารพิษ ต้านแบคทีรีย และ
ยับยั้งการดูดซึมและการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับและ
ไม่ก่อให้เกิดการสะสมในร่างกาย อีกท้ังยังมีวิตามินและแร่ธาตุ
มากมาย (ศัลยา  คงสมบูรณ์เวช, 2547) รวมทั้งมีกรดไขมันที่จ�าเป็น
ต่อร่างกายหลายชนิด มีโปรตีน และแคลเซียมสูง ช่วยบ�ารุงกระดูก 
บ�ารุงร่างกาย บ�ารุงผิวพรรณ บ�ารุงสมองและระบบประสาท ป้องกนั
โรคเหน็บชา ช่วยเผาผลาญไขมันและลดความอ้วน เป็นต้น (ดิสไทย 
ดอทคอม, 2564) หากน�ามาใช้ประโยชน์โดยการเติมลงในส่วนผสม
ของแป้งเพ่ือท�าบะหม่ีจะท�าให้ได้บะหม่ีท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
และมีประโยชน์ต่อร่างกายมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในปัจจบุนัท่ีต้องการบริโภคอาหารเพ่ือสขุภาพได้ 
อกีทัง้บะหมี่มรีาคาถกู ลกูค้าเข้าถงึง่าย รวมทัง้มวิีธีการท�าไม่ยุง่ยาก 
ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถน�าไปผลิตเพื่อสร้างรายได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 
 1. เพื่อพัฒนาบะหมี่เส้นสดเสริมงาด�า
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อบะหม่ีสด
เสริมงาด�า

ทบทวนวรรณกรรม
 บะหมี่
 บะหม่ีเป็นอาหารท่ีมีความส�าคัญของชาวเอเชีย โดยมี
ความเชื่อว่าชาวจีนเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเม่ือประมาณ 5,000 ปีก่อน
คริสตกาล จากนั้นจึงแพร่หลายไปท่ัวแถบภูมิภาคเอเชียเกิดเป็น
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บะหม่ีมากมายหลายรูปแบบ นอกจากนัน้บะหม่ียงัได้รับความสนใจ
ในอีกหลาย ๆ  ประเทศนอกทวีปเอเชยี และความนยิมนีก้มี็แนวโน้ม
เพิ่มขึ้น บะหมี่ มีหลายชนิด แต่ละชนิดแตกต่างกันตามกรรมวิธีการ
ผลิต เช่น บะหมี่สด/บะหมี่ไข่ (wonton noodle) คือ บะหมี่ที่ผ่าน
ขั้นตอนผสม รีดเป็นแผ่นบาง และตัดเป็นเส้น แต่ไม่ได้ผ่านการท�า 
ให้สุกและการตากแห้ง ต้องบริโภคภายใน 1-2 วัน มีส่วนประกอบ 
คือ แป้งสาลี น�้า สารละลายด่าง ไข่ เกลือ สีผสมอาหาร นวดและ
พักโดไว้ 20 นาที แล้วรีดเป็นแผ่นบางประมาณ 1.5-2.0 มิลลิเมตร 
ตัดเป็นเส้นตามต้องการ
 บะหม่ีเปียกหรือบะหม่ีฮอกเกีย้น (hokkien noodle) เป็น
บะหม่ีท่ีท�าให้สุกบางส่วน (precook) โดยการลวกหรือต้มในน�า้เดอืด 
มีความชื้นสูงมาก ประมาณร้อยละ 50 เม่ือบะหม่ีผ่านการลวกจะ
ถูกล้างเพ่ือไม่ให้แป้งเหนียวติดกัน หรือบางคร้ังอาจท�าให้อุณหภูมิ
ลดลงโดยการเป่าลมเย็น ซึ่งในขณะท�าให้เย็นอาจมีการพ่นน�้ามัน 
มีอายกุารเกบ็รักษาส้ันและมีสีเหลืองจากสารละลายด่าง บะหม่ีแห้ง 
(dried noodle) เป็นบะหม่ีท่ีผ่านขั้นตอนท�าให้แห้ง โดยการน�า
บะหม่ีสดมาตากแห้งอย่างช้า ๆ หรือเข้าตู้อบควบคุมอุณหภูมิ  
มีความชื้นประมาณร้อยละ 8-10  บะหมี่ชนิดนี้แตกหักง่าย ดังนั้น
ควรเก็บในภาชนะที่แข็งแรง สามารถเก็บไว้ได้นาน 
 บะหมี่แห้งกึ่งส�าเร็จรูป (steamed and dried noodle) 
ท�าจากบะหม่ีสด โดยน�ามานึง่หรืออบไอน�า้ให้สกุก่อนน�าไปท�าให้แห้ง 
มีความชื้นประมาณร้อยละ 10-13 บะหมี่ชนิดนี้มีความเหนียวกว่า
บะหม่ีสดแห้ง เนื่องจากโปรตีนได้เปล่ียนรูปและอยู่ในรูปท่ีเหนียว
กว่าเดิม สามารถเก็บไว้ได้นาน
 บะหมี่ทอดกึ่งส�าเร็จรูป (instant fried noodle) ท�าจาก
บะหม่ีสด แล้วน�ามาอบไอน�า้แล้วจบัเป็นก้อน ท�าให้แห้งโดยการทอด
ในน�้ามันท่ีอุณหภูมิเหมาะสม บะหม่ีชนิดนี้สะดวกและรวดเร็ว 

ในการเตรียมเพ่ือบริโภคจึงนิยมกันแพร่หลาย แต่อาจเก็บไว้ได ้

ไม่นานเพราะเหม็นหืนได้ง่ายเนื่องจากมีน�้ามันเป็นส่วนประกอบ  
(อธิชา  เนตรบุตร, 2560)
 งาด�า
 งาด�ามีถิ่นก�าเนิดในทวีปแอฟริกา แล้วแผ่กระจายไปยัง
ประเทศอินเดีย จีน และประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย รวมท้ัง
ประเทศไทย โดยประเทศในแถบเอเชยี มักใช้งาด�าเป็นน�า้มันในการ
ประกอบอาหาร ส่วนชาวยุโรปน�างาท�าเค้ก ไวน์ น�้ามัน ใช้ในการ
ประกอบอาหาร และเป็นเคร่ืองหอม งาด�ามีประโยชน์หลายอย่าง 
เช่น บ�ารุงร่างกาย ผม ผิวพรรณ กระดูก เล็บ ระบบสมองและ
ประสาท ช่วยระบบขับถ่าย เผาผลาญไขมัน ลดการอักเสบ ป้องกัน
ภาวะกระดูกพรุน มีสารต้านอนมูุลอิสระ ช่วยชะลอความแก่ ป้องกนั
โรคเหนบ็ชา และบรรเทาอาการริดสีดวง เป็นต้น (ดสิไทย ดอทคอม, 
2564) โดยงาด�าอบ 100 กรัม ให้พลังงาน 625 กิโลแคลอรี  
มีคาร์โบไฮเดรต 18.9 กรัม โปรตีน 20.6 กรัม ไขมัน 51.9 กรัม 

แคลเซียม 1,469 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 688 มิลลิกรัม (ส�านัก
โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2561)
 จากการที่งาด�าเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก คนที่
รับประทานเป็นประจ�าจะช่วยให้สุขภาพแขง็แรงมากกว่าคนท่ีไม่ได้
รับประทาน เพราะภายในงาด�ามีวิตามินและแร่ธาตตุ่าง ๆ  หลายชนดิ 
เช่น วิตามินบีรวม แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม โซเดียม 
ฟอสฟอรัส สังกะสี เหล็ก เป็นต้น นอกจากนัน้การช่วยบ�ารุงสขุภาพ
ทุก ๆ ส่วนในร่างกาย การรับประทานงาด�าสามารถรับประทาน 
เปล่า ๆ หรือน�าไปโรยบนข้าวหรืออาหาร รวมท้ังน�าไปประกอบ
อาหารคาวหวานและเคร่ืองดื่มชนิดและเพ่ือให้ร ่างกายได้รับ
ประโยชน์สูงท่ีสุด คือ ควรเค้ียวงาด�าให้ละเอียด หรือท�าให้เม็ดงา 

แตกออกเพ่ือร่างกายจะได้ดูดซึมสารอาหารจากงาด�าได้มากท่ีสุด 
(ไทยโควท, 2563)
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่ได้รับ
การตอบสนองเม่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในส่ิงท่ีต้องการและคาดหวัง 
ความพึงพอใจเป็นความชอบของแต่ละบคุคล ซึง่ระดบัความพึงพอใจ
ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกนั อาจเนือ่งมาจากพ้ืนฐานทางการศึกษา 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2552)
 ความพึงพอใจ เป็นส่ิงสะท้อนถึงการตัดสินของบุคคล 

ท่ีรับรู้ในผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์ซึ่งสัมพันธ์กันกับความ 

คาดหวัง เป็นความรู้สึกยนิดหีรือผิดหวังของบคุคลอันเป็นผลมาจาก
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีรับรู้
กับความคาดหวัง ถ้าผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์ต�่ากว่าความ
คาดหวัง ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ หากตรงกับความคาดหวัง
ก็จะเกิดความพึงพอใจ และหากเกินความคาดหวังก็จะพึงพอใจ 

เป็นอย่างมากหรือเกิดเป็นความประทับใจ การสร้างความพึงพอใจ
เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีมีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจ เนื่องจากความ 

พึงพอใจท�าให้ผู้บริโภคเกดิการตดัสินใจซือ้และซือ้ซ�า้ รวมท้ังมีความ
ภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ (ทิพวรรณ  อาณานุการ และบุญญรัตน์  
สัมพันธ์วัฒนชัย, 2562)
 วิธีการวัดความพึงพอใจเป็นเร่ืองยาก เพราะเป็นเร่ืองของ
จิตใจของคนซึ่งแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล สามารถวัดทางอ้อมได้ 
โดยการวัดความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ซึ่งมี 3 วิธี ได้แก่ 1) การใช้
แบบสอบถามซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมมากท่ีสุด โดยผู้สอบถามออกแบบ
สอบถามเพราะต้องการทราบความคิดเหน็ ท�าได้ในลักษณะก�าหนด
ค�าตอบให้เลือกตอบ หรือตอบค�าถามอิสระ 2) การสัมภาษณ์ เป็น
วิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการท่ีดี 

จึงจะได้ข้อมูลที่เป็นจริง และ 3) การสังเกต ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ค่อยนิยม
โดยใช้การสังเกตพฤติกรรม ต้องอาศัยการสังเกตท่ีมีระเบียบ
แบบแผน (คณิต ดวงหัสดี, 2537)
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 การประเมินทางด้านประสาทสัมผัส	 (sensory	 
evaluation)
 การประเมินทางด้านประสาทสัมผัสมีความส�าคัญต่อ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ซึ่ง
ไพโรจน์  วิริยจารี (2545) ได้กล่าวว่า การประเมินทางด้านประสาท
สัมผัส (sensory evaluation) เป็นกฎเกณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์
ที่ใช้เพื่อวัดค่า วิเคราะห์ผลและสรุปผลจากปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่ได้รับ
จากความรู้สึกของคนต่อผลิตภัณฑ์ในด้านการมองเห็น การได้รับ
กล่ิน รสชาติ การสัมผัส และการได้ยิน โดยมีวิธีีการทดสอบท่ีใช ้

ในการประเมินค่าทางประสาทสัมผัส 3 วิธี คือ
 1. การทดสอบความพอใจหรือการยอมรับ (preference/ 
acceptance test) เป็นการทดสอบเพ่ือหาความพอใจของผู้ทดสอบ
ชิมโดยใช้ความรู้สึกของผู้ทดสอบชิมโดยตรง เป็นวิธีการท่ีนิยมใช้ 
ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 2. การทดสอบความแตกต่าง (discriminatory tests) 
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความแตกต่างระหว่างตัวอย่าง 
 3. การทดสอบเชิงพรรณนา (descriptive test) เป็นการ
ทดสอบเพื่อวัดลักษณะและความเข้มข้นของความแตกต่าง 
 การทดสอบการยอมรับ (acceptance test) หรือการ
ทดสอบระดับความพอใจของผู้บริโภคสามารถท�าได้หลายรูปแบบ 
เพ่ือให้เหมาะสมกบัผู้บริโภค เช่น สเกลความพอใจ (hedonic scale) 
สเกลรอยยิ้ม (smiley scale) สเกลพอดี (just about right scale) 
ซึง่การใช้สเกลความพอใจ เป็นวิธีการท่ีได้รับความนยิมมากท่ีสดุหรือ
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า degree of liking scale การใช้สเกลความพอใจ
ใช้หลักการท่ีว่าความชอบของผู้บริโภคนัน้สามารถจดัจ�าแนกได้โดย
ค่าของการตอบสนอง (ความชอบและไม่ชอบ) ท่ีเกิดขึ้นมีสเกลท้ัง
แบบตัวเลข (numerical hedonic scale) และแบบตัวหนังสือ 
(verbal hedonic scale) ซึ่งมีหลายระดับ เช่น 3 จุด 5 จุด 7 จุด 
และ 9 จุด การประยุกต์ใช้การทดสอบการยอมรับ สามารถน�ามาใช้
เพ่ือวิเคราะห์ผู้บริโภคและน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
การประเมินศักยภาพของการตลาด (ไพโรจน์  วิริยจารี, 2545)
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การท�าบะหม่ีท่ีมีส่วนผสมของแป้งสาลี มันเทศและงา 
เป็นการเพ่ิมสารอาหารให้กบัร่างกาย ซ่ึงจากการศึกษาของ Afolake, 
et al. (2018) การเพ่ิมมันเทศ ร้อยละ 15 และงา ร้อยละ 5  
ของแป้งสาลี ในการท�าพาสต้า ท�าให้พาสต้ามีปริมาณไขมันและ 

ใยอาหารเพ่ิมขึน้ และได้รับการยอมรับด้านรสชาต ิสี กล่ิน เนือ้สัมผสั
และความชอบรวมในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก ส่วน  
Animashaun, et al. (2017) ศึกษาคุณภาพของพาสต้าเสริมงาคั่ว 
พบว่า พาสต้าท่ีเสริมงาค่ัว ร้อยละ 20 ของแป้งสาลี มีคะแนน 

การยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส 
(ความเคี้ยวได้) ความมันวาว รสชาติ ความแน่นเนื้อ และความชอบ
รวมในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก ( x̄  = 6.65 - x̄  = 7.05)  
และท�าให้พาสต้ามีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ิมขึ้น นอกจากนั้น 
Shehry (2016) ได้ท�าการศึกษาผลของส่วนผสมของแป้งดูรัมวีท 
และงาด�าท่ีมีต่อคุณค่าทางโภชนาการและการยอมรับทางประสาท
สัมผัสของคูสคูส พบว่า การเพ่ิมงาด�าทดแทนแป้งดรัูมวีทในส่วนผสม
ร้อยละ 15 ผู้ทดสอบชิมมีคะแนนความชอบในด้านรสชาติ ลักษณะ
ปรากฏ ความแน่น ความเหนียว และความชอบรวมในระดับชอบ
ปานกลางถึงชอบมาก ( x̄  = 3.70 - x̄  = 4.50) ในขณะที่ กฤติน   
ชุมแก้ว (2562) ได้ศึกษาพัฒนาสูตรลอดช่องสิงคโปร์เสริมงาด�า 
นมสดขาดมันเนย โดยท�าการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของงาด�า
ในเส้นลอดช่องสิงคโปร์ จ�านวน 3 สูตร คือ ร้อยละ 2, 4 และ 6 โดย
น�า้หนกัของส่วนผสมท้ังหมด พบว่า เส้นลอดช่องสิงคโปร์เสริมงาด�า
ร้อยละ 6 และผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั
การยอมรับมาก

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. การศึกษาสูตรมาตรฐานบะหม่ีเส้นสด โดยทดลอง 
ท�าบะหมี่เส้นสด โดยใช้สูตรของ ดวงใจ  มาลัย และคณะ (2556) 
ประกอบด้วย แป้งสาลี 250 กรัม ไข่ไก่ 25 กรัม เกลือ 2.5 กรัม  
น�้าเปล่า 87.50 กรัม และเบกกิ้งโซดา 1 กรัม สูตรบะหมี่โฮมเมด 

ของบ้านสวนทวี (2562) ประกอบด้วย แป้งขนมปัง 150 กรัม  
ไข่ไก่ ½ ฟอง เกลือ ¼ ช้อนชา น�้าเปล่า 50 กรัม และน�้ามันพืช  
½ ช้อนโต๊ะ และสูตรบะหม่ีโฮมเมดของคุณวิว (2563) ประกอบด้วย 
แป้งสาลี 250 กรัม ไข่ไก่ 2 ฟอง เกลือ 1/8 ช้อนชา น�้าเปล่า  
60 กรัม และเบกกิ้งโซดา 1 ช้อนชา โดยมีวิธีการท�าคือ เทแป้ง 
ลงบนโต๊ะ ท�าให้เป็นหลุมตรงกลาง ตอกไข่ใส่ลงไปในหลุมแป้งท่ี
เตรียมไว้ ใส่เกลือและเบกกิ้งโซดา ใช้มือตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากัน
และทยอยใส่น�้าลงไปให้หมด นวดส่วนผสมให้เข้ากัน 20 นาที คลุม
แป้งด้วยผ้าขาวบาง พักแป้งโดไว้  30 นาที จากนั้นน�าแป้งที่พักมา
คลึงแล้วน�าเข้าเคร่ืองรีดโดยปรับระดบัเคร่ืองรีดแป้งจนได้ความหนา
ของเสน้ตามทีต้่องการ แล้วน�าไปเข้าเครือ่งตดัให้เป็นเสน้ตามขนาด
ที่ต้องการ
 2. ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของบะหม่ีสูตร
มาตรฐาน โดยการเตรียมและเสิร์ฟตัวอย่างบะหม่ีสด ส�าหรับให้ 
ผู้ทดสอบชมิ โดยอธิบายวิธกีารชมิให้ผู้ทดสอบชมิทราบ น�าตวัอย่าง
ให้ผู้ทดสอบชิมโดยน�าเส้นบะหม่ีท่ีได้ไปลวกในน�้าเดือด ใช้เวลา  
1 นาที  เสิร์ฟเส้นบะหมี่ 10 กรัม ในถ้วยชิม ใส่น�้าซุปที่เตรียมจาก
น�้าก๋วยเตี๋ยวส�าเร็จรูป ยี่ห้อฟ้าไทย ให้ผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการฝึกฝน
ทั้ง 10 คน
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 3. เตรียมงาด�า โดยน�าไปค่ัวไฟอ่อนให้หอมแล้วน�าไปป่ัน
ให้ละเอียด น�าไปร่อนด้วยท่ีร่อนแป้ง ได้แป้งงาด�าส�าหรับน�าไปใส ่

ในส่วนผสมบะหมี่ 
 4. ศึกษาปริมาณงาด�าท่ีเหมาะสมในการผลิตบะหม่ีสด
เสริมงาด�า โดยน�าสูตรบะหม่ีสดท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุด คือ  
สูตร 3 ประกอบด้วย แป้งสาลี 250 กรัม ไข่ไก่ 25 กรัม เกลือ  
2.5 กรัม น�้าเปล่า 87.50 กรัม และเบกกิ้งโซดา 1 กรัม เติมงาด�าคั่ว
บดละเอียดในสูตร 3 ระดับ คือ ร้อยละ 5, 10 และ 15 ของแป้ง 
ในสูตร 
 5. ประเมิณคุณภาพทางประสาทสัมผัสของบะหม่ี 

เสริมงาด�า ให้ผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการฝึกฝนทั้ง 20 คน 
 6. การชิมตัวอย่างของผู้บริโภคท่ัวไป 100 คน โดย 

การผลิตเส้นบะหม่ีและน�้าซุปและน�าไปทดสอบชิมในวันเดียวกัน 
จ�านวน 3 ครั้ง ๆ ละ 30-40 ชุด โดยการท�าบะหมี่แต่ละครั้งมีการ
ควบคุมการผลิตให้เหมือนเดิมทุกครั้ง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. แบบประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส เพื่อ
ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท่ีผ ่านการทดลองสูตรแล ้ว  
6 คุณลักษณะ ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ  
เนือ้สัมผัสและความชอบรวม ของผู้ประเมินท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ โดยใช้
วิธีการให้คะแนนความชอบ 1 ถึง 9 (9-point hedonic scale) 
(ปราณี  อ่านเปรื่อง, 2557) 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบะหม่ีสดเสริมงาด�า
ของผู้บริโภค ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูล
พื้นฐานทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน จ�านวน 5 ข้อ ส่วนท่ี 2 ประกอบด้วยค�าถาม 

เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ทั้ง 6 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบรวม 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู ้ วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน 
มิถุนายน 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564 จากการทบทวนเอกสาร 
ต�าราวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. การพัฒนาบะหม่ีสดเสริมงาด�า รวบรวมข้อมูลจาก 

การประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสักบัผูป้ระเมินท่ีประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร จ�านวน 10 คน ใช้แบบประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส เพ่ือประเมินคุณภาพของผลติภัณฑ์ท่ีผ่านการทดลอง
สูตรแล้ว ทั้ง 6 ด้าน ของผู้ประเมินที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยใช้วิธีการ 
ให้คะแนนความชอบ 1 ถึง 9 (9-point hedonic scale) 

 2. ประเมินความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์บะหม่ี
เส้นสดเสริมงาด�าของผู้บริโภค 100 คน โดยเก็บข้อมูลผู้บริโภค 

ที่เคยรับประทานบะหมี่ จึงได้เก็บแบบสอบถามบริเวณ สวนอาหาร
บ้านคุณพ่อ ตลาดชุมชนบ่อนไก่ และตลาดนัดแพไม้ อ�าเภอหัวหิน 
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ซึง่มีร้านจ�าหน่ายบะหมี ่โดยใช้แบบสอบถาม
และน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน
คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์แต่ละด้านโดยใช้วิธี
การให้คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์ แต่ละด้านตั้งแต่ 1 ถึง 9  
(ปราณี  อ่านเปรื่อง, 2557)  มีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ 1 เท่ากับ 
ไม่ชอบมากที่สุด 2 เท่ากับ ไม่ชอบมาก 3 เท่ากับ ไม่ชอบปานกลาง 
4 เท่ากับ ไม่ชอบน้อย 5 เท่ากับ เฉย ๆ  6 เท่ากับ ชอบน้อย 7 เท่ากับ 
ชอบปานกลาง 8 เท่ากับ ชอบมาก และ 9 เท่ากับ ชอบมากที่สุด 
วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับ 

ผู้บริโภค วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่และร้อยละ ส่วนข้อมูลความ 

พึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์บะหม่ีเส้นสดเสริมงาด�าใช้
เกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า (rating scales) ตามวิธีการลิเคอร์ท 
(Likert) (ละเอยีด  ศิลาน้อย และ กนัฑิมาลย์  จนิดาประเสริฐ, 2562) 
โดยก�าหนดมาตราส่วนไว้ 5 ระดบั คือ 5 หมายถงึ พึงพอใจมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง พึงพอใจมาก 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง 
พึงพอใจน้อย และ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด จากน้ันท�าการ
แปลผลค่าเฉล่ียความพึงพอใจใช้เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ตามเกณฑ์ของ กัลยา  วานิชย์บัญชา 
(2549) ดังนี้ ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความ 

พึงพอใจมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง ระดับ 

ความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง ระดับ 

ความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง  
ระดับความพึงพอใจน้อย ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง  
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
 1. การพัฒนาบะหมี่สดเสริมงาด�า
  1.1 ผลการทดลองสูตรบะหม่ีสด ท้ัง 3 สูตร เมื่อ 

น�าไปประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส พบว่า บะหม่ีสด
สูตรท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียความชอบมากกว่า 7 ทุกคุณลักษณะ 

ที่ทดสอบ ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
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  จากตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสของบะหมี่สดทั้ง 3 สูตร พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้การ
ยอมรับบะหมี่สดสูตร 3 ทุกคุณลักษณะมากกว่าสูตร 1 และสูตร 2 
โดยมีการยอมรับในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉล่ียความชอบ  

7.00-7.40  ผู้วิจัยจึงน�าบะหมี่สดสูตร 3 ไปทดลองเติมงาด�าต่อไป
  1.2 ผลการเตมิงาด�าบดละเอียดลงในสูตรมาตรฐาน
บะหมี่สด 3 ระดับ คือ ร้อยละ 5, 10 และ 15 ดังภาพที่ 1
 

ตารางที่	1 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของบะหมี่สด

คุณลักษณะ
คะแนนเฉลี่ยความชอบ

สูตร	1 สูตร	2 สูตร	3
ลักษณะปรากฏ 6.10 ± 0.73  4.70 ± 0.48 7.30 ± 0.48
สี 5.40 ± 0.51  6.00 ± 1.15 7.00 ± 0.66
กลิ่น 6.20 ± 0.91  5.20 ± 5.20 7.40 ± 0.51
รสชาติ 6.20 ± 0.91  5.00 ± 0.66 7.20 ± 0.42
เนื้อสัมผัส 6.10 ± 0.87  5.30 ± 0.48 7.20 ± 0.42
ความชอบรวม 6.20 ± 0.92  5.30 ± 0.67 7.20 ± 0.63

ร้อยละ 5                      ร้อยละ 10                      ร้อยละ 15
ภาพที่	1 บะหมี่สดเสริมงาด�าที่ระดับต่าง ๆ 

ตารางที่	2 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของบะหมี่สดเสริมงาด�า 

คุณลักษณะ
คะแนนเฉลี่ยความชอบปริมาณงาด�า	(ร้อยละ)

5 10 15
ลักษณะปรากฏ 6.80 ± 1.11 7.05 ± 0.60 7.85 ± 0.76
สี 6.75 ± 0.85 7.05 ± 0.94 7.80 ± 1.15
กลิ่น 6.55 ± 0.99 6.90 ± 1.20 7.80 ± 1.32
รสชาติ 6.75 ± 0.91 6.75 ± 0.71 7.70 ± 0.80
เนื้อสัมผัส 6.90 ± 0.91 6.75 ± 0.71 7.70 ± 0.80
ความชอบรวม 6.95 ± 1.05 7.05 ± 7.05 8.10 ± 0.96

 

 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสมัผัสของบะหมีส่ดเสรมิงาดํา

คุณลักษณะ
คะแนนเฉล่ียความชอบปริมาณงาดํา (รอยละ)

ลักษณะปรากฏ
สี
กลิ่น
รสชาติ
เน้ือสัมผัส
ความชอบรวม

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัสท้ัง 6 คุณลักษณะ ของบะหม่ีสดเสริมงาดํา ทั้ง 
3 สูตร พบวา บะหม่ีสดเสริมงาดํา รอยละ 15  มีคาเฉลี่ยคะแนนความชอบ มากกวาสูตรเสริมงาดํารอยละ 10 และรอย
ละ โดยมีคาเฉลี่ยทุกคุณลกัษณะ ในระดับชอบมาก ̄ ̄ ดังน้ันผูวจิัยจึงไดนําบะหมี่สดเสรมิงาดํารอยละ
15 ไปทดสอบความพึงพอใจกับผูบริโภคตอไป

2. การประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑบะหมี่สดเสริมงาดํา
บะหมี่สดเสริมงาดํา รอยละ 15 ท่ีผานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแลวไดนําไปประเมินความพึง

พอใจจากผูบริโภค จํานวน 100 คน 
2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูบริโภค 
จากการสอบถามผูบริโภค 100 คน พบวา เปนเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน (รอยละ 52 และรอยละ 48) 

มีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 41 รองลงมา มีอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 28 จบการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปวส คิดเปนรอยละ รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน รอยละ ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท/รับจาง คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย คิดเปนรอยละ 36  มีรายไดระหวาง 10,001-
15,000 บาท คิดเปนรอยละ 42 รองลงมามีรายได นอยกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 37 

2.2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอผลิตภัณฑบะหม่ีสดเสริมงาดํา
  ตารางที่ 3  ความพึงพอใจของผูบริโภคตอบะหม่ีสดเสริมงาดํา 

คุณลักษณะ คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ แปลผล
ลักษณะปรากฏ มากที่สุด
สี มากที่สุด
กลิ่น มากที่สุด
รสชาติ มากที่สุด
เน้ือสัมผัส มากที่สุด
ความชอบรวม มากที่สุด

 

รอยละ รอยละ รอยละ
ภาพที่ 1 บะหมีส่ดเสริมงาดาํที่ระดบัตาง ๆ

  จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสท้ัง 6 คุณลักษณะ ของบะหม่ีสดเสริมงาด�า ท้ัง 3 สูตร 
พบว่า บะหมี่สดเสริมงาด�า ร้อยละ 15  มีค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบ 
มากกว่าสูตรเสริมงาด�าร้อยละ 10 และร้อยละ 5 โดยมีค่าเฉล่ีย 

ทุกคุณลักษณะ ในระดับชอบมาก ( x̄  = 7.70 - x̄  = 8.10) ดังนั้น 

ผู้วิจัยจึงได้น�าบะหม่ีสดเสริมงาด�า ร้อยละ 15 ไปทดสอบความ 

พึงพอใจกับผู้บริโภคต่อไป
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 2. การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
บะหมี่สดเสริมงาด�า
 บะหม่ีสดเสริมงาด�า ร้อยละ 15 ท่ีผ่านการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสแล้วได้น�าไปประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้บริโภค จ�านวน 100 คน 
  2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค 
  จากการสอบถามผู้บริโภค 100 คน พบว่า เป็นเพศ
ชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 52 และร้อยละ 48) มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมา มีอายุระหว่าง  

41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. 
คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น 
ร้อยละ 26 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั/รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 40 
รองลงมาอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 36 มีรายได้
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมามี 

รายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37 
  2.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
บะหมี่สดเสริมงาด�า ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่	3 ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อบะหมี่สดเสริมงาด�า
คุณลักษณะ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ แปลผล

ลักษณะปรากฏ 4.41 ± 0.51 มากที่สุด
สี 4.38 ± 0.63 มากที่สุด
กลิ่น 4.36 ± 0.59 มากที่สุด
รสชาติ 4.45 ± 0.53 มากที่สุด
เนื้อสัมผัส 4.55 ± 0.53 มากที่สุด
ความชอบรวม 4.53 ± 0.50 มากที่สุด

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ
ต่อบะหม่ีสดเสริมงาด�าในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยระหว่าง  
x̄  = 4.36 - x̄   = 4.55 โดยผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อบะหมี่สด 

เสริมงาด�า ด้านเนื้อสัมผัสมากท่ีสุด ( x̄  = 4.55) รองลงมาได้แก่  
ด้านความชอบรวม ( x̄  = 4.53) ด้านรสชาติ ( x̄  = 4.45) ด้าน 

ลักษณะปรากฏ ( x̄  = 4.41) ด้านสี ( x̄  = 4.38) และด้านกล่ิน  
( x̄  = 4.36)

สรุปและอภิปรายผล
 1. ผลของการเสริมงาด�าในบะหมี่เส้นสด 
 จากผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของบะหม่ี
เส้นสดเสริมงาด�า พบว่า บะหมี่สดเสริมงาด�า ร้อยละ 15 มีคะแนน
เฉลี่ยความชอบมากท่ีสุด โดยมีความชอบด้านลักษณะปรากฏ  
สี กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบรวมในระดับชอบมาก  
( x̄  = 7.70 - x̄  = 8.10) สอดคล้องกับ Animashaun, et al. (2017) 
ท่ีศึกษาคุณภาพของพาสต้าเสริมงาค่ัว พบว่า พาสต้าท่ีเสริมงาค่ัว 
ร้อยละ 20 ของแป้งสาลี มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัส 
ด้านลักษณะปรากฏ เนือ้สัมผัส (ความเค้ียวได้) ความมันวาว รสชาติ 
ความแน่นเนื้อ และความชอบรวม ในระดับชอบปานกลางถึง 
ชอบมาก ( x̄  = 6.65 - x̄  = 7.05) และการศึกษาของ Shehry  
(2016) ศึกษาผลของส่วนผสมของแป้งดูรัมวีทและงาด�าท่ีมีต่อ 

คุณค่าทางโภชนาการและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของ คูสคูส 

ท่ีพบว่า การเพ่ิมงาด�าทดแทนแป้งดูรัมวีทในส่วนผสม ร้อยละ 15  
ผู้ทดสอบชิมมีคะแนนความชอบในด้านรสชาติ ลักษณะปรากฏ 
ความแน่น ความเหนยีว และความชอบรวม ในระดบัชอบปานกลาง
ถงึชอบมาก ( ̄x   = 3.70 - ̄x   = 4.50) ในขณะท่ีการศึกษาของ Afolake, 
et al. (2018) ท่ีศึกษาการคุณภาพผลิตภัณฑ์บะหม่ีจากแป้งสาลี 
มันเทศและงา พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับบะหมี่ที่มีส่วนผสม
ของแป้งสาลี ร้อยละ 80 มันเทศ ร้อยละ 15 และงา ร้อยละ 5  
มากที่สุด โดยมีคะแนนความชอบด้าน รสชาติ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส 
และความชอบรวมในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก ( x̄  = 7.00 -  
x̄  = 7.70) และการศึกษาพัฒนาสูตรลอดช่องสิงคโปร์เสริมงาด�า 

นมสดขาดมันเนยของ กฤติน  ชุมแก้ว (2562) โดยท�าการศึกษา
อัตราส่วนท่ีเหมาะสมของงาด�าในเส้นลอดช่องสิงคโปร์ จ�านวน  
3 สูตร คือ ร้อยละ 2, 4 และ 6 โดยน�้าหนักของส่วนผสมทั้งหมด 
พบว่า เส้นลอดช่องสิงคโปร์เสริมงาด�าร้อยละ 6 และผู้บริโภคให้การ
ยอมรับผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับการยอมรับมาก
 2. ผลความพึงพอใจของผู ้บริโภคต่อบะหม่ีเส้นสด 

เสริมงาด�า
 ผู้บริโภค จ�านวน 100 คน เป็นเพศชายและเพศหญิง 
ใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/ปวส. ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้ระหว่าง 
10,001-15,000 บาท มีความพึงพอใจต่อบะหม่ีเส้นสดเสริมงาด�า
ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบรวม
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ในระดับมากที่สุด ( x̄  = 4.36 - x̄  = 4.55) แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภค
ยอมรับบะหม่ีเสริมงาด�า ท้ังนีเ้นือ่งจากการเสริมงาด�าลงในส่วนผสม
ของบะหม่ี ท�าให้บะหม่ีมีสีด�าซึง่แตกต่างจากบะหม่ีทัว่ไปท่ีจ�าหน่าย
ในปัจจบุนัท่ีมีเพียงสีเหลืองและสีเขยีวเท่านัน้ นอกจากนัน้การเสรมิ
งาด�าลงในเส้นบะหม่ียังท�าให้บะหม่ีมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น
เนื่องจากในงาด�ามีโปรตีน ไขมัน แคลเซียม และฟอสฟอรัสสูง  
(ส�านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2561)  
มีประโยชน์หลายประการ อาทิ ช่วยบ�ารุงผิวพรรณ กระดูก ระบบ
สมองและประสาท มีสารต้านอนมูุลอิสระ (ดสิไทย ดอทคอม, 2564) 
ป้องกันโรคได้หลายชนิด เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ  
(Asghar, et al. 2014) คนท่ีรับประทานเป็นประจ�าจะช่วยให้สุขภาพ
แข็งแรงมากกว่าคนที่ไม่ได้รับประทาน (ไทยโควท, 2563) ดังนั้น 

การเพ่ิมงาด�าลงในส่วนผสมท�าให้บะหม่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
สูงขึ้น เหมาะส�าหรับรับประทานเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 1. สามารถน�าสตูรไปถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้กบักลุ่มคนท่ี
สนใจในการท�าผลิตภัณฑ์บะหม่ีเส้นสดเสริมงาด�า เพ่ือเพ่ิมทางเลือก
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
 2. น�าผลิตภัณฑ์บะหม่ีเส้นสดเสริมงาด�าให้บริการอาหาร
ให้กับแขกที่พักโรงแรมและนักท่องเที่ยว
 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยคร้ังต่อไป
 1. ควรมีการศึกษาอายุการเก็บบะหมี่เส้นสดเสริมงาด�า
 2. ควรมีการศึกษาการน�าบะหมี่เส้นสดเสริมงาด�าไป
พัฒนาต่อเป็นอาหารจานใหม่ส�าหรับจ�าหน่าย 
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บทคัดย่อ
         การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการจัดการความรู้และระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนบัสนนุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2) เปรียบเทียบการจดัการความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของบคุลากรสายสนบัสนนุ 
เม่ือจ�าแนกตามอายุ ประสบการณ์การเข้ารับการอบรม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน และประเภทบุคลากร และ 3) ศึกษา 
การจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช ้

ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุน จ�านวน 154 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ตามประเภทบุคลากรอย่างมีสัดส่วน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อม่ันครอนบาคเท่ากับ 0.942 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิดสอบสมมติฐาน F-test กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติ ิใช้การตรวจสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการจัดการความรู้ และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของบคุลากรสายสนบัสนนุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เมื่อจ�าแนกตามอายุ และประสบการณ์การท�างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 3) การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มี 3 ด้าน คือ ด้านการน�าไปใช้และการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ด้านการจัดเก็บความรู้ และด้านการแสวงหาความรู้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถท�านายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ร้อยละ 38.8

ค�าส�าคัญ : การจัดการความรู้, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, บุคลากรสายสนับสนุน
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Abstract
 The purposes of this research were to 1) study on supporting staff knowledge management and work  
performance in Thepsatri Rajabhat University, 2) compare supporting staff work performance in Thepsatri Rajabhat 
University when classified by age, education level, working experience, and type of staffs, and 3) examine knowledge 
management affecting supporting staff work performance in Thepsatri Rajabhat University. Research samples were 
154 supporting staff in Thepsatri Rajabhat University. The samples were selected by using the stratified sampling 
technique, classified by type of staffs. A research instrument was a set of questionnaire. The data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, F-test (One-Way ANOVA), Least Significant Difference by Scheffe’s method, 
and Multiple Regression Analysis. 
 The research findings were as follows : 1) The knowledge management and the work performance of  
supporting staff in Thepsatri Rajabhat University was at high level. 2) The comparison of supporting staff work  
performance in Thepsatri Rajabhat University when classified by age and work experience there was a statistically 
significant difference of .05 3) There were 3 aspects of knowledge management affecting supporting staff work  
performance in Thepsatri Rajabhat University at 38.8 percent with the significant difference of .05, which were  
implementation and inspection, knowledge storage, and knowledge acquisition.

Keywords : Knowledge Management, work performance, supporting staff
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บทน�า
 ในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ได้มีการน�าเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานท้ังทางภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้องค์กรเกิดการ
พัฒนา แต่ละองค์กรจึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการเรียนรู้และ
จัดการความรู้ เพ่ือท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
อยู่ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกับความท้าทายของ
กระแสโลกซึ่งมีอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และความ 

ซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจ ท�าให้การด�าเนินงานท้ังภายในและ
ภายนอกองค์การเกดิการแข่งขนัในด้านต่าง ๆ  แม้กระท่ังการบริหาร
จัดการภาครัฐก็ต้องปรับเปล่ียนวิธีการท�างานแบบใหม่ให้รองรับ
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในสังคมโลก 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐท่ีต้องใช้การจัดการ
ความรู้เข้ามาปฏิบตังิานเพ่ือให้ผลการปฏิบตังิานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น การจัดการความรู้ยังเป็นเคร่ืองมือน�าพาให้
หน่วยงานมีการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ียั่งยืน โดยการ
จัดการความรู้ ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนองค์กร การจัดการกับ
องค์ความรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การเพ่ิมอ�านาจพลวัตร 

การเรียนรู้ ดังนั้น การบริหารจัดการความรู้ จึงมีความส�าคัญกับ 

ทุกองค์กร นอกจากนีก้ารจดัการความรู้ยงัจะมีส่วนช่วยเพ่ิมขดีความ
สามารถในการแข่งขนั การลดต้นทุน ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ขององค์กรอีกด้วย (อังศุมา  แฝดสูงเนิน, 2560: 1)
 ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและไม่มีขีดจ�ากัด ในการบริหารองค์การเพ่ือรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงของโลกยุคดิจิทัลจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาการบริหาร
และพัฒนาองค์กรควบคู่กนัไปอยูต่ลอดเวลา ซึง่การพัฒนาการบริหาร 
เป็นการเรียนรู้ท่ีองค์กรจดัขึน้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็น
ในงานบริหาร ส่วนการพัฒนาองค์กรเป็นการเปล่ียนแปลงองค์กร 
ท้ังระบบ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือท้ังจากผู้บริหารองค์กรและ 

ทุกคนในองค์กร เป็นกระบวนการแก้ปัญหาท่ีต้องการการด�าเนนิการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
 ในการด�าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ บุคลากรกลุ่มหนึ่ง 
ท่ีจัดว่ามีความส�าคัญต่อการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ คือ 
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเป็นผู้ท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการภายใน เช่น บุคลากรสายวิชาการ และผู้รับบริการ
ภายนอก เช่น ผู้ที่มาติดต่องานหรือมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กร
เป็นผู้จดั บคุลากรสายสนบัสนนุ ประกอบด้วย ผู้ปฏิบตังิานในหน้าท่ี
ท่ีแตกต่างกันไปตามสายงาน ได้แก่ งานธุรการ การบริหาร การ
เอกสาร/หนังสือราชการ การให้บริการต่าง ๆ การประสานงาน 

ในการจดัการศึกษา การวิจยั การบริการวิชาการ หรืองานด้านอ่ืน ๆ  
ตามพันธกิจขององค์กร รวมถึงการรักษาความปลอดภัย และการ
ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานท่ี บุคลากรสาย

สนับสนุนมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบตังิาน มีหน้าท่ีส�าคัญในการสนบัสนนุการท�าหน้าท่ีของบคุลากร
สายวิชาการ โดยต้องท�างานประสานกับบุคลากรสายวิชาการอย่าง
เต็มศักยภาพ เพ่ือให้การด�าเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสามารถเพ่ิม
ผลลัพธ์และความส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร จงึนบัว่าบคุลากร
สายสนบัสนนุเป็นทรัพยากรบคุคลท่ีส�าคัญและมีคุณค่าสายงานหนึง่
ขององค์กร จากข้อมูลข้างต้น การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

จึงเป็นเร่ืองส�าคัญและเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพัฒนาองค์กร  
ซึ่งการพัฒนาองค์กรเป็นกระบวนการเสริมสร้างและเปล่ียนแปลง 
ผู้ปฏิบตังิานท้ังด้านความรู้ ความสามารถทักษะ และทัศนคตใินการ
ท�างาน รวมถงึวิธีการท�างานอันจะน�าไปสู่การท�างานท่ีมีประสทิธิภาพ 
การพัฒนาบุคลากรของแต่ละองค์กรมีรูปแบบท่ีหลากหลาย  
ซึง่การก�าหนดแนวทางในการพัฒนาจ�าเป็นต้องมีการศึกษารูปแบบ
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทขององค ์กร รวมถึง 
ความต้องการของบคุลากร ท้ังนีก้ารพัฒนาทรัพยากรบคุคลเป็นการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละบุคคลให้เกิดความส�าเร็จในระดับท่ีสูงขึ้น  
ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร (บุญส่ง  ลีละชาต, 2559)
 ในการพัฒนาบคุลากรสายสนบัสนุนเพ่ือจัดประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมให้บคุลากรเกดิการเรียนรู้ 
และปรับเปล่ียนวิธีการท�างานให้ดีขึ้นรูปแบบหนึ่ง คือ การจัดการ
ความรู้ ซึ่งเป็นวิธีการที่น�ามาใช้กันทั่วไปในทุกวงการ โดยเฉพาะใน
สถาบันการศึกษา 
 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีการเลง็เหน็ถงึ
คุณค่าและความส�าคัญของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีบทบาท
ส�าคัญในการบริการงานท่ัวไปและงานวิชาการ แต่ท่ีผ ่านมา 

การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนยังเกิดปัญหาท่ีเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ เช่น การถ่ายโอนความรู้ แม้ว่าบุคลากรทุกคน 

รู้ว่าการแบ่งปันความรู้เป็นส่ิงท่ีด ีแต่หลายคนยงัมีความกังวลในการ
แบ่งปันความรู้ให้กับผู้อ่ืน เนื่องจากโดยส่วนใหญ่คิดว่าความรู้เป็น
ตัวท่ีท�าให้เกิดความได้เปรียบเหนือเพ่ือนร่วมงาน ท�าให้ไม่มีใคร 
ในองค์กรอยากท่ีจะแลกเปล่ียนหรือถ่ายทอดความรู้ของตนเอง 
ให้กับคนอ่ืน เนื่องจากกลัวว่าคนอ่ืนจะมีความรู้มากกว่าตนเอง  
และจะท�างานได้ดกีว่า มีผลงานดกีว่า ซึง่จะส่งผลให้คนคนนัน้ได้รับ 

ผลตอบแทนท่ีดีว่าตนไม่ว่าจะเป็นการได้เล่ือนข้ัน ได้ขึ้นเงินเดือน 
เป็นต้น (สนทนากลุ่มย่อยบคุลากร : ส�านกังานคณะ, ส�านกัวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ, กองพัฒนานักศึกษา, กันยายน, 2562)
 จากความส�าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ผู้วิจัย
ต้องการศึกษาว่าการจดัการความรู้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติั
งานของบคุลากรสายสนบัสนนุมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอย่างไร 
จงึเป็นท่ีมาของการวิจัย เร่ือง การจดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสทิธิภาพ 
การปฏิบตังิานของบคุลากรสายสนบัสนนุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เ พ่ือศึกษาระดับการจัดการความรู ้และระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการจดัการความรู้และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เม่ือจ�าแนกตามอายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน และประเภทบุคลากร
 3. เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

สมมติฐานการวิจัย	
 1. ระดับการจัดการความรู้และระดับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี อยู่ในระดับปานกลาง
 2. การจัดการความรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบคุลากรสายสนบัสนนุ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรีแตกต่างกนั 
เมื่อจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
 3. การจัดการความรู้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
งานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แนวคิด	ทฤษฎี	และกรอบแนวความคิด
 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้
  สมชาย น�าประเสริฐชยั (2558) ได้ให้ความหมายของ
การจัดการความรู้ ว่าหมายถึง การจัดการเพื่อสร้างความรู้ใหม่ โดย
ใช้ความรู้เดิมและประสบการณ์ท่ีมีอยู่อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมส�าหรับสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
  มาร์ควอดส์ (Marquardt, 1996: 38) กล่าวว่า  
การจัดการความรู้ หมายถึง การเรียนรู้ภายในองค์กรเร่ิมจาก 

การท�างานร่วมกันเป็นทีม มีการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องครบถ้วนชัดจน และมีระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ใช้เทคโนโลยภีายในองค์กร โครงสร้างการจดัเกบ็ และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารถกูต้องครบถ้วนและรวดเร็ว ซึง่ต้องมีบรรยากาศท่ีสนบัสนนุ
การเรียนรู้ภายในองค์กร และการท�างานร่วมกัน
  โนนากะ และทาเคชิ (Nonaka and Takeuchi,  
2004) ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู ้ว ่า หมายถึง 
กระบวนการในการสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องเผยแพร่ความรู ้

ท่ัวทั้งองค์กร การน�าไปเป็นส่วนประกอบส�าคัญของผลิตภัณฑ์ 
การบริหารเทคโนโลยีและระบบใหม่ ๆ
  ดังนั้น การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวม  
สร้างและจัดระเบียบความรู้ท่ีอยู ่ในตัวของบุคคล หรือเอกสาร  
น�ามาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง

ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด
  ชดช้อย วัฒนะ (2561) ได้ให้ความส�าคัญของการ
จัดการความรู้ว่า ต้องเร่ิมจากเป้าหมายของงาน ได้แก่ การบรรลุ 
ผลสัมฤทธ์ิในการด�าเนินงานตามท่ีก�าหนดไว้ ซึ่งศาสตราจารย์  
นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ได้กล่าวว่า ส�าหรับนักปฏิบัติการจัดการ
ความรู้จดัเป็นเครือ่งมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของงาน การพัฒนาคน 
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป้าหมาย  
ความเป็นหมู่คณะ ความส�าเร็จของการถ่ายทอดความรู้ในการจดัการ
ความรู้ไม่ใช่อยู ่ท่ีเอกสารหรือการบันทึกความรู้ แต่อยู่ท่ีการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน จดุหมายส�าคัญของการจดัการความรู้ 
ไม่ได้อยู ่ท่ีรู ้อะไร แต่อยู ่ท่ีการน�าความรู้นั้นไปสู่การปฏิบัติจริง  
ซึ่งผู้จัดการความรู้นับเป็นบุคคลส�าคัญในการท�าให้ความรู้ถูกน�าไป
ใช้ประโยชน์และเกิดผลลัพธ์ท่ีมีคุณค่า เป็นรูปธรรม การจัดการ 
ความรู้เป็นการด�าเนินการต่อความรู้ ตามขั้นตอน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การก�าหนดความรู้หลักท่ีจ�าเป็นหรือส�าคัญต่องานหรือกิจกรรม
ขององค์กร 2) การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ ทั้งจากตัวบุคคล
หรือเอกสาร 3) การปรับปรุงดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน 

ขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เหมาะต่อการใช้งาน 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ 
ท่ีได้ในงานของตน 5) การน�าประสบการณ์จากการท�างานและ 

การประยุกต์ใช้ความรู้ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับทีมงาน และสกัด 
“องค์ความรู้” ออกมาบันทึกไว้ และ 6) การบันทึก “องค์ความรู้” 
หรือ “แก่นความรู้” ส�าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ 
ท่ีครบถ้วน ให้เกิดความเชื่อมโยงมากขึ้นและเหมาะต่อการใช้งาน 
โดยบูรณาการทั้ง 6 ขั้นตอน เชื่อมโยงกัน 
 2. ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  Peterson and Plowman (1953, อ้างถึงใน  
สุรีย์พร  วิสุทธากรณ์, 2556) ได้ให้ความหมายของค�าว่า ประสทิธิภาพ
ในการบริหารงานด้านธุรกิจในความหมายอย่างแคบ หมายถึง  
การลดต้นทุนในการผลิต และการให้ความหมายอย่างกว้าง  
หมายถึง คุณภาพและความสามารถในการผลิตและการด�าเนินงาน
ด้านธุรกจิท่ีจะถอืได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงขึน้กเ็พ่ือสามารถผลติสนิค้า 
หรือบริการในปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการท่ีเหมาะสมและต้นทุน
น้อยท่ีสุดเพ่ือค�านึงถึงสถานการณ์และข้อมูลผูกพันด้านการเงิน 

ที่มีอยู่ 
  จอห ์น ดี .  มิลเล็ท (1954, อ ้างถึงใน ชลดา   
อักษรศิริวิทยา, 2559) ได้ให้ความหมายของค�าว่า ประสิทธิภาพ 
หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีท�าให้เกิดความพึงพอใจ และได้รับ 

ผลก�าไรจากการปฏิบตังิาน ซึง่ความพึงพอใจ หมายถงึ ความพึงพอใจ
ในการบริการให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก เช่น การให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกนั การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา การให้บริการ
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อย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า เป็นต้น
  ดังนั้นความหมายของค�าว่า ประสิทธิภาพในการ
ท�างาน หมายถึง การกระท�าของแต่ละบุคคลที่มีความสามารถและ
ความพร้อม พยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการปฏิบัติงานของตน
อย่างคล่องแคล่วด้วยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ปฏิบตังิานให้เสร็จ
ทันเวลา รวดเร็วถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  Peterson & Plowman (1953) ได้ให้แนวคิด 

องค์ประกอบของการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไว้ 5 ข้อดงันี้ 
  1. ต้นทุนการด�าเนินการ คือ กระบวนการก�าหนด
ทรัพยากรต่าง ๆ  ให้เกดิประโยชน์สูงสุดในการท�างาน ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ  ทรัพยากรบคุคลในการปฏิบตังิาน โดยการก�าหนดทรัพยากร
ท่ีต้องใช้ตามความต้องการของหน่วยงาน จัดสรรทรัพยากรท่ีมี
คุณภาพให้องค์กร มอบหมายบุคลากรให้ท�างานเก่ียวกับด้าน
วิชาการและธุรการตามเป้าหมายขององค์กร
  2. คุณภาพของงาน คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์
คุ้มค่าและมีความพึงพอใจผลการท�างานมีความถูกต้องได้ตรงตาม
มาตรฐาน รวดเร็ว เกดิประโยชน์ต่อองค์การและสร้างความพึงพอใจ
ต่อลูกค้าหรือผู้มารับบริการ

  3. ปริมาณงาน คือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็น
ไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงานท่ีปฏิบตัไิด้ มีปริมาณ
ที่เหมาะสมตามที่ก�าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ 
  4. เวลาในการปฏิบตังิาน คือ เวลาท่ีใช้ในการด�าเนนิ
งาน จะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสมกับงาน 
และทันสมัยกบัสถานการณ์ปัจจบุนั มีการพัฒนาเทคนคิการท�างาน
ใหม่ ๆ เพื่อให้พนักงานท�างานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
  5. กระบวนการปฏิบตังิาน คือ ความสามารถในการ
ปฏิบตังิานของพนกังานจ้างตามภารกจิในการจัดส่วนประกอบต่าง ๆ  
ทั้งภายในภายนอกองค์กรที่มีความสัมพันธ์กัน เตรียมการต่าง ๆ  ให้
พร้อมที่จะท�างานจัดระบบการท�างานทั้งสายงานการผลิต และการ
บริการ ก�าหนดแผนการท�างาน ขั้นตอนวิธีการท�างานให้ชัดเจน  
การสร้างแรงจูงใจในการท�างาน การควบคุมคุณภาพ การท�างาน
เกี่ยวกับด้านวิชาการและธุรการในองค์กร ดูแลความสงบเรียบร้อย
 ส�าหรับการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้น�าแนวคิดการจัดการ
ความรู้ ของ Michael J. Marquardt (1996, อ้างถึงใน กานต์สุดา  
มาฆะศิริรานนท์, 2557) และบุญดี  บุญญากิจ และคณะ (2547) 
และน�าแนวคิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ Peterson & 
Plowman (1953) น�ามาประยุกต์ เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ครั้งนี้

    ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม

ภาพประกอบที่	1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. อายุ
2. ประสบการณ์การเข้ารับการอบรม
3. ระดับการศึกษา
4. ประสบการณ์การท�างาน
5. ประเภทบุคลากร

การจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน
1. การแสวงหาความรู้ 
2. การสร้างความรู้ 
3. การจัดเก็บความรู้ 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
5. การถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้
6. การน�าไปใช้และการตรวจสอบความถูกต้อง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน

1. ต้นทุนการด�าเนินการ
2. คุณภาพของงาน
3. ปริมาณงาน
4. เวลาการปฏิบัติงาน
5. วิธีการ/กระบวนการด�าเนินงาน
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วิธีด�าเนินการวิจัย	
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ บุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ�านวน 250 คน ผู้วิจัยจึง
ค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน (Taro 
Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน
ในการสุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 0.05 ได้ขนาดตัวอย่าง จ�านวน 154 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ตามประเภทบุคลากรอย่างมี
สัดส่วน คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออก
เป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคล และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับ
การจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ลักษณะเป ็นมาตราส ่วนประมาณค่าแบบตัวเลข  
(numerical rating scale) ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของบคุลากรสายสนบัสนนุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบบตัวเลข 
(numerical rating scale) 
 3. แบบสอบถามท่ีใช้ในงานวิจยัผ่านการทดสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือ 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of consistency:  
IOC) ซึ่งแบบสอบถามท่ีผู ้วิจัยจัดท�ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.0 และ 2) การตรวจสอบค่าความเชื่อม่ัน  
(Reliability) โดยน�าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรง 
แล้วไปใช้กับกลุ่มบุคคลท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 
30 คน แล้วน�ามาหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช้การหา 

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค  
(Cronbach) โดยได้ค่าความเชื่อม่ันแบบสอบถามของการจัดการ
ความรู ้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุนเท่ากับ 0.912 และ 0.949 ตามล�าดับ รวมทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.942 และน�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง 
จ�านวน 154 คน
 4. ก�าหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ท�าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลท่ีได้มาท�าการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ  (Quantitative)  ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป โดย
สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดค่าทางสถิติส�าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลไว้ดงันี ้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สถิติทดสอบสมมติฐาน F-test กรณีพบความแตกต่างอย่างมี 

นยัส�าคัญทางสถติ ิใช้การตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ 
เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือใช้ในการทดสอบการจดัการ
ความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สรุปผลการวิจัย	
 1.	 ปัจจัยส่วนบุคคล	
  อายุของบุคลากรสายสนับสนุน ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.05 มีประสบการณ์การเข้ารับ
การอบรมน้อยกว่า 2 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 50.65 มีระดับ 

การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.03 มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.15 และประเภท
บคุลากรส่วนใหญ่เป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
88.96
 2.	 ระดับการจดัการความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบติังาน	
ของบุคลากรสายสนับสนุน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  สมมติฐานข้อที่ 1 ระดับการจัดการความรู้และระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของบคุลากรสายสนบัสนนุ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี อยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน 
แสดงดังตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่	1 ระดับการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาพรวม
  

ด้านการจัดการความรู้
	 	 ระดับการจัดการความรู้

   X̄	 S.D.	 ความหมาย
1. ด้านการแสวงหาความรู้ (X

1
) 4.24 0.53 มาก

2. ด้านการสร้างความรู้ (X2)  4.18 0.58 มาก
3. ด้านการจัดเก็บความรู้ (X3)      4.16 0.61 มาก
4. ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ (X

4
) 3.84 0.81 มาก

5. ด้านการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ (X5) 4.10 0.65 มาก
6. ด้านการน�าไปใช้และการตรวจสอบความถูกต้อง (X6) 4.24 0.61 มาก
  ภาพรวม (Xtot) 4.13 0.52 มาก
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ระดับการจัดการความรู้ของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X̄  = 4.13, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉล่ียมากไปน้อย  
3 อันดับ ดังนี้ ด้านการแสวงหาความรู้ ( X̄  = 4.24, S.D. = 0.53)  

รองลงมาด้านการน�าไปใช ้และการตรวจสอบความถูกต ้อง  
( X̄  = 4.24, S.D. = 0.61) และด้านการสร้างความรู้ ( X̄  = 4.18,  
S.D. = 0.58) ส�าหรับด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต�า่ท่ีสุด ได้แก่ ด้านการประมวล
และกลั่นกรองความรู้ ( X̄  = 3.84, S.D. = 0.81)

ตารางที่	2 ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาพรวม
  

ภาพรวม
	 	ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

   X̄	 S.D.	 ความหมาย
1. ด้านต้นทุนของการด�าเนินงาน (y

1
) 4.32 0.59 มาก

2. ด้านคุณภาพของการปฏิบัติงาน (y2) 4.36 0.52 มาก
3. ด้านปริมาณงาน (y3)  4.38 0.55 มาก
4. ด้านเวลาของการปฏิบัติงาน (y

4
) 4.43 0.51 มาก

5. ด้านวิธีการ/กระบวนการด�าเนินงาน (y5) 4.39 0.51 มาก
  ภาพรวม (Ytot) 4.38 0.46 มาก

 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( ̄X  = 4.38, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉล่ียมากไปน้อย  
3 อันดับ ดังนี้ ด้านเวลาของการปฏิบัติงาน ( ̄X  = 4.43, S.D. = 0.51) 
รองลงมา ด้านวิธีการ/กระบวนการด�าเนินงาน (  X̄  = 4.39,  
S.D. = 0.51) และด้านปริมาณงาน ( ̄X  = 4.38, S.D. = 0.55) ส�าหรับ
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าท่ีสุด ได้แก่ ด้านต้นทุนของการด�าเนินงาน  
( X̄  = 4.32, S.D. = 0.59) 

 3.	 เปรียบเทยีบการจดัการความรู้ทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพ	
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี	
  สมมติฐานท่ี 2 การจัดการความรู้กับประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีแตกต่างกัน เม่ือจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่	3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวของการจดัการความรู้ และประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของบคุลากรสายสนบัสนนุ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาพรวม
                    

จ�าแนกตาม
	 ด้านการจัดการความรู้	 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

	 	 F	 p	 F	 p
1. อายุ 0.344 .848 1.944 .007*
2. ประสบการณ์การเข้ารับการอบรม 1.220 .291 0.998 .440
3. ระดับการศึกษา 0.839 .434 1.216 .299
4. ประสบการณ์การท�างาน 2.124 .123 7.902 .001*
5. ประเภทบุคลากร 0.274 .760 0.505 .605

*p ≤ .05

 จากตารางท่ี 3 พบว่า การจัดการความรู้ของบุคลากร 
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไม่แตกต่างกัน 

เม่ือจ�าแนกตาม อาย ุประสบการณ์การเข้ารับการอบรม ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์ท�างาน และประเภทบุคลากร ส่วนประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือ
จ�าแนกตาม อายุ และประสบการณ์ท�างาน
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 4.	 วเิคราะห์การจดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบคุลากรสายสนบัสนนุ	มหาวทิยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี	

  สมมตฐิานท่ี 3 การจดัการความรู้ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ผลการทดสอบสมมุติฐาน แสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่	4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านภาพรวม
	 	 	 สัมประสิทธิ์	 สัมประสิทธิ์
	 	 ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือก	 คะแนนดิบ	 คะแนนมาตรฐาน	 t	 Sig.
	 	 	 B	 Std.	Error	 Beta	(β)  

  ค่าคงที่ 1.999 0.254  7.866 .000*
1. ด้านการน�าไปใช้และการตรวจสอบความถูกต้อง (X6) 0.255 0.065 0.338 3.912 .000*
2. ด้านการจัดเก็บความรู้ (X3)  0.157 0.065 0.208 2.411 .017*
3. ด้านการแสวงหาความรู้ (X

1
) 0.152 0.073 0.176 2.068 .040*

R = 0.623  R2 = 0.388  R2
adj = 0.376  Std. Error = 0.362

*p ≤ .05

 จากตารางที่ 4 พบว่า การจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของบคุลากรสายสนบัสนนุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ในด้านภาพรวมมี 3 ด้าน คือ ด้านการน�าไปใช้และ
การตรวจสอบความถูกต้อง (X6) ด้านการจัดเก็บความรู้ (X3)  
ด้านการแสวงหาความรู้ (X1) โดยมีค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์พหคูุณ 
(R) = 0.623 ค่าประสิทธิภาพในการท�านาย (R2) = 0.388 หมายถึง 
การจัดการความรู้ ด้านการน�าไปใช้และการตรวจสอบความถูกต้อง 
(X6) ด้านการจัดเก็บความรู้ (X3) ด้านการแสวงหาความรู้ (X

1
) 

สามารถท�านายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ได ้

ร้อยละ 38.8 ค่าประสิทธิภาพการท�านายท่ีปรับแล้ว (R2
adj) = 0.376 

และมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท�านาย (Std. Error)  
= 0.362 ซึ่งแสดงว่า การจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน 
ด้านการน�าไปใช้และการตรวจสอบความถูกต้อง (X6) ด้านการ 
จัดเก็บความรู้ (X3) ด้านการแสวงหาความรู้ (X

1
) ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (Ytot) อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
 จากผลการศึกษาเร่ือง การจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของบคุลากรสายสนบัสนนุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี มีประเด็นที่ควรน�ามาอภิปรายดังนี้
 1. ระดับการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  1.1 ระดบัการจัดการความรู้ในภาพรวมและรายด้าน
อยู ่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะบุคลากรมีการจัดการความรู ้

อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการในหน่วยงาน มีการพัฒนาตนเอง 
อยู่เสมอ และปัจจุบันบุคลากรได้มีการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน  
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อทิต  พลจันทึก (2556) ได้ศึกษา
เร่ือง การจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลด้านการศึกษาของ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พบว่า ระดับการจัดการความรู  ้

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการความรู้  
และได้ช้ีแจงแนวทางการจัดการความรู้ให้กับสถานศึกษา สังกัด 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศว่า การจัดการความรู้นั้นเป็นปัจจัย
ส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของ 
ผู้ส�าเร็จการศึกษา/มีการแต่งตัง้คณะกรรมการด�าเนนิงานด้านจัดการ
ความรู้ในทุกสถานศึกษาสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
  1.2 ระดับประสิทธิภาพในการการปฏิบัติงาน 

ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะด้านเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้เป็นเพราะบุคลากรอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงาน 

ท่ีได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถจนงานเสร็จทันเวลาตาม
แผนการด�าเนินงาน และมีการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานอย่าง
ชดัเจน ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ สมจติต์  สุวรักษ์ (2554) ได้
ศึกษาเรือ่ง การจดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน
ของบคุลากรในส�านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีนมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล ในเขตภาคกลาง พบว่า ด้านเวลาของการปฏิบตังิาน 
ผลการวิจัยมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ท้ังนี ้
เพราะบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในส�านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย 
มีแผนปฏิบัติราชการท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของ
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มหาวิทยาลัย มีการลดขัน้ตอนการปฏิบตังิานเพ่ือประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงาน
ให้ส�าเร็จขึน้ โดยจดัล�าดบัความส�าคัญของงานท่ีต้องปฏิบตัก่ิอนหลงั 
และอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างสุดความ
สามารถ จนงานแล้วเสร็จทันเวลาตามแผนการด�าเนินงาน 
 2. เปรียบเทียบการจดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี
  2.1 การจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ�าแนกตาม อายุ 
ประสบการณ์การเข้ารับการอบรม ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ท�างาน และประเภทบคุลากร ท้ังนีเ้พราะว่า บคุลากรส่วนใหญ่มีการ
แสวงหาความรู้อยู่เสมอ มีการพัฒนาตนเอง และมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ จึงท�าให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ที่ดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย แต่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศุภนัญญา  
พัฒนภักดี (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พบว่า ระดับการจัดการความรู้
ของบคุลากรเม่ือจ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคลล พบว่า ไม่แตกต่างกัน
  2.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนบัสนนุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แตกต่างกนั เมือ่จ�าแนก
ตาม อายุ และประสบการณ์ท�างาน ทั้งนี้เพราะว่าบุคลากรที่มีอายุ
น้อย และประสบการณ์ท�างานน้อย อาจจะยังไม่มีความรู้เท่า
บุคลากรท่ีอายุมากและประสบการณ์ท�างานมากกว่า จึงท�าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐนันท์   
ทาค�า และกนกพร  ชัยประสิทธ์ิ (2562) ได้ศึกษาเร่ือง ความสุข 

ในการท�างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงาน 

ในเครือไทยรัฐ กรุ๊ป พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุท่ี 

แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน ด้านปริมาณ ด้าน
คุณภาพ และด้านเวลาของพนกังาน และยงัสอดคล้องกบัผลงานวิจยั
ของ ปิรัญชนาถ  เฮ่ประโคน และอารีย์  นัยพินิจ (2560) ได้ศึกษา
เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการการท�างานและประสิทธิภาพ
การท�างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ พบว่า พนักงานท่ีมีประสบการณ์การท�างานต่างกัน  
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
 3. การจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิานของบคุลากรสายสนบัสนนุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มี 3 ด้าน คือ 
ด้านการน�าไปใช้และการตรวจสอบความถูกต้อง ด้านการจัดเก็บ
ความรู้ และด้านการแสวงหาความรู้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในภาพรวม ร้อยละ 38.8 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน และ
สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ สมจติร์  สุวรักษ์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง          
การจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง พบว่า การจัดการความรู ้
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของบคุลากร ในส�านกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ในเขตภาคกลาง คือ ด้านการจัดการความรู้ ด้านการบ่งชี้ความรู้ 
ด้านการเข้าถึงความรู้ และด้านการเรียนรู้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบตังิานของบคุลากรในภาพรวม ร้อยละ 53 อย่างมีนยัส�าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิวัฒน์      
พรหมวรรณ (2560) พบว่า 1) การจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมส่งเสริมสหกรณ ์ 
เขตตรวจราชการท่ี 17 ด้านต้นทุน คือ ด้านการบ่งชี้ความรู้  
ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการเข้าถึงความรู้และ 

ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เขตตรวจราชการท่ี 17 ด้านคุณภาพ คือ ด้านการจัดการความรู ้
ให้เป็นระบบ ด้านการประมวลและกล่ันกรองความรู้ด้านการแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และด้านการเรียนรู้ 3. การจัดการความรู้ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของบคุลากรในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เขตตรวจราชการท่ี 17 ด้านเวลา คือ ด้านการประมวลและกลัน่กรอง 
ความรู้และด้านการเข้าถึงความรู้

ข้อเสนอแนะ
 การวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี ในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น�าผลการวิจยัของบคุลากรสายสนับสนนุ
มาเสนอแนะดังนี้
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
  1.1 การจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต�่าท่ีสุด คือ ด้านการ
ประมวลและกลั่นกรองความรู้ ดังนั้น บุคลากรสายสนับสนุน ควร
จะน�าข้อผิดพลาดจากการปฏิบตังิานมาสรุปหาสาเหต ุเพ่ือปรับปรุง
วิธีการปฏิบตังิาน และหน่วยงานควรมีการจดัประชมุท�าความเข้าใจ
ร่วมกนัเกีย่วกบัรูปแบบเอกสารต่าง ๆ  ในหน่วยงานให้เป็นมาตรฐาน
และใช้ภาษาเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  1.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด 
คือ ด้านต้นทุนในการด�าเนินงาน ดังนั้น หน่วยงานต้นสังกัดควรมี 
นโยบายอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงความคุ้มค่า 
และการประหยัดทรัพยากรของหน่วยงาน เช่น นโยบายการปิดไฟ 
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ปิดเคร่ืองปรับอากาศ เป็นเวลา การใช้กระดาษรีไซเคิล เป็นต้น  
เพ่ือช่วยให้มหาวิทยาลยัลดต้นทุนและงบประมาณในการด�าเนนิงาน
  1.3 ผลจากการเปรียบเทียบประสทิธิภาพการปฏิบตัิ
งานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน เมื่อ
จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน ดังนั้น บุคลากรที่มีประสบการณ์
การท�างานน้อย ควรมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น โดยในการท�างาน
ควรไปขอค�าแนะน�าจากผู้ท่ีมีประสบการณ์ท�างานมากกว่า เพ่ือ 

ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน�าข้อมูลนั้น ๆ ไปใช้ หรือหน่วยงาน
จัดการประชุมให้บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท�างานมาก  
มาถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 การศึกษาคร้ังนี้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบคุลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเท่านัน้ 
ข้อมูลท่ีได้มาจึงเป็นมุมมองของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรีเพียงด้านเดียว ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ท�าการวิจัยจาก 

กลุ่มตัวอย่าง ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น กลุ่มศรีอยุธยา 
เป็นต้น
  2.2 ควรมีท�าการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสามเส้า  
โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงเจาะลึกบุคลากรท้ังสายสนับสนุน  
สายวิชาการ และผู้บริหาร ถงึปัญหาอุปสรรคท่ีประสบในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือน�าข้อมูลมาตรวจทาน และปรับปรุง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

ในการท�างานมากขึ้น
  2.3 ควรมีการศึกษาป ัจจัย อ่ืน ๆ ท่ีส ่งผลต ่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังสายสนับสนุน และ   
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เช่น ความสุขในการ
ท�างาน คุณภาพชีวิตในการท�างาน เป็นต้น
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคุณค่าของการแสดงร�าสวดในสังคมไทย และเพ่ือการศึกษาปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการสร้างความยั่งยืนของการแสดงร�าสวดในภาคตะวันออก เป็นการใช้แนวทางการวิจัยแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary  
Research) โดยวิธีการผสมผสานร่วมกันระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์ และการวิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุ์วรรณา 
นอกจากนี้ยังใช้วิธีวิทยาการวิจัย ด้วยการเลือกกรณีศึกษาจากตัวอย่างในเชิงคุณภาพท่ีมีความแตกต่างกันของคณะร�าสวดในจังหวัดของ
ภาคตะวันออก ได้แก่ จงัหวัดระยอง จนัทบรีุ และตราด ผลการวิจยันีพ้บว่า คุณค่าทางประวัตศิาสตร์สร้างความส�าคัญในแง่ของการจรรโลง
จิตใจคนในสังคมให้มีศีลธรรม เกรงกลัวต่อบาป และปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงาม ขณะท่ีผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ 

การสร้างความยั่งยืนของการแสดงร�าสวดในภาคตะวันออกนั้น พบว่า จะต้องอาศัยการบูรณาการปัจจัยต่าง ๆ  ร่วมกัน รวม 5 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยด้านการจัดการศึกษา ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน และปัจจัยด้านการพัฒนารูปแบบการแสดงร�าสวดร่วมสมัย 

ค�าส�าคัญ : การแสดงร�าสวด, รูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน, ภาคตะวันออก

Abstract
 The objectives of this research were to study the history concerning the value of the funeral chant and 
dance ceremonies in the Thai society, and the factors having affected sustainability of the funeral chant and dance 
ceremonies in the eastern region, using the guidance of the interdisciplinary research. The procedures blended of 
the qualitative type in terms of history and ethnicity. Furthermore, it also selected the case study from the samples 
in the qualitative differentiation of the funeral chant and dance ceremonies in the eastern region of Rayong,  
Chanthaburi and Trat provinces. The results found that the historical value cherished the importance by the mean 
of enhancing the character of the people in the society to had good morals, fear of sin and manifestation of good 
ethos. In the meantime, the results involved with the factors affecting viability of the funeral chant and dance  
ceremonies in the eastern region found that it needed five integral factors such as a study of its management,  
public relations, communal participation and support from the private and public sectors, as well as a development 
of the dancing format for the contemporary funeral chant and dance.  

Keywords : Funeral Chant and Dance Ceremonies, Sustainable Development Format, Eastern Region of Thailand
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บทน�า
 ดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านมีความส�าคัญในฐานะของ 
การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล�้าค่าที่บรรพบุรุษไทยได้ส่ังสม 
สร้างสรรค์ และสืบทอดไว้เป็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติ เพื่อให้รุ่นลูก
รุ่นหลานได้เรียนรู้และรักในคุณค่าในศิลปะไทยในแขนงนี้ ยังผล
ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมท่ีจะช่วย
สืบทอด จรรโลง และธ�ารงไว้เป็นสมบตัขิองชาติ ซึง่การแสดงจะออก
มาในรูปแบบใดนัน้ขึน้อยูก่บัสภาพทางภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม อาชพี 
และความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ ตลอดจนอุปนิสัยของประชาชน 

ในท้องถิน่เป็นส�าคัญ (พรทิพา  บญุรักษา, 2559) เมือ่พิจารณาถงึเนือ้หา 
สาระของบทเพลงนั้น ชาวบ้านผู้ประพันธ์จะใช้กิจกรรมชีวิตจริง 
ในท้องถิน่มาประพนัธ์เป็นเนือ้บทเพลง ซึง่สามารถเป็นเร่ืองเล่าเร่ืองราว 
ในประวัตศิาสตร์ท่ีสะท้อนถงึวิถชีวิีตของคนในแต่ละชมุชน กจิกรรม
ด้านต่าง ๆ ของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถรวม
จิตใจให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ อีกท้ังยังเป็นเคร่ืองสร้าง
ความสัมพันธ์และยึดเหนี่ยวจิตใจระหว่างบุคคลในชุมชน จากนั้น
ขยายวงกว้างไปถึงชุมชนต่อชุมชน จนกระท่ังสามารถหล่อหลอม 

ไปถงึระดบัสงัคมต่าง ๆ  ได้ จงึกล่าวได้ว่า ดนตรีและบทเพลงพ้ืนบ้าน
เป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนภาพบริบททางวัฒนธรรมของสังคม
นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงจะมีเอกลักษณ์แห่งความโดดเด่นเฉพาะ 

เป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นส�านวนหรือส�าเนียงภาษาล้วนแล้วแต่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนทั้งสิ้น (กิตติมา  ชาญวิชัย, 2554: 31-32)  
 การแสดงร�าสวดเป็นการแสดงพ้ืนบ้านในท้องถิ่นไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ท้องถิน่ในภาคตะวันออก ในพ้ืนท่ี 3 จงัหวัด ได้แก่ 
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งมีรูปแบบการแสดงที่แตกต่าง
จากการแสดงพ้ืนบ้านโดยท่ัวไป กล่าวคือ การแสดงร�าสวดในภาค
ตะวันออกเป็นการแสดงท่ีจัดแสดงในงานอวมงคลหรืองานศพ
เท่านั้น ส่วนรูปแบบอัตลักษณ์รวมไปถึงองค์ประกอบ ได้แก่ การมี
เนื้อหาให้ความส�าคัญกับหลักธรรมท่ีเป็นสัจธรรมตามหลักธรรม 

ค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในด้านการเกิด แก่ เจ็บ ตาย บาป 
บุญ คุณ โทษ รวมถึงการเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ ความเห็นอกเห็นใจกัน 
นอกจากนี้แล้วการแสดงร�าสวดจะเป็นกิจกรรมการแสดงท่ีจะ 

เกดิขึน้หลังจากเสร็จพิธีกรรมท่ีพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมจบลงแล้ว 
โดยท่ัวไปมีเจตนารมณ์มุ่งเน้นให้กับเจ้าภาพและผู้ท่ีเดินทางมา 
ร่วมงาน ได้ผ่อนคลายความโศกเศร้าเสียใจจากการสูญเสียบุคคล 

อันเป็นท่ีรักและนบัถอื นอกจากนีย้งัเปรียบได้กบัการอยูเ่ป็นเพ่ือนศพ 
โดยมีการแฝงหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนาไว้ในขั้นตอน
ของการแสดงร�าสวดไว้ด้วยเสมอ ดังนั้นการแสดงร�าสวดจึงมีความ
โดดเด่นทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคุณค่าท่ีมีความมุ่งหมายในการ
ขัดเกลาจิตใจประชาชนโดยอาศัยหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธ
ศาสนาเป็นเครื่องมือ

 จากการศึกษาพัฒนาการของการแสดงร�าสวด พบว่า 

การแสดงร�าสวดนั้นเป็นสิ่งท่ีมีความแนบแน่นอยู่คู่กับวิถีชีวิตทาง
วัฒนธรรมของคนไทยมาตั้งแต่อดีต โดยที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการแสดงให้มีความทันสมัย สอดคล้องและกลมกลืนกับ 

ยุคสมัยรวมถึงพลวัตของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งพัฒนาการ 
ดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงใหญ่ ๆ ได้แก่ การสวด 

พระมาลัย การสวดคฤหัสถ์ และการร�าสวด ตามล�าดับดังนี้  
 1. การสวดพระมาลัย เป็นการเรียกชื่อในยุคเร่ิมแรก  
มีลักษณะของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือมุ่งหวังในการ
กล่อมเกลาจติใจคนท่ัวไปให้เป็นคนด ี มีหลักธรรมในการครองเรือน 
ซึ่งส่งผลท�าให้สังคมมีแต่ความสุข โดยมีฐานความเชื่อในเร่ือง 
การท�าบาปว่าต้องตกนรก ในทางตรงกันข้ามถ้าหากหม่ันท�าบุญ 

และสร้างคุณงามความดีก็เช่ือว่าจะได้ขึ้นสวรรค์นั่นเอง (นีรนุช  
นิรุตติศาสตร์, 2551: 24)
 2. การสวดคฤหัสถ์ เป็นการเรียกชื่อแทนการสวด 

พระมาลัย หลังจากท่ีรัชกาลท่ี 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการ
ก�าหนดข้อห้ามไว้เป็นกฎของพระสงฆ์ในกฎหมายตราสามดวง โดย
ใช้ในพิธีศพเท่านั้น เอกลักษณ์ในการสวดคฤหัสถ์ คือ การน�ากลวิธี
การสวดแทรกมุขตลก ซึง่ในการสวดคฤหสัถ์จะน�าบทกลอนสวดเร่ือง
พระมาลยั และการสวดพระอภิธรรมในพิธีศพมาเป็นแม่บท เรียกว่า 
“พ้ืน” คือ “พ้ืนพระมาลัย และพ้ืนพระอภิธรรม” ลักษณะของ 
การสวดท่ีส�าคัญคือ เป็นการสวดล้อเลียนพระภิกษุสงฆ์ให้เกิด 

ความตลกขบขนั ส่วนบทท่ีใช้สวดเป็นเนือ้ความในภาษาบาลี ผู้แสดง
ในการสวดคฤหัสถ์ เรียกว่า “นักสวด” และเรียกนักสวดคณะ 

หนึ่ง ๆ ว่า “ส�ารับ” นักสวดคฤหัสถ์มี 2 ประเภท ได้แก่ นักสวด
อาชีพ และนักสวดสมัครเล่น นักสวดอาชีพมีทั้งส�ารับพระสงฆ์ และ
ส�ารับฆราวาส ส�ารับหนึง่มี 4 คน เท่ากับจ�านวนพระสงฆ์สวดอภิธรรม 
นักสวดแต่ละคนมีหน้าที่ในการสวดต่างกันออกไป คือ ต้องสวดรับ 
สวดส่งให้เกิดการประสมประสานกันโดยตลอด ซึ่งต่อมาการสวด
คฤหัสถ์ได้พัฒนาเปล่ียนชื่อมาเป็น “จ�าอวด” และเปลี่ยนเป็น  
“ร�าสวด” ในปัจจุบัน (กรสรวง  ดีนวลพะเนาว์, 2549: 19-27)
 3. การร�าสวด มีวิวัฒนาการมาจากการสวดพระมาลัย 

ท่ีปรากฏในคร้ังพุทธกาล โดยนยิมสวดท้ังในงานมงคลและงานอวมงคล 
ซึ่งใช้เป็นภาษาบาลี ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีผู้ประพันธ์เป็น
ค�ากลอนภาษาไทยโดยมีโครงสร้างลักษณะเป็นกาพย์ โดยค้นพบ
หลักฐานบันทึกในพระคัมภีร์บทสวดพระมาลัยเป็นภาษาขอม 

ในหนังสือประวัติศาสตร์ไทยสมัย 2352-2453 ตอนที่ 1 ด้านสังคม 

ของชัย  เรืองศิลป์ (2517) สมัยก่อนประเพณีในงานศพหลังจาก 

การสวดพระอภิธรรมจบแล้ว พระจะสวดบทพระมาลัยต่อเสมือน
การอยู่เป็นเพ่ือนศพ ซ่ึงได้รับความนิยมมากเนื่องจากท่วงท�านอง 
ลีลา และจังหวะของการสวดเป็นแบบละครที่มุ่งสื่ออารมณ์แก่ผู้ฟัง
มีเนื้อหาเน้นการสอนเร่ืองบาปบุญคุณโทษ คร้ันต่อมาได้มีการ



มห
าวิท
ยาลั
ยรา
ชภ
ัฏรำ
ไพพ
รรณ
ี

พิสุทธ์ิ  การบุญ, จ�าลอง  แสนเสนาะ, ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์, สุรศักดิ์  จ�านงค์สาร

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564   167

เปล่ียนแปลงการสวดพระมาลัยจากพระมาเป็นฆราวาสเป็นผู้สวด
แทน เรียกว่า “สวดคฤหัสถ์” ซึ่งต่อมาได้มีการปรับใหม่เรียกว่า 
การเล่น “ร�าสวด” แทน ปัจจบุนัยงัคงมีการแสดงดังกล่าวหลงเหลือ
อยูใ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย ดงัเช่น จังหวัดระยอง จนัทบรีุ
และตราด (ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี, 2561) 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว พบว่า การแสดงร�าสวดท่ีมีมาตั้งแต่
คร้ังอดีตกาลจนกระท่ังถึงปัจจุบันมีการพัฒนาปรับเปล่ียนรูปแบบ
หรือการเรียกชื่อกิจกรรมต่าง ๆ  กันนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นการสะท้อน
เนื้อหาหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอด จาก 

การศึกษาประวัตศิาสตร์สังคมไทย พบว่า แนวทางค�าสอนพระพุทธ
ศาสนายังคงเป็นสิ่งท่ีคนไทยส่วนใหญ่นับถือศรัทธาเล่ือมใสกัน 

เกือบท่ัวท้ังประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมของคนในชุมชน 

ท้องถิ่นภาคตะวันออก การท่ีความนิยมเกี่ยวกับการแสดงร�าสวด
ถดถอยลงไปส่งผลต่อการด�าเนินวิถีของคนท่ัวไปให้เส่ือมจาก 

ศีลธรรมอันดีงามตามไปด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการ
ศึกษาการแสดงร�าสวดเพ่ือท�าให้สามารถฟ้ืนฟูและกลับมาอยูเ่คียงคู่
สังคมภาคตะวันออกได้อีกคร้ัง ส�าหรับประเดน็ค�าถามวิจยัหลักท่ีน�า
ไปสู่การศึกษากคื็อจะท�าอย่างไรให้การแสดงร�าสวดนัน้สามารถด�ารง
อยู่อย่างยั่งยืนในสังคมไทย เพ่ือเป็นแนวทางส�าคัญประการหนึ่ง 
ในการกล่อมเกลาบ่มเพาะ จิตส�านึกความมีศีลธรรมของประชาชน
อันเป็นกระบวนการป้องกันแก้ไข ไม่ให้มีการประพฤติชั่ว มุ่งแต่
ท�าความดตีามหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา โดยมีความคาดหวัง
ว่าเป็นการช่วยจรรโลงและยกระดับให้ประชาชนในสังคมไทยโดย
เฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในสังคมภาคตะวันออกได้มีจิตใจท่ีดีงาม
มากขึ้น ซึ่งเป้าหมายสูงที่สุดของการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีจุดประสงค์
หลักในการน�าเอาองค์ความรู้ท่ีเป็นข้อค้นพบจากการศึกษาไปพัฒนา
และหารูปแบบท่ีเหมาะสมของการแสดงร�าสวดท่ียังคงมีหลงเหลือ
อยูใ่นภาคตะวันออกท้ัง 3 จงัหวัด ได้แก่ จงัหวัดระยอง จนัทบรีุ และ
ตราด ให้เกดิความยัง่ยนืต่อไป ด้วยเหตนุีผู้้วิจยัจงึสนใจท�าการศึกษา
เร่ือง การสร้างรูปแบบการพัฒนาท่ียั่งยืนของการแสดงร�าสวด 

ในภาคตะวันออกนี้ขึ้นมา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาประวัตศิาสตร์เก่ียวกับคุณค่าของการแสดง
ร�าสวดในภาคตะวันออก
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้างความยั่งยืน 

ของการแสดงร�าสวดในภาคตะวันออก

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการผสมผสานร่วมกันระหว่างวิจัย
เชงิคุณภาพแนวประวัตศิาสตร์ และการวิจยัเชงิคุณภาพแนวชาตพัินธ์ุ 
วรรณนา (ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์, 2555: 51-53) การศึกษา 

เชงิประวัตศิาสตร์ในท่ีนี ้หมายถงึ การศึกษาพัฒนาการเปล่ียนแปลง 
ของการแสดงร�าสวดโดยถือว่าอดีตเป็นส่วนประกอบของปัจจุบัน 
เพ่ือท�าความเข้าใจอดีตของการแสดงร�าสวดในสังคมท่ีเชื่อมโยง
ปัจจุบันและต่อเนื่องกันในอนาคต โดยการใช้ค�าถามวิจัยเป็น 

ตวัช่วยน�า และอาศัยเคร่ืองมือ ได้แก่ ตวันกัวิจยัและการสังเกตการณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured Observation) เป็นหลักส�าคัญ  
หลักฐานทางประวัติศาสตร์มักใช้การเลือกตัวอย่างในเชิงคุณภาพ 
(Purposeful Sampling) คือ การเลือกข้อมูลตามเนื้อหาของ
วัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก นอกจากเอกสารแล้วยังมีการเสริม
ด้วยการสัมภาษณ์ท่ีเรียกว่า ประวัติศาสตร์จากค�าบอกเล่า (Oral 
History) หมายถึง การศึกษาเร่ืองราวความเป็นมาของบทเพลง 
ร�าสวดจากความทรงจ�าของผู้ให้ข้อมูลท่ีมีผู้อาวุโส สุดท้ายแล้วจึง 
น�าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความหมายข้อมูลบนฐานของ
การวิเคราะห์เหตแุละผลในเชงิประวัตศิาสตร์ ท่ีว่าเหตกุารณ์ในอดตี
ท่ีเคยเป็นมามีผลต่อเหตุการณ์ในปัจจบุนัท่ีเป็นอยูซ่ึ่งมีผลต่ออนาคต                 
(ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์, 2555: 52)
 ผู้วิจัยใช้วิธีวิทยาการวิจัยแนวกรณีศึกษา (Case study 
Methodology) โดยการเลือกกรณีศึกษาจากตวัอย่างในเชงิคุณภาพ
ท่ีมีความแตกต่างของคณะร�าสวดในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด โดยใช้การเลือกตัวอย่างตามเกณฑ์ท่ี
ก�าหนด (Criteria Sampling) คือ หลักเกณฑ์ของจังหวัดที่อยู่ตาม
แนวชายแดนภาคตะวันออกท่ียังคงมีคณะร�าสวด และการแสดง 
ร�าสวดอยู่ในปัจจุบัน
 การศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคุณค่าของการแสดง 
ร�าสวดในสังคมไทย อาศัยการศึกษาเอกสารเป็นหลัก แล้วสรุปผล
การศึกษาเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
คุณค่าของการแสดงร�าสวดในสังคมไทยท่ีมีมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน จากนั้นศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสร้างความยั่งยืนของ 
การแสดงร�าสวดในภาคตะวันออกและการหาแนวทางการสร้าง
ความยั่งยืนของการแสดงร�าสวดในภาคตะวันออกจะอาศัย 

การสัมภาษณ์แนวประวัติศาสตร์จากค�าบอกเล่า (Oral History) 
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interview) การสัมภาษณ์
กลุ่มย่อย (Small Group) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึง่ได้มาจากการเลอืก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้การสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยมีการตรวจสอบ
ข้อมูลเชงิคุณภาพแบบหลากหลาย (Triangulation) แล้วบนัทึกสรุป
ผลการศึกษาเป็นปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการสร้างความยั่งยืน
ของบทเพลงร�าสวดในภาคตะวันออก 
 การวิเคราะห์ข ้อมูลเพ่ือน�าเสนอรูปแบบการสร้าง 
ความยั่งยืนของการแสดงร�าสวดในภาคตะวันออก ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพซึ่งเป็นการตีความในลักษณะ ดังนี้ 
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 1. การตีความเพ่ือจัดกลุ ่มข้อมูล (Grouping) คือ  
การน�าเอาข้อมูลท่ีใกล้เคียงกนัมาแบ่งเป็นกลุ่มเพ่ือง่ายต่อการล�าดบั
เหตุการณ์และการน�าไปสู่การวิเคราะห์ตีความ รวมถึงการล�าดับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละตัวแบบให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน  
 2. ภาพรวมของการวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลในเชงิคุณภาพ โดยอาศัยข้อมูลเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางสังคม
หรือปรากฏการณ์อ่ืน ๆ  ท่ีมุ่งอธิบายถงึความสมัพันธ์ของปรากฏการณ์ 
และการตีความหมายทางสังคมในสถานการณ์ของบริบทนั้น ๆ  
หัวใจหลักของการวิเคราะห์อยู่ที่การประยุกต์กับปรากฏการณ์จริง 
จากนัน้พัฒนาไปสูข้่อสรุปท่ีว่ารูปแบบอย่างไรท�าได้ รูปแบบอย่างไร
ท�าไม่ได้ รูปแบบอย่างไรท�าแล้วได้ผล รูปแบบอย่างไรท�าแล้วไม่ได้ผล 
ความส�าเร็จและความล้มเหลวของแต่ละตัวแบบขึ้นอยู่กับปัจจัย
เง่ือนไขใดบ้าง จากนัน้น�าไปสรุปสังเคราะห์เพ่ือการน�าเสนอรูปแบบ
การสร้างความยั่งยืนของการแสดงร�าสวดในภาคตะวันออก
 3. การตีความในเชิงเหตุและผลในลักษณะของการหา 
ความสัมพันธ์ของข้อมูล แยกแยะเง่ือนไขเพ่ืออธิบายสาเหตุความ
สัมพันธ์ รวมทั้งเป็นการอธิบายการด�ารงอยู่ การเปล่ียนแปลงของ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับบทเพลงพื้นบ้านร�าสวด
 4. การน�าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Presentation) ประกอบการบรรยายถงึประวัตศิาสตร์
ความเป็นมา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสร้างความยั่งยืน และน�าเสนอ 

รูปแบบการสร้างความยัง่ยนืของการแสดงร�าสวดในภาคตะวันออก 
โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิด 
ตลอดจนถึงผลของการศึกษาการสร้างความยั่งยืนของการแสดง 
ร�าสวดในภาคตะวันออกต่อไป

ผลการวิจัย
 1.	 ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคุณค่าของการแสดงร�าสวด
ในภาคตะวันออก
 การศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคุณค่าของการแสดง 
ร�าสวดในภาคตะวันออก มีข้อค้นพบว่า การแสดงร�าสวดของภาค
ตะวันออกมีพัฒนาการของการแสดงดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานกว่า 200 ปี โดยอาศัยรูปแบบการพัฒนาถ่ายทอดต่อ ๆ  
กันมาด้วยการบอกเล่าหรือการบอกกล่าวชี้แนะในกลุ่มลูกหลาน 
ญาตสินทิมิตรสหาย และกลุ่มคนใกล้ชดิ ซึง่ในสมัยอดตีนัน้การแสดง
ร�าสวดส่วนใหญ่นิยมใช้สวดกันในงานศพ อันมีพ้ืนฐานจุดเร่ิมต้น 

ของการสวดพระมาลัย โดยการใช้ฆราวาสเป็นผู้สวด ต่อมาเกดิมีการ
เรียกชื่อของการสวดใหม่ว่าเป็นการสวดคฤหัสถ์ ก่อนท่ีจะพัฒนา 
รูปแบบมาเป็นการแสดงร�าสวดในที่สุด กล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร ์
การแสดงร�าสวดเป็นการละเล่นพ้ืนบ้านอย่างหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การสวดหน้าศพของคนในภาคตะวันออก เนื่องจากสมัยโบราณ 

ชาวบ้านนิยมตั้งศพบ�าเพ็ญกุศลท่ีบ้านกันหลาย ๆ วัน หลังจาก 

การสวดพระอภิธรรมจบแล้ว ชาวบ้านจึงหากิจกรรมการละเล่นต่อ
เสมือนการอยู่เป็นเพ่ือนเจ้าภาพผู้จัดงานศพ เพราะในสมัยน้ัน 

การคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการยังห่างไกลความ
เจริญ (วิชัย  เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2564)
  เนื่องจากท่วงท�านอง เสียงลีลา และจังหวะของ 
การแสดงร�าสวด มีลักษณะคล้ายการแสดงละครท่ีมุ่งส่ือสารอารมณ์
แก่ผูรั้บชมอย่างสนกุสนาน มรรคผลของการแสดงดงักล่าวท่ีมีเนือ้หา
มุ่งเน้นให้มีความเชื่อเร่ืองโทษของการท�าบาปประเภทต่าง ๆ เพ่ือ
ร้องสอนท�าให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษ การมุ่งกระท�าแต่คุณงาม
ความดี และการประพฤติตนให้อยู ่ในหลักศีลธรรมอันดีงาม  
นอกจากนี้แล้วนักแสดงท่ีมีความรู้ความสามารถสูงก็มักมีการ
ประยุกต์การแสดงด้วยการน�าเอาเนื้อเร่ืองจากวรรณคดี เช่น 
รามเกียรติ์ ขุนช้างขุนแผน สังข์ทอง เป็นต้น มาประกอบการแสดง
เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดความสนุกสนาน เป็นการช่วยผ่อนคลายความ 

โศกเศร้าให้แก่ญาติของผู้ตาย ท้ังนี้ยังเป็นการช่วยให้นักแสดงและ 

ผู้ชมคลายความง่วงเหงาหาวนอนได้อีกทางหน่ึงด้วย อีกประเดน็หนึง่ 
ท่ีน่าสนใจนัน้ เนือ่งจากคนในสมัยก่อนนัน้ชอบเล่นไสยศาสตร์ คาถา
อาคม และนิยมท�าน�้ามันพราย เพื่อท�าเสน่ห์เมตตามหานิยม จึงมัก
มีการลักขโมยศพเพ่ือน�าไปท�าน�้ามันพรายและเสน่ห์เล่ห์กลต่าง ๆ 
ขณะท่ีญาตพ่ีิน้องของผู้เสียชวิีตจ�าเป็นต้องผลัดเปลีย่นกนัในการเฝ้า
ศพ ซึ่งถ้าหากไม่มีกิจกรรมใด ๆ เลยคนก็จะง่วงนอน ดังนั้นจึงได้มี
การคิดหาวิธีท่ีท�าให้ไม่ง่วงนอน กจิกรรมท่ีถกูน�ามาใช้ในสมัยโบราณ 
เช่น การเล่นไพ่ ไฮโล เป็นต้น แต่กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ี 

ผิดกฎหมาย ดงันัน้จงึเกดิการแสดงร�าสวดขึน้ และเป็นท่ีนยิมสบืต่อ
กันเรื่อยมา (อภิลักษณ์  เกษมผลกูล, 2547)
  กล่าวโดยสรุปแล้ว รูปแบบอัตลักษณ์รวมไปถึง 
องค์ประกอบและการสร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์ส�าคัญของการ
แสดงร�าสวดในภาคตะวันออกนั้น พบว่า มีความโดดเด่นสามารถ
หล่อหลอมและขัดเกลาจิตใจประชาชนในสังคมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้
เพราะรูปแบบการแสดงร�าสวดท่ีมีการประยกุต์สอดแทรกหลักธรรม
ค�าสอนเข้าไปในกิจกรรมของการแสดงร�าสวดในแต่ละช่วงตอน  
จนมีผลในการซึมซับเข้าสู่จิตส�านึกของประชาชนทั่วไป ให้รู้จักเรื่อง
เกี่ยวกับเร่ืองของบาปบุญคุณโทษอยู ่ตลอดเวลา จนท�าให้เกิด 

ความรู้สึกเกรงกลัวต่อการท�าบาป ดังจะเห็นได้จากสังคมในภาค
ตะวันออกสมัยอดีตกาลนั้น ไม่เคยปรากฏว่ามีการก่อคดีร้ายแรง 
หรือการประพฤติที่มีลักษณะของการละเมิดศีลธรรมอันดีงาม รู้จัก
การให้ทาน มีความกตัญญูกตเวที และยึดม่ันอยู่ในหลักธรรมของ 
ผู้ครองเรือน อันเป็นธรรมที่ท�าให้ผู้ปฏิบัติและสังคมมีแต่ความสุข
 2.	 ปัจจัยที่มีผลต่อส่งผลต่อการสร้างความยั่งยืนของ
การแสดงร�าสวดในภาคตะวันออก
  การศึกษาเกีย่วกบัการสร้างความยัง่ยนืของการแสดง
ร�าสวดในภาคตะวันออกนัน้ มีข้อค้นพบว่า มีความจ�าเป็นทีต้่องอาศัย
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การถักทอเชื่อมร้อยปัจจัยด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันแบบบูรณาการ  
จากปัจจัยที่ส�าคัญรวม 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดการศึกษา 
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ปัจจัยด้านการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และปัจจยั
ด้านการพัฒนารูปแบบการแสดงร�าสวดร่วมสมัย
  ปัจจยัด้านการจดัการศึกษา เป็นรูปแบบของการอาศัย
การศึกษาขัน้พ้ืนฐานเป็นเคร่ืองมือ ในกรณีนีด้�าเนนิการได้ใน 2 ลักษณะ 
คือ การจดัให้มีรายวิชาส่งเสริมและอนรัุกษ์การแสดงร�าสวดในฐานะ
ท่ีเป็นมรดกท้องถิน่ของภาคตะวันออก วิธีการดงักล่าวเป็นการอาศัย
แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การบริหารจดัการเวลาเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ส่วนอีก
ลักษณะหนึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเสริมในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ท้ังนีอ้าจจดัอยูใ่นรูปแบบของกจิกรรมชมุนมุ อันเป็นการเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560; ยงยทุธ  นลิโกศล, สัมภาษณ์ 3 มีนาคม 
2564)
  ขณะท่ีปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ผลการศึกษา 
คร้ังนี ้มีข้อค้นพบว่า เป็นปัจจยัท่ีมีความส�าคัญอย่างยิง่ยวดประการหนึง่ 
ท้ังนี้เพราะในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า การท่ีประชาชนในภาค
ตะวันออกละเลยเร่ืองการแสดงร�าสวดไปนั้น สาเหตุส�าคัญมาจาก
เร่ืองของการประชาสัมพันธ์ในการส่ือสารมวลชนแขนงต่าง ๆ ท่ีมี
อยู่มากมายในภาคตะวันออก เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน 
สถานีโทรทัศน์ภูมิภาค หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น ซ่ึงภายใต ้

การแข่งขันทางธุรกิจท่ีอยู่ในระดับสูงในยุคปัจจุบัน ส่งผลท�าให้
ส่ือสารมวลชนเหล่านั้นละเลยไม่ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการละเล่น
พ้ืนบ้านหรือประเพณีอันดีงาม อันถือได้ว่าเป็นมรดกตกทอดทาง
ภูมิปัญญาท้องถิน่ จนกระท่ังการละเล่นพ้ืนบ้านหรือประเพณีอันดีงาม 
เหล่านัน้ถกูวัฒนธรรมสมัยใหม่ทางตะวันตกค่อย ๆ  กลนืกนิ จนเกอืบ
จะสูญหายไป (วิชัย  เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2564)
  อย่างไรกด็ปัีจจยัด้านการมีส่วนร่วมของชมุชน กถ็อืว่า
เป็นปัจจัยหลักท่ีส�าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง ท่ีการพัฒนาในเร่ืองต่าง ๆ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเกี่ยวกับมรดกตกทอดของชุมชน 

ท้องถิน่ ท้ังนีเ้พราะสังคมท้องถิน่เป็นองค์กรขนาดเล็ก ท่ีมีการถกัทอ
เชือ่มร้อยด้วยสถาบนัองค์กรต่าง ๆ  เช่น บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน
เป็นต้น ดังนั้นในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
มีความจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นของ
สถาบนัต่าง ๆ  เหล่านัน้ ซึง่ในทางปฏิบตัจิ�าเป็นต้องมีการสอดประสาน 
ร่วมมือกันในการท�างาน เช่น กรณีการสร้างความยัง่ยนืของการแสดง
ร�าสวดในชุมชนท้องถิ่น ท่ีทุกภาคส่วนเล็งเห็นความส�าคัญและ 

เกิดจิตส�านึกความหวงแหน จนกระท่ังน�าไปสู่ความร่วมมือในการ
อนุรักษ์และการพัฒนาต่อยอดเพ่ือก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปได ้

ในอนาคต (กลุ่มผู้อาวุโสชุมชนในจังหวัดจันทบุรี, สัมภาษณ์ 15 
มกราคม 2564)
  ในท่วงท�านองเดียวกันปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ก็มีความส�าคัญในฐานะหน่วยงานท่ี
ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีการ
บริหารงานแบบสายบงัคับบญัชาในลกัษณะของการบริหารงานแบบ
บนสู่ล่าง (Top - Down) ลักษณะการท�างานดงักล่าวหากหน่วยงาน
ภาครัฐเห็นความส�าคัญของการแสดงร�าสวด ก็จะมีนโยบายให ้

หน่วยงานระดับล่างท่ีเก่ียวข้องได้มีการสนับสนุนส่งเสริมอย่าง 
ต่อเนื่อง เช่น จังหวัดมีนโยบายให้มีการแสดงร�าสวดในทุกระดับ 

ของพ้ืนท่ีการจัดงาน หรือส่ังการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นนโยบายส�าคัญเร่งด่วน เป็นต้น  
ขณะท่ีภาคเอกชนในฐานะองค์กรธุรกิจท่ีมีอยู ่ในชุมชนท้องถิ่น 

ควรให้ความร่วมมือสนับสนุนด้านงบประมาณส�าหรับการจัดงาน 

ในโอกาสต่าง ๆ  กล่าวโดยสรุปกคื็อ ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

จะต้องให้ความส�าคัญและส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องท้ังองคาพยพ (จรรยาศิริ  เดชปภา, สัมภาษณ์ 2 
กุมภาพันธ์ 2564)
  นอกจากนี้เม่ือหันกลับไปพิจารณาปัจจัยด้านการ
พัฒนารูปแบบการแสดงร�าสวดร่วมสมัย ซึ่งปัจจุบันมีข้อค้นพบว่า
สังคมไทยมีการพัฒนารูปแบบมหรสพ หรือการแสดงในรูปแบบ 

ต่าง ๆ  เช่น ลิเก หมอล�า ร�าวงย้อนยคุและการแสดงดนตรีในประเภท
ต่าง ๆ เป็นต้น พัฒนาการดังกล่าวมีผลท�าให้การแสดงร�าสวดแบบ
ดั้งเดิมถูกลดทอนความน่าสนใจลง ดังนั้นการท่ีการแสดงร�าสวด 

ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง จ�าเป็น
ท่ีจะต้องมีการปรับประยุกต์รูปแบบการแสดงใหม่ ๆ ให้มีความ 

ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น 
บทร้อง ชุดการแสดง เครื่องดนตรีประกอบ ฉาก ไฟ แสง สี เสียง 
เป็นต้น การพัฒนารูปแบบการแสดงร�าสวดดังกล่าวนั้น ควรมี
ลักษณะของการแสดงร�าสวดร่วมสมัย ท่ีประชาชนทุกเพศทุกวัย
สามารถเข้าถึงและรับรู้เนื้อหาสาระจากการแสดงนั้นได้ตลอดเวลา 
(วิชัย  เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2564)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศึกษาในแง่มุมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคุณค่า
ของการแสดงร�าสวดในภาคตะวันออก ท่ีการศึกษาในคร้ังนี้มี 

ข้อค้นพบว่า การแสดงร�าสวดมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่าง
ยาวนาน ขณะท่ีคุณค่าท่ีประชาชนได้รับจาการแสดงร�าสวดนั้น 

ให้คุณค่าท้ังในด้านสังคมและด้านการหล่อหลอมขัดเกลาจิตใจ  
ในด้านสังคมนั้น พบว่า ในยุคโบราณที่การคมนาคมและสิ่งอ�านวย
ความสะดวกยงัขาดความเจริญ การจัดงานต่าง ๆ  จ�าเป็นต้องจดังาน
ท่ีบ้านและบางคร้ังต้องอาศัยเวลาหลายวัน กรณีดงักล่าวจ�าเป็นท่ีจะต้อง 
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มีการช่วยเหลือเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน ในลักษณะท่ีเรียกว่า  
การช่วยแรง ผลท่ีติดตามมาก็คือ การเกิดความสามัคคีปรองดอง 
ในหมู่คณะ ท่ีส่งผลกระทบส�าคัญต่อการพ่ึงพาอาศัยกนัในชมุชนท้องถิน่ 
ขณะท่ีคุณค่าของการแสดงร�าสวดท่ีมีผลด้านการหล่อหลอมจิตใจ
พบว่า รูปแบบลักษณะการแสดงร�าสวดในอดีตท่ีผ่านมาจนกระท่ัง
ถึงปัจจุบัน ให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอบทร้อง ท่วงท�านองและ
เนื้อหาการแสดงท่ีมีการสอดแทรกหลักธรรมค�าสอน ประเพณี
วัฒนธรรม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แห่งศีลธรรมอันดีงาม 
มรรคผลดังกล่าวส่งผลท�าให้ประชาชนท่ีได้รับชมรับฟัง ได้รับการ
ซมึซบัถงึบาปบญุคุณโทษ โดยมีความเชือ่ไปตามเนือ้หาการแสดงว่า
หากกระท�าไม่ด ีผิดศีลธรรม ชวิีตก็จะมัวหมองพบแต่ความทุกข์หรือ
บางคร้ังอาจเรียกว่า ตกนรก ในทางตรงกันข้ามหากมีการประพฤตดิี 
ประพฤติชอบ ชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้า และ 

เป็นท่ีเคารพรักของคนท่ัวไปในชุมชนท้องถิ่น หรืออาจเรียกว่า 
การขึ้นสวรรค์ ดังนั้นคนสมัยโบราณจึงมุ่งม่ันปฏิบัติตนอยู่ในความ 

ดงีาม เป็นเหตทุ�าให้สังคมในยคุนัน้ปลอดจากอบายมุขและคดคีวาม
ร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง  
 ข้อค้นพบท่ีได้รับจากงานวิจยัดงักล่าวสอดคล้องกบัผลงาน
ของอนุวัฒน์  บิสสุริ และข�าคม  พรประสิทธ์ิ (2559-2560) ในการ
วิจยัเร่ือง ร�าสวดคณะครูสาคร  ประจง อ�าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 
นอกจากนี้แล้วยังมีความสอดคล้องกับผลงานของพิสุทธ์ิ  การบุญ 
และชวัลรัตน์  สมนึก (2562: 138) ในการวิจัยเร่ือง การศึกษา
วัฒนธรรมทางดนตรีบทเพลงร�าสวดโบราณ อ�าเภอขลุง จังหวัด
จนัทบรีุ ซึง่ผลการวิจยัพบว่า การแสดงร�าสวดพัฒนารูปแบบมาจาก
การสวดพระมาลัย และสวดคฤหสัถ์ โดยมีประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตของคนในภาคตะวันออก ท่ีนิยมน�ามาแสดงในงาน
อวมงคล เพ่ือแสดงความเคารพแด่ผู้เสียชีวิตและช่วยให้เจ้าภาพ 

และผู้ท่ีมาร่วมงานผ่อนคลายความโศกเศร้า โดยมีเนื้อหาส�าคัญ
ประการหนึ่งในการกล่อมเกลาบ่มเพาะ จิตส�านึกความมีศีลธรรม
ของประชาชนอันเป็นกระบวนการขัดเกลาบ่มเพาะจิตใจคนโดย 

วิธีทางธรรมชาติ ไม่ให้มีการประพฤติชั่ว มุ่งแต่ท�าความดีตามหลัก
ค�าสอนของพระพุทธศาสนา โดยมีความคาดหวังว่าจะเป็นการช่วย
จรรโลงและยกระดับให้ประชาชนในสังคมไทยได้มีจิตใจท่ีดีงาม 

มากขึ้น
 ขณะท่ีผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการสร้าง
ความยัง่ยนืของการแสดงร�าสวดในภาคตะวันออกนัน้ มีข้อค้นพบว่า 
การท่ีจะสามารถฟื ้นฟู พัฒนาและต่อยอดการแสดงร�าสวด 

ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคตนั้น จ�าเป็นท่ีจะต้องอาศัย 

การบูรณาการปัจจัยท่ีส�าคัญร่วมกัน 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน 

การจัดการศึกษา ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านการมี 

ส่วนร่วมของชุมชน ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน และปัจจัยด้านการพัฒนารูปแบบการแสดงร�าสวด 

ร่วมสมัย ซึ่งข้อค้นพบท่ีได้รับดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานของ 
สุปิยา  ทาปทา (2550) ท่ีเคยได้ท�าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผล 

ต่อการด�ารงอยู ่และการล่มสลายทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา 
หนังประโมทัย จังหวัดอ�านาจเจริญ โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัย 

เชงิคุณภาพ และมีผลการศึกษาเกีย่วกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการด�ารงอยู่ 
ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการแสดงปัจจัยด้านการปรับปรุง 
รูปแบบและเนือ้หาในการแสดงให้ดขีึน้ โดยการประยกุต์ด้วยรูปแบบ
ต่าง ๆ ปัจจัยด้านหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ 

และภาคเอกชนให้การสนับสนุนแต่ก็ไม่มากนัก ปัจจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในวาระและโอกาสต่าง ๆ และปัจจัยด้าน
แนวทางท่ีเป็นไปได้อย่างรูปธรรม คือ การฝึกหัดการแสดงให้กับ 

คนรุ่นใหม่ที่มีใจรักและพร้อมที่จะรับการถ่ายทอดจากครู นอกจาก
นี้แล้วผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้างความยั่งยืน 

ในการแสดงร�าสวดของภาคตะวันออกดงักล่าว ยงัมีความสอดคล้อง
กับผลงานของสุวิทย์  รัตนปัญญา (2553) ในผลการศึกษาเร่ือง 
หมอล�ากลอน : บริบท คุณค่า แนวโน้มการเปล่ียนแปลงและการ
ด�ารงอยูใ่นประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้รับ พบว่า  
ในการด�ารงอยู่ของหมอล�ากลอนในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ควรประกอบไปด้วยเง่ือนไขท่ีส�าคัญ 
ได้แก่ เง่ือนไขทางการศึกษา โดยจะต้องมีสถาบนัการศึกษาเกีย่วกบั
หมอล�ากลอน และจะต้องมีหลักสูตรท้องถิน่ หลักสูตรในสถานศึกษา 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้จริงและสามารถน�าไป
ประกอบวิชาชีพได้ และต่อมาเป็นเง่ือนไขนโยบายภาครัฐ คือ  
ภาครัฐจะต้องมีองค์กรบริหารจัดการเกี่ยวกับหมอล�ากลอนอย่าง
ชัดเจน มีความจริงจัง จริงใจ ในการบริหารจัดการ การส่งเสริมให้มี
การรวมกลุ่มเป็นสมาคม และส่ือสารภาครัฐควรมีส่วนร่วมในการ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ จึงเห็นได้ว่าองค์ความรู้ท่ีได้รับจากงานวิจัยนี้
เป็นการยืนยันองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการท�าการศึกษาทดสอบปัจจัยท่ีมีผลต่อ 

การสร้างความยั่งยืนของการแสดงร�าสวดดังกล่าว โดยการเลือก 

กรณีศึกษาท่ีมีความแตกต่างกันระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ในภาค 

ตะวันออก
 2. ควรมีการศึกษาระบบและกลไกการขับเคลื่อน 

การพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ท่ีสามารถน�าไปสู่การสร้างความย่ังยืน 

ของการแสดงร�าสวดอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือน�าไปสู่การน�าเสนอ 

เป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมไทยในภาค
ตะวันออก
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษ 

ที่ 21 บริเวณพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) ประเมิน 

รูปแบบการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียน ครูและผู้ปกครองจากโรงเรียนบริเวณพ้ืนท่ี
ชายแดน จ�านวน 90 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม แบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
ค่าเฉล่ีย ( X̄  ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเกณฑ์หาประสิทธิภาพ E1/E2 สรุปผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการจัดการเรียน 

ด้วยตนเองทางเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัเรียนบริเวณพ้ืนท่ีชายแดน จงัหวัดจนัทบรีุ รวมทุกด้านทุกรายข้อ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X̄   = 4.03, S.D. = 0.12) รายข้อ คือ สามารถใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น กลูเกิ้ล ได้ ( X̄  = 5.00, S.D. = 0.00) ส่วนข้อที่มีความสามารถ
น้อยสุด คือ มีการตรวจสอบถึงความแตกต่างของสื่อ ( X̄  = 2.77, S.D. = 0.60) 2) การพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียนตามกระบวนการเรียนรู้ ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 81.81/82.28 ซึ่งได้ตามเกณฑ์ และ 3) ระดับผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามด้านทักษะต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X̄  = 4.65, S.D. = 0.57) คือ ด้านทักษะ 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( X̄  = 4.65, S.D. = 0.45) เรื่อง ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( X̄  = 4.87,  
S.D. = 0.34) ด้านทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี (  X̄  = 4.53, S.D. = 0.53) เร่ือง ใช้เทคโนโลยีแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ กับเพ่ือนได้  
( X̄  = 4.82, S.D. = 0.38) ด้านทักษะความรู้ด้านสารสนเทศ ( X̄  = 4.40, S.D. = 0.66) เรื่อง การเลือกแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ  
( X̄  = 4.55, S.D. = 0.54) และด้านทักษะความรู้เกี่ยวกับสื่อ ( X̄  = 4.31, S.D. = 0.62) เรื่อง ความเข้าใจและน�าเสนอสื่อในสภาพแวดล้อม
ที่แตกต่างทางวัฒนธรรม ( X̄  = 4.51, S.D. = 0.54)

ค�าส�าคัญ : การเรียนรู้ด้วยตนเอง, เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการเรียนยุคศตวรรษที่ 21
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Abstract
 The purposes of this research were: 1) to study a self-management condition through information  
technology of 21st century students in the border area of Chanthaburi Province, 2) to create and develop a self-study 
style through information technology, and 3) to evaluate a self-study style using information technology. The research 
sample consisted of 90 students, teachers and parents from border area schools. The research instrument used was 
5-rating scale questionnaires. The statistics used for analyzing the data were: mean ( X̄  ) standard deviation (S.D.), and 
performance criteria E1/E2. The results of the study were as follows: 1) the self-study management condition through 
information technology of 21st century students in the border area of Chanthaburi Province was at the high level in 
overall of all aspect ( X̄  = 4.03, S.D. = 0.12); the ability of using applications like google, reached the highest level  
( X̄  = 5.00, S.D. = 0.00), whereas examining media differences was the least competent ( X̄  = 2.77, S.D. = 0.60), 2) the 
development of a self-study model through information technology of students according to the learning process 
achieved the criteria of an efficiency value E1/E2 = 81.81/82.28, and 3) the respondents’ satisfaction in overall was 
at the highest level ( X̄  = 4.65, S.D. = 0.57), which included self-learning skills ( X̄  = 4.65, S.D. = 0.45), information  
technology self-learning readiness ( X̄  = 4.87, S.D. = 0.34), technological knowledge skills ( X̄  = 4.53, S.D. = 0.53), in  
the topic of using technology to share information with peers ( X̄  = 4.82, S.D. = 0.38), information skills ( X̄  = 4.40,  
S.D. = 0.66), in term of selection of reliable sources ( X̄  = 4.55, S.D. = 0.54), and media knowledge skills ( X̄  = 4.31,  
S.D. = 0.62) on understanding and presenting media in culturally different environment ( X̄  = 4.51, S.D. = 0.54)

Keywords : Self-study, 21st century information technology
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บทน�า
 การจดัการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญมิใช่นวตักรรมใหม่ 
เพราะเป็นเร่ืองท่ีกล่าวกันมานานแล้ว เพียงแต่มีแนวคิดและแนว 

การสอนใหม่ท่ียังไม่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 

ท่ีชัดเจน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถด�ารงชีวิตและพ่ึงตนเองในยุคศตวรรษท่ี 21 ได้ ตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยัง่ยนื ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ
ของผู้เรียน โดยให้จัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความ
ยืดหยุ่นหลากหลายเข้าถึงได้ง่าย สัมพันธ์สอดคล้องกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและการประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น เสริมสร้างและ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาในระดบัท้องถิน่ รวมท้ังสนบัสนนุ 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย
สอดคล้องกบัภูมิสังคมและการพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิน่ ท้ังจาก
ผู้รู้ปราชญ์ชาวบ้าน (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559 : 69) 
 การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ท่ีผู ้เรียนสามารถ 

เรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ และประเมินผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
การเรียนรู้ด้วยตนเองมีประโยชน์ต่อผู้เรียนทางด้านการพัฒนา 

ด้วยตนเอง และสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกเวลาและ
สถานท่ีในการเรียน ส�าหรับผู้สอนการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถช่วย
ให้ผู้สอนมีเวลาในการปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาอ่ืน ๆ มากขึ้น 
ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองจุดเน้นจะอยู่ท่ีตัวผู้เรียนเป็นส�าคัญ  
ผู้เรียนจะเป็นผู้ก�าหนดแนวทางการเรียนและมีความรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้ของตนเอง ผูเ้รียนจะต้องวิเคราะห์ประเมินตนเอง ก�าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ วางแผนการเรียน ด�าเนินการเรียนด้วยตนเอง 
แสวงหาแหล่งการเรียนรู้ เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และ
ประเมินการเรียนด้วยตนเอง สรุปว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนริเร่ิมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ความต้องการและความถนัด มีเป้าหมาย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
เนื้อหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของ 
การเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้จนถึงการประเมินความก้าวหน้า 
ผ่านทางการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยจะด�าเนินการด้วยตนเองหรือ
ร่วมมือช่วยเหลือกับผู้อื่นหรือไม่ก็ได้
 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ครูจะเป็นผู้สอนเพียงฝ่ายเดยีว
ไม่ได้ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบ 

การเรียนรู้ฝึกให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ�านวยความสะดวก 
(Facilitator) ในการเรียนรู้ และต้องเป็นผู้ออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีจะท�าให้นกัเรียนเกดิทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไป

จนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต คือ 3R x 7C (วิจารณ์ พานิช, 
2555 : 16-21) 3R ได้แก่ 1) Reading (อ่านออก) 2) wRiting (เขียน
ได้) 3) aRithmetics (คิดเลขเป็น) 7C ได้แก่ 1) Critical Thinking 
and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

และทักษะในการแก้ปัญหา) 2) Creativity and Innovation  
(ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม) 3) Cross-Cultural 
Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่าง 
กระบวนทัศน์) 4) Collaboration, Teamwork and Leadership 
(ทักษะด้านความร่วมมือ การท�างานเป็นทีมและภาวะผู ้น�า)  
5) Communications, Information and Media Literacy (ทักษะ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 6) Computing and 
ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 7) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ
และทักษะการเรียนรู้) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 นี้ ผู้เรียนจะต้องมีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี ด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ
และเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดง
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัตงิานได้หลากหลาย โดย
อาศัยความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู ้
เกีย่วกบัส่ือและความรู้ด้านเทคโนโลย ีซึง่คุณลักษณะจ�าเป็นส�าหรับ
ผู้เรียนในยคุใหม่ในด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลย ีประกอบด้วย 
1) ทักษะในการสืบเสาะค้นหา (Enquirers) หมายถึง การที่ผู้เรียน
มีคุณลักษณะของการเป็นนักส�ารวจท่ีดีชอบท่ีจะศึกษาค้นคว้า 
สิ่งต่าง ๆ  เพื่อพิสูจน์สมมติฐานของตนโดยสังเกตเปรียบเทียบความ
เหมือนความแตกต่าง รวมท้ังสืบค้นเพ่ือการศึกษาค้นคว้าความรู้ 
ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอยู่อย่างมหาศาลท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
ทักษะส�าหรับการสืบเสาะค้นหานี้ครอบคลุมการท่ีผู้เรียนจะต้อง 
มีทักษะในการเลือกสรร/คัดกรองสารสนเทศท่ีเหมาะสม เพ่ือให้
สามารถค้นหาสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างเท่ียงตรงรวดเร็วอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) ทักษะ
พ้ืนฐานด้านไอซีที (ICT Skills) ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการท่ีผู้เรียน 

มทีกัษะพืน้ฐานในด้านการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ปฏิบตักิารหรอื
โปรแกรมส�านกังานเท่านัน้ แต่รวมถงึการท่ีผู้เรียนสามารถดแูลรักษา
เคร่ืองมือและระบบต่าง ๆ  ได้ในระดบัพ้ืนฐาน นอกจากนีย้งัหมายถงึ 
ความสามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อ
โทรคมนาคมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทักษะ 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทักษะในการสืบค้น ทักษะในด้านการใช้
เคร่ืองมือตดิต่อส่ือสารผ่าน ICT และทักษะในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์
ที่เหมาะสม เป็นต้น สรุปได้ว่า การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 เป็น 

กระบวนการเรียนมีการเปลีย่นแปลงโดยผู้เรียนจะเรียนด้วยเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยมีความก้าวหน้า และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากและรวดเร็วขึ้น
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 พ้ืนท่ีชายแดนของจังหวัดจันทบุรีมีกลุ่มแรงงานต่างด้าว
เข้ามาใช้แรงงาน ได้แก่ การท�าสวนผลไม้ ยางพารา พนักงานตาม
ร้านอาหาร ช่างเชื่อมเหล็ก แรงงานก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ 
จะเข้ามาทางจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้า 5 จุด คือ 
บ้านแหลม บ้านผักกาด บ้านซับตารี บ้านสวนส้มและบ้านบึงชนัง
ล่าง ในการเข้ามาอยู่ในจังหวัดจันทบุรีของแรงงานเหล่านี้บางคน 

เข้ามาอาศัยกับนายจ้างอยู่กันเป็นครอบครัว เด็กส่วนใหญ่ท่ีเข้ามา
จะได้รับการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนได้ให้โอกาส
เรียนรู้ไปกับนักเรียนไทย ได้รับสิทธิในการศึกษาเทียบเท่ากับ
นักเรียนไทย จากข้อมูลข้างต้นโรงเรียนบริเวณชายแดนจึงมีการจัด 
การศึกษาให้กับเด็กหลายประเภท เช่น เด็กไทย เด็กสองสัญชาติ 
เดก็ไม่มีสัญชาต ิเดก็ต่างด้าว เดก็ต่างชาตจิะไม่ได้มาเพ่ือเรียนหนงัสอื
อย่างเดยีวแต่มาเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น การรู้ภาษาไทยเพ่ือเป็น
มัคคุเทศก์ มาเรียนเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อค้าขายกับคนไทย  
มาเพ่ือขอรับสิทธ์ิ มาใช้แรงงานในอนาคต ปัญหาท่ีพบในการจัด 

การเรียนการสอนในพ้ืนท่ีชายแดน 1) ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน  
สภาพครอบครัวส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ท�าให้ผู้ปกครองต้องอพยพ
ย้ายถิ่นบ่อยเพ่ือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นอ่ืน เด็กส่วนใหญ่ถูก 

ทอดท้ิงอยู่กบัคนอ่ืน การเล้ียงดไูม่ถูกต้อง ขาดระเบยีบวินยั 2) ปัญหา 
เกี่ยวกับครู การขาดแคลนครูโรงเรียนส่วนใหญ่มีครูไม่ครบชั้น  
ครูย้ายบ่อยเนือ่งจากส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิน่ ขาดสวัสดกิารสิทธิผล
ประโยชน์เก้ือกูลต่าง ๆ ขวัญก�าลังใจและส่ิงจูงใจของครูชายแดน  
3) ปัญหาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมและชุมชน บ่อนการพนันและ

ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีกระทบต่อวิถีชีวิตของเด็กและผู้ปกครอง  
ส่งผลต่อการจัดการศึกษาเป็นอันมากโดยเฉพาะการเฝ้าระวังเด็ก  
4) ปัญหาการบริหารจดัการ ความห่างไกลการคมนาคมของโรงเรียน
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการศึกษาและการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ช่วยให้การเรียนการท�างานต่าง ๆ  
มีความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประหยดัทรัพยากรในการ
ท�างานได้มาก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาจะ
ช่วยลดความเหล่ือมล�้าโอกาสทางการศึกษาของบุคคล ผู้วิจัยจึงได้
ตั้งค�าถามในการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมบูรณาการของ
นกัเรียนโดยเฉพาะนกัเรียนต่างชาต ิท่ีอาจจะมีเป้าหมายของการเรียน 
ต่าง ๆ ไปจากนักเรียนไทย การเรียนระยะส้ันเพราะต้องย้ายตาม 

ผู ้ปกครองไปท่ีต่าง ๆ หากมีรูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศจะท�าให้เด็กสามารถเรียนส่ิงท่ีตนถนัดและ
ต้องการ และสามารถน�าทักษะกระบวนการเรียนด้วยตนเองติดตัว
ไปได้ เม่ือถงึคราวต้องย้ายถิน่ฐานเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถ
พัฒนาตนเอง สามารถด�ารงชวิีตและพ่ึงตนเองในยคุศตวรรษท่ี 21 ได้ 
การพัฒนานักเรียนในบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนด้วยรูปแบบการเรียนรู้
ด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการเตรียมความพร้อม
ส�าหรับนักเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 ให้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง โดยพัฒนาทักษะความรู้ด้านสารสนเทศ ทักษะความรู้
เกี่ยวกับส่ือ ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี เพ่ือให้มีความพร้อมท้ัง
ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีวิต และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี 

ความสุข

กรอบแนวคิดในการวิจัย	

รูปแบบการเรียนด้วยตนเอง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 
บริเวณพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี

ความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
- ทักษะความรู้ด้านสารสนเทศ
- ทักษะความรู้เกี่ยวกับสื่อ
- ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี
- ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนด้วยตนเองทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศของนกัเรียนในยคุศตวรรษท่ี 21  บริเวณพ้ืนท่ี
ชายแดน จังหวัดจันทบุรี
 2. เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยตนเองทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 บริเวณพื้นที่
ชายแดน จังหวัดจันทบุรี

 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 บริเวณพ้ืนท่ีชายแดน 
จังหวัดจันทบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรคือ นักเรียน ผู้ปกครองและครู บริเวณพ้ืนท่ี
ชายแดน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลม โรงเรียนบ้านแปลง โรงเรียน
บ้านโพธิ ์และโรงเรียนบ้านจางวาง อ�าเภอโป่งน�า้ร้อน จงัหวัดจนัทบรีุ 
จ�านวน 996 คน
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน ผู้ปกครอง
และครู บริเวณพื้นที่ชายแดน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลม โรงเรียน
บ้านแปลง โรงเรียนบ้านโพธ์ิ และโรงเรียนบ้านจางวาง อ�าเภอ
โป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยเกณฑ์
นักเรียนและผู้ปกครองเป็นชาวต่างด้าว จ�านวน 90 คน
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเร่ือง รูปแบบการเรียน 

ด้วยตนเองทางเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัเรียนในยคุศตวรรษท่ี 21 
บริเวณพ้ืนท่ีชายแดน จังหวัดจันทบุรี มีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษา 
หลักการทฤษฎีและเอกสาร การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน การศึกษา
วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนด้วยตนเอง
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การเตรียมตัวของคนส�าหรับศตวรรษ 

ที่ 21 2) สร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนด้วย
ตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 
บริเวณพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี 3) น�าแบบสอบถามเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบความเท่ียงตรง 
เชิงเนื้อหา จากนั้นน�าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ทั้งนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
 2. สร ้างและพัฒนารูปแบบการเรียนด ้วยตนเอง 
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัเรียนในยคุศตวรรษท่ี 21 บริเวณพ้ืนท่ี 
ชายแดน จังหวัดจันทบุรี มีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาหลักการแนวคิด
ทฤษฎีและเอกสารท่ีเกีย่วข้องกับการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในยคุศตวรรษท่ี 21 ศึกษาวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด
ในการวิจัยเพ่ือน�ามาข้อมูลมาพิจารณาถงึความเหมาะสมต่อรูปแบบ
การเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุค
ศตวรรษที่ 21 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยตนเองทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 บริเวณพื้นที่
ชายแดน จงัหวัดจันทบรีุ 3) น�ารูปแบบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผู้เชีย่วชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  
จากนั้นน�าความเห็นของผู ้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ท้ังนีไ้ด้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 4) น�ารูปแบบ
การเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุค
ศตวรรษท่ี 21 บริเวณพ้ืนท่ีชายแดน จังหวัดจันทบุรี มาปรับปรุง
แก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้เชีย่วชาญ โดยการปรับภาษาเพ่ือให้เข้าใจ
ความหมายชัดเจนตามจุดประสงค์
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจรูปแบบการเรียน 

ด้วยตนเองทางเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัเรียนในยคุศตวรรษท่ี 21 
บริเวณพ้ืนท่ีชายแดน จังหวัดจันทบุรี ได้จัดท�าแบบประเมิน 

ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ 

รูปแบบการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้ผูเ้ชีย่วชาญ
ประเมินค่าความสอดคล้องของข้อค�าถามกบัวัตถปุระสงค์ โดยเลือก
ค�าถามท่ีผ่านการประเมินเกิน 0.50 ขึ้นไป และน�าความเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ท้ังนี้ได้ค่าดัชน ี

ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 
 วิธีด�าเนินการวิจัย
 ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนด้วยตนเอง 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อหา 
รูปแบบการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
ในยุคศตวรรษท่ี 21 บริเวณพ้ืนท่ีชายแดน จังหวัดจันทบุรี กลุ่ม
ตัวอย่าง นักเรียนจ�านวน 35 คน แบ่งเป็นชาย 20 คน หญิง 15 คน  
 ระยะท่ี 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยตนเอง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 บริเวณ
พื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนจ�านวน 35 คน 
แบ่งเป็นชาย 20 คน หญิง 15 คน  
 ระยะท่ี 3 ประ เ มิน รูปแบบการ เรี ยนด ้ วยตน เอง 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 บริเวณ
พื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียน 
ครูและผู้ปกครอง จ�านวน 90 คน แบ่งเป็นนักเรียน 35 คน ครู  
20 คน และผู้ปกครอง 35 คน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ                

ผลการวิจัย
 ตอนท่ี	 1 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนด้วยตนเอง 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 บริเวณ
พื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียน
ด้วยตนเองทางเทคโนโลยสีารสนเทศของนักเรียนด้านเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ มีการใช้งานที่หลากหลาย มีและใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Mail) ร้อยละ 100 โทรศัพท์มือถอื (Smart Phone) ร้อยละ 57.1 
โน้ตบุ๊ค (Notebook) ร้อยละ 31.4 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ร้อยละ 
20.00 และแท็บเล็ต (Tablet) ร้อยละ 8.6
 ด้านการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า มีการใช้งาน 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ฟรีไวไฟ) มากท่ีสุด ร้อยละ 60  
รองมาใช้งานเครือข่าย AIS ร้อยละ 37.1 ใช้งานเครือข่าย True และ 
TOT จ�านวนเท่ากัน ร้อยละ 22.9 และใช้เครือข่าย 3BB น้อยที่สุด 
ร้อยละ 17.1 ส่วนเครือข่าย dtac และเครือข่าย CAT (กสท 
โทรคมนาคม) ไม่มีการใช้งาน
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 จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพการจัดการเรียนด้วยตนเอง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 บริเวณ
พ้ืนท่ีชายแดน จงัหวัดจันทบุรี ทุกด้าน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเรียงจากค่าเฉล่ียสูงไปหาต�่า คือ ด้านทักษะด้านความรู้ด้าน
เทคโนโลยี ( ̄X   = 4.47) ด้านทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( ̄X   = 4.41) 
และด้านทักษะความรู้เกี่ยวกับสื่อ ( X̄   = 3.68) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต�่าสุด คือ ด้านทักษะด้านความรู้สารสนเทศ ( X̄   = 3.55)
 ด้านทักษะด้านความรู้สารสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถาม 

มีสภาพการจัดการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน
ระดับมาก ( X̄   = 3.55) เรื่อง มีการใช้โปรแกรมค้นหาสืบค้นข้อมูล  
( X̄   = 4.34) มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
( X̄   = 3.80) และมีการจัดการเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งที่
หลากหลาย ( ̄X   = 3.43) ส่วนข้อท่ีมีสภาพการจดัการเรียนด้วยตนเอง
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศน้อย คือ มีการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล  
( X̄   = 3.00)
 ด้านความรู้เกี่ยวกับสื่อ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีสภาพ 

การจัดการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับ
มาก ( ̄X   = 3.68) เรื่อง มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของสื่อ ( ̄X   = 4.71) 
มีความสามารถสร้างและน�าเสนอส่ือโดยใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม  
( X̄   = 3.77) และมีความเข้าใจและน�าเสนอส่ือในสภาพแวดล้อม 

ที่แตกต่างทางวัฒนธรรม ( X̄   = 3.63) ส่วนข้อที่มีสภาพการจัดการ
เรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยสีารสนเทศน้อย คือ มีการตรวจสอบ
ถึงความแตกต่างของสื่อ ( X̄   = 2.77)
 ด้านความรู้ด้านเทคโนโลยี ผู้ตอบแบบสอบถามมีสภาพ
การจดัการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก 
( X̄   = 4.47) เรื่อง สามารถใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น กลูเกิ้ลได้  
( X̄   = 5.00) สามารถใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนหรือ
ครูได้ ( X̄   = 5.00) และใช้เทคโนโลยแีบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ  กบัเพ่ือนได้ 
(  X̄  = 4.37) ส่วนข้อท่ีมีสภาพการจัดการเรียนด้วยตนเองทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศน้อย คือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้าถึง
และใช้ข้อมูลสารสนเทศ ( X̄   = 3.83)

 ด้านทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถาม 

มีสภาพการจัดการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน
ระดับมาก ( ̄X   = 4.41) เรื่อง มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
แบ่งปันความรู้ ( ̄X   = 5.00) นกัเรียนรู้ว่ามีแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถใช้ได้
อยู่ท่ีใด ( X̄  = 4.43) และมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ̄X   = 4.40) ส่วนข้อที่มีสภาพการจัด 
การเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย คือ มีเป้าหมาย
และวางแผนการท�างาน ( X̄   = 3.74)
 สรุปสภาพการจัดการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 บริเวณพ้ืนท่ีชายแดน 
จังหวัดจันทบุรี รวมทุกด้านทุกรายข้อโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( X̄  = 4.03) คือ สามารถใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น กลูเกิ้ล ได้  
(  X̄  = 5.00) สามารถใช้เทคโนโลยีติดต่อส่ือสารระหว่างเพ่ือน 

หรือครูได้ ( X̄   = 5.00) และมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
แบ่งปันความรู้ ( X̄  = 5.00) ส่วนข้อท่ีมีความสามารถน้อยสุด คือ  
มีการตรวจสอบถึงความแตกต่างของสื่อ ( =2.77) 
 ตอนที	่2 เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยตนเอง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 บริเวณ
พื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี ขั้นตอนนี้ได้พัฒนารูปแบบการเรียน
ด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ eLearning พร้อมท้ังคู่มือ  
วิธีการและขั้นตอน ตัวอย่างกิจกรรมและแบบทดสอบ หลังจากนั้น
ทดลองใช้กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบและหาค่าประสิทธิภาพ 
E1/E2 ตามกระบวนการเรียนรู้ ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 
81.81/82.28 ซึ่งได้ตามเกณฑ์

ตารางที่	1 สภาพการจัดการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัเรียนในยคุศตวรรษท่ี 21 บริเวณพ้ืนท่ีชายแดน จงัหวัดจันทบรีุ  
  รวม 4 ด้าน ด้านทักษะด้านความรู้สารสนเทศ ด้านทักษะความรู้เกี่ยวกับสื่อ ด้านทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี และด้านทักษะ 

  การเรียนรู้ด้วยตนเอง
รายการ X̄ S.D. ระดับ

1. ทักษะด้านความรู้สารสนเทศ 3.55 0.23 มาก
2. ทักษะความรู้เกี่ยวกับสื่อ 3.68 0.23 มาก
3. ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี 4.47 0.23 มากที่สุด
4. ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.41 0.21 มาก

รวม 4.03 0.12 มาก
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 ตอนท่ี	 3 เพ่ือประเมินรูปแบบการเรียนด้วยตนเองทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศของนกัเรียนในยคุศตวรรษท่ี 21  บริเวณพ้ืนท่ี
ชายแดน จังหวัดจันทบุรี

 รูปที่	1 eLearning การเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

 7

 
รูปที่ 1 eLearning การเรียนดวยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอนท่ี  เพ่ือประเมินรูปแบบการเรียนดวยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 
บริเวณพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี
ตารางที่ ระดับผลการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนดวยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนใน
ยุคศตวรรษที่ บริเวณพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี โดยรวม

ผลการประเมินรูปแบบการเรียนดวยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ
ทักษะความรูดานสารสนเทศ มาก
ทักษะความรูเก่ียวกับสื่อ มาก
ทักษะความรูดานเทคโนโลยี มากที่สุด
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง มากที่สุด

รวม มากที่สุด
จากตารางที่ พบวา ระดับผลการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนดวยตนเองทางเทคโนโลยี

สารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษที่  บริเวณพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
โดยเรียงจากคาเฉลี่ยสงูไปหาต่ํา คือ ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะความรูดานเทคโนโลยี ทักษะ
ความรูดานสารสนเทศ และทักษะความรูเก่ียวกับสื่อ 

ดานทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  เรื่อง ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( ) รูวามีแหลงเรียนรูท่ีสามารถใชไดอยูที่ใด ( ) และการเรียนรูดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( ) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ เปาหมายและวางแผนการทํางาน (

ดานทักษะความรูดานเทคโนโลยี  เรื่อง ใชเทคโนโลยีแบงปนขอมูลตาง ๆ กับเพ่ือนได
สามารถใชเทคโนโลยีติดตอสื่อสารระหวางเพ่ือนหรือครูได ( ) และปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเขาถึงและใช
ขอมูลสารสนเทศ ( ) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ใชเทคโนโลยีเสนอผลงานในรูปแบบตาง ๆ ได (

ดานทักษะความรูดานสารสนเทศ เรื่อง การเลือกแหลงขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือ ( ) การ
เขาถึงแหลงขอมูลไดโดยใชเครือขายอินเทอรเน็ต ( ) และการจัดการเช่ือตอขอมูลสารสนเทศจากแหลงท่ี
หลากหลาย ( ) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การอางอิงแหลงที่มาของขอมูล (

ดานทักษะความรูเกี่ยวกับสื่อ  เรื่องความเขาใจและนําเสนอสื่อในสภาพแวดลอมที่แตกตางทาง
วัฒนธรรม ) ความสามารถสรางและนําเสนอสื่อโดยใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม ( ) และความเขาใจเรื่อง
จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเขาถึงสื่อ ( ) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความเขาใจวัตถุประสงคของ
สื่อ (

ตารางที่	2 ระดับผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21  
  บริเวณพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี โดยรวม

ผลการประเมินรูปแบบการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ X̄ S.D. ระดับ
1. ทักษะความรู้ด้านสารสนเทศ 4.40 0.66 มาก
2. ทักษะความรู้เกี่ยวกับสื่อ 4.31 0.62 มาก
3. ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี 4.53 0.53 มากที่สุด
4. ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.65 0.45 มากที่สุด

รวม 4.65 0.57 มากที่สุด

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดบัผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 บริเวณพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̄   = 4.65) โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูง
ไปหาต�า่ คือ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( X̄  = 4.65) ทักษะความรู้ 
ด้านเทคโนโลย ี( ̄X   = 4.53) ทักษะความรู้ด้านสารสนเทศ ( ̄X   = 4.40) 
และทักษะความรู้เกี่ยวกับสื่อ ( X̄   = 4.31)
 ด้านทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (  X̄  = 4.65) เร่ือง  
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( X̄   = 4.87) รู้ว่ามีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถใช้ได้อยู่ที่ใด ( X̄   = 4.79) 
และการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X̄   = 4.77) 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต�่าสุด คือ เป้าหมายและวางแผนการท�างาน  
( X̄   = 4.10) 
 ด้านทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี ( X̄  = 4.53) เร่ือง  
ใช้เทคโนโลยีแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ กับเพื่อนได้ ( X̄   = 4.82) สามารถ
ใช้เทคโนโลยีติดต่อส่ือสารระหว่างเพ่ือนหรือครูได้ ( X̄   = 4.80)  

และปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลสารสนเทศ  
( ̄X   = 4.64) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ใช้เทคโนโลยีเสนอผลงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ( X̄   = 4.08) 
 ด้านทักษะความรู้ด้านสารสนเทศ ( X̄  = 4.40) เร่ือง  
การเลือกแหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือ ( X̄  = 4.55) การเข้าถึง 
แหล่งข้อมูลได้โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( X̄  = 4.44) และการจัด 
การเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งที่หลากหลาย ( X̄   = 4.37) 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต�่าสุด คือ การอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล  
( X̄   = 4.30) 
 ด้านทักษะความรู้เกีย่วกบัส่ือ ( ̄X   = 4.31) เร่ืองความเข้าใจ
และน�าเสนอส่ือในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างทางวัฒนธรรม ( ̄X   = 4.51) 
ความสามารถสร้างและน�าเสนอส่ือโดยใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม  
( ̄X   = 4.49) และความเข้าใจเรื่องจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กบัการเข้าถงึส่ือ ( ̄X   = 4.28) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต�า่สุดคือ ความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของสื่อ ( X̄   = 4.02)
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สรุปและอภิปรายผล
 1. สภาพการจัดการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 บริเวณพ้ืนท่ีชายแดน 
จังหวัดจันทบุรี พบว่า นักเรียนมีพื้นฐานทางการศึกษาแตกต่างกัน
โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยการสื่อสารและการเรียนการสอน 
นักเรียนมีทั้งเดินทางมาโรงเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือพักอยู่กับ
ผู้ปกครองที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย ในส่วนของเครื่องมือและ
อุปกรณ์พ้ืนฐาน จากการสอบถามพบว่า นักเรียนทุกคนใช้งาน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) มีการใช้โทรศัพท์มือถือ (Smart 
Phone) รองลงมาคือ โน้ตบุ๊ค (Notebook) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
และแท็บเล็ต (Tablet) ตามล�าดับ เมื่อส�ารวจด้านการใช้เครือข่าย
อินเทอร์เนต็ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เนต็สาธารณะ 
(ฟรีไวไฟ) มากท่ีสุด รองมาใช้งานเครือข่าย AIS เครือข่าย True และ
เครือข่าย TOT และเครือข่าย 3BB ตามล�าดับ ส่วนเครือข่าย dtac 
และเครือข่าย CAT (กสท โทรคมนาคม) ไม่มีการใช้งาน ซึง่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติท่ีสนับสนุนให้โรงเรียนทุกแห่งมีการ 
ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ฟรีไวไฟ) และงานวิจัย 

ของ พชรมน ชุดเจือจีน (2558: 51) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียน 

วัดแจงร้อน กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนจะใช้อินเทอร์เน็ต 

ในการสืบค้นข้อมูลหรือใช้อินเทอร์เนต็ในการหาข้อมูลท่ีตวัเองสนใจ 
การดูบทเรียนออนไลน์ การส่งการบ้าน รายงาน และการติดต่อกับ
ครู มักจะเป็นงานท่ีได้รับมอบหมายให้ท�าในวิชาเรียนคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นเนื้อหาในส่วนของการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
เป็นการเรียนรู้
 เม่ือส�ารวจการจัดการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียนทักษะต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 จาก 4 ด้าน 
คือ ด้านทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ด้านทักษะความรู ้เกี่ยวกับสื่อ ด้านทักษะความรู้ด้าน
สารสนเทศ โดยภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามความ
ต้องการคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีต้องมีความรู ้

ความสามารถในทักษะต่าง ๆ  ซึง่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาตริะยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
2563 : 7-8) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นปัจจัยส�าคัญในการน�าพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ซ่ึงเป็นเป้าหมายในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยคนไทยในอนาคต 

ต้องเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สตปัิญญา สามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกรรมนักคิดและผู้ประกอบการบนฐานของการรู้ 
คุณค่าความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และมีสุขภาวะที่ดี และงานวิจัยของ อรอุษา  ปุณยบูรณะ 

(2558: 235-238) ท�าวิจัยเร่ือง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของโรงเรียนสาธิต พบว่า องค์ประกอบที่ส�าคัญของ
รูปแบบประกอบด้วยการจดัโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร การจดัองค์การเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
การวางแผนกลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร การก�าหนด 
บทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหารและบุคลากร และการควบคุม 
ติดตามและประเมินผล 2) การบริหารการจัดการเรียนรู้ ได้แก่  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ การจัด
กจิกรรมการเรียนการสอนแบบบรูณาการ การใช้เทคนคิวิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย การใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
ซึ่งน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้
 ในด้านทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี พบว่า นักเรียน
สามารถใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ  เช่น กลูเกิล้ ได้ สามารถใช้เทคโนโลยี
ตดิต่อส่ือสารระหว่างเพ่ือนหรือครูได้ และใช้เทคโนโลยแีบ่งปันข้อมูล
ต่าง ๆ  กับเพื่อนได้ ส่วนที่มีความสามารถน้อยสุด คือ ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ในปัจจุบันอุปกรณ์ 
พื้นฐานส�าหรับการสื่อสารเป็นความจ�าเป็นและการใช้งานที่ถูกต้อง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบา  เสนีย์ (2563: 190) เร่ือง 
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยท่ีส่งเสริม 

การบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) สมรรถนะของครูผู ้สอนด้านการจัด 

การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การสนับสนุนจากผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจดัการเรียนรู้ 3) ความพร้อมของเทคโนโลย ี และ 
4) สมรรถนะของบุคลากรที่สนับสนุน
 ในด้านทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่า ส่วนใหญ่ 
มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการแบ่งปันความรู้ นักเรียนรู้ว่า
มีแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถใช้ได้อยู่ท่ีใด และนักเรียนมีความพร้อม 

ในการเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล�าดับ 
ส่วนท่ีมีความสามารถน้อยสดุคือ มีเป้าหมายและวางแผนการท�างาน 
ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานงานวิจัยของ ชเนตตี  สยนานนท์ 
(2555: 73) ได้ศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พบว่า มีการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับมากในการค้นหา
เพลงหลังหาข้อมูลแฟชั่นหรือใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือฟังเพลงออนไลน์   
ดูภาพยนตร์ คลิปวิดีโอ
 ในด้านความรู้เก่ียวกบัส่ือพบว่า ส่วนใหญ่นกัเรียนมีความ
เข้าใจวัตถปุระสงค์ของส่ือ มีความสามารถสร้างและน�าเสนอสือ่โดย
ใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม และมีความเข้าใจและน�าเสนอส่ือในสภาพ
แวดล้อมท่ีแตกต่างทางวัฒนธรรม ส่วนท่ีมีความสามารถน้อยสดุ คือ 
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มีการตรวจสอบถงึความแตกต่างของสือ่ การรู้เท่าทันสือ่เป็นทักษะหนึง่ 
ท่ีจ�าเป็นส�าหรับศตวรรษท่ี 21 ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชยัภัทร  
วทัญญู (2560: 58-59) เร่ือง การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21          
ด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี เร่ือง คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 
ก้าวทันการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยวิธี 

การสอนแนะ ซึง่ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแนะ
มีผลการเรียนสูงขึ้น ทักษะด้านส่ือจะเกิดจากพัฒนากิจกรรม 

การเรียนรู้ให้นักเรียนได้ใช้สมรรถภาพท่ีจ�าเป็นในการสร้างชิ้นงาน 
โดยครูจะมีการเสริมแรงแก่นักเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนในการท�ากิจกรรม
 ในด้านความรู้ด้านสารสนเทศ พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียน 

มีการใช้โปรแกรมค้นหาสืบค้นข้อมูล มีการเข้าถงึแหล่งข้อมูลได้โดย
ใช้เครือข่ายอินเทอร์เนต็และมีการจดัการเชือ่มต่อข้อมูลสารสนเทศ
จากแหล่งท่ีหลากหลาย ส่วนท่ีมีความสามารถน้อยสุด คือ มีการ
อ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร   
พะนจิรัมย์ (2558: 72) เร่ือง การเปรียบเทียบทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
เร่ืองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และความสนใจในการเรียนของนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีไ่ด้รบัรปูแบบการเรยีนการสอนทางตรงกบั
การสอนปกติ พบว่า ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารเพ่ือการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นเม่ือได้รับ 

รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง
 2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยตนเอง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 บริเวณ
พ้ืนท่ีชายแดน จังหวัดจันทบุรี มีผลการหาค่าประสิทธิภาพของ 
รูปแบบการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
มีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

มีค่าเท่ากับ 81.81/82.28 ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากรูปแบบที่ชัดเจน
ช่วยน�าทางให้ผู ้เรียนได้ตามเป้าหมายและความสามารถทักษะ 

ด้านต่าง ๆ  ท่ีมีอยูแ่ล้ว  สอดคล้องกบังานวิจยัของ โกเมณ  ดกโบราณ 
(2560: 79-80) ได้ท�าวิจัยเร่ือง การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียเพ่ือ 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส�าหรับบคุลากรสายปฏิบตักิาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พบว่า ส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าเฉล่ีย 82.05/81.63  
มีความเหมาะสมที่จะน�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
 3. ผลการประเมินรูปแบบการเรียนด้วยตนเองทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 บริเวณพื้นที่
ชายแดน จังหวัดจันทบุรี มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนด้วย
ตนเองทางเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมต่าง ๆ ท�าให้นักเรียนรู้สึก 

มีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองในการเลือกค้นหาข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานท่ีได้แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกับเพ่ือน ซึ่งท�าให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา 
มากขึน้ เกดิทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี  
ทักษะความรู ้ด ้านสารสนเทศ และทักษะความรู ้เกี่ยวกับสื่อ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร  พะนิจรัมย์ (2558: 72)  เรื่อง 
การเปรียบเทียบทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
ท่ีได้รับรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงกับการสอนปกติ พบว่า 
ความสนใจในการเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับรูปแบบการเรียนการสอน
ทางตรงสูงกว่าการสอนปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05
 ทักษะความรู้ด้านสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต�่า 3 อันดับแรก คือ การเลือก
แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ( X̄   = 4.55) การเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( ̄X   = 4.44) และการจัดการเชื่อมต่อ
ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งที่หลากหลาย ( X̄  = 4.37) ส่วนข้อที่ม ี

ค่าเฉล่ียต�่าสุด คือ การอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล (  X̄  = 4.30) 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ นภิานนัท์  จฑูะวนชิ (2556: 70) ได้ศึกษา
เร่ือง การรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) โดยมี
วัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาการรู้สารสนเทศและความสัมพันธ์ของระดบั
การรู้สารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยกับเพศ ระดับชั้น และ
หลักสูตรท่ีศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 และศึกษา
ความสัมพันธ์การรู ้สารสนเทศ 4 ด้าน คือ การตระหนักถึง 
ความส�าคัญของสารสนเทศ การเข้าถึงและการค้นคืนสารสนเทศ 
การประเมินสารสนเทศและการน�าสารสนเทศไปใช้ ซึ่งพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่รู้สารสนเทศในระดับปานกลาง ซึ่งรวมถึงการ
ตระหนักถึงความส�าคัญของสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ  
การเข้าถึงและค้นคืนสารสนเทศ
 ทักษะความรู้เกี่ยวกับส่ือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต�่า 3 อันดับแรก คือ ความเข้าใจและ
น�าเสนอสื่อในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างทางวัฒนธรรม ( X̄   = 4.51) 
ความสามารถสร้างและน�าเสนอส่ือโดยใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม  
( ̄X   = 4.49) และความเข้าใจเรื่องจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้าถึงส่ือ (  X̄  = 4.28) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต�่าสุด คือ  
ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของสื่อ ( ̄X   = 4.02) สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวง
ศึกษาธิการ (2551: 27) ท่ีระบวุ่า ส่ือการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริม
สนับสนุนในการจัดการเรียนรู ้ให้ผู ้ เรียนเข้าถึงความรู ้ทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภาสกร  เรืองรอง และคณะ (2557: 195-207) เรื่อง เทคโนโลยี 
การศึกษากับครูไทยในศตวรรษที่ 21 ที่พบว่า ครูในศตวรรษที่ 21 
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ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรู้ให้เท่าทันยุคสมัยโดยจัดสภาพ
แวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดเวลา
 ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลย ีภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
โดยเรียงจากค่าเฉล่ียสูงไปหาต�่า 3 อันดับแรก คือ ใช้เทคโนโลย ี

แบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ กับเพื่อนได้ ( X̄   = 4.82) สามารถใช้เทคโนโลยี
ติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนหรือครูได้ ( X̄   = 4.80) และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ( X̄   = 4.64) ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ ใช้เทคโนโลยีเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้ ( X̄   = 4.08) สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบา  เสนีย์ (2563  
189) เร่ือง รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า เน้น 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ การจัด
กจิกรรมการเรียนการสอนแบบบรูณาการ การใช้เทคนคิวิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย รวมถงึการใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยี
พัฒนานวัตกรรม เช่น การจดักจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์
และมัลติมีเดียหรือสื่อประสม การวัดและประเมินผลโดยการ
ประเมินผลการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ การใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การน�าเสนอ การตัดสิน
ผลการเรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับ
 ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต�่า 3 อันดับแรก คือ  
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( X̄   = 4.87) รู้ว่ามีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถใช้ได้อยู่ที่ใด ( X̄   = 4.79) 
และการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X̄   = 4.77) 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ เป้าหมายและวางแผนการท�างาน  
( X̄   = 4.10) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา  โกวิทชัย (2558: 
68) เร่ือง การพัฒนาชดุกจิกรรมการเรียนรู้เร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศ
โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรูด้้วยตนเอง ส�าหรับนกัเรียนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการสร้าง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีคุณภาพ มีความเหมาะสมมากท่ีสุดและ
สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะ
 1. รูปแบบการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของนักเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 บริเวณพ้ืนท่ีชายแดน จังหวัด
จนัทบรีุ เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาตนเองเหมาะกบัผู้เรียนโดยเฉพาะ 
พื้นที่บริเวณชายแดน หากผู้ที่สนใจจะน�ารูปแบบไปใช้กับกลุ่มอื่น ๆ  
จะต้องพิจารณาวิเคราะห์ความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ก่อนที่จะน�ารูปแบบนี้ไปใช้

 2. ควรมีการท�าวิจัยรูปแบบการเรียนด ้วยตนเอง 
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัเรียนท่ีอยูบ่ริเวณชมุชนหรือชนบท 

ห่างไกลในรูปแบบอื่น ๆ บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่ล�้าสมัย
 3. ควรมีการท�าวิจัยรูปแบบการเรียนด ้วยตนเอง 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ  
ไม่สามารถไปสถานศึกษาได้
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดลองการน�าพลอยตกเกรดฝังในดินเผาเซรามิก 2 ชนิด คือ ดินพอร์ชเลน (PFA) และ
ดินวิเทรียสไชน่า (VCB) เกรดสูงพิเศษ และเพื่อเปรียบเทียบดินเผาเซรามิกระหว่างดินพอร์ชเลนและดินวิเทรียสไชน่าท่ีมีความเหมาะสม 

ในการท�าเครื่องประดับ โดยการทดลองฝังพลอยด�า (Black Sapphire) ตกเกรด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5, 2.0, 2.5 และ 3 มิลลิเมตร 
ด้วยเทคนิคแบบฝังจม จ�านวน 3 เม็ดต่อชิ้น ที่ระยะห่างต่อเม็ด 3 ระยะ คือ 0, 0.7, 1.4 มิลลิเมตร ท�า 3 ซ�้ารวมทั้งสิ้น 36 ชิ้นงานต่อดิน
หนึง่ชนดิ เผาทีอุ่ณหภูม ิ1,250 องศาเซลเซยีส โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์คุณภาพ 2 ประเดน็ ประเดน็แรก คุณภาพของพลอยหลังเผา ได้แก่ 
สีของพลอย รอยแตก การเกาะตดิกับเซรามิก ประเดน็ท่ี 2 คุณภาพเนือ้ดินเซรามิก ได้แก่ สีของดนิ รอยร้าวในดนิหลังเผา โดยวิธีการถ่ายภาพ 
ด้วยกล้องก�าลังขยายสูง และบรรยายลักษณะช้ินงาน พบว่า พลอยด�าตกเกรดสามารถใช้ฝังกับดินท้ังสองชนิดได้ โดยก่อนและหลังเผา 
สีของพลอยไม่เปล่ียนและไม่แตกร้าวเพ่ิม ดนิพอร์ชเลนเม่ือเผาแล้วเนือ้ดนิเป็นสีขาวอมน�า้ตาล สามารถฝังพลอยได้ทุกขนาดแต่ท่ีดีท่ีสดุ คือ  
พลอยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร ทุกระยะห่างพลอยไม่เบียด ไม่หลุดและไม่เกิดรอยร้าวที่ดิน มีชิ้นงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด  
10 ชิ้นงาน และดินวิเทรียสไชน่าเมื่อเผาแล้วเนื้อดินเป็นสีขาวนวล มีชิ้นงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 16 ชิ้นงาน

ค�าส�าคัญ : ฝังพลอย, เซรามิก, เครื่องประดับ
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Abstract
 This research aimed to 1) study and experiment on embedding low-quality gemstones into two types of 
clay (high-quality porcelain clay (PFA) and vitreous china clay (VCB)) and 2) compare the suitability between porcelain 
clay and vitreous china clay for making ceramic jewelry. The size of low-quality black sapphire in diameter were 1.5, 
2.0, 2.5, and 3 mm. The low-quality of black sapphires were embedding via the flush setting method with 3 black 
sapphires for 1 sample and the distance of each black sapphire were 0, 0.7, and 1.4 mm. Each condition was  
repeated for 3 samples. The total samples for a type of clay were 36 samples. The clay with black sapphire samples 
was sintering at 1250 �C. The criteria for analyzing the quality of the samples after firing included two points. The first 
consisted of the qualities of the gemstone after heating comprising of the colors of gemstone, cracks in gems and 
agglutination with ceramic body. The second point composed of qualities of ceramic including the colors of  
ceramic and cracks in ceramic. Both the colors and cracks of gemstone and ceramic were analyzed by describing  
the samples appearances and taking pictures with high magnification camera. It was found that the low-quality black 
sapphires could be embedded onto two types of clay. The gemstones were shown  as the same color as before and 
after sintering and no more cracked gemstones. The color of porcelain clay after sintering presented brownish white. 
All sizes of gemstone could be embedded in the porcelain clay and the best size of the gemstone was 1.5 mm in 
diameter. It was also found that all the distances of each gemstone presented not cracked in ceramic and gemstone 
and not be squeeze and pulled out. The porcelain clay showed the 10 unqualified samples. The vitreous china clay 
after sintering presented cool white color and 16 unqualified samples.

Keywords : Gemstone Embedding, Ceramic, Jewelry
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บทน�า	
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดบัไทยเป็นอุตสาหกรรม 
การผลิตเพ่ือการส่งออกท่ีน�ารายได้เข้าสู่ประเทศในอันดับต้นๆ มา
อย่างต่อเนื่อง มีความแข็งแกร่งและปรับตัวแข่งขันกับอุปสรรคทาง
เศรษฐกิจจากทุกทิศทาง อีกท้ังยังมีผู้ประกอบการหน้าใหม่เกิดข้ึน
อย่างต่อเนือ่งท้ังยงัสามารถสร้างความหลากหลายให้แก่แวดวงธุรกจิ
อัญมณีและเคร่ืองประดบัผ่านการน�าเสนอเคร่ืองประดบัรูปแบบใหม่
ฉีกออกไปจากเดมิ มีการปรับตัวสูวิ้กฤต เร่งเสริมด้วยนวัตกรรม สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าผ่านการน�าเสนออัตลักษณ์เฉพาะตนให้แก่
สินค้า พร้อมสร้างตัวตนผ่านแบรนด์ของตนเองเป็นแนวทางที่ 
ผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยควรยึดถือเป็นกลยุทธ์  
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เร่ิมขยายจ�านวนเพ่ิมขึ้นและกลายเป็นแรง
บันดาลใจให้อีกหลายกิจการด�าเนินรอยตามนวัตกรรมโดยเฉพาะ
ด้านการออกแบบเพ่ือสร้างจุดเด่นเป็นจุดขายให้แก่สินค้าอัญมณี
และเคร่ืองประดบั (สถาบนัวิจยัและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดบั
แห่งชาต,ิ 2558) การประยกุต์ใช้เทคโนโลย ีปัจจบุนัเทคโนโลยต่ีาง ๆ  
ได้ถูกน�ามาใช้ในหลากหลายธุรกิจในการพัฒนาสินค้าและบริการ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ในส่วนของอุตสาหกรรม 
อัญมณีและเคร่ืองประดับนั้น หากผู ้ประกอบการสามารถน�า
เทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิธุรกจิให้มีความเหมาะสมย่อม
สร้างโอกาสความส�าเร็จได้ และถ้าไม่สามารถปรับตัวรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีละนวัตกรรมได้ทัน ธุรกจิกอ็าจต้องหาย 
ออกไปจากตลาด (สถาบนัวิจยัและพัฒนาอัญมณแีละเคร่ืองประดบั
แห่งชาติ, 2563)
 ปัจจุบันภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงต้องติดตามปัจจัย
เส่ียงจากความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้า และการตอบโต้
ทางการค้าจากประเทศคู่ค้ารวมถงึอัตราแลกเปล่ียนมีความผนัผวน
สูง ซึ่งอาจบั่นทอนการเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าโลก และจะ
กระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ นอกจาก 

ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมกลยทุธ์รับมือให้ทันกบัผลกระทบท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยดังกล่าวแล้ว ควรหานวัตกรรมมาใช้ในการ
ผลิตสินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างจากคู่แข่ง พัฒนา
ท้ังด้านคุณภาพและรูปแบบของสนิค้าให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของแต่ละตลาด (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ
แห่งชาติ, 2561) อีกท้ังผู้ประกอบการหลายรายอาจก�าลังประสบ
กับปัญหาการท�าตลาดแบบครอบคลุมทุกกลุ่มหรือ Mass Market 
ที่ไม่อาจเพิ่มยอดขายหรือท�าก�าไรได้มากนัก เนื่องจากมีการแข่งขัน
สูงท้ังด้านจ�านวนผู้ประกอบการและราคา แต่หากผู้ประกอบธุรกิจ
ลองหันมาเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มหรือ Niche Market โดยเฉพาะ
กลุ่มผู ้ชื่นชอบงานฝีมืออย่างเคร่ืองประดับแฮนด์เมด ซึ่งสินค้า 
แฮนด์เมดมักมีเอกลักษณ์เลือกใช้วัสดท่ีุมีความแปลกใหม่ท่ีสามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้มากขึ้นเพียงใส่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ดีไซน์ 

ลูกเล่นต่าง ๆ  และความพิถพิีถนัในการผลิตช้ินงานออกมา กจ็ะท�าให้
สามารถตั้งราคาได้สูงขึ้น (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ 

เครื่องประดับแห่งชาติ, 2561)
 เคร่ืองประดบัเซรามิกเป็นเคร่ืองประดบัท่ีมีความน่าสนใจ 
เพราะเซรามิกสามารถพัฒนาเป็นเคร่ืองประดับที่มีเอกลักษณ์ 
กระบวนการผลิตและการตกแต่งท่ีก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและ 

ความคิดสร้างสรรค์ อีกท้ังเซรามิกไทยมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ
ในตลาดโลกมาตลอด แต่ยังไม่ค่อยมีการพัฒนาให้มีรูปแบบท่ี 

หลากหลาย ยงัเป็นการผลิตในรูปแบบเดมิเสมอมา (ธนกฤต  ใจสดุา 
ภัทรา  ศรีสุโข และณภัค  แสงจันทร์, 2562: 74-83)
 พลอยด�า คือ พลอยตระกูลคอรันดัมท่ีมีเนื้อพลอยเป็น
สีน�้าเงินเข้มจนถึงด�า (Dark blue - black Sapphire) เนื่องจาก 

การปรบัปรงุคณุภาพด้วยความร้อน พลอยด�าตกเกรดมจี�านวนมาก
ในจันทบุรี เป็นพลอยเนื้อแข็งที่มีความแข็งตามโมห์สเกลเท่ากับ 9 
รองจากเพชร สามารถทนอุณหภูมิสูงได้ มีขนาดท้ังแต่ 1.5-3.0 
มิลลิเมตร มีจ�านวนมากจากกระบวนการผลิต ลักษณะของพลอย 

ตกเกรด เช่น สีพลอยไม่สม�า่เสมอเหลือบสีน�า้เงินอย่างชดัเจน พลอย
มีรอบบิน่ เหล่ียมเจยีระไนเบีย้วไม่คมชดั เจยีระไนไม่ได้รูปทรง พลอย
ไม่มีความมันวาว เป็นต้น ซึ่งลักษณะที่กล่าวมาขายไม่ได้ราคา จึงมี
ราคาถกูมากว่าปกต ิ(ธนกฤต  ใจสุดา และภัทรา  ศรีสุโข, 2559: 38)
 ดงันัน้ทางผู้วิจยัจงึเล็งเหน็ว่า การน�าพลอยด�าตกเกรดเป็น
พลอยท่ีสามารถทนอุณหภูมิสูงได้และเป็นทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นจงัหวัด
มาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสุดมาพัฒนาเป็นเคร่ืองประดบัโดยใช้วิธีการ
ฝังพลอยในเซรามิกเพ่ือเป็นวัสดุทางเลือกในงานเคร่ืองประดับ 
เนือ่งจากเป็นเทคนคิท่ีใหม่ไม่มีใครท�าเทคนคินีม้าก่อนเป็นผลติภัณฑ์
ท่ีน�าพลอยด�าตกเกรดจากท้องถิ่นจึงมีความเหมาะสมท่ีจะน�ามา 
ฝังในดิน จึงต้องท�าการศึกษาและทดลองชนิดดินโดยเลือกดินท่ีมี 

ความขาว น�้าหนักเบา เนื้อละเอียด ผิวเรียบ ทนต่อแรงกระแทก 

ท่ีมีความเหมาะสมในการฝังพลอยท�าเคร่ืองประดับเซรามิก คือ  
ดินพอร์ชเลนและดินวิเทรียสน่าเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหรือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบสินค้าใหม่ ๆ เพ่ือ
เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าของผู้ประกอบการด้านอัญมณี
และเคร่ืองประดับท่ีมีคุณค่าในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจที่กว้างขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาและทดลองการน�าพลอยตกเกรดฝัง 
ในดนิเผาเซรามิก 2 ชนดิ คือ ดนิพอร์ชเลน (PFA) และดนิวิเทรียส 

ไชน่า (VCB) เกรดสูงพิเศษ
 2. เพ่ือเปรียบเทียบดินเผาเซรามิกระหว่างดนิพอร์ชเลน
(PFA) และดินวิเทรียสไชน่า (VCB) ท่ีมีความเหมาะสมในการท�า
เครื่องประดับ
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 กรอบแนวความคิดของงานวิจัย คือ ศึกษาและทดสอบ
การฝังพลอยในเนือ้ดนิพอร์ชเลน และดนิวิเทรียสไชน่า โดยการหาวิธี 
การฝังพลอยด�า ขนาด 1.5 - 3 มลิลิเมตร ลงในเนื้อดนิและน�าไปเผา
ท่ีอุณหภูมิสูง จากนั้นท�าการตรวจสอบคุณภาพท่ีเหมาะสมต่อการ
ท�าเป็นเคร่ืองประดบั ใช้เกณฑ์วิเคราะห์คุณภาพของชิน้งานหลังเผา
ในเร่ืองคุณภาพของพลอยหลังเผา ได้แก่ สีของพลอย รอยแตก  
การเกาะตดิกบัเซรามิก และคุณภาพเนือ้ดนิเซรามิก ได้แก่ สีของดนิ 
รอยร้าวในดนิหลังเผา จนได้ชิน้งานท่ีผ่านเกณฑ์และมีความเสียหาย
ให้น้อยที่สุด
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบประยุกต์ (Applied  
Research) ท่ีเป็นการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงปฏิบัติการ 
โดยการทดลองดิน 2 ชนิด ท่ีมีความขาวเหมาะสมกับการน�าไป
แปรรูปเป็นเครื่องประดับ คือ ดินพอร์ชเลน (PFA) และดินวิเทรียส
ไชน่า (VCB) ฝังพลอยตกเกรดท่ีใช้ คือ พลอยด�า (Dark blue - black 
Sapphire) พลอยด�าตกเกรดรูปทรงกลมขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 1.5, 2.0, 2.5 และ 3 มิลลิเมตร ซึ่งมีวิธีการด�าเนินงาน
วิจัยดังนี้
 1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือท�าวิจัย รวบรวมและศึกษา
ข้อมูล ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ศึกษาคุณสมบัติดิน  
2 ชนดิ คือ ดินพอร์ชเลน (PFA) เป็นดนิเน้ือขาวละเอียดผิวเรียบเนยีน 
มีความโปร่งแสงหลังเผา อุณหภูมิในการเผา 1,200-1,280 องศาเซลเซยีส 
การหดตัวรวม (Total shrinkage) มีค่าเท่ากับ 11.20-12.80 และ
ดินวิเทรียสไชน่า (VCB) เกรดสูงพิเศษ การหดตัวรวม มีค่าเท่ากับ 
11.50-13.50 ท่ีมีความเหนียวดีเหมาะกับงานหล่อและงานปั้น  
เผาที่อุณหภูมิ 1,245-1,280 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิชัน
ได้สีหลังเผาคล้ายดินโบนไชน่าท่ีมีความโปร่งแสงและยังมีความ
ทนทานต่อแรงกระแทกและความแข็งแรงหลังเผาสูง (คอมพาวด์ 
เคลย์, ม.ป.ป.) ศึกษาการขึ้นรูปเซรามิก (ปรีดา  พิมพ์ขาวข�า, 2547: 
107-139) ศึกษาการชนิดฝังอัญมณีลงในตัวเรือนเคร่ืองประดับ 

รูปแบบของการฝังอัญมณีมีหลายลักษณะการฝังแบบจมหรือฝัง

เหยียบหน้าเป็นการฝังอัญมณีจมลงไปในเนื้อตัวเรือนจึงมีความ
เหมาะสมที่จะน�ามาฝังในงานวิจัยนี้ (รงคกร  อนันตศานต์, 2558: 
58-63) ศึกษาเร่ือง พลอยด�า (Black Sapphire) ตกเกรด เป็นพลอย
เนือ้แขง็ทนอุณหภูมิสงู ขนาดท่ีใช้ในการทดลอง 1.5 - 3.0 มิลลเิมตร
เนื่องจากเป็นขนาดท่ีมีมากในท้องตลาด (ธนกฤต  ใจสุดา และ 

ภัทรา  ศรีสุโข, 2559 : 38)
 2. เตรียมชิ้นงานทดสอบดิน 2 ชนิด คือ ดินพอร์ชเลน
(PFA) และดินวิเทรียสไชน่า (VCB) ขึ้นรูปเป็นสี่เหลี่ยมด้วยเทคนิค
การรีดเป็นแผ่นและตัดเป็นชิ้นขนาด 20x25 มิลลิเมตร หนา  
4 มิลลิเมตร ท�าการฝังพลอยด�าด้วยเทคนคิแบบฝังจม จ�านวน 3 เม็ด
ต่อชิ้น โดยมีระยะห่างต่อเม็ด 3 ระยะ คือ 0, 0.7, 1.4 มิลลิเมตร  
ท�า 3 ซ�้ารวมทั้งสิ้น 36 ชิ้นงานต่อดินหนึ่งชนิด ทิ้งให้แห้งสนิทเป็น
เวลา 7 วัน จากนั้นท�าการเผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส โดย
ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น100 องศาเซลเซียส ทุก 1 ชั่วโมง เมื่อถึงอุณหภูมิ 
1,250 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง
 3. วิเคราะห์คุณภาพของช้ินงานหลังเผาในเร่ืองคุณภาพ
ของพลอยหลังเผา และคุณภาพเนือ้ดนิเซรามิก โดยวิธีการถ่ายภาพ
ด้วยกล้องก�าลังขยายสูงและการบรรยายลักษณะชิ้นงาน คือ 
คุณภาพของพลอยหลังเผา ได้แก่ สีของพลอย รอยแตก การเกาะตดิ 
กับเซรามิก และคุณภาพเน้ือดินเซรามิก ได้แก่ สีของดิน รอยร้าว 

ในดินหลังเผา 

ผลการวิจัย 

 1.	 ผลทดลองการน�าพลอยด�าตกเกรดฝังในดินเผา	 
2	ชนิด	คือ	ดินพอร์ชเลน	(PFA)	และดินวิเทรียสไชน่า	(VCB)
 ลักษณะชิน้งานก่อนเผาดนิพอร์ชเลน (PFA) และดนิวิเทรียส 
ไชน่า (VCB) ท�าการฝังพลอยด�าแบบฝังจม ลักษณะสีดินพอร์ชเลน 
(PFA) สีดินเม่ือแห้งสนิทจะดินเป็นสีเทาเข้ม ส่วนดินวิเทรียสไชน่า
(VCB) สีดินเม่ือแห้งสนิทจะเป็นสีขาว และเม่ือแห้งสนิทพลอย 

ไม่หลุดออกจากดินและไม่มีรอยร้าวในดินท้ังสองชนิด แสดงผล 

ดังตารางที่ 1
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ตารางที่	1 แสดงภาพชิ้นงานดินพอร์ชเลน (PFA) และดินวิเทรียสไชน่า (VCB) ฝังพลอยด�าตกเกรดก่อนเผา

ผลการวิจัย 
 ผลทดลองการนําพลอยดําตกเกรดฝงในดินเผา 2 ชนิด คือ ดินพอรชเลน(PFA) และดินวิเทรียสนา(VCB) 

ลักษณะช้ินงานกอนเผาดินพอรชเลน (PFA) และดินวิเทรียสไชนา(VCB) ทําการฝงพลอยดําแบบฝงจม ลักษณะสีดิน
พอรชเลน (PFA) สีดินเมื่อแหงสนิทจะดินเปนสีเทาเขม สวนดินวิเทรียสไชนา(VCB) สีดินเมื่อแหงสนิทจะเปนสีขาว และเมื่อ
แหงสนิทพลอยไมหลุดออกจากดินและไมมีรอยราวในดินทั้งสองชนิด แสดงผลดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงภาพชิ้นงานดินพอรชเลน (PFA) และดินวิเทรียสไชนา(VCB) ฝงพลอยดําตกเกรดกอนเผา 
ขนาด 
พลอย 

ระยะ 
หาง 

ชิ้นงานดินพอรชเลน(PFA)  
ฝงพลอยดําตกเกรดกอนเผา 

ดินวิเทรียสไชนา(VCB)  
ฝงพลอยดําตกเกรดกอนเผา 

(mm) (mm) 1 2 3 1 2 3 
1.5 0.0 

 

 

 
 

  

 
 

1.5 0.7 

 
 

 
 

 
 

1.5 1.4 

 
 

 
 

 

2.0 0.0 

 
 

  
 

2.0 0.7 

 
 

 
 

 

2.0 1.4 

  
  

 

 

ตารางที่ 1 แสดงภาพชิ้นงานดินพอรชเลน (PFA) และดินวิเทรียสไชนา(VCB) ฝงพลอยดํากอนเผา (ตอ) 
ขนาด
พลอย

ระยะ 
หาง 

ชิ้นงานดินพอรชเลน(PFA)  
ฝงพลอยดําตกเกรดกอนเผา 

ดินวิเทรียสไชนา(VCB)  
ฝงพลอยดําตกเกรดกอนเผา

(mm) (mm)

2.5 1.4 

 
 

 
 

 
 

3.0 0.0 

  
  

 

3.0 0.7 

  
 

 
 

3.0 1.4 

 
 

  
 

 ผลวิเคราะหคุณภาพของชิ้นงานหลังเผา 
ลักษณะชิ้นงานหลังเผาเซรามิกจากดินพอรชเลน (PFA) มีลักษณะสีขาวอมน้ําตาลดังตารางที่ 2 แตดินวิเทรียสไชนา

(VCB) เปนสีขาวนวลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 2 แสดงภาพชิ้นงานดินพอรชเลน (PFA)ฝงพลอยดําหลังเผา 

ขนาด
พลอย

ระยะ 
หาง 

ชิ้นงานดินพอรชเลน (PFA)ฝงพลอยดําหลังเผา ลักษณะชิ้นงาน 
พลอย ดิน 

(mm) (mm) 1 2 3 สีไมเปลี่ยน ไมแตก ไมเบียด ไมหลุด ไมมีรอยราว

    

    

    

 หมายถึง ผาน ,  หมายถึง ไมผาน, (…) หมายถึง ช้ินงานที่

ตารางที่ 1 แสดงภาพชิ้นงานดินพอรชเลน (PFA) และดินวิเทรียสไชนา(VCB) ฝงพลอยดํากอนเผา (ตอ) 
ขนาด
พลอย

ระยะ 
หาง 

ชิ้นงานดินพอรชเลน(PFA)  
ฝงพลอยดําตกเกรดกอนเผา 

ดินวิเทรียสไชนา(VCB)  
ฝงพลอยดําตกเกรดกอนเผา

(mm) (mm)

2.5 0.7 

 ผลวิเคราะหคุณภาพของชิ้นงานหลังเผา 
ลักษณะชิ้นงานหลังเผาเซรามิกจากดินพอรชเลน (PFA) มีลักษณะสีขาวอมน้ําตาลดังตารางที่ 2 แตดินวิเทรียสไชนา

(VCB) เปนสีขาวนวลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 2 แสดงภาพชิ้นงานดินพอรชเลน (PFA)ฝงพลอยดําหลังเผา 

ขนาด
พลอย

ระยะ 
หาง 

ชิ้นงานดินพอรชเลน (PFA)ฝงพลอยดําหลังเผา ลักษณะชิ้นงาน 
พลอย ดิน 

(mm) (mm) 1 2 3 สีไมเปลี่ยน ไมแตก ไมเบียด ไมหลุด ไมมีรอยราว

    

    

    

 หมายถึง ผาน ,  หมายถึง ไมผาน, (…) หมายถึง ช้ินงานที่

ตารางที่ 1 แสดงภาพชิ้นงานดินพอรชเลน (PFA) และดินวิเทรียสไชนา(VCB) ฝงพลอยดํากอนเผา (ตอ) 
ขนาด
พลอย

ระยะ 
หาง 

ชิ้นงานดินพอรชเลน(PFA)  
ฝงพลอยดําตกเกรดกอนเผา 

ดินวิเทรียสไชนา(VCB)  
ฝงพลอยดําตกเกรดกอนเผา

(mm) (mm) 1 2 3 1 2 3 

2.5 0.0 

 
 

 
 

 

 ผลวิเคราะหคุณภาพของชิ้นงานหลังเผา 
ลักษณะชิ้นงานหลังเผาเซรามิกจากดินพอรชเลน (PFA) มีลักษณะสีขาวอมน้ําตาลดังตารางที่ 2 แตดินวิเทรียสไชนา

(VCB) เปนสีขาวนวลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 2 แสดงภาพชิ้นงานดินพอรชเลน (PFA)ฝงพลอยดําหลังเผา 

ขนาด
พลอย

ระยะ 
หาง 

ชิ้นงานดินพอรชเลน (PFA)ฝงพลอยดําหลังเผา ลักษณะชิ้นงาน 
พลอย ดิน 

(mm) (mm) 1 2 3 สีไมเปลี่ยน ไมแตก ไมเบียด ไมหลุด ไมมีรอยราว

    

    

    

 หมายถึง ผาน ,  หมายถึง ไมผาน, (…) หมายถึง ช้ินงานที่

ชิ้นงานดินพอร์ชเลน (PFA) ดินวิเทรียสไชน่า (VCB)
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 2.	 ผลวิเคราะห์คุณภาพของชิ้นงานหลังเผา
 ลักษณะชิ้นงานหลังเผาเซรามิกจากดินพอร์ชเลน (PFA) 

มีลักษณะสีขาวอมน�้าตาลดังตารางที่ 2 แต่ดินวิเทรียสไชน่า (VCB) 
เป็นสีขาวนวล ดังตารางที่ 3

ตารางที่	2 แสดงภาพชิ้นงานดินพอร์ชเลน (PFA) ฝังพลอยด�าหลังเผา

ตารางที่ 1 แสดงภาพชิ้นงานดินพอรชเลน (PFA) และดินวิเทรียสไชนา(VCB) ฝงพลอยดํากอนเผา (ตอ) 
ขนาด
พลอย

ระยะ 
หาง 

ชิ้นงานดินพอรชเลน(PFA)  
ฝงพลอยดําตกเกรดกอนเผา 

ดินวิเทรียสไชนา(VCB)  
ฝงพลอยดําตกเกรดกอนเผา

(mm) (mm)

 ผลวิเคราะหคุณภาพของชิ้นงานหลังเผา 
ลักษณะชิ้นงานหลังเผาเซรามิกจากดินพอรชเลน (PFA) มีลักษณะสีขาวอมนํ้าตาลดังตารางที่ 2 แตดินวิเทรียสไชนา

(VCB) เปนสีขาวนวลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 2 แสดงภาพชิ้นงานดินพอรชเลน (PFA)ฝงพลอยดําหลังเผา 

ขนาด 

พลอย 

ระยะ 
หาง 

ชิ้นงานดินพอรชเลน (PFA)ฝงพลอยดําหลังเผา ลักษณะชิ้นงาน 
พลอย ดิน 

(mm) (mm) 1 2 3 สีไมเปล่ียน ไมแตก ไมเบียด ไมหลุด ไมมีรอยราว 

1.5 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

     

1.5 0.7 

 
 

  

     

1.5 1.4 

 
 

  

     

 หมายถึง ผาน , X หมายถึง ไมผาน, (…) หมายถึง ช้ินงานที ่

ตารางที่ 2 แสดงภาพชิ้นงานดินพอรชเลน (PFA)ฝงพลอยดําหลังเผา (ตอ) 
ขนาด
พลอย

ระยะ 
หาง 

ชิ้นงานดินพอรชเลน (PFA)ฝงพลอยดําหลังเผา ลักษณะชิ้นงาน 
พลอย ดิน 

(mm) (mm) 1 2 3 สีไมเปล่ียน ไมแตก ไมเบียด ไมหลุด ไมมีรอยราว 

2.0 0.0 

 
 

  

  
X 

(1,2,3)   

2.0 0.7 

  
 

 

     

2.0 1.4 

   
 

     

2.5 0.0 

  
 

 

  
X 

(2,3) 
X 
(1)  

2.5 0.7 

  
 

 

     

2.5 1.4 

 
 

  
 

     

3.0 0.0 

   
 

  
X 

(1,2,3)   

3.0 0.7 

   
 

    
X 
(1) 

3.0 1.4 

 
 

  

     

 หมายถึง ผาน , X หมายถึง ไมผาน, (…) หมายถึง ช้ินงานที ่
จากตารางท่ี 2 พบวาชิ้นงานดินพอรชเลน(PFA) ฝงพลอยดําหลังเผาสีของพลอยดําไมเปลี่ยนแปลงและไมแตกราว

เพ่ิม เมื่อตรวจสอบคุณภาพของช้ินงานหลังเผาชิ้นงานที่ฝงพลอยดําขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 มิลลิเมตรทุกระยะหางระหวาง
พลอย 0, 0.7, 1.4 มิลลิเมตร สามารถฝงพลอยลงในดินพอรชเลนท่ีผานการเผาไดพลอยติดแนนไมหลุด ไมเบียด และไมเกิด
รอยราวระหวางพลอยในเน้ือเซรามิกดินพอรชเลน ช้ินงานฝงพลอยดําขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.0 มิลลิเมตร ที่ระยะหาง
ระหวางพลอย 0 มิลลิเมตร ช้ินงานท้ังสามพลอยติดแนนไมหลุด ไมเกิดรอยราวในเน้ือเซรามิกแตพลอยมีลักษณะเบียดกัน
เล็กนอย ที่ระยะหางระหวางพลอย 0.7, 1.4 มิลลิเมตร ชิ้นงานปกติผานเกณฑพลอยติดแนนไมหลุด ไมเบียด และไมเกิดรอย
ราวในเน้ือเซรามิก ชิ้นงานท่ีฝงพลอยดําขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5 มิลลิเมตร ที่ระยะหางระหวางพลอย 0 มิลลิเมตรพลอย
เบียดกันจนเม็ดกลางหลุด 1 ชิ้นงาน และอีกสองชิ้นพลอยเบียดกันจนไมไดระนาบแตพลอยติดแนนไมหลุดแตพลอยติดแนนไม
หลุด ที่ระยะหางระหวางพลอย 0.7, 1.4 มิลลิเมตร ชิ้นงานปกติผานเกณฑพลอยติดแนนไมหลุด ไมเบียด และไมเกิดรอยราว
ในเน้ือเซรามิก ชิ้นงานท่ีฝงพลอยดําเสนผาศูนยกลาง 3.0 มิลลิเมตร ที่ระยะหางระหวางพลอย 0 มิลลิเมตร ทั้งสามช้ินพลอย
เบียดกันจนไมไดระนาบแตไมมีพลอยหลุด ที่ระยะหางระหวางพลอย 0.7 มิลลิเมตร ชิ้นงานพลอยติดแนนไมหลุด ไมเบียด แต
เกิดรอยราวในเน้ือเซรามิกระหวางพลอย 1 ชิ้นงาน ที่ระยะหางระหวางพลอย 1.4 มิลลิเมตร ชิ้นงานปกติผานเกณฑพลอยติด
แนนไมหลุด ไมเบียด และไมเกิดรอยราวในเน้ือเซรามิก 
ตารางที่ 3 แสดงภาพชิ้นงานดินวิเทรียสไชนา(VCB) ฝงพลอยดําหลังเผา 

ชิ้นงานดินพอร์ชเลน (PFA) ฝังพลอยด�าหลังเผา
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า ช้ินงานดินพอร์ชเลน (PFA) ฝัง 
พลอยด�า หลังเผาสีของพลอยด�าไม่เปล่ียนแปลงและไม่แตกร้าวเพ่ิม 
เม่ือตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานหลังเผาชิ้นงานท่ีฝังพลอยด�า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตรทุกระยะห่างระหว่างพลอย 0, 
0.7, 1.4 มิลลิเมตร สามารถฝังพลอยลงในดนิพอร์ชเลนท่ีผ่านการเผา 
ได้พลอยติดแน่นไม่หลุด ไม่เบียด และไม่เกิดรอยร้าวระหว่างพลอย 

ในเนือ้เซรามิกดนิพอร์ชเลน ชิน้งานฝังพลอยด�าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
2.0 มิลลิเมตร ท่ีระยะห่างระหว่างพลอย 0 มิลลิเมตร ชิน้งานท้ังสาม
พลอยติดแน่นไม่หลุด ไม่เกิดรอยร้าวในเนื้อเซรามิกแต่พลอย 

มีลักษณะเบียดกันเล็กน้อย ท่ีระยะห่างระหว่างพลอย 0.7, 1.4 
มิลลิเมตร ชิ้นงานปกติผ่านเกณฑ์พลอยติดแน่นไม่หลุด ไม่เบียด  
และไม่เกดิรอยร้าวในเนือ้เซรามิก ชิน้งานท่ีฝังพลอยด�าขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 2.5 มิลลิเมตร ที่ระยะห่างระหว่างพลอย 0 มิลลิเมตร
พลอยเบียดกันจนเม็ดกลางหลุด 1 ชิ้นงาน และอีกสองชิ้นพลอย
เบยีดกันจนไม่ได้ระนาบ แต่พลอยตดิแน่นไม่หลุด ท่ีระยะห่างระหว่าง 
พลอย 0.7, 1.4 มิลลิเมตร ชิ้นงานปกติผ่านเกณฑ์พลอยติดแน่น 

ไม่หลุด ไม่เบียด และไม่เกิดรอยร้าวในเนื้อเซรามิก ชิ้นงานท่ีฝัง 
พลอยด�าเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.0 มิลลิเมตร ที่ระยะห่างระหว่างพลอย 
0 มิลลิเมตร ทั้งสามชิ้นพลอยเบียดกันจนไม่ได้ระนาบแต่ไม่มีพลอย
หลุด ท่ีระยะห่างระหว่างพลอย 0.7 มิลลิเมตร ชิน้งานพลอยตดิแน่น
ไม่หลุด ไม่เบยีด แต่เกดิรอยร้าวในเนือ้เซรามิกระหว่างพลอย 1 ชิน้งาน 
ท่ีระยะห่างระหว่างพลอย 1.4 มิลลิเมตร ชิ้นงานปกติผ่านเกณฑ์
พลอยติดแน่นไม่หลุด ไม่เบียด และไม่เกิดรอยร้าวในเนื้อเซรามิก

ตารางที่	3 แสดงภาพชิ้นงานดินวิเทรียสไชน่า (VCB) ฝังพลอยด�าหลังเผา
ขนาด 

พลอย 

ระยะ 
หาง 

ชิ้นงานดินวิเทรียสไชนา(VCB) ฝงพลอยดําหลังเผา ลักษณะชิ้นงาน 
พลอย ดิน 

(mm) (mm) 1 2 3 สไีมเปลี่ยน ไมแตก ไมเบียด ไมหลุด ไมมีรอยราว 

1.5 0.0 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

1.5 0.7 

 
 

  
 

    
X 

(3) 

1.5 1.4 

 
 

  

     

2.0 0.0 

  
 

 

  
X 

(1,2,3)   

2.0 0.7 

  
 

 

    
X 

(1) 

2.0 1.4 

 
 

  

    
X 

(3) 

2.5 0.0 

 
 

  

  
X 

 (1,2,3)   

2.5 0.7 

  
 

 

    
X 

(2,3) 

2.5 1.4 

  
 

 

     

  (1,2) (3) 

    (1) 

    (1) 

 หมายถึง ผาน ,  หมายถึง ไมผาน, (…) หมายถึง ช้ินงานที่
จากตารางท่ี 3 พบวาชิ้นงานดินวิเทรียสไชนา(VCB) ฝงพลอยดําหลังเผาสีของพลอยไมเปลี่ยนและไมมีรอยราวและ

ไมแตกราวเพ่ิม เมื่อตรวจสอบคุณภาพของช้ินงานหลังเผา ชิ้นงานฝงพลอยขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 มิลลิเมตร ทีร่ะยะหาง
ระหวางพลอย 0, 1.4 มิลลิเมตรชิ้นงานปกติผานเกณฑพลอยติดแนนไมหลุด ไมเบียด และไมเกิดรอยราวในเนื้อเซรามิก ที่
ระยะหางระหวางพลอย 0.7 มิลลิเมตรพลอยติดแนนไมหลุด ไมเบียด แตเกิดรอยราวในเนื้อเซรามิกระหวางพลอยจํานวน 1 
ชิ้นงาน ชิ้นงานฝงพลอยขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.0 มิลลิเมตร ที่ระยะหางระหวางพลอย 0 มิลลิเมตรพลอยติดแนนไมหลุด ไม
เกิดรอยราวระหวางพลอยในเนื้อเซรามิกแตทุกชิ้นงานพลอยเบียดกันเล็กนอย ที่ระยะหางระหวางพลอย 0.7, 1.4 มิลลิเมตร

ชิ้นงานดินวิเทรียสไชน่า (VCB) ฝังพลอยด�าหลังเผา
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า ชิ้นงานดินวิเทรียสไชน่า (VCB)  
ฝังพลอยด�าหลังเผาสีของพลอยไม่เปลี่ยนและไม่มีรอยร้าวและ 

ไม่แตกร้าวเพิ่ม เมื่อตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานหลังเผา ชิ้นงาน
ฝังพลอยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร ที่ระยะห่างระหว่าง
พลอย 0, 1.4 มลิลิเมตร ชิน้งานปกตผ่ิานเกณฑ์พลอยตดิแน่นไม่หลุด 
ไม่เบยีด และไม่เกดิรอยร้าวในเนือ้เซรามิก ท่ีระยะห่างระหว่างพลอย 
0.7 มิลลิเมตร พลอยติดแน่นไม่หลุด ไม่เบียด แต่เกิดรอยร้าวในเนื้อ
เซรามิกระหว่างพลอย จ�านวน 1 ชิ้นงาน ชิ้นงานฝังพลอยขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 2.0 มิลลิเมตร ที่ระยะห่างระหว่างพลอย 0 มิลลิเมตร
พลอยติดแน่นไม่หลุด ไม่เกิดรอยร้าวระหว่างพลอยในเนื้อเซรามิก
แต่ทุกชิน้งานพลอยเบยีดกันเล็กน้อย ท่ีระยะห่างระหว่างพลอย 0.7, 
1.4 มิลลิเมตร พลอยติดแน่นไม่หลุด ไม่เบียด แต่เกิดรอยร้าวในเนื้อ
เซรามิระหว่างพลอยอย่างละ 1 ชิ้นงาน ชิ้นงานฝังพลอยขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 2.5 มิลลิเมตร ที่ระยะห่างระหว่างพลอย 0 มิลลิเมตร
พลอยติดแน่นไม่หลุด และไม่เกิดรอยร้าวในเนื้อเซรามิก แต่พลอย
เบียดกันจนไม่ได้ระนาบท้ังสามช้ิน ท่ีระยะห่างระหว่างพลอย  
0.7  มิลลิเมตร พลอยติดแน่นไม่หลุด ไม่เบียด แต่เกิดรอยร้าว 

ระหว่างพลอยในเนือ้เซรามิก จ�านวน 2 ชิน้ ระยะห่างระหว่างพลอย 
1.4 มิลลิเมตร ชิน้งานปกตผ่ิานเกณฑ์พลอยตดิแน่นไม่หลุด ไม่เบยีด 
และไม่เกิดรอยร้าวในเนื้อเซรามิก ชิ้นงานฝังพลอยขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 3.0 มิลลิเมตร ที่ระยะห่างระหว่างพลอย 0 มิลลิเมตร  
ไม่เกดิรอยร้าวในเนือ้เซรามิก แต่พลอยเบยีดกัน 2 ชิน้งาน และพลอย
เม็ดกลางหลุด 1 เม็ด จ�านวน 1 ชิ้นงาน ที่ระยะห่างระหว่างพลอย 
0.7, 1.4 มิลลิเมตร พลอยติดแน่นไม่หลุด ไม่เบียด แต่เกิดรอยร้าว
ในเนื้อเซรามิกอย่างละ 1 ชิ้นงาน
 เม่ือน�ามาถ่ายภาพก�าลังขยายสูงเพ่ือดูลักษณะรอยร้าว 

ในเนื้อเซรามิกระหว่างพลอยใช้ก�าลังขยาย 4 เท่า และ 10 เท่า  
ดังตารางท่ี 4 จะพบว่า รอยร้าวจะเกิดท่ีต�าแหน่งเดียวกันท้ังหมด 

ท่ีตรงกลางเป็นส่วนท่ีพลอยชดิกนัมากท่ีสุด มีลักษณะเกอืบเป็นเส้น
ตรง ดินพอร์ชเลน (PFA) มีทั้งหมด 36 ชิ้น มีรอยร้าวเพียง 1 ชิ้นงาน
ท่ีพลอยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างพลอย 
0.7 มิลลิเมตร ส่วนดินวิเทรียสไชน่า (VCB) มีท้ังหมด 36 ชิ้น  
มีรอยร้าวทั้งหมด 5 ชิ้น ที่ขนาดพลอย 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 มิลลิเมตร 
ระยะห่างระหว่างพลอย 0.7, 1.4 มิลลิเมตร

ตารางที่	3 แสดงภาพชิ้นงานดินวิเทรียสไชน่า (VCB) ฝังพลอยด�าหลังเผา (ต่อ)
ขนาด 

พลอย 

ระยะ 
หาง 

ชิ้นงานดินวิเทรียสไชนา(VCB) ฝงพลอยดําหลังเผา ลักษณะชิ้นงาน 
พลอย ดิน 

(mm) (mm) 1 2 3 สีไมเปล่ียน ไมแตก ไมเบียด ไมหลุด ไมมีรอยราว 

1.5 0.0 
   

    

    (3) 

    

  (1,2,3)  

    (1) 

    (3) 

   (1,2,3)  

    (2,3) 

    

  (1,2) (3) 

    (1) 

    (1) 

 หมายถึง ผาน ,  หมายถึง ไมผาน, (…) หมายถึง ช้ินงานที่
จากตารางท่ี 3 พบวาชิ้นงานดินวิเทรียสไชนา(VCB) ฝงพลอยดําหลังเผาสีของพลอยไมเปลี่ยนและไมมีรอยราวและ

ไมแตกราวเพ่ิม เมื่อตรวจสอบคุณภาพของช้ินงานหลังเผา ชิ้นงานฝงพลอยขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 มิลลิเมตร ทีร่ะยะหาง
ระหวางพลอย 0, 1.4 มิลลิเมตรชิ้นงานปกติผานเกณฑพลอยติดแนนไมหลุด ไมเบียด และไมเกิดรอยราวในเนื้อเซรามิก ที่
ระยะหางระหวางพลอย 0.7 มิลลิเมตรพลอยติดแนนไมหลุด ไมเบียด แตเกิดรอยราวในเนื้อเซรามิกระหวางพลอยจํานวน 1 
ชิ้นงาน ชิ้นงานฝงพลอยขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.0 มิลลิเมตร ที่ระยะหางระหวางพลอย 0 มิลลิเมตรพลอยติดแนนไมหลุด ไม
เกิดรอยราวระหวางพลอยในเนื้อเซรามิกแตทุกชิ้นงานพลอยเบียดกันเล็กนอย ที่ระยะหางระหวางพลอย 0.7, 1.4 มิลลิเมตร

ขนาด
พลอย

ระยะ 
หาง 

ชิ้นงานดินวิเทรียสไชนา(VCB) ฝงพลอยดําหลังเผา ลักษณะชิ้นงาน 
พลอย ดิน 

(mm) (mm) สีไมเปล่ียน ไมแตก ไมเบียด ไมหลุด ไมมีรอยราว

    

    (3) 

    

  (1,2,3)  

    (1) 

    (3) 

   (1,2,3)  

    (2,3) 

    

3.0 0.0 
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(1,2) 
X 

(3)  

3.0 0.7 

  
 

 

    
X 

(1) 

3.0 1.4 

  
 

 

    
X 

(1) 

 หมายถึง ผาน , X หมายถึง ไมผาน, (…) หมายถึง ช้ินงานที ่
จากตารางท่ี 3 พบวาชิ้นงานดินวิเทรียสไชนา(VCB) ฝงพลอยดําหลังเผาสีของพลอยไมเปลี่ยนและไมมีรอยราวและ

ไมแตกราวเพ่ิม เมื่อตรวจสอบคุณภาพของช้ินงานหลังเผา ชิ้นงานฝงพลอยขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 มิลลิเมตร ทีร่ะยะหาง
ระหวางพลอย 0, 1.4 มิลลิเมตรชิ้นงานปกติผานเกณฑพลอยติดแนนไมหลุด ไมเบียด และไมเกิดรอยราวในเนื้อเซรามิก ที่
ระยะหางระหวางพลอย 0.7 มิลลิเมตรพลอยติดแนนไมหลุด ไมเบียด แตเกิดรอยราวในเนื้อเซรามิกระหวางพลอยจํานวน 1 
ชิ้นงาน ชิ้นงานฝงพลอยขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.0 มิลลิเมตร ที่ระยะหางระหวางพลอย 0 มิลลิเมตรพลอยติดแนนไมหลุด ไม
เกิดรอยราวระหวางพลอยในเนื้อเซรามิกแตทุกชิ้นงานพลอยเบียดกันเล็กนอย ที่ระยะหางระหวางพลอย 0.7, 1.4 มิลลิเมตร

ขนาด
พลอย

ระยะ 
หาง 

ชิ้นงานดินวิเทรียสไชนา(VCB) ฝงพลอยดําหลังเผา ลักษณะชิ้นงาน 
พลอย ดิน 

(mm) (mm) สไีมเปลี่ยน ไมแตก ไมเบียด ไมหลุด ไมมีรอยราว

    

    (3) 

    

  (1,2,3)  

    (1) 

    (3) 

   (1,2,3)  

    (2,3) 

    

  (1,2) (3) 

    (1) 

 

    (1) 

 หมายถึง ผาน , X หมายถึง ไมผาน, (…) หมายถึง ช้ินงานที ่
จากตารางท่ี 3 พบวาชิ้นงานดินวิเทรียสไชนา(VCB) ฝงพลอยดําหลังเผาสีของพลอยไมเปลี่ยนและไมมีรอยราวและ

ไมแตกราวเพ่ิม เมื่อตรวจสอบคุณภาพของช้ินงานหลังเผา ชิ้นงานฝงพลอยขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 มิลลิเมตร ทีร่ะยะหาง
ระหวางพลอย 0, 1.4 มิลลิเมตรชิ้นงานปกติผานเกณฑพลอยติดแนนไมหลุด ไมเบียด และไมเกิดรอยราวในเน้ือเซรามิก ที่
ระยะหางระหวางพลอย 0.7 มิลลิเมตรพลอยติดแนนไมหลุด ไมเบียด แตเกิดรอยราวในเน้ือเซรามิกระหวางพลอยจํานวน 1 
ชิ้นงาน ชิ้นงานฝงพลอยขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.0 มิลลิเมตร ที่ระยะหางระหวางพลอย 0 มิลลิเมตรพลอยติดแนนไมหลุด ไม
เกิดรอยราวระหวางพลอยในเน้ือเซรามิกแตทุกชิ้นงานพลอยเบียดกันเล็กนอย ที่ระยะหางระหวางพลอย 0.7, 1.4 มิลลิเมตร

ชิ้นงานดินวิเทรียสไชน่า (VCB) ฝังพลอยด�าหลังเผา
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ตารางที่	4 แสดงภาพถ่ายก�าลังขยายสูงเพื่อดูลักษณะรอยแตกใช้ก�าลังขยาย 4 เท่า และ 10 เท่า

พลอยติดแนนไมหลุด ไมเบียด แตเกิดรอยราวในเน้ือเซรามิระหวางพลอยอยางละ 1 ช้ินงาน ชิ้นงานฝงพลอยขนาด
เสนผาศูนยกลาง 2.5 มิลลิเมตร ท่ีระยะหางระหวางพลอย  มิลลิเมตรพลอยติดแนนไมหลดุ และไมเกิดรอยราวในเน้ือเซรามิก
แตพลอยเบียดกันจนไมไดระนาบท้ังสามชิ้น ท่ีระยะหางระหวางพลอย 0.7  มิลลิเมตร พลอยติดแนนไมหลุด ไมเบียดแตเกิด
รอยราวระหวางพลอยในเน้ือเซรามิกจํานวน 2 ชิ้น ระยะหางระหวางพลอย 1.4 มิลลิเมตรช้ินงานปกติผานเกณฑพลอยติด
แนนไมหลุด ไมเบียด และไมเกิดรอยราวในเน้ือเซรามิก ชิ้นงานฝงพลอยขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.0 มิลลิเมตร ท่ีระยะหาง
ระหวางพลอย 0 มิลลิเมตร ไมเกิดรอยราวในเน้ือเซรามิก แตพลอยเบียดกัน 2 ชิ้นงานและพลอยเม็ดกลางหลุด 1 เม็ดจํานวน 
1 ชิ้นงาน ท่ีระยะหางระหวาพลอย .7  1.4  มิลลิเมตรพลอยติดแนนไมหลดุ ไมเบียด แตเกิดรอยราวในเน้ือเซรามิกอยางละ 1 
ชิ้นงาน 
 เม่ือนํามาถายภาพกําลังขยายสูงเพ่ือดูลักษณะรอยราวในเน้ือเซรามิกระหวางพลอยใชกําลังขยาย 4 เทา และ 10 
เทา ดังตารางท่ี 4 จะพบวารอยราวจะเกิดท่ีตําแหนงเดียวกันท้ังหมดท่ีตรงกลางเปนสวนท่ีพลอยชิดกันมากท่ีสุด มีลักษณะ
เกือบเปนเสนตรง ดินพอรชเลน(PFA) มีท้ังหมด 36 ชิ้น มีรอยราวเพียง 1 ชิ้นงานท่ีพลอยขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร
ระยะหางระหวางพลอย 0.7 มิลลิเมตร สวนดินวิเทรียสไชนา(VCB) มีทั้งหมด 36 ชิ้นมีรอยราวท้ังหมด 5 ชิ้น ท่ีขนาดพลอย 
1.5, 2.0, 2.5, 3.0 มิลลิเมตรระยะหางระหวางพลอย 0.7,1.4 มิลลิเมตร 
ตารางที่ 4 แสดงภาพถายกําลังขยายสูงเพ่ือดลูักษณะรอยแตกใชกําลังขยาย 4 เทา และ 10 เทา 
ดิน ขนาดพลอย(mm) ระยะหาง(mm) ชิ้นท่ี ภาพถายกําลังขยาย 4X ภาพถายกําลังขยาย 10X 

PFA 3.0 0.7 1 

  

VCB 1.5 0.7 3 

  

VCB 2.0 0.7 1 

  

VCB 2.5 0.7 2 

  

ตารางที่ 4 แสดงภาพถายกําลังขยายสูงเพ่ือดลูักษณะรอยแตกใชกําลังขยาย 4 เทา และ 10 เทา(ตอ) 
ดิน ขนาดพลอย( ) ระยะหาง( ) ชิ้นท่ี ภาพถายกําลังขยาย 4X ภาพถายกําลังขยาย 10X 

ดิน ขนาดพลอย(mm) ระยะหาง(mm) ชิ้นท่ี ภาพถายกําลังขยาย 4X ภาพถายกําลังขยาย 10X 

VCB 2.5 0.7 3 

  

VCB 3.0 0.7 1 

 
 

VCB 3.0 1.4 1 

  

เม่ือทําการสรุปจํานวนชิ้นงานหลังเผาท่ีมีคุณภาพไมผานเกณฑ คือ พลอยหลุด พลอยเบียดกัน และเกิดรอยราวใน
เน้ือเซรามิกระหวางพลอยแสดงดังภาพท่ี 1 พบวาดินพอรชเลน(PFA) พลอยหลุด 1 ชิ้นงาน พลอยเบียดกัน 8 ชิ้นงาน รอยราว
ในเน้ือเซรามิกระหวางพลอย 1 ช้ินงาน รวมจํานวนชิ้นงานไมผานเกณฑ 10 ช้ินงาน ดินวิเทรียสไชนา(VCB) พลอยหลุด 1 
ชิ้นงาน พลอยเบียดกัน 8 ชิ้นงาน รอยราวในเน้ือเซรามิกระหวางพลอย 7 ชิ้นงาน รวมจํานวนช้ินงานไมผานเกณฑ 16 ชิ้นงาน 
ดังน้ันจะเห็นไดวาชิ้นงานจากดินวิเทรียสไชนา(VCB) ไมผานเกณฑมากกวาดินพอรชเลน (PFA) 

ภาพท่ี 1 กราฟแทงแสดงช้ินงานหลังเผาท่ีไมไดคุณภาพของดินพอรชเลน PFA และดินวิเทรียสไชนา

PF
ขนาดพลอย (mm) ระยะห่าง (mm)
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 เมือ่ท�าการสรปุจ�านวนชิน้งานหลงัเผาทีม่คีณุภาพไม่ผ่าน
เกณฑ์ คือ พลอยหลุด พลอยเบยีดกนั และเกดิรอยร้าวในเนือ้เซรามิก 
ระหว่างพลอย แสดงดังภาพที่ 1 พบว่า ดินพอร์ชเลน (PFA) พลอย
หลุด 1 ชิ้นงาน พลอยเบียดกัน 8 ชิ้นงาน รอยร้าวในเนื้อเซรามิก 

ระหว่างพลอย 1 ชิน้งาน รวมจ�านวนชิน้งานไม่ผ่านเกณฑ์ 10 ชิน้งาน 

ดินวิเทรียสไชน่า (VCB) พลอยหลุด 1 ชิ้นงาน พลอยเบียดกัน  
8 ชิน้งาน รอยร้าวในเนือ้เซรามิกระหว่างพลอย 7 ชิน้งาน รวมจ�านวน
ชิ้นงานไม่ผ่านเกณฑ์ 16 ชิ้นงาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ชิ้นงานจาก 

ดินวิเทรียสไชน่า (VCB) ไม่ผ่านเกณฑ์มากกว่าดินพอร์ชเลน (PFA)

ภาพที่	1 กราฟแท่งแสดงชิ้นงานหลังเผาที่ไม่ได้คุณภาพของดินพอร์ชเลน (PFA) และดินวิเทรียสไชน่า(VCB)

ดิน ขนาดพลอย ระยะหาง( ชิ้นที่ ภาพถายกําลังขยาย ภาพถายกําลังขยาย

เม่ือทําการสรุปจํานวนชิ้นงานหลังเผาที่มีคุณภาพไมผานเกณฑ คือ พลอยหลุด พลอยเบียดกัน และเกิดรอยราวใน
เน้ือเซรามิกระหวางพลอยแสดงดังภาพที่ 1 พบวาดินพอรชเลน(PFA) พลอยหลุด 1 ชิ้นงาน พลอยเบียดกัน 8 ชิ้นงาน รอยราว
ในเน้ือเซรามิกระหวางพลอย 1 ช้ินงาน รวมจํานวนชิ้นงานไมผานเกณฑ 10 ช้ินงาน ดินวิเทรียสไชนา(VCB) พลอยหลุด 1 
ชิ้นงาน พลอยเบียดกัน 8 ชิ้นงาน รอยราวในเน้ือเซรามิกระหวางพลอย 7 ชิ้นงาน รวมจํานวนช้ินงานไมผานเกณฑ 16 ชิ้นงาน 
ดังน้ันจะเห็นไดวาชิ้นงานจากดินวิเทรียสไชนา(VCB) ไมผานเกณฑมากกวาดินพอรชเลน (PFA) 

 

ภาพท่ี 1 กราฟแทงแสดงช้ินงานหลังเผาทีไ่มไดคณุภาพของดินพอรชเลน PFA และดินวิเทรยีสไชนา

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการวิจยัสามารถสรุปผลการศึกษาและทดลองการน�า
พลอยด�าตกเกรดฝังในดนิเผาเซรามิก 2 ชนดิ คือ ดนิพอร์ชเลน (PFA) 
และดนิวิเทรยีสไชน่า (VCB) เพ่ือเปรียบเทียบดนิท่ีมีความเหมาะสม 
ในการท�าเคร่ืองประดบัโดยการวิเคราะห์คุณภาพของชิน้งานหลังเผา
ในเรื่องพลอยเกิดความเสียหายหลังการเผา การเกาะติดของพลอย
หลังการเผา ลักษณะของเซรามิก โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์คุณภาพ 
2 ประเดน็ ประเดน็แรก คุณภาพของพลอยหลังเผา ได้แก่ สีของพลอย 
รอยแตก การเกาะติดกับเซรามิก ประเด็นท่ี 2 คุณภาพเนื้อดิน 

เซรามิก ได้แก่ สีของดิน รอยร้าวในดินหลังเผาสามารถสรุปได้ดังนี้
 1. พลอยด�าตกเกรด สามารถใช้ฝังกับดินพอร์ชเลน  
(PFA) และดินวิเทรียสไชน่า (VCB) ได้ ไม่ท�าให้คุณภาพของพลอย
เปล่ียนแปลงไปจากเดมิ โดยก่อนและหลังเผาสีของพลอยท้ังสองชนิด 
ไม่เปลี่ยนและไม่แตกร้าวเพิ่ม พลอยสามารถเกาะติดกับเซรามิกได้ 
แต่มีบางช้ินงานพลอยหลุดแต่เนื่องจากฝังติดชิดกันมากและเป็น
พลอยท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ 2.5 และ 3 มิลลิเมตร จงึท�าให้
พลอยเบียดกันจนหลุดและดินแต่ละชนิดพลอยหลุดอย่างละ  
1  ชิ้นงาน
 2. ดนิพอร์ชเลน (PFA) เม่ือเผาแล้วเป็นเนือ้ดนิเป็นสีขาว
อมน�า้ตาล สามารถฝังพลอยได้ทุกขนาด แต่ท่ีดท่ีีสุด คือ พลอยขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร ทุกระยะห่างพลอยไม่เบยีด ไม่หลดุ
และไม่เกดิรอยร้าวระหว่างพลอยในเนือ้ดนิพอร์ชเลน (PFA) แต่ต้อง
ระวังการฝังแบบชิดกันมากที่ระยะห่างระหว่างพลอย 0 มิลลิเมตร
ฝังพลอยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 มิลลิเมตรขึ้นไป พลอยจะเริ่ม
เบียดซ้อนกันยิ่งขนาดพลอยมากข้ึนพลอยก็จะเบียดกันมาก  
โดยเฉพาะท่ีขนาดพลอยเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 มิลลิเมตร มีพบ
จ�านวน 1 ชิ้นงาน พลอยเบียดกันจนท�าให้พลอยเม็ดกลางหลุด  
1 เม็ด ท่ีระยะห่างระหว่างพลอย 0.7 มิลลิเมตร พบรอยร้าว 

ระหว่างพลอยจ�านวน 1 ชิ้นงาน รวมชิ้นงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 
10 ชิ้นงาน
 3. ดินวิเทรียสไชน่า (VCB) เมื่อเผาแล้วเป็นเนื้อดินเป็น
สีขาวมากกว่าดินพอร์ชเลน (PFA) ได้อย่างชัดเจน ท่ีขนาดพลอย 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร ทุกระยะห่างสามารถฝังพลอยได ้

ไม่หลุดและพลอยไม่เบียดกนั แต่พบรอยร้าวในเนือ้ดนิวิเทรียสไชน่า
(VCB) ระหว่างพลอยจ�านวน 1 ชิ้นงาน ที่ระยะห่างระหว่างพลอย 
0.7 มิลลิเมตร พลอยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 มิลลิเมตรขึ้นไป 

ที่ระยะห่างระหว่างพลอย 0 มิลลิเมตร พลอยจะเริ่มเบียดซ้อนกัน 

ยิ่งขนาดพลอยมากขึ้นพลอยก็จะเบียดกันมากจนมีเม็ดพลอยหลุด 
1 เม็ด ตรงกลางที่ขนาดพลอยเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.0 มิลลิเมตร และ
ท่ีระยะห่างระหว่างพลอย 0.7 มิลลิเมตร ขนาดพลอยเส้นผ่าศูนย์กลาง 
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2.0, 2.5, 3.0 มิลลิเมตร พบรอยร้าวในเนื้อดินระหว่างพลอย 

ทุกขนาดพลอยอย่างละ 1 ชิ้นงาน ยกเว้นพลอยเส้นผ่าศูนย์กลาง 
2.5 มิลลิเมตร ท่ีมีรอยร้าวเนือ้ดนิระหว่างพลอยถงึ 2 ชิน้งาน ท่ีระยะ
ห่างระหว่างพลอย 1.4 มิลลิเมตร ขนาดพลอยเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0, 
3.0 มิลลิเมตร มีรอยร้าวเนื้อดินระหว่างพลอยอย่างละ 1 ช้ินงาน 
รวมชิ้นงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 16 ชิ้นงาน
 อภิปรายผล
 จากการทดลองดนิพอร์ชเลน (PFA) และดนิวิเทรียสไชน่า
(VCB) ฝังพลอยที่เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5, 2.0, 2.0 และ 3 มิลลิเมตร
ท่ีระยะห่างระหว่างพลอย 0, 0.7 และ 1.4 มิลลิเมตร พบว่า 

ดินวิเทรียสไชน่า (VCB) เกิดรอยร้าวในเนื้อดินหลังเผามากกว่าดิน
พอร์ชเลน (PFA) โดยเฉพาะท่ีระยะห่างระหว่างพลอย 0.7 มิลลิเมตร
เกดิรอยร้าวเป็นจ�านวนมาก ซึง่สอดคล้องกบัคุณสมบัตทิางกายภาพ
ของดินจากข้อมูลของบริษัท คอมพาวด์เคลย์ จ�ากัด ที่จ�าหน่ายดิน
ท้ังสองชนิด ได้ให้ข้อมูลเร่ืองการหดตัวหลังอบ การหดตัวรวม  
(Total shrinkage) ท่ีดนิพอร์ซเลน (PFA) มีค่าเท่ากบั 11.20-12.80 
ดินวิเทรียสไชน่า (VCB) มีค่าเท่ากับ 11.50-13.50 ซึ่งมีค่ามากกว่า
ดินพอร์ชเลน (PFA) (คอมพาวด์เคลย์, ม.ป.ป.) เม่ือฝังพลอยจึงมี
โอกาสเกิดรอยร ้าวท่ีดินหลังเผาได ้สูงเนื่องจากมีการหดตัว 

หลังการเผามากกว่า จากผลงานวิจัยนี้เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาวัสดุ
ทางเลือกส�าหรับงานเคร่ืองประดับต้องมีสวยงามและไม่มีรอยร้าว 
ดงันัน้ต้องป้องกนัชิน้งานเซรามิกไม่ให้เกดิรอยร้าวจงึควรเลือกขนาด
ของพลอยและการฝังพลอยในระยะที่ไม่เกิดรอยร้าวในเนื้อเซรามิก
เพื่อลดความเสียหายเมื่อต้องผลิตเป็นเครื่องประดับ 
 การน�าพลอยสีด�า (Dark blue - black Sapphire) ท่ีมีมาก 
ในจันทบุรี มาใช้เป็นองค์ประกอบหลักของเครื่องประดับร่วมกับ 

การทดสอบดนิเพ่ือท�าเป็นเคร่ืองประดบัเซรามิกท่ีเป็นวัตถดุบิมาจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมกับการประยุกต์ใช้เทคนิคสมัยใหม่เป็นการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เหมือนใคร ซึง่สอดคล้องกบัข้อค้นพบของ
พรรณนุช  ชัยปินชนะ ท่ีศึกษากลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัตามแนวทางเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์
เซรามิกจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีพบว่า กลยุทธ์ด้านการแสวงหาแหล่ง
วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม ่

ท่ีไม่ซ�า้แบบคู่แข่งขนั มีความเป็นเอกลกัษณ์ด้วยการผสานวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ียากต่อการลอกเลียนแบบด้านการคิดค้น 
พัฒนากระบวนการหรือวิธีการใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (พรรณนุช   
ชัยปินชนะ, 2560: 526)

ข้อเสนอแนะ
 1. งานวิจัยน้ีเป็นศึกษาและทดลองวิธีการน�าพลอยฝัง 
ในดินเพ่ือเผาเป็นเคร่ืองประดบัเซรามิก โดยใช้พลอยเพียงชนดิเดยีว
ในการทดลอง คือ พลอยด�า (Dark blue - black Sapphire)  
งานวิจัยต่อไปถ้าได้ท�าการวิจัยพลอยชนิดอื่น ๆ จะได้เพิ่มทางเลือก
ให้ในการออกแบบเป็นเครื่องประดับมากขึ้น
 2. ควรศึกษาทดลองกระบวนการตกแต่งผิวเซรามิก  
การเคลือบสีต่าง ๆ  การลงระบายสีต่าง เพ่ือพัฒนางานเคร่ืองประดบั
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักศึกษา 2) เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก และ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จ�านวน 58 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แบบวัดและแบบสังเกตทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
เชิงรุก สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และการทดสอบ t แบบไม่อิสระ ผลการวิจัยพบว่า 
 1. คะแนนเฉลี่ยของทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.00 หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.26 ทักษะ
การสื่อสารก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 57.47 หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.29 ทักษะการร่วมมือก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.32 หลังเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 79.69 และทักษะความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.83 หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.83
 2. หลังจากเรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุกนักศึกษามีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 
 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เชิงรุกในระดับมากที่สุด  

ค�าส�าคัญ : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก, ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (4C), ระดับปริญญาตรี
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Abstract
 The purposes of this study were 1) to examine the learning and innovation skills (4C) of students  
2) to compare the learning and innovation skills (4C) of students before and after taking active learning strategies  
and its effect size, and 3) to survey student’s satisfaction with active learning process. The sample was composed 
of a total of 58 second year students in the Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University. The sample 
was selected by purposive sampling. The research instruments consisted of lesson plans, critical thinking skill test 
(C1), communication skill assessment (C2), collaborative assessment (C3) and creative thinking assessment (C4)  
and questionnaire on students’ satisfaction after taking the lessons. The data were analyzed by using fundamental 
statistics including mean, percentage, standard deviation, effect size, and t-test for dependent sample. The findings 
were as follows : 
 1. the results of the learning and innovation skills development (4C) of the students in the pretest, the 
lowest mean score was creative thinking skill (C4, 44.83%), followed by collaboration skill (C3, 47.32%), critical  
thinking skill (C1, 50.00%) and communication skill (C2, 57.47%). Referring to the post-test score, the highest score 
was collaboration skill (C3, 79.69%), creative thinking skill (C4, 77.83%), communication skill (C2, 76.29%) and critical 
thinking skill (C1, 70.26%). 
 2. After taking the active learning strategies, the average scores of the learning and innovation skills in the 
posttest were higher than the pretest scores at the 0.05 level.
 3. The satisfaction survey indicated the student’s overall satisfaction towards the active learning process 
was at the highest level. 

Keywords : Learning and Innovation skills (4C), Active Learning Management Process, Bachelor Degree
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บทน�า 

 การศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 จะต้องเตรียมคนออกไป
เป็นคนท�างานท่ีใช้ความรู้และเป็นบุคคลท่ีพร้อมเรียนรู้ไม่ว่าจะ
ประกอบสัมมาชีพใด ดังนั้นทักษะส�าคัญท่ีสุดของศตวรรษท่ี 21  
จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้ (Learning skills) ได้แก่ ทักษะ 4C 
ประกอบด้วย ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical thinking and Problem 
solving) การสื่อสาร (Communication) ทักษะการร่วมมือ  
(Collaboration) (Partnership for 21st century skills, 2009) 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้
ทักษะเพ่ือการด�ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ท่ีครูสอนไม่ได้ นักเรียน
ต้องเรียนเองหรือพูดใหม่ว่าครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบ 

การเรียนรู้ และอ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้
จากการเรียนแบบลงมือท�า แล้วการเรียนรูก้จ็ะเกดิจากภายในใจและ
สมองของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Project-based 
learning) ครูต้องเรียนรูทั้กษะในการออกแบบการเรียนรู้แบบ PBL 
ให้เหมาะแก่วัยหรือพัฒนาการของผู้เรียน (วิจารณ์ พานิช, 2555: 
15) บทบาทของครูในศตวรรษท่ี 21 คือ การท�าหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาตนเองให้ได้เต็มศักยภาพ และส่งเสริมให้
เกดิการเรียนรู้ตลอดชวิีตเพราะเทคโนโลยใีนทุกวันนีมี้การเปล่ียนแปลง 
รวดเร็วและล�้าสมัย ผู้คนในยุคใหม่จึงต้องเรียนรู้ส่ิงใหม่ตลอดเวลา 
ครูต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและคอยแนะน�าแนวทางการใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับเด็กอย่างเข้าใจและพร้อมท่ีจะทุ่มเทวิชา
ความรู้ด้วยวิธีการสมัยใหม่ตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง 
ครูไทยในศตวรรษท่ี 21 ยังคงเป็นหัวใจส�าคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ 
และเป็นท่ีมีความส�าคัญต่อการศึกษาของประเทศ ดังนั้นครูจึงต้อง
พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะของการเป็นครูไทยมืออาชพี มีจติวิญญาณ 
ของความเป็นครูที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่อย่างสม�่าเสมอ
 การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learn-ing) คือ 
กระบวนการจัดการเรียนรู ้ท่ีผู ้เรียนได้ลงมือกระท�าและได้ใช้
กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท�าลงไป (Bonwell, 1991) 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการ
คือ 1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ 
2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน (Meyers & 
Jones, 1993) โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่
การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (Fedler & Brent, 2009)  
ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท�า
มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ดังนั้นผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และ 

การวิเคราะห์ปัญหา อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขัน้สูง ได้แก่ 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า สอดคล้องกับ 

นนทลี  พรธาดาวิทย์ (2560: 78) ที่ศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจากการสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาเห็นว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมในระดับ
มาก เพราะกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยพัฒนา
ทักษะการท�างานเป็นทีม นักศึกษาสามารถน�ากิจกรรมไปประยุกต์
ใช้ในการฝึกสอนได้ในอนาคต ฝึกการน�าเสนอหน้าชัน้ และมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนา
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (4C) ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีด้วย
กระบวนการเรียนรู้เชงิรุก เพราะเหน็ว่าเป็นวิธีการท่ีกระตุ้นให้ผูเ้รียน
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
และผู้เรียนกับผู้สอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์และความ
ส�าเร็จในการเรียน เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะ และเชื่อมโยงองค์ความรู้
น�าไปปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต และถือ
เป็นการจดัการเรียนรู้ประเภทหนึง่ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลกัษณะ
และทักษะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�าไพพรรณี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
เชิงรุก 
 3. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีที่มีต่อ
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก  

สมมติฐานการวิจัย 

 หลังจากเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมมากกว่าก่อนเรียน

แนวคิด	ทฤษฎี	กรอบแนวคิด 

 จากกรอบการเรียนรู้ทักษะจ�าเป็นเพ่ือศตวรรษท่ี 21 
หัวข้อส�าคัญที่ภาคการศึกษาทั่วโลกก�าลังให้ความสนใจ คือ ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 
ประกอบด้วย ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical thinking and Problem 
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solving) การสื่อสาร (Communication) ทักษะการร่วมมือ  
(Collaboration) (Partnership for 21st century skills, 2009) 
โดยสะท้อนให้เห็นจากความพยายามคิดค้นหลักสูตร นโยบาย 

ให้ชัน้เรียนมีรูปแบบการสอนทีป่ลกุกระตุน้การเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นกัเรียนมากขึน้ ซึง่การจดัการเรียนรู้เชงิรุกเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาการคิด การแก้ปัญหา และการน�าความรู้

ไปประยุกต์ใช้ เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบ 

การเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบ
ของความร่วมมือ และยังเน้นท่ีให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร 
สารสนเทศสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์และประเมินค่า (Office of the 
Basic Education Commission, 2019)

ภาพที่	1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ( ) ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีดวยกระบวนการเรียนรูเชิงรุก เพราะเห็นวาเปนวิธีการ
ทีก่ระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน สงผลใหผูเรียน
เกิดประสบการณและความสําเร็จในการเรียน เปนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนพัฒนากระบวนการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียน
ประยุกตใชทักษะ และเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัติเพ่ือแกปญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต และถือเปนการ
จัดการเรียนรูประเภทหน่ึงที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน 

วัตถุประสงคการวิจัย

. เพ่ือศึกษาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณ ี

. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยกระบวนการเรียนรูเชิงรุก  

. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีที่มีตอกระบวนการเรียนรูเชิงรุก  

 
สมมติฐานการวิจัย

หลังจากเรียนดวยกระบวนการเรียนรูเชิงรุก นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมมากกวากอนเรียน 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 

จากกรอบการเรียนรูทักษะจําเปนเพ่ือศตวรรษที่ 21 หัวขอสําคัญที่ภาคการศึกษาทั่วโลกกําลังใหความสนใจคือ 
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ประกอบดวย ทักษะความคิดสรางสรรค 
(Creativity)  ทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหา (Critical thinking and Problem solving) การสื่อสาร 
(Communication) ทักษะการรวมมือ (Collaboration) (Partnership for 21st century skills, ) โดยสะทอนให
เห็นจากความพยายามคิดคนหลักสูตร นโยบายใหชั้นเรียนมีรูปแบบการสอนท่ีปลุกกระตุนการเรียนรูดวยตนเองของ
นักเรียนมากข้ึน ซ่ึงการจัดการเรียนรูเชิงรุกเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่มีศักยภาพในการพัฒนาการคิด การแกปญหา และ
การนําความรูไปประยุกตใช เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดระบบการเรียนรู และสรางองคความรูโดยมี
ปฏิสัมพันธรวมกันในรูปแบบของความรวมมือ และยังเนนที่ใหผูเรียนบูรณาการขอมูล ขาวสาร สารสนเทศสูทักษะการคิด
วิเคราะหและประเมินคา (Office of the Basic Education Commission, 2019) 

 
 
 

 

 

 

 
ภาพท่ี  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตาม 

1. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (4C)   
    - การคิดอยางมีวิจารณญาณ   
      (Critical thinking : C1) 
    - ทักษะการสื่อสาร  
      (Communication : C2)  
    - ทักษะการรวมมือ  
      (Collaboration : C3)  
    - ทักษะความคดิสรางสรรค  
      (Creativity : C4) 
2. ความพงึพอใจตอกระบวนการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก 

ตัวแปรอิสระ 

กระบวนการ 
จัดการเรียนรูเชิงรกุ 

 

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 ในวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู ้และ
นวัตกรรม (4C) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู ้

เชิงรุก มีรายละเอียดดังนี้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใช ้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 419 คน
 2. กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ร�าไพพรรณี จ�านวน 58 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive sampling) โดยมีเง่ือนไขการเลือก คือ เป็นนักศึกษา 
ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้กับผู้วิจัย  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 6 ประเภท ได้แก่ 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก มีค่าความตรง
เชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 และความเหมาะสม เท่ากับ 5.00

 2. แบบ วั ด ทั กษะก า ร คิ ดอย ่ า ง มี วิ จ า รณญาณ 

มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความสามารถในการนิยามปัญหา  
2) ความสามารถในการเลือกข้อมูลเพ่ือค้นหาค�าตอบของปัญหา  
3) ความสามารถในการระบุ ก�าหนด และเลือกสมมติฐาน และ  
4) ความสามารถในการสรุปอ้างอิง ซึ่งลักษณะของแบบวัดเป็น
ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ประเภทสถานการณ์ มีค่าความตรง
เชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.54-0.78  
ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.44-0.56 และค่าความเท่ียง (KR-20) 
เท่ากับ 0.83
 3. แบบสังเกตทักษะการส่ือสาร มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ทักษะการบรรยาย 2) ทักษะการจับใจความ 3) การสร้างคุณค่า
ความรู้ และ 4) ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา 
เท่ากับ 1.00
 4. แบบสังเกตทักษะการร่วมมือ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) การแสดงความคิดเห็น 2) การยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และ 
3) ความรับผิดชอบ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00
 5. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ประเภทความเรียง  
มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การจัดกระท�าใหม่ และ 2) การสร้าง
และพัฒนา มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 
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 6. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
2) ด้านผลที่ได้รับจากการเรียนการสอน 3) ด้านเนื้อหาที่เรียน และ 
4) ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน โดยข้อค�าถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00  
ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู ่ระหว่าง 0.58-0.72 และค่าความเท่ียง 
(สัมประสทิธ์ิแอลฟา) เท่ากบั 0.86 มาทดลองสอนด้วยกระบวนการ
เรียนรู้เชงิรุกก่อนกลุ่มตวัอย่าง จากนัน้ท�าการทดสอบเพ่ือหาคุณภาพ
เครื่องมือก่อนน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
*หมายเหตุ	 การ Tryout เครื่องมือวิจัยรายการที่ 2 และ 6 ใช้วิธี 

  การสุ่มสมาชิกประชากร จ�านวน 60 คน
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้แบบแผนหนึ่งกลุ่ม
เก็บข้อมูลก่อนและหลังเรียน โดยระยะเวลาทดลอง จ�านวน  
32 ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละตัวแปร 
ดังนี้
 1. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการส่ือสาร 
ทักษะการร่วมมือ และทักษะความคิดสร้างสรรค์ เก็บข้อมูล 

ก่อนเรียนกับหลังเรียน 
     2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

เก็บข้อมูลหลังเรียน
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (4C) โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน 

 2. เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (4C)  
ก่อนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบ t แบบไม่อิสระ (Dependent 
sample t-test) และหาขนาดของผล (Effect size : d) ของการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (4C)
 เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ (สุพัฒน์  สุกมลสันต์, 
2553: 32) 
  d = 0.10 หมายถึง มีผลขนาดน้อยมาก
  d = 0.20 หมายถึง มีผลขนาดเล็กน้อย
  d = 0.50 หมายถึง มีผลขนาดปานกลาง
  d = 0.80 หมายถึง มีผลขนาดมาก
  d = 1.00 หมายถึง มีผลขนาดใหญ่มาก
 3. วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจ โดยใช้สถติเิชงิพรรณนา 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย 

 ตอนที่	1	ผลการศึกษาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	
(4C)	ของนกัศกึษาระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	มหาวทิยาลัย
ราชภัฏร�าไพพรรณี
 การวิเคราะห์ในตอนท่ี 1 เป็นการบรรยายผลการศึกษา
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (4C) ซึง่ประกอบด้วย ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (C1) ทักษะการสื่อสาร (C2) ทักษะการร่วมมือ 
(C3) และทักษะความคิดสร้างสรรค์ (C4) ในช่วงเวลาก่อนเรียน 

และหลังเรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1 

ตารางที่	1 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จ�าแนกตามระยะเวลาการทดลอง
 

Skills
	 	 Pretest	 	 	 Posttest

  X̄		 S.D.	 ร้อยละ	 X̄	 S.D.	 ร้อยละ
 C1 10.00 3.51 50.00 14.05 3.23 70.26
 C2 6.90 1.15 57.47 9.16 1.67 76.29
 C3 4.26 0.97 47.32 7.17 1.27 79.69
 C4 3.14 1.05 44.83 5.45 0.90 77.83

 จากตารางท่ี 1 เมื่อพิจารณาคะแนนก่อนเรียนด้วย
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก พบว่า ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(C1) มีคะแนนเฉล่ีย ( X̄  ) เท่ากับ 10.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) เท่ากับ 3.51 คิดเป็นร้อยละ 50.00 ทักษะการสื่อสาร (C2)  
มีคะแนนเฉล่ีย ( X̄  ) เท่ากับ 6.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
เท่ากบั 1.15 คิดเป็นร้อยละ 57.47 ทักษะการร่วมมือ (C3) มีคะแนน
เฉลี่ย ( X̄  ) เท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.97 
คิดเป็นร้อยละ 47.32 และทักษะความคิดสร้างสรรค์ (C4) มีคะแนน

เฉลี่ย ( X̄  ) เท่ากับ 3.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.05 
คิดเป็นร้อยละ 44.83 
 เม่ือพิจารณาหลังเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู ้

เชงิรุก พบว่า ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (C1) มีคะแนนเฉลีย่  
( X̄  ) เท่ากับ 14.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.23  
คิดเป็นร้อยละ 70.26 ทักษะการสื่อสาร (C2) มีคะแนนเฉลี่ย ( X̄  ) 
เท่ากับ 9.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.67 คิดเป็น 

ร้อยละ 76.29 ทักษะการร่วมมือ (C3) มีคะแนนเฉลี่ย ( X̄  ) เท่ากับ 
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7.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.27 คิดเป็นร้อยละ 
79.69 และทักษะความคิดสร้างสรรค์ (C4) มีคะแนนเฉล่ีย ( X̄  )  
เท่ากับ 5.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.90 คิดเป็น 

ร้อยละ 77.83 
 ตอนที่	 2	 ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม	 (4C)	ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 การวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 ส่วนท่ี 1 การตรวจสอบเง่ือนการแจกแจงปกตขิองตวัแปร
ที่ใช้ศึกษา

 พิจารณาจากค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง 
(Kurtosis) ของข้อมูล ซึ่งค่าสัมบูรณ์ของดัชนีความเบ้ ควรมีค่า
มากกว่า 3 และค่าสัมบูรณ์ของดัชนีความโด่ง ควรมีค่ามากกว่า 10 
(Curran & Finch, 1997) ส�าหรับข้อมูลท่ีน�ามาตรวจสอบการแจกแจง 
แบบปกต ิคือ ผลต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละตวัแปร 
ผลการตรวจสอบ พบว่า ดัชนีความเบ้ มีค่าอยู่ระหว่าง -0.50 ถึง 
1.69 และดัชนีความโด่ง มีค่าอยู่ระหว่าง -0.97 ถึง 3.83 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา แสดงว่า ข้อมูลในแต่ละตัวแปรแจกแจงแบบ
ปกติ
 ส่วนท่ี 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

ของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (4C)

ตารางที่	2 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (4C) จ�าแนกตาม 4 ทักษะ
 Skills	 X̄		D	 S.D.D	 t	 df	 Sig.	 d
 C1 4.05 1.63 18.97* 57 .00 2.52
 C2 2.26 1.31 13.18* 57 .00 1.74
 C3 2.91 1.59 13.93* 57 .00 1.83
 C4 2.31 0.84 20.90* 57 .00 2.75
* คือ นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (4C) ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้
เชิงรุก เมื่อพิจารณาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (C1) พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน ( X̄   D) เท่ากับ 
4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนและ
หลังเรียน (S.D.D) เท่ากับ 1.63 ค่า t เท่ากับ 18.97 (Sig. = .00) 
และค่าขนาดของผล (d) เท่ากับ 2.52 หมายความว่า หลังจากเรียน 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกนักศึกษามีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (C1) มากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งเป็นขนาดของผลในระดับใหญ่มาก  
 เมื่อพิจารณาภาพรวมของทักษะการสื่อสาร (C2) พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน ( X̄   D) เท่ากับ 
2.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนและ
หลังเรียน (S.D.D) เท่ากับ 1.31 ค่า t เท่ากับ 13.18 (Sig. = .00) 
และค่าขนาดของผล (d) เท่ากับ 1.74 หมายความว่า หลังจากเรียน
ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกนักศึกษามีทักษะการส่ือสาร (C2) 
มากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั .05 ซึง่เป็นขนาด
ของผลในระดับใหญ่มาก
 เมื่อพิจารณาทักษะการร่วมมือ (C3) พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
ผลต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน ( X̄   D) เท่ากับ 2.91 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน 

(S.D.D) เท่ากับ 1.59 ค่า t เท่ากับ 13.93 (Sig. = .00) และค่าขนาด
ของผล (d) เท่ากับ 1.83 หมายความว่า หลังจากเรียนด้วย
กระบวนการเรียนรู้เชงิรุกนกัศึกษามีทักษะการร่วมมือ (C3) มากกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั .05 ซ่ึงเป็นขนาดของผล
ในระดับใหญ่มาก
 เม่ือพิจารณาทักษะความคิดสร้างสรรค์ (C4) พบว่า  
ค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน ( X̄   D) เท่ากับ 
2.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนและ
หลังเรียน (S.D.D) เท่ากับ 0.84 ค่า t เท่ากับ 20.90 (Sig. = .00)  
และค่าขนาดของผล (d) เท่ากับ 2.75 หมายความว่า หลังจากเรียน
ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกนักศึกษามีทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
(C4) มากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั .05 ซึง่เป็น
ขนาดของผลในระดับใหญ่มาก
 ตอนที	่3	ผลการศกึษาระดับความพงึพอใจของนกัศกึษา
ต่อกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก
 เป็นการบรรยายเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษา 
หลังจากเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก โดยความพึงพอใจ 

มี 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้  
ความพึงพอใจต่อผลท่ีได้รับจากการเรียนการสอน ความพึงพอใจต่อ
เนื้อหาที่เรียน และความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการเรียน 
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 จากตารางท่ี 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของนักศึกษา
หลังจากเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชงิรุก พบว่า มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 ซึ่งเป็นความพึงพอใจ 

ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีนักศึกษา 

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ ความพึงพอใจต่อเนื้อหาท่ีเรียน  
( X̄  = 4.70, S.D. = 0.52) รองลงมา คือ ความพึงพอใจต่อสภาพ
แวดล้อมในการเรียน ( X̄  = 4.60, S.D. = 0.59) ความพึงพอใจ 

ต่อผลท่ีได้รับจากการเรียนการสอน ( X̄  = 4.56, S.D. = 0.64)  
และความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้ ( ̄X   = 4.51, S.D. = 0.72) 
ตามล�าดับ จะเห็นว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อทุกด้านในระดับ
มากที่สุด

สรุปผลและอภิปรายผล
 ผู้วิจัยท�าการอภิปรายผลตามข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัย 
ซึง่สามารถท่ีจะแบ่งได้ 2 ประเดน็ ได้แก่ 1) ผลการศึกษาและพัฒนา
ทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม (4C) ของนกัศึกษาด้วยกระบวนการ
เรียนรู้เชงิรุก และ 2) ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการ
เรยีนรู้เชงิรุก โดยมีรายละเอียดการอภิปรายผลในแต่ละประเดน็ดังนี้
 ประเด็นท่ี 1 ผลการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม (4C) ซึง่ประกอบด้วย ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(C1) ทักษะการส่ือสาร (C2) ทักษะการร่วมมือ (C3) และทักษะ 

ความคิดสร้างสรรค์ (C4) ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร�าไพพรรณี โดยใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้เชงิรุก 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ก่อนการทดลองนักศึกษามีทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม (4C) อยู่ในระดับต�่า คือ ไม่เกินร้อยละ 50 มีเพียง
ทักษะการส่ือสารท่ีมีคะแนนมากกว่าร้อยละ 50 เพียงเล็กน้อย  
แต่หลังจากการทดลองพบว่า นกัศึกษามีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(4C) มากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการที่ดีขึ้น ในส่วนของ
การเปรียบเทียบผลระหว่างก่อนและหลังเรียน พบว่า หลังจากเรียน
ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชงิรุกนกัศึกษามีคะเฉล่ียของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การส่ือสาร การร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์
มากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคัญทางสถิตท่ีิระดบั .05 และมีขนาด
ของผลในระดับใหญ่มาก หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก

สามารถพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ทักษะการส่ือสาร ทักษะการร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่าง
ดีเยี่ยม สามารถเห็นความแตกต่างของระดับคะแนนเฉลี่ยก่อนและ
หลังเรียนได้อย่างชัดเจน สาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้การจัดการเรียนรู้ 
แบบเชิงรุกสามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะ
การส่ือสาร ทักษะการร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดเียีย่ม
เพราะว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ลงมือกระท�า 
และได้ใช้กระบวนการคิดเก่ียวกับส่ิงที่ได้กระท�าลงไป (Bonwell, 
1991) สอดคล้องกับ พิมพันธ์  เดชะคุปต์ (2561: 34) ที่อธิบายว่า 
การเรียนรู้เชิงรุกเป็นแนวทางการสอนท่ีสนับสนุนด้วยแนวคิด  
ทฤษฎี และปรัชญา ดังนี้ 1) ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) มีความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการลงมือท�าท่ีเรียกว่า การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ  
ได้รับอิสระในการริเร่ิมความคิดและลงมือท�าตามความคิด แล้วจึง
สร้างเป็นองค์ความรู้ขึ้นมา 2) ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) 
หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าคอนสตรัคติวิสต์ มีมุมมองเกี่ยวกับการเรียนรู้
ของผู้เรียนว่าเป็นกระบวนการทางความคิด หรือกระบวนการทาง
สมอง ซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลในช่วงของการเรียนรู้ ผู ้เรียน 

เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้นจากประสบการณ์
ส่วนบคุคลท่ีได้ปฏิสัมพันธ์กับบคุคลและส่ิงแวดล้อมรอบตวัมากกว่า
การเป็นผู้รับความรู้ และ 3) แนวคิดการเรียนรู้แบบรวมพลัง  
(Collaboration learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 

การเรียนรู้ร่วมกนัของผู้เรียนท่ีมีเป้าหมายในการท�างานเดยีวกนั โดย
แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุม่เล็ก แบบคละความสามารถ คละความสนใจ 
คละความถนัด สมาชิกแต่ละคนของกลุ่มต่างท�าหน้าท่ีของตน  
รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายและร่วมรับผิดชอบงานของ
สมาชิกกลุ่มของตน เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและกลุ่มท�างาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ วารินท์พร   
ฟังเฟื่องฟู (2562: 70) ท่ีอธิบายว่า การจัดการเรียนรู้ Active  
Learning ให้ส�าเร็จ ครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้ให้
ค�าแนะน�า ผู้ช่วยเหลือ ผู้สอนจะต้องค�านึงถึงการออกแบบกิจกรรม
การจดัการเรียนรู้ท่ีจะสามารถพัฒนาผู้เรยีนให้เกดิทักษะการเรยีนรู้
ในด้านต่าง ๆ และควรเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ (Start Small) โดยเริ่ม

ตารางที่	3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก
  ด้าน	 X̄	 S.D.	 แปลผล
1. กระบวนการเรียนรู้ 4.51 0.72 มากที่สุด
2. ผลที่ได้รับจากการเรียนการสอน 4.56 0.64 มากที่สุด
3. เนื้อหาที่เรียน  4.70 0.52 มากที่สุด
4. สภาพแวดล้อมในการเรียน 4.60 0.59 มากที่สุด
  ภาพรวม	 4.59	 0.64	 มากที่สุด
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จากเทคนิคง่าย ๆ และบางห้องเรียนท่ีรับผิดชอบ ควรค�านึงถึง 
การอ�านวยความสะดวก ช่วยเหลือผู้เรียนในแต่ละกระบวนการ 
ขั้นตอน ให้การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ประสบผลส�าเร็จ
ท้ังด้านกิจกรรม อุปกรณ์ เวลาซึ่งควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย เช่น กิจกรรมกลุ่มย่อย มีการสรุปทบทวนความรู้  
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ท่ีส�าคัญคอื ต้องให้ผู้เรียนได้ใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ผลที่เกิดจากการเรียนรู้
แบบ Active Learning จะท�าให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข ท�าให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึง่แสดงถึงผลการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน น�าไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน  
มีความสามารถในการส่ือสาร มีความเชื่อม่ันในตนเอง ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายการเรียนรู้
ท่ีก�าหนดไว้ เมื่อพิจารณางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า สอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยของ นนทลี  พรธาดาวิทย์ (2560: 78) ท่ีศึกษา 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาการจัดการเรียนรู้  
พบว่า สิ่งที่นักศึกษาได้รับมากที่สุด ได้แก่ การส่งเสริมให้นักศึกษา
เรียนรู้ร่วมกัน รองลงมา คือ ช่วยพัฒนาทักษะการท�างานเป็นทีม 
และดวงจันทร์  แก้วกงพาน (2561: 95) ท่ีศึกษาพฤติกรรม 

การเรียนรู้ของนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกท่ี 

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบว่า การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้เชงิรุกสามารถส่งเสริมทักษะการสือ่สาร ทักษะการท�างาน
อย่างรวมพลัง และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
 ประเดน็ท่ี 2 การศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจใน 

ภาพรวมของนักศึกษาหลังจากเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก
อยู่ระดับมากท่ีสุด โดยด้านท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ได้แก่ ความพึงพอใจต่อเนื้อหาที่เรียน รองลงมา คือ ความพึงพอใจ
ต่อสภาพแวดล้อมในการเรียน และผลท่ีได้รับจากการเรียนการสอน
ตามล�าดับ โดยนักศึกษามีความพึงพอใจทุกด้านในระดับมากท่ีสุด 
จากผลการวิจัยจะเห็นว่า กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกมีจุดเด่นท้ัง 
ในด้านของเนือ้หาสาระ เพราะถงึแม้เป็นกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีเน้นการท�ากจิกรรม แต่เน้ือหาท่ีได้รับครบถ้วนสมบรูณ์ ด้านสภาพ
แวดล้อมในการเรียนการสอน เป็นวิธีการสอนท่ีสามารถสร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านผลท่ีได้รับจาก
การเรียนการสอน นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนเนื้อหาสาระอย่าง
ครอบคลุม ได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แล้ว ยังได้
รับท้ังความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็นในวิชาชพีอีกด้วย ซึง่จดุเด่นทัง้หมด
ได้มาจากการสะท้อนผลผ่านความพึงพอใจของผู้เรียน สาเหตสุ�าคัญ
ท่ีท�าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก เป็น
เพราะว่าบทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางของ Active Learning นัน้มีการจดัให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการ
พัฒนาผู้เรียนและเน้นการน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 
สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน มีการจัด
กจิกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัตท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในทุกกิจกรรมรวมท้ังกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความส�าเร็จในการ
เรียนรู้ มีกิจกรรมท่ีท้าทายและให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอน 

ท่ีหลากหลาย และครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถ 

ในการแสดงออก และความคิดเหน็ของผู้เรียน (ณัชนนั  แก้วชยัเจริญกจิ, 
2550: 19) ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ ดวงจันทร์  แก้วกงพาน 
(2561: 95) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการจัด
กจิกรรมการเรียนรู้เชงิรุกท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อผลลัพธ ์ ท่ีเกิดขึ้นกับตน 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส�าหรับน�าผลการวิจัยไปใช้
 1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกท่ีผู้วิจยัพัฒนาขึน้เป็น
อีกหนึ่งทางเลือกท่ีสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(4C) ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ซ่ึงคณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี สามารถน�ารูปแบบการจัด 

การเรียนรู้ดงักล่าวไปใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(4C) ของนักศึกษาได้
 2. ครู/คณาจารย ์ ท่ีก�าลังหาวิธีการสอนท่ีกระตุ ้น 

ความสนใจ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียน สามารถน�ารูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ไปศึกษาเพ่ือประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้
 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป
 1. เนื่องจากแบบแผนการทดลองท่ีใช้ศึกษาคร้ังนี้ยังมี 

ข้อจ�ากัดในการควบคุมตัวแปรเกิน ดังนั้นผู้ท่ีสนใจสามารถเลือก
แบบแผนท่ีสามารถควบคุมตัวแปรเกนิได้ดกีว่ามาใช้ทดลอง อาทิเช่น 
เปรียบเทียบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หรือกลุ่มเดียววัดซ�้า 
 2. กระบวนการจัดการเรียนรู ้เชิงรุกเป็นวิธีการท่ีมี 

ความหลากหลาย ทั้งในแง่ของรูปแบบกิจกรรมและทักษะที่เกิดขึ้น
ระหว่างเรียน ดงันัน้ผู้สนใจควรศึกษาทักษะท่ีต้องการพัฒนาให้เข้าใจ
แล้วเลือกรูปแบบกจิกรรมท่ีมีความเหมาะสม สอดคล้องและส่งเสริม
ทักษะดังกล่าวมาใช้ในการจัดกิจกรรม 
 3. ผู้สนใจควรศึกษาการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุกส�าหรับพัฒนาทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และทักษะ
ชีวิตและอาชีพ ฯลฯ
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี
Rajabhat	Rambhai	Barni	Research	Journal

 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติท่ีผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2  
(พ.ศ. 2563-2567) จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกต่าง ๆ สู่สาธารณชน รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ได้น�าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เผยแพร่
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ 
และ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร
 วารสารเปิดรับบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน 
โดยจัดท�าเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 
(กันยายน-ธันวาคม) โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed) ในสาขาวิชานั้น ๆ 
ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review ข้อคิดเห็นที่ปรากฏและแสดงในเนื้อหาบทความต่าง ๆ วารสาร
วิจัยร�าไพพรรณี ถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียน

ค�าแนะน�าการเตรียมต้นฉบับ
 บทความที่รับตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ 1) บทความวิจัย 2) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review articles) โดยให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ	
A4	 พิมพ์หน้าเดียว	 จ�านวนไม่เกิน	 10-12	 หน้า	 และก�าหนดให้ใช้ตัวอักษร	 TH	 SarabunPSK ประกอบด้วย ชื่อเร่ือง ชื่อผู้เขียน  
สถานที่ท�างาน การติดต่อผู้เขียน โดยบทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค�าส�าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค�า) และ
มีส่วนประกอบดังนี้ บทน�า วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีด�าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

ระเบียบการตีพิมพ์
 1) ผู ้วิจัยด�าเนินการเขียนบทความวิจัยตามข้อก�าหนดรูปแบบของวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน
  2) ผู้วิจัยส่งบทความที่สมบูรณ์ตรงตามแบบฟอร์มเป็นไฟล์นามสกุล .doc (Word) ความยาวไม่เกิน 10-12 หน้า ทางระบบส่ง
บทความวิจัยออนไลน์วารสารวิจัยร�าไพพรรณี โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ระบบ ThaiJo2.0 https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index  
 ท้ังนีส้ามารถตดิตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ  ได้ท่ี www.rbru.ac.th/org/research/สถาบนัวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 3) ผู้วิจัยต้องช�าระค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการตีพิมพ์ของวารสารวิจัยร�าไพพรรณี จ�านวน	2,500	บาท	หลังจากบทความ
ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารฯ	เรียบร้อยแล้ว 

 4) ผู้วิจัยสามารถช�าระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้ 
 โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยา (สาขาสี่แยกเขาไร่ยา) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา	SCAN	หลักฐานการช�าระเงินได้ที ่อีเมลล์ research_rbru2010@
hotmail.com
 กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีท่ีบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะเป็นค่าตอบแทน 

การพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ
 5) ผู้วิจยัจะต้องด�าเนนิการปรับแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารวิจยั
ร�าไพพรรณี อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์
  6) เม่ือผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามระเบียบ ข้อท่ี 1) - ข้อ 5) เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ์และ 

ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และด�าเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป
 7) ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความการวิจัยไปยังหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน
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ข้อก�าหนดในการเตรียมต้นฉบับ
 n ขนาดกระดาษ A4
 n ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว  ขอบล่าง 1 นิ้ว  ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว  ขอบขวา 1 นิ้ว
 n ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า (Single Space)
 n ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ตามที่ก�าหนดดังนี้
  o ชื่อเร่ือง	(Title)	
   - ภาษาไทย ขนาด 18 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 
   - ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา  
  o ชื่อผู้เขียน	(ทุกคน)
   - ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 
   - ที่อยู่ผู้เขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด 
   - อีเมลล์ผู้เขียนหลัก วันที่ส่ง วันที่แก้ไขล่าสุด และวันตอบรับบทความ
    *Corresponding author E-mail:  (Received; Revised; Accepted)
  o บทคัดย่อ 

   -  ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด 
   - เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, ก�าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา 
  o ค�าส�าคญั ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ โดยเลือกค�าส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกบับทความประมาณ 3-5 ค�า ใช้ตวัอักษรภาษาไทย  
   หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point
   - เนื้อหา บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, ก�าหนดชิดขอบ, ตัวหนา 
   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 
  o Keyword ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract โดยเลือกค�าส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point
  o รายละเอียดบทความ	(Body) 
   - ค�าหลักบทขนาด 16 point, ก�าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา 
   - หัวข้อย่อยขนาด 14 point, ก�าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา
   -  ตัวอักษรขนาด 14 point, ก�าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา
   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 
   รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทน�า วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด�าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง
 n ค�าศัพท ์ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
 n รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค�าบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัด
กึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และค�าบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
 n รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 
1.  อ้างอิงจากหนังสือ 

รูปแบบ : 
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเร่ือง.//จ�านวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์.
ตัวอย่าง : 
สุชาต ิ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และกรรณิการ์  สขุเกษม.  (2547).  วธีิวทิยาการวจิยัเชงิคณุภาพ:	การวจิยัปัญหาปัจจบุนัและการวจิยัอนาคตกาล.   
 กรุงเทพมหานคร: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.
Okuda, M., & Okuda, D. (1993).  Star	trek	chronology:	The	history	of	the	future.  New York: Pocket Books.
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2.  อ้างอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ : 
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.                    
 ครั้งที่พิมพ์.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์.//หน้า.
ตัวอย่าง : 
ปกรณ์  ปรียากร.  (2532).  ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่วกบัการพัฒนา.  ใน เอกสารการสอนชดุวชิาการบริหารการพฒันาชนบท.  หน่วยที ่1.   
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ.  นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  หน้า 33-34.
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius.  (1991).  Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence from West Germany.   
 In Innovation	and	Technological	Change:	An	 International	Comparizon.  Zottan J. Aes and David B.  
 Audretsh, eds.  New York: Harester Wheatsheaf.  pp. 152-159.

3.  อ้างอิงจากบทความในวารสาร
รูปแบบ : 
ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่ (เดือน):/เลขหน้า.
ตัวอย่าง : 
สุรัชช์  ฟุ้งเกียรติ.  (2547).  นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีระดับไมโคร.  ผู้ส่งออก.  17 (ปักษ์แรก เมษายน): 19-22.
Mintrom, Michael and Vergari, Sandra.  (1996).  Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.  Policy	 
	 Studies	Journal.  24 (Autumn): 420-434.

4.  อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์
รูปแบบ : 
ชื่อผู้เขียน.//(ปี).//ชื่อวิทยานิพนธ์	ภาคนิพนธ์	หรือสารนิพนธ.์//ระดับปริญญา/มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง : 
ธีรวัฒน์  พันธุ์สุผล.  (2547).  การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจ�าการเพ่ือการพัฒนาประเทศ	 กรณีศึกษา	 กรมทหารต่อสู ้

	 อากาศยาน	หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน	กองบัญชาการยุทธทางอากาศ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 

 พัฒนบริหารศาสตร์.
ปิโย  เล็กก�าแหง.  (2547).  พฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคเคร่ืองดื่มในร้านกาแฟขนาดเล็กของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย:	กรณี 
	 ศึกษานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  ภาคนิพนธ์โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิต 

 พัฒนบริหารศาสตร์.
Thawilwadee Bureekul.  (1998).  Major	Factors	Affecting	Industrial	Hazardous	Waste	Policy	Implementation	in	 
	 Central	Thailand.  Doctoral dissertation, National Institute of Development Administration.

5.  อ้างอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ
รูปแบบ : 
ชื่อผู้เขียน.//(ปี).//ชื่อเอกสาร.//รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย หน่วยงาน.
ตัวอย่าง : 
ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์.  (2538).  จริยธรรมในงานวิจัย.  เอกสารวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒน 

 บริหารศาสตร์.

6.  อ้างอิงจากสิ่งพิมพ์กฎหมาย
รูปแบบ : 
ชื่อกฎหมาย.//ชื่อวารสาร.//ฉบับ/เล่มที่,/ตอนที่/(วัน เดือน):/เลขหน้า.
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ตัวอย่าง : 
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไปเป็นของสถาบัน 

 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา 83, 29 ฉบับพิเศษ (31 มีนาคม): 23-36.
The Act on Revenue Code Amendment (No.35) B.E. 2544.  Royal	 Thai	 Government	 Gazette.  118, 85A (27  
 September 2001): 1-4.

7.  อ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

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.

 ท้ังนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ท่ี http://www. 
research.rbru.ac.th/journal.php

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

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ์
 ต้องเป็นบทความทียั่งไม่ได้มีการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรือรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวชิาการใด	ๆ  กองบรรณาธิการ 
จะด�าเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่ก�าหนดเบื้องต้น หากบทความใดไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไข หากผ่าน
การพิจารณาจะเข้าสู่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาท้ังภายในและภายนอก เม่ือผลการประเมินผ่านหรือ 

ไม่ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการการตีพิมพ์ โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรกและ
สามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับสมบูรณ์ได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.research.rbru.ac.th/journal.php
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ขั้นตอนการจัดท�าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี

ประกาศรับ
สมัครต้นฉบับ

ผู้เขียนศึกษาและ
จัดท�าบทความตาม
รูปแบบที่ก�าหนด

ส่งต้นฉบับบทความ
- ส่งผ่านระบบออนไลน์

รับบทความต้นฉบับ

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจก่อนส่งโรงพิมพ์

จัดพิมพ์เผยแพร่

แจ้งผู้เขียน

แจ้งผู้เขียน

แจ้งผู้เขียน

จบ

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน
ไม่ต้องแก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

กองบรรณาธิการตรวจ
รูปแบบตามที่ก�าหนด

กองบรรณาธิการส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิแยกตามสาขา

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ตามแบบประเมิน
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แบบประเมินบทความวิจัย	เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�าไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

ชื่อบทความวิจัย
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ชื่อผู้ประเมิน........................................................................................................ส่งคืนภายในวันที.่.......................................................
 1.	 ความเป็นมา	/	ความส�าคัญของปัญหาวิจัย
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
 2.	 การประมวลเอกสาร (กรอบแนวคิด / คุณภาพการประมวลเอกสาร / ความเป็นวิชาการ / 
  ความเกี่ยวข้องกับสมมติฐาน ฯลฯ)
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
 3.	 วิธีการวิจัย (กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ม / ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ / ข้อมูล ฯลฯ)
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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 4.	 ผลการวิจัย (ใช้สถิติครบถ้วนเหมาะสม / ความถูกต้องของการรายงาน ฯลฯ)
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
 5.	 การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ) 
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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มห
าวิท
ยาลั
ยรา
ชภ
ัฏรำ
ไพพ
รรณ
ี

210   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564

 6.	 อื่น	ๆ (เช่น การใช้ภาพ / การจัดระเบียบบทความ / การอ้างอิง / ความถูกต้องเชิงวิชาการ ฯลฯ) 
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

 7.	 โดยภาพรวมท่านประเมินว่าบทความวิจัยนี้มีคุณภาพระดับใด (กรุณาท�าเครื่องหมาย 3)
   1) ควรตีพิมพ์ โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย (เช่น ค�าผิด)
   2) ควรตีพิมพ์ โดยอาจแก้ตามค�าแนะน�าของผู้ประเมิน หรือไม่ก็ได้ 
   3) ควรตีพิมพ์ แต่ต้องแก้ไขปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้ประเมินก่อน โดย 
    ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง 
    ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง
   4) อาจตีพิมพ์ได้ โดยผู้เขียนต้องทบทวนและปรับปรุงบทความใหม่ และผ่านการประเมินใหม่อีกครั้ง โดย
    ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง 
    ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง
   5) ไม่ควรตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

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

หมายเหต ุ 1. ถ้าเนื้อที่กระดาษไม่พอ ท่านสามารถเขียนค�าแนะน�าเพิ่มเติมได้
  2. กองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยแบบประเมินนี้แก่ผู้เขียนบทความ แต่จะรวบรวมส่งข้อวิจารณ์และ 

ข้อเสนอแนะให้แก่ผู้เขียน โดยพิจารณาตามแต่กรณี

กรุณาส่ง กองบรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5) อาคาร 36
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ต�าบลท่าช้าง 
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  มือถือ 086-4402639
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