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ถ้อยแถลง
การประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 9
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 111 ปี
“การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19- 20 ธันวาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
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สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี จั ด งานการประชุ ม วิ ช าการวิ จั ย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 9 เรื่อง“การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เนื่องในวโรกาสคล้ายวัน
พระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 111 ปี ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 ซึ่งจัดเป็นประจํา
ทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และเป็นการสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทั้งยังสร้างนักวิจัย กลุ่มนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นการทํ า วิ จั ย ร่ ว มกัน ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยการวิ จั ย และการวิ จั ย บู ร ณาการ
ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานสู่วิจัยสาธารณชน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจาก
ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ จากราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน การนํ า เสนอผลงานวิช าการแบบการบรรยาย แบบโปสเตอร์ และ
นิ ท รรศการ จากบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี ตลอดจนนั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้จะสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัย
ของคณาจารย์ และนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสู่ ส าธารณชน พร้ อ มส่ ง เสริ ม ผลั ก ดั น ผลงานวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยให้สามารถพัฒนาสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมคุณภาพและภูมิภาคอาเซียน

อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี
รักษาการผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ
รายงานสืบเนือ่ งจากงานประชุมวิชาการวิจัยรําไพรรณี ครั้งที่ 9
หน่วยงานร่วมจัดประชุมวิชาการ
เจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาลัยชุมชนตราด
เครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (HED Net) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)
คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการและกองบรรณาธิการประชุมวิชาการวิจยั รําไพพรรณี ครั้งที่ 9
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี)
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
อธิการบดี
บรรณาธิการ/ กรรมการ
อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี
รักษาการผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและกองบรรณาธิการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยทุกคณะ
อาจารย์เรืองอุไร วรรณโก
รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ ดร.พรพรรณ สุขุมพินิจ
รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ ดร.ชุตาภา คุณสุข
รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวกรรณิกา สุขสมัย
นางสาวชุติมา พิมลภาพ
นางสาวปิยาภรณ์ กระจ่างศรี
นางสาวชุลีรัตน์ ผดุงสิน
นางสาวบุศรา สาระเกษ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี
นางสาวนิตยา ต้นสาย
นางสาวอุไรวรรณ แสนเขียววงศ์
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คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการและกองบรรณาธิการประชุมวิชาการวิจยั รําไพพรรณี ครั้งที่ 9
(บุคคลภายนอก)
ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
ศาสตราจารย์ ดร.อําไพ สุจริตกุล
ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท สมัครการ
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
ดร.ดิเรก พรสีมา
ศาสตราจารย์ นพ.ศาสตร์ เสาวคนธ์
ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช
Professor Dr.V.Subramanian
Professor Dr.Mohamad Pauzi zakari
Professor Dr. Gil S. Jacinto
รองศาสตราจารย์อร่าม อรรถเจดีย์
รองสาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา
ดร.บุญรอด บุญเกิด
อาจารย์สมภพ จรพิภพ
คณะกรรมการพิชญพิจารย์ (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผูท้ รงคุณวุฒิภายใน)
รองศาสตราจารย์พรทิพา นิโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล สุวรรณกูฏ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรพงศ์ คันธวัลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญาณี นิยมกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรียม์ าศ สุขกสิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี กูลพฤกษี
อาจารย์ ดร.ชวัลรัตน์ สมนึก
อาจารย์ ดร.สุพัตรา รักษาพรต
อาจารย์ ดร.พรพรรณ สุขมุ พินิจ
อาจารย์ ดร.อุลิช ดิษฐประณีต
อาจารย์ ดร.ชุตาภา คุณสุข
อาจารย์ชัชวาล อยู่ดี
อาจารย์เกษชลี วัฒนรังษี
อาจารย์กนกวรรณ อยู่ไสว
อาจารย์วกุล จุลจาจันทร์
อาจารย์ชาฏิณี คณาญาติ
อาจารย์ปรอยฝน วงศ์ชาวจันทร์
อาจารย์เอื้อมพร รุ่งศิริ
อาจารย์วินิชยา วงศ์ชัย
คณะกรรมการพิชญพิจารย์ (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก)
ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า
รองศาสตราจารย์อร่าม อรรถเจดี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานวย ปาอ้าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร โรจน์พิทกั ษ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลองชัย ธีวสุทรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ กานต์เรืองศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา บุณยวานิชกุล
อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
อาจารย์ ดร.ประชา อินัง
อาจารย์ ดร.เรืองวิทย์ สว่างแก้ว
อาจารย์ ดร.บุญรอด บุญเกิด
อาจารย์ ดร.ศักดินา บุญเปีย่ ม
อาจารย์ ดร.สมภูมิ แสวงกุล
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วันที่ 19 ธันวาคม 2558
08.00 – 08.15 น.
ลงทะเบียน
08.15 – 09.00 น.
พิธเี ปิดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36)
อาจารย์สุทธินนั ท์ โสตวิถี ผู้อํานวยสถาบันวิจัยและพัฒนา
กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี
กล่าวเปิดประชุมวิชาการ
พิธีมอบรางวัล “นักวิจัยทีม่ ีผลงานวิจัยดีเด่น” ประจําปี 2558
มอบรางวัลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี
09.00 – 12.00 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป (โลกาภิวัตน์)
กับการเจริญเติบโตของอาเซียน”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน (ราชบัณฑิตยสถาน)
13.00 – 16.00 น.
การนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร์)
- นิทรรศการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
14.00 – 16.00 น.
กิจกรรมคลินิกวิจัย
ประเด็น : การบริหารจัดการงานวิจัย
ประเด็น : จรรยาบรรณการวิจัย
ประเด็น : การจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ณ ห้อง 36305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36)
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วันที่ 20 ธันวาคม 2558
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 16.30 น.
การนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย)
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) ชัน้ 3
ห้องบรรยาย 1 สาขาการศึกษา
ห้องบรรยาย 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องบรรยาย 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริเวณชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) จัดให้มี
- การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ - นิทรรศการงานวิจัย
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.
14.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ
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การศึกษาภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี
และตราด
วรรณดี ชายสมุทร, สุรีย์มาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภิกดิ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
พระมหาสุเทพ สุภาจาโร (บุญหยง), สุรีย์มาศ สุขกสิ, สายตา ประเสริฐภักดิ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การศึกษาบทบาทภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี
ระยอง และตราด
นวลจันทร์ จุนทนพ, สุรีย์มาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
นพกฤษฏิ์ กัลปนา และ ชัชวาล อยู่ดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
รูปแบบการใช้จติ วิทยาการศึกษาและการแนะแนวเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
นิศากร หวลจิตร์, อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์, วรันธร อรรคปทุม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
แนวทางกําหนดกลยุทธ์กระบวนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนของมหาวิทยาลัยเอกชน
ฬิฏา สมนา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างมี
วิจารณญาณ เรื่อง ชุมชนริมน้ําจันทบูร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
กัณฐาภรณ์ พานเงิน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการสอน : E-Learning
อุดม เครือวัลย์, ศุทธินี เมฆประยูร, วิญญู ภักดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านทักษะการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
รินทร์ลภัส เรวัฒน์กิตติวรา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การประเมินโครงการภาษาอังกฤษกับการทํางาน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธีรังกูร วรบํารุงกุล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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การตลาดของโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี
จิตติมา สิงหธรรม, นงนุช วงษ์สุวรรณ, ศตวรรษ ทิพโสต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
โดยผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ประยุกต์
เบญจพร ประจง, ธนวัฒน์ กันภัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
วิฆเนศวร ทะกอง
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาและคดีความผิดตามกฎหมายพิเศษของ
กองบังคับการตํารวจน้ํา
ประชานาถ แดงเนียม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่งคนงาน ไปทํางานในต่างประเทศ
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
สิทธิชัย พูลผล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้นําท้องถิ่น กรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธ์รูปแบบการสื่อสาร
ขับเคลื่อนความเข้มแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบ้านน้ํารัก เทศบาลตําบลท่าหลวง อําเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี
อภิวรรณ ศิรินันทนา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในองค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตอําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
นภา จันทร์ตรี, เอกชัย กิจเกศาเจริญ, วงธรรม สรณะ, ราตรี พิงกุศล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประทีป โพธิ์เกษม
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
ชู้ : วาทกรรมการแสดงออกผ่านเพลงลุกทุ่ง
วุฒินันท์ สุพร, อุดมลักษณ์ ระพีแสง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมเพลงกล่อมลูกในสังคมจังหวัดจันทบุรี
นวรัตน์ นักเสียง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลเขาบายศรี
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์, ปรัชญา ใจสุทธิ, ทวีศักดิ์ สัมมา, วีระศักดิ์ ปรึกษา, วุฒิชัย สีหอม
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสื่อสารองค์กรบนสมาร์ทโฟน ผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง
ณัฐกาญจน์ พึ่งเกิด, วิชาญ ทุมทอง
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การศึกษาเครื่องกายภาพบําบัดข้อเข่า
ประกาศิต ตันติอลงการ, ธันวา เสาวพันธุ์, อนุชา ศรียางนอก และ ศิริวัฒน์ หงส์ทอง
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การนวดเท้าด้วยตนเอง เพื่อลดอาการเท้าชา ในผู้ป่วยเบาหวานตามหลักการแพทย์แผนไทย
บุษบา ยินดีสุข, ศุภะลักษณ์ ฟักคํา, อดุลย์ วิริยเวชกุล, วิชัย โชควิวัฒน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา”
มัสลิกา มั่นกําเนิด, ศุภะลักษณ์ ฟักคํา, ทรงฉัตร โตษยานนท์, อดุลย์ วิริยเวชกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การพัฒนาศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผึ้งสายพันธุ์ชันโรง ตําบลปัถวี
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เกียรติภูมิ จันเต, สุนทรี จีนธรรม, ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัฏจักรการสืบพันธุ์และฤดูวางไข่ของปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)
บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ชุตาภา คุณสุข, ดวงแก้ว งามแก้ว, ธีระ แพทย์รักษา, วราพร อิ่มรัตน์, พงษ์ชัย ดํารงโรจน์วัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ประสิทธิภาพของผักพื้นบ้านในการบําบัดน้ําเลี้ยงปลาดุกลูกผสม
คณิสร ล้อมเมตตา, ประเสริฐ บัวทอง, อิสรา สงวนทรัพย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเปลือกกุ้งผง
วริศชนม์ นิลนนท์, หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, กุลพร พุทธมี และจิรพร สวัสดิการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเขม่าดินปืน(Pb, Ba, Sb) ของกระสุนปืน11 มม. บนเป้ายิงไม้และ
โลหะ โดยเทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิล พลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรี
ธนัชญา เภรีกุล, วีรชัย พุทธวงศ์, เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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14

15
16

มห
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ิทยา

17

ไพพ

13

ัฏรำ

12

การศึกษาเปรียบเทียบชนิดสําลีพันก้าน และวิธีที่ใช้เก็บเขม่าดินปืนด้วย
เทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิล พลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรี
สุรัตนา ห่วงทอง, วีรชัย พุทธวงศ์, เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การกระตุ้นโคลนให้เกิดก๊าซเชื้อเพลิง
ชัยรัตน์ หงษ์ทอง
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การศึกษาการควบคุมการปลดปล่อยยาไดโคลฟีแนคโซเดียมจากไคโตซาน – ไฮโดรเจลบีด
และไคโตซาน – ไฮโดรเจลฟิล์ม
ฐิติพรรณ ฉิมสุข, วรัญญา วรรณลังกา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การศึกษาพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและกรดไขมันของสาหร่ายมงกุฎหนามจาก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
ฐิติพรรณ ฉิมสุข, วรัญญา วรรณลังกา, สุภาวดี เจนเกตุกร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรณีศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจากก๊าซชีวภาพ
อานนท์ นิยมผล
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของพืชสกุล Capparis บางชนิด
พิชิต สุดตา, วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล, นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อชุมชนคาร์บอนต่ํา (ขั้นออกแบบ)
คิดชาย อุณหศิริกุล, มนัส อุณหศิริกุล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มควบคู่กับการใช้ใบงาน
วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ภูวดล บัวบางพลู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้างบทอ่านเชิงความเรียง
โดยการสร้างแผนภาพลําดับความคิด
เกศินี กูลพฤกษี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
แนวทางการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนด้านการจัดทําแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อาภากร มินวงษ์, ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ลักษณะครูที่ดีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี
คมพล สุวรรณกูฏ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพพรรณี
คุณลักษณะวิชาชีพครูที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ศึกษากรณีครูสังคมศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีและตราด
คมพล สุวรรณกูฏ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพพรรณี
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สารบัญ ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ สาขาการศึกษา
หน้า
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358

ลําดับที่

มห
าว

HP 2
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ชื่อเรื่อง

การศึกษาการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
เรืองอุไร วรรณโก, เอกชัย กิจเกษาเจริญ, สุทธินันท์ โสตวิถี, กรรณิกา สุขสมัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การศึกษาคุณลักษณะความสมานฉันท์ของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
พรพิมล สงกระสันต์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอร์ส
ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย, ปองปรีดา ทองมาดี, อดิศร กุลวิทิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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HP 9

HP 10

ิทยา

HP 11

ไพพ

HP 7

ัฏรำ

HP 6

ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชน จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด
นิสากร ยินดีจันทร์, ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒ, รดาธร ศรีสายหยุด
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
พยากรณ์น้ําหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรี
วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม, ญาดาภา โชติดิลก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
การศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปีการศึกษา 2556
บุศรา สาระเกษ, เรืองอุไร วรรณโก, เอกลักษณ์ สุขทั้งโลก, ชุติมา พิมลภาพ, นิตยา ต้นสาย,
กรรณิกา สุขสมัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การวิจัยการบูรณาการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลของกลุ่มประมงชายฝั่งสนามไชยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ชลพรรณ ออสปอนพันธ์, นภา จันทร์ตรี, พงศธร จันทร์ตรี, นิวัติ ธัญญะชาติ, ศุภภักษร วุฒฑิ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
แผนการบูรณาการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลจันท์ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปัญญาชาวบ้าน
ชลพรรณ ออสปอนพันธ์, นภา จันทร์ตรี, พงศธร จันทร์ตรี, นิวัติ ธัญญะชาติ,
วิรัช สมัครสมาน, ศุภักษร วุฒฑิ, อมรรัตน์ บุญพิทักษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ความร่วมมือทางการค้า ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง
จุตินันท์ ขวัญเนตร, เชษฐ์ณรัช อรชุน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ปัญหาและมาตรการในการพัฒนาองค์กรประชาสังคมท้องถิ่น : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
ของจังหวัดตราด
นัยนา เมฆวะทัต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การวิจัยบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าแสมเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งบ้านเกาะแมว-แหลมหญ้ายึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
พงศธร จันทร์ตรี, ชลพรรณ ออสปอนพันธ์, นภา จันทร์ตรี, วิรัช สมัครสมาน,อมรรัตน์ บุญพิทักษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การศึกษาถึงแนวทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
ในแหล่งท่องเที่ยว“ปลายเลโฮมสเตย์”อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
กาญจนา สมพื้น
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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421

430
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HP 15

HP 16

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
เอกชัย กิจเกษาเจริญ, เรืองอุไร วรรณโก, กรรณิกา สุขสมัย, บุศรา สาระเกษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
บทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีต่อภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี
ธนวัฒน์ กันภัย, เบญจพร ประจง, นภา จันทร์ตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์มะมุดสู่ตลาด OTOP : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์มะมุด
ตําบลถ้ําใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณรงค์ชัย มาคง, สุภาพร ไชยรัตน์, อิศราพร ใจกระจ่าง, สุวรรณี โภชากรณ์, อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์,
กรกนก โภคสวัสดิ์, กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค, กีฬา จินตนากรพันธ์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

ไพพ

HP 14
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สารบัญ ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)
หน้า
457

465

473

SP 1
SP 2

การใช้ผําบดแห้งทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและปลาไน
อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ, สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ํา, คณิสร ล้อมเมตตา
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การใช้ผักกระฉูด (Neptunia sp.) บดแห้งทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิล
พันธ์ธิป ยาสันเทียะ, สราวุธ แสงสว่างโชติ, วาสนา เจริญรื่น
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ - สังคมกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อในจังหวัดจันทบุรี
ถาวร ฉิมเลี้ยง, พรชัย เหลืองวารี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การพัฒนากระบวนการแปรรูปและผลิตเครื่องจักรสําหรับผลิตภัณฑ์จากมะมุด
จันทิรา ภูมา, ปราโมทย์ ส่องเจริญกุล, ปิยพัฒน์ เสนานุช, อนุวัฒน์ สุวรรณละออง,
พูลทรัพย์ อินทร์สังข์, ดวงเดือน สงฤทธิ์, พิทยา อําพนพนารัตน์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดชันโรงในจังหวัดจันทบุรี
ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล, ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์, วัชรวิทย์ รัศมี, สมบัติ ประสงค์สิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การยอมรับการผลิตข้าวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกรในอําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง
ณัฐวุฒิ จั่นทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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SP 7
SP 8

การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพน้ําดื่มของตู้น้ําดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อัณธิกา เสงี่ยมใจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กลพร พุทธมี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
ระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารสําหรับระบบไฮโดรโพนิคส์
กรณีศึกษา Nutrient Film Technique: NFT
กฤติยาภรณ์ คุณสุข, กฤษฎา รุจิชัยพิมล, ชัยธวัช นามโคตร, สุชานาถ เพียรชอบ, พรพิมล ฉายแสง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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การศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
A Study of Superleadership of Administrators of The Child’s Development
Centers in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces.
บทคัดยอ

ไพพ

วรรณดี ชายสมุทร, สุรียมาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภิกดิ์
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

าชภ

ัฏรำ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนา เด็กเล็ก ในเขต
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ครูจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จํานวน 260
คน ดวยวิธีการสุมแบบแบงชัน้ ตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน แบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ได
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.24-0.67 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.74 สวนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ
ตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการตรวจสอบความแตกตางของเชฟเฟ (Scheffe’)
ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวั ดระยอง
จันทบุรี และตราด โดยจําแนกตามประสบการณทํางาน โดยภาพรวมแตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .05 3)
ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จําแนกตามเขตจังหวัด โดยรวม
แตกตางกันอยางงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา ภาวะผูนําเหนือผูนํา ผูบริหาร

Abstract

ิทยา

ลัยร

The purpose of this research were to study and compare the superleadership of administrators
of the Child’s Development Center in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces. The Sample used in this
study was 260 teacher in Rayong, Chanthaburi and trat provinces selected by stratified random sampling.
The instrument used to collect data was a 5-ranging scale questionnaire with the discrimination between
0.24 – 0.67 and with the reliability of 0.74 the Statistics used for data analysis were percentage, mean and
standard deviation, t-test, One-way ANOVA and t-test for paired differences by Scheffe’s method.
The results revealed that. 1)The superleadership of administrators child’s development centers in
Rayong, Chanthaburi and trat Provinces in overall aspects was at high level. 2) The comparisons of the
superleadership of administration of the Child’s Development Center in Rayong, Chanthaburi and Trat
Provinces classified by experienced practitioners in the overall were significantly different at 0.05 level. 3)
The comparision of administrators of the superlesdership of the Child’s Development Centers in Rayong,
Chanthaburi and trat provinces from different location was significantly different at 0.05 level.
Keyword : leadership, superleadership, administrators

มห
าว

บทนํา

ปจจุบันประเทศตาง ๆ สามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคม และการแขงขันทางเศรษฐกิจจึงเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได เพื่อเปนการพึ่งตนเองและความมั่นคง ประเทศ
ไทยจําเปนตองเรงสงเสริมสมรรถนะประชาชนของประเทศใหสามารถดํารงชีพอยางสันติสุขในสังคมไทย และเปนกําลังสําคัญ
ในการนํ าพาประเทศให ส ามารถอยู ใ นสั ง คมโลกได อย างมีศั กดิ์ ศ รี ป จจั ย สํ าคั ญ ในการพัฒ นาคุ ณภาพของประชากร คื อ
การศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษยทุกคนในการดํารงชีวิตเพื่อความอยูรอด เพื่อพัฒนาตนเองอยางเต็ม
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ความสามารถ เพื่ อดําเนินชี วิต ปรับ ปรุง คุณภาพชีวิต และตั ดสินใจอยางมีเหตุ ผล สามารถเรีย นรูได อยางตอเนื่อง รวมทั้ ง
ประกอบอาชีพไดอยางมีศักดิ์ศรี มีสวนเสริมในการพัฒนาสังคมไดอยางเต็มที่ ซึ่งการศึกษาจะเปนเทคโนโลยีอันยิ่งใหญในการ
พัฒนาคุณภาพของคน แตถาการบริหารการศึกษาหรือการดูแลควบคุมการศึกษาขาดประสิทธิ ภาพก็จะทําลายประสิทธิภาพ
ของคนโดยงาย ดังนั้นการบริหารการศึกษาจึงเปนปจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพของคน (พิพัฒน วิเชียรสุวรรณ. 2548 : 7)
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญและมีสวนรับผิดชอบอยางใกลชิดตอการจัดการศึกษาเพราะในการจั ด
การศึกษา นโยบาย หลักสูตร ความมุงหมายทางการศึกษาหรือวิธีการสอนตาง ๆ นั้น สถานศึกษาจะนําไปใชหรือไมยอมขึ้นอยู
กับผูบริหารสถานศึกษาทั้งสิ้น และยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลาตองสงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยเปดโอกาสใหบุคลากรมีอิสระในการทํางาน ไมสกัดกั้นความคิด และตองมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการบริหารและพฤติกรรมดานภาวะผูนํา เพื่อใหสามารถเปนผูนําในการปฏิรูปการศึกษาไดอยาง
สมบูรณ บุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอื่น โดยไดรับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอื่นเปนผูทําใหบุคคล
อื่นวางใจและใหความรวมมือ ความเปนผูนําหรือเปนผูมีหนาที่ในการอํ านวยการหรือสั่งการบังคับบัญ ชา ประสานงานโดย
อาศั ย อํ า นาจหน าที่ (Authority) เพื่ อให กิจการงานบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค และเป าหมายนั้ นเป นภาวะผู นํ า
(เนตรพัณณา ยาวิราช. 2552 : 1)
การจั ดการเรีย นรูศูนยพัฒนาเด็ กเล็กอยูในความรับผิ ดชอบองค กรปกครองสวนทองถิ่ นกระทรวงมหาดไทย โดย
สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น มีหนาที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารงานบุคคล ตลอดจนกํากับดู แลการจัด
การศึกษา ปจจุบันไดดําเนินการจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
การจัดการศึกษาทุกระดับเปนการพัฒนาคน เพื่อใหทุกคนดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สําหรับการบริหารเพื่อใหเกิด
ประโยชนและผลตามที่ตองการนั้นทั้งจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความดูแลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 327 แหง ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัดระยอง จํานวน 121 ศูนย จังหวัดจันทบุรี จํานวน 133 ศูนย
และจังหวัดตราด จํานวน 63 ศูนย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สวนราชการตาง
ๆ ถ ายโอนให องค กรปกครองส วนท องถิ่น และที่ องค กรปกครองส วนท องถิ่ นไดจัด ตั้ ง ขึ้ นเอง ถื อว าเป นสถานศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดัง นั้นจึงกําหนดมาตรฐานการ
ดํ าเนิ นงานศู นย พั ฒ นาเด็ กเล็ กขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น เพื่ อให การบริ ห ารจั ด การมี คุ ณภาพได ม าตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพเทาเทียมกัน (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 2553 : 8) ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูที่ตองเปนกระตุน ให
การสนับสนุนใหคําแนะนําสงเสริม และใหกําลังใจกับบุคลากรทุกขั้นตอน จัดวาเปนการใหขอมูลที่เปนพฤติกรรมจากภายนอก
ที่ทําใหเกิดการรับรูจนทําใหบุคลากรสามารถเปนผูนําตนเอง โดยเปลี่ยนพฤติกรรมของตน จากการตั้งเปาหมายดวยบุคคลอื่น
ทําใหเกิดแนวคิดเปนเอกลักษณของตนเองที่จะชวยสรางความเขาใจเกี่ยวกับหนวยงานมากขึ้น ในกระบวนการของภาวะผูนํา
แบบผูนําเหนือผูนํา ที่มุงเนนใหบุคลากรในหนวยงานเกิดภาวะผูนําในตนเอง โดยเสริมสรางใหเกิดรางวัลตามธรรมชาติ จาก
การปฏิบัติงานจนทําใหเกิดความรูสึกที่จะใหเกิดความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบตอตนเอง เปนผูจัดการเกี่ยวกับรางวัล
ที่ไดรับ รูจักภูมิใจตนเอง การยอมรับนับถือ เกิดความภาคภูมิใจในหนวยงาน การแสดงความยินดีตอตนเอง สง เสริมใหผูตาม
เปนผูนําตนเอง โดยผูนําจะเปนแบบอยางที่ดี ใหกําลังใจ แนะแนว เสริมแรง และชวยวางเปาหมาย ใหผูตามมีอิสระในการคิด
ออกแบบงานดวยตนเอง มีความคิดสรางสรรค แสดงพฤติกรรมเปนผูนําใหเห็นชัด ซึ่งกอใหเกิดภาวะผูนําของตนเองในที่สุด
(Manz and Sims. 1991 : 18)

วัตถุประสงคของการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
จําแนกตามประสบการณทํางาน และเขตจังหวัด
อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปน การศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด ตามความคิดเห็นของครู กลุมตัวอยางคือครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ปการศึกษา
2558 จํานวน 260 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในการเก็บรวมรวบขอมูลในครั้งนี้ ไดแกแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอนดังนี้
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ตอนที
่ 1่ 1เป็เปนนแบบสอบถามเกี
ระสบการณ์ทําำ�งาน และเขตจั
และเขตจังงหวั
หวัดด
ตอนที
แบบสอบถามเกี่ย่ยวกัวกับบสถานภาพของผู
สถานภาพของผู้ตตอบแบบสอบถาม
อบแบบสอบถาม ได้
ไดแกก่ประสบการณ
ตอนที่ 2 เป นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ภาวะผู นําเหนือผู นําของผู บ ริ ห ารศู นย พัฒ นาเด็ กเล็ กในเขตจั ง หวัด ระยอง
จันทบุรี และตราด ใน 7 ดาน ไดแก ดานการทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง ดานการแสดงเปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนํา
ตนเอง ดานการกระตุนในบุคลากรตั้งเปาหมายดวยตนเอง ดานการสรางรูปแบบความคิดเชิงบวก ดานการอํานวยความสะดวก
ใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการใหรางวัลและตําหนิอยางสรางสรรค ดานการสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเอง โดยการสราง
ทีมงาน ด านการอํ านวยความสะดวกใหเ กิด วัฒ นธรรมของผูนําตนเอง มีลั กษณะเปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณค า
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบของลิเคิรท (Likert) (Best and Kahn. 1993 : 247) มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.240.67 และมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.74
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
ไดแก การทดสอบคาที่ (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณีพบความแตกตางใชวิธี
ทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Sheffe’)
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จากการศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด สรุป
ผลการวิจัยได ดังนี้
1. ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมากเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ คือ ดาน
การกระตุนใหบุคลากรสรางเปาหมายดวยตนเอง ดานการสรางรูปแบบความคิดเชิงบวก และดานการแสดงเปนแบบฉบั บให
บุคลากรเปนผูนําตนเอง
2. การเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี
และตราด โดยรวมและรายดาน จําแนกตามประสบการณทํางาน ในเขตจังหวัดพบวา ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามประสบการณทํางานโดยรวมแตกต างกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเอง โดยการสรางทีมงาน และดานการ
อํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการทําให
บุคลากรเปนผูนําตนเอง ดานการแสดงเปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง ดานการกระตุนใหบุคลากรตั้งเปาหมายดวย
ตนเอง ด านการสร างรู ปแบบความคิด เชิง บวก และด านการอํานวยความสะดวกใหเ กิ ดภาวะผูนําตนเองและตํ าหนิ อย าง
สรางสรรค แตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ
3. ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามเขต
จังหวัด โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการสนับสนุนใหเกิดภาวะ
ผูนําตนเอง โดยการสรางทีมงาน และดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมผูนําตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนดานการทําใหเกิดภาวะผูนําตนเอง ดานการกระตุนใหบุคลากรตั้งเปาหมายดวยตนเอง ดานการสราง
รูปแบบความคิดเชิงบวก และดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเอง โดยการใหรางวัลและตําหนิอยางสรางสรรค
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
3.1 ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนก
ตามเขตจังหวัด ดานการสนั บสนุ นใหเกิ ดภาวะผู นําตนเองโดยการสรางทีม งาน พบวา เขตจัง หวัด ระยอง และเขตจัง หวั ด
จันทบุรี แตกตางกับเขตจังหวัดตราด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับd.05 โดยเขตจังหวัดระยอง และเขตจังหวัดจันทบุรี มี
ภาวะผูนําเหนือผูนํามากกวาเขตจังหวัดตราด
3.2 ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนก
ตามเขตจังหวัด ดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมผูนําตนเอง พบวา เขตจังหวัดระยอง แตกตางกับเขตจั งหวัด
ตราด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเขตจังหวัดระยองมีภาวะผูนําเหนือผูนํามากกวาเขตจังหวัดตราด และพบวา
เขตจังหวัดจันทบุรี และเขตจังหวัดตราด ไมแตกตางกันทางสถิติ
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การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ดังนี้
1. ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้เพราะผูบริหารเนนการพัฒนาภาวะผูนําใหแกผูตามใหสามารถเปนผูนําตนเองได มีการกระจายอํานาจ การ
พัฒนาและกระตุนใหเกิดการสรางสรรคภารกิจใหม ๆ ขึ้นมา มีลักษณะภาวะผูนําแบบมีสวนรวมและเสริมสรางใหผูตามทุกคน
สามารถเปนผูนําได (สุเทพ พงศศรีวัฒน. 2548 : 225) โดยคํานึงถึงมาตรฐานการทํางาน เปนที่พึ่งของผูอื่นได กลาที่จะคิด
กลาที่จะเสี่ยง มีความรับผิดชอบ มีความสามารถที่จะแบงงานใหผูอื่นชวยปฏิบัติ วินัยในตนเอง มีนโนภาพ มีมนุษยสัมพันธ
หรื อสั ม พั นธภาพระหว างมนุ ษย ที่ ดี มี ค วามสามารถในการสื่ อสารความคิ ด มี สุ ข ภาพดี และแข็ ง แรง มี ส ติ ป ญ ญาดี มี
ความสามารถในการจัดรูปงาน มีความสามารถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล (Stadt.1973d:49) มุงที่จะใหผูตามหรือสมาชิก
รวมงานเกิดภาวะผูนําตนเอง โดยอาศัยศิลปะเพื่อจูงใจใหเพื่อนรวมงาน หรือผูตามเกิดความพึงพอใจเต็มใจ รวมกันที่จะใช
ความรู ความคิด ความสามารถของตนในการชวยแกปญหา ทุมเทกําลังในการปฏิบัติงาน (เศาวนิต เศวตณานนท. 2548 :
133) เพื่อที่จะดึงความสามารถของบุคคลนั้น ๆ ออกมาโดยใหคําแนะนํา ผูนําสามารถทําใหผูตามมีความคิดสรางสรรค มีความ
รับผิดชอบในตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีจุดมุงหมาย มีความคิดในแงดี สามารถแกปญหาดวยตนเองได ตัวผูนําสามารถ
ที่จะทําใหผูตามมีความรับผิดชอบตอตนเองมากกวาที่จะคอยสั่งใหวาตองทําอะไร สิ่งที่สําคัญสําหรับของผูเหนือผูนําคือตอง
แน ใ จว า ผูต ามมีข อมูล ข าวสารและความรูเ พี ย งพอที่ จะฝ กความเป นผูนําในตนเองได (คุ ณวุ ฒิ คนฉลาด. 2548 : 116)
สอดคลองกับงานวิจัยของสุรียมาศ สุขกสิ (2553 : 127) ไดศึกษาความตองการในพัฒนาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนสั งกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาจันทบุรี ผลการวิ จัยพบวา ความตองการในการพัฒนาภาวะผูนําเหนือผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับอุทิศ แสง
ผอง (2549 : บทคั ดยอ) ไดศึกษาเรื่ องการศึ กษาและเปรี ยบเทียบภาวะผูนําเหนื อผูนําของผู บ ริหารสถานศึ กษากิ่งอํ าเภอ
เขาคิชกูฏ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษา กิ่งอําเภอเขาคิชกูฏ สังกัด
สํานักเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีภาวะผูนําเหนือผูนําอยูในระดับมาก
2. ภาวะผู นําเหนื อผู นําของผูบ ริห ารศู นย พัฒ นาเด็กเล็ก ในเขตจั งหวัด ระยอง จั นทบุ รี และตราด จํ าแนกตาม
ประสบการณทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูที่มีประสบการณทํางาน
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารแตกตางกัน มีเจตคติที่ดีตอการทํางานและตระหนักถึงปญหา
และวิ ธีการแกป ญ หาอย าง มีเ หตุ ผ ล สามารถตั ด สินใจ และนํ าแนวคิ ดทฤษฎี ในการปฏิ บั ติง านมาใชอยางเป นระบบ เป น
กระบวนการที่ ผู นํา ผู บ ริ ห าร สร างรู ป แบบความคิ ด ที่ ดี แ ละปลู กฝ ง นิ สั ย ให เ กิ ด ขึ้ นแก บุ ค ลากร โดยการกระตุ  น และให
ขอเสนอแนะ เพื่อให บุคลากรเขามา มีสวนรวมแสดงความคิด เห็นและแง คิดที่ ดี ปรั บตัวใหเข ากับผู อื่น ตระหนัก ถึง ปญหา
สามารถเรียนรูถึงวิธีการแกไขปญหาอยางเปนระบบ และสรางสรรค ผูนํา หรือผูบริหาร เปนผูกระตุน ใหขอเสนอแนะ และ
สงเสริมใหบุค ลากรได แสดงความคิ ดเห็ นและแง คิดต าง ๆ สามารถนํ าความคิ ดและเทคนิค ใหม ๆ มาปฏิบัติ งาน บุค ลากร
สามารถปรับตัวใหเขากับผูอื่นไดดี แสดงออกถึงการเปนผูนําที่มีความมั่นคงทางอารมณ คิดกําหนดโครงการใหม ๆ และพรอม
ที่ จะทํ า ให สํ า เร็ จ เป นที่ ย อมรั บ ของบุ ค คลทั่ วไป ก อให ก อประโยชน สู ง สุ ด ในองค การ เป นวิ ธีที่ เ กิ ด การยอมรั บ ว า เป น
แนวความคิดที่ดี มีความละเอียดรอบครอบ และยืดหยุนไดตามความเหมาะสม สามารถคนหาทางเลือกไดหลากหลาย เพื่อการ
แกไขปญหาที่ดีและถูกตองที่สุด ตลอดทั้งการศึกษาวิเคราะหปญหาอยางละเอียดรอบคอบในหลายแงมุม เสนอนวัตกรรมทาง
ความคิดเพื่อสรางสรรค ไมใชเพื่อตอตานการปฏิวัติหรือนโยบาย ตองคิดวาไมมีวิธีใดถูกตองที่สุดเพียงวิธีเ ดียว แตยังมีวิธีอื่นที่
ดี กว าและถู กกว าเสมอ พยายามหาทางเลื อกที่ ดี ที่ สุ ดในการตั ด สิ นใจ (ManzdanddSims.d1991d:d35) นํ าไปสู พ ฤติ ก รรม
แสดงออก ซึ่งถาขอมูล ประสบการณและการเรียนรูดี พฤติกรรมการแสดงออกจะดีไปดวย การกลอมเกลาการสรางการเรียนรู
ที่ดี ที่ ถูกต องจะเป นตั วปรั บเปลี่ ย นความคิ ด ของคนได (กุ ล ยา ตั นติผ ลาชี วะ. 2548 : 27) ซึ่ง สอดคล องกับ งานวิจัย ของ
สุล าวรรณ คงถาวร (2556 :dบทคั ด ย อ) ได ศึ กษาภาวะผู นําเหนื อผู นําของผู บ ริ ห ารสถานศึ กษา อําเภอบางละมุ ง สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ
บางละมุง สัง กัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามประสบการณของผูบริหารสถานศึกษา
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของเกศดา ศรีสม (2553 : 69-80) ไดศึกษา
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ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา
ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนก
ตามประสบการณ การบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการกระตุนใหบุคลากรตั้งเปาหมาย
ดวยตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามเขต
จัง หวั ดโดยรวมแตกตางกั นอย างมี นัย สํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ทั้ ง นี้อาจเป นเพราะว าเขตจั ง หวั ด ที่ ต างกั นย อมมี การ
บริหารงานที่แตกตางกันไป การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ยึ ด หลั กการกระจายอํ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ กษาจากส วนกลางไปยั ง สถานศึ กษา เป ด โอกาสให
ประชาชน องคกรและหนวยงานในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจดําเนินการ
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากั บ สง เสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และจัดทํ าหลักสูตรในสวนที่
เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุ มชนและสังคม อํานาจหนาที่ใน การบริหารจัดการ 4 ดาน คื อ ดานการบริหารวิชาการ ดานการ
บริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป การจัดการศึกษายุคใหมมีความจําเปนที่ชุมชนตอง
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทําใหเกิดความรูสึกมีอํานาจ และมีความรูสึกรับผิดชอบตอชุมชน นําไปสูการดําเนินงาน
ด านการศึ กษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และช วยให มี การใช ท รั พ ยากรท องถิ่ น เพื่ อประโยชน เ กี่ ย วข องกั บ การศึ กษา (สํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . 2550 : 30-31) ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะหนวยงานซึ่งมีภารกิจหนาที่
รับผิ ดชอบในการจัดการศึกษา สงเสริม การศึกษาและการพั ฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและผูดอยโอกาส ตามบทบั ญญัติ แห ง
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา การสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ ดาน เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 2553 : 1) ซึ่งเนนการพัฒนาภาวะผูนําในแกผูตาม ใหสามารถเปนผูนํา
ตนเองได มีการกระจายอํานาจการพัฒนาและกระตุนใหเกิดการสรางสรรคภารกิจใหม ๆ ขึ้นมา มีลักษณะภาวะผูนําแบบมีสวน
รวมและเสริมสรางในผูตามทุกคนสามารถเปนผูนําได (บุตรี จารุโรจน. 2549 : 1) สอดคลองกับงานวิจัยของอุทิศ แสงผอง (2549 :
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษากิ่งอําเภอเขาคิชกูฏ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษา กิ่งอําเภอเขาคิชกูฏ สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 มี
ภาวะผูนําเหนือผูนําอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของประทีป นิ่มมาก (2556d: บทคัดยอ) ไดศึกษาการศึกษา
ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตd17
ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 17 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก

ิทยา

1. ผูบริหารควรสงเสริมดานการสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเอง โดยการสรางทีมงาน โดยเปดโอกาสใหบุคลากร
แสดงถึงความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหบุคลากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และสรุปใหเปน
ขอยุติของกลุม รวมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองและทีมงาน
2. ผูบริหารควรสงเสริมดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง โดยการเสริมสรางใหบุคลากร
เกิดความรักความสามัคคี ความศรัทธา ความประทับใจ และผูกพัน มีการกระตุนใหบุคลากรสรางความสัมพันธที่ด ีดวยการ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติง าน และส งเสริมใหผู ปฏิบั ติงานวางแนวทางการปฏิบัติ งานรวมกันและทํางานใหเกิดการ
ประสานงานมากขึ้น
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การศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
A Study of Administrative Condition by Principles of Good Governance of
School Administrators Opinions by Teachers under the Office of Chanthaburi
Educational Primary Service Area
บทคัดยอ

ไพพ

พระมหาสุเทพ สุภาจาโร (บุญหยง), สุรียมาศ สุขกสิ, สายตา ประเสริฐภักดิ์
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

าชภ

ัฏรำ

การวิจัยครั้ง นี้มี วัตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาและเปรี ยบเที ยบสภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบ าลของผู บริ หาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณ
เขตพื้นที่ การศึ กษา และขนาดสถานศึ กษา กลุม ตั วอย างที่ใ ช ใ นการวิจัย ครั้ง นี้ ได แ ก ครู ผู สอน สัง กั ด สํานั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 327 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีค า
ความเชื่อมั่น เทากับ 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา
ที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA ) และตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการ
ตรวจสอบความแตกตางของเชฟเฟ (Scheffe)
ผลการวิ จัย พบว า 1) สภาพการบริ ห ารตามหลั กธรรมาภิ บ าลของผูบ ริ ห ารสถานศึ กษาตามความคิ ด เห็น ของ
ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบ
สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบ าลของผูบ ริห ารสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของครูผูส อน สั งกั ดสํ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณ และเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
คําสําคัญ : สภาพการบริหาร, หลักธรรมาภิบาล

Abstract

มห
าว

ิทยา

ลัยร

The purposes of this research were to study and compare administrative condition by
principles of good governance of school administrators opinions by teachers under the office of
Chanthaburi Educational Primary Service Area. The independent variables were classified by experience,
education area in Chanthaburi, and school size. The sample used in this research also include 327
teachers under the office of Chanthaburi Educational Primary Service Area. The research instrument was a
five-rank-rating-scale questionnaire with reliability value of 0.97. The statistics used for data analysis were
percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance (One-way ANOVA), And
examine the difference paired by method of Scheffe.
The results of the study were as follows : 1) The administrative condifion by principles of
good governance of school administrators opinions by teachers under the office of Chanthaburi
Educational Primary Service Area, the overall and individual aspects were high level. Sort by mean of
good governance, from most to least in 3 order, first is the rule of law, second is the principle of
transparency, and third is the moral principles. 2) Comparing the condition of administration in
accordance good governance of school administrators, according to the opinions of teachers under
Chanthaburi Educational Primary Service Area Office, Independent variables be classified by experience
and jurisdiction of education, they are different absolutely, no statistically significant, but school size is
different of statistical significance .05 level
Keywords : administrative condition, good governance
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ธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและการปกครอง เพราะปจจุบันโลกไดให
ความสนใจกับเรื่องโลกาภิวัฒนและหลักธรรมาภิบาลแทนการสนใจพัฒนาอุตสาหกรรมดั่งแตกอน เพราะกระแสการพัฒนา
เศรษฐกิจมีความสําคัญกระทบถึงกันการติดตอสื่อสาร การดําเนินกิจกรรมในที่หนึ่งมีผลกระทบตออีกที่หนึ่ง การพัฒนาเรื่อง
ของการเมืองการปกครองไดมุงใหประชาชนเปนศูนยกลางมากขึ้น หากจะใหประเทศมีการเจริญเติบโต ที่ยั่งยืน การมุงธุรกิจ
หรือปฏิบัติราชการตาง ๆ ตองใหความสนใจเรื่องของสังคม ประชาชนและสิ่งแวดลอม หลักธรรมาภิบาลจึงเขามาเปนเรื่องที่
ทุกภาคสวนใหความสําคัญและเริ่มมีการนําไปปฏิบัติกันมากขึ้น (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. 2547 : 3)
ภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในป พุทธศักราช 2540 ประเทศไทยประสบปญหาตาง ๆ มากมาย ทั้ง
ปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม มีทั้งปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา การวางงาน ยาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก หนี้
ที่ไมกอใหเกิดรายได ปญหาคุณภาพประชากร และสิ่งสําคัญคือปญหาการฉอราษฎรบังหลวง หรือปญหาคอรัปชัน่ รัฐบาลจึงได
เรงรัดใหมีการปฏิรูปในทุก ๆ ดาน ทั้งการปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปเศรษฐกิจ ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูประบบราชการ เพื่อเปนการ
แกไขปญหาตาง ๆ ใหเบาบางลง (เกียรติยศ เอี่ยมคงเอก. 2546 :1) โดยไดนําแนวคิดหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิรูป
การเมือง ปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูประบบราชการ โดยวางรากฐานแนวคิดนี้ไวใ นรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 หลายประเด็นในเรื่องนี้ เชน ความโปรงใส การตรวจสอบ ความมีประสิทธิ ภาพ การมีส วนรวม ความ
รับผิดชอบ และการกระจายอํานาจ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้. 2544 : 41) เพื่อใหกระบวนการสรางหลักธรรมาภิ
บาลเกิดผลอยางจริงจัง รัฐบาลจึงไดใหความสําคัญ ในการปฏิรูประบบราชการ เพื่อใหสามารถบริหารงานคลองตัว มีความ
ชัดเจนในการดําเนินบทบาท เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ การบริหารงานเกิดความโปรงใสและตรวจสอบไดเปนธรรมาภิบาล โดยอาศัยพระราชบัญญัติระเบี ยบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) ที่ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปนคณะกรรมการปฏิบัติ
หนาที่กําหนดแนวทางการบริหารราชการและการปฏิบัติหนาที่ของทุก ๆ สวนราชการใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติราชการ ซึ่งไดกําหนดใหทุกสวนราชการและขาราชการปฏิบัติราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งประกอบดวยหลักการ ดังนี้ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา เพื่อใหการบริหารราชการบรรลุ
ตามเปาหมาย คือ เกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และได รับการตอบสนองความต องการ มีการประเมินผลการปฏิ บัติราชการอยาง
สม่ําเสมอ คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ําเสมอ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2551 : 11)
หนวยงานการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งเปนองคกรหลักที่สําคัญยิ่งในสังคมจําเปนตองไดรับการปฏิรูปที่ดีขึ้นกวาเดิม
การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการดําเนินการเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยตรง พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 ไดบัญญัติใหสถานศึกษาที่จัด
การศึ กษาตามมาตรา 34(2) เฉพาะที่ เ ป นสถานศึ กษาของรั ฐ มี ฐ านะเป นนิ ติ บุ คคล ความเป นนิ ติ บุค คลของสถานศึ กษา
กอใหเกิดอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนหลายอยาง ทําใหความรับผิดชอบสูงขึ้นกวาเดิม การนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการยิ่งมีความจําเปนมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 : 157)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551 : 8) เปนองคกรหลักที่สําคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดมีการปฏิรูปการศึกษาใหดีขึ้นกวาเดิม มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการศึกษา กําหนดใหมีการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ใหสถานศึก ษา
โดยตรง ซึ่งสถานศึกษาจะมีฐานะเปนนิติบุคคล การเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาจะตองมีความรับผิดชอบสูงขึ้นกวาเดิม การ
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการยิ่งตองมีความจําเปนมากขึ้น ดวยเหตุนี้จึงกําหนดนโยบาย ในการบริหารจัด
การศึ กษา มุงให หนวยงานในสัง กัดทุ กระดั บ มีการบริหารราชการและบริ หารการศึกษาตามหลั กธรรมาภิ บาล เพื่อใหเกิ ด
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ประโยชน สุ ข แก ป ระชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อภารกิ จ ภาครั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล เกิด ความคุ ม ค า เยาวชนและ
ประชาชนไดรับความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชน อีกทั้งไดกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลั กธรรมาภิบ าล ในกลยุ ทธที่ 5 วาด วยการสรางความเขม แข็งและการสงเสริมการมีส วนรวมของทุกภาคสวนในการ
บริหารและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอํานาจอยางมีประสิทธิภาพ บนหลักธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ 1) ดานหลักนิติธรรม 2) ดานหลักคุณธรรม 3)
ดานหลักความโปรงใส 4) ดานหลักความมีสวนรวม 5) ดานหลักความรับผิดชอบ และ 6) ดานหลักความคุมคา ซึ่งสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาจันทบุ รี เขต 2 ไดสงเสริม ใหสถานศึกษาเกิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยดําเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ จัดทําสารสนเทศตาง ๆ เพื่อสรางความ
ตระหนักและใหความรูแกผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับหลักและแนวปฏิบัติประจําปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี กําหนดใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัด
วางระบบควบคุมภายใน จัดทําตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการที่ชัดเจน เผยแพรใหประชาชนไดทราบ มีการประเมิน ผลเปน
ระยะ และรายงานผลอยางตอเนื่องทุกป อีกทั้ งยัง สง เสริ มให สถานศึ กษาบริห ารจัดการการศึ กษาโดยยึด หลั กคุณธรรมนํ า
ความรู (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. 2554 : 20)
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงการบริหาร และการจัดการในอํานาจหนาที่ที่
กฎหมายกําหนดใหเปนนิติบุคคล การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ นับวาเปนสิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาทุกคน
ควรจะตองนํามาใช เพื่อใหการบริหารงานของสถานศึกษาประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายของรัฐ
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการ
บริห ารการศึ กษาตามหลั กธรรมาภิบ าลของผู บริ หารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็นของครูผู สอน สัง กัด สํานักงานเขตพื้ นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาจั นทบุ รี เพื่ อจะนําผลการวิ จัยไปประกอบการวางแผนการจั ด การศึ กษา และการบริ ห ารงานใน
สถานศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะทําใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการ
พัฒนาการบริหารการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาโดยรวม

ลัยร

1.เพื่อศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
2.เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณ เขตพื้นที่การศึกษา และขนาดสถานศึกษา
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การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไวดังนี้
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปการศึกษา
2556 จํานวน 2,196 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้กําหนดโดยใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and
Morgan. 1970 : 607 - 610) และการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช
ขนาดสถานศึกษาเปนเกณฑในการแบงชั้น ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 327 คน
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป นแบบสอบถามเกี่ยวกั บสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ได แก ประสบการณ เขตพื้นที่
การศึกษา และขนาดสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีจํานวน 58 ขอ คาดัชนีความสอดคลอง
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ระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence : IOC) มีคาตั้งแต 0.60-1.00 คาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง 0.51 – 0.85 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.97
การเก็บ รวบรวมข อมู ลผู วิจัยได ขอหนั งสื อจากบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ รําไพพรรณี ถึ งผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเพื่อขอความรวมมือในการทําวิจัยสงสถานศึกษาในจังหวัดจัน ทบุรี เพื่อขอ
ความรวมมือจากกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม และกําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และผูวิจัยดําเนินการ
เก็ บ รวบรวมแบบสอบถามด วยตนเอง จากนั้ นนํ าข อ มู ล มาวิ เ คราะห ด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จรู ป โดยวิ เ คราะห ข อมู ล ตาม
วัตถุประสงคและสมมุติฐานของการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คือ คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index
of item Objective Congruence : IOC) คาสั มประสิ ทธิ์ส หสัม พันธ ของเพีย รสัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับ คะแนนรวม และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (- Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เมื่อพบความแตกตาง ตรวจสอบความแตกตางโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)

ัฏรำ

ผลการวิจัย

สรุปและอภิปรายผล

าชภ

1. สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของครูผูสอน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณ และเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวม แตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ แตจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

มห
าว

ิทยา

ลัยร

จากการศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี สามารถสรุปสาระสําคัญและอภิปรายผลของการศึกษา ไดดังนี้
1. ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล เปนครูผูสอนที่มีประสบการณนอย จํานวน 168
คน คิดเปนรอยละ 51.38 มีประสบการณมาก จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 48.62 เปนครูผูสอนที่อยูในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จํานวน182 คน คิดเปนรอยละ 55.66 อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 44.34 เปนครูผูสอนอยูในสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 69 คน
คิด เปน รอยละ 21.10 เป นครู ผูส อนยู ใ นสถานศึ กษาขนาดกลาง จํานวน 109 คน คิ ด เป นรอยละ 33.33 และสอนอยู ใ น
สถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 45.57
2. สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของครูผูสอน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียง
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก คือ ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความโปรงใส และดานหลักคุณธรรม ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ไดสงเสริมใหสถานศึกษาเกิดการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล
และปฏิบั ติต ามหลั กเกณฑแ ละวิธีการบริห ารกิจการบ านเมื องที่ ดี เพื่ อสรางความตระหนั กและให ความรูแ กผู บริ หารและ
ครูผูสอนเกี่ยวกับหลักและแนวปฏิบัติประจําป ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี กําหนดใหสถานศึกษา
จัดทําแผนปฏิบัติ การที่ สอดคลองกับเปาหมายของหน วยงานตนสังกัด และสถานศึกษา จัด วางระบบควบคุ มภายใน จัดทํ า
ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการที่ชัดเจน เผยแพรใหประชาชนไดทราบ มีการประเมินผลเปนระยะ และรายงานผลอยางตอเนื่อง
ทุกป อีกทั้งยังสงเสริมใหสถานศึกษาบริหารจัดการการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู นําหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐ มนตรี วาด วยการสร างระบบการบริห ารกิ จการบ านเมื องที่ ดี พ.ศ.2546 ประกอบด วย หลั กนิติ ธรรม หลั ก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาบูรณาการและประยุกตใชใน
การบริหารจัดการการศึกษา เปนการบริหารจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับสภาวะ ในปจจุบันเพื่อสรางเสริมความกาวหนาในการ
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จัดการศึกษา พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ไดมาตรฐานตามเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุงเนนใหผูเรียนเปนผูมีความรู คูคุณธรรม มีจริยธรรม เกง ดี มีสุข
และสนองตอบความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น ที่สําคัญยิ่งหลักธรรมาภิบาล เปนแนวทางในการสรางเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาการบริหารงาน ของสถานศึกษา เปนประโยชนตอสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของใหมีกระบวนการในการบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ไดมาตรฐาน จน
สามารถยกระดับเทีย บเท ากั บการศึ กษาของประเทศเพื่อนบ านและอารยะประเทศ ต อไปในอนาคต (สํานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. 2554 : 20) จึงทําใหสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของไพฑูรย บังชิด (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบวา โดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก
อีกทั้งสอดคล องกับงานวิจัยของ สุชิน เรืองบุญสง (2551 : บทคัดยอ) ได ศึกษาเรื่องการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาลใน
โรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนตามหลั กธรรมาภิบาล
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณ โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา และครูทุกคนมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลเปนอยางดีจึงปฏิบัติ ตาม
ทางหลักการบริหารจัดการที่ดีตามนโยบายของรัฐบาลที่ไดเรงรัดใหนําแนวคิดหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิรูปในทุก ๆ ดาน
ทั้งการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และระบบราชการ เพื่อเปนการแกปญหาตาง ๆ (เกียรติยศ เอี่ยมคงเอก. 2546 :
1) โดยวางรากฐานแนวคิดนี้ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศัก ราช 2550 หลายประเด็นในเรื่องนี้ เชน ความ
โปรงใส การตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพ การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ และการกระจายอํานาจ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
และบุญมี ลี.้ 2544 : 41) เพื่อใหกระบวนการสรางหลักธรรมาภิบาลเกิดผลอยางจริงจังในระบบราชการสามารถบริหารงานได
คลองตัวมีความชัดเจนในการดําเนินบทบาท เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการใหบริการที่ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนได อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การบริ ห ารงานเกิ ด ความโปร ง ใสและตรวจสอบได เ ป นธรรมาภิ บ าล โดยอาศั ย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) ซึ่งกําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปน
คณะกรรมการปฏิบั ติหนาที่กําหนดแนวทางการบริหารราชการและการปฏิบั ติหนาที่ข องทุก ๆ สวนราชการใหเ ปนไปตาม
เจตนารมณ ข องพระราชกฤษฎี กา ว าด ว ยหลั กเกณฑ แ ละวิ ธีการบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื องที่ ดี หรื อ ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance) (สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2551 : 11) อีกทั้งผูบ ริหารสถานศึกษาและครูทุ กคนเป น
บุคลากรโดยตรงของหนวยงานราชการการบริหารจัดการศึกษา เปนองคกรหลักที่สําคัญยิ่งในสังคมจําเปนตองนําหลักธรรมาภิ
บาลมาใช ในการดําเนินการซึ่งเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 : 157) จึงทํา
ใหสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณ โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมคิด มาวงศ (2554 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรี ย น ตามความคิ ด เห็ นของครู สั ง กั ดโรงเรี ย นเทศบาล ในจั ง หวั ด ระยอง จันทบุ รี และตราด ผลการวิ จัย พบว า การ
เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามประสบการณ โดยรวมพบวา ทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการกระจายอํานาจจากกระทรวงในการบริหารจัดการการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ งาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สถานศึกษาของรัฐ ไดรับการ
ยกฐานะใหเปน นิติบุคคล ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษากอใหเกิดอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
หลายอยางทําใหความรับผิดชอบสูงขึ้นกวาเดิม อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษา และครูทุกคนตองปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีการปฏิรูปการศึกษาใหดีขึ้นกวาเดิม มีการกําหนดใหบุคลากรทุกคนในสังกัด
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ มี
ประสิ ท ธิภ าพ ประสิ ทธิ ผ ล เกิด ความคุ ม คา เยาวชนและประชาชนไดรั บ ความสะดวก และตอบสนองความต องการของ
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ประชาชน อีกทั้งไดกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลในกลยุทธที่ 5 สรางความเขมแข็งและ
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอํานาจอยางมีประสิทธิภาพ
บนหลักธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 :
8) จึงทําใหสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งตรงกัน
ขามกับงานวิจัยของไพฑูรย สุขผลานันท (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามเขต
จังหวัด โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
5. สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ร ะดั บ .05 ทั้ง นี้อาจเป นเพราะหลักธรรมาภิบ าล เป นมิ ติข องกระบวนทั ศน ใหม ของการบริ หารงานภาครัฐ ซึ่ง มี
องคประกอบที่สําคัญคือ การเนนบทบาทของผูบริหารงานภาครัฐในฐานะที่เปนผูใหบริการที่มีคุณภาพสูง ในการบริหารงานแต
ละระดับมากขึ้น เพื่อประกันเรื่องฉอราษฎรบังหลวงและความไมมีประสิทธิภาพการบริหารงานอยางโปรงใส ใหมีคุณภาพ
ระบบธรรมาภิบาลจึงเปนหัวใจสําคัญยิ่งของทุกองคกรไมวาหนวยงานราชการหรืองานเอกชน (เกษม วัฒนชัย. 2546 : 8) ที่
ผานมาระบบการศึกษามีปญหาในทุกระดับ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนตองโปรงใส คือการตรวจสอบได
และอธิบายไดทุกขั้นตอนตองมีผูรับผิดชอบ รัฐบาลจึงไดมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชนใหมีความพึงพอใจใน
การบริการภาครัฐมากขึ้น เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของสํานักนายกรัฐมนตรีที่ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2554 เพื่อใหทุกกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการ ถือปฏิบัติ การบริหาร
จัดการของสถานศึกษา ตามอํานาจหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน ซึ่งมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกนักเรียน
และเปนสถานศึกษาของรัฐ จึงตองนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปวา “ธรรมาภิบาล”
มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปนนิติบุคคล หลักธรรมาภิ
บาลสามารถบูรณาการเขากับการดําเนินงานของสถานศึกษา ไดแก งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การดําเนินงานดาน
วิชาการและการบริหารทั่วไป ซึ่งเปาหมายในการจัดการศึกษาคือทํา ใหผูเรียนเปนคนดี เกง มีความสุข ตอสังคมสืบตอไป
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 1) สถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน ยอมตองมีการพัฒนาแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทของ
สถานศึกษานั้น ๆ การใชงบประมาณในการบริห ารโครงการ หรือแมแ ตการบริ หารงานดานอื่นๆ ยอมแตกตางกัน ภาพ
ความสําเร็จของสถานศึกษาที่มีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา มีความคลองตัวเปนอิสระในการบริหาร และ
การจัดการตามความตองการของตนเองไดมากขึ้น ตามแนวทางการบริหารและการจัดการ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตองไดรับ
การสนับสนุนสงเสริม จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ตองกระจาย
อํานาจและมอบอํานาจที่มีตามสายบังคับบัญชาไปใหสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลใหมากที่สุด รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรให
เพียงพอตาม เกณฑ เพื่อใหสถานศึกษาสามารถนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานได
อย างมีป ระสิท ธิภ าพ การที่ ผูบ ริห ารปฏิ บัติ งานในสถานศึ กษาที่มี ขนาดแตกต างกัน ไม วาจะเป นสถานศึ กษาขนาดใหญ
สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็ก ผูบริหารคือผูที่จะพาองคกรดานการศึกษากาวไปสูความสําเร็จในการพัฒนา
ดานการศึกษา ทั้งนี้เปนการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยไม
คํานึงถึงขนาดสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 : 89) จึงทําใหสภาพการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
จําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี
ชินคํา (2553 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูตอการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 1 ผลการวิจัย พบวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครู ตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค
เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อัมพร พุ ดมี (2551 : 131) ที่ได ทําการศึ กษาเรื่องการบริห ารงานตามหลักธรรมาภิบ าลของผูบริหารโรงเรี ยน สังกั ด
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สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาอุ ดรธานี เขต 2 พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่อยูในโรงเรี ยนที่ มีขนาดตางกัน มีการบริหารงานตามหลั ก
ธรรมาภิบาล แตกตางกัน

ขอเสนอแนะ

ัฏรำ

ไพพ

ขอเสนอแนะทั่วไป
1. การบริหารสถานศึกษาจําเปนตองนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต ปรับใชใหมีความเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาและบูรณาการอยูในการบริหารงานของสถานศึกษาทั้ง 4 สวน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ผูบริหารควรสงเสริมสงเสริมใหบุคลากรใชวัสดุอุปกรณในทองถิ่นจัดทําสื่อการเรียน
การสอน ผูบริหารควรมีการวางแผนและสํารวจความตองการในการใชวัสดุและอุปกรณ เพื่อใหสามารถนํามาใชได และควร
บริหารใหสถานศึกษาไดใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่มีอยูอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนการสอน
2. ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษารวมถึงหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของไดมีความรูความเขาใจและการปฏิบัติ
ตามกรอบของหลักธรรมาภิบาลในทุก ๆ ดาน ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษา และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษา เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณ และระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2554
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ควรศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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การศึกษาบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
The Study Role of Strategic Leadership of School Administrators Under The
Municipality in Chanthaburi Rayong and Trat Provinces

าชภ

ัฏรำ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามตามประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอน สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จํานวน 260 คน ไดมาดวย
วิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.28 - 0.71 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอย
ละ คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)
และตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการตรวจสอบความแตกตางของเชฟเฟ (Scheffe')
ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง
และตราด โดยรวมอยู ในระดั บมาก 2) ผลการเปรี ยบเที ย บบทบาทภาวะผู นําเชิง กลยุท ธ ของผู บริ ห ารสถานศึ กษา สัง กั ด
เทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เมื่อพิ จารณาโดยรวมแตกตางกั นอยางมี นัยสําคัญ ทางสถิติ ที่
ระดับ .05
คําสําคัญ : ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ, ผูบริหารสถานศึกษา
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This research objective to study and compare the role of strategic leadership of school
administrators under the municipality in Chanthaburi Rayong and Trat Provinces. Classified according to
working experience and the size of the school the including the sample used in this research include
teachers Chanthaburi Rayong and Trat Provinces 260 people by random stratified proportionate. The
instruments used to collect data was ranging between 5 levels with the discrimination between 0.28 to
0.71 and the reliability of 0.92 used in the statistical analysis were percentage mean and standard
deviation, t-test and One-way analysis of variance (One - way ANOVA) and check the difference of pair by
the way check out the difference Scheffe'.
The results showed that the 1) Role of strategic leadership of school administrators under the
municipality in Chanthaburi Rayong and Trat Provinces overall at a high level. 2) Comparing the role of
Strategic leadership of school administrators under the municipality in Chanthaburi Rayong and Trat
Provinces were classified according to experience in practice overall no statistically significant. 3)
Comparing in the study role of strategic leadership of school administrators under the municipality in
Chanthaburi Rayong and Trat Provinces classified by the size of the school when considering the overall
no statistically significant. 05.
Keywords: strategic leadership, school administrators
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การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แ กไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ทําใหการบริหารจัดการในดานตาง ๆ ทางดานการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณการบริห ารงานบุ คคล และการบริหารงานทั่ วไปในสถานศึกษาจะเกิ ดประสิ ทธิผ ลได นั้น ผูบ ริหารสถานศึ กษา
จะตองมีลักษณะภาวะผูนําสูง เพื่อใหสามารถปรับตัวใหเหมาะสมทันตอการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตนและเขากับทุก
สถานการณ ไ ด โ ดยใช ค วามรู ค วามสามารถให เ กิ ด ประโยชน ต อ การบริ ห ารงานการศึ ก ษาอย า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาโดยการปฏิรูปการศึกษา กําหนดแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา คือ ปฏิรูปสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร และกระบวนการการเรียนการสอน สถานศึกษาเปน
หนวยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดในการจัดการศึกษา (วิโรจน สารรัตนะ. 2548 : 31)
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธเปนกระบวนการกําหนดทิศทางการสรางทางเลือกและนําไปสูการปฏิบัติ ผูนําตามทฤษฎีนี้จะ
เชื่อวา การที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการนั้นไมใชจะอาศัยโชคชวย แตจะตองเปนผลจากการที่คอยติดตามสถานการณ
เปลี่ยนแปลงทั้ งภายนอกองค การการคาดการณถึง อนาคตขององคการในระยะยาวและการพั ฒนายุท ธศาสตร เพื่อมุงไปสู
อนาคตที่พึงประสงค ดังนั้นผูนําในองคการตองมีภาวะผูนําเชิงกลยุทธ สามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งประกอบดวย การ
วางแผน การนําไปปฏิบัติ และการควบคุมหรือการประเมิน และสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลไดขึ้นอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยาง
เชน เกิดจากปจจัยที่มีการบริหารที่ดี ความสามารถในการจัดการองคการ การใชทรัพยากรที่หามาไดอยางคุม คา ภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธเปนผูนําที่มีความสามารถในการสรางสรรควิสัยทัศนในอนาคตและสานฝนใหเปนจริง มุงสูความมีประสิทธิผลของ
องคการ รวมทั้งความมีภาวะผูนําเชิงกลยุทธนั้นเปนรูปแบบผูนําชนิดหนึ่งที่นําความเจริญกาวหนามาสูอ งคการ โดยเริ่มจาก
การเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน กวางไกลและนําวิสัยทัศนมาสู การปฏิบัติไดอยางเปนผลสําเร็จ (เนตรพัณณา ยาวิราช. 2550 : 10)
การบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ เปนการบริหารจัดการที่มีการวางแผนโดยมุงพิจารณากําหนดทิศทาง ระยะเวลา วิธีการ
ปฏิบัติที่มีความชัดเจนในเชิงรุกหรือเชิงปองกันปญหาที่มุงเนนสัมฤทธิ์ผลและการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่มีทิศทางชัดเจน
ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธ เปนการมองกวาง โดยสามารถมองเห็นความสัมพันธกันระหวางสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
เชื่อมโยงในการทํางานสูความสําเร็จ การบริหารเชิงกลยุทธ เปนการมองไกลและมองลึกในการคาดคะเนอนาคตขางหนาระยะ
สั้นและระยะยาวใหเห็นไดอยางชัดเจน การบริหารเชิงกลยุทธ เปนการพิจารณาในเชิงยุทธศาสตรในการวิเคราะหทางเลือก
วิธีการทํางานใหสําเร็จอยางชาญฉลาดกลาแขงขัน แสวงหาความกาวหนารูเทาทันสถานการณ (ทรรศนะ บุญขวัญ.2549 : 10)
ผูบริหารสถานศึกษาในยุคปจจุบัน จึงตองมีรูปแบบของความเปนผูน ําที่นําความเจริญกาวหนามาสูองคการ ผูนําของ
องคการหลายแห งที่ประสบความสําเร็จ ลวนแตมี ความเป นผูนําเชิงกลยุท ธทั้งสิ้น ความเป นผูนําเชิงกลยุท ธ เริ่มจากการมี
คุณสมบัติสําคัญคือ เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลและนําวิสัยทัศนมาสูการปฏิบัติไดอยางเปนผลสําเร็จตามขั้นตอน ดังนั้นผูบริหาร
สถานศึกษาจําเปนตองมีภาวะผูน ําเชิงกลยุทธที่ตองปรับเปลี่ยนทิศทางวิธีการคิด และการบริหารจัดการแบบใหมที่สอดคลอง
กับ การเปลี่ ยนแปลง มี ความพยายามในการวางแผนกลยุ ทธ อย างสมบูร ณ ที่ ค รอบคลุ ม ภารกิ จและขอบข ายทั้ ง หมดของ
สถานศึ กษา ทําให มีการนําเอาเรื่องของกระบวนการบริหารงานโดยเฉพาะการนํ ากลยุท ธไปปฏิบัติ เชน การจั ดโครงสราง
สถานศึกษา วัฒนธรรมภายในสถานศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการควบคุมและประเมินผลกล
ยุทธเขามาบูรณาการรวมกัน เปนรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ โดยผูนําระดับสูงขององคการหรือ ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปน
บุคคลที่ตองมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษาในทุกขั้นตอน (ชาญชัย อาจินสมาจาร. 2550 :
5) ซึ่งสถานศึกษาจะเกิดการบริหารเชิงกลยุทธไดนั้น ตามแนวคิดของดูบริน (DuBrin. 2004 : 335) กลาววา ผูนําระดับสูงหรือ
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีองคประกอบ ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 5 ดาน คือ 1) ผูนําที่มีความคิดความเขาใจในระดับสูง 2)
ความสามารถในการนําปจจัยนําเขาตาง ๆ มากําหนดกลยุทธ 3) การมีความคาดหวังและการสรางโอกาสสําหรับอนาคต 4)
วิธีการคิ ดเชิ งปฏิ วัติ 5) การกําหนดวิ สัยทั ศน แตอยางไรก็ ตามการที่ผู บริห ารสถานศึกษาจะบริห าร เชิง กลยุ ทธไ ดผลดีนั้น
จําเปนตองมีการเสริมพลังใหผูบริหารมีโอกาสฝกและใชความเปนผูนําหรือภาวะผูนําไดอยางเต็มศักยภาพ ตองมีการอบรมและ
พัฒนาแบบเขมขนภายในระยะเวลาที่เพียงพอเพื่อสรางผูนํารุนใหมใหเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพ ซึ่งผูนําที่ดีควรมีการ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ วิธีการในการพัฒนาบุคคลระดับ นักบริหารสามารถทําไดหลายวิธี เชน การประชุมสัม มนา และการ
พัฒ นาตนเองของผูบ ริห ารสามารถทํ าไดห ลายด านทั้ง การพั ฒ นาบุค ลิกภาพ จิต ใจ อารมณ สัง คม การพัฒ นาดา นความรู
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ความสามารถ ทักษะในการทํางานใหมีความเชี่ยวชาญ และการพัฒนาภาวะผูนําใหทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคปจจุบัน (สุเทพ พงศศรีวัฒน. 2548 : 408)
การจั ดการศึ กษาของสถานศึ กษา สั งกั ดเทศบาลอยู ในความรั บผิ ด ชอบร วมกันระหวางกระทรวงศึ กษาธิการกั บ
กระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รและ
การประเมินผล สวนกระทรวงมหาดไทยดูแลรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร งานธุรการ และการสนับสนุนงบประมาณ โดย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดตั้งสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่นในระดับกรมและกองการศึกษา ใน
แตละเขตเทศบาลทั่วประเทศ เพื่อดูแลการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาในสังกัดเทศบาลไดรับนโยบายจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และตองพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่นใหพรอมที่จะรับถายโอนสถานศึกษาจากสังกัด
อื่นมาอยู ในความรับ ผิ ด ชอบ ตามแผนการกระจายอํา นาจสู องค กรปกครองส วนทองถิ่น ผูบ ริ หารเปนบุ คคลสํา คั ญที่ ต อง
เกี่ยวของเพราะผูบริหารเปนปจจัยความสําเร็จที่สําคัญจะเห็นไดวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จะตองจัด
การศึกษาในทองถิ่นอยางหลากหลายตามหลักการและนโยบายของทางราชการที่กําหนดไว โดยเทศบาลแตละแหงจะบริหาร
และดําเนินการจัดการศึกษาในทองถิ่นของตนโดยตรงกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทยเปนเพียงผูใหการสงเสริม
และสนับสนุนใหดําเนินงานไปไดโดยเรียบรอย และบรรลุผลดียิ่งขึ้น เทศบาลแตละแห งจึงมีอํานาจที่จะใชดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวตามกฎหมาย (เกษม วัฒนชัย.2547: 12)
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจันทบุรี ระยอง และตราด มีการจัดการเรียนการสอน 3
ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งเปนสถานศึกษาสังกัดเทศบาลซึ่งเปน
หนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจสําคัญประการหนึ่งคือการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวั ย ประถมศึ กษา และดํ า เนิ นงานตามโครงการขยายโอกาสทางการศึ กษา โดยขยายการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ
ประถมศึกษาตอนตน และไดขยายการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งอยูในการควบคุมกํากับดูแล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีหนาที่ในการจัดการศึกษาที่ไดรับการถายโอนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหป ระชาชนมีความเชื่อถือ ศรัทธา และมั่นใจ พรอมที่จะสงลูกหลายใหมาเรียนเพื่อพัฒนาให มี
ความสมบู รณ ทุกดาน จะไดโ ตขึ้ นเปนคนที่มี คุณภาพของสั งคมในภายหนา องค กรปกครองสวนทองถิ่ นในจั งหวัด จั นทบุ รี
ระยอง และตราด มีภารกิจการจัดการศึกษา ดังนี้ คือ จัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาความพรอมแก
เด็ กตั้ งแตแ รกเกิด จนถึง กอนการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เพื่ อใหเ ด็ กปฐมวัย ได พัฒ นาทั้ งด านรางกาย จิต ใจ อารมณ สัง คม และ
สติปญญา และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาและวางรากฐานชีวิตการเตรียมความพรอมของ
เด็กทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพ และสั งคม ใหนักเรียน พัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค ดานคุณธรรม
จริยธรรม ความรู การจัดบริการใหความรูดานอาชีพ เปนการจัดบริการและ/หรือสงเสริมสนับสนุนพัฒนาความรูทักษะในการ
ประกอบอาชีพแกประชาชน ตลอดจนการจัดการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน เปนการจัดและสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานดานกีฬา นันทนาการ และการดําเนินงานดานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญ ญาทองถิ่ น เป นการดําเนิ นงานดานกิ จกรรมส งเสริ ม สนั บสนุน อนุรั กษ ศาสนา ศิ ลปวัฒ นธรรม องคกรปกครองส วน
ทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ ใหแกประชาชนโดยเฉพาะการบริการสาธารณะขั้นพื้ นฐานที่มีความ
เกี่ยวของใกลชิดกับประชาชนในเขตบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ บริการสาธารณะดานการศึกษา เปนภารกิจ
สําคัญประการหนึ่งที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ (สันติ บุญภิรมย. 2552 : 9)
การบริหารเชิงกลยุทธจึงเปนงานที่สําคัญของผูบริหารที่จะเกี่ยวของกับการกําหนดกลยุทธของสถานศึกษา และ
การนํากลยุทธนั้นไปปฏิบัติ ใหสถานศึกษากาวไปในทิศทางที่เหมาะสม และประสบความสําเร็จ การบริหารเชิงกลยุทธจึงเปน
หัวใจของการบริหาร โดยผูบริหารจะตองมีการวางแผนกลยุทธที่ชาญฉลาด กําหนดกลยุทธที่แตกตางจากผูอื่น แตเปนความ
แตกตางเชิงสรางสรรค เพื่อใชเปนแนวทางใหสถานศึกษาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อใหสามารถบรรลุ
เปาหมายตามที่ตองการ ถาปราศจากแผนกลยุทธ สถานศึกษาจะไมมี แนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงานและไมมีแผนที่จะ
ปฏิบัติใหเ หมาะสมกั บสภาพแวดลอมที่เ ปลี่ยนแปลงไป (ภารดี อนั นตนาวี. 2551 : 7) ดังนั้ น ผูบริหารสถานศึกษา สังกั ด
เทศบาลในจังหวัดจันทบุ รี ระยอง และตราด จะตองเปนผูมี ศักยภาพในการวางแผน และการบริห ารจัดการเชิงกลยุทธ มี
วิสัยทัศนในการทํางานที่ชัดเจนสามารถกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจน มุงมั่นเพื่อสรางภาพลั กษณใหมของ
องคกรตลอดจนควรนํ าหลั กการและแนวคิ ดเกี่ ยวกั บ การบริห ารเชิง กลยุ ทธ ที่ ดีแ ละเหมาะสม เพื่อนํ ามาใช บริ ห ารงานใน
สถานศึกษา เพื่อชวยใหสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาไดอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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ใหผูวผิจู้วัยิจมีัยคมีวามสนใจที
่จะศึ่จกะศึษาบทบาทภาวะผู
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สถานศึกษา
ษา สัสังงกักัดดเทศบาลในจั
เทศบาลในจังหวั
งหวั
นทบุ
รี ระยอง
และตราด
่อน�ำผลที
่ได้จากงานวิ
จัยในการวางแผนปรั
ไปใช้ในการวางแผนปรั
ดจัดนจัทบุ
รี ระยอง
และตราด
เพื่อนํเพืาผลที
่ไดจากงานวิ
จัยไปใช
บปรุง บปรุง
เชิงกลยุทธ์ธของผู้บ ริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ต่ตอไป
พัฒนาบทบาทภาวะผูน้ ํา�ำเชิ

วัตถุประสงคของการวิจัย
ตราด

1. เพื่อศึกษาบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
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2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง
และตราด จําแนกตามตามประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาด
ของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี
ระยอง และตราด จําแนกเปน 5 ดาน ไดแก ผูนําที่มีความคิดความเขาใจระดับสูง ความสามารถในการนําปจจัยนําเขาตาง ๆ
มากําหนดกลยุทธ การมี ความคาดหวั งและการสรางโอกาสสําหรับ อนาคต วิธีการคิ ดเชิง ปฏิวัติแ ละการกําหนดวิสั ยทัศน มี
ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผู วิจัยขอหนังสือจากบั ณฑิตวิทยาลั ย มหาวิ ทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี ถึ งผู อํานวยการสถานศึกษา สังกั ดเทศบาลใน
จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เพื่อขอความรวมมือในการวิจัยเพื่อแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัย และขอความอนุเคราะห
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย
2. ผูวิจัยกําหนดวันในการเก็บรวบรวม และแบบสอบถาม และดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยอาศัยการคํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1. การจัดทําขอมูลโดยการคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ แลวนํามาลงรหัสและทําการวิเคราะหขอมูล
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ ประสบการณในการปฏิบัติงาน เขตจังหวัด และ
ขนาดของสถานศึกษา วิเคราะหโดยหาคารอยละ
3. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี
ระยอง และตราด โดยการหาคาเฉลี่ย (  ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการ
แปลความหมายเปนชวงคะแนน ดังนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ. 2550 : 7 )
4. วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุ รี
ระยอง และตราด จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบ คาที (t - test)
5. วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี
ระยอง และตราด จําแนกขนาดของสถานศึกษาโดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) กรณีพบความ
แตกตางใชวิธีการทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe')
6. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ทําในรูปตารางประกอบบรรยาย

ผลการวิจัย

1. ข อมูล ของครู ผูส อนสั งกั ด เทศบาลในจั ง หวั ด จันทบุ รี ระยอง และตราด จําแนกตามผู มี ประสบการณ ใ นการ
ปฏิบัติงานมาก จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 56.20 มีประสบการณในการปฏิบัติงานนอย จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ
4.3.80 และครู ผู สอนส วนใหญ ปฏิ บัติ งานในสถานศึ กษาขนาดเล็ ก จํ านวน 133 คน คิด เปนรอยละ 51.20 ปฏิ บั ติง านใน
สถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 35.40 และสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 35 คิดเปนรอยละ 13.50
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2. บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวม
อยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ 3 ลําดับ ดานผูนําที่มีความคิดความเขาใจระดับสูง ดานความสามารถ
ในการนําปจจัยนําเขาตาง ๆ มากําหนดกลยุทธ ดานการมีความคาดหวังและการสรางโอกาสสําหรับอนาคต
3. การเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง
และตราด จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา
3.1 บทบาทภาวะผูนําเชิง กลยุท ธของผูบริห ารสถานศึกษา สังกัด เทศบาลในจังหวั ดจันทบุรี ระยอง และตราด
จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 บทบาทภาวะผูนําเชิง กลยุท ธของผูบริห ารสถานศึกษา สังกัด เทศบาลในจังหวั ดจันทบุรี ระยอง และตราด
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เมื่อพิจารณาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
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การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ดังตอไปนี้
1. บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวม
อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานของตนใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป อันเปนผลมาจากการปฏิรูปการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมองที่มี
การแขงขันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหทัดเทียมกับนานาประเทศ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองอาศัยความเปนผูนําที่
เขมแข็งจึงจะสามารถสรางความมั่นใจ ความมั่นคงใหกับคนในองคการและกอใหเกิดการยอมรับในการทํางาน ดังนั้นผูบริหาร
สถานศึกษาตองมีบทบาทในการปฏิบัติงานใหบรรลุจุดมุง หมายที่ตองการ หรือทํางานใหไดผลมากกวาความคาดหวังที่กําหนด
ไว (นิตย สัมมาพันธ. 2549 : 10) สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล สุภาทอง (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ผลการศึกษาพบวา
ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารแบบตาง ๆ อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัย
ของณัฐวุฒิ ภารพบ (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัด ภาคใต
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดภาคใต โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนก
ตามประสบการณ ในการปฏิบัติ งาน โดยรวมแตกต างกั นอย างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 ทั้ งนี้เ ปนเพราะวา พื้นฐาน
ความคิดยอมมีความแตกตางกันตามคุณลักษณะภูมิหลังของครูผูสอน กลาวคือ การที่บุคคลหนึ่งจะใหความคิดเห็นตอรูปแบบ
พฤติกรรมการดําเนินงานของผูบริหาร ยอมจะตองมีเกิดจากความรู ความเขาใจ และประสบการณในการทํางานตางๆ เพื่อให
เกิ ดการตั ด สินรูป แบบภาวะผู นําหรื อแนวทางการปฏิบั ติง านที่ ชั ดเจน ซึ่ง แตกต างกันกั นไปตามลั กษณะภูมิ หลั ง (ชาญชั ย
อาจินสมาจาร. 2550 : 10) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขัตติยา ดวงสําราญ (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ สําหรั บโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบรู ปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ สําหรั บ
โรงเรียนขนาดเล็ก จําแนกตาม ประสบการณ พบวาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนก
ตามขนาดของสถานศึ ก ษา เมื่ อพิ จ ารณาโดยรวมแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ทั้ ง นี้ เ ป นเพราะ
ความสามารถในการบริหารจัดการภายในองคกรของผูบริหารสถานศึกษาภายใตความแตกตางในวัฒนธรรมองคกร ขนาดของ
องคกร การปฏิบัติหนาที่และจํานวนบุคลากร บทบาทหนาที่ของผูบริหารจึงแตกกันไปตามบริบทของสถานศึกษา (ชาญชัย
อาจินสมาจาร. 2550 : 13) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปนัดดา วรกานตทิวัตถ (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรูของผูบริหารและครู ผลการศึกษาพบวา
ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนขนาดตางกัน รับรูสภาพที่เปนจริงและสภาพที่คาดหวัง โดยภาพรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ขอเสนอแนะ

จากการศึกษาบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
ตราด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
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ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาดานผูนําที่มีความคิดความเขาใจระดับสูง โดยการสรางแรงจูงใจโดยเสนอ
วิธกี ารแกไขปญหาแบบใหมที่มีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมี การพัฒนาความสามารถในการนําปจจัยต าง ๆมากํ าหนดกลยุ ทธ โดยการบริหาร
จัดการขอมูลประยุกตใชขอมูล ขาวสารความรูและแนวคิดใหม ๆ มาพัฒนางาน
3. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาความคาดหวังและการสรางโอกาสสําหรับอนาคตโดยการวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา เพื่อหาแนวทางแกไขเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
4. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาวิธีการคิดเชิงปฏิวัติ โดยควรคิดนอกกรอบเพื่อหาเทคนิควิธีการที่แปลกใหม
และสรางสรรคในการแกไขปญหาหรือพัฒนางาน
5. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาในดานการกําหนดวิสัยทัศน โดยควรเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้ ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
ตราด เชิงลึกดวยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหทราบรายละเอียดของปญหาชัดเจนมากขึ้น เชน การสัมภาษณ เปนตน
2. ควรศึ กษาป จจั ย ที่ ส ง ผลต อบทบาทภาวะผู นําเชิ ง กลยุ ทธ ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ กษา สั ง กั ด เทศบาลในจั ง หวั ด
จันทบุรี ระยอง และตราด
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Production of Past Simple Negatives
among Rambhai Barni Rajabhat University’s Students
นพกฤษฏิ์ กัลปนา และ ชัชวาล อยูดี
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจวานักศึกษาสามารถผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลโครงสราง Transitive ได
แมนยํามากกวาโครงสราง Intransitive หรือไม และเพื่อสํารวจวานักศึกษาที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณมากกวาจะ
มีความสามารถในการผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลไดแมนยํามากกวานักศึกษาที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณนอย
กวาหรือไม กลุมเปาหมายที่ศึกษามี 2 กลุม คือ นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและการตลาดชั้นปที่ 1 จํานวน 47 คน และนักศึกษา
คณะครุศาสตรสาขาภาษาอังกฤษชั้นปที่ 4 จํานวน 47 คน โดยนักศึกษาทั้งสองกลุมไดเรียนเนื้อหาเรื่อง Past Simple ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 เหมือนกัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบการแปลที่มีประโยค “ปที่แลว
ฉันไมไดซื้อบานหลังนั้น” เปนโจทยเปาหมายของโครงสราง Transitive และประโยค “เมื่อวาน ฉันไมอยูที่บาน” เปนโจทย
เปาหมายของโครงสราง Intransitive สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คา t-test
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความสามารถในการผลิตรูปกริยาทั้งสองประเภทโดยไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ทั้งนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตรภาษาอังกฤษที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณมากกวาและนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและ
การตลาดที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณนอยกวามีความสามารถในการผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลทั้งสองประเภท
โดยไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ ผูวิจัยคนพบผลการศึกษาใหมเพิ่มเติม คือ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและ
บัญชีมีการละกริยาหลักภายในรูปกริยาปฏิเสธ “ไมอยูที่บาน” ในปริมาณมากกวานักศึกษาสาขาครุศาสตรภาษาอังกฤษ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบ developmental errors ในรูปกริยา “ไมซื้อบาน” จากนักศึกษาทั้งสองกลุมในปริมาณ
ที่มากกวารูปกริยา “ไมอยูที่บาน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: การรับภาษาที่สอง, การวิเคราะหขอผิดพลาด, Past Simple, การละกริยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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This research aimed to investigate whether Rambhai Barni Rajabhat University (RBRU)’s students
abilities of producing a past-simple negative Transitive predicate were higher than those of its Intransitive
counterpart. It also aimed to investigate whether students who had a higher level of English exposure had
higher accuracy on the production of past simple negatives than those who had a lower level of English
exposure. There were 94 research participants in this study. They were divided into 47 students in a
lower-level-of-exposure group and 47 in a higher-level-of-exposure group. Those in a higher group were
from an English Education major while those in a lower group were from a Marketing major and an
Accountancy major. A research instrument was a translation task, which had a sentence “Last year I didn’t
buy that home,” as the target item of the Transitive type including “Yesterday I didn’t stay at home” as
the target item of the Intransitive type. The tools of statistical analyses included Mean, Standard
Deviation, and T-test. Results revealed that there were no statistically significant differences between
Transitive and Intransitive productions in both groups. The results also revealed that there were no
statistically significant differences between a higher and a lower group’s abilities on the production of
past simple negatives. Interestingly, the researchers found new findings in which a lower group omitted
main verbs within the negative predicates ‘didn’t stay at home’ in a higher frequency than a higher group
did. In addition, there were statistically significant differences between the numbers of developmental
errors among the two types of negative predicates. The developmental errors of “didn’t buy” are in a
higher frequency than those of “didn’t stay” among RBRU’s students.
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สถานะของภาษาอังกฤษในประเทศไทยจัดอยูในฐานะภาษาตางประเทศ (EFL: English as a Foreign Language)
ซึ่งแตกตางจากสถานะของภาษาอังกฤษที่ถูกจัดใหอยูในฐานะภาษาที่สอง (ESL: English as a Second Language) สถานะ
EFL หมายถึ ง สถานะภาษาอั ง กฤษที่ ไ ม ไ ด ถู ก กํ าหนดให ใ ช เ ป น ภาษาหลั ก ในการติ ด ต อ สื่ อ สารของประเทศ (Official
Language) ตัวอยางประเทศที่จัดใหภาษาอังกฤษอยูในสถานะ EFL อาธิ ประเทศสวีเดน ประเทศญี่ปุน ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศเหล า นี้ กํ าหนดให ภาษาสวี ดิ ช ภาษาญี่ ปุ น และภาษาอิ น โดนี เ ซี ย เป น ภาษาหลั ก ในที่ ใ ช ใ นการติ ด ต อ สื่ อ สาร
ภายในประเทศตามลําดับ ซึ่ง แตกต างจากประเทศที่จัด ภาษาอัง กฤษให อยู ในฐานะภาษาที่ สอง เชน ประเทศฟลิ ปป น ส ที่
กําหนดให ภาษาตากาล็อกและภาษาอังกฤษเปนสองภาษาหลั กที่ใชในการติดตอสื่อสาร ประเทศสิงคโปรกําหนดใหม ีถึง สี่
ภาษาที่ใชในการติ ดตอสื่อสาร ไดแ ก ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย ภาษาจีน และภาษาทมิ ฬ เปนตน ในยามที่พลเมืองของ
ประเทศที่ ใ ช ภ าษาอั ง กฤษในฐานะภาษาที่ ส องอยู นอกห องเรี ย นภาษาอั ง กฤษ พวกเขาจะมี โ อกาสในการสั ม ผั ส และใช
ภาษาอังกฤษมากกวาโอกาสของพลเมืองของประเทศที่ภาษาอังกฤษจัดอยูในฐานะภาษาตางประเทศ (Oxford University
Press ELT, 2011) สมมติฐ านดั งกล าวมี งานวิจัย ของ Gaëtanelle (2015) สนับ สนุน Gaëtanelle พบว าผูเ รียนที่ใ ช
ภาษาอังกฤษในฐานะ ESL มี แนวโนมที่จะใช Discourse Markers ไดเหมือนเจาของภาษาในปริม าณมากกวาผูเรียนที่ใ ช
ภาษาอังกฤษในฐานะ EFL โดย Discourse Markers คือ หนวยที่ใชแสดงความสัมพันธระหวางอรรถ เชน so หรือ because
ใชแสดงความสัม พันธร ะหวางอรรถแบบเปนเหตุเ ปนผล but ใชแสดงความสัมพั นธร ะหวางอรรถแบบขัดแย ง (Schiffrin,
1997)
ในบริบทของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยปรับจุดเนนกา
รเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด Communicative Language Teaching (CLT) ซึ่งมุงเนนความสามารถในการ
สื่อสาร (Communicative Competence) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) แนวคิด CLT แตกตางจาก
วิธีส อนแบบดั้ งเดิม (Traditional Approach) อั นมุ งเน นความสามารถทางไวยากรณ (Grammatical Competence)
แนวคิด CLT มักจัดการเรียนการสอนโดยเริ่มจากการฟง ตามดวยการพูด การอาน และการเขียนตามลําดับ ผลวิจัยการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด CLT ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตในป 2555 และ 2556 โดยใหครูเจาของภาษา
สอนภาษาอังกฤษเปนเวลา 2 คาบ/ สัปดาห พบวาคะแนน O-NET ของนักเรียนในโรงเรียนเพิ่มขึ้นจากผลคะแนนของป 2554
ที่ จัด ให ค รู เ จ าของภาษาสอนภาษาอั ง กฤษเพี ย ง 1 คาบ/ สั ป ดาห แต อย างไรก็ ต าม อุ ลิ ต า ที เ กาะ ได วิ จัย เปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพของจัดการเรียนการสอนไวยากรณเรื่อง Post-Nominal Participial Phrases โดยใชวิธีสอนอยางชัดแจงตาม
แนวทางการสอนแบบดั้งเดิม (Explicit Instruction) และวิธีสอนแบบแฝงไวยากรณในบริบท (Implicit Instruction) ใหแก
นักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีชัดแจงมีความ
แมนยําทางไวยากรณเรื่องดังกลาวมากกวา (Teekoh, 2014)
ตามหลักสูตรปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กําหนดใหนักศึกษาทุก
คนตองเรีย นในรายวิช าภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสาร 1 และ 2 คําอธิบายรายวิชาของภาษาอัง กฤษเพื่อการสื่อสาร 1 และ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ตางมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่เขาศึกษาตั้งแตป 2553 ถึง 2557 จะตองใชหนังสือ Four Corners 1
แตงโดย Jack C. Richards และ David Bohlke เปนตําราหลักในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 และ 2
หนั ง สื อ Four Corners 1 มุ ง เน น การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษทั้ ง 4 ทั ก ษะตามแนวคิ ด CLT
ตําราหลักดังกลาวมีกิจกรรมการสอนไวยากรณเปนจํานวน 2 คอลัมนตอหนึ่งบทเรียน ในบทเรียนที่ 10 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การบรรยายประสบการณในอดีต (Past Experience) ไดจัดใหมีการบูรณาการไวยากรณเรื่อง Past Simple อภายในบท
ผูวิจัยไดนับจํานวนตัวอยางรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลในบทเรียนที่ 10 พบวามีจํานวนรูปกริยาปฏิเสธเปนจํานวน 21 รูปกริยาที่
จัด อยูใ นสวนเนื้ อหา สํ าหรั บรู ป กริย าปฏิ เ สธที่ นักศึ กษาจะได รั บโอกาสในการฝ กผลิ ต มี เ พี ยง 5 รู ปในแบบฝ กหั ด เท านั้ น
นอกจากนี้ทั้ง 5 รูปกริยาที่นักศึกษาไดฝกผลิตลวนจัดอยู ในโครงสราง Transitive (SVO) ตามทฤษฎี วากยสั มพันธ ไดแ ก
“Pedro didn’t play basketball,”, “Pedro didn’t listen to music,”, “Pedro didn’t shop for new clothes,” “I
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did not have time,” และ “I did not buy anything,” ในสวนของรูปกริยาปฏิเสธโครงสราง Intransitive ไมปรากฏใน
แบบฝกหัดใดๆ ของบทเรียนที่ 10 มีปรากฏเพียงในสวนเนื้อหาเปนจํานวนสามรูปกริยาเทานั้น ไดแก “You didn’t stay
out late,” “We didn’t cry,” และ “They didn’t stay at home,”
ผู วิ จั ย ได รั บ มอบหมายให จั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร 2 ในภาคการศึ ก ษาที่ 2
ปการศึกษา 2557 ใหแกนักศึกษาปที่ 1 สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาบัญชี เปนจํานวน 161 คน นอกจากนี้ยังไดรั บ
มอบหมายใหจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเรียนภาษาดวยการแสดง ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 ใหแก
นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตรภาษาอังกฤษเปนจํานวน 77 คน ผูวิจัยตั้งสมมติฐานวานักศึกษาทั้งสองกลุมที่นํามาเปนกลุม
ตัวอยางในการวิจัย นาจะมีแนวโนมในการผลิตกริยาปฏิเสธอดีตกาลโครงสราง Transitive ไดแมนยํามากกวารูปกริยาปฏิเสธ
อดีตกาลโครงสราง Intransitive ภายใตเงื่อนไขเดียวกันของทั้งสองกลุมตัวอยางที่ไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
และ 2 และไดใชหนังสือ Four Corners 1 เปนตําราหลักของทั้งสองวิชาเหมือนกัน นอกจากนี้ผูวิจัยยังตั้งคําถามการวิจัยเพื่อ
สํารวจแนวโนมวาผู เรียนที่มี โอกาสสัม ผัสภาษาอั งกฤษในปริมาณมากกวา (ครุศาสตร ) นาจะมี ความสามารถในการผลิตรู ป
กริ ยาปฏิ เสธอดีต กาลได แม นยํ ามากกวาผูที่ มีโ อกาสสั มผั สภาษาอั งกฤษในปริม าณนอยกว า (บั ญชี และการตลาด) หรือไม
ภายใตเงื่อนไขเดียวกันของทั้งสองกลุมตัวอยางที่กลาวมา คือ ทั้งสองกลุมไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 และ 2
และไดใชหนังสือ Four Corners 1 เปนตําราหลักของทั้งสองวิชาเหมือนกัน แตทั้งสองกลุมแตกตางกันที่โอกาสในการใชและ
สัมผัสภาษา โดยกลุมตัวอยางนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตรมีโอกาสสัมผัสและใชภาษาในปริมาณมากกวากลุมตัวอยาง
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาบัญชีและการตลาด

วัตถุประสงคของการวิจัย

าชภ

1. เพื่อสํารวจวาผูเรียนสามารถผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลโครงสราง Transitive ไดแมนยํามากกวาโครงสราง
Intransitive หรือไม
2. เพื่อสํารวจวาผูเรียนที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณมากกวามีความสามารถในการผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีต
กาลไดแมนยํามากกวาผูเรียนที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณนอยกวาหรือไม
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กลุมตัวอยางมาจากสองสาขาวิชา คือ สาขาบัญชี/การตลาด และ สาขาวิชาครุศาสตรภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางของ
สาขาวิชาบัญชีและการตลาดดั้งเดิมมี 161 คน ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางดังกลาวเพียง 47 คน การคัดเลือกกลุม
ตัวอยางทั้ง 47 คนใชแบบทดสอบการแปล (Translation Task) ชวยคัดเลือก สําหรับกลุมตัวอยางของสาขาวิชาครุศาสตร
ภาษาอังกฤษ ในขั้นตอนแรกใชวิธีคัดแบบสุม (Simple Random Sampling) จาก 77 คน คัดเลือกเหลือ 47 คน และยังใช
แบบทดสอบการแปลชวยคัดเลือกอีกขั้น ผูวิจัยสามารถวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางดังกลาวทั้งหมด 47 คน (ดูยอหนา
ถัดไปเพิ่มเติม)
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยพิจารณาวากลุมตัวอยางมีความสามารถในการใช did ในฐานะกริยาชวยในประโยค
ปฏิเสธ/ประโยคคําถามหรือไม โดยพิจารณาจํ านวนครั้งในการผลิตกริยา did ในประโยคปฏิเสธหรือประโยคคําถาม หาก
นักศึกษาสามารถผลิตกริยาชวย did ได 1 ตําแหนงอยางนอย ผูวิจัยจึงจะนําขอมูลจากนักศึกษามาวิเคราะหตอไป นักศึกษาที่
ไมสามารถใช did ในฐานะกริยาชวยประโยคปฏิเสธหรือประโยคคําถามไดแมแต 1 ตําแหนง ผูวิจัยจะไมนํามาวิเคราะหขอมูล
จากหลักเกณฑการคัดเลือกดังกลาว ในกลุมนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและการตลาดมีนักศึกษาเปนจํานวน 114 คนที่ไมสามารถ
ใชกริยา did ในฐานะกริยาชวยได ผูวิจัยจึงไมนําขอมูลจากนักศึกษาเปนจํานวน 114 คน มาวิเคราะห อยางไรก็ตาม ในสวน
ของกลุมนักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษ หลังจากสุมนักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษดวยวิธี Simple Random Sampling
ใหเหลือ 47 คนแลว ภายหลังจากนักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษไดทําแบบทดสอบการแปล ผูวิจัยไมพบผูที่ไมสามารถใช
กริยา did จึงนําขอมูลของนักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษมาวิเคราะหทั้ง 47 คน
กลาวโดยสรุปถึงกระบวนการในการคัดเลือกกลุมตัวอยางสาขาวิชาบัญชีและการตลาด คือ ดั้งเดิ มกลุมตัวอยางมี
161 คน มีนักศึกษาที่ไมสามารถผลิตกริยา did ในฐานะกริยาชวย 114 คน คงเหลือนักศึกษาของสาขาวิชาการตลาดและบัญชี
ที่ปรากฏการใชกริยา did อยางนอย 1 ตําแหนงเปนจํานวน 47 คน จึงนําขอมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและการตลาดทั้ง
47 คนดังกลาว มาวิเคราะหขอมูล
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ในสวนของนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตรภาษาอังกฤษ ผูวิจัยนําขอมูลจากนักศึกษาทั้ง 47 คน มาวิเคราะหทั้งหมด
เนื่องจาก ไมพบนักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษที่ไมสามารถใชกริยา did
กระบวนการใชเครื่องมือวิจัย เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ผูวิจัยแจกแบบทดสอบการแปลใหแกกลุมตัวอยางสาขาวิชา
บั ญ ชี แ ละการตลาดชั้ น ป ที่ 1 ในช วงหนึ่ ง สั ป ดาห ห ลั ง จากจบการเรี ย นการสอนบทที่ 10 กลุ ม ตั ว อย างมี เ วลาในการทํ า
แบบทดสอบการแปลเปนเวลาหนึ่งชั่วโมง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ผูวิจัยแจกแบบทดสอบการแปลใหแกกลุมตัวอยางชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตร กลุมตัวอยาง
มีเวลาในการทําแบบทดสอบการแปลเปนเวลาหนึ่งชั่วโมงเชนเดียวกับกลุมตัวอยางสาขาวิชาบัญชีและการตลาด
เครื่ องมื อที่ ใชใ นการวิ จัย คือ แบบทดสอบการแปล (Translation Task) ซึ่ง มีจํานวนโจทย ประโยค 10 โจทย
แบงเปนโจทยประโยคบอกเลา 4 ประโยค โจทยประโยคปฏิเสธ 2 ประโยคแบงเปน Transitive 1 ประโยค Intransitive 1
ประโยค และโจทยประโยคคําถาม 4 ประโยค โจทยประโยคปฏิเสธเปนโจทยประโยคที่ใชในการทดลองโดยออกแบบใหมี
คําศัพทและบริบทคลายกัน โจทยประโยค Transitive คือ “ปที่แลว ฉันไมไดซื้อบานหลังนั้น” โจทยประโยค Intransitive คือ
“เมื่อวาน ฉันไมอยูที่บาน” โจทยประโยคบอกเลาและประโยคคําถามใชเพื่อเปนประโยคลวงไมใหกลุมตัวอยางสามารถจับ
ประเด็นทางไวยากรณที่ผูวิจัยกําลังทดสอบกลุมตัวอยางอยู
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test เพื่อเปรียบเทียบวากลุมตัวอยางทั้ง
สองกลุมสามารถผลิตกริยาปฏิเสธอดีตกาลโครงสราง Transitive ไดแมนยํามากกวาโครงสราง Intransitive หรือไม และเพื่อ
สํารวจวาผูเรียนที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณมากกวา (นศ. ครุศาสตรภาษาอังกฤษ ป 4) มีความสามารถในการ
ผลิ ตรู ปกริย าปฏิเ สธอดีต กาลไดแ มนยํามากกว าผู เรี ยนที่มี โ อกาสสัม ผัส ภาษาอั งกฤษในปริ มาณน อยกวา (นศ. บัญ ชีแ ละ
การตลาด ป 1) หรือไม
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จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อสํารวจวาผูเรียนสามารถผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลโครงสราง Transitive ได
แมนยํามากกวาโครงสราง Intransitive หรือไม สามารถตอบคําถามการวิจัยนี้ไดดังนี้
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาบัญชีและการตลาด (N=47) ผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาล “ฉันไมไดซื้อบานหลังนั้น” ได
ถูกตามหลักภาษา ร อยละ 51.06 ผลิต รู ปกริ ยาปฏิเ สธอดี ตกาล “ฉั นไม อยู ที่ บาน” ได ถูกตามหลักภาษา ร อยละ 46.81
ความสามารถในการผลิตรูปกริยาทั้งสองประเภทของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและการตลาด ไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาครุศาสตรภาษาอังกฤษ (N=47) ผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาล “ฉันไมไดซื้อบานหลัง
นั้ น ” ได ถู ก ตามหลั ก ภาษา ร อ ยละ 53.19 ผลิ ต รู ป กริ ย าปฏิ เ สธอดี ต กาล “ฉั น ไม อ ยู ที่ บ า น” ได ถู ก ตามหลั ก ภาษา
รอยละ 55.32 ความสามารถในการผลิตรูปกริยาทั้งสองประเภทของนักศึกษาครุศาสตรภาษาอั งกฤษ ไมมีความแตกตางทาง
สถิติ อยางมีนัยสําคัญ
เมื่อนํานักศึ กษาจากกลุมตัวอยางทั้งหมด (N=94) มาเปรีย บเทียบความแตกตางของความสามารถในการผลิตรู ป
กริยาปฏิเสธทั้งสองประเภท พบวานักศึกษาผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาล “ฉันไมไดซื้อบานหลังนั้น”
ไดถูกตามหลักภาษา รอยละ 52.13 (S.D. = 1.51) ผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาล “ฉันไมอยูที่บาน” ไดถูกตามหลักภาษา รอย
ละ 51.06 (S.D. = 6.02) ความสามารถในการผลิตรูปกริยาทั้งสองประเภทของนักศึกษาไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ
จากวั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย ข อ ที่ 2 เพื่ อสํ า รวจว า ผู เ รี ย นที่ มี โ อกาสสั ม ผั ส ภาษาอั ง กฤษในปริ ม าณมากกว า มี
ความสามารถในการผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลไดแมนยํามากกวาผูเรียนที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณนอยกวา
หรือไม
นักศึ กษาชั้นป ที่ 4 สาขาวิช าครุ ศาสตร ภาษาอัง กฤษ (N=47) ที่มีโ อกาสสั มผัส ภาษาอั งกฤษในปริ มาณมากกว า
ระหวางศึกษาในมหาวิ ทยาลัย ผลิ ตรูป กริย าปฏิเสธอดี ตกาล (ฉันไม ไดซื้อบาน, ฉันไม อยูที่ บาน) ไดถู กตองร อยละ 53.15
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาบัญชีและการตลาด (N=47) ที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษปริมาณนอยกวาในระหวางศึ กษาใน
มหาวิ ท ยาลั ย ผลิ ต รู ป กริ ย าปฏิ เ สธอดี ต กาล (ฉั น ไม ไ ด ซื้ อ บ า น, ฉั น ไม อ ยู ที่ บ า น) ได ถู ก ต อ งร อ ยละ 47.91
ความสามารถในการผลิตรูปกริยาปฏิเสธของนักศึกษาทั้งสองกลุม ไมมีความแตกตางทางสถิติ อยางมีนัยสําคัญ
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ผูวิจัยไดคนพบผลการศึกษาใหมที่อยูนอกวัตถุประสงคของการศึกษา ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการตลาด
และบั ญ ชี (N=47) มี ก ารละกริ ยาหลั กภาย ในรู ป กริ ย าป ฏิ เ สธของป ระโยค “ฉั น ไม อ ยู ที่ บ า น” อาธิ เ ช น
*didn’t house, *didn’t your home, *didn’t home, *didn’t at home, *ø not at home รอยละ 36.17 นักศึกษา
ชั้นปที่ 4 สาขาครุศาสตรภาษาอังกฤษ (N=47) มีการละกริยาหลักภายในรูปกริยาปฏิเสธของประโยค “ฉันไมอยูที่บาน” อาธิ
เช น *no home ร อ ยละ 2.13 การละกริ ย าหลั ก ในประโยค “ฉั น ไม อ ยู ที่ บ า น” ของนั ก ศึ ก ษาทั้ ง สองกลุ ม
มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ ( p < 0.05 )
ในแงของประโยค “ฉันไมไดซื้อบาน” นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการตลาดและบัญชี (N=47) มีการละกริยาหลัก
ภายในรูปกริยาปฏิเสธของประโยค “ฉันไมไดซื้อบาน” จําพวก *didn’t home, *don’t ø รอยละ 4.26 นักศึกษาชั้นปที่ 4
ส า ข า ค รุ ศ า ส ต ร ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ( N=47) ไ ม พ บ ก า ร ล ะ ก ริ ย า ห ลั ก ภ า ย ใ น รู ป ก ริ ย า ป ฏิ เ ส ธ ข อ ง ป ร ะ โ ย ค
“ฉันไมไดซื้อบาน” ในสวนการละกริยาหลักในประโยค “ฉันไมไดซื้อบาน” ของนักศึกษาทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญ
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นั ก ศึ ก ษาทั้ ง สองสาขาวิ ช าสามารถผลิ ต กริ ย าประเภท Transitive (ฉั น ไม ไ ด ซื้ อ บ า น) และ Intransitive
(ฉันไมอยูที่บ าน) ได อยางถูกตองในปริม าณที่ ใกล เคีย งกันโดยไมมี ความแตกตางทางสถิติอยางมีนัย สําคั ญ ผู วิจัย คนพบผล
การศึกษาใหม คือ นักศึกษามีความกลาไดกลาเสียในการสื่อสารประโยค “ปที่แลว ฉันไมไดซื้อบานหลังนั้น” มากกวา “เมื่อ
วาน ฉันไมอยูที่บาน” โดยพิจารณาจาก developmental errors ‘didn’t bought’ ที่มีอัตราการผลิตมากกวา ‘didn’t
stayed’ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและการตลาด (สัมผัสและใชภาษานอย) ผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลไดอยางถูกตอง ใน
ปริ มาณที่ ใกลเ คีย งกั บนั กศึ กษาสาขาครุศ าสตร ภาษาอัง กฤษ (สั มผั สและใช ภาษามาก) ผู วิจัยค นพบผลการศึกษาใหม คื อ
นั ก ศึ ก ษาที่ สั ม ผั ส และใช ภ าษาน อ ยกว า มี แ นวโน ม ที่ จ ะละกริ ย าหลั ก ในประโยคปฏิ เ สธอดี ต กาลมากกว า นั ก ศึ ก ษา
ที่ สั ม ผั ส และใช ภ าษามากกว า การละกริ ย าหลั กในประโยค “เมื่ อวาน ฉั น ไม อยู ที่ บ าน” อาธิ เ ช น *didn’t house,
*didn’t your home, *didn’t home, *didn’t at home, *ø not at home เกิดขึ้นในอัตราสวนที่มากกวาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในกลุมของนักศึกษาที่มีโอกาสสัมผัสภาษาในปริมาณนอยกวา
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อภิปรายคําถามการวิจัยขอที่ 1 ในสวนของรูปกริยาปฏิเสธ “ไมอยูที่บาน” ผูวิจัยพบขอผิดพลาดจากนักศึกษาดังนี้
ประเภท Developmental Errors1 รอยละ 7.45 [didn’t staied (4), don’t lived (1), don’t stayed (2)] ประเภท
Tense รอยละ 4.26 [don’t stay at home (3), don’t stay home (1)] ประเภท Literal Translation รอยละ 3.19
[don’t is home (1), wasn’t stay at home (1), wasn’t stay home (1)] ประเภท Preposition Omission รอยละ
3.19 [wasn’t home (2), am not home (1)] ประเภท Spurious be รอยละ 1.06 [am not stay (1)] ประเภทที่จําแนก
ไดไมชัดวาเปน Literal Translation หรือ Developmental Error รอยละ 1.06 [not live home (1)]
รูปกริยาปฏิเสธ “ไมซื้อบาน” ผูวิจัยพบขอผิดพลาดจากนักศึกษาดังนี้ ประเภท Developmental Errors รอยละ
24.47 [didn’t bought (14), don’t bought (9)] ประเภท Tense รอยละ 6.38 [don’t buy (6)] ประเภท Spurious be
รอยละ 3.19 [wasn’t buy (1), wasn’t bought (1), am not bought (1)] ประเภท Lexical Error รอยละ 2.13
[don’t sell, don’t sale] ประเภท Syntactic Error รอยละ 1.06 [didn’t home bought] ประเภทที่จําแนกไดไมชัดวา
เปน Literal Translation หรือ Developmental Error รอยละ 1.06 [not buy home (1)]
จะเห็นไดวา รอยละของความผิดพลาดประเภท developmental errors ในรูปกริยา “ไมซื้อบาน” มีสูงถึง 24.47
ซึ่งมากกวา รูปกริยา “ไมอยูที่บาน” ซึ่งมีเพียงรอยละ 7.45 นักศึกษาทั้งสองสาขาผลิต developmental errors ของรูปกริยา
“ไมซื้อบาน” ในปริมาณมากกวา developmental errors ของรูปกริยา “ไมอยูที่บาน”อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
1

Richards (1971) นิยาม Developmental Errors วาเปนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อผูเรียนพยายามผลิตภาษาใหไดตามหลักไวยากรณภาษาที่สอง (L2) ภายใต
ความรูทางไวยากรณที่ยังจํากัดของผูเรียน เชน ‘didn’t bought’ ผูเรียนอาจยังไมทราบรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลที่ถูกหลักไวยากรณวาเปน didn’t buy อยางไร
ก็ตาม ขอผิดพลาดดังกลาวแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการความรูเรื่อง Irregular Past ของกริยา buy
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ปรากฏการณดังกลาวที่ผูเรียนพยายามใชความรูเดิมเรื่องการเปลี่ยนกริยาจาก buy เปน bought หรือ stay เปน
stayed เมื่อตองแตงรูปกริยาปฏิเสธ Past Simple สอดคลองกับ ขอเสนอของ Newmark และ Reibel (1968) ที่วา “a
person knows how to speak one language, say his native one; but in the early stages of learning his new
one, there are many things that he has not yet learnt to do… What can he do other than use what he
already knows to make up for what he does not know?” แปลความไดวา “หากผูเรียนคนหนึ่งรูวิธีที่จะพูดภาษาเชน
ภาษาแม เขาก็จะพูดภาษาแมนั้นกอน แตเมื่อเขาเรียนภาษาใหมที่ไมใชภาษาแมในระยะแรกๆ ก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่เขายังไมรู
เขาจะใชอะไรไดนอกจากสิ่งที่เขารูมาสรรสรางสิ่งที่เขายังไมร”ู
จากปรากฏการณดังกลาว Krashen (1983) ชี้แนะวาอาจเปนการกลับไปสูความรูเดิมเมื่อความรูใหมยังพรองอยูใน
ผูเรียน Krashen แนะนําการแกปญหาดังกลาวโดยการที่ผูสอนตองจัดใหผูเรียนไดสัมผัส Comprehensible Input ในปริมาณ
มากๆ Comprehensible Input หมายถึง Input ที่ผูเรียนสามารถเขาใจไดอยางงาย หนาที่ของผูสอนคือ การทําให Input ที่
ยากตอการเขาใจ ใหกลายเปน Comprehensible Input
สวน Newmark และ Reibel เห็นวา ปรากฏการณดังกลาวเปนปรากฏการณที่ผูเรียนพยายามจะสื่อสารภาษาโดย
เอาชนะอุปสรรคทางความรูที่จํากัดของผูเรียน อันเรียกวา Communication Strategy หากผูวิจัยจะตีความผลตามแนวคิด
Communication Strategy จะเห็นไดวานักศึกษามีความกลาไดกลาเสียที่จะสื่อสารประโยค “ปที่แลว ฉันไมไดซื้อบานหลัง
นั้น” มากกวา “เมื่อวาน ฉันไมอยูที่บาน”
อภิปรายคําถามการวิจัยขอที่ 2 ผูวิจัยนําความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของผลการศึกษาใหมที่นักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดและบัญชีมีการละกริยาหลักภายในรูปกริยา “ไมอยูที่บาน” มากถึง รอยละ 36.17 ในขณะที่นักศึกษาชั้นป
ที่ 4 สาขาครุศาสตรภาษาอังกฤษมีการละกริยาหลักภายในรูปกริยา “ไมอยูที่บาน” เพียงรอยละ 2.13 มาอภิปรายผล
นักศึ กษาชั้ นป ที่ 4 คณะครุ ศ าสตร ภ าษาอั ง กฤษผู ซึ่ง มี โ อกาสสั ม ผั ส และใช ภ าษาในปริ ม าณมากกว าเมื่ ออยู ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีแนวโนมที่จะไมละกริยาหลักในรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาล ผลการศึกษานี้อาจสอดคลองกับ
แนวคิดทั้ง 4 ดังนี้ 1) แนวคิด Krashen (1982)’s Input Hypothesis 2) แนวคิด Krashen (1983)’s Comprehensible
Input 3) แนวคิด Long (1996)’s Negotiation for Meaning 4) แนวคิด Swain (1985)’s Comprehensible Output
Hypothesis
หลัง จากเขาศึกษาที่ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ รําไพพรรณี นักศึกษาสาขาวิชาครุศ าสตรภ าษาอังกฤษมีโอกาสไดเ รีย น
ภาษาอังกฤษกับอาจารยเจาของภาษาถึง 5 รายวิชาไดแก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 และภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1 ในขณะที่นักศึกษา
สาขาวิช าบั ญชีมี โอกาสได เรีย นภาษาอังกฤษกับเจาของภาษาเพีย ง 1 รายวิชา คื อ ภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่ อสาร 1 สวน
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการตลาดยั ง ไม มี โ อกาสได เ รี ย นภาษาอั ง กฤษกั บ เจ า ของภาษา เพราะฉะนั้ น ป จ จั ย แรก
ที่ควรพิจารณาถึงการละกริยาหลักในปริมาณที่มากกวาของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและการตลาด อาจเกี่ยวของกับโอกาสใน
การรับ Input ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและการตลาดในปริมาณที่ นอยกวานักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษ
การอภิปรายผลนี้สอดคลองกั บ Input Hypothesis ของ Krashen (1982) ที่วา Input คือหัวใจของการไดภาษาที่สอง
(acquisition) การได ภ าษาที่ ส องเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผู เ รี ย นได รั บ Comprehensible Input อย า งต อ เนื่ อ ง นิ ย ามของ
Comprehensible Input คือ Input ที่มีความยากเหนือกวาระดับที่ผูเรียนมีความรูอยูเพียงเล็กนอย ใชสัญลักษณ i+1 โดย i
หมายถึงระดับความรูที่ผูเรียนมีอยู และ + 1 หมายถึงระดับความยากของ Input ที่มากกวาระดับความรูที่ผูเรียนมีอยูเพียง
เล็กนอย (Krashen, 1982)
ในสวนของปจจัยดาน Comprehensible Input ผูวิจัยอภิปรายเพิ่มเติมคือ แมวาผูเรียนทั้งสองสาขาจะไดใชหนังสือ
Four Corners 1 เชนเดียวกันในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 และ 2 อีกทั้งนักศึกษาสาขาครุศาสตรและสาขาบัญชี
ยังไดมีโอกาสเรียนกับเจาของภาษาในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 กอนที่จะเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2 แตมีปจจัยที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมคือ ผูสอนแตละคนไดมีการปรับ Input ใหเปน Comprehensible Input มาก
นอยเพียงใด
ในสวนของปจจัยดาน Negotiation for Meaning หรือ “การตอรองรองขอใหเจาของภาษาทํา Input ใหงายตอ
การเขาใจ” ผูวิจัยขออภิปรายถึงโอกาสของนักศึกษาคณะครุศาสตรที่มีมากกวาในการไดพูดและมีปฏิสัมพันธกับเจาของภาษา
ป จ จั ยนี้ อาจเ ป น ส วนห นึ่ ง ข อง อั ตร าส วนที่ น อ ย กว าในการ ล ะกริ ยาห ลั กรู ป ปฏิ เ สธอดี ต กาล ข อง นั กศึ กษา

42

28

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

ครุศาสตรภาษาอังกฤษ โดย Long (1996) ไดชี้แนะวาเมื่อผูเรียนไดปฏิสัมพันธกับเจาของภาษาในสถานการณที่ผูเรียนเขาใจ
ในสิ่งที่เจาของภาษาพูด หรือไมเขาใจในสิ่งที่เขาของภาษาพูดก็ตาม ในสถานการณทั้งสองแบบลวนสงเสริมใหเกิดการไดภาษา
ทั้งสิ้น หากผูเรียนมีโอกาสอยูในสถานการณที่เขาใจในสิ่งที่เจาของภาษาพูดนั่นคือผูเรียนไดรับ Comprehensible Input ตาม
สมมติฐานของ Krashen ยอมสงเสริมการไดภาษา หรือถาหากผูเรียนอยูในสถานการณที่ไมเขาใจในสิ่งที่เจาของภาษาพูด
แลวผูเรียนไดมีการตอรองรองขอใหเจาของภาษาทํา Input ใหงายตอการเขาใจ อาธิเชน การเช็คกับเจาของภาษาวาผูเรียน
เขาใจถูกตองหรือไม (Comprehension Check) หรือ การขอใหเจาของภาษาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความชัดแจง (Clarification
Request) การกระทําเหลานี้ Long มีความเห็นวา ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดภาษามากขึ้น เพราะผูเรียนไดเชื่อมโยง Input กับ
สิ่งที่ผูเรียนรูมากอนหนา ไดใชทักษะในการจับความสนใจไปยังประเด็นที่ตนตองการใหเกิดความกระจางเมื่อปฏิสัมพันธกับ
เจาของภาษา จนกระทั่งสามารถสงออกภาษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อทําการตอรองรองขอ Input ใหงายตอการเขาใจ
ในสวนของปจจัยดาน Comprehensible Output หรือ สมมติฐานเกี่ยวกับกระบวนการในยามที่ผูเรียนตองการจะ
สงออกภาษา สมมติฐานนี้เสนอโดย Swain (1985) กลาวคือ Swain เสนอวาการประมวลพิเคราะหภาษาเพื่อความเขาใจ
(processing for comprehension) แตกต า งจากการประมวลพิ เ คราะห ภ าษาเพื่ อการส ง ออก (processing for
production) อยางมาก ความสามารถในการเขาใจประโยคตางๆ แตกตางจากความสามารถในการใชรูปไวยากรณภาษาเพื่อ
สง ออกและสื่ อความหมาย ความสามารถทางภาษามาจากความสามารถในการใช รูป ไวยากรณ ภ าษาเพื่อส ง ออกและสื่ อ
ความหมายมากกวาความสามารถในการทําความเขาใจประโยคตางๆ ในภาษา ยามที่ผูเรียนตองการจะสงออกภาษาเมื่อมี
ปฏิสัมพันธกับคูสนทนา ในขั้นตน Input ใดๆ ที่มาจากคูสนทนาอาจถูกตอรองรองขอใหกลายเปน Comprehensible Input
อยางกลับไปกลับ มาระหวางคูสนทนาดวยกัน ระหวางกระบวนการนี้ การไดภ าษาก็อาจเกิดขึ้ นในผู เรียน และในขั้นตอมา
ผูเรียนจําตองใชรูปภาษาที่ถูกตองตามหลักภาษาเพื่อสงออกภาษาที่มีประสิทธิภาพใหกับคูสนทนา กระบวนการทั้งสองขั้นนี้ที่
ผูเรียนไดฝกใช ไวยากรณเพื่อสงออกภาษาจากสิ่งที่ผูเรียนเพิ่งจะไดประสบจากคูสนทนา Swain เชื่อวาเกี่ย วของกับการได
ภาษา
นักศึกษาครุศ าสตรภ าษาอัง กฤษมี โอกาสในการผลิ ตภาษามากกว ากับ อาจารยเ จ าของภาษา โอกาสเหล านี้ข อง
นั ก ศึ ก ษาครุ ศ าสตร ภ าษาอั ง กฤษอาจเป น ส ว นหนึ่ ง ที่ อํ า นวยให ก ารผลิ ต รู ป กริ ย าปฏิ เ สธอดี ต กาล “ไม อ ยู ที่ บ า น”
มี ค วามใกล แ ต ไ ม เ หมื อ นเจ า ของภาษา ในอั ต ราส ว นที่ ม ากกว า การผลิ ต รู ป กริ ย าปฏิ เ สธอดี ต กาล “ไม อ ยู ที่ บ า น”
ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและบัญชี
ผลการวิ จัย ดังกลาวสามารถนํ ามาปรั บปรุงการเรีย นการสอนภาษาอัง กฤษสําหรั บนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
รําไพพรรณี ไดดังตอไปนี้
1) ผูสอนควรปรับ Input ใหเ ปน Comprehensible Input เพื่อส งเสริ มการเรียนรู ตามสมมติฐาน i+1 ของ
Krashen (1982)
2) ผูเรียนควรหาโอกาสในการปฏิสัมพันธกับเจาของภาษา เพื่อใหไดรับโอกาสในการฟง Input ภาษาอังกฤษ ไดรับ
โอกาสในการตอรองรองขอเจาของภาษาใหทํา Input ใหงายตอการเขาใจ ฝกเชื่อมโยง Input กับสิ่งที่ผูเรียนรูอยูแลกอนหนา
ฝกแกสถานการณในยามที่ผูเรียนไมเขาใจเจาของภาษา โดยใชทุนทางภาษาเดิมที่ตนมี คอยๆ ฝกฝนจนสามารถสงออก ภาษา
ที่มีประสิทธิภาพ ตามสมมติฐาน Negotiation for Meaning อันอยูภายใต Interaction Hypothesis ของ Long (1983)
3) ผูสอนควรเปดโอกาสให ผูเรียนไดสงออก Comprehensible Input ที่ผูเรี ยนไดป ระสบสัมผัส เพื่อให ผูเรีย น
สามารถรับรูและจดจํา สิ่งที่ผูสอนไดทําการสอนแกผูเรียน เมื่อผูเ รียนจะทําการสงออกภาษาในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนก็ตาม
ผูเรียนจะไดประมวล พิเคราะห Input ที่ผูเรียนไดประสบมา แลวผูเรียนจึงคอยประมวลพิเคราะห เลือกคําศัพท เลือกหลัก
ภาษา เพื่อใชสงออกภาษาในขั้นตอมา หากผูเรียนไดรับโอกาสตามกระบวนการทั้งสองขั้นเชนนี้บอยๆ หลายๆ ครั้ง ผูเรียนจะ
ไดรับโอกาสมากขึ้นใน การเรียนรูภาษาอังกฤษ ตามสมมติฐาน Comprehensible Output Hypothesis ของ Swain (1985)
ขอเสนอแนะในการปรั บปรุง การสอนภาษาอัง กฤษที่ กลาวมา และการสร างโอกาสในการเรียนรูของนักศึกษากั บ
เจาของภาษา อาจมีสวนสง เสริ มให นักศึกษามหาวิ ทยาลัยราชภัฏ รําไพพรรณีผ ลิตรูป กริย าปฏิ เสธอดีตกาลไดอย างถู กตอง
แมนยําและสื่อสารภาษาอังกฤษดวยประโยคปฏิเสธอดีตกาลไดถูกตองตามหลักภาษามากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรเก็บตัวอยางของ Translation Task จากนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ ในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการอางอิงผลจากการวิจัย
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2) ควรเก็ บ ตั วอย างจาก Task จํ าพวก Oral Production Task เพื่ อใหมี เ ครื่ องมื อที่ม ากขึ้ นซึ่ ง จะชวยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการอางอิงผลจากการวิจัย
3) ควรศึกษาการผลิตประโยคบอกเลา/ ประโยคคําถามประเภท yes-no questions, wh-questions เพิ่มเติมเพื่อ
ใหผลการศึกษาครอบคลุมทั้งสามประเภทของประโยค Past Simple

เอกสารอางอิง
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รูปแบบการใชจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
Educational Psychology and Guidance Model
for Developing Learning Management in Border Patrol Police Schools

าชภ

ัฏรำ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหารูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชหลักจิตวิทยาการศึกษาการแนะแนว ในโรงเรียน
ตํ ารวจตระเวนชายแดน และสร า งกระบวนการการจั ด การเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการในโรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดน
กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก คณะผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการวิจั ยในครั้งนี้ใช
หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research) โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ รวมสังเกตใน
กระบวนการเรียนการสอน การจัดประชุมระดมสมอง การติดตามผล และการรวมกันถอดบทเรียน
ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนขึ้นอยู
กับสภาพสิ่งแวดลอม สภาพสังคม และวัฒนธรรม รวมไปถึงสภาพทางครอบครัวของนักเรียน 2) สําหรับบรรยากาศในการ
เรียนรูของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีความใกลชิดกันระหวางครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียน และผูเรียน ซึ่งการนํา
จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวมาประยุกตใช สงผลใหนักเรียนมีความสุขในระหวางการเรียนรู สรางแรงจูงใจใหกับนักเรียน
และ 3) ผลที่ไดรับจากการประชุมระดมสมอง และถอดบทเรียนรวมกันระหวางภาคีเครือขายสงผลใหเกิดการประสานความ
รวมมือกัน รวมทั้ง การมีสวนรวมเพื่อพัฒนากิจกรรมของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตอไปในอนาคต
คําสําคัญ: จิตวิทยาการศึกษา, การแนะแนว, การจัดการเรียนรู, โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

Abstract

มห
าว

ิทยา

ลัยร

The objectives of this research were to find out the appropriate learning management model
based on the principles of educational psychology and guidance and to create the integrated learning
process for Border Patrol Police Schools. The samples include the administrators, teachers and students
of the Border Patrol Police school. This research utilized the Participatory Action research method with
the use of interview, observation of learning process, brainstorming, follow-up monitoring, and taking part
in finalization of the learning process.
The research has found that: 1) The appropriate learning model for student of Border Patrol
Police school depended on the environment, social factors, cultures and family conditions of students, 2)
In case of learning environment, there was a decent relationship between teachers, administrators, and
students in which after applying the principles of educational psychology and guidance, students were
satisfied with the results as they have been encouraged and motivated to learn, and 3) The results from
brainstorming sessions and taking part in finalization of learning process were improving the cooperation
from relevant parties and included the participation in developments of activities for students of the
Border Patrol Police school in the future.
Keyword: Educational Psychology, Guidance, Learning Management, Border Patrol Police School

บทนํา

การพัฒนาประเทศไทยสูความสมดุลและยั่งยืน จะตองใหความสําคัญกับการสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็ง
และมีพลังเพียงพอ ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคน หรือ ทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอม
รับการเปลี่ยนแปลงของโลก ในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งใน
เชิงสถาบัน ระบบ โครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังที่
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กลาวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดบทบัญญัติที่ถือ
เปนกรอบและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ทั้งในเรื่องสิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการ
จัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา ทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะในหมวดที่ 2 วาดวยสิทธิและหนาที่
ทางการศึกษา ที่กําหนดใหการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ตามพันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาสูสากล เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหแก
ประชาชนอยางทั่วถึง และพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน เนนภาคีเครือขายมีสวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการศึกษา
สําหรับ โรงเรี ย นตํ ารวจตระเวนชายแดนต องรั บ ผิด ชอบในการจั ด การเรีย นรู เพื่ อพั ฒ นาเด็ กและเยาวชนในถิ่ น
ทุรกันดาร ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนา
เด็ก คือ เด็กและเยาวชนมีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ใฝเรี ยนรู ซื่อสัตย ประหยัด และอดทน มีความรูและทั กษะทาง
วิชาการและการอาชีพ เพื่อเปนพื้นฐานการดํารงชีวิต รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถิ่น
ความเปนไทย และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ (สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี. 2550 : 11-19) เพื่อใหการดําเนินการบรรลุ 2550 – 2559 ไดกําหนดวัตถุประสงคของแผนพัฒนา 6 ประการ
คือ 1) สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแตในครรภมารดา 2) สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน 3) เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการศึกษา 4) เสริมสรางศักยภาพ
ของเด็ ก และเยาวชนทางการอาชี พ 5) ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก และพั ฒ นาศั ก ยภาพของเด็ ก และเยาวชนในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 6) เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
สวนการประยุกตใชจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวในการจัดการเรียนรูจะชวยใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน และ
แก ป ญ หาเป น อี กทั้ ง ยั ง มุ ง หวั ง ให นั กเรี ย นเจริ ญ เติ บ โตเป นผู ใ หญ ที่ ดี มี คุ ณภาพ ดั ง นั้ น การจั ด การเรี ย นรู จึง ควรมี การ
เปลี่ยนแปลงใหเด็กเลือกเรียนวิชาตางๆ ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล แตการที่นักเรียนจะ
สามารถเลือกวิชา หรือสายการเรี ยนไดอยางถูกตองเหมาะสม จําเปนที่นักเรียนจะตองรูจักและเขาใจตัวเองอยางถองแท
เสียกอน อีกทั้งการแนะแนวในโรงเรียนเปนสิ่งที่ทางโรงเรียนจะละเวนเสียไมได เพราะการแนะแนวจะชวยใหนักเรียนสามารถ
เลือกและตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสม รูแนวทางในการศึกษาตอในการประกอบอาชีพและรูจักที่จะพัฒนาตนเองให เปน
บุคคลที่มีคุณภาพ ดวยเหตุนี้ จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหนักเรียนสามารถเลือกและตัดสินใจ
ไดอยางฉลาดและถูกตอง จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดจัดทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการใชจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน” เพื่อหารูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชหลัก
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพรอมทั้งสรางเครือขายการมีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ อันสงผลตอการพัฒนา การจัดการเรียนรูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตอไป

ิทยา

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อหารูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชหลักจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
2. เพื่อสรางกระบวนการ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

วิธีการดําเนินการวิจัย

มห
าว

1. กําหนดพื้นที่เปาหมาย ซึ่งพื้นที่ที่ผูวิจัยไดกําหนดเปนพื้นที่เปาหมาย ไดแก
1. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานบอชะอม ต.พวา อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี
2. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลองแดง ต.พวา อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี
3. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหางแมว ต.ขุนซอง อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี
2. ประสานงานไปยังกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 11 เพื่อรวมหารือเกี่ยวกับทิศทางในการดําเนินงานวิจัย
3. สั ม ภาษณ คณะผู บ ริ ห าร และคณะครู ใ นโรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดน เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู
หรือ การจัดการสอนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
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เครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณ คือ แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในโรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน เนื้อหาในแบบ
สัมภาษณ คณะผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ประกอบดวยประเด็นตาง ๆ คือ ลักษณะการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน ลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู วิธีการหรือรูปแบบการนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใด
ไปใชป ระกอบการเรี ยนการสอน ลั กษณะบรรยากาศของการเรีย นในห องเรี ยน หรื อ การจั ดการชั้นเรี ยน วิ ธีการการวั ด
ประเมินผลนักเรียน และวิธีการแกปญหาพัฒนานักเรียนโดยใชวิจัยในชั้นเรียน
4. จัดทํารางรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชหลักจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
5. จั ดประชุ ม ระดมสมองรวมกั บ ภาคี เ ครื อข าย เพื่ อร วมจั ด ทํ ารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช ห ลั กจิ ต วิ ท ยา
การศึกษาและการแนะแนว
6. ใหพื้นที่เปาหมายนํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่ไดรับจากการประชุมระดมสมอง ไปประยุกตใชในการเรียน การ
สอนในโรงเรียน ในพื้นที่เปาหมาย
7. ผู วิจัย ติ ด ตามผลการดํ า เนิ นของโรงเรี ย นในพื้ นที่ เ ป าหมายในลั กษณะการเยี่ ย มชมการเรี ย นการสอนของ
โรงเรียน
8. การถอดบทเรียนรวมกันเพื่อใหเกิดผลในอนาคตตอนักเรียน
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ผลการสั ง เคราะห ที่ ไ ด รั บ จากการศึ ก ษาบริ บ ทของพื้ น ที่ เ ป าหมาย โดยการใช แ บบสั ม ภาษณ ใ นส ว นของ
คณะผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน พบวา
1. ลักษณะการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานบอชะอม มีลักษณะเนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยจะเน นเกี่ ยวกั บการดํ าเนินงานตามโครงการตามพระราชดําริ 8 โครงการ ตามแนวทางของสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทําใหนักเรียนไดความรูทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ สงผลใหนักเรียนสามารถปฏิบัติจริงและ
ไปประกอบวิชาชี พ ซึ่ง ทางโรงเรี ยนเน นการนําไปใชในชีวิต ประจํ าวันไดอยางสูงสุ ด สวนลักษณะการเขีย นแผนการจั ดการ
เรียนรู คือ เขียนใหตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ทั้งดานจุดประสงคการสอน เนื้อหาสาระ กิจกรรม การสอน การใชสื่อ และ
ประเมินผล โดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ อีกทั้งเนนการจัดการเรียนตามแผนการเรียนรู ในลักษณะเชิงบูรณาการผสมผสานกับ
แผนการเรียนรูสําเร็จรูปและจัดแผนการเรียนรู โดยเนนในดานพัฒนาที่ตัวผูเรียนและผูสอน สําหรับวิธีการหรือรูปแบบการนํา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชประกอบการเรียนการสอน คือ ใชแท็บเล็ต พีซี เพื่อการศึกษา และใชคอมพิวเตอรเพื่อการ
สื่อสารสัปดาหละ 1 ครั้ง สวนสื่อภาพจะเริ่มตั้งแต ชวงเขาแถวเคารพธงชาติ เริ่มดวยการทักทายและการฝกพูดภาษาอีกทั้งมี
นวัตกรรมโดยการนําผลผลิตทางการเกษตรมาจัดทําเปนสื่อ ส วนลักษณะบรรยากาศของการเรียนในหองเรี ยน หรือ การ
จัดการชั้นเรียนนั้น มีสื่อการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูในหองเรียน โดยใหนักเรียน ทํากิจกรรมในหอง แต
บางครั้งมีการเรียนนอกหองเรียน เชน ใตรมไม แปลงเกษตร เปนตน นักเรียนมีความตั้งใจใฝรู เปนผูฟงที่ดี มีสัมมาคารวะ มี
มารยาทที่ดี และบรรยากาศของการเรียนรู ไมเครียดจนเกินไป สวนวิธีการการวัดประเมินผลนักเรียน คือ ใช เครื่องมือแบบ
ประเมินผลนักเรียน เมื่อมีกิจกรรมทั้งทางทฤษฎี ปฏิบัติ และวัดผลการเรียนโดยใชการสอบถาม รายบุคคล สอบถามจาก
ผูปกครองและการใหทําในใบงาน สําหรับวิธีการแกปญหาพัฒนานักเรียนโดยใชวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานบอชะอม คณะครูไดใหขอมูลวาใชงานวิจัยในชั้นเรียน เมื่อตองแกปญหา เกี่ยวกับ ปญหาดานการอาน ปญหา
ดานการเขียน ปญหาดานความการขาดรับผิดชอบ เชน ไมทําการบาน โดยไดทําการสํารวจจากนักเรียนในหอง และ นักเรียน
ทั้งโรงเรียน แตในระดับชั้น ป.1 มีการแกปญหาเด็กนักเรียนที่อานหนังสือไมได เปนผลมาจากยายตามผูปกครองมาระหวาง
ภาคเรียน โดยมีปญหาเกี่ยวกับการอาน จึงจัดการแกปญหาโดย “จัดทําโครงการรักการอาน” เพื่อแกปญหาดังกลาว
2. ลักษณะการจั ดการเรีย นการสอนของโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลองแดง มี ลักษณะเปนไปตาม
แผนการสอนที่กําหนด โดยมุ งเนนไปตามโครงการตามพระราชดํ าริตางๆ และมีนักเรียนเปนศูนยการเรียนรู ทั ้ งยังมีการ
จัดการเรียนการสอน โดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ เนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการเรียนรู และมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูร ณาการ สําหรับลั กษณะการเขียนแผนการจัด การเรียนรู เนนในสวนของจุด ประสงคที่ กระตุ นนักเรียนใหเกิ ด
กระบวนการคิด มีการใชสื่อการสอน เชน บัตรภาพ บัตรคํา เพลง ดนตรี เพื่อกระตุนความสนใจของนักเรียน สวนวิธีการหรือ
รูปแบบการนําสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีไปใชประกอบการเรียนการสอนนั้น มีการนําสื่อการเรียนการสอนในบางดานที่
ครู หรือ ผูสนับสนุนใหความอนุเคราะห เชน การสอนคณิต ในบทที่เกี่ยวของกับการนับเงิน ก็จะนํามาใชใหนักเรียนเห็นภาพ
จริง พรอมทั้งเชื่อมโยงไปยังสาระการเรียนรูในวิชาอื่นๆ และการใชสื่อเขามาชวยในการสอน ทั้งทางดาน นวัตกรรม การผลิต
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สื่อ และเทคโนโลยีดานตางๆประกอบการสอน สําหรับลักษณะบรรยากาศของการเรียนในหองเรียน หรือ การจัดการชั้นเรียน
ครูและนักเรียน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน โดยที่นักเรียนไมไดมองครู วาเปนเพียงแคครูเทานั้น แตยังใหความรูสึกวาครูเปนได
ถึงผูปกครองของนักเรียน อีกทั้ง การจัดการเรียน การสอนมีสื่อประกอบ หรือ การจัดการเรียนการสอนนอกหองเรียน สงผล
ใหผูเรี ยนให ความสนใจ มีความอยากรู อยากคนควา อยากเรียน ทําให นักเรีย นมีความสุข ในการเรียน สวนวิ ธีการการวั ด
ประเมินผลนักเรียน นั้นมีการวัดและประเมินตามสภาพความเปนจริง โดยนํามาตรฐานตัวชี้วัดในดานตางๆ เปนตัวกําหนด มี
การทํา Pre – test และ Post – test เพื่อวัดผลความเขาใจในการเรียน อีกทั้ง มีการวัดผล ทั้งแบบประเมินผลงาน และการ
สอบแบบเลือกตอบ ในดานของวิธีการแกปญหาพัฒนานักเรียนโดยใชวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน
คลองแดง นั้นมีการแกปญหาและพัฒนา นักเรียนโดยการวิจัยตามหลักการวิจัยโดยทําในบางสาระวิชา และเมื่อเกิดปญหาซ้ําๆ
ผูสอนมีการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น เชน การวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของการไมสงการบาน การวิจัยเกี่ยวกับการ
คิดวิเคราะหของนักเรียน เปนตน
3. ลักษณะการจั ดการเรียนการสอนของ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหางแมว มีการสอนวิชาหลัก คื อ
ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ เนนทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพ ดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ และใชแผนการ
จัดการเรียนรูสําเร็จรูป สําหรับวิธีการ หรือรูปแบบการนําสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีใดไปใชประกอบการเรียนการสอน
โดยการใชสื่อ บัตรคํา ใบงาน จากแผนสําเร็จรูป หาแบบฝกนอกเหนือจากบทเรียนและมีการนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใชในการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ การเรียนการสอนจาก EDLTV และ จากทรูปลูกปญญา แตไมเปนประจําและ
สม่ําเสมอ เนื่องจากอุปกรณมีไมเพียงพอ ทุกชั้นเรียน สวนลักษณะบรรยากาศของการเรียนในหองเรียน หรือ การจัดการชั้น
เรียน เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหมีการคิดสรางสรรค นักเรียนมีความสนใจในการทํากิจกรรมตางๆ ในการเรียนการสอน
จํานวนนักเรียนมีความเหมาะสมในการเรียนการสอน การทํากิจกรรม สําหรับวิธีการ การวัดประเมินผลนักเรียนวัดผลจาก
การทดสอบ การทํากิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุม และการทดสอบความรู ความสามารถของนักเรียนจากการทํากิจกรรม มีการ
ตอบคําถาม ออกมาแสดงวิธีทําหนาชั้นเรียน และทดสอบปลายภาคเรียน เก็บคะแนนแตละหนวยการเรียนรู ในดานของวิธีการ
แกปญหาพัฒนานักเรียนโดยใชวิจัยในชั้นเรียนของ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหางแมว คณะครูที่ใหการสัมภาษณได
กลาว ณ ขณะชวงเวลาที่ทําการสัมภาษณวา ไมไดทําเปนรูปแบบ หรือ แบบแผน แตมีการแกไข นักเรียนที่เรียนออน หรือ ที่
เรียนชา ดวยการเสริมและในรายที่เรียน ไมทันเพื่อนในชั้นเรียน มีกิจกรรมที่ตองทํานอกเหนือจากเพื่อน และเนนสอนเปน
รายบุคคล
ผลการวิจัยที่ไดรับจากการประชุมระดมสมอง เพื่อรวมกันจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรู
ในการประชุมระดมสมอง เพื่อรวมกัน จัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชหลักจิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว ซึ่งผูวิจัยไดจัดประชุมระดมสมองเกี่ยวกับการจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรู ในพื้นที่เปาหมายรวมกับคณะผูบริหาร
คณะครู คณะผูบริหารองคกรท องถิ่น เจ าหนาที่ที่รั บผิดชอบเกี่ยวกับ งานดานพัฒ นาชุมชน และปราชญชุมชน ณ เทศบาล
ตําบลพวา อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลจาการประชุมรวมกัน คือ ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีความสอดแทรก
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน และผนวกรวมกับ หลักจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ไดรับจากการของกลุมคณะครูและผูบริหารโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
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2. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ไดรับจากกลุมภาคีเครือขาย
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เมื่อไดรู ปแบบทั้ งสองรูป แบบแล ว ไดมี การใหกลุม พื้นที่ เปาหมายนํ าไปปรับ ใช ในโรงเรีย น โดยการสอดแทรกใน
เนื้อหาสาระวิชาตางๆ ตามที่ผูสอนเห็นเหมาะสม
ผลการวิจัยที่ไดรับจากการติดตามการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
จากการติดตามการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชหลักจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวรวมกับการมีสวนรวม
ของชุ มชน ซึ่ง การติ ดตามอยู ในลักษณะเชิง เยี่ ยมชมการดํ าเนินงานเกี่ย วกั บการเรี ยน การสอนในโรงเรี ยนตํารวจตระเวน
ชายแดนในพื้นที่ เป าหมาย ผู วิจัย พบว า ผู บ ริห ารและครูผู ส อนใหการสนับ สนุน ทั้ง ในด านเทคนิ ควิ ธีการสอนแบบตางๆ
วิธีการจั ดการเรี ยนรูที่ เน นผู เรี ยนเป นสํ าคั ญ การจั ดทํ าแผนการเรี ยนรูแ บบบูร ณาการ และพั ฒนาการเรี ยนรู อีกทั้ง มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และมีการวางแผนรวมกันในการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสม
ผลการวิจัยที่ไดรับจากการถอดบทเรียนรวมกันของทุกภาคสวน เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู
ขอสรุ ปที่ได รับจากการ ถอดบทเรียนรวมกั น พบวา รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ที่เหมาะสมขึ้นอยูกับ รูปแบบการ
จัดการเนื้อหา การใชสื่อ ความรู และประสบการณของผูสอน ความพรอมของผูเรียน การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน
ในการสงเสริมกิจกรรมดานตางๆ สิ่งสําคัญ คือ การสรางแรงจูงใจในการเปนผูใฝรูใฝเ รียนใหกับนักเรียน ซึ่งหมายถึง การใช
หลักทางดานจิตวิทยาการศึกษา และ อีกประการหนึ่ง คือ การแนะนําในสิ่งที่ดีที่ถูกตองใหกับนักเรียน ไมวาจะเปน ดานการ
เรียนหรือการใชชีวิตใหเหมาะสมซึ่งก็คือหลักของการแนะแนว
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จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบการใชจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวในการจัดการเรียนรู หรือ การจัดการเรียน
การสอนนั้นจะช วยใหครูผูสอนมี ความเขาใจตัวในตัวนักเรียนอยางแทจริง เข าใจธรรมชาติข องนักเรียน ความคิดจิตใจและ
ความตองการของนักเรียนเขาใจวาสิ่งใดเหมาะสมหรือไมเหมาะสมสําหรับนักเรียนอันจะนําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลว
ในการศึกษาของนักเรียน
ในสวนของการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู ไปใช พบวา ครูผูสอนโดยสวนมากจะดําเนินการสอนอันประกอบดวย 3
ขั้นตอนหลัก ไดแก ขั้นเตรียม ขั้นดําเนินการ และ ขั้นประเมินผล ในสวนของขั้นเตรียม ขั้นนี้ครูผูสอนจะดําเนินการโดยเริ่ม
ตั้ ง แต การศึ กษาเนื้ อหา จุ ด มุ ง หมาย แผนการสอน เพื่ อวางแผนกํ าหนดกิ จกรรม วิ ธีการ ในการวางแผนครู จะกํ าหนด
จุดประสงคของการสอน และรายละเอียดของการดําเนินการสอน สําหรับขั้นตอนการดําเนินงาน จะมีการนําเขาสูบทเรียน
ตามเทคนิคของครูผูสอนแตละคน ซึ่งจะมีทั้งคําถาม หรือ เกมสตางๆ จากนั้นจะใหนักเรียนศึกษาคนควาขอเท็จจริง ในบางวิชา
มีการลงมื อปฏิบัติ เชน วิชาเกษตรกรรม อยูใ นกลุมสาระการงานและพื้นฐานอาชีพ เมื่อนักเรียนไดล งมือปฏิบั ติ หรือศึกษา
คนควาหาขอเท็จจริงแลว นักเรียนรวมกันสรุปผลในขั้นนี้นักเรียนสามารถรวมแสดงความคิดเห็นไดตามสิ่งที่นักเรียนรับรูม า
หรือมีประสบการณดานนั้นๆ ขั้นตอนสุดทาย คือ ขั้นประเมินผล วิธีการวัดและประเมินผลมีหลายวิธี ทั้งจากการทดสอบ การ
ทํากิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุม และการทดสอบความรู ความสามารถของนักเรียนจากการทํากิจกรรม มีการตอบคําถาม
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ออกมาแสดงวิธีทําหนาชั้นเรียน และทดสอบปลายภาคเรียน เก็บคะแนนแตละหนวยการเรียนรู ทั้งนี้ขึ้นอยูกับครูผูสอน และ
วางแผนกําหนดกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับ จําเนียร ไตรมาตร (2542) พบวา ครูผูสอนพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับกิจกรรมให
สอดคลองกับสภาพทองถิ่น และใหทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร วางแผนการสอนโดยมีจุดมุงหมายใหผู เรียนได
เรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณทางภาษา ใชธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนสื่อ ใชสื่อและหองปฏิบัติการตางๆ ในการจัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผลโดยใชขอทดสอบและ
การประเมินจากแฟมสะสมงานนักเรียนและนิเ ทศการเรียนการสอนโดยการสังเกตการสอนและการใหคําปรึกษา สงผลให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีสุขภาพกายและจิตที่ดี อีก
ทั้ง ยั ง สอดคลองกั บงานวิจัย ของ กรรณิ การ สัจกุ ล ที่ ไ ด ศึ กษาเกี่ย วกั บ รู ป แบบการจั ด การศึ กษาและพั ฒ นาครู ตามแนว
พระราชดํ าริส มเด็ จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี : บทเรี ยนจากโครงการพระราชทานความชวยเหลื อทาง
การศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ผลการศึกษาสรุปไดวา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารหางไกลการคมนาคม การจัดการศึกษาที่ใหโอกาสแกเด็ก เยาวชน และประชาชนไดมีโอกาสทาง
การศึกษามากขึ้ น การจัดการศึกษาควบคูกับ การสาธารณสุ ขขั้ นพื้นฐาน และการพั ฒนาคน ใหมีสุ ขภาพอนามัยที่ แข็งแรง
สมบูรณ การจัดการศึกษาที่ใชภูมิปญญาไทย โดยมุงพัฒนาการ 4 ดาน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและพลศึกษา
การจัดการศึกษาที่มีการศึกษาทดลอง ปรับปรุงพัฒนา มีแผนและโครงการเปนแนวทางดําเนินงานดังเชนแผนพัฒ นาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ดังนั้น สรุปไดวา รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนขึ้นอยูกับสภาพสิ่งแวดลอม สภาพสังคม และวัฒนธรรม รวมไปถึงสภาพทางครอบครัวของนักเรียน
สําหรับบรรยากาศในการเรี ยนรูของนักเรี ยนโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดน พบว า มีความใกลชิดกันระหวาง
ครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียน และนักเรียน ซึ่งการนําจิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวมาประยุกตใชสงผลใหนักเรียนมีความสุข
ในระหวางการเรียนรู สรางแรงจูงใจใหกับนักเรียน สื่อที่ใชประกอบการสอน ไดแก แบบฝกหัด การตู น แผนภาพ บทเรียน
แบบนิทาน ในบางครั้งครูผูสอนมีการเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมจากอินเตอรเน็ต จากการใชสื่อที่เหมาะสม บวกกับการสราง
แรงจูง ใจตามหลักจิ ตวิ ทยาและการแนะแนว ส งผลให นักเรี ยนมีค วามสุข ในการเรีย น ส งผลใหเ กิด ความรู สึกประทั บ ใจใน
ครูผูสอน และเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมตาง ๆ ระหวางการเรีย นรูรวมกั นระหว างครูผูส อน และเพื่อนร วมชั้นเรียน ซึ่ ง
สอดคลองกับ วิภา บุญสง(2544) พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องการมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ความพึงพอใจของผูเรียน อยูในระดับมากที่สุดเรียงตามลําดับ ไดแก นักเรีย น
ตองการใหครูใชสื่อในการจัดกิจกรรม นักเรียนมีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับครู และสนุกกับการเรียน
เมื่อไดใชสื่อดวยตนเอง
สําหรับการประชุมระดมสมองและการถอดบทเรียนรวมกันระหวางภาคีเครื อขาย สงผลใหเกิดการประสานความ
รวมมือกัน ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยการประสาน ความสามัคคีและความมีมนุษยสัมพันธ และ
ความร วมมื อของทุ กภาคส ว น สอดคล องกั บ รายงานการติ ด ตามและประเมิ นผลการปฏิ รู ป การศึ กษา โดยได ป ระเมิ น
ความกาวหนาการเรียนรูข อง สํานักทดสอบทางการศึกษา(2545) พบวา ผลการดําเนินการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
เน นผู เรี ย นเปนสํ าคั ญในระดับ การศึกษาขั้นพื้ นฐานมี ค วามก าวหน าในระดั บ ปานกลาง มี หน วยงานที่ เ กี่ ยวข อ งในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกหนวยงานดําเนินการสงเสริมการศึกษาวิจัยองค ความรูในเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติ ดังนั้น จะเห็นไดวา หลักแหงประสิทธิผล หรือ ผลผลิตที่ได
ตามจุดมุงหมายที่วางไว คือ นั กเรียนมีคุณภาพ สามารถสําเร็ จการศึกษา ไม ออกกลางคัน เรียนเกินเวลา หรือชาเกินกวาที่
กําหนด อีกทั้งการมีสวนรวมของภาคีเครือขายนั้นยังเปนการรวมกันพัฒนากิจกรรมของนักเรี ยนในโรงเรียนตํา รวจตระเวน
ชายแดนตอไปในอนาคต
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป

1. ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชหลักจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวไป
ปรับใชในโรงเรียนอื่นๆ ตอไป ซึ่งอาจจะเปนโรงเรียนที่มีบริบทแตกตางจากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
2. ควรมีการทําวิจัยเชิงบูรณาการในสาระการเรียนรูในแตละรายวิชา เชน การบูรณาการวิชาคณิตศาสตรกับวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
3. ควรมีการทําวิจัยในการสงเสริมภาวะโภชนาการที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยเนน
การมีสวนรวมของผูปกครอง
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การวิจัย ครั้งนี้มี วัตถุประสงคเ พื่อหาแนวทางกําหนดกลยุทธกระบวนการเรี ยนการสอนแบบหองเรียนเสมือนของ
มหาวิทยาลัยเอกชน โดยการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุมเปาหมายมีอยู 2 กลุมคือ อาจารยและนักศึกษา
ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในรูปแบบหองเรียนเสมือน ของมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ โดยเลือกมหาวิทยาลัยเอกชน
ที่มีการเรีย นการสอนแบบห องเรีย นเสมือนเป นหลั ก จํ านวน 8 แหง ๆ ละ 2 หองเรี ยนโดยกระจายตามภาคทั่วประเทศ
เครื่องมือที่ใช แบงออกเปน 2 สวนคือ สวนแรกใช แบบสอบถาม เก็บขอมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนที่เลือกแตละ
มหาวิทยาลัย ๆ ละ 2 หองเรียน จํานวน 80 คน รวม 640 คน และแบบสัมภาษณ (Semi-structural Interview) อาจารยที่มี
บทบาทเกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนแหงละ 3 คน รวม 24 คน โดยสมมติฐานการวิจัยไดแก ปจจัยดาน
ทรัพยากรเทคโนโลยีค อมพิวเตอร และการสื่อสาร ทักษะความรูใ นการใชคอมพิวเตอร การรั บรูคุณคาของเทคโนโลยีการ
สื่อสาร วั ฒนธรรมการสื่ อสารและการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู และ ความร วมมือกั นในองคกร มี อิท ธิพ ลต อความสํ าเร็จของ
หองเรียนเสมือน
ผลการวิจัยพบวา แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มหาวิทยาลัยเอกชนควรจะสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และระบบเครือขายที่มีความสามารถในการสื่อสารขอมูล
ตลอดจนบุคลากรที่ทําการถายทอดความรู ฝกอบรม และถายทอดเทคนิคตาง ๆ ใหอาจารยอยางสม่ําเสมอ นอกจากนั้น
มหาวิทยาลัยควรจะมีระเบียบ แบบแผนการปฏิบัติข องมหาวิ ทยาลัยในการสง เสริมให มีการแลกเปลี่ยนความรูโ ดยผา นสื่ อ
ออนไลน โดยกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน และมีการประเมินผลจากการใชสื่อเหลานี้เพิ่มเติม นอกเหนือจาก
การสอนในชั้นเรียน
สําหรั บ แนวทางในการบริ ห ารจั ดการเกี่ ย วกับ วั ฒ นธรรมในการแบง ป นและแลกเปลี่ ย นความรู เนื่ องจาก ยั ง มี
ระยะหางระหวางผูสอนกับผูเรียนในระดับหนึ่ง แนวทางการเรียนการสอนควรจะตองมีการมอบหมายงาน หรือกรณีศึกษาให
นักศึกษาไดคนควาขอมูล ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อน ๆ โดยผานสื่อออนไลน โดยผูสอนทําหนาที่เปนผูสนับสนุน และ
ที่ปรึกษาผานทางอีเมล หรือเว็บบอรด แนวทางนี้ควรลดระดับความตองการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของผูเรียน โดยเสริมสรางความมั่นใจใหกับผูเรียนในการแสดงออก และเพิ่มเนื้อหาหรือความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวขอ งกับ
รายวิชาบนเว็บใหสมบูรณมากขึ้น และมีเว็บบอรดเปนชองทางใหนักศึกษาและอาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และควรเสริม
แรงจูงใจมากขึ้น
แนวทางในการเสริมใหบุคลากรมีพันธกิจรวมกัน ควรมีมาตรการเสริมสรางแรงจูงใจ เชน การกําหนดใหการเรียน
การสอนแบบหองเรียนเสมือนเปนภาระงานที่สามารถใชทดแทนภาระงานสอนในชั้นเรียน มีการสงเสริมใหมีการอบรม หรือ
ศึกษาเพิ่มเติม และทําใหบุคลากรรับรูคุณคา และเขาใจรวมกันวาเปนพันธกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ตองรวมมือรวมใจกัน
พัฒนาเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สําหรับแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการใชคอมพิวเตอรและเครื่องมือ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยควรมีศูนยปฏิบัติการที่คอยทําหนาที่ฝกอบรมเทคนิคการปฏิบัติ เชน การทํามัลติมีเดีย และทําหนาที่
ชวยเหลืออาจารยในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน ตลอดจนอบรมทักษะการใชคอมพิวเตอร และสื่อออนไลน ใหกับ
ผูเรียนอยางสม่ําเสมอ
คําสําคัญ: หองเรียนเสมือน, กระบวนการเรียนการสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศ

Abstract

The purpose of this study was to find the guideline on the strategy defining of virtual classroom
teaching process for private universities. This was combined between the qualitative and quantitative
research. Teachers and students who involved in the virtual classroom teaching of the nationwide private
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universities were two target groups which the two classrooms of eight private universities were selected
for this research. The instruments were divided into two parts; the questionnaire to collect the 640
students information and the semi-structural interview of the 24 teachers in the virtual classroom
teaching from selected universities. The research hypothesis was the factors that influenced to the
success of a virtual classroom, namely, the computer technology resources and communication, the skill
of computer usage, the perceived value of technology communication, the culture of communication
and knowledge sharing, as well as, the collaboration in the enterprise.
The results showed that the guideline to improve the virtual classroom teaching process was the
support from the private universities in term of the modern teaching media, the capacity of network for
communication and the efficiency efficiency officers to train the technology knowledge for teacher.
Moreover, it was important to set the universities discipline and plan of the online knowledge sharing as a
part of learning as well as evaluation after the usage.
For the guidelines on the management in knowledge sharing and exchanging for decreasing the
distance between the teachers and students, the teacher should assign student the works, case study for
searching the information or knowledge sharing with friends together with acted as the sponsors or
advisers via e-mail or web board. In contrast, this approach should be reduced the need to avoid the
uncertainty in the knowledge of the students by strengthening the learners confidences expression.
Additionally, the additional content or knowledge related to the course was very necessary. The forum
was a way for student and teachers to share and learn similarly. The motivation was also supported.
For the guideline to encourage staffs having the co-mission, it was essential to have the measure
to build up the incentive, for instance, the virtual classroom teaching as a task the substitutes the
common class, promoting the training and more learning, increasing the personnel perceived value and
mutual understanding that the mission is important because of the need to cooperate in order to
develop more effective learning. For the way to enhance the use of computer and communication
equipment, the universities should have a center serving the training, practical techniques such as
multimedia. Likewise, this center should be able to assist the teachers in developing the online teaching
materials as well as computer and online skill training regularly.
Keywords: Virtual Classroom, Teaching Process, Information Technology
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ในปจจุบัน ธุรกิจทางดานการศึกษามีการแขงขันกันสูง การดําเนินธุรกิจเริ่มซับซอน และมีความไมแนนอนมากขึ้น
หลาย ๆ ธุ ร กิ จมี การปรั บ กลยุ ท ธ เ พื่ อความอยู ร อด ด วยการนํ าแนวความคิ ด เกี่ย วกั บ การร วมมื อและแลกเปลี่ ย นการใช
ทรัพยากรทั้งทางดานทุน Capital)และสติปญญา (Intellectual)รวมกัน (Virtual organization) (Mowshowitz 1997) ผล
ที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีการแขงขันสูง และความตองการพัฒนาทักษะ ความรูในการประกอบอาชีพของแรงงาน
ที่กําลัง จะเข าสู ระบบ หรือที่มี งานทํ าอยูแล วในระบบธุ รกิ จมี จํานวนมากขึ้น กอปรกับ ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมี ม ากขึ้ น ป จ จั ย เหล า นี้ ไ ม ไ ด มี ผ ลกระทบกั บ ธุ ร กิ จ เท า นั้ น แต ยั ง ส ง ผลไปยั ง การให บ ริ ก ารการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาดวย โดยเฉพาะความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ซึ่งรวมถึง อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต
ไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการใหบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งจัดวาเปนศูนยกลาง
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทองถิ่น ใหมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการดําเนิน
วิถีชีวิต และสามารถสรางองคความรู บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน
ปจจุบันมหาวิทยาลัยเอกชนหลาย ๆ แหงไดมีการนําระบบการศึกษาแบบหองเรียนเสมือน มาเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนนี้ เปนการจัดการเรียน
การสอนดวยระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขายอินเทอรเน็ ต หรื อ อิ นทราเน็ต ระบบดังกลาวเปนการสื่อสารร วมกั น
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ระหวางอาจารยกับ นักศึกษา โดยอาศัยซอฟตแวรเพื่อควบคุมโครงสรางบรรยากาศแบบหองเรียนเสมือน (The virtual
classroom software)อาจารยและนักศึกษามีปฎิสัมพันธกันแบบภาวะตางเวลา (Asynchronous) ซึ่งทําใหผูเรียนในระบบ
หองเรียนเสมือนสามารถเชื่อมตอเขาไปศึกษาไดจากทุกที่ทุกเวลาอยางไรก็ดี การเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนนี้ยังไมได
รับการพัฒนาและใชอยางแพรหลายเทาที่ควร การแกปญหาสวนใหญมักจะมุงเนนที่ปจจัยทางเทคโนโลยี โดยละเลยปญหาอื่น
ๆ ที่เกี่ยวกับตัวอาจารยและนักศึกษา ตลอดจนปญหาอื่น ๆ อาทิเชน วัฒนธรรมในองคกร ที่เกี่ยวกับระบบและการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัยจึงมุงเนนศึกษาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและนําเสนอตนแบบของการจัดการเกี่ยวกับระบบ
หองเรียนเสมือนที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของผูเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด

ไพพ

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อหาแนวทางกําหนดกลยุทธกระบวนการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนของมหาวิทยาลัยเอกชน

วิธีดําเนินการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใชวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม ที่ผูวิจัย
ใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณ
อาจารยผูสอนที่มีการสอนแบบหองเรียนเสมือน ขอมูลที่ไดถูกนํามาวิเคราะหเพื่อหาขอสรุป
ประชากรและกลุ มตั วอยางมีอยู 2 กลุม คื อ อาจารย และนั กศึ กษาที่เ กี่ย วข องกั บการเรีย นการสอนในรู ปแบบ
หองเรียนเสมือนของมหาวิทยาลัยเอกชน เครื่องมือที่ใช แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรก ใชแบบสอบถาม เก็บขอมูลจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนที่เลือกในแตละมหาวิทยาลัยจํานวน 80 คน รวม 640 คน โดยสุมตัวอยางแบบธรรมดา (Simple
random sampling) และสวนที่สอง ใชแบบสัมภาษณ (Semi-structural Interview) อาจารยที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนแหงละ 3 คน รวม 24 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
โดยการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชวิธีการรวบรวมขอมูลดังนี้
1.เก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามจากนักศึกษาที่มีการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือน จํานวน 8 แหง ๆ ละ
80 คน รวม 640 คน และสัมภาษณอาจารยที่มีการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือน จํานวนแหงละ 3 คน
2.รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสอน ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบหองเรียน
เสมือน เพื่อสรุปวิเคราะห สําหรับเปนแนวทางการกําหนดนโยบายของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพของการเรียนการสอนแบบ
หองเรียนเสมือน
นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ การสรุปวิเคราะหแบบสัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยที่สงผล ตลอดจน
ปญหา และขอเสนอแนะในการแกปญหาที่เกิดขึ้น ผูวิจัยไดใชผลจากการวิเคราะห และสรุปประเด็น จากการสัมภาษณเชิงลึก
จากกลุมตัวอยาง โดยใชการบรรยาย (Descriptive) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
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ผลการศึกษาเพื่อหาแนวทางกําหนดกลยุทธกระบวนการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนของมหาวิทยาลัยเอกชน พบวา
1.สื่อการเรียนการสอน
มหาวิ ทยาลัยเอกชนใหการสนั บสนุ น อุ ปกรณ คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และซอฟตแ วรสํ าหรั บการเรีย นรูใ น
หองเรียนเสมือน ตลอดจน บุคลากรทีท่ ําการถายทอดความรู ฝกอบรม และถายทอดเทคนิคตาง ๆ แตปญหาของอุปกรณที่ยัง
ไมทั นสมั ย และระบบเครื อขายที่ยั งมีค วามลาช าในการสื่อสารขอมู ล ตลอดจนผูสอนไม มีเวลาในการพัฒ นาสื่ อ จากการ
สัมภาษณในเชิงลึก ผูสอนไดใหขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรจะใหความสําคัญกับอุปกรณในการเรียนการสอน โดยจัดหา
อุปกรณทันสมัย และปรับปรุงระบบเครือขายใหมีความเร็ว ตลอดจนจัดใหมีการฝกอบรมในการผลิตสื่ออยางสม่ําเสมอ
2.การรับรูคุณคาของการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือน
จากผลการวิจัย ทําใหทราบถึง ปญหาของการใชเ ทคโนโลยี สารสนเทศในการเรียนการสอน ผูสอนสวนใหญ มีการ
นําเสนอเนื้ อหา ทฤษฎี ไวบนเว็บเพจ สวนการแลกเปลี่ย นเรียนรู ผ าน อีเมล เว็บบอรด ในการเรีย นการสอนทั้ งผูเรียนและ
ผูสอนยังใหความสําคัญในระดับที่ไมมากนัก จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูสอนไดเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรจะมีระเบียบ
แบบแผนการปฏิบัติของสถาบันในการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรูโดยผานสื่อออนไลน โดยกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของ
การเรียนการสอน และมีการประเมินผลจากการใชสื่อเหลานี้เพิ่มเติม นอกเหนือจากการสอนในชั้นเรียน
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3.วัฒนธรรมในการแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู
แนวทางในการเรียนการสอนควรจะตองมีการมอบหมายงาน หรือกรณีศึกษาใหนักศึกษาไดคนควาขอมูล ตลอดจน
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อน ๆ โดยผานสื่อออนไลน โดยผูสอนทําหนาที่เปนผูสนับสนุน และที่ปรึกษาผานทางอีเมล หรือเว็บ
บอรด ปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอระดับคุณภาพของการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือน คุณภาพของการเรียนการสอนแบบ
หองเรียนเสมือนจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หากมีการมอบหมายงานกลุม และทําใหผูเรียนรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของกลุมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูผานสื่อออนไลนมากขึ้น เนื่องจาก ผูเรียนนิ ยมทํางานที่ไดรับมอบหมายใหโดยผาน
สื่อออนไลนกับเพื่อนเปนกลุมมากกวาทํางานคนเดียว และเห็นวาสัมพันธภาพภายในกลุม อยูที่ความเชื่อใจกันในการแสดง
ความคิดเห็นผานสื่อออนไลน จึงมีความโนมเอียงในการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นมากกวาที่จะแสดงความคิดเห็นที่สอ
ไปในทางที่จะถูกวิจารณ หรือปฏิเสธ
4.พันธกิจ
แนวทางของ กฎ ระเบียบ แบบแผนการปฏิบัติ ตลอดจนความรวมมือของบุคลากรของสถาบัน มีนัยสําคัญวา กฎ
ระเบียบ เปนไปในแนวทางสนับสนุนในการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือน แตในทางปฏิบัติ บุคลกรในสถาบันตาง ๆ
ยังใหความรวมมือนอย ยังจํากัดอยูเพียงผูที่เกี่ยวของ และผูพัฒนาสื่อการสอนออนไลน ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่มีรายวิชาสอน
แบบห องเรี ย นเสมื อนเท านั้ น แนวทางในการเสริ ม ให บุ ค ลากรมี พั นธกิ จร วมกั น มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนจึ ง ควรมีม าตรการ
เสริมสรางแรงจูงใจ เชน การกําหนดใหการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนเปนภาระงานที่สามารถใชทดแทนภาระงาน
สอนในชั้นเรียน มีการสงเสริมใหมีการอบรม หรือศึกษาเพิ่มเติม และทําใหบุคลากรรับรูคุณคา และเขาใจรวมกันวาเปนพันธ
กิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ตองรวมมือรวมใจกันพัฒนาเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเครื่องมือการสื่อสาร
แนวทางของผูเรียนและผูสอนมีความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องมือการสื่อสารในระดับที่ดีมาก
และใชเปนประจําเปนสวนใหญ อยางไรก็ดี ปญหาของความลาชา ความไมเสถียรของระบบ เปนอุป สรรคตอการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของผูเรียน ตลอดจน ตัวนักศึกษาเองขาดความกระตือรือรนในการตอบโตในเว็บบอรด แนวทางการพัฒนาทักษะใน
ดานนี้ จึงควรที่จะกระตุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยผานสื่อออนไลนมากขึ้น โดยใหถือวาเปนสวนหนึ่งของการประเมินผล
อยางไรก็ดี การใชสื่อออนไลนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในสภาพการเรียนการสอนแบบหองเรียน
เสมือนใหมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับระดับของการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกัน ผูสอนจึงควร
ให ค วามสํ าคั ญ กั บ การตอบคํ าถาม หรื อแลกเปลี่ ย นความรู กั บ ผู เ รี ย นเป น ประจํ า ตลอดจนออกแบบกระดานสนทนา
แลกเปลี่ยนที่นาสนใจ สามารถกระตุนใหผูเรียนอยากที่จะเขามาแลกเปลี่ยนความรู สอดคลองกับความคิดเห็น ของอาจารย
ผูสอนที่ตองการพัฒนาความสามารถในการสรางสื่อที่ดึงดูด และเปนมิตรกับผูเรียน แนวทางการพั ฒนามหาวิทยาลัยควรมี
ศูนยปฏิบัติการที่คอยทําหนาที่ฝกอบรมเทคนิคการปฏิบัติ เชน การทํามัลติมีเดีย และทําหนาที่ชวยเหลืออาจารยในการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนออนไลน ตลอดจนอบรมทักษะการใชคอมพิวเตอร และสื่อออนไลน ใหกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ=
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ผลการศึกษาแนวทางกําหนดกลยุทธกระบวนการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนของมหาวิทยาลัยเอกชน พบวา
1. การรับรูคุณคาของการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือน สามารถกระตุนใหอยากเรียน และแลกเปลี่ยนความรู
กับอาจารยและเพื่อน ๆ มากขึ้น อยางไรก็ดี ผูเรียนมีความเห็นวา ยังไมคุนเคยกับการเรียนการสอนแบบนี้ ผูเรียนยังยึดติดอยู
กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบเดิมมากกวา สอดคลองกับความคิดเห็นของผูสอน หากมหาวิทยาลัยตองการเพิ่มคุณภาพ
ของการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือน ควรสงเสริมการมีสวนรวม ลดชองวางระหวางผูเรียน และสรางเครือขายความรู
ตลอดจนเนนการเรีย นการสอนที่ ผูเรี ยนเปนศู นยกลาง ซึ่ งสอดคล องกั บงานวิจัยของ Collis (1997: 110-115) เรื่องการ
สนับสนุนโครงการที่ใชวิธีการเรียนแบบรวมมือกันโดยใชสิ่งแวดลอมแบบ www ที่กลาวถึงความตองการของอาจารยและนิสิต
ที่ตองการเนนการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส
2. วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนใน 8 มหาวิทยาลัย
เอกชนยังมีวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ผูเรียนมักจะยินดีปฏิบัติตามกฎเกณฑที่อาจารย
กําหนดใหอยางเครงครัด และมักไมมั่นใจกับการแสดงความคิดเห็นโดยผานสื่อออนไลน เนื่องจากเกรงวาความคิดเห็นที่แสดง
ออกไปอาจจะไม ถูกตอง หรือถูกวิจารณ สอดคลองกั บผลการสัม ภาษณ อาจารยผู สอนที่ ตอบว าถึง แมวามหาวิ ทยาลั ยจะมี
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นโยบายสนับสนุนให มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรูผานสื่ อออนไลน ก็ตาม ในทางปฏิบั ติแมจะมีเว็บบอรดไวใหนักศึกษาไดมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแตยังไมมีการใชในการเรียนการสอนอยางเต็มที่ เหตุผลก็คือ สวนใหญมีการเรียนการสอนแบบผสม โดยมี
การเรียนการสอนในชั้นเรีย นเต็มตามเวลา และมีหองเรียนเสมือนเพื่อเปนการสอนเสริม โดยวิ ธีการสอนยังคงเปนอาจารย
ผูสอนเปนศูนยกลาง เนื่องจากผูเรียนเห็นวา ผูสอนตองมีความรอบรู และผูสอนเชื่อวา คุณภาพการเรียนการสอนที่ดีขึ้นอยูกับ
ผูสอนเปนหลัก
3. วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเรียนในดานความเปนปจเจกนิยม/กลุมนิยม ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรม
การแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ของผูเ รีย นมี ค วามเปนกลุม นิย ม มากกว าที่จะเปนป จเจกนิ ยม ผูเ รี ยนชอบที่ จะทํ างานที่ อาจารย
มอบหมายใหโดยผานสื่อออนไลนกับเพื่อนเปนกลุม มากกวาที่จะทํางานคนเดียว โดยมีความไวเนื้อเชื่อใจกันในระหวางเพื่อน
เปนสิ่งสําคัญทีย่ ึดเหนี่ยวสัมพันธภาพภายในกลุม และถาไดรับมอบหมายใหทํางานคนเดียวแลว จะมีความมั่นใจวาสามารถทํา
ใหงานสําเร็จไดนอยกวาการทํางานกลุม สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร พรอมจันทึก (2550: 130) ไดศึกษาเกี่ยวกับการ
พั ฒ นารู ป แบบห องเรี ย นเสมื อนโดยยึ ด หลั ก องค ป ระกอบการเรี ย นแบบร ว มมื อกั น มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ที่ พ บว า
กระบวนการกลุ ม ระหว างอาจารย และนิ สิ ตสามารถอภิ ป รายความสําเร็จ และป ญหาในการเรี ยน โดยผ าน Conference
Meeting ซึ่งสามารถทําใหเกิดความสัมพันธในการเรียนและการทํางานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการสรุปหัวขอประเด็น
ของการอภิปราย หรือสัมมนาในแตละหัวขอ เพื่อให อาจารยและนิสิตมองเห็นสิ่งเปนประโยชนและไมเ ปนประโยชน ซึ่ ง
Harasim (1993: 95-97) กลาววาการเรียนแบบรวมมือกันในไซเบอรสเปส ใชการประชุมทางคอมพิวเตอรในฐานะกลุมเรียนรู
ประสบการณ ซึ่งเนนการออกแบบที่สนับสนุนการเรียนแบบรวมมือกัน มีการปฏิบัติเฉพาะในการประชุมคอมพิวเตอร การ
กลั่นกรองความคิด เห็นจากประสบการณ ในการเรียนที่ครู สามารถนําไปใช ได แมกระทั งการสัม มนา การมีส วนร วมในการ
อภิปราย การนําเสนอโครงงานวิจัยของกลุม เปนตน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

าชภ

1. ควรมีการจัดอบรมกระบวนการเรียนการสอนของหองเรียนเสมือนใหผูเรียนและผูสอนอยูเรื่อยๆ เนื่องจาก ผูเรียน
เปนนักศึกษาใหม และผูสอน เปนอาจารยมาใหม
2. ควรพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนในแนวใหม ๆ เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลา
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชชีวติ แบบพอเพียงอยางมี
วิจารณญาณ เรื่อง ชุมชนริมน้ําจันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ
The Development of Learning Activities Packages to Develop the
Ability to Think Critically and to Live a Self-sufficient Community,
Chantaburi Waterfront,Religious and Cultural Group of Mathayom 2
at Streemandapitak School.
กัณฐาภรณ พานเงิน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค 1.เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู 2.เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การใช ชี วิต แบบพอเพี ย งอย างมี วิจารณญาณ เรื่ อง ชุ ม ชนริ ม น้ํ าจั นทบู ร กลุ ม สาระการเรี ย นรู สั ง คมศึ กษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ จันทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวนนักเรียน 34 คน ซึ่งผูวิจัยใช
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมื อที่ ใช ในการวิจัย ไดแ ก 1.ชุด กิจกรรมการเรี ยนรูเ พื่อพัฒ นา
ความสามารถในการใช ชีวิต แบบพอเพี ยงอยางมี วิจารณญาณ เรื่อง ชุมชนริ มน้ําจันทบู ร กลุม สาระการเรีย นรู สังคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ จํานวน 8 ชุดกิจกรรม 2. แผนการจัดการ
เรียนรู แบบบู รณาการเศรษฐกิ จพอเพี ยง ชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 6 แผน รวมทั้งหมด 14 ชั่วโมง 3. แบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชชีวิตแบบพอเพียงอยางมีวิจารณญาณ
เรื่ อง ชุ ม ชนริ ม น้ํ า จั นทบู ร กลุ ม สาระการเรี ย นรู สั ง คมศึ กษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ของนั ก เรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ เปนแบบปรนัย จํานวน 30 ขอ 4. วัดเจตคติตอการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาเฉลี่ย X สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test)
ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง ชุมชนริม น้ําจันทบูร กลุ มสาระการเรี ยนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพเทากับ 81.59/87.91 สูงกวาเกณฑ 80/80 2) ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู, การใชชีวิตแบบพอเพียง, ชุมชนริมน้ําจันทบูร, สตรีมารดาพิทักษ

Abstract
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This research was designed for Quasi Experimental Design. The purposes of this research were to:
compare the effective before and after classes using the learning activity packages learning to evolve a
life in accordance with the Philosophy of Sufficiency Economy carefully based on Chanthaboon
Waterfront Community, and investigate learning achievement of the student in Mathayom 2. The samples
were obtained by purposive sampling of 34 students studying in the second semester of the academic
year 2014 at Streemandapitak School in Chanthaburi province. The research instruments were: 1) the 8
learning activity packases to evolve a life in accordance with the Philosophy of Sufficiency Economy
carefully based on Chanthaboon Waterfront Community. 2) Course Syllabus accordance with the
Philosophy of Sufficiency Economy Mathayom 2 with 6 courses 14 hours 3) the 30-item of objective pretest and post-test used to examine the students’ learning achievement. 4) Studying the student attitudes.
The statistics employed for analysis were mean ( X ), standard deviation (S.D.), and t-test.
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The results of the research were as follow: 1) the effective of learning activity packages to evolve a
life in accordance with the Philosophy of Sufficiency Economy carefully was 81.59/87.91 which was higher
than the standardized criteria of 80/80. 2) The results revealed that the achievement of those students after
being taught was higher than before being taught with the significant difference at level of .01.
Keyword: Activities, Live a selfficient, Chantaburi Waterfront,Religious, Streemandapitak
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สังคมไทยในปจจุบันเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางมากทั้งทางดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การศึกษา ทําใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนและวางแผน
พัฒนาประเทศ ไดอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศควบคูไปกับกระบวน
ทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
9 (พ.ศ. 2545-2549) ตอมาจนถึงระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ ที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศ
ไทยยัง คงเผชิญกับ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ หลายบริบท ทั้งที่ เปนโอกาสและข อจํากัด ตอการพัฒนาประเทศ จึงต องมีการ
เตรียมความพรอมของคน และระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แสวงหาประโยชนอยางรูเ ทา
ทัน โลกาภิวัตนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ , 2549) โดยเฉพาะการดํ าเนินขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จพอเพี ยงสู สถานศึ กษา เนื่องจาก
การศึกษามีบ ทบาทสําคัญต อการแกไขปญหาสั งคมและการพัฒนาประเทศ ดั งนั้น ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติจึงไดกําหนดแผนการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2545-2559 โดยนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งมาเปนปรัชญา
พื้นฐานในการกําหนดแผนการศึกษาแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545) โดยปจจุบันประเทศไทย
เราใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คนไทยนําไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งไดมีสวนเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทย
สามารถยืนหยัดอยูไดอยางมัน่ คงทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน
สําหรับการศึกษาในยุคปจจุบัน ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณนับเปนสมรรถนะสําคัญหนึ่งที่ควรพัฒนา
ใหเกิดขึ้นแกผูเรียน เพราะมีความสําคัญมาก ดังที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2535 : 191) ทรงมี
พระราชดํารัสไว ความวา “การคิดอยางมีวิจารณญาณจะชวยใหเด็กสามารถใชเหตุผลในการตัดสินใจไดอยางกวางขวาง และ
สามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติต ามความตองการของสังคม เพราะถาเด็กไมมีความสามารถในดานการใชเหตุผลแล ว
พัฒนาการดานการคิด อารมณ ตลอดจนจริยธรรมและคุณธรรมที่สังคมตองการจะเปนไปอยางไมสมบูรณ ดังนั้นจะเห็นไดวา
การคิดอยางมีวิจารณญาณนี้จะสงผลใหเด็กเปนคนชางคิด คิดอยางรอบคอบ ตัดสินใจไดถูกตอง และเติบโตขึ้นเปนคนดี มี
คุณภาพ สรางความเจริญที่มั่นคงใหแกตนเองและบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ” ดังนั้นการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน จึงมี
การจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ (สุรีรัตน ไชยสุริยา. 2543 : 9)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณนั้นมีความสัมพันธเชื่อมโยง
กับการใชชีวิตแบบพอเพียง ดังที่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กลาวไว สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอน
ตามเนื้อหาสาระที่กําหนดไวในหลักสูตรอยางสอดคลองกับวิถชี ีวิตของผูเรียน โดยมีแนวทางดําเนินการที่สําคัญคือ เนนการฝก
ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ วิเคราะห การเผชิญสถานการณ การแกปญหา ฯลฯ ที่เริ่มจากชีวิตประจําวัน และ
เชื่อมโยงสูครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และระดับโลก เนนใหเด็กแสดงความคิดเห็นอยางมีสวนรวม วิเคราะหปญหา
ต างๆ ที่ อ ยู ร อบตั ว อย างเป นเหตุ เ ป นผล รอบคอบ โดยเน นการปฏิ บั ติ จ ริ ง ทั้ ง ในสถานศึ กษาและแหล ง เรี ย นรู ภ ายนอก
สถานศึกษา (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. 2550 : 7)
แมวาหนวยงานสถานศึกษาจะเห็นความสําคัญของการคิด แตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปจจุบันไมไดมีการ
เนนพัฒนาความสามารถในการคิดแกผูเรียนเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินสถานศึกษาจํานวน 7,273 แหง ที่ผาน
การประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมี
เพียงรอยละ 18.12 ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและ
มีวิสัยทัศน เมื่อพิจารณาตัวบงชี้ พบวา ความสามารถประเมินคาความนาเชื่อถือของขอมูล รูจักพิจารณาขอดีข อเสียความ
ถูกผิด ระบุ สาเหตุ ผ ลค นหาคํ าตอบ เลือกวิ ธีและมีป ฏิ ภาณในการแกป ญ หาและตัด สิ นใจได อยางสันติ และมีค วามถู กต อง
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เหมาะสมอยูในระดับต่ํามาก (รอยละ 18.74) ซึ่งเปนมาตรฐานและตัวบงชี้ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียนที่ควร
ปรับปรุงและพัฒนา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาดานการคิดจึงนับเปนเรื่องสําคัญที่จําเปนตองเรงปรับปรุงและ
พัฒนาอยางจริงจัง (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2549 : 3)
จากป ญหาดั งกลาว ผูศึ กษาไดพยายามศึกษาวิธีการจัดการเรี ยนรูเ พื่อแก ปญหาและพบวาการใชชุดกิ จกรรมการ
เรียนรู เปนนวัตกรรมหนึ่งที่จะชวยแกปญหาดังกลาวไดเนื่องจากมีขอดีคือการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค เน นหลักการของการมี ปฏิสัมพันธ ระหวางผูสอนและนัก เรียนใน
ลักษณะที่ผูสอนทําหนาที่อํานวยความสะดวกและชวยเหลือ เมื่อผูเรียนตองการ กระบวนการเรียน การสอนยึดหลักจิตวิทยา
การเรียนรูมาสนับสนุน เชน การใหแรงเสริม การเรียนตามระดับชั้น การถายโยง การเรียนรู ซึ่งจะชวยพัฒนาความสามารถ
การคิดวิเคราะหไดเปนอยางดี (พลกฤช ตันติญานุกูล. 2547 : 5)
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วัตถุประสงคของการวิจัย

ลัยร

วิธีดําเนินการวิจัย

าชภ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชชีวิตแบบพอเพียงอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง
ชุมชนริมน้ํ าจันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสัง คมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ของนักเรีย นชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรีย น
สตรีมารดาพิทักษ
2. เพื่ อเปรีย บเที ยบผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นของนั กเรี ยนก อนและหลัง การเรี ยนดวยชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู เพื่ อ
พัฒนาความสามารถในการใชชีวติ แบบพอเพียงอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง ชุมชนริมน้ําจันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ
3. เพื่อศึกษาการวัดเจตคติตอการเรียนหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชชีวิต
แบบพอเพี ยงอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง ชุม ชนริ มน้ําจันทบูร กลุมสาระการเรีย นรูสัง คมศึ กษา ศาสนาและวั ฒนธรรม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ

มห
าว

ิทยา

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบกึ่งทดลอง ผูวิจัยดําเนินการตามแผนวิจัย แบบกลุมเดียววัดกอนและหลัง
การทดลอง กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ จํานวน 34 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชชีวิตแบบพอเพียงอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง ชุมชนริมน้ํา
จันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ
จํานวน 8 ชุดกิจกรรม
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 6 แผน รวมทั้งหมด 14
ชั่วโมง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชชีวิตแบบ
พอเพียงอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง ชุมชนริมน้ําจันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30
คะแนน
4. การวัดเจตคติตอการเรียนหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชชีวิตแบบพอเพียง
อย างมี วิจารณญาณ เรื่ อง ชุ มชนริม น้ํ าจั นทบู ร กลุ มสาระการเรีย นรูสั ง คมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ของนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความยากงาย คาอํานาจจําแนกของ
ขอสอบรายขอ คาดัชนีความสอดคลอง IOC คาความเชื่อมั่น ผูวิจัยใชสถิติ t – test แบบ Dependent Samples ในการ
ตรวจสอบสมมุติฐาน

ผลการวิจัย

ไพพ

1. ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑคือ E1 = 81.59 E2 = 87.91 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ชุมชนริมน้ําจันทบูร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
3. การวัดเจตคติตอการเรียนหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา ความสามารถในการใชชีวิตแบบพอเพียง
อยางมีวิจารณญาณ เรื่ อง ชุมชนริมน้ํ าจันทบูร กลุ มสาระการเรี ยนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวั ฒนธรรม ของนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.58) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวน
ใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
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จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชชีวิ ตแบบพอเพียงอยางมี
วิจารณญาณ เรื่อง ชุมชนริมน้ําจันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ อภิปรายผลไดดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ชุมชนริมน้ําจันทบูร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา มีประสิทธิภาพ 81.59/87.91 ซึ่งประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ชุมชนริมน้ําจันทบูร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ
80/80 เนื่องจากการจัด การเรี ยนรู โดยใช ชุดกิ จกรรมแตกตางจากการเรียนปกติ อาจเนื่ องมาจากชุ ดกิจกรรมที่ สรางขึ ้ น
เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ครูผูสอนสามารถนําไปใชเปนสื่อการเรียนรูเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความ
สนใจ ใฝเรียนรู มีนิสัยเรื่องของการคิดวิจารณญาณ ไดสงเสริมทักษะการคนควาและแสวงหาความรูดวยตนเอง นอกจากนี้
ชุดกิ จกรรมยั งทําให ผูเ รีย นมี การพัฒ นาแรงจู งใจใฝ สัม ฤทธิ์ที่ ดีขึ้ น ซึ่ งสอดคล องกั บงานวิจัยของ คนึ งนิ จ รุง โรจน (2556 :
บทคั ดย อ ) ที่ ศึ กษาวิ จัย เรื่ อง การพั ฒ นาชุ ดกิ จกรรมฝ กทั กษะภาษาอั ง กฤษโดยเทคนิ ค การใชคํ าถาม สําหรั บนั กเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งพบวาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมยกระดับที่สรางขึ้นมีคาเทากับ 85.18/89.55 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมมีคาเฉลี่ยรอยละ15.21/19.30ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพในการ
ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจตอการเรียนและสรางความกระตือรือรนที่จะเรียนรู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชชุ ดกิจกรรม ไดเ นนผูเ รียนเปนสํ าคัญ ในเรื่องการคิ ดอย างมีวิจารญาณ ผูเรี ยนมี การช วยเหลือซึ่ งกันและกั น
ระหวางนักเรียนที่เกงละออน ภายใตกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน มีกิจกรรมกระตุนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางเปนระบบ ทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูไดดวยตนเองและเนื้อหาในการจัดการเรียนรูเปนเนื้อหาสาระ
ที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ไมยากหรืองายเกินไป ซึง่ สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงพร ของเกี่ยวพันธุ (2553 : บทคัดยอ)
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกตใชชุดกิจกรรมการคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณและความสามารถในการ
คิ ด แก ป ญ หาของนั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ ก ษาป ที่ 5-6 พบว า นั ก เรี ย นกลุ ม ทดลองที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาความสามรถ โดยการ
ประยุกต ใช ชุดกิ จกรรมการคิด วามีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดวิ จารณาญาณและความสามารถในการคิ ด
แก ปญ หาสู งกวากลุม เปรีย บเที ยบกลุม ที่ 1 และกลุ ม เปรีย บเที ยบกลุ ม ที่ 2 อยางมี นัย สํ าคั ญทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 พลกฤช
ตันติญานุกูล (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาดวยการฝกการคิด
อย างมีวิจารณญาณ ที่มี ตอผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นและความสามารถในการแกป ญหา ของนั กเรีย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1
ผลการวิจัยสรุปไดวา 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาดวยการฝก
การคิดอยางมีวิจารณญาณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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ดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสัง คมศึกษาดวยการฝกการคิด อยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการแก ปญหาสูงกวานักเรีย นกลุม ที่ไดรับ การจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การวัดเจตคติตอการเรียนหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา ความสามารถในการใชชีวิตแบบ
พอเพียงอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง ชุมชนริมน้ําจันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาเจตคติของขวัญเพชร พลวงค (2551 : บทคัดยอ) ได
ทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง แดนดินถิ่นบั้ง
ไฟพญานาค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองหมู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 พบวาเจตคติตอการ
เรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

ัฏรำ

1. ควรมีการวิจัยเกี่ ยวกั บการจัด การเรี ยนด วยชุ ดกิจกรรมในกลุ ม สาระอื่ น ๆ และในระดั บชั้นอื่นเพื่อพั ฒนาการ
จัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรมีการพัฒนาตอยอดชุดกิจกรรม เรื่อง ชุมชนริมน้ําจันทบูร เปนชุดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
3. ควรมีการวิจัยพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องชุมชนริมน้ํา ในรูปแบบของการเรียนแบบสื่อมัลติมีเดียผานอินเตอรเน็ ต
เพื่อใชเปนสื่อในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น เพื่อตอบสนองสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพื่อเปนการ
เผยแพรการทองเที่ยวชุมชนริมน้ําจันทบูรอีกทางหนึ่ง
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พัฒนาการเรียนรูดวยนวัตกรรมการสอน : E-Learning
Enhancement of Student learning with Instructional Innovation: E-Learning
อุดม เครือวัลย, ศุทธินี เมฆประยูร, วิญู ภักดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

บทคัดยอ

ัฏรำ

ไพพ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเว็บไซตรายวิชาที่มีประสิทธิภาพ และใชพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน โดยพัฒนา
เว็บไซตรายวิชาเรียนดวยโปรแกรม Google Apps for Education ซึ่งเปน E-learning ในรูปแบบ WBI เพื่อใชเปนสื่อเติม
ควบคูกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่ลงทะเบียน
เรีย นในรายวิช าเสริม ทักษะปฏิบัติ การเคมี จํ านวน 25 คน และรายวิ ชาการควบคุมคุ ณภาพห องปฏิบั ติการ 6 คน ภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557 โดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลคื อ
แบบสอบถาม และแบบทดสอบ คาสถิติ ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดคุณภาพบทเรียน
พิจารณาจากคาประสิทธิภาพบทเรียนและคาดัชนีประสิทธิผล ผลการศึกษาพบวา รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมีและ
รายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติ ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยเว็บไซต E-learning ในระดับมากที่สุด
ผูเชี่ยวชาญมีความคิ ดเห็นตอประสิทธิภาพดานความเปนสื่อการเรียนรู และประสิทธิภาพดานเนื้อหาในระดับมากที่สุด ค า
ประสิทธิภาพบทเรียน และคาดัชนีประสิทธิผลมีคาสูงกวาเกณฑ ดังนั้น บทเรียน E-learning ทั้ง 2 รายวิชามีประสิทธิภาพเชิง
เหตุผล และมีประสิทธิภาพเชิงประจักษสามารถใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนได
คําสําคัญ : นวัตกรรมการเรียนรู, พัฒนาการเรียนรูดวยอีเลิรนนิ่ง, สรางบทเรียนอีเลิรนนิ่งดวยโปรแกรมประยุกตของกูเกิล

Abstract

ิทยา

ลัยร

าชภ

The objective of this research is to create the effective courseware E-learning and enhancement
of student learning. The courseware E-learning on WBI is developed by Google Apps for Education and
used for complementary instructional media with learning in class. The students of Rambhai Barni
Rajabhat University, 25 students of the Chemistry Laboratory Skill Improvement course and 6 students of
the Quality Control in Laboratory course in second semester of academic year 2014 were sample with the
purposive sampling technique. The instruments were questionnaire and test. The frequency, percentage,
mean and standard deviation are used. The efficiency and the effectiveness index are used to test the
quality of courseware. Results of this study revealed that both courses, the satisfaction of students
toward courseware E-learning and the attitude of experts toward the efficiency of instructional media and
content were at the highest level. The efficiency and the effectiveness index were higher than criteria,
therefore, the both courseware E-learning had rational approach and empirical approach, were able to
enhancement of Student learning.
Keywords : Educational Innovation, Google Apps for Education, E-Learning to Enhancement of Student
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การพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองที่ดีและเกงของโลกในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ พานิช, 2556) จําเปนตองปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการมุงเนนถายทอดความรู (Teaching) เปนสนับสนุนการสรางความรูดวยตัวของผูเรียนเอง
การฝกฝนทักษะการเรียนรู (Teaching and learning) เปนการสรางสมรรถนะผูเรียนที่สามารถนําไปปรับใชในการทํางานได
จริง เมื่อครูปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนใหทาทายกับการเรียนรู ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูตามคุณลักษณะและตัวตนของ
ผู เ รี ย นเองที่ มี รู ป แบบการเรี ย นรู กระบวนการคิ ด ทั ศ นคติ ท า มกลางสภาพแวดล อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว
ความกาวหน าทางเทคโนโลยีการสื่ อสารทําให การเขาถึง ขาวสาร ข อมูลและแหลงความรูไ ดอยางรวดเร็ว ไมถ ู กจํากัดเรื่อง
สถานที่และเวลา สิ่งเหลานี้ชวยเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา ไมถูกจํากัดอยูในหองเรียน
เพียงอยางเดียว การจัดกระบวนการเรียนรู (Learning process organization) เปนกระบวนการจัดสภาพแวดลอม ที่เอื้อ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนด การจัดกระบวนการเรียนรู ในรูปแบบ E-Learning สามารถนํามา
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ปรั บ ใช กับ การเรี ย นในลั กษณะปกติ ไ ด หากนํ ามาใช อย างถู กวิ ธีผู ส อนก็ ไ ม จําเป นต องใช วิธีการสอนในลั ก ษณะบรรยาย
(lecture) ในชั้นเรียนเปนสวนใหญอีกตอไปเพราะ E-Learning สามารถนํามาใชแทนหรือเสริมในสวนของการบรรยายได
โดยเฉพาะ อยางยิ่งในเนื้อหาการเรียนซึ่งเนนการทองจํา (Verbal Information) และทักษะทางปญญา (Intellectual Skills)
เพราะ E-Learning ที่ถูกออกแบบอยางดีจะสามารถนําเสนอเนื้อหาบางหัวขอแทนผูสอนไดโดยที่ผูสอนไมจําเปนตองสอนใน
ชั้นเรียนและผูสอนสามารถใชเวลาในชั้นเรียนอยางคุมคามากขึ้น เชน การออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนคิดวิเคราะหในชั้นเรียน
แทนการฟงบรรยาย
ดังนี้แลว การพัฒนาการสอนดวยนวัต กรรมการสอน E-Learning นั้ นจะกอใหเกิดประโยชนแก ผูเรียนโดยผูเรีย น
สามารถเรียนรูดวยตนเองไดตามภาระกิจการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เกิดประโยชนกับผูสอนสามารถลดเวลาในการสอน
บรรยายในชั้นเรี ย น และเพิ่ม กระบวนการสอนเพื่อเนนการสอนแบบคิด วิเ คราะหไ ดม ากขึ้ นซึ่ งเปนจุด มุ งเนนหลั กสํ าหรั บ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และยังเปนการพัฒนาตนเองของผูเรียนและผูสอนโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม
Google Apps for Education มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดอีกดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย

ัฏรำ

สรางนวัตกรรมการสอนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนดวย E-Learning ในรูปแบบ WBI
ดวยโปรแกรม Google Apps for Education
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การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวความคิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรายวิชาผานเว็บไซตในรูปแบบ ELearning ควบคูกับ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ขั้นตอนการสร างเครื่องมือและรวบรวมข อมูลการเรียนรูของ
ผูเรียนประกอบดวยกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 สรางเว็บไซตรายวิชาบทเรียน E-learning ของแตละรายวิชา ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาวิชา กิจกรรมตาม
เนื้อหา แบบทดสอบ
ขั้นที่ 2 นําไปใชงาน โดยนําบทเรียน E-learning แตละรายวิชาไปสูการใชงานผานทางเว็บไซตรายวิชาที่สราง
ดวย Google site ในโปรแกรม Google Apps for Education ลักษณะการใชงานเปนสื่อเติมของผูเรียน
ขั้นที่ 3 วัดผลบทเรียนE-Learning โดยผูเรียนทํากิจกรรม (pre test) การทําแบบทดสอบ (post test)
ขั้นที่ 4 ประเมินประสิทธิภาพบทเรียน โดยประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนจากผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ประเมินความ
พึงพอใจของผูเรียนตอกระบวนการเรียนรูผานเว็บไซต ประเมินเว็บไซตโดยผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเว็บไซตเพื่อการเรียน
การสอน ประเมินความสอดคลองเนื้อหา กิจกรรม แบบทดสอบตามรายวิชาโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชา
ประชากรและกลุมตัวอยาง การศึกษาครั้งนี้ประชากรคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จากการเลือก
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557 รายวิชาเคมี กลุมตัวอยาง
(Purposive Sampling) คือนักศึกษาตอไปนี้ 1) หมูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี ไดแกนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรแขนงวิชาเคมีชั้นปที่ 3 จํานวน 26 คน 2) หมูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ ไดแกนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ชั้นปที่ 3 จํานวน 6 คน
การวิเคราะหและสถิติที่ใช การรวบรวมขอมูลดวยแบบฝกหัด แบบทดสอบการเรียน และแบบประเมินตางๆ ทํา
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน ไดแก แบบฝกหัด แบบทดสอบการเรียน ใชคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากคะแนนผลการทํากิจกรรม
2. การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมการเรียนรู ใชคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากระดับคะแนนความพึงพอใจของผูเรียน
3. การวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอเว็บไซตรายวิชาทั้งจากผูเรียน ผูเชี่ยวชาญการออกแบบ
เว็บไซตการเรียนรู และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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โดยแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมการเรียนรู แบบประเมิน
ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญการออกแบบเว็บไซตการเรียนรู และแบบประเมินความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา แบง
ระดับความคิดเห็นหรือระดับความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับตาม Likert Scale คือ
1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นหรือระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นหรือระดับความพึงพอใจนอย
2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นหรือระดับความพึงพอใจปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นหรือระดับความพึงพอใจมาก
4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นหรือระดับความพึงพอใจมากที่สุด
การหาประสิท ธิภาพบทเรียน E-learning มีการประเมินประสิทธิ ภาพบทเรียน 4 ลักษณะดวยกั นคือ 1) ดาน
องคป ระกอบของความเป นสื่ อ โดยประเมินประสิ ทธิ ภาพด านความเป นสื่ อการเรี ยนรูด วยผูเ ชี่ย วชาญดานการออกแบบ
เว็บไซตสําหรับการเรียนการสอน 2) ดานองคประกอบของความเปนตําราโดยประเมินประสิทธิภาพดานเนื้อหา โดยพิจารณา
ความสอดคล องของคําอธิ บายรายวิ ช า กั บเนื้ อหา แบบฝ ก และแบบทดสอบมี ผู เชี่ ย วชาญด านเนื้ อหาเป นผู ประเมิ น 3)
ประเมินคาประสิท ธิภ าพบทเรีย นขณะที่ผู เรี ย นใชศึ กษาเรี ยนรูด วยคา E1/E2 โดยตั้ งเกณฑ ที่ 75/75 และ 4) ค าดั ช นี
ประสิทธิผล(The Effectiveness Index; E.I) เปนคาตัวเลขที่ใชศึกษาการพัฒนาในผูเรียนกอนการเรียนดวยนวัตกรรมการ
สอน E-learning และหลังการเรียนโดยใชคะแนนสอบกอนเรียน(pre-test) และสอบหลังเรียน(post-test) เปนตัวเลขแสดง
อัตราการเรียนรูที่เพิ่มขึ้นจากความรูเดิม

ผลการวิจัย

มห
าว
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ลัยร

าชภ

การวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมการเรียนรู E-learning ใน
รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี พบวา ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.28) เมื่อพิจารณา
ตามรายขอคําถาม พบวา ขอคําถามที่นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย
ดังนี้ ชวยลดคาใชจายในการเรียน ลดกระดาษ หมึกพิมพ ( X = 4.60) ทําใหมีทักษะการเรียนรู การสืบคนขอมูลเพิ่มขึ้น และ
ทําใหมีความพยายามในการทํางานใหดีที่สุด ไมถูกจํากัดดวยเวลาในชั้นเรียน ( X = 4.52) ทําใหโลกแหงการเรียนรูกวางมาก
ขึ้น มีความรูจากแหลงอื่นมากมาย และสามารถทบทวนเนื้อหาไดตลอดเวลา ลดปญหาการฟงไมทัน ฟงไมเขาใจในชั้นเรียน
( X = 4.48) ชวยใหกระบวนการเรียนการสอนไมจําเจ ( X = 4.44) ทําใหเกิดการเรียนรูจากกลุมเพื่อน ทํางานรวมกันโดยไม
คัดลอกกัน ( X = 4.40)ทําใหรับรูขอมูลอื่นๆ เรียนรูเพิ่มเติมไดมากกวาขอมูลที่ครูไดเตรียมไวให ( X = 4.28) และสามารถ
เขาถึงเนื้อหาวิชาไดสะดวกทั้งจากคอมพิวเตอร โนตบุคและจากสมารทโฟน ( X = 4.24) สวนขอคําถามที่นักศึกษามีความพึง
พอใจอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย ดังนี้ สามารถเรียนรู แกไข เพิ่มเติมงาน กิจกรรมการเรียนไดงาย
เทาที่ตองการเพิ่มเติม( X = 4.20) อาจารยชวยแกปญหาไดทันเวลา ไมตองรอครั้งถัดไปในชั้นเรียน และชวยใหเกิดความ
เขาใจในเนื้อหาไมตางจากครูบรรยายในชั้นเรียน ( X = 4.16) ทําใหรูภาษาอังกฤษจากการคนควาเพิ่มขึ้น ( X = 4.08) ไมมี
ความยุงยาก/สะดวกตอการสงงาน ( X = 4.00) และสะดวกในทุกที่เพราะสามารถทํากิจกรรมการเรียน สงงาน ติดตอ สื่อสาร
ระหวางผูเรียน-ครู ไดตลอด 24 ชั่วโมง ( X = 3.68)
ในรายวิช าการควบคุม คุณภาพหองปฏิ บัติ การ ภาพรวมพบวา นั กศึ กษามีค วามพึ งพอใจอยู ในระดั บมาก ( X =
4.13) เมื่อพิจารณาตามรายขอคําถาม พบวา ขอคําถามที่นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับคะแนน
จากมากไปนอย ดังนี้ชวยลดคาใชจายในการเรียน ลดกระดาษ หมึกพิมพ และสามารถทบทวนเนื้อหาไดตลอดเวลา ลดปญหา
การฟงไมทัน ฟงไมเขาใจในชั้นเรียน ( X = 4.50) ไมมีความยุงยาก/สะดวกตอการสงงาน ทําใหมีความพยายามในการทํางาน
ใหดี ที่สุ ด ไม ถูกจํากัด ดวยเวลาในชั้ นเรี ยนและช วยให กระบวนการเรีย นการสอนไม จําเจ ( X = 4.33) สวนข อคํ าถามที่
นักศึ กษามี ความพึง พอใจอยู ในระดับ มาก โดยเรีย งลํ าดั บคะแนนจากมากไปนอย ดัง นี้ส ามารถเรีย นรู แกไ ข เพิ่ ม เติม งาน
กิจกรรมการเรียนไดงายเทาที่ตองการเพิ่มเติม อาจารยชวยแกปญหาไดทันเวลา ไมตองรอครั้งถัดไปในชั้นเรียน ทําใหมีทักษะ
การเรียนรู การสืบคนขอมูลเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการเรียนรูจากกลุมเพื่อน ทํางานรวมกันโดยไมคัดลอกกัน และทําใหโลกแหงการ
เรียนรูกวางมากขึ้น มีความรูจากแหลงอื่นมากมาย ( X = 4.17) สามารถเขาถึงเนื้อหาวิชาไดสะดวกทั้งจากคอมพิวเตอรและ
จากสมารทโฟนและทําใหรับรูขอมูลอื่นๆ เรียนรูเพิ่มเติมไดมากกวาขอมูลที่ครูไดเตรียมไวให ( X = 4.00) ทําใหรูภาษาอังกฤษ
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จากการค
3.83) สะดวกในทุ
สะดวกในทุกกทีที่เ่เพราะสามารถทํ
พราะสามารถทําากิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนน สสงงงาน
งาน ติติดดตตออ สืสื่อ่อสาร
สาร ระหว
ระหวาางผู
งผูเเรีรียยนนจากการคนนคว
ควาาเพิ
เพิ่ม่มขึขึ้น้น (( XX == 3.83)
ครู
ครู ได
ไดตตลอด
ลอด 24
24 ชัชั่ว่วโมง
โมง และช
และชววยให
ยใหเเกิกิดดความเข
ความเขาาใจในเนื
ใจในเนื้อ้อหาไม
หาไมตตาางจากครู
งจากครูบบรรยายในชั
รรยายในชั้น้นเรีเรียยนน (( XX == 3.67)
3.67) แสดงดั
แสดงดังงตารางที
ตารางที่ ่ 11
ตารางที
ตารางที่ ่ 11 ความพึ
ความพึงงพอใจของนั
พอใจของนักกศึศึกกษาต
ษาตออการจั
การจัดดการเรี
การเรียยนการสอนโดยใช
นการสอนโดยใชนนวัวัตตกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรู
นรู  E-learning
E-learning รายวิ
รายวิชชาา
เสริ
เสริมมทัทักกษะปฏิ
ษะปฏิบบัตัติกิการเคมี
ารเคมีแและรายวิ
ละรายวิชชาการควบคุ
าการควบคุมมคุคุณณภาพห
ภาพหอองปฏิ
งปฏิบบัตัติกิการ
าร
รายวิ
รายวิชชาเสริ
าเสริมมทัทักกษะปฏิ
ษะปฏิบบัตัติกิการ
าร รายวิ
รายวิชชาการควบคุ
าการควบคุมมคุคุณณภาพ
ภาพ
เคมี
เคมี (n=25)
(n=25)
หหอองปฏิ
งปฏิบบัตัติกิการ
าร (n=6)
(n=6)
รายการประเมิ
รายการประเมินนความพึ
ความพึงงพอใจ
พอใจ
ระดั
ระดับบความ
ความ
ระดั
ระดับบความ
ความ
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
xx
xx
พึพึงงพอใจ
พอใจ
พึพึงงพอใจ
พอใจ
1.1. ไม
ไมมมีคีความยุ
วามยุงงยาก/สะดวกต
ยาก/สะดวกตออการส
การสงงงาน
งาน
4.00
4.00 0.500
0.500
มาก
มาก
4.33
4.33 0.516
0.516 มากที
มากที่ส่สุดุด
สามารถเขาาถึถึงงเนื
เนื้อ้อหาวิ
หาวิชชาได
าไดสสะดวกทั
ะดวกทั้ง้งจาก
จาก
2.2. สามารถเข
4.24 0.597
0.597 มากที
มากที่ส่สุดุด 4.00
4.00 0.000
0.000 มาก
มาก
4.24
คอมพิววเตอร
เตอรแและจากสมาร
ละจากสมารททโฟน
โฟน
คอมพิ
สะดวกในทุกกทีที่เ่เพราะสามารถทํ
พราะสามารถทําากิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนน
3.3. สะดวกในทุ
งาน ติติดดตตออ สืสื่อ่อสาร
สาร ระหว
ระหวาางผู
งผูเเรีรียยนน- ครู
ครู ได
ได
3.68 0.748
0.748
มาก
3.67 0.516
0.516 มาก
มาก
สสงงงาน
3.68
มาก
3.67
ตลอดเวลา24 ชัชั่ว่วโมง
โมง
ตลอดเวลา24
สามารถเรียยนรู
นรู  แก
แกไไขข เพิ
เพิ่ม่มเติเติมมงาน
งาน กิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนน
4.4. สามารถเรี
4.20
4.20 0.577
0.577
มาก
มาก
4.17
4.17 0.408
0.408 มาก
มาก
ได
ไดงงาายย เท
เทาาทีที่ต่ตอองการเพิ
งการเพิ่ม่มเติเติมม
ยลดคาาใช
ใชจจาายในการเรี
ยในการเรียยนน ลดกระดาษ
ลดกระดาษ หมึ
หมึกกพิพิมมพพ 4.60
4.60 0.645
0.645 มากที
มากที่ส่สุดุด 4.50
4.50 0.548
0.548 มากที
มากที่ส่สุดุด
5.5. ชชววยลดค
อาจารยชชววยแก
ยแกปปญญหาได
หาไดททันันเวลา
เวลา ไม
ไมตตอองรอครั
งรอครั้ง้งถัถัดดไป
ไป
6.6. อาจารย
4.16 0.688
0.688
มาก
4.17 0.408
0.408 มาก
มาก
4.16
มาก
4.17
ในชั้น้นเรีเรียยนน
ในชั
ใหมมีทีทักักษะการเรี
ษะการเรียยนรู
นรู  การสื
การสืบบคคนนขขออมูมูลล เพิ
เพิ่ม่มขึขึ้น้น
4.52 0.510
0.510 มากที
มากที่ส่สุดุด 4.17
4.17 0.408
0.408 มาก
มาก
7.7. ทํทําาให
4.52
ใหเเกิกิดดการเรี
การเรียยนรู
นรูจจากกลุ
ากกลุมมเพื
เพื่อ่อนน ทํทําางานร
งานรววมกั
มกันนโดย
โดย
8.8. ทํทําาให
4.40 0.577
0.577 มากที
มากที่ส่สุดุด 4.17
4.17 0.408
0.408 มาก
มาก
4.40
ไมคคัดัดลอกกั
ลอกกันน
ไม
ใหมมีคีความพยายามในการทํ
วามพยายามในการทําางานให
งานใหดดีทีที่สี่สุดุด ไม
ไมถถูกูก
9.9. ทํทําาให
4.52 0.586
0.586 มากที
มากที่ส่สุดุด 4.33
4.33 0.516
0.516 มากที
มากที่ส่สุดุด
4.52
ยเวลาในชั้น้นเรีเรียยนน
จํจําากักัดดดดววยเวลาในชั
10. ทํทําาให
ใหรรูภูภาษาอั
าษาอังงกฤษจากการค
กฤษจากการคนนคว
ควาาเพิ
เพิ่ม่มขึขึ้น้น
4.08 0.640
0.640
มาก 3.83
3.83 0.408
0.408 มาก
มาก
10.
4.08
มาก
11. ทํทําาให
ใหรรับับรูรูขขออมูมูลลอือื่น่นๆๆ เรีเรียยนรู
นรูเเพิพิ่ม่มเติเติมมได
ไดมมากกว
ากกวาาขขออมูมูลล
11.
4.28 0.458
0.458 มากที
มากที่ส่สุดุด 4.00
4.00 0.632
0.632 มาก
มาก
4.28
ตรียยมไว
มไวใใหห
ทีที่ค่ครูรูไไดดเเตรี
12. ชชววยให
ยใหเเกิกิดดความเข
ความเขาาใจในเนื
ใจในเนื้อ้อหา
หา ไม
ไมตตาางจากครู
งจากครู
12.
4.16 0.746
0.746
มาก 3.67
3.67 0.516
0.516 มาก
มาก
4.16
มาก
บรรยายในชั้น้นเรีเรียยนน
บรรยายในชั
13. ชชววยให
ยใหกกระบวนการเรี
ระบวนการเรียยนการสอนไม
นการสอนไมจจําําเจเจ
4.44 0.712
0.712 มากที
มากที่ส่สุดุด 4.33
4.33 0.516
0.516 มากที
มากที่ส่สุดุด
13.
4.44
14. ทํทําาให
ใหโโลกแห
ลกแหงงการเรี
การเรียยนรู
นรูกกววาางมาก
งมาก มีมีคความรู
วามรูจจากแหล
ากแหลงง
14.
4.48 0.586
0.586 มากที
มากที่ส่สุดุด 4.17
4.17 0.753
0.753 มาก
มาก
4.48
มากมาย
อือื่น่นมากมาย
15. สามารถทบทวนเนื
สามารถทบทวนเนื้อ้อหาได
หาไดตตลอดเวลา
ลอดเวลา ลดป
ลดปญญหา
หา
15.
4.48 0.653
0.653 มากที
มากที่ส่สุดุด 4.50
4.50 0.548
0.548 มากที
มากที่ส่สุดุด
4.48
การฟงงไม
ไมททันันฟฟงงไม
ไมเเขขาาใจใจ ในชั
ในชั้น้นเรีเรียยนน
การฟ
รวม
4.29 0.339
0.339 มากที
มากที่ส่สุดุด 4.13
รวม
4.29
4.13 0.307
0.307 มาก
มาก
การวิเเคราะห
คราะหรระดั
ะดับบความคิ
ความคิดดเห็
เห็นนของผู
ของผูเเชีชี่ย่ยวชาญต
วชาญตออขขออประเมิ
ประเมินนดดาานการออกแบบเว็
นการออกแบบเว็บบไซต
ไซตสสําําหรั
หรับบการเรี
การเรียยนการสอน
นการสอน
การวิ
E-learning ในรายวิ
ในรายวิชชาเสริ
าเสริมมทัทักกษะปฏิ
ษะปฏิบบัตัติกิการเคมี
ารเคมี พบว
พบวาา ในภาพรวมผู
ในภาพรวมผูเเชีชี่ย่ยวชาญมี
วชาญมีคความคิ
วามคิดดเห็
เห็นนอยู
อยูใในระดั
นระดับบมากที
มากที่ส่สุดุด (( XX ==
E-learning
4.50,
4.50, S.D.
S.D. == 0.026)
0.026) เมืเมื่อ่อพิพิจจารณารายด
ารณารายดาานน พบว
พบวาา ทุทุกกดดาานน ผูผูเเชีชี่ย่ยวชาญมี
วชาญมีคความคิ
วามคิดดเห็
เห็นนอยู
อยูใในระดั
นระดับบมากที
มากที่ส่สุดุด ยกเว
ยกเวนนดดาานโอกาส
นโอกาส
ติติดดตตออของผู
ของผูเเรีรียยนและผู
นและผูสสอน
อน ผูผูเเชีชี่ย่ยวชาญมี
วชาญมีคความคิ
วามคิดดเห็
เห็นนอยู
อยูใในระดั
นระดับบนนออยย โดยเรี
โดยเรียยงลํ
งลําาดัดับบคะแนนจากมากไปน
คะแนนจากมากไปนออยย ดัดังงนีนี้ ้ ดดาานน
นการประเมินนผล
ผล และด
และดาานอื
นอื่น่นๆๆ (( XX == 5.00)
5.00) ดดาานโครงสร
นโครงสราางและการสื
งและการสืบบไปในบทเรี
ไปในบทเรียยนน (( XX =4.88)
=4.88) ดดาานน
วัวัตตถุถุปประสงค
ระสงค ดดาานการประเมิ
และด้
นโอกาสการติดดตตต่ออของผู
ของผูเเรี้เรีรียยยนและผู
นและผูสส้สอนและการให
อนและการให้ผผลป
ผลป
ลป้ออนกลั
อนกลั
นกลับบบ((
เนื
=4.80) และด
และดาานโอกาสการติ
ของผู
นและผู
อนและการให
เนื้อ้อหา
หา และด
และดาานการออกแบบหน
นการออกแบบหนาาจอ
จอ (( XX =4.80)
(XX =2.25)
=2.25)
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ในรายวิชชาการควบคุ
าการควบคุมมคุคุณณภาพห
ภาพห้อองปฏิ
งปฏิบบัตัติกิการาร พบว
พบว่าาในภาพรวมผู
ในภาพรวมผูเชี้เ่ยชีวชาญมี
่ยวชาญมีความคิ
ความคิดเห็
ดเห็นอยู
นอยูในระดั
่ในระดับมากที
บมากที่สุด่สุด(
(X = 4.44, S.D. = 0.052) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ยกเวนดาน
โอกาสติดตอของผูเรียนและผูสอน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย ดังนี้ ดาน
วัตถุประสงค ดานการประเมินผล และดานอื่นๆ ( X = 5.00) ดานโครงสรางและการสืบไปในบทเรียน ( X =4.88) ดานการ
ออกแบบหน า จอ ( X =4.70) ด านเนื้ อหา ( X =4.60) และด านโอกาสการติ ด ต อของผู เ รี ย นและผู ส อนและการให ผ ล
ปอนกลับ ( X =2.25) แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอประเมินดานตาง ๆ ดานการออกแบบเว็บไซตสําหรับการเรียนการสอน
E-learning รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมีและรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ
รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการ รายวิชาการควบคุมคุณภาพ
เคมี (n=2)
หองปฏิบัติการ (n=2
รายการประเมินขอคิดเห็น
ระดับความ
ระดับความ
S.D.
S.D.
x
x
คิดเห็น
คิดเห็น
1. ดานวัตถุประสงค
5.00
0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด
2. ดานเนื้อหา
4.80
0.283 มากที่สุด 4.60 0.566 มากที่สุด
3. ดานการออกแบบหนาจอ
4.80
0.283 มากที่สุด 4.70 0.141 มากที่สุด
4. ดานโอกาสการติดตอของผูเรียนและผูสอนและ
2.25
0.354
นอย
2.25 0.354 นอย
การใหผลปอนกลับ
5. ดานการประเมินผล
5.00
0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด
6. ดานโครงสรางและการสืบไปในบทเรียน
4.88
0.177 มากที่สุด 4.88 0.177 มากที่สุด
7. ดานอื่นๆ
5.00
0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด
รวม 7 ดาน
4.50 0.026 มากที่สุด 4.44 0.052 มากที่สุด
การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอประเมินดานตางๆ ดานเนื้อหาเว็บไซตสําหรับการเรียนการ
สอน E-learning รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี พบวา ในภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X =
4.65, S.D. = 0.071) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับ
คะแนนจากมากไปนอย ดังนี้ ดานวัตถุประสงค ( X = 5.00) ดานกิจกรรมการเรียนรู ( X =4.88) ดานการประเมินผล ( X
=4.63) ดานเนื้อหา และดานการออกแบบเนื้อหา ( X =4.50) สวนรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ พบวา ใน
ภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.071) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย ดังนี้ ดานวัตถุประสงค ( X = 5.00)
ดานการประเมินผล ( X =4.75) ดานเนื้อหา ( X =4.67) และดานกิจกรรมการเรียนรู และดานออกแบบเนื้อหา ( X =4.50)
แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอประเมินดานตาง ๆ ดานเนื้อหาเว็บไซตสําหรับการเรียนการสอน
E-learning รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมีและรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ
รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการ รายวิชาการควบคุมคุณภาพ
เคมี (n=2)
หองปฏิบัติการ (n=2)
รายการประเมินขอคิดเห็น
ระดับความ
ระดับความ
S.D.
S.D.
x
x
คิดเห็น
คิดเห็น
1. ดานวัตถุประสงค
5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด
2. ดานเนื้อหา
4.50 0.000 มากที่สุด 4.67 0.236 มากที่สุด
3. ดานกิจกรรมการเรียนรู
4.88 0.177 มากที่สุด 4.50 0.000 มากที่สุด
4. ดานออกแบบเนื้อหา
4.50 0.354 มากที่สุด 4.50 0.354 มากที่สุด
5. ดานการประเมินผล
4.63 0.177 มากที่สุด 4.75 0.354 มากที่สุด
รวม 5 ดาน
4.65 0.071 มากที่สุด
4.65 0.071 มากที่สุด
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การหาคาประสิทธิภาพ (Efficiency) การเรียนรูรายวิชาในรูปแบบคาตัวเลขแสดงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ตอประสิทธิภาพของผลลัพธ โดยกําหนดดวยคาประสิทธิภาพผลการทดสอบของผูเรียนระหวางกระบวนการเรียน (E1) ตอ
ประสิทธิภาพของผลการทดสอบของผูเรียนเมื่อเรียนจบบทเรียน (E2) ไดตั้งเกณฑที่ 75/75 รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี
ประกอบดวยเนื้อหา คือ 1) ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี 2) ประเภทของสารเคมีการเก็บและการเลือกใชสารเคมี 3)
อุปกรณเครื่องแกวและพลาสติก 4) การเตรียมรีเอเจนตและการคํานวณในการเตรียมสารละลาย 5) เทคนิคการทดลองและ
เครื่องมื อมูล ฐานที่ ใ ชใ นห องปฏิบั ติการเคมี มีค าประสิ ทธิ ภ าพ E1/E2 เป น 76.4/75.2 สวนรายวิ ชาการควบคุ มคุ ณภาพ
หองปฏิบัติการ ประกอบดวยเนื้อหา 1) การวิเคราะหและความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห 2) หลัก GLP และ
มาตรฐานการสงออกสินคา 3) การสอบเทียบเครื่องแกว 4) Method Validation มีคาประสิทธิภาพ E1/E2 เปน 83.2/86.3
คาดัชนีประสิทธิผล ของบทเรียน E-learning คํานวณไดจากรอยละคะแนนสอบกอนเรียน (pre-test) และรอยละ
คะแนนสอบหลังเรียน (post–test) ของผูเรียน ในการคํานวณใชตามวิธีของกูดแมน เฟรทเชอร และชไนเดอร (Goodman,
Fletcher and Schnieder) รายวิชาเสริ มทักษะปฏิบัติ การเคมีและรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ มีคาดัช นี
ประสิทธิผล 0.504 และ 0.819 ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คาประสิทธิภาพบทเรียนและคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน E-learning รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมีและ
รายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ
ประสิทธิภาพรายวิชา
คาประสิทธิภาพ E1/E2
คาดัชนีประสิทธิผล
รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี
76.4/75.2
0.504
รายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ
83.2/86.3
0.819

สรุปและอภิปรายผล
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จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนรูดวยนวัตกรรมการสอน E-Learning เพื่อใชเปน
สื่อเติม ควบคูกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนในประเด็นตางๆ จํานวน 15 ขอ พบวานักศึกษาที่เรียนรายวิชาเสริม
ทักษะปฏิบัติการเคมีมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้นักศึกษาหลายคนมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวย
นวัต กรรมการสอน E-Learning เชน ชวยส งเสริม การศึ กษาโดยการนํ าเทคโนโลยี มาประยุกตใ นการเรีย นการสอน เกิ ด
กระบวนการเรียนรู ใหม ๆ เพิ่มมากขึ้น รูจักทํางานร วมกั นผานสื่อออนไลน ทําให เรีย นรูจากแหลงที่ ทันต อ โลก ทําใหเ ราใช
อินเทอรเน็ตในทางที่ถูก และฝกทักษะการออกแบบ ความคิดสรางสรรค และที่สําคัญสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง
ในอนาคต ซึ่งมีการหาขอมูลนอกหองเรียนและใชเว็บในการสอน ทําใหเรียนงาย และมีความเขาใจตอการเรียนมาก เปนตน
แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนรูในลักษณะนี้วาไดรับความรูที่กวางไกล สามารถใชเทคโนโลยีสื่อสารเพื่ อ
กอใหเกิดการเรียนรู เกิดองคความรูไดโดยไมรูสึกเบื่อหนายหรือจําเจ สามารถทํางานรวมกันไดแมจะอยูคนละแหงคนละที่
ผลการวิเคราะห ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเว็บไซต E-learning ตอการออกแบบเว็บไซต
รายวิชาในดานตางๆ จํานวน 7 ดานพบวามีคะแนนเฉลี่ยแตละดานอยูในระดับมากที่สุด ยกเวนดานโอกาสการติดตอ ของ
ผูเรียนและผูสอนและการใหผลปอนกลับ มีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยในระดับนอย และเปนไปในลักษณะเดียวกันทั้งรายวิชา
เสริ ม ทั กษะปฏิ บั ติ การเคมี และรายวิ ช าการควบคุ ม คุ ณภาพห องปฏิ บั ติ การ โดยผู เ ชี่ ย วชาญด านการออกแบบเว็ บ ไซต
E-learning ทั้ง 2 ทาน ไดเสนอแนะแนวทาง เพื่อการพัฒนาในดานโอกาสการติดตอของผูเรียนและผูสอน รวมทั้งการใหผล
ปอนกลับ ที่เปนประโยชนไวเพื่อใหเกิดผลปอนกลับแบบทันที(Real time) กลาวคือดวยขอจํากัดของ Google site ควรมี
แอปพลิเคชั่นเพิ่มเติม หรือใชกลุมเฟสบุค ในการติดตอเพื่อตอบปญหา ขอซักถามของผูเรียนไดทันที ซึ่งผูวิจัยไดตระหนักใน
สวนนี้มาตั้งแตขณะออกแบบ สรางเว็บไซตรายวิชา โดยพิจารณาเลือกสรางเว็บไซตรายวิชาดวย 3 โปรแกรม คือ A–tutor
Modle และ Google site ซึ่งขอดีของ A–tutor และModle คือถูกออกแบบสรางเพื่อเปนระบบการจัดการเรียนรู (LMS)
โดยตรงรองรับการเรียนการสอนดวย E-learning เปนอยางดี แตในการสรางไฟลเนื้อหาตาง ๆ ตองใชการ upload ไวบน
server ของหนวยงาน ซึ่งมีผลตอการเขาถึงบทเรียน แตเมื่อใช Google site ไฟลทั้งหมดจะอยูบน Cloud ทําใหสะดวกตอ
การสรางบทเรียน และสะดวกตอการเขาเรียน ทํากิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงายและมีความ
เสถียรของขอมูลสูงผูวิจัยจึงเลือกใช Google site ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ Google Apps for Education เพื่อ ใหผูเรียนเขาถึง
ขอมูล และสามารถทํากิ จกรรมที่มอบหมายและส งงานได โดยไม ตองมี โปรแกรมอื่น รองรับการเรียนรูของผูเรีย นที่มีแ ต
สมารทโฟนไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามการหา Application เพิ่มเติมในสวนของการระดมสมอง และสวนของการใหขอมูล
ปอนกลับแบบทันที ถือวาเปนสวนที่ตองพัฒนาเพิ่มเติมในเว็บไซตทั้ง 2 รายวิชานี้จึงถือไดวาบทเรียน E-learning ที่พัฒนาขึ้น

68

54

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

ขอเสนอแนะ

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

มีประสิทธิภาพดานความเปนสื่อการเรียนรู E-learning ได แตตองปรับปรุงดานการใหผลปอนกลับแบบทันทีทันใด ใหสามารถ
ตอบสนองกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนในทันที
ผลการวิเคราะหระดับความคิ ดเห็นของผูเชี่ย วชาญดานเนื้อหา ตอเนื้อหาในเว็บไซตการเรียน E-Learning โดย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาเคมี ตอขอประเมินเนื้อหารายวิชา 5 ดาน พบวา มีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยในระดับมากที่สุดใน
ทุกหัวขอ ของทั้ง2 รายวิชาแสดงถึงเนื้อหาบทเรียน E-learning ทั้ง 2 รายวิชามีประสิทธิภาพดีในเชิงการเปนหนังสือ ตํารา ที่
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาและเกิดองคความรู เมื่อไดศึกษาเรียนรูบทเรียน E-Learning แลว
การหาคาประสิทธิภาพของบทเรียน ซึ่งวัดผลจากผลการทดสอบของผูเรียนระหวางกระบวน การเรียนรูแตละหนวย
การเรียนตอผลการทดสอบเมื่อจบกระบวนการเรียนรูทุกหนวยการเรียน ซึ่งแสดงดวยสัดสวน E1/E2 โดยการสรางบทเรียน ELearning บนเว็บไซตนี้ ไดตั้งเกณฑประสิทธิภาพไวที่ 75/75 พบวา รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี มีคาประสิทธิภาพ
บทเรียนที่ 76.4/75.2 และรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ มีคาประสิทธิภาพบทเรียนที่ 83.2/86.3 แสดงวา
บทเรียนE-Learning บนเว็บไซตทั้ง 2 รายวิชา มีประสิทธิภาพโดยรายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี มีคุณภาพตามเกณฑ
และรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการมีคุณภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
คาดัชนีประสิ ทธิผลของบทเรียน E-Learning เป นคาแสดงความกาวหนาของผูเรียน หาไดจากคะแนนสอบกอน
เรียนและคะแนนสอบหลังเรียน นํามาคํานวณตามวิธีของกูดแมน เฟรทเชอรและชไนเดอร บทเรียนที่มีคุณภาพทําใหผูเรียนมี
ความก าวหน าเพิ่ม ขั้ นจากการเรี ยนรู จะมีค าดั ช นี ประสิ ท ธิ ผลตั้ ง แต 0.5 ขึ้ นไป จากการวิ จัยพบว ารายวิ ช าเสริ ม ทั กษะ
ปฏิบัติการเคมีมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.504 และรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ
0.819 แสดงถึงวาบทเรียน E-learning ทั้ง 2 รายวิชาทําใหผูเรียนไดเรียนรูและมีความกาวหนาได โดยรายวิชาการควบคุม
คุณภาพหองปฏิบัติการผูเรียนจะมีความกาวหนาจากการเรียนรูมากกวา จากคาดัชนีประสิทธิผลที่เขาใกล 1 มากกวา
ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียน E-learning ดานความเปนสื่อ ดานการเปนหนังสือ/ตํารา จากผลการประเมินเพื่อ
หาความพึงพอใจของผูเรียน คือนักศึกษา ทั้ง 2 หมูเรียนตอการจัดการเรียนรูดวยนวัตกรรมการเรียนรู บทเรียน E-learning
บน Google Apps for Education ในแตละรายวิชา นักศึกษามีความพึงพอใจสูง นอกจากความพึงพอใจตอกระบวนการ
จัดการเรียนรูดวยวิธีนี้แลว นักศึกษามีศักยภาพทั้งดานความสามารถ และดานเครื่องมือหรืออุปกรณการเขาถึงบทเรียน ผล
การหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล ดานความเปนสื่อ โดยการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเว็บไซตเพื่อการเรียนรู
และด านเนื้ อ หาการเป น หนั ง สื อ /ตํ ารา โดยการประเมิ นจากผู เ ชี่ ย วชาญด า นเนื้ อหา แสดงถึ ง บทเรี ย น E-learning มี
ประสิทธิภาพเชิงเหตุผล และจากการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ โดยวิธีหาคาประสิทธิภาพบทเรียน ( E1/E2) และคาดัชนี
ประสิทธิผล มีคาเปนไปตามเกณฑจึงมีประสิทธิภาพเชิงประจักษ จึงกลาวโดยรวมได วาบทเรียน E-learning รายวิชาเสริม
ทักษะปฏิบัติการเคมี และรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ ซึ่งเปนนวัตกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัย ไดพัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพและใชเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนได
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1. การพัฒนาบทเรียนผานเว็บไซต ดวย Google Apps for Education ผูเรียนจะเขาถึงขอมูลเนื้อหาไดโดยสะดวก
ผานอุปกรณ สมารทโฟน และสามารถทํากิจกรรม ตอบคําถาม พิมพงาน สงขอมูล ไดทุกที่ที่มีสัญญาณอินเตอรเน็ต ชวยเพิ่ม
โอกาสของผูเรียนไดมาก ผูสอนหรือผูพัฒนาบทเรียนไมตองมี Host เพราะขอมูลถูกจัดเก็บไวบน Cloud ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่
นิยมใชกันมาก จึงเปนตัวเลือกที่ดีอยางหนึ่งในการพัฒนาบทเรีย นผานเว็บไซต หากมีการเลือกใช Application เพิ่มเติม ที่
เหมาะสม
2. ในการวิ จัย ครั้ ง ต อ ไป ควรพั ฒ นาบทเรี ย น E-learning ให กิ จกรรมการเรี ย นรู ร ะหว างผู เ รี ย นและผู ส อนมี
ปฏิสัมพันธที่ดีมีการโตตอบถี่ขึ้นโดยใช Application เพิ่มเติมเพื่อเปนการกระตุนผูเรียนใหมีความกระตือรือรนอยางตอเนื่อง
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ผลการสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Sufficiency Economy on Learning Achievement and Desirable Attribute of
Economic Sufficiency Living Skills of Prathom Suksa IV Students at Sarasas
Witaed Romklao School in Bangkok Metropolis
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การวิจัย ครั้ ง นี้ มีวัต ถุป ระสงค เพื่ อ 1) เปรีย บเที ย บผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ย นของนั กเรีย นชั้นประถมศึกษาป ที่ 4
โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา กอนเรียนและหลังเรียน โดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา กอน
เรียนและหลังเรียนโดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 15 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบประเมินทักษะดานการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลจากการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรม
เกลา โดยการสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คุณลักษณะ
อันพึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา โดยการ
สอนแบบใชแหลงเรียนรูช ุมชน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ แหลงการเรียนชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค

ลัยร

Abstract

มห
าว

ิทยา

The purposes of this research were to (1) compare the Prathomsuksa 4 students’ learning
achievement in the topic of Sufficiency Economy through the instruction at method based on Community
Learning resource prior and after (2) compare the students’ living in Self - Sufficiency Economy efficiency
through the instruction at method based on Community Learning resource prior and after.
The samples used in this research were 15 Prathomsuksa 4 at Sarasas Witaed Romklao School.
They were randomly assigned into experimental group with 15 students. The experimental group was
taught by Community learning resource method .The research design was randomized experimental
group, Pretest – Posttest Design.
The result of the research indicated that: 1) The students’ learning achievement learning by
using Community learning resource method prior and after, found that after learning by using Community
learning resource method as statistically, significantly higher than prior learning at .05 level. 2) The
efficiency of students’ living in Self - Sufficiency Economy skill by using Community learning resource
method found that after learning by using Community learning resource method as statistically,
significantly higher than prior at .05 levels.
Keywords: Community learning resource, Learning Achievement, Desired Traits
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สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมแหงยุคโลกาภิวัตนที่มีการแพรกระจายของขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ในทุกมิติ
ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ซึ่งไดสงผลดีในดานตาง ๆ มากมาย อาทิ การไหลบาของขอมูลขาวสาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีสวนชวยใหเศรษฐกิจและสังคมเจริญกาวหนา เกิดการวิจัยและพัฒนาที่เปนประโยชนอยางไม
หยุดยั้ง แตในทางกลับกันการไหลบาของขอมูลขาวสารจากสังคมภายนอกดังกลา ว ก็สงผลเสียหรือมีผลกระทบตอสังคมไม
นอย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสังคมวัฒนธรรม อิทธิพลทางวัฒนธรรมและอํานาจของประเทศที่พัฒนาแลว ไดสงผลให เกิดการ
ครอบงําทางความคิด การแตงกาย การบริโภคนิยม วัตถุนิยมแพรหลายเขาครอบคลุมเหนือวัฒนธรรมประจําชาติของแตละ
ประเทศ ซึ่งเปนรูปแบบวัฒนธรรมที่มีการประพฤติปฏิบัติในวงกวาง เชน การบริโภคอาหารจานดวน (Fast food) ตามวิถีแบบ
ชาวตะวันตก ความเปนอยูแบบแผนในการดําเนินชีวิต ตลอดจนมีคานิยมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะดานการดํารงชีวิตที่เนนการ
สรางความร่ํารวย การใหความสําคัญดานวัตถุหรือคานิยมแบบวัตถุนิยม ใหความนับถือคนที่มีฐานะร่ํารวย ทําใหผูคนสวน
ใหญดิ้นรนและพยายามทํางานอยางหนัก เพื่อหาเงินมาตอบสนองความตองการของตน โดยมิไดคํานึงถึงความถูกตอง ศีลธรรม
และความซื่อสัตยสุจริต อันเปนตนเหตุในการบั่นทอนความมั่นคงของประเทศ กอใหเกิดปญหาอาชญากรรม การคอรัปชั่ น
การคาประเวณีโดยเฉพาะในกลุมวัยรุน นักเรียนนักศึกษา อีกทั้งปญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบดังขาวอาชญากรรมที่ปรากฎ
ในสื่อตาง ๆ
ดวยเหตุนี้ หลายภาคส วนในสังคมตระหนักถึง ผลกระทบของการรับ วัฒนธรรมค านิยมดังกล าวโดยปราศจาก
ภูมิคุมกันที่ดี ซึ่งสงผลเสียตอสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นเพื่อเปนบทเรียนที่ดีในการวางแผนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะใน
ภาคการศึกษาไทยจึงไดนอมนําทฤษฎีตามแนวพระราชดําริ “ เศรษฐกิจพอเพียง ” มาประยุกตใชเปนหลักในการพัฒนาคนใน
หลายระดับตั้งแตการพัฒนาคน พัฒนาสถานศึกษา พัฒนาชุมชน และพัฒนาสังคมประเทศชาติ ตามลําดับ ดังนั้นสถานศึกษา
ซึ่งเปนแกนหลักในการพั ฒนาคน อันเปนทรั พยากรและพลังของชาติ จึงต องทําหนาที่ ในการสรางองคค วามรู ปลูกฝงและ
สงเสริมใหผูเรียน ผูศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของหลักการและทฤษฎีดังกลาว จนสามารถนําไปใชใ นการดําเนิน
ชีวิต อย างสมดุล เหมาะสมตามบริ บทของชุ มชนและสั งคม เพื่ อสรางภู มิคุม กันให แก เยาวชน อั นเป นไปตามวิสั ยทั ศน ของ
แผนการศึกษาแหงชาติที่ตองการคน “ ดี เกงและมีความสุข ”(แผนการศึกษาแหงชาติ 2555 – 2559, : 4)
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรแกนกลางของ
ประเทศ เพื่อใหทองถิ่นและสถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูต รสถานศึกษา และจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒ นาเด็ กและเยาวชนไทยทุ กคนในระดั บการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี คุณภาพด านความรู และทั กษะที่ จํา เป น
สําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิ ต มุงพัฒนา
ผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกํ าลังของชาติใหเปนมนุ ษยที่มีความสมดุลทั้งด านรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป น
พลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญ บนพื้ นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒ นาตนเองไดเต็ มตามศักยภาพ (กระทรวงศึ กษาธิการ, 2551)
นอกจากนี้ หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 2551 ไดกําหนดคุ ณลั กษณะอั นพึ งประสงค อั นได แก การส ง เสริ มให
นักเรียนสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบดวย รักชาติ ศาสน
กษัตริย มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ การอยู
อยางพอเพียง หรือการใชชีวิตอยางพอเพียง ที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูที่มีความเปนอยูอยางพอเพียงจะ
ดําเนินชีวิตอยางประมาณตน มี เหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยูรวมกับผูอื่นดวยความรับผิ ดชอบ ไมเบียดเบี ยนผูอื่น เห็ น
คุณคาของทรั พยากรตาง ๆ มีการวางแผนปองกั นความเสี่ย งและพรอมรับการเปลี่ย นแปลง มีส ติและปญญา ผูรูจักตัวเอง
ฝกฝนตนจนเกิดปญญา ตระหนักถึงคุณธรรม รวมทั้งการมีปญญารูวาอะไรคือสิ่งที่ควรทํา เพื่อใหเกิดผลดีทั้งตอตนและผูอื่นซึ่ง
เปนพื้นฐานของการอยูรวมกัน
ดวยปจจัยดังกลาว บทบาทของครูในการสรางและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค การอยูอยางพอเพียง จึงตอง
สรางความตระหนั กในคุณและโทษที่มี ตอตนเองและสวนรวมจนเกิดจิ ตสํานึ กรับ ผิดชอบเปนรากฐานของจิต ใจ เปนปจ จั ย
ภายในที่ตองอาศัยการบมเพาะอยางตอเนื่อง โดยบมเพาะความพอเพียงใหเปนกิจวัตร ทั้งการกิน การอยู การเลน และการ
เรียน เพื่อใหเกิดผลอยาง “ยั่งยืน” กับนักเรียน ดังนั้นสถานศึกษาจึงมิใชเปนเพียงแหลงเดียวที่จะพัฒนาและเสริมสรางความรู
ใหแกนักเรียนอีกตอไป ชุมชนทองถิ่นจึงเปนแหลงเรียนรูหลากหลายที่ครูสามารถประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใหเกิด
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ประโยชนไดมากที่สุด หากครูไมไดนําแหลงเรียนรูในชุมชนมาใชในการจัดการเรียนรู เรียกไดวาครูไดมองขามสิ่งที่มีคุณคายิ่ง
อยางนาเสียดาย (วันชั ย พงษา 2544: 4) เพราะการเรีย นรูจากผูที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานหรื อปราชญทองถิ่ น
สิ่งของวัสดุ และสิ่งแวดลอมตางๆ จะกอใหเกิดความสัมพันธอันดีและ สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามที่หลักสูตรวางไว
โดยเฉพาะดานการใชทักษะชีวิต
โรงเรี ย นสารสาสน วิเ ทศร ม เกล า เป นโรงเรี ย นสองภาษาที่ มี นักเรี ย นจํานวนมาก และนั กเรี ย นทุ กคนมาจาก
ครอบครัวที่มีความพรอมในดานทุนทรัพย ซึ่งทําใหนักเรียนใชชีวิตอยางฟุงเฟอ ใชจายอยางสุรุยสุราย ใชทรัพยากรที่อยูรอบ
ตัวอยางฟุมเฟอย ดังนั้นการใชชีวิตอยางพอเพียงจึงเปนสิ่งที่อยูไกลจากวิถีการดําเนินชีวิตของนักเรียน ทําใหนักเรียนไมเขาใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง และไมเขาใจวาการดําเนินรอยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชนมากนอย
เพียงใด ในฐานะที่ผูวิจัยเปนครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางมาก จึงไดนําแหลงเรียนรูชุมชนที่สงเสริมการใชชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระ
ราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง "คอยรุตตั๊กวา" (ชุมชนอิสลามลําไทร) ซึ่งอยูไมไกลจากโรงเรียนเขามาชวยในการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับ นั กเรี ยนชั้ นประถมศึกษาป ที่ 4 ตามหลั กสูต รสถานศึ กษาของโรงเรีย นสารสาสนวิเ ทศร มเกลา เพื่ อพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนใหประสบผลสําเร็จ
ตอไป

ัฏรำ

วัตถุประสงคในการวิจัย

วิธีการดําเนินการวิจัย
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1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา ที่
เรียนรูโดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน กอนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา ที่เรียนรูโดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน กอนเรียนและหลังเรียน
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนรูโดยวิธีสอนแบบ
ใชแหลงเรียนรูชุมชน กอนเรียนและหลังเรียน และเปรียบเทียบคุณลักษณะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียน ที่เรียนรูโดย
วิธสี อนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน กอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป 4 โรงเรียนสารสาสน
วิเทศรมเกลา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน
เครื่ องมื อที่ ใ ช ใ นการวิ จัย ประกอบด วย 1. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หน วยการเรี ย นรู เ รื่ อ ง
เศรษฐศาสตรนารู จํานวน 2 ฉบับ กอนเรียนและหลังเรียน ฉบับละ 50 ขอ เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน
100 ขอ มีคาความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00 คาความยาก – งาย กอน
เรียน มีคาอยูระหวาง 0.44 – 0.70 และหลังเรียน มีคาอยูระหวาง 0.33 – 0.70 คาของอํานาจจําแนก กอนเรียน มีคาอยู
ระหวาง 0.21 – 0.78 และหลังเรียน มีคาอยูระหวาง 0.37 - 0.80 และคาความเชื่อมั่น แบบทดสอบกอนเรียน มีคาความ
เชื่อมั่น ค าเท ากั บ 0.94 และแบบทดสอบหลัง เรี ยน มีค าความเชื่ อมั่ น เทากับ 0.98 2. แบบประเมิ นคุ ณลักษณะอั นพึ ง
ประสงคด านทักษะการใช ชีวิต อยางพอเพียงของนั กเรีย นในชั้นเรี ยน มีลั กษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณค า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีรายละเอียดการประเมิน 20 ขอ และแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคลและรายกลุม
การเก็บรวบรวมขอมูล กอนการทดลอ ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึง ประสงค ด านทั กษะการใช ชี วิตอย างพอเพี ยง ไปทดลองกับ กลุม ทดลองที่ เ รีย นรูโ ดยวิ ธีส อนแบบใชแ หลง เรีย นรูชุ ม ชน
ดําเนิ นการทดลองโดยผู วิจัย ทํ าการสอนกลุ มทดลองตามแผนการจั ด การเรี ย นรู ส าระการเรี ย นรูเ รื่ อง เศรษฐศาสตร นารู
ประกอบดวย 3 หนวยการเรียน ประกอบดวย 1) หลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) วิถีชีวิตความพอเพียง และ 3) สืบสานวิถีชีวิต
ความพอเพียง โดยใชวิธีการสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียง แลวนําคะแนนที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉลี่ย และคา t- test แบบ dependent

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

5973

ผลการวิจัย

รรณ

ี

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา ที่
เรียนรูโดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา ที่เรียนรูโดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา ที่
เรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใชวิธีการสอน
แบบใชแหลงเรียนรูชุมชน มีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีความแตกตางกันอยางมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.5 สอดคลองกับ วไลพร พัสสร (2553) การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปโดยบูรณการแหลงเรียนรูเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู
เพชรบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถในการสรางผลงานอยูในระดับดี
และสุดา ทองเซง (2556) ศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชแหลงเรี ยนรูในชุมชนบานรมโพธิ์ทอง เรื่องภูมิปญญาทองถิ่นที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานรมโพธิ์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผล
การศึกษาพบว า ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นเรื่ อง ภู มิปญ ญาทองถิ่นของนักเรี ยนสู งกวาผลสั ม ฤทธิ์ดั งกลาวกอนเรียนอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทักษะการคิดหลังเรียนของนักเรียนดังกลาวที่เรียนโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนบานโพธิ์ทอง
สูง กว าทั กษะการคิ ดก อนเรี ย นอย างมี นัยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ตรงกั บ สุ เ มธ งามกนก (2548) ที่ ศึ กษาเรื่ อง การ
เสริม สรางคานิ ยมตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงสําหรั บนักเรียนระดั บประถมศึ กษา พบว า ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยน เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอย างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก กลางและใหญไมแตกตางกัน
และ มนู วรรณารักษ (2555) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปที 4 โรงเรียนบานทุงฮาง
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลัง
เรียน15.86 และ 25.00คิดเปนรอยละ 52.86 และ 83.33 โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นรอยละ 30.47 นักเรียนมีพฤติกรรมพอเพียง
หลังการใชหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนสูงกวากอนเรียน โดยพฤติกรรมกอนเรีย นและหลังเรียนเทากับ รอยละ
69.88 และรอยละ 92.14 โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นรอยละ 22.26 ตามลําดับ สอดคลองกับ อัญญรัตน นาเมือง และคณะ (2555)
ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรูเ พื่อการเรี ยนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงสําาหรับ นักเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการสอนโดยใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถในการนําาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชในชีวิตประจําวัน อยูในระดับดี และ คุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกอนและหลังการสอนโดยใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูอยูในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู
จากสภาพจริง ไดลงมือปฏิบัติจริงและไดรับความรูจากผูเชี่ยวชาญหรือปราชญชาวบานโดยตรงเชน การสาธิตการทําน้ําหมัก
ชีวภาพ การปลูกพืชผัสวนครัว การเลี้ยงสัตว เปนตน การที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ความเขาใจ
ในหลักการและสามารถสรางองคความรู ไดดวยตนเอง ซึ่งเปนความรูที่ คงทน ดัง นั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนรูโดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน จึงมีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา ที่ เรียนรูโดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุ มชน พบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน
ทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนโดยวิธีการสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน หลังเรียนมี
คาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน โดยมีความแตกตางกันอยางมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 สอดคลองกับแนวคิดที่วาการใช
แหลงเรียนรูประกอบการสอน โดยใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมชวยใหนักเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคที่
เกี่ยวของกับการใชชีวิตแบบพอเพียงไดสูงขึ้น เนื่องจากทําใหนักเรียนมีความสัมพันธอันดีกับคนในชุมชน ไดสัมผัสถึงการใช
ชีวิตอยางพอเพียง เชน การเลี้ยงสัตว การถนอมอาหารแปรรูปอาหาร การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายในครัวเรือน เปนตน
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ซึ่งทําใหนักเรียนมีความละเอียดรอบคอบในการใชจายเงิน มีเหตุผลในการเลือกซื้อสินคาตามความจําเปนและความเหมาะสม
การใชท รัพ ยากรตาง ๆ อย างรูคุ ณค ามากยิ่ง ขึ้น มี การนํ าสิ่ งของเหลือใช มาทําเป นกระปุกออมสิ น กระถางตนไม เปนต น
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมธนาคารขยะซึ่งกระตุนใหนักเรียนรูจักการคัดแยกขยะ และการเปลี่ยนขยะใหเปนเงิน ซึ่งเปนการ
สรางรายไดใหแกนักเรียนอีกทางหนึ่งดวย ขอคนพบดังกลาวตรงกับ สายันต กลีบจอหอ และคณะ (2553) ที่ทําการศึกษาเรื่อง
การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการอยูอยางพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบวา การพั ฒนาตัว
บงชี้คุณลักษณะอันพึงประสงคดานการอยูอยางพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษาไดมาจากนักเรียนโดยตรง สามารถนํา
ตัวบงชี้ที่ไดไปประยุกตใชกับบุคคลที่เกี่ยวของกับการนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ การสงเสริมใหผูเรียนไดรับ
การเรียนรูอยางพอเพียงเปนสิ่งที่สําคัญทําใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาผูเรียนไดทั้งดานเกง
ดี และมีความสุขอยางสมดุลสอดคลองกับ จันทรา ออนระหง (2550) ศึกษาผลการสอนแบบบูรณาการโดยใชแหลงเรียนรูใน
ชุมชนเปนสื่อ สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หนวยการเรียนรู “บานหลวงของเรา” สําหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหลวงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 4 ที่พบวา นักเรียนแสดงพฤติกรรมทางการ
เรียนรูอยูในระดับมาก นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปนสื่อ อยูในระดับ
เห็นดวยอยางยิ่ง และ ปรีชา ศรีพูล (2553) ศึกษาการพัฒนาการเรียนรูเรื่อง “ อยูดีกินดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกันตรวจ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ พบวา นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูเรื่องอยูดีกิน
ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชสื่อประสมสูงขึ้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ
หลั งการเรีย นรู เ รื่องอยูดี กินดี ตามวิถี เศรษฐกิจพอเพีย งหลัง เรีย นสู ง กว าก อนเรีย นอย างมีนัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.01
นักเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียนเรื่องการอยูดีกินดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับสูงคะแนนรอยละ 86.11 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนเรื่องอยูดีกินดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงภายหลังสิ้นสุดการวิจัยอยูในระดับพึงพอใจมาก

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
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ลัยร

าชภ

1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน เชน เจตคติตอการเรียน แรงจูงใจในการ
เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงคความคงทนในการเรียนรู เปนตน
2. ควรศึกษาวิธีการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
3. ควรทําการศึกษาเชิงสํารวจแหลงเรียนรูชุมชนใกลเคียง ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใน
รายวิชาอื่นๆ เชน การสํารวจแหลงประวัติศาสตรในชุมชน เปนตน พรอมประเมินศักยภาพของแหลงการเรียนรูชุมชนกอนการ
จัดกิจกรรมกับกลุมทดลอง
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สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สุเมธ งามกนก.2551. การเสริมสรางคานิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. ชลบุร:ี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุดา ทองเซง.2556. ผลของการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนบานรมโพธิ์ทอง เรื่องภูมิปญญาทองถิ่นที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานรมโพธิ์ทอง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุนทร พรหมดี.2553. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานการประหยัด โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนบานโคกงาม อําเภอดานซาย จังหวัดเลย . วิจัยในชั้นเรียน. เลย
สายันต กลีบจอหอ.2553. การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการอยูอยางพอเพียงของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา. วิทยานิพนธ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อัญญรัตน นาเมือง.2555. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ปที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน –
ธันวาคม 2556.
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การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษกับการทํางาน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ในดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบของโครงการ เปนการวิจัยเชิง
ประเมินโดยใชแบบสอบถามและแนวการสัมภาษณที่ผานการตรวจคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน แลวนําไปดําเนินการวิจัย
กับกลุมประชากรที่มิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน จากนัน้ นําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 347 ตัวอยาง จากประชากร
ที่เปนผูบริหาร วิทยากรและนิสิต จํานวน 1,903 คน และนํามาวิเคราะห ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรและการ
วิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว า ดานบริบ ทของโครงการมี ความชัด เจน มี ความเหมาะสมกั บสภาพการณป จจุ บัน และมีค วาม
สอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ ดานปจจัยนําเขาเกี่ยวกับโครงสราง เนื้อหา วิทยากร นิสิต และองคประกอบอื่นๆ ที่
สนับสนุนการอบรมมีความเหมาะสมและผูประเมินเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดานกระบวนการอบรมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก และผูประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ดานผลผลิตและความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
และดานผลกระทบตามความเห็นของผูบริหารอยูในระดับมากที่สุด สวนของนิสิตอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะจากการวิจัยพบวา ผูรับผิดชอบโครงการตาง ๆ ควรมีการวางแผนการประเมินโครงการอยางเปนระบบ
เพื่อติดตามและตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยางเปนรูปธรรม
คําสําคัญ : การประเมินโครงการ, โครงการภาษาอังกฤษกับการทํางาน
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The aim of this research was to study the evaluation of English for working project, Faculty of
Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, in the aspects of context, input, process, product
and the impact. The research was an evaluation research. The questionnaire and the interview guide were
used, and they were analyzed the detection of quality from three specialists along with the try-out 30
populations who are not the sample, later, collecting data with the 347 samples from 1,903 populations,
administrators, tutors and scholarships. Data were analyzed and processed by a computer program and
content analysis.
Findings of this research were as follows: 1) the contexts of the project were clear, and
appropriate to the current situation. Moreover, it was consistent with the policies of various departments,
2) the input aspect about the structure, content, lecturers, students and other elements were appropriate
to the training. The assessment result was in high level, 3) the training process was appropriate at high
level, 4) the product and satisfaction were at the highest level and 5) the impact of this project in the
executives’ view were at the highest level but in the students’ view were at the high level.
It is recommended responsible for various projects should be planned to evaluate the program
as a system to track and monitor the achievement of a concrete project.
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ไดบัญญัติไวในหมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 6 วา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (ราชกิจจานุเบกษา, 2542: 3) ในมาตรานี้มุงหวังที่จะใหองคการศึกษาทุ กระดับมี
สวนรวมในการพัฒนาคนไทย จึงเปนหนาที่หลักของบุคลากรทางการศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของที่จะตองสงเสริมและพัฒนา
ผูเรียน เพื่อใหองคกรทางการศึกษาของไทยไดดําเนินการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยทุกระดับใหเปนคนไทยที่มีคุณธรรม
จริยธรรม โดยหวังใหคนไทยทุกคนมีความสุข สอดคลองกับกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.
2557-2561 ในเปาหมายที่ 1 การสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ตาม
กลยุทธหลักที่ 1 ดวยการสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของบัณฑิตและชื่อเสียงทางวิชาการ ในกลยุทธยอยที่ 2 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูและจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการเรี ยนรู (แผนกลยุ ทธ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ บานสมเด็จเจ าพระยา พ.ศ.2557-2561: 1-2) จะเห็นได วา แผนกลยุท ธ
ดังกลาวมีเป าหมายในการสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาหลั กสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพดวยการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมตางๆ หลากหลาย ดวยกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Students Centered Instructions) มีกระบวนการที่จะสรางใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยตัวเอง ไดลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการทํางานเปนทีมเพื่อสนับสนุนและสงเสริ มกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน น
ผูเรียนเปนสําคัญและใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. 2557-2561 และมหาวิท ยาลัยราชภัฏบ านสมเด็จเจาพระยาได จัดทํ าแผนเครื อขายอาเซี ยน/
นานาชาติเพื่ อพัฒ นาศั กยภาพนิ สิตภายใตกิจกรรม “ภาษาอั งกฤษกับ การทํางาน” เมื่อประเทศไทยต องก าวเขาสู การเป น
ประชาคมอาเซียน อีกทั้งนโยบาย/แนวคิด/หลักการกฎบัตรอาเซียน ขอ 34 ที่บัญญัติวา “The working Language of
ASEAN shall be English” เพราะประชากรในชาติอาเซียนจะตองไปมาหาสูรวมประชุมปรึกษาหารือและสื่อสารกัน เพื่อความ
รวมมือทางดานการศึกษา ดานธุรกิจ ดานการคาระหวางประเทศ ซึ่งตองใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารระหวางกัน
อยางไรก็ดี นิสิตจําเปนตองขวนขวายเรียนรูเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถปรับตัวใหอยูในองคกรที่ใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษ
อยางเชนปจจุบัน และหากตองการใหการทํางานของนิสิตมีความกาวหนาและพัฒนาขึ้น ตองฝกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อให
สามารถอานตํารา หนังสือ หรือเอกสารงานวิจัยภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะนิสิตจะไดมีการเรียนรูกวางไกลได
เพิ่มขึ้นจากแหลงความรูดัง กลาว คณะครุศาสตร โดยสาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ เห็นความสําคัญดัง กลาวจึง วางแผนโครงการ
อบรมเพื่อพัฒนานิ สิต นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ในหลักสูต ร 4 ป และหลักสูตร 5 ป ทุกสาขาวิชาของคณะครุ
ศาสตรใหมีความตื่นตัวกับการใชภาษาอังกฤษในการทํางานและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของตนเอง
สูการเปนประชาคมอาเซียน คณะครุศาสตรจึงไดมีการวางแผนจัดการอบรมในโครงการ “ภาษาอังกฤษกับการทํางาน” ตั้งแต
วันที่ 25 มกราคม – 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 เปนเวลา 2 เดือน โดยในแตละรุนใชเวลาในการอบรมรุนละ 14 ชั่วโมง
จากความสําคัญของโครงการอบรมภาษาอังกฤษและเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาขางตน
เปนเรื่องที่มีความสําคัญ (Hot Issue) ที่จําเปนตองไดรับการประเมินโครงการดวยการประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบซิป
ป (CIPPI) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ในการวิเคราะหดานบริบทหรือสภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต
และผลกระทบจากโครงการมาใชเปนเครื่องมือในการประเมินโครงการ เปนหลักการที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหทราบถึง
ผลสรุปของโครงการที่มีผลตอนิสิต วา บรรลุตามวัตถุประสงคมาก-นอยเพียงใด เพื่อใชเปนกรอบ เปนตัวอยางที่ดีในการพัฒนา
โครงการอบรม การจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตที่จะเปนแมพิมพของชาติสืบตอไป
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การวิ จัย เรื่ อง เป นการวิ จัย เชิ ง ประเมิ น (Evaluation Research) มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อประเมิ นโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษกับการทํางานของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมิน
แบบซิปป (CIPPI) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ใน 5 ดาน คือ การประเมินบริบท การประเมินปจจัยนําเขา การประเมิน
กระบวนการ การประเมินผลผลิต และการประเมินผลกระทบ เพื่อใหการวิจัยนี้บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงตองใชประชากร
(Population) และผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ที่เปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการอบรมภาษาอังกฤษกับการทํางาน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 3 กลุม คือ 1) วิทยากรผูสอนในโครงการอบรมในเนื้อหา
ตางๆ จํานวน 12 คน 2) นิ สิ ต ที่ ส มัค รเข ารับ การอบรมในโครงการอบรมภาษาอั ง กฤษกั บ การทํ างาน คณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Yamane, 1973: 580581) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 ไดจํานวน 331 ตัวอยาง และ 3) ผูบริหารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา จํานวน 5 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เครื่ องมื อที่ ใช ไดแ ก แบบสอบถามที่ผานการทดลองใช แลวมีคาความเชื่อมั่ นทั้ง ฉบับ เท ากับ .907 และแนวการ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (%)
คาเฉลี่ย   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหาและการสรุปประเด็นสําคัญจาก
การสัมภาษณ
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1. การประเมิน บริบทดานวัตถุประสงคของโครงการ พบวา วัตถุประสงคของโครงการมี ความชัดเจน มีความ
เหมาะสมกั บสภาพการณปจจุบัน และมีความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิช าตางๆ รวมถึง ของนิ สิตเองเป นอยางมาก
เนื่องจากวัตถุประสงคของโครงการอบรมมีเพียง 2 ขอ แตมีความครอบคลุม ชัดเจน สามารถนําไปปรับประยุกตใชในการ
เรียนรู พัฒนาตนเองของนิสิตและการทํางานในสถานการณปจจุบัน อีกทั้งมีความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ ที่มี
ความตองการนิสิตที่มีความรูความสามารถในการใชเปนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวเขาสู AEC (ASEAN
Economic Community) ในป พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้ อีกทั้งเปนนโยบายของคณะที่จะสงเสริมใหทั้งคณาจารย บุคลากรและ
นิสิตใหสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขอสรุปจากกลุมผูใหขอมูลในแตละประเด็น ดังนี้
1.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค กลุมผูบริหารมีความเห็นวา วัตถุประสงคทั้งสองขอ คือ เพื่อพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพครูใหมีคุณภาพตามแผนเครือขายอาเซียน/นานาชาติ และ เพื่อพัฒนาศักยภาพด านการใชภาษาอังกฤษเพื่อใชในการ
ทํางาน มีความชัดเจน รอยละ 100.0 สวนกลุมวิทยากรมีความเห็นวา วัตถุประสงคทั้งสองขอมีความชัดเจน รอยละ 66.7 และ
กลุมนิสิตผูเขารับการอบรมในโครงการมีความเห็นวา วัตถุประสงคขอที่ 1 มีความชัดเจน รอยละ 93.3 และ 87.0 ในขอที่ 2
ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เกี่ยวกับความชัดเจนของวัตถุประสงคโครงการ
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ความคิดเห็นของผูประเมิน
ผูบริหาร
วิทยากร
(n=5)
(n=12)
ชัดเจน
ไมชัดเจน
ชัดเจน
ไมชัดเจน
5
0
8
4
(100.0)
(0.0)
(66.7)
(33.3)
5
0
8
4
(100.0)
(0.0)
(66.7)
(33.3)

วัตถุประสงคของโครงการ
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1. เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูใหมีคุณภาพ
ตามแผนเครือขายอาเซียน/นานาชาติ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อใชในการทํางาน

นิสิต
(n=330)
ชัดเจน
ไมชัดเจน
308
22
(93.3)
(6.7)
287
43
(87.0)
(13.0)

1.2 ความเหมาะสมกั บ สภาพการณ ป จ จุ บั น ของวั ต ถุ ป ระสงค โ ครงการ พบว า ผู บ ริ ห ารมี ค วามเห็ น ว า
วัตถุประสงคทั้งสองขอมีความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน รอยละ 100.0 สวนกลุมวิทยากรมีความเห็นวา วัตถุประสงค
ทั้งสองขอมีความชัด เจน รอยละ 83.3 ขอที่ 2 รอยละ 75.0 และกลุมนิ สิตผูเ ขารั บการอบรมในโครงการมีความเห็นว า
วัตถุประสงคขอที่ 1 มีความชัดเจน รอยละ 95.5 และ 89.7 ในขอที่ 2 ดังแสดงในตาราง 2

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
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ตาราง 2 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เกี่ยวกับความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันของวัตถุประสงคโครงการ

1, เพื่ อพัฒนามาตรฐานวิ ชาชีพครูใหมีคุณภาพ
ตามแผนเครือขายอาเซียน/นานาชาติ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อใชในการทํางาน

ี

นิสิต
(n=330)
ชัดเจน
ไมชัดเจน
315
15
(95.5)
(4.5)
296
34
(89.7)
(10.3)

รรณ

วัตถุประสงคของโครงการ

ความคิดเห็นของผูประเมิน
ผูบริหาร
วิทยากร
(n=5)
(n=12)
ชัดเจน
ไมชัดเจน
ชัดเจน
ไมชัดเจน
5
0
9
3
(100.0)
(0.0)
(75.0)
(25.0)
5
0
10
2
(100.0)
(0.0)
(83.3)
(16.7)

ไพพ

1.3 ความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ ของวัตถุประสงคโครงการ พบวา กลุมผูบริหารและกลุม
วิทยากรมีความเห็นวา วัตถุประสงคทั้งสองมีความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ รอยละ 100.0 สวนกลุมนิสิตมี
ความเห็นวา วัตถุประสงคทั้งสองขอมีความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ วา วัตถุประสงคขอที่ 1 มีความชัดเจน
รอยละ 85.8 และ 76.4 ในขอที่ 2 ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เกี่ยวกับความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆของวัตถุประสงคโครงการ

าชภ

1, เพื่ อพัฒนามาตรฐานวิ ชาชีพครูใหมีคุณภาพ
ตามแผนเครือขายอาเซียน/นานาชาติ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อใชในการทํางาน

นิสิต
(n=330)
ชัดเจน
ไมชัดเจน
283
47
(85.8)
(14.2)
252
78
(76.4)
(23.6)

ัฏรำ

วัตถุประสงคของโครงการ

ความคิดเห็นของผูประเมิน
ผูบริหาร
วิทยากร
(n=5)
(n=12)
ชัดเจน
ไมชัดเจน
ชัดเจน
ไมชัดเจน
5
0
12
0
(100.0)
(0.0)
(100.0)
(0.0)
5
0
12
0
(100.0)
(0.0)
(100.0)
(0.0)

เหมาะสม

ผูบริหาร
(n=5)
มาก
เกินไป
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

ิทยา

เวลาที่ใช
ในการอบรม

ลัยร

2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input) ปจจัยนําเขาในเรื่องของโครงสรางดานเวลาของโครงการอบรม เนื้อหาของ
โครงการ วิท ยากร นิ สิต และองค ประกอบอื่ นๆ ที่สนั บสนุ นการอบรม เหมาะสมและเห็นดวยในระดับ มาก สอดคล องกั บ
ความสําเร็จของโครงการที่ได เนื่องจากปจจัยนําเขาทั้งหมดไดมีการกําหนดและวางแผนไวเปนอยางดี ดังนี้
2.1 ความเหมาะสมของโครงสรางดานเวลา พบวา กลุมผูบริหารและกลุมวิทยากรมีความเห็นวา โครงสรางดาน
เวลาของโครงการมีค วามเหมาะสม ร อยละ 100.0 สวนกลุมนิ สิตมี ความเห็ นวา โครงสรางดานเวลาของโครงการมี ความ
เหมาะสมทั้ง 3 ขอ รอยละ 83.0, 72.4, 69.7 ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เกี่ยวกับโครงสรางดานเวลา

มห
าว

1. จํ า นวนชั่ ว โมงที่ ใ ช ใ นการ
อบรม 14 ชั่วโมง
2. วันที่ 1 (เชา 3 ชั่วโมง,
บาย 3 ชั่วโมง รวม 7 ชั่วโมง)
3. วันที่ 2 (เชา 3 ชั่วโมง,
บาย 3 ชั่วโมง รวม 7 ชั่วโมง)

5
(100.0)
5
(100.0)
5
(100.0)

ความคิดเห็นของผูประเมิน
วิทยากร
นิสิต
(n=12)
(n=330)
นอย
มาก
นอย
มาก
เหมาะสม
เหมาะสม
เกินไป
เกินไป เกินไป
เกินไป
0
12
0
0
230
20
(0.0) (100.0) (0.0)
(0.0)
(69.7)
(6.2)
0
12
0
0
239
23
(0.0) (100.0) (0.0)
(0.0)
(72.4)
(7.0)
0
12
0
0
274
17
(0.0) (100.0) (0.0)
(0.0)
(83.0)
(5.2)

นอย
เกินไป
80
(24.2)
68
(20.6)
39
(11.8)

2.2 ความเหมาะสมของโครงสรางดานเนื้อหา พบวา โดยภาพรวม ผูบริหาร วิทยากร และนิสิต มีความเห็นวา
โครงสรางดานเนื้อหาของโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมากทั้ง 3 กลุม เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมและรายขอ พบวา กลุมผูบริหารมี
ความเห็นวาเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียน Resume มีความเหมาะสมมากที่สุด  = 4.60, SD .548 สวนกลุมวิทยากรและกลุมนิสิตมีความเห็น
วาเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียน Resume มีความเหมาะสมกวาขออื่นๆ เชนกัน แตอยูในระดับมาก ดังแสดงในตาราง 5
ตาราง 5 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เกี่ยวกับเนื้อหาของโครงการ

2.2 ความเหมาะสมของโครงสรางดานเนื้อหา พบวา โดยภาพรวม ผูบริหาร วิทยากร และนิสิต มีความเห็นวา
โครงสรางดานเนื้อหาของโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมากทั้ง 3 กลุม เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมและรายขอ พบวา กลุมผูบริหารมี
ความเห็นวาเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียน Resume มีความเหมาะสมมากที่สุด  = 4.60, SD .548 สวนกลุมวิทยากรและกลุมนิสิตมีความเห็น
มวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
80 วาเนื้อหาเกี่ยการประชุ
วกับการเขียน Resume มีความเหมาะสมกวาขออื่นๆ เชนกัน แตอยูในระดับมาก ดังแสดงในตาราง 5
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
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4.60
4.20
4.20
4.40
4.00
4.20
4.40
4.29



รรณ

1. Resume
2. Application Letter
3. Application Form
4. IT Literacy
5. Job Advertisements
6. Interview Questions
7. General Conversation
รวม



ความคิดเห็นของผูประเมิน
วิทยากร
(n=12)
(SD) แปลผล

4.25
.622
มาก
4.00
.603
มาก
3.92
.669
มาก
4.08
.669
มาก
4.00
.739
มาก
3.83
.835
มาก
3.92
.996
มาก
4.00
.558
มาก



4.46
4.21
4.20
4.25
4.26
4.22
4.25
4.26

นิสิต
(n=330)
(SD)
แปลผล
.573
มาก
.663
มาก
.712
มาก
.678
มาก
.717
มาก
.708
มาก
.701
มาก
.515
มาก

ไพพ

เนื้อหา
ของโครงการอบรม

ผูบริหาร
(n=5)
(SD) แปลผล
.548 มากที่สุด
.447
มาก
.447
มาก
.548
มาก
.707
มาก
.837
มาก
.894
มาก
.417
มาก

ี

ตาราง 5 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เกี่ยวกับเนื้อหาของโครงการ

รายการประเมิน

ัฏรำ

2.3 ความเหมาะสมของโครงสรางดานวิทยากร พบวา โดยภาพรวมผูบริหารมีความเห็นวาโครงสรางดานเนื้อหาของ
โครงการมีความเหมาะสมมากที่สุด สวนนิสิตและวิทยากรเอง มีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก ดังแสดงในตาราง 6
ตาราง 6 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เกี่ยวกับวิทยากร



4.80
4.60
4.40



าชภ

1. จํานวนของวิทยากรมีความเหมาะสม
2. วิทยากรผูอบรมมีความรูในเนื้อหาที่อบรมเปนอยางดี
3. วิทยากรมีความสามารถในการอบรม/ถายทอดความรูใ หแกนิสิต
4. วิทยากรใชเทคนิควิธีการอบรมและสื่อประกอบการอบรมที่
เหมาะสมกับเนื้อหา
5. วิทยากรมีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนเหมาะสม

ความคิดเห็นของผูประเมิน
ผูบริหาร
วิทยากร
นิสิต
(n=5)
(n=12)
(n=330)
(SD) แปลผล  (SD) แปลผล  (SD) แปลผล
.692 มากที่สุด 4.42 .622 มาก 4.33 .692 มาก
.721 มากที่สุด 4.50 .603 มากที่สุด 4.35 .721 มาก
.674 มาก 4.25 .669 มาก 4.38 .674 มาก

4.60 .739 มากที่สุด 4.67 .669 มากที่สุด 4.25 .739 มาก

4.40
4.60
4.40
4.54

.687 มาก
.733 มากที่สุด
.752 มาก
.570 มากทีส่ ุด

ลัยร

6. วิทยากรมีความสนใจและเอาใจใสตอนิสิตที่เขารับการอบรม
7. วิทยากรปฏิบัติตอนิสิตทุกคนอยางเสมอภาค
รวม



4.58
4.50
4.17
4.05

.739 มากที่สุด
.835 มากทีส่ ุด
.996 มาก
.558 มาก

4.35
4.39
4.31
4.34

.687
.733
.752
.570

มาก
มาก
มาก
มาก

ิทยา

2.4 ความเหมาะสมของโครงสรางดานนิสิต พบวา โดยภาพรวมผูบริหารมีความเห็นวามีความเหมาะสมมาก
ที่สุด สวนวิทยากรและนิสิตเอง มีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก ดังแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เกี่ยวกับนิสิต
รายการประเมิน

มห
าว

1. วิธีการคัดเลือกนิสิตเขารับการอบรมมีความเหมาะสม
2. นิสิตมีความรู ความสามารถพื้นฐานที่เพียงพอในการเขารับ
การอบรมในโครงการนี้
3. นิสิตมีความสนใจ ตั้งใจ และมุงมั่นในการเขารับการอบรมใน
โครงการนี้
4. นิสิตมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
5. นิสิตยอมรับฟงความคิดเห็นของวิทยากรและเพื่อนนิสิตที่เขา
รวมอบรมในโครงการนี้
รวม

ความคิดเห็นของผูประเมิน
ผูบริหาร
วิทยากร
นิสิต
(n=5)
(n=12)
(n=330)
 (SD) แปลผล  (SD) แปลผล  (SD) แปลผล
4.60 .548 มากที่สุด 4.42 .622 มาก 4.19 .784 มาก







4.80 .447 มากที่สุด 3.75 .603 มาก 4.01 .816 มาก
4.40 .548 มาก

4.08 .669 มาก 4.15 .738 มาก

4.60 .894 มากที่สุด 4.08 .669 มาก 4.21 .710 มาก
5.00 .000 มากที่สุด 4.17 .739 มาก 4.25 .747 มาก
4.68 .363 มากที่สุด 3.90 .558 มาก 4.16 .636 มาก

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
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รายการประเมิน

ความคิดเห็นของผูประเมิน
ผูบริหาร
วิทยากร
นิสิต
(n=5)
(n=12)
(n=330)
 (SD) แปลผล  (SD) แปลผล  (SD) แปลผล
4.60 .548 มากที่สุด 4.08 .996 มาก 4.02 .924 มาก
4.60 .894 มากที่สุด 4.33 .888 มาก 4.10 .798 มาก





ไพพ



1. สภาพหองเรียนมีความเหมาะสมตอการจัดการอบรม
2. สื่อ โสตทัศนูปกรณมีความเหมาะสมตอการจัดการอบรม
3. เอกสารประกอบการอบรมมีความสอดคลองกับเนื้อหาในการ
อบรม
4. เอกสารประกอบการอบรมในแตละหัวขอมีความเหมาะสม
และเพียงพอ
5. เอกสารประกอบการอบรมมีความทันสมัยและเหมาะสม
รวม

รรณ

ี

2.5 ความเหมาะสมของโครงสรางดานองคประกอบอื่นๆ ที่สนับสนุนการอบรม พบวา โดยภาพรวมผูบริหารมี
ความเห็นวามีความเหมาะสมมากที่สุด สวนวิทยากรและนิสิตมีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก ดังแสดงในตาราง 8
ตาราง 8 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เกี่ยวกับองคประกอบอื่นๆ ที่สนับสนุนการอบรม

4.80 .447 มากที่สุด 3.17 .937 มาก 4.23 .727 มาก
4.80 .447 มากที่สุด 4.25 .622 มาก 4.20 .713 มาก
4.40 .548 มาก 4.25 .754 มาก 4.25 .717 มาก
4.64 .296 มากที่สุด 4.21 .735 มาก 4.15 .622 มาก

าชภ

ัฏรำ

3. การประเมินกระบวนการ (Process) กระบวนการจัดการอบรมในครั้งนี้มีความเหมาะสม เพราะวามีวิธีการจัดการ
อบรมที่หลากหลาย มี การกระตุนและสงเสริมใหผูเขารับการฝ กอบรมไดปฏิบัติจริงและมีความสุขในการเขารับการอบรมตั้งแต
ขั้นตอนแรกจนกระทั่งปดโครงการ มีการวัดและประเมินผล รวมถึงการบริหารจัดการที่สอดรับซึ่งกันและกันในแตละสวนจนทําให
เกิดประสิทธิผลที่ดีตอกระบวนการอบรมอยางเห็นไดชัดเจน และทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไวไดอยางชัดเจน ดังนี้
3.1 ความเหมาะสมของกระบวนการอบรม พบวา โดยภาพรวมผูบริหาร วิทยากร และนิสิต มีความเห็นวามี
ความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายกลุมและรายขอ พบวา กลุมผูบริหารมีความเห็นว าการจัดการอบรม
สามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการไดในระดับมากที่สุด สวนกลุมวิทยากรและกลุมนิสิตมีความคิดเห็ นแตกตางกัน
คือ กลุมวิทยากรมีความคิดเห็นวา การจัดการอบรมสงเสริมใหนิสิตสามารถคิด วิเคราะห ตัดสินและแกปญหาไดดวยตนเองใน
ระดับมาก  = 4.25, SD .754 และกลุมนักศึกษามีความเห็นวา มีการจัดลําดับเนื้อหากอน-หลังที่เหมาะสมและมีความ
ตอเนื่อง ในระดับมาก  = 4.28, SD .689 ดังแสดงในตาราง 9
ตาราง 9 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เกี่ยวกับกระบวนการอบรม

ลัยร

ความคิดเห็นของผูประเมิน
ผูบริหาร
วิทยากร
นิสิต
รายการประเมิน
(n=5)
(n=12)
(n=330)
 (SD) แปลผล  (SD) แปลผล  (SD) แปลผล
1. มีการแจงใหนิสิตทราบถึงจุดมุงหมายและกิจกรรมการอบรมอยางชัดเจน 4.20 .447 มาก 4.00 .739 มาก 4.11 .766 มาก
2. มีความสอดคลองระหวางการจัดการอบรมกับวัตถุประสงคของโครงการ 4.20 .447 มาก 4.00 .739 มาก 4.17 .716 มาก
3. มีการจัดการอบรมที่หลากหลาย เชน การบรรยาย การอภิปราย
3.80 .837 มาก 3.92 .900 มาก 4.19 .729 มาก
การแสดงบทบาทสมมติ
4. มีการจัดการอบรมเนนการมีประสบการณตรงทั้งเชิงทฤษฎีและ
3.80 .447 มาก 3.83 .835 มาก 4.21 .706 มาก
การปฏิบัติ
5. การจัดการอบรมเนนการมีสวนรวมของนิสิตเปนสําคัญ
4.20 .447 มาก 4.08 .793 มาก 4.25 .701 มาก
6. การจัดการอบรมสามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการได
มาก
4.60 .548
4.08 .900 มาก 4.24 .671 มาก
ที่สุด
7. มีการจัดลําดับเนื้อหากอน-หลังที่เหมาะสมและมีความตอเนื่อง
4.20 .447 มาก 4.00 .853 มาก 4.28 .689 มาก
8. การจัดการอบรมสงเสริมใหนิสิตสามารถคิด วิเคราะห ตัดสินและ
4.40 548 มาก 4.25 754 มาก 4.26 662 มาก
แกปญหาไดดวยตนเอง
รวม
4.17 .143 มาก 4.02 .659 มาก 4.21 .537 มาก





มห
าว

ิทยา



3.2 ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล พบวา โดยภาพรวมผูบริหาร วิทยากร และนิสิต มีความเห็นวามี
ความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายกลุมและรายขอ พบวา กลุมผูบริหารมีความเห็นวามีการแจงใหนิสิต
ทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม ในระดับมากสูงกวาขออื่น  = 4.20, SD .447 สวนกลุม
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รรณ

ี

วิทยากรและกลุม นิสิต มีความคิ ดเห็นแตกต างกั น คื อ กลุมวิ ทยากรมีความคิ ดเห็ นวา การวั ดและประเมิ นผลสอดคลองกั บ
วัตถุประสงคของโครงการ ในระดับมาก  = 4.00, SD .603 และกลุมนิสิตมีความเห็นวา กระบวนการวัดและประเมินผลมี
ความยุติธรรมและโปรงใส ในระดับมาก  = 4.21, SD .736 ดังแสดงในตาราง 10
ตาราง 10 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม ความเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ความคิดเห็นของผูประเมิน
ผูบริหาร
วิทยากร
นิสิต
(n=5)
(n=12)
(n=330)
 (SD) แปลผล  (SD) แปลผล  (SD) แปลผล

รายการประเมิน



4.20 .447 มาก 3.92 .793 มาก 4.10 .785 มาก
3.80 .447 มาก 4.00 .603 มาก 4.11 .673 มาก
4.20 .837 มาก 4.00 .739 มาก 4.18 .708 มาก
3.60 .894 มาก 3.67 .888 มาก 4.13 .743 มาก
3.60 .548 มาก 3.58 .793 มาก 4.21 .736 มาก
3.88 .460 มาก 3.83 .595 มาก 4.14 .620 มาก

ัฏรำ

1. มีการแจงใหนิสิตทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการวัดและ
ประเมินผล
2. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ
3. การวัดและประเมินครอบคลุมเนื้อหาที่ใชในการอบรม
4. เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการวางหลักเกณฑในการวัดและ
ประเมินผล
5. กระบวนการวัดและประเมินผลมีความยุติธรรมและโปรงใส
รวม



ไพพ



ความคิดเห็นของผูประเมิน
ผูบริหาร
วิทยากร
นิสิต
(n=5)
(n=12)
(n=330)
 (SD) แปลผล  (SD) แปลผล  (SD) แปลผล



ลัยร

รายการประเมิน

าชภ

3.3 ความเหมาะสมของการบริหารจัดการโครงการ พบวา โดยภาพรวมผูบริหาร วิทยากร และนิสิต มีความเห็น
วามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายกลุมและรายขอ พบวา กลุมผูบริหารมีความเห็นวาโครงการมีการ
เตรียมความพรอมในการใหบริการ การประสานงาน และการแกไขปญหาตางๆ อยางเหมาะสม และ บุคลากรดําเนินการ
โครงการมีความรู ความสามารถตรงกับหนาที่ที่รับผิดชอบ ในระดับมาก  = 4.40, SD .548 สวนกลุมวิทยากรและกลุมนิสิต
มีความคิดเห็นเหมือนกัน คือ โครงการมีการเตรียมความพรอมในการใหบริการ การประสานงาน และการแกไขปญหาต างๆ
อยางเหมาะสม ในระดับมาก  = 4.00, SD .739,  = 4.21 SD .758 ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 11
ตาราง 11 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ

ิทยา

1. โครงการมีการเตรียมความพรอมในการใหบริการ การ
ประสานงาน และการแกไขปญหาตางๆ อยางเหมาะสม
2. บุคลากรดําเนินการโครงการมีความรู ความสามารถตรงกับ
หนาที่ที่รับผิดชอบ
3. มีแผนประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลโครงการอยางเหมาะสม
4. มีการแจงขอมูลตารางเรียน ตารางเวลาในการอบรมอยาง
ชัดเจน
5. มีการจัดตารางการอบรมที่เอื้อตอนิสิตอยางเหมาะสม
รวม





4.40 .548 มาก 4.00 .739 มาก 4.21 .758 มาก
4.40 .548 มาก 3.83 .835 มาก

4.17 .731 มาก

3.80 .447 มาก
ปาน
3.20 .447
กลาง
3.60 1.140 มาก
3.88 .438 มาก

3.75 .452 มาก

4.12 .779 มาก

3.58 .900 มาก

4.10 .804 มาก

3.83 .937 มาก 4.18 .806 มาก
3.80 .578 มาก 4.16 .669 มาก

มห
าว

4. การประเมินผลผลิต (Output) ผลผลิตหรือความรู ทักษะ ความกลา ประสบการณตางๆ ที่ผูเขารับการ
อบรมไดรับจากการเขารับการอบรมมีเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน เปนรูปธรรม โดยที่โครงการนี้ไดสรางความรูใหเกิดขึ้นใน
ตัวนิสิตไดตามวัตถุประสงคของโครงการ มีกระบวนการในการกระตุนใหนิสิตไดกลาแสดงออกในทางที่ถูกตองเหมาสม
ผลผลิตของโครงการ พบวา โดยภาพรวมของกลุมผูบริหารมีความเห็นวาอยูในระดับมากที่สุด  = 4.73, SD
.224 และกลุมนิสิตมีความเห็นอยูในระดับมาก  = 4.21, SD .569 เมื่อแยกพิจารณาเปนรายกลุมและรายขอ พบวา กลุม
ผูบริหารมีความเห็นวา ทําใหนิสิตมีความรู ความสามารถในการกรอกใบสมัครงานตาม Application Form และ การจัดการ
อบรมสงเสริมใหนักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห ตัดสินและแกปญหาไดดวยตนเองอยูในระดับมากที่สุด  = 5.00, SD .000
สวนกลุมนิ สิตมีความเห็นวา นั กศึกษามีค วามรู ความเขาใจในการเขี ยน Resume อยูใ นระดับมาก  = 4.27, SD .676

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558



=

รายการประเมิน


4.60
4.80
5.00
4.80
4.40

ความคิดเห็นของผูประเมิน
ผูบริหาร
นิสิต
(n=5)
(n=330)
(SD) แปลผล  (SD) แปลผล
.548 มากที่สุด 4.27 .676 มาก
.447 มากที่สุด 4.23 .658 มาก
.000 มากที่สุด 4.23 .676 มาก
.447 มากที่สุด 4.18 .738 มาก
.548 มาก 4.16 .725 มาก



ไพพ

1. มีความรู ความเขาใจในการเขียน Resume
2. มีความสามารถในการเขียนจดหมายสมัครงาน (Application Letter)
3. มีความรู ความสามารถในการกรอกใบสมัครงานตาม Application Form
4. มีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีตามหัวขอ IT Literacy
5. มีความรู ความสามารถในการทําความเขาใจ Job Advertisements
6. มีความรู ความสามารถในการตอบคําถามในการสัมภาษณงาน (Interview
Questions)
7. มีความรู ความสามารถในการนํา General Conversation มาใชในการสัมภาษณงาน
8. การจัดการอบรมสงเสริมใหนิสิตสามารถคิด วิเคราะห ตัดสินและแกปญหาไดดวยตนเอง
รวม

รรณ

ี

นอกจากนี้ทั้งกลุมผูบริหารและกลุมนิสิตไดตอบแบบสอบถามดานความพึงพอใจโดยภาพรวมในอยูในระดับมากที่สุด คือ
5.00, SD .000 และ  = 4.62, SD .485 ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 12 และ 13
ตาราง 12 ความคิดเห็นของผูประเมิน 2 กลุม เกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ

6983

4.80 .447 มากที่สุด 4.19 .718 มาก

ัฏรำ

4.40 .548 มาก 4.22 .661 มาก
5.00 .000 มากที่สุด 4.22 .704 มาก
4.73 .224 มากทีส่ ุด 4.21 .569 มาก

ตาราง 13 ความคิดเห็นของผูประเมิน 2 กลุม เกี่ยวกับความพึงพอใจโดยภาพรวมของโครงการ

ความคิดเห็นของผูประเมิน
ผูบริหาร
นิสิต
รายการประเมิน
(n=5)
(n=330)
 (SD) แปลผล  (SD) แปลผล
1. ความพึงพอใจตอการจัดการอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษกับการทํางาน 5.00 .000 มากที่สุด 4.62 .485 มากที่สุด

าชภ





มห
าว

ิทยา

ลัยร

5. การประเมินผลกระทบ (Impact) การอบรมในโครงการนี้ทําใหนิสิตไดมีความรูเฉพาะในเนื้อหาที่เจาะจงลงไป
และสามารถนําไปปรับ ใช ในการเรียนรูข องตนทั้ง ในห องเรี ยนและการดํ ารงชี วิต ได เปนอย างดี โดยที่ ผูบริ หารและนิสิ ตได
ประเมินผลกระทบของโครงการไววา ภาพรวมของกลุมผูบริหารมีความเห็นวาอยูในระดับมากที่สุด  = 4.52, SD .270 และ
กลุมนิสิตมีความเห็นอยูในระดับมาก  = 4.30, SD .554 เมื่อแยกพิจารณาเปนรายกลุมและรายขอ พบวา กลุมผูบริหารและ
กลุมนิสิตมีความเห็นวา การจัดอบรมของโครงการจะทําใหนิสิตสามารถนําความรู ทักษะ ประสบการณ ไปพัฒนาการเรียนรู
เพิ่มเติมในระดับมากที่สุด  = 5.00, SD .000 และในระดับมาก  = 4.37, SD .622 ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 14
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ตาราง 14 ความคิดเห็นของผูประเมิน 2 กลุม เกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ
รายการประเมิน
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1. สามารถนําความรู ทักษะ ประสบการณ ไปพัฒนาการเรียนรูเพิ่มเติม
2. สามารถนําความรู ความเขาใจในการเขียน Resume ไปใชในการสมัครงาน
3. สามารถนําความสามารถในการเขียนจดหมายสมัครงาน (Application Letter)
ไปใชในการสมัครงาน
4. สามารถนําความรู ความสามารถในการกรอกใบสมัครงานตาม Application
Form ไปใชในการสมัครงาน
5. สามารถนําความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีตามหัวขอ IT Literacy ไป
ใชในการสมัครงาน
6. สามารถนําความรู ความสามารถเกี่ยวกับ Job Advertisements ไปใชในการ
สมัครงาน
7. สามารถนําความรู ความสามารถในการตอบคําถามในการสัมภาษณงาน
(Interview Questions) ไปใชในการสัมภาษณงาน
8. สามารถนําความรู ความสามารถใน General Conversation ไปใชในการ
สัมภาษณงาน
รวม

อภิปรายผลการวิจัย

รรณ

ี

ความคิดเห็นของผูประเมิน
ผูบริหาร
นิสิต
(n=5)
(n=330)
 (SD) แปลผล  (SD) แปลผล
5.00 .000 มากที่สุด 4.37 .622 มาก
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1. ผลการวิจัย พบวา บริบ ทของโครงการด านวัต ถุ ป ระสงค ข องโครงการมี ค วามชั ด เจน มี ค วามเหมาะสมกั บ
สภาพการณปจจุบัน และมีความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ อาจจะมีสาเหตุมาจากโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
กับการทํ างาน คณะครุศ าสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจ าพระยา มีวัตถุ ประสงคเพียง 2 ขอ คื อ 1) เพื่อพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพครูใหมีคุณภาพตามแผนเครือขายอาเซียน/นานาชาติ และ 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อใช
ในการทํางาน ซึ่งวัตถุประสงคทั้ง 2 ขอ ดังกลาวมีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันที่สนับสนุนปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจและวัตถุประสงคของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ โดย
เปนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและมีมาตรฐานสากล เพื่อการ
เตรียมตัวเขาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้ สอดคลองกับ
งานวิ จัย ของธี ร ศั กดิ์ อุ นอารมณเ ลิ ศ และคณะ ที่ พบว า ผู ป ระเมิ นทุ กกลุ ม มีค วามเห็ นสอดคล องกั นว า วั ต ถุป ระสงค ข อง
หลักสูตรทั้ง 5 ขอ มีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน มีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตางๆ และมี
ความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน รวมถึงงานวิจัยของอนันต เตียวตอย (2545) ที่ไดทําวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผล
โครงการฝกอบรมเตรียมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคงที่พบวา ดานสภาพแวดลอม วัตถุประสงคของ
โครงการฝ กอบรม โดยรวมและเปนรายขอมี ความเหมาะสมในระดั บมากทุ กขอ ส วนโครงสรางหลั กสู ต รโดยรวมมี ความ
เหมาะสมในระดับมาก ดานปจจัยนําเขาเกี่ยวกับคุณลักษณะของวิทยากร สถานที่ โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
สวนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่ฝกอบรมและสถานที่พัก และงบประมาณตามโครงการฝกอบรมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก รวมถึงงานวิจัยของนักวิจัยอีกหลายๆ คน เชน สาโรจน มะรุมดี (2544), พิเชฐ โพธภักดี (2539), ชัชวาล สุขหลา
(2539), อัญชลี เกษสุริยงค (2539), Lemon (1986), Lafleur (1990), Boonprakob (1994), Chiang (1996) เปนตน จึง
กลาวไดวา การปรับประยุกตใชการประเมินแบบซิปปในการประเมินโครงการดานบริบทแลวพบวา บริบทของโครงการมีความ
เหมาะสม สอดคลอง และชัดเจน ตอบโจทยในการจัดโครงการตางๆ ตามวัตถุประสงคที่ผูรับผิดชอบโครงการไดกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงสรุปไดวา การปรับประยุกตใชการประเมินแบบซิปของสตัฟเฟลบีมดานการประเมินบริบทมาประเมินบริบท
ของโครงการตางๆ สามารถตอบโจทยหรือวัตถุประสงคของผูประเมินไดอยางมีเหตุผลและมีตัวชี้วัดไดอยางชัดเจน
2. ผลการวิจัยพบวา ปจจัยนําเขาของโครงการดานโครงสรางดานเวลา เนื้อหา วิทยากร นิสิต และองคประกอบอื่นๆ ที่
สนับสนุนการอบรม มีความเหมาะสมและเห็นดวยในระดับมาก อาจจะมีสาเหตุมาจากโครงสรางดานเวลาของโครงการไดม ี
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การแบงไวอยางชัดเจนทั้งภาคเชาและภาคบาย อีกทั้งไมไดใชเวลาในการอบรมมากนัก เนื้อหาที่ใชในการอบรมก็เปนที่เนื้อหาที่
นิสิตสามารถนําไปปรับประยุกตใชไดอยางสอดคลองกับการเรียนรูเพิ่มเติมและการทํางานของนิสิต ทั้งในเนื้อหาเกี่ยวกับการ
เขียน Resume, Application Letter, Application Form, IT Literacy, Job Advertisements, Interview Questions
และ General Conversation วิทยากรที่ผูรับผิดชอบโครงการเชิญมาก็ลวนเปนผูที่ทรงคุณวุฒิ ความรู และประสบการณใน
การสอน อีกทั้งจํานวนของวิทยากรมีความเหมาะสมเพราะมีวิทยากรทั้งหมด 12 คน วิทยากรทุกคนมีความสนใจ เอาใจใสนิสิตทุก
คนอยางเสมอภาคเทาเทียม เปดโอกาสใหนิสิตที่เขารับการอบรมทุกคนอยางเทาเทียมและมีความเสมอภาคในการไดรับโอกาส
เขารับการอบรม และนิสิตตางมีความมุงมั่น เอาใจใสในการรวมกิจกรรมและนิสิตตองการไดรับความรูอยางมีมีจุดมุงหมาย
อยางชัดเจน และองคป ระกอบอื่ นๆ ที่สนับ สนุนการอบรม เชน สภาพหองเรีย นมีความเหมาะสมตอการจัด การอบรม สื ่ อ
โสตทั ศนูปกรณมีค วามเหมาะสมต อการจัดการอบรม เอกสารประกอบการอบรมมี ความสอดคลองกับเนื้ อหาในการอบรม
เอกสารประกอบการอบรมในแต ละหัวข อมี ความเหมาะสมและเพี ยงพอ เอกสารประกอบการอบรมมี ความทั นสมั ยและ
เหมาะสม เปนตน สอดคลองกับรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPPI) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ที่เปนการประเมิน
ปจจัยเบื้องตนเกี่ยวกับขอมูลเพื่อใชในการตัดสินความเหมาะสมของโครงการตางๆ ที่จัดขึ้น โดยพิจารณาวา ขอมูลนั้นจะมีสวนชวยให
บรรลุจุดมุงหมายของโครงการหรือไม รวมถึงงานวิจัยของนักวิจัยอีกหลายๆ คน เชน อนันต เตียวตอย (2545), สาโรจน มะรุม
ดี (2544), พิเชฐ โพธภักดี (2539), ชัชวาล สุขหลา (2539), อัญชลี เกษสุริยงค (2539), Lemon (1986), Lafleur (1990),
Boonprakob (1994), Chiang (1996) เปนตน ที่ไดปรับใชการประเมินแบบซิปในการประเมินโครงการดานปจจัยนําเขาแลว
พบวา ปจจัยนําเขาของโครงการตางๆ มีสวนชวยสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงสรุปไดวา
การปรับประยุกตใชการประเมินแบบซิปของสตัฟเฟลบีมดานการประเมินปจจัยนําเขามาประเมินปจจัยนําเขาของโครงการ
สามารถตอบโจทยหรือวัตถุประสงคของผูประเมินไดอยางมีเหตุผลและมีตัวชี้วัดไดอยางชัดเจน
3. ผลการวิจัยพบวา กระบวนการของโครงการดานการอบรม การวั ดและประเมินผล และการบริห ารจั ดการ
โครงการ มีความเหมาะสมในระดับมาก และทั้งกลุมผูบริหารและกลุมนิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด อาจจะมีสาเหตุ
มาจากการวางแผนที่ รัด กุ มมี ลํ าดับ ขั้ นตอนอยางเป น ระบบในการดําเนิ นการของโครงการตั้ งแต ประชุ มวางแนวทางของ
คณะกรรมการดําเนินงาน โดยมีการแบงหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อการจัดอบรม การวัดและประเมินผล และการบริหาร
จัดการโครงการ อีกทั้งคณาจารยหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบในแตละหนาที่ตางก็รับผิดชอบหนาที่ของตนเองเปนอยางดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการในการจัดโครงการที่มีการแจงใหนิสิตทราบถึงจุดมุงหมายและกิจกรรมการอบรมอยางชัดเจน มี
การจั ด การอบรมที่ ห ลากหลาย เช น การบรรยาย การอภิ ป ราย การแสดงบทบาทสมมติ มี การจั ด อบรมที่ เ น นการมี
ประสบการณตรงทั้งเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ การจัดการอบรมเนนการมีสวนรวมของนิสิตเปนสําคัญ มีการจัดลําดับเนื้อหา
กอน-หลังที่เหมาะสมและมีความตอเนื่อง การจัดการอบรมสงเสริมใหนิสิตสามารถคิด วิเคราะห ตัดสินและแกปญหาไดดวยตนเอง
แมกระทั่งการวัดและประเมินผลที่มีการแจงใหนิสิ ตทราบถึงหลักเกณฑ และวิธีการวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผล
สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ การวัดและประเมินครอบคลุมเนื้อหาที่ใชในการอบรม เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมใน
การวางหลักเกณฑในการวัดและประเมินผล กระบวนการวัดและประเมินผลมีความยุติธรรมและโปรงใส รวมถึงการบริหาร
จัดการโครงการมีการเตรียมความพรอมในการใหบริการ การประสานงาน และการแกไขปญหาตางๆ อยางเหมาะสม มีแผน
ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลโครงการอยางเหมาะสม มีการแจงขอมูลตารางเรียน ตารางเวลาในการอบรมอยางชัดเจน มี
การจัดตารางการอบรมที่ เอื้อตอนิสิตอยางเหมาะสม สอดคลองกั บรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPPI) ของสตัฟเฟลบี ม
(Stufflebeam) ที่เปนการประเมินกระบวนการเกี่ยวกับการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หลังจากโครงการ
ไดรับการอนุมัติและกํ าลังจัดโครงการให ดําเนินการไปตามลําดับ การประเมินกระบวนการจําเปนตองไดรับการเตรียมการ
เพื่อใหขอมูลยอนกลับแกผูรับผิดชอบ และผูดําเนินการทุกลําดับขั้น การประเมินกระบวนการมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1)
เพื่อหาและทํานายขอบกพรองของกระบวนการหรือการดําเนินงานตามขั้นตอนที่วางไว 2) เพื่อรวบรวมสารนิเทศสําหรับผู
ตัดสินใจวางแผนงาน และ 3) เพื่อเปนรายงานสะสมถึงการปฏิบัติตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงงานวิจัยของนักวิจัยอีกหลายๆ คน
เชน อนันต เตียวตอย (2545), สาโรจน มะรุมดี (2544), พิเชฐ โพธภักดี (2539), ชัชวาล สุขหลา(2539), อัญชลี เกษสุริยงค
(2539), Lemon (1986), Lafleur (1990), Boonprakob (1994), Chiang (1996) เปนตน ที่ไดปรับใชการประเมินแบบซิป
ในการประเมินโครงการดานกระบวนการแลวพบวา กระบวนการของโครงการแตละโครงการมีการดําเนินการอยางเปนระบบ
ตอเนื่องและสอดรับกับกันตั้งแตตนจนจบโครงการ จึงสรุปไดวา การปรับประยุกตใชการประเมินแบบซิปของสตัฟเฟลบีมดาน
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การประเมินกระบวนการมาประเมินกระบวนการของโครงการตางๆ สามารถตอบโจทยหรือวัตถุประสงคของผูประเมินไดอยาง
มีเหตุผลและมีตัวชี้วัดไดอยางชัดเจน
4. ผลการวิจัยพบวา ผลผลิตของโครงการอยูในระดับมากที่สุดทั้งในกลุมผูบริหารและกลุมนิสิต และทั้ง 2 กลุมมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด อาจจะมีสาเหตุมาจากความคาดหวังที่ไดรับการตอนสนองของทั้งกลุมผูบริหารและกลุมนิสิต
โดยนิ สิ ต ที่ เ ข ารั บการอบรมมี ค วามรู ความเข าใจในการเขี ย น Resume มี ค วามสามารถในการเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน
(Application Letter) มีความรู ความสามารถในการกรอกใบสมัครงานตาม Application Form มีความรู ความสามารถใน
การใชเ ทคโนโลยี ตามหัวข อ IT Literacy มีค วามรู ความสามารถในการทําความเข าใจ Job Advertisements มีความรู
ความสามารถในการตอบคําถามในการสัมภาษณงาน (Interview Questions) มีความรู ความสามารถในการนํา General
Conversation มาใชในการสัมภาษณงาน การจัดการอบรมสงเสริมใหนิสิตสามารถคิด วิเคราะห ตัดสินและแกปญหาไดดวย
ตนเอง สอดคลองกับรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPPI) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ที่เปนการประเมินกระบวนการ
เกี่ยวกับการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ที่มีจุดมุงหมายเพื่อวัดและแปลความหมายของความสําเร็จ ทั้งนี้ไมเฉพาะ
เมื่อสิ้นสุดโครงการเทานั้น แตยังมีความจําเปนในระหวางการปฏิบัติตามโครงการดวยขอบังคับ วิธีทั่วๆ ไปของการประเมินผล
ผลิตจะรวมสิ่งตอไปนี้เขาไวดวยกัน คือ การดูวาการกําหนดวัตถุประสงคนั้นนําไปใชไดหรือไม เกณฑในการวัดที่สัมพันธกับ
วัตถุประสงคข องการทํากิจกรรมคื ออะไร การเปรียบเทียบผลที่วัด มาไดกับมาตรฐานสัม บูรณ (Absolute Criteria) หรื อ
มาตรฐานสัมพันธ (Relative Criteria) ที่กําหนดไวกอน และทําการแปลความหมายถึงเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยอาศัยรายงาน
จากการประเมินสภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา และกระบวนการ รวมดวย การประเมินผลผลิตจะสืบสาวสิ่งที่มีอยูว าไดบรรลุ
วัตถุประสงคไปแลว หรือกําลังจะบรรลุ แตการประเมินกระบวนการจะประเมินสิ่งที่มีอยูวา ขอบังคับนั้นไดกระทําไปตามที่ตั้ง
ไวหรือไม การประเมินทั้งสองชนิดจะใหขอมูลยอนกลับสําหรับการควบคุม และพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขอบังคับ ขอปฏิบัติใน
กระบวนการ การประเมินกระบวนการทําใหสามารถที่จะแสดงความเห็นไดวาการนําวัตถุประสงคนั้นไปปฏิบัติบรรลุ หรือไม
สารสนเทศทั้งสองชนิดรวมกันแสดงใหเห็นอยางหนักแนนถึงสาเหตุไดมากกวาอันใดอันหนึ่งโดยลําพัง ในการตัดสินวาขอบังคับ
ขอปฏิบัตินั้น ควรดําเนินการตอไปโดยมีการแกไขหรือวาจะตองกลับไปเริ่มตนใหมทั้งหมด ถึงแมจะเพิ่มหนาที่ในการควบคุม
โครงการเขามาดวย การประเมินทั้งสองก็ยังอํานวยความสะดวกและชวยอธิบายถึงผลที่ไดจากโครงการอยู รวมถึงงานวิจัยของ
นักวิจัยอีกหลายๆ คน เชน อนั นต เตียวตอย (2545), สาโรจน มะรุมดี (2544), พิเชฐ โพธภักดี (2539), ชัชวาล สุขหล า
(2539), อัญชลี เกษสุริยงค (2539), Lemon (1986), Lafleur (1990), Boonprakob (1994), Chiang (1996) เปนตน ที่ได
ปรับใชการประเมินแบบซิปในการประเมินโครงการดานผลผลิตแลวพบวา ผลผลิตของโครงการแตละโครงการมีการดําเนินการ
อยางเปนระบบ ตอเนื่องและสอดรับกับกันตั้งแตตนจนจบโครงการ ทําใหนิสิตผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในเนื้อหา
ที่จัดอบรม เชน ความรูเกี่ยวกับ Resume, Application Letter, Application Form, IT Literacy, Job Advertisements,
Interview Questions และ General Conversation จึงสรุปไดวา การปรับประยุกตใชการประเมินแบบซิปของสตัฟเฟลบีม
ดานการประเมินผลผลิตมาประเมินผลผลิตของโครงการตางๆ สามารถตอบโจทยหรือวัตถุประสงคของผูประเมินไดอยางมี
เหตุผลและมีตัวชี้วัดไดอยางชัดเจน
5. ผลการวิจัยพบวา ผลกระทบของโครงการตามความเห็นของผูบริหารอยูในระดับมากที่สุด และตามความเห็นของ
นิสิตอยูในระดับมาก อาจจะมีสาเหตุมาจากการดําเนินการของโครงการที่สามารถกระตุนและทําใหนิสิต สามารถนําความรู
ทักษะ ประสบการณ ไปพัฒนาการเรียนรูเพิ่มเติม สามารถนําความรู ความเขาใจในการเขียน Resume ไปใชในการสมัครงาน
สามารถนํ าความสามารถในการเขี ยนจดหมายสมัครงาน (Application Letter)ไปใชใ นการสมั ครงาน สามารถนําความรู
ความสามารถในการกรอกใบสมัครงานตาม Application Form ไปใชในการสมัครงาน สามารถนําความรู ความสามารถใน
การใช เ ทคโนโลยี ต ามหั ว ข อ IT Literacy ไปใช ใ นการสมั ค รงาน สามารถนํ า ความรู ความสามารถเกี่ ย วกั บ Job
Advertisements ไปใชในการสมัครงาน สามารถนําความรู ความสามารถในการตอบคําถามในการสัมภาษณงาน (Interview
Questions) ไปใชในการสัมภาษณงาน สามารถนําความรู ความสามารถใน General Conversation ไปใชในการสัมภาษณ
งาน รวมถึง งานวิ จัยของนักวิ จัยอีกหลายๆ คน เชน อนันต เตี ยวตอย (2545), สาโรจน มะรุมดี (2544), พิเ ชฐ โพธภักดี
(2539), ชัชวาล สุ ขหลา(2539), อัญ ชลี เกษสุริ ยงค (2539), Lemon (1986), Lafleur (1990), Boonprakob (1994),
Chiang (1996) เปนตน ที่ไดปรับใชการประเมินแบบซิปในการประเมินโครงการดานผลกระทบแลวพบวา ผลกระทบของโครงการ
แตละโครงการไดบรรลุผลตามความคาดหวังของผูประเมินโครงการ จึงสรุปไดวา การปรับประยุกตใชการประเมินแบบซิป
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ของสตัฟเฟลบีมดานการประเมินผลกระทบมาประเมินผลกระทบของโครงการตางๆ สามารถตอบโจทยหรือวัตถุประสงคของผู
ประเมินไดอยางมีเหตุผลและมีตัวชี้วัดไดอยางชัดเจน

ขอเสนอแนะ

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัยพบวา ผลกระทบของโครงการตามความเห็นของผูบริหารอยูในระดับมากที่สุด และตามความเห็นของนิสิต
อยูในระดับมาก จึงมีขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารในการกําหนดนโยบายหรือสงเสริมใหคณาจารย เจาหนาที่ หรือผูรับผิดชอบ
โครงการตางๆ ที่จะจัดขึ้นในหนวยงานทั้งของรัฐและเอกชน ใหมีการวางแผนประเมินโครงการอยางเปนระบบ โดยการปรับ
ประยุกตรูปแบบการประเมินแบบตางๆ เชน รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร (Tyler), ครอนบาค(Cronbach) สคริฟเวน
(Scriven) และสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) มาใชเพื่อติดตามและตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยางเปนรูปธรรม
2. ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
ผลการวิจัยพบวา กระบวนการของโครงการดานการอบรม การวั ดและประเมินผล และการบริห ารจั ดการ
โครงการ มี ความเหมาะสมในระดับมาก และทั้งกลุมผูบริหารและกลุ มนิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุ ด จึงมี ขอเสนอแนะ
สําหรับผูปฏิบัติในการนํารูปแบบการประเมินแบบตางๆ เชน รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler), ครอนบาค (Cronbach) สคริฟ
เวน (Scriven) และสตัฟเฟลบี ม (Stufflebeam) มาปรับประยุ กตใ นการประเมินโครงการเพื่อการติ ดตามและตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยางเปนรูปธรรม รวมถึงเปนประโยชนตอการรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบอยางชัดเจน
เปนเกณฑที่กําหนดในการประกับคุณภาพ และใชเปนแนวทางในการวางแผนของคณะตาง ๆ ได
3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรทําวิจัยเกี่ยวกับการประเมินโครงการอื่นๆ ทั้งที่จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษและในสาขาวิชาอื่นๆ ของ
ทุกคณะ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
3.2 ควรทําวิจัยเกี่ยวกับการประเมินโครงการโดยการปรับใชเทคนิคและวิธีการประเมินแบบอื่นๆ ที่นักวิชาการ
ไดนําเสนอไว
3.3 ควรทํ าวิ จัย เชิ ง ประเมิ นในโครงการต างๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ น นการประเมิ นทั้ ง บริ บ ท ป จจั ย นํ าเข า
กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ โดยเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
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การตลาดของโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี
Marketing in small hotels : A case study of hotels in Chanthaburi province
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การศึกษาครั้งนี้เนนการศึกษาเกี่ยวกับการตลาดของโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี โดยเนนการศึกษาตามกรอบ
แนวคิดของ Carson (1990) และ Jones, Rowley และ Kupiec-Teahan (2008) โดยการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณและข อมูล จากเว็ บไซตที่ เกี่ ยวข อง เพื่ อจํ าแนกระดับ ความเชี่ย วชาญในกิจกรรมการตลาด 9 ด าน ได แก ความรู
เกี่ยวกับตลาด คู แขงขั น ลู กคา ขอมูลดานการตลาด (market information) เหตุการณสําคั ญที่เกี่ ยวของ (significant
event) การไดเปรียบทางการแขงขัน (competitive advantage) การสงเสริมการตลาด (promotion) ราคา (pricing)
การบริการหลั งการขาย (after sale service) และระดับความเชี่ย วชาญทางการตลาด 4 ระดั บ ในแตล ะกิจกรรมของ
ผูประกอบการ 20 ราย ไดแก ไม มีการตลาด (non-marketing) ไมเชี่ยวชาญการตลาด (inexpert marketing) มีการใช
การตลาด (implicit marketing) และเชี่ยวชาญการตลาด (sophisticated marketing)
ผลการศึกษาแบงระดับความเชี่ยวชาญการตลาดตามกิจกรรมการตลาด 9 ดาน ของธุรกิจโรงแรมออกเปน 2 กลุม
ไดแก กลุมที่ 1 เปนกลุมแสดงความไมเชี่ยวชาญการตลาด และกลุมที่สอง เปนกลุมที่แสดงวา มีการใชการตลาด สําหรับธุรกิจ
โรงแรมกลุมที่ 1 แสดงความไมเชี่ยวชาญการตลาดในกิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวของกับปจจัยภายนอก ไดแก 1) ดานความรู
เกี่ยวกับการตลาด 2) ลูกคา 3) ขอมูลดานการตลาด 4) ราคา และ 5) การบริการหลังการขาย ประกอบดวยปจจัยภายนอก 3
ปจจัยไดแก ความรูเกี่ยวกับตลาด ลูกคาและ ขอมูลดานการตลาดและปจจัยภายใน 2 ปจจัย ไดแก ราคาและการบริการหลัง
การขาย สวนธุรกิจโรงแรมกลุมที่สองมีความเชี่ยวชาญระดับ “มีการใชการตลาด” ใน 5 ปจจัย ประกอบดวยปจจัยภายนอก
4 ปจจัย ไดแก 1) คูแขงขัน 2) ขอมูลดานการตลาด 3) เหตุการณสําคัญที่เกี่ยวของ และ 4) การไดเปรียบทางการแขงขัน สวน
ปจจัยภายใน 1 ภายใน ไดแก การสงเสริมการตลาด ผลการศึกษาจากระดับความเชี่ยวชาญตามกิจกรรมการตลาดของธุรกิจ
โรงแรมแตละรายเมื่อพิจารณาน้ําหนักของระดับความเชี่ยวชาญการตลาด 4 ระดับในกิจกรรมการตลาด 9 ดานของธุรกิจ
สามารถแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 ไมเชี่ยวชาญการตลาด จํานวน 6 ราย มีการใชการตลาดจํานวน 12 ราย และ
เชี่ยวชาญการตลาดจํานวน 2 ราย
จากผลการศึ กษาแสดงให เห็นวาการตลาดของโรงแรมขนาดเล็ กมี ความแตกตางกั นในกิจกรรมการตลาด มี การ
มุงเนนในกิจกรรมการตลาดแตกตางกันในผูประกอบการแตละราย เนื่องจากความแตกตางดานทําเลที่ตั้ง จุดขายและความ
มุงเนนของเจาของหรือผูจัดการ ดังนั้นจึงความเปนไปไดที่จะศึกษาปจจัยอื่นที่อาจจะมีอิทธิพลตอการตลาดของโรงแรมขนาด
เล็กเพื่อสรางกรอบแนวคิดที่เปนประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กตอไป
คําสําคัญ : การใหบริการของธุรกิจโรงแรม กลยุทธการตลาด การตลาดอุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมโรงแรม ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรี

Abstract

มห
าว

This study aimed to study marketing in small hotels in Chanthaburi province. Based on Carson’s
(1990) and Jones, Rowley and Kupiec-Teahan (2008) model, an interview-based qualitative approach and
supported by web site analysis were used for data collection to characterize and classify the expert levels
of 9 marketing activities of 20 small hotels and the 4 expert levels of marketing in each activity of 20
small hotel entrepreneurs. The 9 levels of marketing used in this study are: 1) market knowledge 2)
competitors 3) customers 4) market information 5) significant events 6) competitive advantage 7)
promotion 8) pricing and 9) after sales service. The 4 expert levels of marketing were non-marketing,
inexpert marketing, implicit marketing and sophisticated marketing.
The results revealed that the small hotels were divided into two groups according to the expert
from the 9 marketing activities: the first group was inexpert marketing and the second was implicit
marketing level. For the first group, there were 3 external factors – marketing knowledge, customers, and
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market information, and there were 2 internal factors – pricing and after sales services. For the second
group there were 4 external factors related to the level of implicit marketing which were competitors,
market knowledge, significant events, and competitive advantage, and there was 1 internal factor which
was promotion. Furthermore, the result revealed that 20 small hotel entrepreneurs were classified into 3
groups according to the expert levels of marketing in each activity. Six of the hotels were in the nonmarketing category, twelve in the implicit category, and two in the sophisticated marketing level.
Based on the result of this study, it was concluded that there were differences in the small hotels’
marketing activity. Emphasizing on the marketing activities of each small hotel entrepreneur was not
similar due to locations, selling point and emphasizing on the marketing activities of the hotel
entrepreneurs or managers. Therefore, it is possible to study on other factors that may influence
marketing in small hotels to create applicable models in order to improve their small business efficiency.
Keyword: Hospitality services, Marketing Strategy, Tourism marketing, Hotel industry, Small to mediumsized enterprises, Hospitality in Chanthaburi
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การทองเที่ยวประกอบดวยธุรกิจบริการที่เกี่ยวของ ที่สนับสนุนใหเกิดความสมบูรณและดึงดูดนักทองเที่ยว บริการดาน
โรงแรม-ที่พักสวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and medium enterprises) มีความสําคัญตอเศรษฐกิจ
การจางงานและนวัตกรรม การประกอบธุรกิจ SMEs ใหประสบความสําเร็จนั้นตองใหความใสใจอยางมากกับประเด็นดาน
การตลาด (Blankson and Stokes, 2002; Brooksbank et al., 2004). แตยังมีจุดออนดานการลงทุน (Capitalization)
การตระหนั กด านการตลาด (Marketing awareness) และการฝ กปฏิ บั ติ (Practice) ที่ ทํ าใหธุร กิจนั้ นไมมี ค วามมั่นคง
(McCarton-Quinn and Carson, 2003) ธุรกิจโรงแรม-ที่พัก จัดเปนธุรกิจประเภทบริการ (Services) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
สําคัญ 4 ประการ ไดแก ไมสามารถจับตองได (intangibility) ไมสามารถแบงแยกได (inseparability) ไมแนนอนแปรเปลี่ยน
ไดงาย (variability) และไมสามารถเก็บไวได (perishability) (Kotler, 2003 : 577) จากลักษณะดังกลาวทําใหงานการตลาด
มีความสําคัญตอธุรกิจเปนอยางมาก ผูประกอบการหรือผูจัดการฝายการตลาดในธุรกิจขนาดเล็กที่การขาดความรู ความเขาใจ
และการปฏิบัติดานการตลาด อาจสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจได จากขอมูลที่สามารถคนควาได ไมปรากฏผลการวิจัยที่
เกี่ยวของกับการตลาดในธุ รกิจโรงแรม-ที่พักมากเพียงพอ ที่ จ ะนํา มาใช ป ระโยชน ต อ การวางแผนเพื่ อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ
ขนาดเล็ ก ให ส ามารถต อสู กับ การแขงขัน และประกอบธุรกิจใหเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน
การวิจัยนี้ทําใหเกิดการตระหนักถึงความตองการการพัฒนาสมรรถนะดานการตลาดโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก
ตามกรอบแนวคิ ด ระดั บ กิ จ กรรมการตลาด (level of activity) 9 กิ จ กรรม ของ Carson’s (1990) และ Jones
และคนอื่น ๆ (2008) ซึ่งความเชี่ยวชาญดานการตลาดของธุรกิจโรงแรมบางประการ เปนความสามารถหลักของธุรกิจ ทําให
ธุรกิจสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันได
แนวคิดมาจากกรอบแนวคิดของ Carson (1990) และ Jones และคนอื่น ๆ (2008) เพื่อจําแนกระดับความเชี่ยวชาญ
ในกิจกรรมการตลาด 9 ดาน ไดแก ความรูเกี่ย วกับตลาด คูแขงขัน ลู กคา ขอมูลดานการตลาด (market information)
เหตุการณสําคัญที่เกี่ยวของ (significant event) การไดเปรียบทางการแขงขัน (competitive advantage) การสงเสริม
การตลาด (promotion) ราคา (pricing) การบริการหลังการขาย (after sale service) โดยแบงระดับความเชี่ยวชาญทาง
การตลาดออกเปน 4 ระดับ ตามลักษณะการทํากิจกรรมการตลาด 9 กิจกรรมของผูประกอบการ ไดแก ไมมีการตลาด (nonmarketing) ไม เชี่ย วชาญการตลาด (inexpert marketing) มีการใชการตลาด (implicit marketing) และเชี่ ยวชาญ
การตลาด (sophisticated marketing) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงกรอบการวัดระดับความเชี่ยวชาญการตลาดจากกิจกรรมการตลาด 9 กิจกรรม
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง การศึกษาครั้งนี้ใชโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี จากสํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดจันทบุรี สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวจันบุรี แบงเปนโรงแรม-ที่พัก ที่เปนอาคารสูงเกิน 3 ชั้น จํานวน 4 แหง
โรงแรม-ที่พัก ที่เ ปนอาคารสู งไม เกิน 3 ชั้น จํานวน 15 แหง และโรงแรม-ที่พักทั่วไป ที่มีพ นักงานตั้ งแต 3-30 คน และ
ใหบริการหองพักไมเกิน 60 หอง โดยไมรวมโรงแรม-ที่พักประเภทชั่วคราวหรือโมเต็ล ใชกลุมตัวอยางจํานวน 20 แหง โดยการ
สุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) ดังนี้ 1) โรงแรมที่เปนอาคารสูงเกิน 3 ชั้นทั้ง 3 แหง และ 2) โรงแรม-ที่
พักทั่วไปที่มีพนักงานตั้งแต 3-30 คน และใหบริการหองพักไมเกิน 60 หอง เจาของกิจการหรือผูจัดการรับผิดชอบการวางแผน
การตลาดทั้งหมด จํานวน 17 แหง
2. วิธีการศึกษา รวบรวมขอมูล 2 ประเภท คือ 1) ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปนขอมูลจากการศึกษา
ภาคสนาม ทํ าการรวบรวมข อมูล จากกลุ ม ตัวอย างโดยตรง โดยการใช แบบสั ม ภาษณแ บบเจาะลึกและการสัม ภาษณท าง
โทรศัพท เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากผูจัดการหรือเจาของโรงแรม และ 2) ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) รวบรวมขอมูล
จากแหลงทุติยภูมิตาง ๆ ไดแก
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1) เว็บไซตของธุรกิจ
2) เว็บไซต online travel agency (OTA) ไดแก agoda.com tripadvisor เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรีวิว
(review) การใหคะแนน (rating)
3) นิตยสารแจกฟรี
4) หนังสือพิมพทองถิ่น
5) หนวยงานที่เกี่ยวของ
เครื่องมือที่ใชสําหรับการรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณ เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาด 9 ดานของ
กลุมตัวอยาง และใชผลของกิจกรรมการตลาดมาสรุปและอภิปรายผล โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1
ขอมู ลทั่วไปของธุ รกิจ และ สวนที่ 2 กิ จกรรมทางการตลาดของธุร กิจ การรวบรวมข อมูล ใชการสัมภาษณ ประกอบดวย
คําถามทั้งหมด 9 ขอ ที่เกี่ ยวของกับ กิจกรรมการตลาดทั้ง 9 ด าน ตามกรอบแนวคิ ดระดั บกิจกรรมการตลาด (level of
activity) ของ Carson’s (1990) และ Jones และคนอื่น ๆ (2008) ซึ่งแบงกิจกรรมการตลาดเพื่อวัดความเชี่ ยวชาญดาน
การตลาดของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กไวทั้งหมด 9 กิจกรรม
3. การวิเคราะหขอมูล
ขอมู ลที่ ร วบรวมไดจากแบบสัม ภาษณ จะนํามาสรุ ปตามระดั บความเชี่ย วชาญการตลาดของแต ล ะกิ จกรรม และ
วิเคราะหขอมูล โดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) โดยหาความจริงจากขอเท็จจริงที่ไดจากการ
สัมภาษณทุกกิจกรรมการตลาดแลวนํามาสรุปตามระดับความเชี่ยวชาญการตลาด ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง
20 แหง ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) จากโรงแรมที่เปนอาคารสูงเกิน 3 ชั้น 3 แหง โรงแรม-ที่
พักสูงไมเกิน 3 ชั้นจํานวน 10 แหง และโรงแรม-ที่พักทั่วไปที่มีพนักงานตั้งแต 3-30 คน และใหบริการหองพักไมเกิน 60 หอง
เจาของกิจการหรือผูจัดการรับผิดชอบการวางแผนการตลาดทั้งหมด จํานวน 7 แหง
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จากการศึกษาระดับความเชี่ยวชาญทางการตลาดที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการตลาด 9 กิจกรรมของกลุมตัวอยางสรุป
ผลไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหระดับความเชี่ยวชาญการตลาดตามกิจกรรมการตลาดทั้ง 9 ดานของผูประกอบการทุกราย
ธุรกิจโรงแรมสวนใหญสวนใหญมีระดับความเชี่ยวชาญดานการตลาดในแตละกิจกรรมดังนี้คือ ไมเชี่ยวชาญการตลาด
ในกิจกรรมความรูเกี่ยวกับตลาด (10 ราย) มีการใชการตลาดในกิจกรรมดานคูแขงขัน (13 ราย) ไมเชี่ยวชาญการตลาดใน
กิจกรรมดานลูกคา (11 ราย) ไมเชี่ยวชาญการตลาดและมีการใชการตลาดเทากัน คือ 9 รายในกิจกรรมดานขอมูลการตลาด มี
การใชการตลาดในกิจกรรมดานเหตุการณสําคัญที่เกี่ยวของ (16 ราย) การใชการตลาดในกิจกรรมดานการสงเสริมการตลาด
(13 ราย) ไมเชี่ยวชาญการตลาดในกิจกรรมดานราคา (10 ราย) และไมเชี่ยวชาญการตลาดในกิจกรรมดานการบริการหลังการ
ขาย 7 ราย ในภาพรวมจากการศึกษากลุม ตัวอย างมี ระดับ ความเชี่ย วชาญการตลาดอยูใ นระดับ “ไมเชี่ ยวชาญการตลาด
(inexpert marketing)” และระดับ “มีการใชการตลาด (implicit marketing)” เทา ๆ กัน
2. ผลการวิเคราะหระดับความเชี่ยวชาญดานการตลาดของกิจกรรมการตลาด 9 ดานของธุรกิจโรงแรมแตละราย
ธุรกิจโรงแรมสวนใหญมีการใชการตลาด (implicit marketing) ในกิจกรรมการตลาด (92) ไมเชี่ยวชาญการตลาด
(inexpert marketing) ในกิจกรรมการตลาด (67) เชี่ยวชาญการตลาด (sophisticated marketing) ในกิจกรรมการตลาด
(17) และไมมีการตลาด (non-marketing) ในกิจกรรมการตลาด (4) ในกรณีของผูประกอบการรายที่ 5 มีระดับไมเชี่ยวชาญ
การตลาดและการใชการตลาดเทากัน (4 กิจกรรม) แตมีความเชี่ยวการตลาด 1 กิจกรรม ผูศึกษาจึงใหระดับความเชี่ยวชาญ
ของผูประกอบการรายนี้ในภาพรวมมีลักษณะมีการใชการตลาด (implicit marketing)
3. ผลการวิเคราะหระดับความเชี่ยวชาญการตลาดของกลุมตัวอยาง
ผลการศึกษาจําแนกตามระดับความเชี่ยวชาญการตลาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 20 ตัวอยาง ธุรกิจโรงแรมมีระดับ
การตลาดโดยมีการใชการตลาด (implicit marketing) มากที่สุดคือรอยละ 60 รองลงมาคือ ไมเชี่ยวชาญการตลาด (inexpert
marketing) รอยละ 30 และมีความเชี่ยวชาญการตลาดรอยละ 2
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การศึกษาครั้งนี้คณะผูวิจัยพบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้
1. ระดับความเชี่ยวชาญการตลาดในกิจกรรมการตลาด 9 ดานของธุรกิจโรงแรม ผูประกอบการบางสวนแสดงถึง
ความไมเ ชี่ยวชาญการตลาดกิจกรรมการตลาดตามกรอบแนวคิด ที่มีความสําคัญตอการตลาดธุรกิจโรงแรม ไดแก 1) ดาน
ความรูเกี่ยวกับการตลาด 2) ลูกคา 3) ราคา และ 4) การบริการหลังการขาย ประกอบดวยปจจัยภายนอก 3 ปจจัยไดแก
ความรูเกี่ยวกับตลาด ลูกคาและ 3 ขอมูลดานการตลาดและปจจัยภายใน 2 ปจจัย ไดแก ราคาและการบริการหลังการขาย
โดยป จจั ย ภายนอกมี ความสํ าคั ญ ต อการวางแผนธุร กิ จและการวางแผนการตลาดสํ าหรั บ ธุ รกิ จโรงแรม ที่ต องสอดคล อง
เหมาะสมกับ แนวโนมขอตลาดปจจุบั นและอนาคต ซึ่งจะเกี่ย วของกับการจัดสรรทรัพ ยากรใหเหมาะสมและผลตอบแทนที่
คาดหวังของธุรกิจ ถึงแมวาธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรีจะมีลักษณะเปนเจาของคนเดียว มีการบริหารงานแบบ
ธุรกิจครอบครัว มีการจางแรงงานนอย ไมไดคํานึงถึงตนทุนคงที่ เนื่องจากผูประกอบการสวนหนึ่งใชเงินสวนตัวในการลงทุน
หรื อการลงทุ นในพื้นที่เ ดิม ที่ ตนเองหรื อครอบครั วเป นเจาของอยู เดิ ม และไม ไ ดวางแผนการขยายตัวของธุร กิจในอนาคต
นอกจากการใชกลยุทธการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑหรือบริการบางอยางใหเปนไปตามตลาด แตหากธุรกิจโรงแรมดังกลาวไมมี
การพัฒนาหรือปรับปรุงกิจกรรมการตลาดขางตน โดยเฉพาะปจจัยภายในของธุรกิจ (ราคาและการบริการหลังการขาย) ที่
ธุรกิจสามารถจัดการได หากธุรกิจไมมีการจัดการที่ดีภาวะความผันผวนดานปจจัยภายนอก อาจจะสงผลกระทบทางลบตอ
รายไดและผลการดําเนินงานในอนาคต
สําหรับธุ รกิจโรงแรมที่มี การใช การตลาด (implicit marketing) ซึ่ง หมายถึ ง ผู ประกอบการ/ผู จัด การมีความรู
เกี่ยวกับตลาด โดยมีการกําหนดขนาดตามขนาด (size) สถานที่ (location) และแบงสวนตลาดเพื่อกําหนดกลุมเปาหมาย มี
ความเขาใจคูแขงขันระดับเดียวกันอยางลึกซึ้ง มีความเขาใจความไดเปรียบทางการแขงขันและแผนการพัฒนาบริการของธุรกิจ
เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน มีการรับรูเกี่ยวกับขนาดและสวนตลาด มีการสรางความแตกตางระหวางลูกคากลุม
หลักกับกลุมอื่นตามบริการของธุรกิจ มีการใชฐานขอมูล CRM ผูประกอบการมีการเก็บขอมูลการตลาดและรวบรวมไดจํานวน
มาก สามารถนํามาประยุกตใชการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน มีความเขาใจในเหตุการณทางการตลาดและผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นทั้งดานบวกและดานลบเปนอยางดี มีการใชการสง เสริมการตลาดเชิงรุกหลายวิธี มีการตั้งราคาตามราคาตลาด
ติดตามการเปลี่ยนราคาของคูแขงขัน และมีการรับรูในคุณคาที่ลูกคาตองการ สามารถมองเห็นโอกาสการรักษาลูกคาจากการ
ใหบริการหลังการขาย ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาธุรกิจโรงแรมกลุมหนึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับ “มีการใชการตลาด” ใน 5
ปจจัย ประกอบดวยปจจัยภายนอก 4 ปจจัย ไดแก 1) คูแขงขัน 2) ขอมูลดานการตลาด 3) เหตุการณสําคัญที่เกี่ยวของ และ
4) การไดเปรียบทางการแขงขัน สวนปจจัยภายใน 1 ภายใน ไดแก การสงเสริมการตลาด แสดงวาผูประกอบการสวนใหญมี
ความรูความเขาใจคูแขงขันระดับเดียวกันอยางลึกซึ้ง และมีความเขาใจเรื่องความไดเปรียบทางการแขงขันวาเปนสิ่งที่จะชวย
ให ธุ ร กิ จสามารถมี ส ว นแบ ง ลู ก ค า จํ า นวนหนึ่ ง ได หากสามารถสร างความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น มี แ หล ง ข อ มู ล ที่ ใ ช
ประกอบการคิดวางแผนการดําเนินธุรกิจและการตลาด แตไมไดถูกรวบรวมไวอยางเปนระบบ สวนใหญใชประสบการณและ
การพูดคุยกับบุคคลที่อยูในเครือขายทางสังคมของตนเอง มีความเขาใจเหตุการณสําคัญที่อาจจะสงผลกระทบทั้งทางบวกและ
ทางลบตอธุรกิจ แตสวนใหญเปนเหตุการณที่ผานมาอดีต
ถึงแมวาธุรกิจโรงแรมกลุมที่มีการใชการตลาดในกิจกรรมการสงเสริมการตลาดซึ่งเปนปจจัยภายในที่สามารถควบคุม
ได และโดยมุง หวั งใหเ ปนเครื่องมื อที่ สามารถที่ทํ าใหลู กค าและลูกค าที่ค าดหวั งเกิด ความสนใจ ความต องการ นําไปสูการ
ตัดสินใจซื้อ ความพึงพอใจและการบอกเลาประสบการณตอไปยังบุคคลอื่น
2. ระดับความเชี่ยวชาญดานการตลาดในกิจกรรมการตลาด 9 ดานของธุรกิจโรงแรมแตละราย หากพิจารณาระดับ
ความเชี่ ยวชาญการตลาดในกิ จกรรม 9 ด านของธุ รกิจโรงแรมแตล ะรายปรากฏผล ดังนี้ คือ ไม มีธุร กิจโรงแรมใดที่ “ไม มี
การตลาด (non-marketing)” ถึงแมวาจะมีธุรกิจบางรายแสดงวา “ไมมีการตลาด” ในบางกิจกรรม 4 ราย ไดแก การสงเสริม
การตลาดและการบริการหลังการขาย ซึ่งพบวาอาจจะเกี่ยวของกับลักษณะของธุรกิจบางประการ เชน เปนเจาของคนเดียวที่มี
จํานวนหองพักนอย (ต่ํากว า 15 หอง) มีพนั กงานนอย (3 คน รวมทั้ง เจาของที่ทําหนาที่เปนผูจัด การ) ไมมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่น อาจจะมีความไดเปรียบบางประการดานทําเลที่ตั้งและราคา มีเปาหมายรายไดและลูกคาเฉพาะชวงเทศกาลสําคัญ
ที่มีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวจํานวนมาก สวนของธุรกิจบางรายที่มีระดับ “ไมมีการตลาด” ขางตนแตมีระดับ“ไมเชี่ยวชาญ
การตลาด” และ “มีการใชการตลาด” (ธุร กิจที่ 4) อาจจะเปนไปได วาธุรกิจนี้จุดออนบางประการเมื่อเปรียบคูแ ขงขันบาง
ประการดานสถานที่ตั้งหางไกลจากแหลงทองเที่ยวและไมใชทางผานที่จะสังเกตเห็นไดงาย จึงพยายามเนนจุดขายดานอื่นที่
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แตกตางไปจากคูแขงขันที่อยูในระดับเดียวกันและมีความพยายามในการการกระทํากิจกรรมทางการตลาดมากกวาเพื่อดึงดูด
นักท องเที่ย วให เขามาใชบ ริการ สวนรายอื่นๆ จะมีค วามได เปรี ยบบางประการดา นใดดานหนึ่ งที่ทํ าใหมีจํานวนลู กคาเดิ น
ทางเขามาพักในแตละชวงเวลาของแตละปไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งไมไดสงผลกระทบตอเปาหมายของธุรกิจ
สําหรับผูประกอบการที่มีระดับความ “เชี่ยวชาญการตลาด” สวนใหญในบางกิจกรรม เปนผูประกอบการประกอบ
ธุรกิจมาเปนระยะเวลานาน มีจํานวนหองพักคอนขางมาก (70-140 หอง) มีสิ่งอํานวยความสะดวกคอนขางครอบ มีพนักงาน
จํานวนมาก ตั้งอยูในอําเภอเมืองจันทบุรี ถึงแมวาจะเปนธุรกิจครอบครัว แตมีการจัดโครงสรางองคกรชัดเจน มีการวางแผน
ธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีความพยายามในการกระทํากิจกรรมการตลาดดานตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุง
ใหธุรกิจสามารถอยูรอดไดตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
การวิจัยครั้งนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับระดับความเชียวชาญการตลาดในกิจกรรม 9 ดาน ซึ่งแสดงวาธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กมี
ความพยายามในการกระทํากิจกรรมการตลาดในหลายด าน แตระดับความเชี่ ยวชาญมีความแตกตางกันตามขนาด (size)
สถานที่ตั้ง (location) สิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งธุรกิจโรงแรมอยูบริเวณชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยว อาจไมจําเปนตองมี
ระดับความเชี่ยวชาญการตลาดถึงระดับ “เชี่ยวชาญการตลาด” ทุกกิจกรรมการตลาด ธุรกิจอาจจะเนนกลยุทธตนทุนต่ํา หรือ
กลยุทธการมุงเนนดานใดดานหนึ่ง รวมทั้งธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยูบริเวณชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยวมั กจะมีบริการจําหนาย
อาหารใหนั่งรับประทานบริเวณชายหาดแทบทุกธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจโรงแรมบางรายจึงมุงเนนการจําหนายอาหารมากกวาที่พัก
แรม เนื่องจากเปนสวนที่สรางรายไดใหกับธุรกิจสม่ําเสมอมากกวาและเปนบริการที่ใชดึงดูดลูกคาในภายในจังหวัดหรือลูกคาที่
เดินทางการทองเที่ยวบริเวณขายหาดแบบเชาไปเย็นกลับไดมากกวา

ขอเสนอแนะ

ิทยา

ลัยร

าชภ

ขอเสนอแนะเพื่อการตลาดธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรมควรจะมีจุดมุงหมายในการประกอบธุรกิจทั้งในดานขอบเขต (scope) และตลาดเปาหมาย (target
market) ที่ชัดเจน ซึ่งจะทําใหธุรกิจมุงเนนในการทํากิจกรรมการตลาดที่จําเปนและเหมาะสมกับขอบเขตของธุรกิจและตลาด
เปาหมาย รวมทั้งปจจัยอื่น ๆ ธุรกิจควรใหความสําคัญกับความรูดานตลาดซึ่งมีความสําคัญตอการแบงสวนตลาด การศึกษา
พฤติกรรมลูกค า การวิเคราะหสภาพการแขงขันและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การพัฒนาความได เปรียบทางการแขงขัน เมื่ อ
เปรียบเทียบกั บธุรกิ จที่เปนคูแขงขั นโดยตรง การพัฒ นาระบบสารสนเทศของธุ รกิจเพื่ อนํามาสรางความสั มพันธกับลูกค า
อาจจะมีความจําเปนสําหรับธุรกิจโรงแรมบางแหงที่มีลูกคามาใชบริการเปนประจําและสม่ําเสมอ นอกจากนี้ธุรกิจควรพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการ การใชชองทางการจัดจําหนายเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อเพิ่มขอบเขตของลูกคาใหกวางมากยิ่งขึ้น และ
ควรใชเปนแหลงขอมูลที่นําเสนอประสบการณหรือคําบอกเลาของลูกคาที่เคยมาใชบริการ เนื่องจากแหลงสารสนเทศเหลานี้
จัดเปนแหลงสารสนเทศที่มีพลัง (power) และนาเชื่อถือ (trust) ในกระบวนการติดตอสื่อสารการตลาด ซึ่งมีความสําคัญใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อของนักทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรมควรหาวิธีการบริหารรายได (revenue management) จากวิธีการตั้ง
ราคาที่สามารถสรางใหเกิดรายไดในภาพรวมของโรงแรมใหสูงที่สุด เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่พักแรมที่มักจะมี
ตนทุนคงที่สูง
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป คือ ควรแบงแยกประเภทของโรงแรมตามลักษณะตาง ๆ ให
ชัดเจน เพื่อปรับเกณฑในการวัดระดับความเชี่ยวชาญการตลาดใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ควรจะมีการเพิ่มเติมตัวแปรหรือ
กิจกรรมการตลาดที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจโรงแรม เนื่องจากความกาวหนาดานเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารที่มี
อิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น
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ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
โดยผานการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต
Students’ Attitudes towards Social and Cultural Missions of ASEAN
Economic Community through Applied Basic Printing Creation
บทคัดยอ

ไพพ

เบญจพร ประจง, ธนวัฒน กันภัย
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

าชภ

ัฏรำ

รายงานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน โดยผานการ
สรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต” มีวัตถุประสงค คือ 1) ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน 2) ศึกษาความสามารถในการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกตของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชา
ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพ
ประยุกต ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาภาพพิมพพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน
15 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน เรื่อง ทัศนคติที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน แผนบริหารการจัดการเรียนรูรายวิชาภาพพิมพพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 ผลงานภาพ
พิมพประยุกตของนักศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจต อการสรางผลงานภาพพิมพประยุกตของนักศึ กษา วิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา
1. นักศึกษาทั้งหมดมีความรูความเขาใจในพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนดีขึ้น โดยมีคะแนน
หลังการเรียนทั้งหมดสูงขึ้นกวากอนเรียน
2. นักศึกษาทั้งหมดสามารถสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกตโดยแสดงออกในสวนของเนื้อหา รูปแบบวิธีการ
และการจัดองคประกอบที่สมบูรณมากขึ้น
3. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกต หัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” ในระดับมาก
คําสําคัญ : การออกแบบ การพัฒนา สินคาที่ระลึก เสื้อยืดทํามือ เทคนิคการพิมพซิลคสกรีน

ลัยร

Abstract

มห
าว

ิทยา

This research aimed 1) to study the students’ attitudes towards the social and cultural missions of
ASEAN Economic Community, 2) to examine the second year art students’ ability to create the applied
basic printing work pieces, and 3) to investigate the students’ satisfaction levels of the applied basic
printing work pieces. The sample group was the 15 students who enrolled in the course “Basic Print” in
the first semester of the 2013 academic year. The research instruments were the pre-test and post-test of
the attitudes towards ASEAN Economic Community’s social and cultural missions, teaching administration
plan or course syllabus of the subject “Basic Print” in the first semester of the 2013 academic year, the
work pieces of the applied basic printing, and the questionnaire of student satisfaction in the creation of
the applied basic printing work pieces. The arithmetic mean and average were used for analyzing the
data. The research findings were as follows:
1. The students showed their better understanding of ASEAN Economic Community’s social and
cultural missions. Their post-test scores were higher than their pre-test scores.
2. The students showed their ability and more knowledge of the lesson contents, patterns, and
complete art composition.
3. The students showed the high satisfaction levels in the creation of the applied basic printing
on the theme “ASEAN Economic Community’s social and cultural missions.
Keywords: Design, Development, Handmade, T-shirt made, Silk screen printing techniques
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“งานดานการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมนั้นคือ งานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซึ่งเปนตนเหตุ ทั้ง
องคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆ ทั้งหมด และเปนปจจัยที่ชวยใหเรารักษาและดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป”
จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2513 ที่รัฐบาลนอมนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ (ราชบัณฑิตยสถาน : 2542) จึงกลาว
ไดวา การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมเปนแกนของสังคมและประเทศชาติ (พรปวีณ ทองดวง : 2556) ศิลปะ คืองานที่เกิด
จากความคิดสรางสรรคซึ่งมีธรรมชาติเปนแรงบันดาลใจ และมีสวนเสริมสรางความงามดานจิตใจ ศิลปะจึงเปนพื้นฐานสําคัญ
ของการสรางคนใหมีคุณภาพและมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจและสังคม (วิรุณ ตั้งเจริญ : 2534) ศิลปะ
ไมเคยมีความขัดแยง ไมมีพิษมีภัย ไมเคยมีการทะเลาะ ไมเคยมีสงคราม ศิลปะสรางความงดงามใหกั บโลก เปนตัวเชื่อมโยง
ทุกๆ ฝายไดอยางดี เราไมใชศิลปะเปนสงคราม เราใชศิลปะเพื่อความสงบ(เดชา วราชุน : 2556) ผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นในยุคนี้
มีความแตกตางหลากหลาย อันเนื่องมาจากการสื่อสารเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงถึงกันหมด ดังนั้นจากเมื่อกอนนี้ที่ตางคนตางอยู
ตางคนตางทํางาน มีรูปแบบเฉพาะตน เฉพาะทองถิ่น กลายเปนการเรียนรูกันมากขึ้น ทําใหเกิดผลงานที่เกิดจากการถายทอด
ปญญา ความคิด สังคมและวัฒนธรรมยุคใหมที่มีความหลากหลายและสรางสรรคนานัปการ (ธงชัย รักปทุม : 2556)
อาเซียน (ASEAN.) คือ กลุมความรวมมือระหวางประเทศในกลุมอาเซียน มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดี
ตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติ ภาพ เสถีย รภาพและความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง สรางสรรคความ
เจริ ญ เติ บ โตทางด านเศรษฐกิ จ การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม การกิ นดี อยู ดี บนพื้ นฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชนรวมกัน ในปจจุบันอาเซียนประกอบดวยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐ
ฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (วิกิพีเดีย : 2553) กลุมประเทศ
อาเซี ยน ไดมี การพัฒนาความร วมมื อรวมกันหลายดานตามเจตนารมณ ของชาวเอเซียน และเมื่ อเดื อนตุ ลาคม 2546 ผูนํา
อาเซีย นไดร วมลงนามในปฏิ ญญาว าดวยความร วมมืออาเซีย น ที่เ รีย กวา ข อตกลง บาหลี 2 เห็นชอบให จัด ตั้ง ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ดวยการใหอาเซียนรวมตัวเปนชุมชนหรือประชาคมเดียวกันใหสําเร็จภายในป 2558 โดยจะ
เปนประชาคมที่ประกอบดวย 3 เสาหลักซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกัน คือ
1) ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนมีบริบททางสั งคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งผลงานทาง
ศิลปะเปนสิ่งหนึ่งที่สะทอนถึงอัตลักษณความเปนประเทศอาเซียน และความรวมมือดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมกับพัฒนา
ความร วมมือของกลุ มฯ เพื่ อนํ าเสนอความคิ ด เห็ นและความร วมมื อด านศิล ปะและวัฒ นธรรม ซึ่ ง ป จจุ บั นมี การพั ฒ นา
เครือขายความร วมมือในกลุ มประเทศอาเซีย น เพื่ อสรางความเขม แข็ งและสานสั มพั นธ ทางวั ฒนธรรมของนานาประเทศ
ตลอดจนกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนบทสนทนาผานการทํางานศิลปะรวมสมัย อันนําไปสูความรวมมือที่ยั่งยืนและมั่นคงของทั้ง
สองภูมิภาค เปนการสะทอนใหเห็นถึงความคลายคลึงและแตกตางที่ซอนอยูภายใตความหลากหลายทางสังคม ศาสนา ภาษา
และวัฒนธรรมของแตละประเทศ
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนคณะวิจัยจึงเล็งเห็นวาการไดมีสวนรวมของนักศึกษาศิลปะในการสรางสรรคงานศิลปะภาพ
พิมพประยุกต หัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” ตามทัศนคติของแตละคน จะเปน
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการสรางสรรคงานศิลปะ นอกจากนั้นยังเปนการสนับสนุนในการมีสวนรวมกับประชาคม
อาเซียนในการสรางจิตสํานึกที่ดี มีคุณคาสรางสัมพันธที่ดีกับทุกกลุมชนในสังคม

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกตของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต หัวขอ “มุมมอง : พันธ
กิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน”
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การสังเคราะห
- กระบวนการ ทํางาน

ผลงานภาพพิมพประยุกต
(การถายทอดความคิด)

องคความรู
(จากสัมฤทธิผลในงานวิจัย)
เพื่อปรับใชในการพัฒนา
การเรียนการสอน

ไพพ

- ความรู
- ความเขาใจ
- ความคิดสรางสรรค
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ขอบเขตของโครงการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จัย นี้ ไ ด แ ก นั กศึ กษาชั้ น ป ที่ 2 สาขาวิ ช าศิ ล ปกรรม คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 16 คน ในรายวิชาภาพพิมพพื้นฐาน

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
การสรางสรรคศิลปะภาพพิมพหัวขอ
“มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน”

ัฏรำ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีสวนสําคัญในการในการสนับสนุนบทบาทและความสําคัญของประชาคมอาเซียน ในดานศิลปะและวัฒนธรรม
2. ไดเผยแพรผลงาน (นวัตกรรม) ซึ่งเปนทัศนคติ มุมมองของนักศึกษาที่มีตอประชาคมอาเซียน
3. สามารถนําองคความรูจากสัมฤทธิผลของงานวิจัยมาปรับใชในการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีการดําเนินการวิจัย
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าชภ

1. การสํ ารวจข อมู ลจากการศึ กษาทั ศ นคติข องนั กศึ กษาที่ มี ต อพั นธกิ จทางสัง คมและวั ฒนธรรมของประชาคม
อาเซีย นของนั กศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาศิ ลปกรรม คณะมนุษยศาสตร และสัง คมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จํานวน 15 คน ในรายวิชาภาพพิมพพื้นฐาน
2. ปฏิบัติการสรางสรรค ผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกต หัวข อ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวั ฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียน”ตามแผนบริหารการจัดการเรียนรูที่ระบุกิจกรรมการสอนในรายวิชาภาพพิมพพื้นฐาน
3. การวิเคราะหผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกต หัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน” ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จํานวน 15 คน ในรายวิชาภาพพิมพพื้นฐาน
4. ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต
หัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน”
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพ
ประยุกต หัวขอ “มุมมอง: พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน”แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของนักศึกษา
ตอนที่ 2 ความพึง พอใจของนั กศึ กษาที่มี ต อการสร างสรรค ศิล ปะภาพพิ ม พ ประยุ กต หั วข อ “มุ ม มอง:
พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน”
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
ระดับความคิดเห็นผูทําโครงการประเมินความคิดเห็นแบบมาตราสวนประเมินคา ซึ่งเปนแบบสอบถามกําหนดคา 5
ระดับ คือ
5 หมายถึง ผลประเมินอยูในระดับ ดีมาก
4 หมายถึง ผลประเมินอยูในระดับ ดี
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3 หมายถึง ผลประเมินอยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ผลประเมินอยูในระดับ นอย
1 หมายถึง ผลประเมินอยูในระดับ นอยที่สุด
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ัฏรำ

ไพพ

การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการประเมิน ผูวิจัยไดนํามาดําเนินการดังนี้
1. ขอมูลที่ไดจากการใชเครื่องมือ
นํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงค โดยใชกลุมตัวอยางที่กําหนดไวและทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของ
ขอมูลเพื่อทําการสรุปหาคาเฉลี่ย และนําภาพรวมของแตละดานในรูปของตาราง และแปรผลดวยการบรรยาย
2. เกณฑในการพิจารณาคาเฉลี่ย
ผูวิจัยใชเกณฑในการพิจารณาคาเฉลี่ยของระดับความตองการและระดับความพึงพอใจ รวมถึงระดับความ
คิดเห็นจากแบบสอบถาม โดยใชคุณสมบัติแบบตอเนื่องของคะแนนไวในแนวเทียบผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย ซึ่ง พิจารณาตาม
เกณฑการประเมิน โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
3. สถิติที่ใชในการวิจัย
คาสถิติเบื้องตน
1. หาคารอยละ (Percent)
2. หาคาเฉลี่ย (Mean)
ในการสรุปผลการศึกษาใชวิธีวิเคราะหเชิงพรรณนา

มห
าว

ิทยา

ลัยร

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเ คราะหขอมู ล ทัศ นคติข องนักศึกษาที่มีตอพันธกิ จทางสังคมและวั ฒนธรรมของประชาคมอาเซี ยนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 15 คน
ในรายวิชาภาพพิมพพื้นฐาน
ขอมู ลสภาพทั่วไปของนั กศึ กษาพบวานั กศึ กษาชั้นปที่ 2 สาขาวิช าศิ ลปกรรม คณะมนุษยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่งมีจํานวน 15 คน สวนใหญเปนเพศชาย มีคาเฉลี่ยรอยละ 66.67 และเปนเพศหญิงรอยละ
33.33 สวนใหญมีอายุนอยกวา 20 – 25 ป มีคาเฉลี่ยรอยละ 73.33 มีอายุนอยกวา 20 ป มีคาเฉลี่ยรอยละ 20.00 มีอายุ
มากกวา 25 ปขึ้นไป มีคาเฉลี่ยรอยละ 6.67
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับความรูทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาศิลปกรรม
คณะมนุ ษยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ าไพพรรณี โดยการทดสอบก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น จาก
แบบทดสอบแบบขอเท็จจริง พบวา นักศึกษามีความรูความเขาใจมากขึ้นจากการวัดผลหลังเรียนที่ไดรอยละของคําตอบที่
ถูกตองเพิ่มขึ้น
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหดานทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
เพื่อการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต
จากการวิ เ คราะห พบว า นั กศึ กษาส วนใหญ มี ค วามรู เ ข าใจใน “พั นธกิ จทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของประชาคม
อาเซียน” ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ขอมูลทางอินเตอรเนตนาจะเปนแหลงใหความรูความเขาใจและสะดวกมากที่สุด สวนการ
ใชศิลปะเปนสื่อในการเรียนรูและเชื่อมโยงวัฒนธรรมรวมกันนาจะเปนสิ่งที่พวกเขาจะสามารถปฏิบัติไดในการเปนสวนหนึ่งใน
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การสนับสนุนพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน โดยการสรางสรรคศิลปะภาพพิ มพประยุกตหรือการ
พิมพซิลคสกรีนผลงานบนถุงผาลดโลกรอนซึ่งสวนใหญใหทรรศนะวามีความเหมาะสมมากที่สุด

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

ผลการวิเ คราะห ผลงานศิล ปะภาพพิ มพ ประยุก ต หั วข อ “มุ มมอง : พัน ธกิจ ทางสังคมและวัฒ นธรรมของประชาคม
อาเซี ยน” ของนั กศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2 สาขาวิ ช าศิ ล ปกรรม คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร มหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏ
รําไพพรรณี จํานวน 15 คน ในรายวิชาภาพพิมพเบื้องตน
จากเครื่องมือวิจัยผูวิจัยไดนําผลจากการวิเคราะหขอมูล ดําเนินการกับกิจกรรมที่ระบุในแผนการเรียนสัปดาหแรก ให
นักศึกษารางภาพ (sketch) ครั้งที่ 1 (กอนเรียน) หัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน”
ซึ่งไดผลงานภาพรางจํานวน 15 ภาพ จากนั้นไดวิจารณผลงานทั้งหมดและแนะนําวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรม
ในการเสริมสรางความรูความเขาใจดวยการนําเสนอเนื้อหาของประชาคมอาเซียนในรูปแบบพาวเวอรพอยท การนํานักศึกษา
เขาชมบอรดประชาสัมพันธ “ประชาคมอาเซียน” ซึ่งจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ ในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
บริเวณลานประชาธิปไตย อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และการมอบหมายใหนักศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมจาก
แหลงเรียนรูตางๆ ตามที่ตนสนใจและสะดวก เพื่อใชเปนขอมูลจริงในการพัฒนาภาพราง (sketch) ครั้งที่ 2 (หลังเรียน) (จาก
กิจกรรมที่ระบุในแผนการเรียนสัปดาหที่ 8 -9) ไดผลงานภาพรางจํานวน 15 ภาพ
หลังจากกระบวนการพัฒนาภาพรางเสร็จสมบูรณ นักศึกษาไดปฏิบัติงานสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกตหรือการ
พิมพซิลคสกรีนบนถุงผาลดโลกรอน ไดผลงานจํานวน 15 ชิ้น
เพื่อใหเห็นถึงพัฒนาการในการสรางสรรคผลงาน ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหและเสนอผลการศึกษาในเชิงพรรณนา
วิเคราะหเปนรายบุคคลของนักศึกษา จํานวน 15 คน จากขั้นตอนการรางภาพ ครั้งที่ 1 (กอนเรียน) มาสูพัฒนาการในการราง
ภาพครั้งที่ 2 (หลังเรียน) มาสูการปฏิบัติการตามกระบวนการศิลปะภาพพิมพประยุกต (การพิมพซิลคสกรีน) จนไดผลงาน
สําเร็จ

มห
าว

ิทยา

ลัยร

ผลการวิเคราะหในดานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกตหัวขอ “มุมมอง : พันธ
กิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน”
นักศึกษาจํานวน 15 คน ตอบแบบสอบถามครบถวนทั้ง 15 คน คิดเปนรอยละ 100 % เปนเพศชายจํานวน 10 คน คิด
เปนรอยละ 66.67 สวนเพศหญิงมีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 33.33 สวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 25 ป คิดเปนรอยละ
73.33
ความพึงพอใจ
นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม คิ ดเปนร อยละ 86.60 โดยประเด็นที่ มีความพึงพอใจสูง ที่สุดคือ ดานการนํ า
ความรูไปใช มีคาเฉลี่ย 4.55 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด สวนประเด็นดานสถานที่ / ระยะเวลานั้น มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ
4.15 อยูในระดับพึงพอใจมาก
ดานผูสอน
ผูเขารวมโครงการ แสดงความเห็นตอความรูความเขาใจการนําไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 87.00 หรือมีคะแนน
เฉลี่ย 4.35 อยูในระดับพึงพอใจมาก
ความรูความเขาใจ
นักศึกษามีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 85.60 หรือมีคาเฉลี่ย 4.28 อยูในระดับพึงพอใจ
มาก

13101

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี
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ภาพที่ 1: ภาพแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกต (การพิมพซิลคสกรีนบนถุงผา)
ในหัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน”
ที่มา : เบญจพร ประจง. 2555

ลัยร

สรุปและอภิปรายผล

มห
าว

ิทยา

รายงานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน โดยผานการ
สรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต” ผลการวิจัยพบวา
1. นักศึกษาทั้งหมดมีความรูความเขาใจในพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนดีขึ้น โดยมีคะแนน
หลังการเรียนทั้งหมดสูงขึ้นกวากอนเรียน
2. ผลจากการสอนโดยภาพรวมนักศึกษาสามารถสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกตโดยแสดงออกในสวนของ
เนื้อหา รูปแบบวิธีการ และการจัดองคประกอบที่สมบูรณมากขึ้น
3. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกต หัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคม
และวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” มีคาเฉลี่ยรอยละ 86.60 อยูในระดับพึงพอใจมาก

14

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

102

ภาพที่ 2: ภาพแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกต (การพิมพซิลคสกรีนบนถุงผา)
ที่มา : เบญจพร ประจง. 2555

ขอเสนอแนะ

ลัยร

อภิปรายผลการวิจัย

าชภ

1. ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางดานศิลปะที่สงเสริมความคิดสรางสรรค และความถนัดทางดานการ
เรียน เชน การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญโดยมีผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา ซึ่งจะทําใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถ
ในการสรางสรรคงานศิลปะไดอยางสมบูรณ
2. ผลจากการวิจัยสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูและความถนัดทางศิลปะของ
นักศึกษา
3. ควรมีการทําวิจัยลักษณะนี้ในรายวิชาทางศิลปะอื่นๆ ดวย

มห
าว

ิทยา

จากผลการศึกษาทั ศนคติของนักศึกษาที่มี ตอพั นธกิ จทางสังคมและวัฒ นธรรมของประชาคมอาเซียน โดยผานการ
สรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการทดสอบดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา ทดสอบโดยวัดความรูกอนเรียนและหลัง
เรียน พบวา นักศึกษามีคะแนนสอบหลังเรียนมากกวากอนเรียน เกิดจากการไดศึกษาคนควาจากแหลงความรูตางๆ การไดฝก
ปฏิบัติจริง รวมทั้งการไดรับคําแนะนําจากผูสอน ไดดูตัวอยางผลงานที่หลากหลาย ทําใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจมากขึ้น
2. ผลการตอบแบบสอบถามดานทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาเพื่อการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต นักศึกษาสวนใหญแสดงทรรศนะของตนเองวามีความเขาใจ “พันธ
กิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” ในระดับปานกลาง อาจเกิดจากพฤติกรรมที่มิไดเปดรับขาวสาร แตมีความ
รูอยูบาง จากวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเนต สื่อสิ่งพิมพตางๆ ซึ่งนักศึกษาสมัยนี้มักจะหาขอมูลจากอินเตอรเนต นาจะมีสาเหตุมา
จากค นคว าได สะดวก รวดเร็ว อาจไดดู ไดเ ห็นผ านตามาบาง แตไ มเข าใจอยางถองแท ในสวนของการเตรี ยมความพรอม
สําหรับ “พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” นักศึกษาใหทรรศนะวาการใชศิลปะเปนสื่อในการเรียนรู
และเชื่ อมโยงวัฒ นธรรมร วมกันเปนเรื่ องใกลตัวนักศึกษามากที่สุ ด เนื่ องจากเป นสิ่ งที่ สามารถปฏิบั ติไ ดเ พราะมี ความถนั ด
ทางการเรีย นในดานนี้ ทรรศนะดานการออกแบบ สิ่ง ที่ควรนํา มาสรางเปนภาพรางสําหรับงานภาพพิ มพป ระยุ กต หัวข อ
“มุ ม มอง : พั นธกิ จทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของประชาคมอาเซี ย น” มากที่ สุ ด ได แ ก สั ญ ลั กษณ อาเซี ย น เนื่ องจาก
“สัญลักษณ” เปนสากล สื่อความหมายไดงาย เปนสิ่งที่เขาใจตรงกัน ทุกชาติ ทุกภาษา และเหมาะกับงานภาพพิมพประยุกต
(การพิมพซิลคสกรีนบนผลิตภัณฑ) เพราะเปนงานที่เนนรูปแบบเรียบงาย มีการตัดทอน ในสวนของการสรางสรรคผลงานภาพ
พิมพประยุกต หัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” ซึ่งเนนการนําไปประยุกตใชและการ
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ตกแตง วัส ดุห รือผลิ ตภั ณฑ อื่นๆ นัก ศึกษาให ทรรศนะวาควรจะสกรีนบนถุง ผาลดโลกร อนมากที่ สุด เพราะใช ประโยชนไ ด
เหมาะกับผูใชทุกเพศทุกวัย และชวยลดโลกรอน
3. ผลจากการสอนในรายวิชาภาพพิมพพื้นฐาน ใชวิธีการสอนโดยวัดความรูความสามารถในการออกแบบรางภาพ
(sketch) ครั้งที่ 1 (กอนเรียน) และมอบหมายใหนักศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตางๆ ตามที่ตนสนใจและสะดวก
เพื่อใชเปนขอมูลจริงในการพัฒนาภาพราง (sketch) ครั้งที่ 2 (หลังเรียน) โดยผูสอนวิจารณผลงานและแนะนําวิธีการปรับปรุง
จากนั้นนักศึกษานําภาพราง (sketch) ที่พัฒนาแล วนั้นไปปฏิ บัติเปนผลงานภาพพิมพประยุ กต โดยภาพรวมแล วนักศึกษา
สามารถสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกตโดยแสดงออกในสวนของเนื้อหา รูปแบบวิธีการ และการจัดองคประกอบที่
สมบูรณมากขึ้น
4. ผลการวิเคราะหในดานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกตหัวขอ “มุมมอง
: พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน จากนักศึกษาจํ านวน 15 คน ซึ่งไดตอบแบบสอบถามครบถวน มี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก คือ 4.33คิดเปนรอยละ 86.60 โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ
ดานการนําความรูไปใชมีคาเฉลี่ย 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 สวนประเด็นดานสถานที่/ระยะเวลานั้น มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ
4.15 คิดเปนรอยละ 83.00 มีความพึงพอใจในดานผูสอนอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 คิดเปนรอยละ 87.00 มีความ
พึงพอใจในดานความรูความเขาใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.60
โดยภาพรวมแลวนักศึกษามีความพึงพอใจในการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกตหัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทาง
สังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนในระดับพึงพอใจมาก จากวิธีการสอนในรูปแบบวัดความรูกอนเรียนและหลังเรียน
รวมทั้ งการได รับคํ าแนะนําจากผู สอน ได ดูตัวอยางผลงานที่หลากหลาย ไดศึ กษาคนควาจากแหลงความรูตางๆ การไดฝ ก
ปฏิบัติจริง ทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจและสามารถสรางสรรคผลงานไดอยางสมบูรณ
การวิ จัยเรื่อง ทัศ นคติ ของนักศึ กษาที่มีต อพันธกิจทางสังคมและวัฒ นธรรมของประชาคมอาเซียน โดยผานการ
สรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต นี้ถือวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งการไดมีสวนรวมของนักศึกษา
ศิล ปะในการสร างสรรค ง านศิ ล ปะภาพพิม พ ประยุ กต หั วข อ “มุม มอง : พันธกิ จทางสั ง คมและวัฒ นธรรมของประชาคม
อาเซียน” ตามทัศนคติของแตละคน จะเปนการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการสรางสรรคงานศิลปะ นอกจากนั้นยังเปนการ
สนับสนุนในการมีสวนรวมกับประชาคมอาเซียนในการสรางจิตสํานึกที่ดี มีคุณคาสรางสัมพันธที่ดีกับทุกกลุมชนในสังคม และ
ผูวิจัยจะนําผลที่ไดจากการวิจัยนี้ไปตอยอดในการสังเคราะหเพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
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ความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
Requirement to Further Study in Bachelor f Communication Arts
Program in Mass Communication, RambhalBarniRajabhat University
วิฆเนศวร ทะกอง และคณะ
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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การศึกษาครั้งนี้ มีเพื่อศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน คณะนิ เทศศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏรํ าไพพรรณี เพื่อเปรีย บเที ยบความตองการในการเลือกกลุม วิ ชาที่
ต องการศึ กษาต อหลั กสู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการสื่ อสารมวลชน คณะนิ เ ทศศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
รําไพพรรณี และเพื่อศึ กษาเกี่ ยวกับการรับรู ขอมูลพื้ นฐานในการเขาศึกษาต อหลั กสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายภายในจังหวัดจันทบุรี ที่มีความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ทั้งหมด 2,985 คน จํานวน 20 โรงเรียน ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 การเลื อกกลุมตัวอยาง พิจารณาจากตารางเครซี่และมอร แกน (R.V. Krejcie & D.W.
Morgan) ขนาดของกลุมตัวอยางที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะสามารถกําหนดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 340 คน เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows โดยการ
แจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบคาที (t-test) การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)
ผลการศึ กษาพบว า ความต องการศึ กษาต อในระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั กสู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยรวมอยูในระดับมาก สวนการรับรูขอมูลพื้นฐาน พบวา
สวนใหญรับรูจากสื่ออินเตอรเ น็ต ถัดมาสื่อบุค คล รองลงมาสื่อสิ่งพิมพ อันดั บสุดทาย สื่อโทรทัศนและสื่อวิ ทยุ สวนผลการ
ทดสอบสมมุติฐาน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จําแนกตามเพศ อาชีพของผูปกครอง
รายไดตอเดือนของครอบครัว เกรดเฉลี่ย และการรับรูขอมูลพื้นฐาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ความตองการ
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This study aimed to investigate the requirement, compare the need for selecting the subject
groups and study basic information for further study in Bachelor of Communication Arts Program in Mass
Communication, Ramghai BarniRajabhat University. The population was the 2,985 high school students
who were study in the 20 Chanthaburi high schools in second semester of academic year 2014 and had
need of further study in higher education. The schedule of R.V. Krejcie and D.W. Morgan was used in the
sample selection with the reliability at 95% which showed the amount of the sample of 340 students.
The data collection instrument was the questionnaire that was analyzed by SPSS for windows. The
statistical tools were the frequency distribution, percentage, mean, deviation standard, statistical
hypothesis testing, t-test and one-way ANOVA.
The result that the factors had influence in highly level toward the requirement of further study
in Bachelor of Communication Arts Program in Mass Communication, RambhaiRajabhat University.
Regarding the basic information perception, the most students acknowledged from internet, person,
printing media as well as television and radio respectively. For the consequence of statistical hypothesis
testing, the need for studying higher education was classified by gender, parents’ occupations, family
monthly income and grade point average (GPA). Therefore, the overall of basic information perception
had a different level of 0.5 statistically significant.
Keywords: want
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ปจจุบันความเจริญกาวหนาของประเทศพัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคธุรกิจสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของประเทศ ซึ่งในภาคธุรกิจมีความตองการบุคลากรที่มีสมรรถนะเฉพาะ
ดาน อันจะสงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถใน การแขงขันกับนานาประเทศ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพนิเทศศาสตรที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการ
ศึกษาแหงชาติ ในการผลิตกําลังคนระดับความรู ความเชี่ยวชาญดานนิเทศศาสตร โดยเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตที่จะ
ชวยยกระดับการศึกษาในวิชาชีพนิเทศศาสตรแกผูที่ศึกษาใหมีความสอดคลองสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
เน นกระบวนการมี สวนร วมของทุกภาคส วน นอกจากนี้การพั ฒนาวิ ชาชีพ นิเ ทศศาสตร หลั กสู ตรการสื่ อสารมวลชนยัง ให
ความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกันตอตนเองและสังคม รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
แรงงานเพื่อรองรับการแขงขันของประเทศ
ในการดํ าเนินการดังกลาว กระทรวงศึกษาธิ การได กําหนดแนวนโยบายในการจัด การศึกษา เพื่อใหสอดคลองกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเนนการปฏิรูปการศึกษาทั้งดาน
การบริหารและการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตตามความถนัด ตามความสนใจ และไดรับการ
บริการดานการศึกษาจากรัฐอยางมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เนนการฝกทักษะกระบวนการคิ ด การ
จั ด การการเผชิ ญ สถานการณ และการประยุ ก ต ค วามรู ม าใช เ พื่ อ ป องกั น และแก ป ญ หา จั ด กิ จ กรรมให ไ ด เ รี ย นรู จ าก
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ใหมี การจัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรูตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งใหมีการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคไวในทุกวิชา
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษาวิชาชีพที่ผลิตกําลังคนระดับสูงใหแกประเทศ การลงทุนคาใชจายด าน
การศึกษาคอนขางสูง ดังนั้นภารกิจของมหาวิทยาลัยคือการใหการศึกษาแกนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะทําหนาที่เปนแหลง
เพาะคุณธรรมใหแกนักศึกษา มิไดหมายถึงการสอนศีลธรรม แตเปนการสอดแทรกการอภิปรายถกเถียงปญหาเชิงคุณธรรมใน
ทุก ๆ วิชา เพื่อใหนักศึกษามีจุดยืนที่ถูกตองเหมาะสม สําหรับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไมเฉพาะแตการมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพเทานั้น และใหผูเรียนนําเอาความรูที่ไดรับมาใชในทางที่ถูกเพื่อกิใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ นอกจากนี้สถาบัน
ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนตางใหความสําคัญกับผูเรียนและการสรางมาตรฐานการศึกษา โดยมีกระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่
สงเสริมและกํากับดูแล พรอมทั้งการกําหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อความเปนมาตรฐานของการศึกษาของชาติ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา, 2557 : 1)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปรับปรุงจากหลักสูตร
นิเ ทศศาสตรบั ณฑิ ต (สาขาวิช านิ เ ทศศาสตร ) หลั กสู ต รใหม พ.ศ. 2552 เป ดสอนภาคการศึ กษาที่ 1 ป การศึ กษา 2554
คณะกรรมการวิชาการฯ เห็ นชอบให นําเสนอหลักสูตรต อสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 วันที่ 18 เดือน
พฤศจิ กายน พ.ศ. 2554 สภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ อนุมั ติ / เห็ นชอบหลั กสู ต รในการประชุม ครั้ ง ที่ 11/2554 เมื่ อวั นที่ 2 เดื อน
ธันวาคม พ.ศ. 2554 หลักสูตรประกอบดวยกลุมวิชา กลุมวิชาวารสารสนเทศกลุมวิชาการประชาสัมพันธ กลุมวิชาการโฆษณา
กลุมวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังสนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน
สงผลใหบั ณฑิ ตมี คุณภาพโดยการศึ กษาดู งานฝ กงานสหกิจศึกษา ตลอดจนเชิ ญผู ประกอบการที่ มีป ระสบการณ สูง มาเป น
วิทยากรพิเศษ ดวยความมุงมั่นในการพัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตรแกนักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจใหมีความรูและพัฒนา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อความกาวหนาและการปรั บตัวตอการแขงขันทาง การสื่อสารและการปฏิบัติงานในสายนิเทศ
ศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ (รายงานหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต, 2555 : 6)
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีของผูที่สนใจศึกษาตอภายในจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อ
เปนแนวทางในการวางแผน การจัดการเรียน การสอน การเตรียมความพรอมของหลักสูตรที่จะรองรับผูที่สนใจศึกษาตอให
สอดคล องกับความต องการ รวมถึ งการยกระดั บคณะนิ เทศศาสตร มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ รําไพพรรณี ใหเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานทั้งปจจุบันและอนาคต
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1. เพื่อศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2. เพื่อเปรียบเทียบความตองการในการเลือกกลุมวิชาที่ตองการศึกษาตอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
3. เพื่ อศึ กษาเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ข อมู ล พื้ นฐานในการเข าศึ กษาต อ หลั กสู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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การวิ จัย ครั้ ง นี้มุ ง ศึ กษาความต องการศึ กษาต อในระดั บปริ ญ ญาตรี ห ลักสู ต รนิ เ ทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช าการ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภายใน
จังหวัดจันทบุรี ที่มีความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา จํานวน 20 โรงเรียน ทั้งหมด 2,985 คน ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2557 สามารถกําหนดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 340 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อาชีพของผูปกครอง รายไดตอเดือน
ของครอบครัว เกรดเฉลี่ย และการรับรูขอมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 เป นแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่ มีอิทธิพลต อความตองการศึกษาตอในระดั บปริญญาตรี ประกอบดวย
ผลิตภัณฑหรื อการบริการ ราคา ช องทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด กระบวนการใหบริ การ ประสิ ทธิภาพและ
คุณภาพของบริการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5
ระดับตามวิธีการของลิเคิรท (Likert’s)
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยลงพื้นที่แจกแบบสอบถามดวยตนเองและคณะ เมื่อเก็บแบบสอบถามครบตามจํานวนที่
กําหนดไวแลว จึงนํามารวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และรายงานผล
การวิเคราะหขอมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อาชีพของผูปกครอง รายไดตอเดือน
ของครอบครัว เกรดเฉลี่ย และการรับรูขอมูลพื้นฐาน โดยหาคารอยละ แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง
3. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
โดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนน
ดังนี้ 4.51 – 5.00 หมายถึง ปจจัยในการตัดสินใจมากที่สุด 3.51 – 4.50 หมายถึง ปจจัยในการตัดสินใจมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ปจจัยในการตัดสินใจปานกลาง 1.51 – 2.50 หมายถึง ปจจัยในการตัดสินใจนอย 1.00 – 1.50 หมายถึง
ปจจัยในการตัดสินใจนอยที่สุด
4. วิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีเปรียบเทียบเพศ โดยการทดสอบ
คาที (t-test)
5. วิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีเปรียบเทียบตามอาชีพของผูปกครอง
รายได ต อเดื อนของครอบครั ว เกรดเฉลี่ ย และการรั บ รู ขอมู ลพื้ นฐาน โดยวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ยว (One-way
ANOVA)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 รอยละ (%)
1.2 คาเฉลี่ย (  )
1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน

ผลการวิจัย

รรณ

3.1 การทดสอบคาที (t-test)
3.2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประชากรศาสตร
เพศชาย จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 58.20 และเพศหญิง 142 คน คิดเปนรอยละ 41.80 อาชีพของผูปกครอง เกษตรกร
จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 32.40 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 26.20 พนักงานลูกจาง
จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 19.70 อาชีพคาขาย/รับจางทั่วไป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 12.10 และสุดทายอาชีพประกอบ
ธุรกิจสวนตัว จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 9.70 มีรายได 15,001-20,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 33.80 ถัดมามี
รายได 10,001-15,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 25.00 รายได 20,001-25,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ
16.50 รายได 5,001-10,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 10.00 รายได 25,001-30,000 บาท จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ
7.90 รองลงมา ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 6.20 และสุดทาย มีรายได มากกวา 30,000 ขึ้นไป จํานวน 2 คน
คิดเปนจํานวน .60 มีเกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 30.60 ถัดมามีเกรดเฉลี่ย 2.01-2.50 จํานวน 102 คน คิด
เปนรอยละ 30.00 เกรดเฉลี่ย 2.01-2.50 จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 15.90 รองลงมา มีเกรดเฉลี่ย 3.01-3.50 จํานวน 51 คน คิด
เปนรอยละ 15.00 และอันดับสุดทาย มีเกรดเฉลี่ย 1.50 หรือมากกวา จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 8.50
สวนการรับรูขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญรับรูจาก สื่ออินเตอรเน็ต จํานวน 109 คน คิดเปนรอย
ละ 32.10 ถัดมาสื่อบุคคล จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 28.50 รองลงมาสื่อสิ่งพิมพ จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 15.90 และ
อันดับสุดทาย สื่อโทรทัศน และสื่อวิทยุ เทากัน จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 11.80 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ป จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อความต องการศึ กษาต อในระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยรวม อยู ใ นระดับมาก (  = 3.89) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ คือ ดานผลิตภัณฑ (  = 4.51) อยูในระดับมากที่สุด อยูในระดับ
มาก ดานการจัดจําหนาย (  = 4.33) อยูในระดับมาก ดานราคา (  = 4.23) อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.51) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย 3 ลําดับ คือหองสมุด มีหนังสือเอกสารสิ่งพิมพเพียงพอ (  = 4.57) ชื่อเสียงทางดานวิชาการเปนเลิศ และไดรับ
มาตรฐานทางการศึกษา (  = 4.57) มีหลักสูตรการเรียนการสอนเหมาะกับสภาพในปจจุบัน (  = 4.54) อยูในระดับมากที่สุด
ทั้ง 3 ดาน
ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.23) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรีย งตามคาเฉลี่ย จากมากไปหานอย 3
ลําดับ คือ คาใชจายดานเอกสาร ตํารา มีความเหมาะสม (  = 4.33) คาหนวยกิตถูกกวาสถาบันการศึกษาอื่น (  = 4.32) ราคา
คุมคากับประสิทธิภาพการสอน (  = 4.24) พบวา อยูในระดับมากทุกขอ
ดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.33) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉลี่ย จากมากไปหา
นอย 3 ลําดับ คือ สถานที่ตั้งเดินทางไปมาไดสะดวก (  = 4.40) สถานที่ตั้งอยูใกลกับที่พัก (  = 4.40) มีรถประจําทางผาน
หลายสาย (  = 4.38) อยูในระดับมากทุกขอ
ดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย 3 ลําดับ คือ มีการจัดตารางเวลาเรียนที่เหมาะสม (  = 3.58) มีระบบในการใหบริการในการสมัครเรียน
อยางรวดเร็ว (  = 3.51) อยูในระดับมาก สวนขั้นตอนในการใหบริการตาง ๆ รวดเร็ว (  = 3.34) อยูในระดับปานกลาง
ดานประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.26) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียง
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ คือ สามารถนําความรูที่ดีไปใชปฏิบัติงานเกิดประโยชนไดจริง (  = 3.37) หลักสูตร
ตาง ๆ ไดการรับรองมาตรฐานจากกระทรวง ศึกษาธิการ (  = 3.30) หลักสูตรที่ศึกษาเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน (  =
3.29) อยูในระดับปานกลางทุกขอ
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ดานบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.82) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3
ลําดับ คือ อาจารยมีประสบการณการสอนหลายป (  = 4.10) จํานวนอาจารยที่สอนในสถาบันเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
(  = 3.97) อาจารยมีความรูตรงตามสาขาที่สอน (  = 3.74) อยูในระดับมากทุกขอ
ดานลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย 3 ลําดับ คือ ภายในสถาบันมีการจัดการดานสถานที่ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม (  = 3.78) จํานวนหองน้ําเพียงพอ
และสะอาด (  = 3.67) มีการจัดสภาพและบรรยากาศในหองเรียนดี (  = 3.67) อยูในระดับมากทุกขอ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จําแนกตามเพศ อาชีพของผูปกครอง รายไดตอเดือน
ของครอบครัว เกรดเฉลี่ย และการรับรูขอมูลพื้นฐาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปและการอภิปรายผล

าชภ

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

ัฏรำ

จากผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพพรรณี โดยรวมอยู  ใ นระดับมาก เนื่องจากใน
ปจจุบันเทคโนโลยีเจริญเติบโตไปอยางรวดเร็วนักเรียนจึงใหความสําคัญกับปจจัยในทุกๆ ดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปยะ
วดี อินทรพาณิชย (2547) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ ในโรงเรียนเทคโนโลยีชางกลพณิชยการนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของอเนก ณะชัยวงค (2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผลจากการศึกษาพบวา สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก

เอกสารอางอิง

ลัยร

1. ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรจะมีการทาวิจัยกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพื่อใหทราบความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่ไดตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2. ในการทาวิจัยครั้งตอไปควรจะมีการทาวิจัยแบบเจาะลึกในดานตาง ๆ โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่มาจากนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเปาหมาย
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ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาและคดีความผิดตามกฎหมายพิเศษของ
กองบังคับการตํารวจน้ํา
Legal Problem Concerning Investigation of Criminal Cases and Cases of
Offence under Special Laws of Marine Police Sub-division

าชภ

ัฏรำ

อํ านาจหน า ที่ ใ นการสอบสวนผู การกระทํ าความผิ ด ในเขตท องทะเลเป นอํ านาจของพนั ก งานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรในเขตทองที่ที่การกระทําความผิดไดเกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยไมไดใหอํานาจหนาที่
แกกองบังคับการตํารวจน้ํา ซึ่งเปนหนวยงานเฉพาะที่มีอํานาจโดยตรงในการปราบปรามผูกระทําความผิดในเขตทองทะเล โดย
มีเพียงอํานาจจับกุม ผูกระทําความผิดแต ไมมีอํานาจดําเนินคดีแกผูกระทําความผิ ด จึงกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการ
รวบรวมพยานหลักฐาน เพราะการเก็บพยานหลักฐานในพื้นที่ทองทะเลจะตองจัดเก็บ ณ ขณะจับกุมหรือในขณะที่การกระทํา
ความผิดไดเกิดขึ้นจะมาเก็บในภายหลังไมไดเนื่องจากสภาวะในทองทะเลจะกอใหเกิดคลาดเคลื่อน จุดเกิดเหตุคลาดเคลื่อน ซึ่ง
เปนปญ หาในชั้ นพิ จารณาคดี ของศาลได จึงเห็นควรให เจ าพนัก งานตํารวจน้ําหรื อกองบั งคั บการตํ ารวจน้ํ ามี อํานาจในการ
สอบสวนผูกระทํ าความผิ ด อาญาในพื้ นที่ ท องทะเลและให ถื อวาเปนเจาพนักงานผู มีอํานาจในเขตท องทะเลตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพิ่มเติมจากพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจในเขตทองที่ที่การกระทําความผิดไดเกิดหรือเชื่อวา
ไดเกิดขึ้น เพื่อใหเจาพนักงานตํารวจน้ําหรือกองบังคับการตํารวจน้ํามีอํานาจทั้งจับกุมและสอบสวนผูกระทําความผิด อันจะ
สงผลใหการปราบปรามอาชญากรรมในทองทะเลมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: การสอบสวนคดีอาญา / กองบังคับการตํารวจน้ํา
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The authority and duty in investigation of offenders in the sea are the authority and duty of
investigators of provincial police stations in the area that offence occurs under the Criminal Procedural
Code. According of the Criminal Procedure Code, there is not the authority and duty in investigation of
offenders for Marine Police Sub-division Which is the only specific division having direct authority to
suppress offenders in the sea. Marine Police Sub-division has only the authority to arrest offenders, but
does not have the authority to prosecute against offenders. It causes problems and obstacles in finding
and collecting evidence. Finding and collecting evidence in the sea area, evidence should be collected at
the time of arrest of at the time the offence occurs. The evidence cannot be collected later because
conditions in the sea can cause errors of spot scenes, facts, circumstances and others. This is the problem
at the trial level of the court of law. It is recommended that Marine Police Sub-division or the police
officers of Marine Police Sub-division should have the authority to investigate criminal offenders in the sea
area and it should be deemed that they are the authorized offices in the sea area under the Criminal
Procedure Code from the authorized investigators in the area where the crime takes place or is believed
to occur. Therefore, when Marine Police Sub-division or the police offices of Marine Police division have
both the authority to suppress and investigate offenders, the suppression of crime in the sea will be more
effective.
Keywords: Criminal Investigation / Marine Police Sub-division
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พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวงการแบงสวนราชการเปน
กองบังคับการหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 กําหนดใหกองบังคับการตํารวจน้ํา
เปนหนวยงานสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ในเขตอํานาจรับผิดชอบใน
การรักษาความสงบเรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตนานน้ําไทย ทาเรือชายฝงทะเล ซึ่งเปนอาณาเขตของประเทศไทย รวมทั้งเขต
เศรษฐกิจจําเพาะและในทะเลหลวงเฉพาะเรือไทยปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ยังมีหนาที่และภารกิจเพิ่มเติมในการพิทกั ษชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย และประชาชน คือ รักษา
ความมั่นคงของชาติและราชบัลลังก รักษาสวัสดิภาพในนานน้ําไทยและในทะเลหลวง รักษาทรัพยากรและผลประโยชนข อง
ชาติทางทะเลทําการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดและกระทําผิดอาญาทั่วไปและความผิดตามพระราชบัญญัติ
ตาง ๆ ทีม่ ีโทษทางอาญาโดยเฉพาะสินคาหลบหนีภาษีศุลกากร ยาเสพติดใหโทษ อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด การหลบหนี
เขาเมืองและการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันปาลมเขามาในราชอาณาจักร การปองกันและปราบปรามการกระทําอัน
เปนโจรสลั ด พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญั ติวาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผ ลิตปโตรเลี ยมในทะเล พ.ศ. 2530 ในการ
ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางอาญากองบังคับตํารวจน้ําเนนการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกั บ
กฎหมายศุลกากร การประมง คนเขาเมือง การเดินเรือในนานน้ําไทย สํารวจและหามกักกันขาวควบคุมเครื่องอุปโภคและของ
อืน่ ๆ ในภาวะคับขัน การสงออกนอกและนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินคาบางอยาง การรักษาสวัสดิภาพในนานน้ํ าไทย
ทาเรือและชายฝงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบตามหนาที่ คือ พื้นที่ในทะเลอาณาเขต 12
ไมลทะเลและพื้นที่ในทะเลเขตตอเนื่องอีก 12 ไมลทะเล รวมเปน 24 ไมลทะเลจากแนวชายฝงทะเลอันดามัน รวมทั้งพื้นที่ใน
แมน้ําใกลฝงทะเลโดยมีเรือตรวจการณเปนยานพาหนะในการออกตรวจทางทะเลและแมน้ําใกลฝง
กฎหมายที่เจาพนักงานตํารวจน้ําใชกฎหมายพิเศษ ไดแก การสืบสวน จับกุมผูกระทําความผิดทางน้ํา 12 ฉบับ ไดแก
พระราชบั ญ ญั ติ ว าด ว ยสิ ท ธิ การประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประมง พ.ศ. 2490
พระราชบั ญ ญั ติ พั นธุ พื ช พ.ศ. 2518 พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ ม ครองสั ต ว ป า พ.ศ. 2535 (รวมถึ ง สั ต ว น้ํา ด ว ย)
พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2496 (ปองกันการเลี่ยงภาษีศุลกากรในเขตตอเนื่อง) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.
2522 (ปองกันการเขาเมืองในเขตตอเนื่อง) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติเพิ่มอํานาจตํารวจใน
การป อ งกั นและปราบปรามการกระทํ าผิ ด ทางน้ํ า พ.ศ. 2496 (ควบคุ ม การกระทํ าผิ ด ในเรื อหรื อ อากาศยานทางน้ํ า
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทําอัน
เปนโจรสลัด พ.ศ. 2534
ซึ่งจากกฎหมายขางตนเจาพนักงานสอบสวนตํารวจภูธรอาจไมมีความชํานาญ เพราะพนักงานสอบสวนไดรับภาระใน
การสอบสวนคดีอาญาทุกคดีตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 การที่เจ าพนักงานตํารวจน้ําจับกุ ม
ผูกระทําความผิดอาญาทางน้ําแตกลับไมมีอํานาจการสอบสวนอาจเปนปญหาในการพิจารณาคดีอาญาได รวมทั้งปญหาในการ
รวบรวมพยานหลักฐาน และหนวยงานอื่น ๆ ที่สังกัดในสํานักงานตํารวจแหงชาติก็มีอํานาจในการสอบสวนคดีอาญาดวย ตาม
พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวงการแบงสวนราชการเปนกองบังคับ
การหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรื่อง
การกําหนดหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่การปกครองของสวนราชการ และเจาพนักงานตํารวจน้ํายังอาศัย
อํานาจในการปองกันและปราบปรามบนพื้นน้ํา ทะเล แมน้ํา ลําคลอง ตามพระราชบัญญัติเพิ่มอํานาจตํารวจในการปองกัน
และปราบปรามการกระทําผิดทางน้ํา พ.ศ. 2596 ใหมีอํานาจหนาที่ปราบปรามและปองกันการกระทําผิดทางอาญาในนานน้ํา
ไทยโดยเฉพาะอยางยิ่ งการกระทํ าความผิ ดอั นเกี่ย วกั บกฎหมายศุล กากร การเดิ นเรือการประมงและการเข าเมือง ได แ ก
พระราชบัญญัติเพิ่มอํานาจตํารวจในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางน้ํา พ.ศ. 2496 มาตรา 4, 5, 6 เจาพนักงาน
ตํารวจน้ําถาพบพฤติกรรมหรือเหตุที่นาสงสัยวากระทําความผิดทางอาญาบนยานพาหนะเรือหรือใชเรือในการกระทําความผิด
อาญาทางน้ําในนานน้ําไทย เจาพนักงานตํารวจน้ําชั้นสัญญาบัตรในกองบังคับการตํารวจน้ําสามารถทําการคนยานพาหนะเรือ
ไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมตองขอหมายคนจากศาล และตามมาตรา 5, 6 ในเมื่อมีพฤติการณอันควรสงสัยวาจะมีหรือไดมีการ
กระทําความผิดเกิดขึ้นในยานพาหนะใด ใหอํานาจเจาพนักงานตํารวจน้ําชั้นสัญญาบัตรในการสั่งหามผูใดมิใชเจาพนักงานขึ้น
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ไปบนยานพาหนะและสั่ งให ผูควบคุมยานพาหนะหยุดยานพาหนะ จะเห็นไดวา พระราชบัญญัติ ในมาตรานี้ ให อํานาจเจ า
พนักงานตํารวจน้ําในการปองกันปราบปราบไมใหเกิดอาชญากรรมและปราบปรามการกระทําผิดอาญาทางน้ําในนานน้ํา ไทย
ฉะนั้น ในกฎหมายเพิ่มอํานาจตํารวจน้ําเพื่อใหการปราบปรามการกระทําผิดอาญาในนานน้ําไทย ในเรือ หรือเรือบินทะเลหรือ
ในบริเวณทาเรือสําหรับเรือซึ่ งออกไปสูหรื อเข ามาจากทะเลที่ ใหอํานาจกองบัง คับการตํ ารวจน้ําในการป องกั นปราบปราม
ผูกระทําผิดอาญาในนานน้ําไทยได
นอกจากนั้ น เจาพนั กงานตํ ารวจน้ํามีอํานาจในการสื บสวน ปองกั น ปราบปราบผู กระทําผิด ทางอาญาทางน้ํ าใน
นานน้ําไทย ตามกฎหมาย 12 ฉบับ จะเห็นไดวาเจาพนักงานตํารวจน้ํามีอํานาจสืบสวนปรามปราบการกระทําความผิดอาญา
ทางน้ําตามพระราชบัญญัติดังที่กลาวมาขางตน และกฎหมาย 12 ฉบับ ที่เจาพนักงานตํารวจน้ําใชเปนกฎหมายพิเศษในการ
สืบสวนจับกุมผูกระทําความผิดบนพื้นน้ํา ทะเล แมน้ํา ลําคลองโดยเฉพาะ แตไมมีอํานาจการสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาอาญาตองสงพนักงานสอบสวนตํารวจที่อยูในเขตพื้นที่ที่อยูในอํานาจการสอบสวนตอไป
ดังนั้น เมื่อเจาพนักงานตํารวจน้ํามีอํานาจจับกุมผูกระทําผิดแลว จึงเห็นวาควรที่จะใหเจาพนักงานตํารวจน้ํามีอํานาจ
ในการสอบสวนคดีอาญาไดดวย อันเนื่องมาจากความจําเปนหลายประการโดยเฉพาะในการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะตอง
อาศัยโอกาส ขอจํากัด ระยะเวลาและพฤติการณตาง ๆ ที่จะตองรวบรวมพยานหลักฐาน ณ ขณะนั้นจะปลอยไวไมได ถาปลอย
ไว แล วอาจจะรวบรวมพยานหลักฐานไมไ ดเ ลยเนื่ องจากสภาพของคลื่นลมในทะเล สภาพอากาศหรื อจุด เกิ ดเหตุ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือมีความคลาดเคลื่อนตลอดเวลา จึงทําใหยากตอการรวบรวมพยานหลักฐานในการฟองรองคดีกอใหเกิดปญหา
การนําผูกระทํ าความผิดมาลงโทษไมได ดั งนั้นจึง มีความจําเปนในการจัดทําวิ ทยานิพ นธนี้เพื่ อให กองบังคับ การตํารวจน้ํา มี
อํานาจในการสอบสวนคดีทางทะเลอันเปนอํานาจโดยตรงที่จะทําใหการดําเนินคดีทางทะเลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

วัตถุประสงคของการวิจัย

าชภ

1. เพื่อศึกษาอํานาจสอบสวนในคดีอาญาของกองบังคับการตํารวจน้ํา
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการคนหาและการรวบรวมพยานหลักฐานในเขตทองทะเล
3. เพื่อศึกษาหลักความรับผิดทางอาญาในเขตพื้นที่ทางทะเล
4. เพื่อศึกษาการกระทําความผิดตอเนื่องในเขตพื้นที่ทางทะเล

วิธดี ําเนินการวิจัย

ิทยา

ผลการวิจัย

ลัยร

การศึ กษาวิ จัย นี้ เป นการศึ กษาวิ จัย ทางกฎหมาย (Legal research) โดยใช วิธีวิจัย เอกสาร (Documentary
research) ซึ่งจะศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่ เกี่ยวของกับวิจัย กฎหมายในการสืบสวนคดีอาญาของกองบังคับการ
ตํารวจน้ํา สังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลางสํานักงานตํารวจแหงชาติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในคดี
ความผิ ดตามกฎหมายพิเ ศษและคดีอาญาโดยทํ าการศึ กษาค นควาและรวบรวมจากเอกสารที่ เกี่ ยวข องทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ตัวบทกฎหมาย วิทยานิพนธ บทความ ตํารา คําบรรยาย ขอมูลทางอินเตอรเน็ต เอกสารอื่น ที่เกี่ยวของทั้ง
ของประเทศไทยและตางประเทศเพื่อวิเคราะหและประมวลผล

มห
าว

จากการศึกษาเกี่ ยวกั บ การสอบสวนคดี อาญาและคดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายพิ เ ศษของกองบัง คั บ การตํ ารวจน้ํ า
วิเคราะหตามประเด็นปญหาพบวา
1. ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจในการสอบสวนในนานน้ําไทย เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 2 (16) ที่ไดกําหนดความหมายของคําวา “พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ” ไวใหหมายความถึง เจา
พนั กงานซึ่ ง กฎหมายให มี อํ านาจและหน า ที่ รั กษาความสงบเรี ย บร อ ยของประชาชน ให ร วมทั้ ง พั ศ ดี เจ าพนั กงานกรม
สรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา พนักงานตรวจคนเขาเมืองและเจาพนักงานอื่นๆ ในเมื่อทําการอันเกี่ยวกับการจับกุ ม
ปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม การที่กฎหมายกําหนดไวเชนนี้ก็เพื่อใหเจาพนักงาน
ที่มีความรับผิดชอบในเขตพื้นที่ของตนเองมีหนาที่ในการจับกุมและสอบสวนผูกระทําความผิด แตเมื่อพิจารณาตามอํานาจ
หนาที่ในการสอบสวนผูการกระทําความผิดในเขตทองทะเลเปนอํานาจของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรในเขตทองที่ที่
การกระทําความผิดไดเกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 โดยไมไดใหอํานาจหนาที่แกกองบังคับ
การตํ า รวจน้ํ า ทั้ ง ที่ เ ป น หน วยงานเฉพาะมี อํา นาจโดยตรงในการปราบปรามผู ก ระทํ า ความผิ ด ในเขตท องทะเลตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยสิ ท ธิ ก ารประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประมง พ.ศ. 2490
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พระราชบั ญญั ติวาด วยความผิ ดเกี่ย วกั บสถานที่ผ ลิต ปโ ตรเลีย มในทะเล พ.ศ. 2530 พระราชบั ญญั ติศุล กากร พ.ศ. 2496
(ปองกันการเลี่ยงภาษีศุลกากรในเขตตอเนื่อง) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 (ปองกันการเขาเมืองในเขตตอเนื่อง)
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทําอันเป นโจรสลัด พ.ศ.
2534 ซึ่งตามกฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหกองบังคับการตํารวจน้ํามีอํานาจจับกุมผูกระทําความผิดเทานั้ น แตไมมีอํานาจ
ดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด จึงกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการปราบปรามผูกระทําความผิดทางทะเลโดยเฉพาะในการ
รวบรวมพยานหลักฐานที่ตองอาศัยระยะเวลาอยางรวดเร็วหรือ ณ ขณะพบเห็นการกระทําความผิด จึงจะสามารถรวบรวม
พยานหลักฐานได เพราะถาเชนนั้นจะทําใหพยานหลักฐานคลาดเคลื่อนหรือหายไปเลยก็เปนได เพราะสภาพในทองทะเลมี
ความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและจุดเกิดเหตุอาจจะมีการกําหนดพื้นที่ไดยาก จึงมีความจําเปนที่จะใหกองบังคับการตํารวจ
น้ําเปนผูที่จะตองรวมรวมพยานหลักฐานและสอบสวนผูกระทําความผิดแทนที่จะใหตํารวจภูธรในเขตทองที่กระทํ าความผิดมี
อํานาจสอบสวน เพราะถือวาเปนผูมีความเชี่ยวชาญ เครื่องมือ อุปกรณและการกําหนดจุดเกิดเหตุ นอกจากนั้น เจาพนักงาน
ตํารวจน้ํายังมีความรู ความชํานาญเฉพาะทางในการดูแผนที่การเดินเรือ ละติจูด ลองติจูด GPS การหาตําแหนงเรือดวยระบบ
ดาวเทียม เปนตน (พ.ต.ท.วรรณา อินเชื้อ สารวัตรสถานีตํารวจน้ําปตตานี และบทสัมภาษณ ร.ต.อ. สมภพ ศฤงคสวัสดิ์ รอง
สารวัตรสถานีตํารวจน้ําสมุทรปราการ, สัมภาษณ, 2557) (คําพิพากษาฎีกาที่ 5445/2552)
2. วิ เ คราะห ป ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ การค น หา รวบรวมพยานหลั ก ฐานในเขตท องทะเล การรวบรวม
พยานหลักฐาน เพราะการเก็บพยานหลักฐานในพื้นที่ทองทะเลจะตองจัดเก็บ ณ ขณะจับกุมหรือในขณะที่การกระทําความผิด
ได เ กิด ขึ้ น ถ ามาเก็ บ ในภายหลั งจะทํ าให พ ยานหลั กฐานคลาดเคลื่อนหรื อไมอาจจะหาพยานหลั กฐานไดเ ลยก็เ ป นได อั น
เนื่องมาจากสภาวะในทองทะเลจะกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนหรือจุดเกิดเหตุไมเปนไปในจุดที่เกิดการกระทําความผิดจริง
นอกจากปญหาขางตนแลวยังมีปญหาในเขตพื้นที่ทางทะเลมีการแบงเขตพื้นที่ไวหลายเขตพื้นที่ ไดแก นานน้ําภายใน ทะเล
อาณาเขต เขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ทะเลหลวง ซึ่งแตละเขตมีการกําหนดความกวางไวแตกตางกันอันเป นไปตาม
หลักกฎหมายภายในและหลักกฎหมายระหวางประเทศ และเขตเหลารัฐภายในมีอํานาจอธิปไตยแตกตางกันจึงทําใหเปนการ
ยากในการที่จะกําหนดเขตพื้นที่ในการกระทําความผิด ได และจะเปนปญหาในชั้นพิจารณาคดีของศาลได เชนกรณีตามคํ า
พิพากษาฎีกาที่ 5445/2552 เปนการแสดงใหเห็นวาเจาพนักงานตํารวจน้ํ าเปนผูร วบรวมพยานหลั กฐานส งใหเจาพนักงาน
สอบสวนตํารวจภูธรที่อยูในเขตอํานาจการสอบสวนและเจาพนักงานสอบสวนสรุปสํานวนสงใหพนักงานอัยการเพื่ อพิจารณา
ตามพยานหลักฐานที่เจาพนักงานตํารวจน้ําสงใหเพื่อสั่งฟองศาลและศาลรับฟงพยานหลักฐานดังกลาว ที่เจาพนักงานตํารวจน้ํา
สงใหเปนพยานหลักฐานตามแผนที่การเดินเรือ ละติจูด ลองติจูด GPS การหาตําแหนงเรือดวยระบบดาวเทียม ที่ไมสามารถ
แกไขได เปนวิชาชีพเฉพาะทางปราบปรามทางน้ําที่ไมมีหนวยงานใดในสํานักงานตํารวจแหงชาติสามารถปฏิบัติไดนอกจากเจา
พนักงานตํารวจน้ํา
3. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการกําหนดอาณาเขตทะเล จุดเกิดเหตุ การใชพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร GPS หา
ตําแหน งเรือ ละติ จูด หรื อลองติจูด ที่ไ มสามารถแก ไขได จึ งเห็นว าพนั กงานเจ าหน าที่ ตํารวจน้ํ ามี ความเชี่ ยวชาญ ชํานาญ
มากกวา เจาพนักงานตํารวจภูธรที่มีเขตอํานาจในการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการตรวจคน
เรือที่ใชในการกระทําความผิดอาญานานน้ําไทย พิกัดเรือหรือเวลาจับกุม เจาพนักงานตํารวจน้ําจับกุมผูกระทําความผิดอาญา
ทางทะเล สงพยานหลักฐานใหพนักงานสอบสวนที่มีเขตอํานาจในการสอบสวน โดยบันทึกจับกุม ตามพยานหลักฐาน จุดเกิด
เหตุกลางทะเล ตามพิกัดจุดเกิดเหตุที่ถูกตอง เจาพนักงานตํารวจน้ําจับกุมโดยใช GPS ในการหาตําแหนงเรือ พิกัดเรือ ละติจูด
ลองติจูด ตามแผนที่การเดินเรือ ลงบันทึกจับกุมไดถูกตองครบถวน จึงมีการกําหนดจุดเกิดเหตุอยางถูกตองตามหลักการในการ
แบงอาณาเขตตามหลักกฎหมายภายในประเทศและหลักกฎหมายระหวางประเทศ ไดแก เขตพื้นที่นานน้ําภายใน ทะเลอาณา
เขต 12 ไมลทะเล เขตตอเนื่อง 24 ไมลทะเล เขตเศรษฐกิจจําเพาะ 24 ไมลทะเล และเขตพื้นที่ทะเลหลวง ซึ่งการกําหนดจุด
เกิดเหตุบริเวณเขตพื้นที่ทางทะเลเหลานี้จะตองมีเครื่องมือและอุปกรณที่มีความทันสมัยและจะตองเปนอํานาจโดยตรงของ
หนวยงานที่รั บผิ ดชอบนั่ นก็ คือ เจาพนั กงานกองบัง คับ การตํ ารวจน้ํ าที่ จะเป นหนวยงานชั้ นต นในการปราบปรามผู กระทํ า
ความผิดทางน้ําและเปนหนวยงานแรกที่พบเห็นการกระทําความผิดหรือจับกุม จึงเห็นควรที่จะเปนผูมีอํานาจรับผิดชอบในเขต
พื้นที่ทางทะเลแทนที่จะใหตํารวจภุธรในเขตพื้นที่เปนผูรับผิดชอบ
4. ปญ หาความผิ ดตอเนื่อง การที่เ จาพนักงานตํารวจน้ําจับ กุมผู กระทําความผิ ดอาญาทางน้ําและเขตอํ านาจการ
สอบสวนทางน้ําไมอาจจะกําหนดพื้นที่กระทําความผิดเริ่มแรกไดโดยงายอันเนื่องมาจากการกําหนดเขตพื้นที่ทางทะเลตาม
หลักกฎหมายและไมอาจจะทราบไดวาเปนเขตพื้นที่ใดที่พบการกระทําความผิด จนกวามีการตรวจคนหรือจับกุมของเจาหนาที่
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กรณีขางตนจึงถือไดวาเปนความผิดตอเนื่องหรือความผิดขณะเดินทางเชนเดียวกับอํานาจสอบสวนของกองบังคับ การตํารวจ
รถไฟ และกองกํากับ ตํารวจทางหลวง หนวยงานดัง กลาวมี การกระทํ าความผิ ด อาญาขณะยานพาหนะที่ใ ช ในการกระทํ า
ความผิ ดเดิ นทาง ดัง นั้ น ตํ ารวจทางหลวงจับ กุม ยานพาหนะทุ กชนิ ดที่ ใ ชใ นการกระทํ าความผิ ดอาญาบนทางหลวงพิเ ศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ไดถาเปนกรณีความผิดในคดีจราจรทาง
บก สวนตํารวจรถไฟพบการกระทําความผิด ทางอาญาบนขบวนรถไฟอยูใ นเขตพื้น ที่รับผิด ชอบการสอบสวนของ 3 สถานี
ไดแก สถานีรถไฟมักกะสัน สถานีรถไฟกรุงธนบุรี สถานีตํารวจรถไฟนพวงศ กรณีขางตนเจาพนักงานสอบสวนตํารวจรถไฟ
สามารถสอบสวนเองไดตามความผิด อาญาทุกคดีที่ ไดเ กิดขึ้ นบนขบวนรถไฟตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา
ดังนั้นจะเห็นไดวา ถาพิจารณาถึงอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานตํารวจน้ําแลวควรเปนผูที่มีอํานาจในการดําเนินคดีอาญาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เนื่องจากเปนผูที่มีอํานาจในการจับกุมในเขตพื้นที่ทางทะเลซึ่งถือวาเปนความผิด
ตอเนื่องที่จะตองอาศัยความรู ความสามารถเปนอยางมากที่จะดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได

สรุปและอภิปรายผล

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
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ในการกําหนดอํานาจหนาที่ในการสอบสวนผูการกระทําความผิดในเขตทองทะเลนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญากําหนดใหเปนอํานาจของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรในเขตทองที่ที่การกระทําความผิดไดเกิดขึ้นหรือเชื่อ
วาไดเกิดโดยไมไดใหอํานาจหนาที่แกกองบังคับการตํารวจน้ํา ซึ่งเปนหนวยงานเฉพาะที่มีอํานาจโดยตรงในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดในเขตทองทะเล โดยมีเพียงอํานาจจับกุมผูกระทําความผิดแตไมมีอํานาจดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด จึง
กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพราะการเก็บพยานหลักฐานในพื้นที่ทองทะเลจะตองจัดเก็บ ณ
ขณะจับกุมหรือในขณะที่การกระทําความผิดไดเกิดขึ้นจะมาเก็บในภายหลังไมไดเนื่องจากสภาวะในทองทะเลจะกอ ใหเกิ ด
คลาดเคลื่อน จุดเกิดเหตุคลาดเคลื่อน ซึ่งเปนปญหาในชั้นพิจารณาคดีของศาลได
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จากการศึกษาขอเสนอแนะวา
1. ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจในการสอบสวนในนานน้ําไทย เจาพนักงานตํารวจน้ํามีพนักงานสอบสวนจะ
นําเอาการจัดการองคกรของรัฐมาปรับใชกับหนวยงานกองกํากับการสอบสวนตํารวจน้ําที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญา
ทางน้ําโดยเฉพาะจะไดแ บง การสอบสวนทางน้ํ าแยกจากตํารวจหนวยอื่ นทางบกตางหาก แบ งงานชั ดเจน เขตอํานาจการ
สอบสวนความผิดอาญาทางบกกั บทางน้ําจะไดไม สับสนเกี่ ยวกับ เขตอํานาจการสอบสวนเพราะทางน้ําแบง เปนละติ จูดกั บ
ลองติจูด ตามแผนที่การเดินเรือทางทะเล การคนหาตําแหนงเรือดวยระบบดาวเทียม และจะไดสอบสวนตามความเชี่ยวชาญ
และความชํานาญทางวิชาชีพที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ปองกัน ปราบปราม จับกุมทางน้ําและทางบกไมเหมือนกัน การตรวจ
คนทางน้ําและทางบกความชํานาญก็ตางกัน ถาเจาพนักงานตํารวจน้ํามีพนักงานสอบสวนจะไดกําหนดการปฏิบัติงานชัดเจน
และไมสับสน เพื่อเกิดความผิดพลาดในการสอบสวนนอยที่สุดหรือไมผิดพลาดเลย เพื่ออํานวยความยุติธรรมใหแกสังคม และ
การเลื่อนขั้นตามสายบังคับบัญชาของเจาพนักงานสอบสวนตํารวจน้ําเติบโตในสายสอบสวน สายปราบปราบทางน้ําหรือ สาย
ธุรการจะมาเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นเติบโตในสายการสอบสวนของตํารวจน้ําไมได
2. ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการคนหา รวบรวมพยานหลักฐานในเขตทองทะเล อาณาเขตทางทะเล จุดเกิดเหตุ
การใชพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร GPS หาตําแหนงเรือ ละติจูด ลองติจูด ที่ไมสามารถแกไขได การสืบสวนหาขาวและ
ไดรับแจงวาพบผูกระทําผิดกลางทะเลใหชุ ดจับกุม และพนั กงานสอบสวนของเจ าพนักงานตํารวจน้ําออกตรวจที่เกิด เหตุไ ป
ดวยกัน พนักงานสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจน้ําจะไดเห็นภาพจุดเกิดเหตุบันทึกจุดเกิดเหตุจาก GPS หาตําแหนงเรือที่
กระทําความผิดดวยระบบดาวเทียม เก็บพยานหลักฐานดวยตัวเอง จะไดสรุปสํานวนสงพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟอง
หรือสั่งไมฟอง จะไดไมเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนแรกของขั้นตอนเก็บพยานหลักฐานตรงจุดเกิดเหตุเปนหัวใจสําคัญมากของ
กระบวนการยุติธรรม
3. ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดอาณาเขตทะเล จุดเกิดเหตุ การใชพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร GPS หาตําแหนง
เรือ ละติจูดหรือลองติจูด ในการกําหนดกองกํากับการสอบสวนในกองบังคับการตํารวจน้ํา ใหมีพนักงานสอบสวนของสถานี
ตํารวจน้ําทุกสถานี ใหมีอํานาจหนาที่บังคับบัญชาตามสายงานขึ้นตรงกับกองกํากับการสอบสวนในกองบังคับการตํารวจน้ําเจา
พนักงานตํารวจน้ําแบงเขตพื้นที่รับผิดชอบนั้น การปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดอาญาทางน้ํา แบงเปนเขต ดังนี้ แตละ
กองกํากับการจะมีสถานีตํารวจน้ําขึ้นตรงตามสายบังคับบัญชาอยู 5-7 สถานีตํารวจน้ํา ถาจะตั้งใหมีพนักงานสอบสวนในกอง
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กํากั บการตํารวจน้ํา ควรใหมี พนั กงานสอบสวนประจํ าทุ กสถานี ตํารวจน้ํ า เนื่องจากเจาพนั กงานตํ ารวจน้ําจับกุ มผู กระทํ า
ความผิดอาญาทางน้ํา ซึ่งเป นความผิ ดขณะเดิ นทางตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา มาตรา 19 (2) (5) (6)
เหมือนกองบังคับการตํารวจรถไฟ และกองกํากับตํารวจทางหลวง เขตพื้นที่รับผิดชอบในการปองกันและปราบปรามผูกระทํา
ผิดอาญาทางน้ําบนพื้นน้ํ า ทะเล แมน้ํา ลําคลอง แตล ะสถานีเขตพื้นที่รั บผิด ชอบระยะพื้ นที่รับ ผิดชอบหางกัน ตองนํ าเรื อ
ออกไปตรวจที่ เ กิ ด เหตุ เ พื่ อ รวบรวมพยานและเก็ บ หลั ก ฐานได ทั น ท ว งที ค รบถ ว น เพื่ อ ส ง พนั ก งานอั ย การสั่ ง ฟ อ งตาม
พยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนประจําสถานีตํารวจน้ําสรุปสํานวนการสอบสวนสงใหพนักงานอัยการไดอยางถูกตอ ง เปน
ธรรม และอํานวยความยุติธรรมใหแกสังคมได และการบังคับบัญชาตามสายงานของพนักงานสอบสวนประจําสถานีตํารวจน้ํา
ทุกสถานี ใหขึ้นตรงกับกองกํากับการสอบสวนในกองบังคับ การตํารวจน้ํา เนื่องจากปองกั นการทุจริตตอหนาที่ร าชการและ
ควบคุมดุลพินิจการสอบสวนใหเปนแนวทางเดียวกันอยางเปนระบบ ใหเปนอํานาจของกองกํากับการสอบสวนในการบังคับ
บัญชาควบคุมการสอบสวนของทุกสถานีตํารวจน้ําอยางตรงไปตรงมาถูกตอง เพื่อทําใหกระบวนการยุติธรรมโปรงใสถูกตอง
ตรวจสอบได ทําใหประชาชนที่เดือดรอนสามารถมั่นใจในกระบวนการสอบสวนของเจาพนักงานสอบสวนตํารวจน้ําและพึ่งพา
เจาพนักงานสอบสวนตํารวจน้ําประจําทุกสถานีทั่วประเทศ เพื่อความสงบสุขของประชาชนในสังคมไทย
4. ปญหาความผิดตอเนื่องเห็นควรใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายในกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับ
การหรือสวนราชการอย างอื่นในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 และในพระราชกฤษฎีกาแบ งสวนราชการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 ใหเพิ่มอํานาจการสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจน้ําและเขตอํานาจการสอบสวนรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครองของสวนราชการใหสอดคลองกัน และกรณีที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาของกองบังคับการตํารวจน้ํา
ดังนี้ การใชอํานาจรัฐตามหลักกฎหมายมหาชนของเจาพนักงานตํารวจหนวยงานบางประเภทและแนวคิดในการกําหนดกอง
กํากับการสอบสวนในกองบังคั บการตํารวจน้ํา ใหมีพนักงานสอบสวนของสถานีตํารวจน้ําทุ กสถานี ใหมีอํานาจหนา ที่บังคั บ
บัญชาตามสายงานขึ้นตรงกับกองกํากับการสอบสวนในกองบังคับการตํารวจน้ํา ดังนี้ การใชอํานาจและหนาที่ในการสอบสวน
คดีอาญาของเจาพนักงานสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจบางประเภทจะตองมีกฎหมายใหอํานาจและหนาที่ไว และกฎหมาย
นั้นจะตองเป นกฎหมายที่บั ญญัติ โดยประชาชนหรื อโดยตัวแทนของประชาชน ในการใหอํานาจและหนาที่ดัง กลาวเพื่ อให
ผูปกครองใชอํานาจตามกฎหมายนั้น ในการทําหนาที่ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนที่บัญญัติไวในกฎหมาย คือใหเจา
พนักงานตํารวจหนวยงานบางประเภทมีอํานาจและหนาที่ สืบสวน สอบสวน ปองกันปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิดอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญาและกฎหมายอื่ น ๆ การใช อํานาจและหน าที่ ตามหลั กกฎหมายมหาชนของ
ผูป กครองไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายแลว กฎหมายมหาชนก็ยังมีบทบัญญัติถึงกระบวนการควบคุมการใชอํานาจ
นั้นดวยในการใชอํานาจและหนาที่ของรัฐของหนวยงานของรัฐและของเจาหนาที่ของรัฐนั้น จะตองเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมายและเพื่อประโยชนและเปนไปตามความตองการของประชาชนสวนใหญเปนสําคัญ ซึ่งหลักการดังกลาวคือหลักการ
ของระบอบประชาธิปไตย
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ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสงคนงาน
ไปทํางานในตางประเทศ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528
Legal Problems Concerning the Overseas Recruitment Businesses According
to the Recruitment and Job Seekers Protection Act, B.E. 2528 (1985)

าชภ

ัฏรำ

จากการศึกษาพบวา การตีความถอยคําตามกฎหมายของศาลฎีกาเปนไปในทิศทางที่เปนคุณแกกลุมบุคคลที่ตองการ
แสวงหาผลประโยชนจากคนหางานที่จะเดินทางไปตางประเทศ โดยการหลอกลวง จูงใจ หรือกระทําดวยประการใดเพื่อให
ไดมาซึ่งทรัพยสินจากคนหางาน ซึ่งการตีความของศาลฎีกา ในมาตรา 4 นิยามความหมายของคําวา “จัดหางาน” มาตรา 30
วรรคแรก และมาตรา 31 วรรคแรก สงผลกระทบทําใหคนหางานที่ถูกหลอกลวงใหเดินทางไปทํางานในตางประเทศไมไดรับ
ความคุมครองเทาที่ควร นอกจากนี้ กลุมบุคคลดังกลาวยังอาศัยชองวางของกฎหมายกระทําผิดและไมสามารถเอาผิดได หรือ
เอาผิดไดยาก โดยการทําขอตกลงกับคนหางานซึ่งเปนการแสดงเจตนาอยางเปดเผยวาตนไมไดหลอกลวง ปดบัง จึงไมถือเปน
การหลอกลวง ตามมาตรา 91 ตรี รวมถึงปญหาในเรื่องของบทลงโทษที่มีอัตราโทษต่ําเกินไปและอํานาจหนาที่ของพนักงาน
อัยการในการเรียกคืน หรือใชราคาทรัพยที่สูญเสียไปเนื่องจากการกระทําผิดแทนผูเสียหาย
จากการศึกษาเห็นวา ควรแกไขพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 ในมาตรา 31 และเพิ่มเติม
บทบั ญญั ติในมาตรา 30 วรรคสาม และมาตรา 91 ตรี วรรคสอง รวมถึง ควรกําหนดอัต ราโทษที่สู งขึ้นและเพิ่ มอํ านาจให
พนักงานอัย การสามารถเรีย กคื น หรือใช ราคาทรัพ ยแทนผู เสีย หาย เพื่อให กฎหมายสามารถคุมครองคนหางานได อย างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมไมเปดชองวางใหบุคคลใดอาศัยกฎหมายเพื่อกระทําความผิดได
คําสําคัญ: การหลอกลวงคนหางาน, คนหางาน, ธุรกิจสงคนงานไปทํางานตางประเทศ
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The purpose of this research is to study legal problems concerning the overseas recruitment
businesses according to the Recruitment and Job Seekers Protection Act, B.E. 2528(1985).
From the study, it was found that interpretation of the law by the Supreme Court was in the
direction which was beneficial to groups of persons who wanted to exploit or seek for benefit from job
seekers intending to work abroad by deceiving, persuading or acting by any means to acquire money or
properties from job seekers. The interpretation of the law by the Supreme Court in Section 4 defined the
meaning of the word “job seeking”, in Section 30; paragraph one and Section 31; paragraph one affected
and made job seekers who were deceived for going to work abroad, not to be protected as appropriate.
Furthermore, such group of persons used gaps in the law to commit offences. They were condoned, or it
was difficult to deprecate them because they made agreements with job seekers and this was shown that
they did not deceive or conceal anything. It was not considered as deceiving, under Section 91 Tres. This
included problems of penalty with too low punishment rate and authority and duty of public prosecutors
to revoke or claim for compensation for the loss from persons who broke the law.
From the study, in order to protect job seekers effectively and intensively from deceits and
exploitations by overseas recruitment agencies or persons who want to use gaps in the law to commit
offences, it was recommended that the Recruitment and Job Seekers Protection Act, B.E. 2528 (1985)
should be amended in Section 31. There should be adding the provisions in Section 30; paragraph three
and Section 91 Tres; paragraph two as well as there should be determination of penalty with higher
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punishment rate and adding authority and duty of public prosecutors to be able to revoke or claim for
compensation for the loss from persons who broke the law instead of injured persons.
Keywords: Deceit, Job Seekers, Overseas Recruitment Business
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ประเทศไทย แมจะมีการพัฒนาประเทศมาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แตก็ยังไมไดทําใหประเทศไทยจัดอยู
ในประเทศที่นานาอารยประเทศ เรียกวาประเทศที่พัฒนาแล ว ซึ่งประชากรสวนใหญของประเทศโดยเฉพาะในตางจังหวั ด
ประกอบอาชีพ เกษตรกร ทํานา ทําไร เปนตน ซึ่งอาชีพเหลานี้โดยมากแลวผลกําไรที่ไดมีนอย และหากบางปที่ทํานานั้น เกิด
ฝนแลง หรือน้ําทวม ซึ่งถือเปน ภัยธรรมชาติ ก็คงตองประสบปญหาขาดทุนบางรายตองเปนหนี้เปนสิน เนื่องจากตองไปกูเงิน
เพื่อนํามาลงทุน จนบางคนตองไปประกอบอาชีพเปนลูกจางโดยไดรับเงินเดือนเปนรายเดือน อีกทั้งปรากฏวา คาจางแรงงาน
ภายในประเทศก็มีอัตราที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศสิงคโปร มาเลเซีย เปนตน ทําใหชีวิตความ
เปนอยู ฐานะครอบครัวของคนไทยที่ประสบปญหาดังกลาวอยูในสถานการณที่ลําบาก บางครอบครัวตองประสบกับเปนปญหา
หนี้สิน จึงมีการแกปญหาดวยวิธีการตางๆ บางคนตองเขามาหางานทําในกรุงเทพ และวิธีที่คนเหลานี้เห็นวา เปนทางเลือกที่ดี
ที่จะทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้น นั่นก็คือการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ ซึ่งการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ อยูใน
ความสนใจของแรงงานไทยจํานวนมาก เนื่องจากมีรายไดสูงคุมคาที่จะเดินทางไปทํางานเพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวใหมีฐานะดีขึ้น และยังสงผลใหเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยโดยรวมดีขึ้นดวย จนเกิดคานิยมของแรงงานไทยที่จะ
เดินทางไปทํางานในตางประเทศในจํานวนที่มากขึ้น
ดังนั้น รัฐในฐานะผูปกครองจึงตองมีมาตรการออกมาใชบังคับภายในสังคม เพื่อมาชวยคุมครองแรงงานไทยที่มีความ
ประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ จึงมีการตราพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 ขึ้น และ
มีการแกไขเพิ่มเติม โดย พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และ พระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 แตพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 นี้ ยังมี
ปญหาทางกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการจัดหางานใหคนหางานเดินทางไปทํางานในตางประเทศ อีกหลายประการ อาทิ
ปญหาการตีความคําวา การประกอบธุรกิจจัดหางาน เนื่องจากความผิดฐานจัดหางานโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา 30
แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคุมงาน พ.ศ.2528 นั้น คําวา จัดหางาน ตามมาตราดังกลาวตองอยูภายใตนิยาม
คําวา จัดหางานตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวเชนกัน ซึ่งหมายถึง ประกอบธุรกิจจัดหางานใหคนหางาน หรือหา
ลูกจ างให แกนายจางโดยจะเรีย ก หรือรับ คาบริ การตอบแทน หรื อไมก็ตาม และให หมายความรวมถึ ง การเรียกเงิ น หรื อ
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด เพื่อจัดหางานใหคนหางานจึงมีปญหาวา หากผูกระทําความผิดมิไดประกอบธุรกิจจัดหางาน
แตทําเปนครั้งคราว โดยมีอาชีพหลักอื่นอยูแลว (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,2552: 160) จะมีความผิดฐานจัดหางานโดยไมไดรับ
อนุญาตตามมาตรา 30 นี้หรือไม ซึ่งหากตีความวาตองมีการประกอบธุรกิจจึงมีความผิด ก็จะเปดโอกาสใหคนที่มีงานประจํา
อยูแลว หารายไดพิเศษ โดยการเปนผูจัดหางานเพื่อสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต รอดพนจาก
ความผิดฐานจัดหางานโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งจะสงผลใหคนหางานไดรับความเดือดรอน ซึ่งถาเปนเชนที่กลาวมานี้ ก็จะไม
สอดคลองกับเจตนารมณในการตราพระราชบัญญัตจิ ัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 ที่ตราขึ้นโดยมีจุดมุงหมายที่
จะใหความคุมครองคนหางานที่มีความประสงคที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ
ตอมาเนื่องจากพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 ไดกําหนดใหผูที่ขออนุญาตจัดหางานเพื่อ
ไปทํางานในตางประเทศตองเปน นิติบุคคลประเภทบริษัท จํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ทําใหเมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้นใน
ศาล ศาลฎี กาของไทยจึ งตั ดสิ นคดีค วามไปในทํานองที่ วาผูที่จะกระทําผิด ได นั้นจะต องเป นนิ ติบุ คคล ซึ่ ง ถาเป นบุ คคล
ธรรมดา ไมเคยไดรับอนุญาตใหจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศและ ไมไดจดทะเบียนเปนลูกจา ง หรือ
ตัวแทนจัดหางานของบริษัทจัดหางาน การกระทําของจําเลยจึงไมตองดวยคําจํากัดความของ คําวา “จัดหางาน” ซึ่งถากรณี
เปนดังนี้ จะทําใหผูจัดหางานที่เป นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีเปนจํานวนมากในปจจุบันที่ไม ไดรับอนุ ญาตใหจัดหางานจากรัฐที่ มี
ความประสงคจะจัดหางาน โดยไมเสียคาธรรมเนียมจากรัฐ จัดหางานเพื่อใหคนหางานเดินทางไปทํางานในตางประเทศ ไมมี
ความผิด ตามมาตรา 30 แหง พระราชบั ญญั ติดั งกลาว ซึ่ง จะทํ าใหผู จัด หางานดั ง กล าวที่มี เพิ่ มจํ านวนมากขึ้น ไมเ กรงกลั ว
ความผิด เพราะแมจะมีการรองทุกขและดําเนินคดีกันในชั้นศาล สุดทายแลวศาลก็ตองยกฟอง ทั้งนี้ก็โดยอาศัยบรรทัดฐาน
จากคําพิพากษาศาลฎีกาที่เคยตัดสินไว ทําใหมีการอาศัยชองวางทางกฎหมายดังกลาว ในการหลอกลวงประชาชน และเปน
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เรื่องที่ รัฐควบคุมไดย าก เนื่ องจากอยูนอกเหนือการตรวจสอบ นอกจากนั้นปญ หาสําคั ญคือ การกระทําที่เป นความผิดฐาน
หลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ ตองมีองคประกอบความผิดคือ ผูจัดหางานตองหลอกลวงผูหางานวา สามารถ
หางาน หรือสามารถสงไปฝกงานในตางประเทศได และการหลอกลวงทําใหไดไปซึ่งทรัพยสิน หรือเงิน หรื อประโยชนอื่นใด
จากผูถูกหลอกลวง ดังนั้นกรณีดังกลาวนี้ตองเปนกรณีที่ผูจัดหางานจะตองไมสามารถจัดหางานใหแกคนหางานไปทํางานใน
ตางประเทศไดสําเร็จ เนื่องจาก ถามีการจัดหางานไดเปนผลสําเร็จก็จะไมถือเปนการหลอกลวง แตอาจเปน ความผิด ฐาน
จัดหางานใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต ดังนั้น จึงทําใหเกิดชองวางของกฎหมาย กรณีการจัดสง
คนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาตและการหลอกลวงคนหางาน หากวามีการทําขอตกลง (ทวีเกียรติ มี
นะกนิษฐ,2553: 66) ไวลวงหนา ระหวางผูจัดหางานกับคนหางานทํานองวา การจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศนั้น
ไมชอบดวยกฎหมาย และเมื่อไปทํางานแลวจะไมไดงานทํา หรืออาจถูกจับกุมได หากแตคนหางานสมัครใจที่จะเดินทางไป
ตางประเทศเอง และตอมา คนหางานเดินทางไปตางประเทศ ภายใตขอตกลงที่ทํากันขึ้นดังกลาว ผูจัดหางานไมดําเนินการ
เพื่อใหผูหางานไดงานทํา หรือถูกเจาหนาที่ของประเทศนั้น ๆ จับกุม การกระทําของ ผูจัดหางานยอมไมมีความผิด ฐานจัดหา
งานใหคนหางานไปทํ างานตางประเทศโดยไม ไดรับ อนุญาต เนื่องจากผู จัดหางานไมสามารถจัดหางานไดจริง เพราะเมื่ อ
คนหางานเดินทางไปถึงตางประเทศและไมไดทํางานตามขอตกลง ทําใหผูหางาน ถูกเจาหนาที่ของประเทศนั้น ๆ จับกุม จึงถือ
ไมได วา มีการจัดหางานอย างแท จริง และการกระทําของผูจัดหางานก็ไ มมีความผิ ดฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานใน
ตางประเทศ ความผิด ฐานฉอโกงหรื อความผิ ดฐานฉ อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากไม มีเจตนา
หลอกลวงคนหางาน เพราะผูจัดหางานไดชี้แจงใหคนหางานทราบแลวเกี่ยวกับการเดินทางไปทํางานในตางประเทศแลววา
เปนการจัดหางานที่ไมชอบดวยกฎหมายไมผานกระทรวงแรงงาน เดินทางโดยผิดกฎหมายและไมสามารถยืนยันไดวา จะมี
งานทําหรือไม ซึ่งคนหางานสมัครใจ ที่จะเดินทางไปหางานในตางประเทศเองไมแตกตาง กับการเดินทางไปหางานทําดวย
ตนเอง จึ งถือวาผู จัด หางานไมมี เจตนาหลอกลวงคนหางาน การกระทําของผูจัด หางานจึงไมเ ปนความผิด ฐานหลอกลวง
คนหางานไปทํางานในตางประเทศ ความผิดฐานฉอโกง หรือแมกระทั่งความผิดฐานฉอโกงประชาชนแลวแตกรณี เพราะขาด
องคประกอบความผิดในเรื่องเจตนาหลอกลวงคนหางาน และโดยเหตุที่ขอตกลงของผูจัดหางานกับคนหางานดังกลาว ไมมี
วัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย หรือเปนการพนวิสัย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน จึงไมเปนโมฆะ (ชาคริต กูมานะชัย,2557: 5) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 ทั้งความผิด
ฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ กับความผิดฐานจัดหางานใหคนไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต
มีลักษณะการกระทําผิดที่รายแรงกวากัน แตกฎหมายกลับกําหนดโทษจําคุก และโทษปรับไวเทากัน ทั้งยังมีอัตราโทษที่ต่ํามาก
( จําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทําปรับ) ทําใหผูที่มีความประสงคจะกระทํา
ความผิด ตามกฎหมาย มาตราดังกลาวไมเกรงกลัวบทลงโทษ เพราะเห็นวาคุมคากับการที่จะกระทําความผิด จึงนาจะกําหนด
โทษ ตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 91 ตรี ใหหนักวาโทษตามพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 30 และประการสุดทาย ปญหาที่เกี่ยวกับความผิด ฐานหลอกลวงคนหางานไป
ทํางานในตางประเทศ ผูที่ถูกหลอกลวงนั้นตองสูญเสียทรัพยสินจากการถูกหลอกลวงดังกลาวนั้น จะเห็นวาความผิดฐานนี้ มี
องคประกอบความผิดเหมือนกันกับองคประกอบความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 ซึ่งความผิดฐาน
ฉอโกงนี้ ถาผูเสียหายสูญเสียทรัพยสินไปเนื่องจากการกระทําผิดฐานดังกลาว เมื่อพนักงานอัยการฟอง ผู ตองหาในความผิด
ฐานฉอโกงเปนจําเลยแลว ก็มีสิทธิเรียกใหจําเลยนั้นคืนทรัพย หรือใชราคาทรัพยที่ผูเสียหายสูญเสียไปเนื่องจากการกระทําผิด
ฐานดังกลาวได แตตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 ไมมีบทบัญญัติใหอํานาจ พนักงานอัยการ
ในสวนนี้ไว หากพนักงานอัยการจะเรียกทรัพยคืนแทนผูเสียหาย ก็ตองฟองจําเลยในความผิดฐานฉอโกง ซึ่งเปนความผิดกรรม
เดียว กับความผิด ฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ ซึ่งโดยเหตุที่ความผิด ฐานฉอโกง เปนความผิดที่ยอม
ความได มีอายุค วามเพียงสามเดื อน นับแตรูเรื่องความผิดและรูตั วผูกระทําผิด (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์,2553: 40) หาก
ความผิดฐานฉอโกง ขาดอายุความไปเสียแลว พนักงานอัยการยอมไมอาจเรียกทรัพยนั้นคืนใหผูเสียหายได จึงเกิดความไมเปน
ธรรมกับผูเสียหาย ดังนั้นจึงควรมีมาตรการบังคับใชเพื่อใหพนักงานอัยการเรียกทรัพย หรือราคาที่ผูเสีย หายสูญเสียไปแทน
ผูเสียหายโดยไมตองฟองผูกระทําความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา
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1. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับความผิดฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
2. เพื่อศึ กษาวิเ คราะหป ญ หาทางกฎหมายและอุ ปสรรคเกี่ย วกับ ความผิด ฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานใน
ตางประเทศ กับความผิดที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกัน
3. เพื่ อเสนอแนะแนวทางแก ไ ขเกี่ ย วกั บ ป ญ หาทางกฎหมายในความผิ ด ฐานหลอกลวงคนหางานไปทํ างานใน
ตางประเทศกับความผิดอื่นที่เชื่อมโยงกัน

ไพพ

วิธีดําเนินการวิจัย

ผูทําวิ จัย ทํ าการคนคว าวิจัย เอกสาร (Documentary Research) โดยค นควาขอมูล จากแหลงข อมูลต าง ๆ เช น
หนังสือ ตํารา วารสารกฎหมาย บทความ เอกสารราชการ คําพิพากษาศาลฎีกา วิทยานิพนธ หนังสือพิมพรวมถึงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสตางๆที่ปรากฏอยูบนเครือขายอินเตอรเน็ต
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1. ปญหาการตีความกฎหมายคําวา “จัดหางาน” ตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2544 มีเจตนารมณที่มุ ง
คุมครองคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานตางประเทศ เปนหลักสําคัญ ทําใหการตีความถอยคําตางๆ ในตัวบทกฎหมายจําตอง
ตีความไปใหเปนคุณ เพื่อคุมครองคนที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ สมดังเจตนารมณของกฎหมาย (สุเมธ จานประดับ,
2553: 93)
ปญหาคือ การตีความถอยคําตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 ไปในทางที่ไมเปนคุณ
กับคนหางานซ้ําเติมคนหางานซึ่งเปนการตีความของศาลฎีกา ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6466/2547 ซึ่งมีสาระสําคัญวา การ
ที่จะเปนผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง, 30 วรรคหนึ่ง
และ มาตรา 31 วรรคหนึ่ง ไดตองเปนผูประกอบธุรกิจจัดหางานกอน จําเลยเปนบุคคลธรรมดา ไมเคยไดรับอนุญาตใหจัดหา
งานใหคนหางานเดินทางเพื่อไปทํางานในตางประเทศและไมไดจดทะเบียนเปนลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางานของบริษัทจัดหา
งานแตอยางใด ดังนั้น การกระทําของจําเลยจึงไมตองดวยคําวา “จัดหางาน”
จะเห็นไดวาการที่ศาลฎีกา ตีความเชนนั้น ทําใหคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศไมไดรับความคุมครอง
เทาที่ควร และเมื่อไปดู บทนิยาม มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 คําวา “จัดหา
งาน” หมายความวา ประกอบธุรกิจจัดหางานใหแกคนหางาน หรือหาลูกจางใหแกนายจาง โดยจะเรียก หรือรับคาบริการตอบ
แทน หรือไมก็ตาม และใหห มายรวมถึ งการเรีย กเงิน หรือทรัพยสิ น หรือประโยชนอื่นใดเพื่อจั ดหางานใหแกคนหางาน ซึ่ ง
สาเหตุที่ศ าลฎีกาตี ความวา การจะเปนผูกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติจัด หางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528
มาตรา 4 วรรคหนึ่ง,30 วรรคหนึ่ง และ 31วรรคหนึ่ง ไดนั้น ตองเปนผูประกอบธุรกิจจัดหางานกอน ผูศึกษาเห็นวา อาจเปน
เพราะศาลฎีกาไปยึดติดกับนิยามศัพท ของคําวา ประกอบธุรกิจ มากเกินไปซึ่งการตีความเพื่อบังคับใช พระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 ตองตีความไปในทางที่เปนประโยชนกับคนหางานเปนหลัก เพื่อปองกันมิใหคนหางานที่
จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ ถูกเอาเปรียบ ถูกหลองลวงไดงายขึ้นอันจะสงผลกระทบตอคนหางานอีกเปนจํานวนมาก
และกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
2. ปญ หาทางกฎหมายเกี่ยวกับ การสงคนหางานไปทํ างานในต างประเทศของนิ ติบุค คลและบุค คลธรรมดา
สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานพ.ศ.2528 มาตรา 31 ที่บัญญัติวา ผูขออนุญาตจัดหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศต องเปนบริษัทจํากัด หรื อบริษัทมหาชนจํ ากัด เมื่ อตัวบทกฎหมายบัญญัติเ ชนนี้ ทําใหผูที่ข ออนุญาต
จัดหางานเพื่อสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศนั้นจะมีเพียงนิติบุคคลเทานั้น บุคคลธรรมดาจึงไมสามารถขออนุญาตจัดหา
คนงานเพื่ อไปทํ างานในต างประเทศได ดัง นั้นเมื่ อมี บุค คลใดซึ่ งเปนบุค คลธรรมดาไปจั ดหางานให คนหางานที่ ป ระสงคจะ
เดินทางไปทํางานในตางประเทศ แลวเกิดเปนกรณีพิพาทเปนคดีขึ้นมาจึงมีการตีความของศาลฎีกาตามคําพิพากษาของศาล
ฎีกาวา การที่จะเปนผูกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานพ.ศ.2528 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง
,30 วรรคหนึ่ง และ 31 วรรคหนึ่ง ไดตองเปนผูป ระกอบธุรกิจจัดหางาน จําเลยเปน “บุคคลธรรมดา” ไมเคยไดรับอนุญาตให
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จัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ และไมไดจดทะเบียนเปนลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางานของบริษัทจัดหา
งานแตอยางใด ดังนั้นการกระทําของจําเลยจึงไมตองดวยคําวา “จัดหางาน”
เมื่อเปนเชนนี้ทําใหผูที่จะกระทําความผิดตาม มาตรา 30 และมาตรา 31 ไดนั้น จะจํากัดอยูเพียงนิติบุคคลที่เปนบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด เทานั้นหรือไม ซึ่งผูศึกษาเห็นวา การที่กฎหมายบัญญัติเชนนี้ ทําใหผูจัดหางานที่เปนบุคคล
ธรรมดา อาศั ยช องว างกฎหมายสว นนี้ หลอกลวงคนหางานที่ จะเดินทางไปทํ างานในตางประเทศ วาสามารถหางานใน
ตางประเทศใหทําได โดยที่ตนเองไมไดไปจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย ไมวาจะเปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด เมื่อมีคนหางานหลงเชื่อตามที่ถูกหลอกลวงวา สามารถหางานในตางประเทศใหทําได ซึ่งปญหาในสวนนี้ คือ ถาหากวา
ผูจัดหางานที่เปนนิติบุคคลหลอกลวงคนหางานวาสามารถสงคนหางานไปทํางานตางประเทศได ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลแลว
การที่นิติบุคคลเหลานี้ จัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ ยอมอยูในการควบคุมดูแล และตรวจสอบของรัฐ หากมีการ
หลอกลวงคนหางาน รัฐก็ สามารถที่ จะดํ าเนินคดีต ามกฎหมายกับนิ ติบุค ลเหล านี้ไ ดโดยงาย แตห าก ผูจัดหางานที่ไม ไ ดรั บ
อนุญาตจากรัฐเปนบุคคลธรรมดา กระทําการจัดหางานใหคนที่ประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ เชนนี้จะเห็นไดวา
เมื่อกฎหมายไมไ ดเป ดชองใหบุค คลธรรมดา ขออนุ ญ าตจัด หางานใหค นหางานเดินทางไปทํางานในต างประเทศได บุคคล
ธรรมดาที่จัดหางานเชนนั้นยอมกระทําการขัดตอกฎหมาย เปนผูจัดหางานที่กระทําไปโดยไมไดขออนุญาตจากรั ฐ ซึ่งอาจมี
การทํางานกันเปนขบวนการไมเสียคาธรรมเนียมใหแกทางราชการ มาทําการหลอกลวงคนหางานที่ตองการเดินทางไปทํางาน
ในตางประเทศ วาตนไดรับอนุญาตใหจัดหางานจากทางราชการแลว และเมื่อมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6466/2547 วินิจฉัยวา
การจะเปนผูกระทําผิดตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง, 30 วรรคหนึ่ง
และ มาตรา 31 วรรคหนึ่ง ไดจะตองประกอบธุรกิจจัดหางานกอน จําเลยเปนบุคคลธรรมดาไมเคยไดรับอนุญาตใหจัดหางาน
ใหคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศและไมไดจดทะเบียนเปนลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางานของบริษัทจัดหางานแตอยาง
ใด การกระทําของจําเลยจึงไมตองดวยคําจํากัดความของคําวา “จัดหางาน” ทําใหผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐที่มีอยู
เป นจํานวนมาก อาศั ยช องวางทางกฎหมาย ไปหลอกลวงคนหางานเชนที่ กลาวมาแล ว ทํ าให การกระทําดั ง กล าวไม เ ป น
ความผิดตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง, 30 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 31
วรรคหนึ่ง แตอาจเปนความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ซึ่งเปน ความผิดอันยอมความได สุดทาย
เมื่อเปนเชนนี้ผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐ จะเพิ่มจํานวนมากขึ้น ประชาชนที่มีความตองการจะเดินทางไปทํางานใน
ตางประเทศจะไดรับความเดือดรอนและรัฐสูญเสียรายได จากคาธรรมเนียมที่ควรจะได
3. ปญหาการทําขอตกลงยกเวนความรับผิดของผูจัดหางาน
ปญหานี้เปนชองวางทางกฎหมายที่อาจกอใหเกิดชองทางแกผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐในการกระทําผิด ฐาน
หลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
จากการที่ผูศึ กษาไดศึ กษาปญหาดัง กลาวมาแลวพบว า ในปจจุบัน มีผู จัดหางานที่ไ มได รับอนุญาตจากรัฐ ในการส ง
คนหางานไปทํางานในตางประเทศเพิ่มจํานวนมากขึ้น เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองหางาน พ.ศ.2528 ยังมี
ชองวางของกฎหมายอยูกลาวคือ ผูจัดหางานที่หวังประโยชนจากคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศจะใชวิธีการ
แสวงหาผลประโยชน โดยการตกลงกับ คนหางาน โดยมีการทํ าข อตกลงกั นไว ลวงหนา ระหว างผูจัดหางานกั บคนหางาน
ทํานองวา” การจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศนั้นไมชอบดวยกฎหมาย และเมื่อเดินทางไปแลวอาจไมไดทํางาน
หรืออาจถูกเจาหนาที่บานเมืองของประเทศนั้นๆ จับกุมได” และภายใตขอตกลง (ชนาธิป ชินะนาวิน,2555: 102) ในลักษณะ
เชนนี้ เปนการแสดงเจตนาอยางเปดเผยของผูจัดหางานนั้นแลว ไมมีการปดบังโดยบอกใหคนหางานที่จะเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศทราบแลวจึงถือวา ไมมีการหลอกลวงจากผูจดั หางาน เพราะ เมื่อผูศึกษา ดูองคประกอบความผิด ฐานหลอกลวง
คนหางานไปทํางานในตางประเทศ ตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 91 ตรี พบวา ผู
จัดหางานจะตอง ”หลอกลวง” วาสามารถหางาน หรือสามารถสงไปฝกงานในตางประเทศได และ การหลอกลวงทําใหไดไปซึ่ง
เงิน หรือทรัพยสินหรือประโยชน จากผูถูกหลอกลวง ดังนั้น ผูจัดหางานจะตองไมสามารถจัดหางานใหแกคนหางานไปทํางาน
ในตางประเทศไดสําเร็จ เนื่องจาก หากมีการจัดหางานไดเปนผลสําเร็จจะไมถือวาเปนการหลอกลวง หากไมมีการหลอกลวง
คนหางานจะไมเ ปนความผิ ดฐานหลอกลวงคนหางานไปทํ างานในต างประเทศ เมื่อเป นเชนนี้ ทําให นายหน าที่ ไปตกลงกั บ
คนหางานตามขอตกลงดังกลาวขางตน แลวมีการสงคนหางานไปตางประเทศ และคนหางานสามารถไดทํางานตามที่ตนเอง
ตองการ หรื อไมไ ดงานทําตามที่ตนเองตองการ แลวถู กเจาหนาที่ ของประเทศนั้นจับ กุมดําเนิ นคดี จนกระทั่ง ถูกสง ตัวกลั บ
ประเทศ จะเห็นไดวา กรณีไมมีการหลอกลวงคนหางาน เนื่องจากมีการทําขอตกลงกันไวลวงหนาแลว จึงทําใหการกระทํา

120

32

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

เชนนี้ของนายหนาไมครบองคประกอบความผิด ฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ และถึงแมวา คนหางานที่
เดินทางไปตางประเทศ จะไมไดทํางานตามที่ตกลงกั บนายหนาตามขอตกลงที่ทํากันไวก็ยอมไม มีความผิดฐานจัดหางานให
คนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งเปนไปตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1162/2550 ที่สรุปไดวา
โจทกบรรยายฟองตอนแรกวา จําเลยกับพวกรวมกันประกอบธุรกิจจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานตางประเทศ โดยเรียก
หรือรับเงินคาบริการจากคนหางานเปนการตอบแทนโดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง แตโจทกบรรยาย
ฟองตอนหลั ง วา จํ าเลยกับ พวก หลอกลวงผูเ สี ย หายทั้ ง สองว า จํ าเลยกั บ พวกสามารถหางานและส ง คนหางานรวมทั้ ง
ผูเสียหายไปทํางานที่ตางประเทศ โดยจะไดรับคาจ างสูงอันเปนความเท็จความจริง จํ าเลยกับพวกไมสามารถหางาน และ
จัดสงผูเสียหายทั้งสองไปทํางานที่ตางประเทศได เหตุใหผูเสียหายทั้งสองหลงเชื่อ และจายเงินจํานวนหนึ่งใหจําเลยกับพวก
เปนการยืนยันขอเท็จจริงอยูในตัววา จําเลยไมมีเจตนาจัดหางานใหแกผูเสียหายทั้งสอง เพียงแตอางการประกอบธุรกิจการ
จัดหางานเปนการหลอกลวงเพื่อใหไดเงินคาบริการจากผูเสียหายทั้งสอง การกระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิด ฐานจัดหา
งานใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต และ จากการที่ผูศึกษา ไดศึกษาปญหาดังกลาวแลวผูศึกษาเห็น
วา มีขอที่ควรนํามาพิจารณา อีกประการหนึ่ง คือ การที่คนหางานกับผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐมาทําขอตกลงกัน
ตามกรณีขางตน การตกลงดังกลาวเปนการตกลงของบุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไปจึงเกิด เปนสัญญาขึ้นมา ทั้งสองฝายจึงเป น
คูสัญญา ปญหาวาสัญญาดังกลาว ขัดตอประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 หรือไม คือมีวัตถุประสงคเปนการ
ตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการพนวิสัย หรือขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งจะมีผลทําให
สัญญาดังกลาวตกเปนโมฆะกรรม กลาวคือสัญญานั้น ไมมีผลทางกฎหมายแตประการใด ผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดจะกลาว
อางความเปนโมฆะ เพื่อไมผูกพันตามสัญญานั้นก็ได (วรวุฒิ เทพทอง,2550: 7) ตรงสวนนี้ ผูศึกษาเห็นวา แมพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 31 จะบัญญัติให ผูขออนุญาตจากรัฐเพื่อจัดสงคนหางานไปทํางานใน
ตางประเทศตองเปนนิติบุคคล ประเภทบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เทานั้น ก็ตาม แตการที่นายหนา ไปทําสัญญา
ดังกลาวกับคนหางานนั้น วัตถุประสงคของสัญญานั้นก็คือ การสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ ซึ่งวั ตถุประสงคเชนนี้
ยอมไมขั ดตอกฎหมายโดยชัดแจงแตประการใด ซึ่ง ไมเ หมือนกับ สัญญาวาจางไปฆ าคน หรื อวาจางใหผู อื่นนํ ายาเสพติดไป
จําหนาย เชนนี้ยอมขัดตอกฎหมายโดยชัดแจง และสัญญาดังกลาวก็ไมเปนการพนวิสัย เพราะการจัดสงคนหางานไปทํางานใน
ตางประเทศนั้นยอมอยูในวิสัยของคนทั่วไป ที่จะทําได ถาหากไดปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายในเรื่องนั้นๆ อยางถูกตอง
ครบถวนแลว และสัญญาดังกลาวก็ยอมไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผูศึกษาเห็นว า สัญญา
ดังกลาวยอมไมตกเปนโมฆะใชบังคับไดระหวางคูสัญญา
ดังนั้น การที่ผูจัดหางานทําขอตกลงกับคนหางานไวลวงหนาวา การสงคนหางานไปทํางานในต างประเทศนั้นไมชอบ
ดวยกฎหมาย คนหางานยินยอมที่จะเดินทางไปเองแลวตอมาไดเดินทางไปตางประเทศแลวไมไดงานทํานั้น เมื่อการกระทํา
ดังกลาวไมเปนความผิด ฐานจัดหางานใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต และไมเปนความผิด ฐาน
หลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ ตามที่ผูศึกษา ไดวิเคราะหมาแลวขางตนนั้น จะกอใหเกิดปญหาและผลเสียอยาง
รายแรงตอระบบการจัดหางานในประเทศไทยหลายประการ อาทิ ทําใหผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐมีแนวทางที่จะทํา
สัญ ญาจั ด หางานกั บ คนหางานเพื่ อให ผู จัด หางาน ที่ ไ มส ามารถสง คนหางานไปทํ างานได จะไม มีค วามผิ ด ฐานหลอกลวง
คนหางานไปทํางานในตางประเทศ ทั้งยังจะทําให ผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐดังกลาว เพิ่มจํานวนมากขึ้นทําให
คนหางานถูกหลอกลวงมากขึ้น และไมสามารถนําผูกระทําความผิดมาลงโทษไดเพราะชองวางของกฎหมาย อันสงผลเสียหาย
แกเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ และยังจะกอใหเกิดความไมมีมาตรฐานของกฎหมาย เนื่องจากหากผูจัดหางานที่
ไม ไ ด รับ อนุ ญาตจากรั ฐ จั ด ส งคนหางานไปทํ างานได ตามสั ญญาจั ดหางานจริ ง ผู จั ดหางานดั ง กล าวจะไม มีค วามผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 30 เพราะไมมีเจตนาจัดหางาน แตหากไมสามารถจัดหา
งานใหคนหางานไดตามที่ไดทําขอตกลงกันไว ก็จะไมมีความผิดตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.
2528 มาตรา 91 ตรี เนื่องจากไมมีการหลอกลวงคนหางาน เพราะไดมีการทําสัญญากับคนหางานตามที่ไดวิเคราะหไวแลว
ดังกลาว
4. ปญหาอัตราโทษ การกําหนดอัตราโทษไวต่ําเกินไป ไมเหมาะสมกับลักษณะของการกระทําความผิด ในประเด็นนี้
ผูศึกษาเห็นวาปจจุบัน ความผิดฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ มีอัตราโทษที่ยังต่ําอยูมาก คือ ระวางโทษ
จําคุกตั้ งแต สามปถึ งสิ บ ป หรือปรับ ตั้ งแตห กหมื่ นบาทถึง สองแสนบาท หรื อทั้ ง จําทั้ง ปรับ ซึ่ง อั ตราโทษเท ากั บ ผูที่ กระทํ า
ความผิด ฐานจัดหางานใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งในกรณีนี้ ผูศึกษาเห็นวา ความผิดเกี่ยวกับ
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การหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศนั้น ถือวาเปนความผิ ด ที่มีความชั่วร ายอยูในตัวเอง เปนอาชญากรรมที่ มี
รูปแบบที่ชั่วรายและผิดศีลธรรม (Mala inse) โดยมีการไปใชกลอุบายหลอกลวงคนหางาน (ชนาธิป ชินะนาวิน,2555: 108)
ผูศึกษาเห็นวา เปนการกระทํ าที่ควรลงโทษใหหนักกวาผูฝาฝน พระราชบั ญญัติจัด หางานและคุม ครองคนหางาน
พ.ศ.2528 มาตรา 30 อันสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง เพราะอาจมีคนเสียหายจากการกระทําลักษณะ
นี้เปนจํานวนมากแตกลับมีโทษไมหนัก ทําใหนายหนาที่กระทําการเชนนี้ไมเกรงกลัวและกลาที่จะกระทําผิด ตอกฎหมาย ถา
หากปลอยใหเปนเชนนี้ตอไปคนหางานที่อยากจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ ก็จะตกเปนเหยื่อและถูกเอารัดเอาเปรียบ
เพิ่มจํ านวนมากขึ้ นเรื่อยๆ จึ งควรบัญญัติ กฎหมายให ความผิดฐานหลอกลวงคนหางาน ตามพระราชบัญ ญัติจัด หางานและ
คุมครองคนหางานมาตรา 91 ตรี มีอัตราโทษสูงกวาเดิม
5. ปญหาอํานาจของเจาพนักงาน ในการเรียกทรัพยสินคืน แทนผูเสียหาย ซึ่งเกี่ยวกับอํานาจในการเรียกทรัพยสินคืน
แทนผูเสียหาย ผูศึกษามองไปที่อํานาจของพนักงานอัยการ ในกรณีการเรียกให จําเลยคืน หรือชดใชเงินคืนแกผูเสียหาย ใน
ความผิดฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ เพราะผลการศึกษาพบวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 43 ไมไดใหอํานาจพนักงานอัยการเรียกใหจําเลยคืน หรือชดใชเงินคืนแกผูเสียหาย ในความผิดฐานหลอกลวงคนหางาน
ไปทํางานในตางประเทศ ซึ่งหากพนักงานอัยการจะเรียกใหจําเลยคืน หรือใชเงินคืนใหแกผูเสียหายไดนั้น ตองฟองจําเลยใน
ความผิดฐานฉอโกง (ชนาธิป ชินะนาวิน,2555: 93) ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 ซึ่งเปนความผิดฐานหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 มาดวย ซึ่งเมื่อศึกษาจากองคประกอบความผิด ตาม พระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 91 ตรี กับความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341
นั้น พบวาตองมี การหลอกลวง โดยเจตนาทุจริต และการหลอกลวงนั้นไดมาซึ่ง ทรัพยสิน จากผูถูกหลองลวง หรือบุคคลที่สาม
(เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์,2550: 197) โดยความผิดสองฐานนี้มีองคประกอบความผิดเหมือนกัน เพียงแตเปนกฎหมายคนละ
ฉบับเทานั้น แลวเหตุใดเมื่อพนักงานอัยการฟองคดีตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา
91 ตรี เพียงบทเดียวจึงไมอาจเรียกราคา หรือเรียกเงินคืน แทนผูเสียหายได ซึ่งสิ่งที่ตองคํานึงถึงคือ ความผิดฐานฉอโกงตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 เปนกฎหมายที่เปนความผิดตอสวนตัวซึ่งมีอายุความ การรองทุกขดําเนินคดีเพียงสาม
เดือนนับแตรูเรื่องความผิด และรูตัวผูกระทําผิดซึ่งตามปญหาที่เกิดขึ้นจริงนั้น เมื่อคนหางานที่ไดรับความเสียหายรูตัววาตนเอง
ถูกหลอกลวง ซึง่ ในขณะนั้นยังอาจอยูที่ตางประเทศ ยังไมไดกลับมาประเทศไทย ซึ่งกวาจะไดกลับมาอาจหมดอายุความอาญา
ไปแลว ทําใหไมสามารถฟองคดีอาญา ในความผิดฐานฉอโกง ได แตถาหากใหพนักงานอัยการมีอํานาจ เรียกทรัพยสินที่สูญเสีย
ไป เนื่องจากการกระทําความผิดคืนแทนผูเสียหาย ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา
91 ได ยอมเปนการเพิ่มกฎหมายเพื่อคุมครองผูเสียหายเพิ่มขึ้น
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จากการที่ไดศึกษามาแลวขางตน จะเห็นไดวาปญหาการหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศนั้น เปนปญหาที่
มีความสําคัญ สรางความเดือดรอนใหกับกลุมคนผูใชแรงงาน ไมแตเฉพาะตัวผูใชแรงงานเองแตยังรวมถึงพอแม พี่นอง บุคคล
ในครอบครัว เพราะหากกลุมคนผูใชแรงงาน ซึ่งประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ ถูกผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาต
จากรัฐ หลอกลวงโดยไม สามารถที่จะจัดสง คนหางานเหลานั้ นไปทํางานในตางประเทศได หรือแมจัดสง ไปไดก็ไ มมีงานให
คนหางานเหลานั้นทํา ซึ่งจะเห็นวาคนหางานที่มีความประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศนั้น สวนมากจะเปนกลุมคน
ที่มีฐานะยากจน การที่จะหาเงินมาเปนคาใชจายในการเดินทางไปทํางานในตางประเทศนั้น ตองไปกูยืมเงิน หรือไม บางคนก็
นําทรัพยสินที่มีอยูไปเปนหลักประกัน แลวนําเงินมาเปนคาใชจาย ดังนั้นเมื่อเกิด ปญหาการหลอกลวงคนหางาน ก็จะทําให
ไมไดงานทํา ซึ่งก็จะไมมีเงินไปชําระหนี้ที่กูยืมมา ทรัพยสินที่นําไปเปนหลักประกันก็ตองถูกเจาหนี้ยึดเพื่อชําระหนี้ ซึ่งผูจัดหา
งานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐ และจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศมีอยูเปนจํานวนมาก โดยที่บุคคลเหลา นี้จะอาศัย
ชองวางของกฎหมายที่ ควบคุ มดู แ ล ในการหาผลประโยชน และให ตนรอดพ นจากความผิ ด ที่ กฎหมายบัญ ญั ติ ไว ดั ง นั้ น
กระบวนการในการบังคับใชกฎหมาย ตองมีความละเอียดรอบคอบมีความเปนธรรม คํานึงถึงเจตนารมณในการตรากฎหมาย
เพื่อคุมครองคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศเปนสําคัญ ยิ่งกวาถอยคําสํานวน ตัวอักษร รวมถึงคําพิพากษาศาล
ฎีกา และหากเห็นวาตัวบทกฎหมายในมาตราใด ไมเหมาะสม ใชบังคับแลวจะกอใหเกิดความไมเปนธรรม ก็ควรมีการแกไข
หรือเพิ่ม เติ มเพื่ อก อให เกิ ดความเปนธรรมกั บบุค คลที่กฎหมายต องการคุม ครอง รวมไปถึ งการตี ความกฎหมาย จะตองไม
ตีความไปในทางที่ไมเปนคุณกับคนหางาน กฎหมายตองการคุมครองคนเหลานี้ ดังที่ไดกลาวมาแลววา กฎหมายที่ใชบังคับ
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เพื่อคุมครองคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.
2528 ที่ มุงคุ มครองคนหางานที่จะเดินทางไปทํ างานในตางประเทศ ยังมี ชองวางทางกฎหมาย ทํ าให นายหนาที่ไม ไดรั บ
อนุญาตจากรัฐ มีชองทางกระทําความผิดโดยที่ตนเองรอดพนจากการถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
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1. การตีความคําวา “จัดหางาน” พระราชบัญญัติจัดหางานและคุม ครองแรงงาน พ.ศ.2528 มาตรา 30 ตองตีความไป
ในแนวทางที่เปนประโยชนกับคนหางาน ซึ่งจะสอดคลองกับเจตนารมณของ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
พ.ศ.2528 ที่มุงคุมครองคนงานโดยการใหมีการขออนุญาตจัดหางาน โดยไมคํานึงวา ผูจัดหางานนั้นจะจัดหางานโดยมีการ
ประกอบธุรกิจ หรือจัดหางานเปนครั้งคราว ดังนั้น ความผิดฐานจัดหาคนโดยไมไดรับอนุญาต จึงตองตีความวา ผูใดจัดหา
งานโดยไมไดรับใบอนุญาต จะตองมีความผิดไมวาจะทําการจัดหางาน โดยมีลักษณะเปนการประกอบธุรกิจ หรือไมก็ตาม
2. ควรมีการแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 31 ในสวนของบุคคลที่
จะขออนุญ าตจัดหางานใหคนหางานไปทํ างานในต างประเทศ ไมควรจํากัดอยูเ ฉพาะบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากั ด
เทานั้น แตควรบัญญัติให หมายความรวมถึง บุคคลทุกประเภท เชน ควรใชคําวา “บุคคลใด ๆ” แทนคําวา” บริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชน จํากัด “
3. ควรบัญญัติ กฎหมายใหสามารถดําเนินคดีกับผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐในการจัดสงคนหางานไปทํางาน
ในตางประเทศ ไดงายและครอบคลุมมากขึ้น โดยเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา
30 วรรคสาม วา “การกระทําตาม วรรคแรกหมายความรวมถึง การชักชวน หลอกลวง ขมขู ใช สนับสนุน หรือกระทําดวย
ประการใดๆ เพื่อให คนหางานไปทํางานในตางประเทศดวย” และ ควรเพิ่ม เติม พระราชบั ญญั ติจัดหางานและคุม ครอง
คนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 91 ตรี วรรคสองวา “การหลวกลวงตามวรรคแรก ใหหมายความรวมถึง การตกลง การทํ า
สัญญา ชักชวน สนับสนุน หรือกระทําดวยประการใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูอื่น”
4. ควรบัญญัติใหความผิดฐานหลอกลวงคนหางาน ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528
มาตรา 91 ตรี มีอัตราโทษสูงกวาเดิม เชน ระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท และ
หากจําเลยตองการใหศาลรอการลงโทษจําคุก จําเลยตองใหการรับสารภาพ เพื่อใหศาลลดโทษจําคุกใหเหลือต่ํากวาสามป
5. ควรบัญญัติใหพนักงานอัยการ มีสิทธิเรียกใหจําเลยคืน หรือชดใชเงินคืนแกผูเสียหายในความผิด ฐานหลอกลวง
คนหางานไปทํางานในตางประเทศ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 91 ตรี ดวย
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ประสิทธิภาพการสื่อสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบ
การสื่อสารขับเคลื่อนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5
ชุมชนบานน้ํารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
The Efficient Communication of Local Leaders form the case study of
“The talk of the Strategy of Communication Modes Strong Thoning the
Love of Family No. 5 at Nam-Rak Community. Thaluang Subdistrict
Municipality, Makham District in Chanthaburi
อภิวรรณ ศิรินันทนา
สาขาวิชาเทศศาสตร คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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การศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการสื่อสารขับเคลื่อน
ความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานน้ํารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารและศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารของผูนําทองถิ่นกับการสรางความเข็มแข็ง
ของชุมชนกรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการสื่อสารขับเคลื่อนความเขมแข็ง สายใยรัก ครั้งที่ 5 ชุมชนบานน้ํารัก
เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ครอบครัวที่เขารวม โครงการสายใย
รักแหงครอบครัว (ความรักจากครอบครัว มอบใหแดเด็กๆ) ครั้งที่ 4 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ชุมชนวัดน้ํารัก (ประชาน้ํารัก)
เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จากจํานวน 30 เพิ่มเปน 100 คน ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพ
การสื่อสารของผูนําทองถิ่ น กรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการสื่อสารขับเคลื่อนความเขมแข็ง สายใยรักครั้งที่ 5
ชุมชนบานน้ํารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ดานคุณภาพของสื่อหรือ คุณภาพของผูสงสาร พบวา
ประชาชนสวนใหญ ไดรับขอมูลขาวสารจากผูนําทองถิ่นโดยมีการสื่อสารระหวางบุคคล สวนทัศนคติตอการรับขอมูล ขาวสาร
พบวา ทัศนคติของประชาชนมีผลตอการใหความสนใจในการรับฟงขาวสารไดมาก สวนแนวทาง พบวา ผูนําทองถิ่นตองพูดให
อยูในกรอบเนื้อหาสาระ และตองใชคําพูดที่เปนภาษา แบบไมเปนทางการ ผูฟงจะไดเขาใจงาย
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ, การสื่อสาร, ผูนําทองถิ่น
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The research aimed to study the efficient communication and the way to develop the local
leaders’ communication order to strengthen the community. The sample were 100 people from the
families which attended “The 4th of Sai-Yai-Rak of Family” campaign creal love from family on August 4,
2015 at Nam-rak community, Tha-Luang subdistrict municipality. Makham district in Chanthaburi. The
results showed that the efficient communication of local leaders from the case study of “The talk
of the strategy of communication modes strengthening the love of family No. 5 at Nam-Rak
Community , Tha-Luany subdistrict municipality, Makham district in Chanthsburi in the quality of media
aspect of the quality of speakers was that most people received new and information from their
local leaders with their interpersonal communication. The people’s attitude affected to their interest
in (hearing) receiving news. Moreover, the local leaders need to communication in the proper content
and use easy words to understand.
Effective communication with local leaders. Case Study the project associates format
communication strategy propels relationship strength loves 5 times the water-loving community.
Municipality of Port Royal Chanthaburi Province. Aimed to study the development of effective and
efficient communication, communication, communication with local leaders, strengthening of community
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case studies. The love of family ties (Love of Family Bestowed upon children) 4 water-loving community.
Municipality of Port Royal Chanthaburi Province. The samples used in this study are a family that
attended. The love of family ties (Love of Family Bestowed upon children) 4 th March 9 th 2556 monastic
community and love. (Public water loving) Ban Tha Luang Chanthaburi Province,30 families. The results
showed that the Effective communication with local leaders to strengthen community ties, love of family
case study. (Love of Family Bestowed upon children) 4 water-loving community. Municipality of Port
Royal Chanthaburi Province. The quality of the media or The quality of the messenger found most
individuals . Received information from local leaders with interpersonal communication. The attitude to
new information that affects the attitude of people interested in hearing more news of the approach
found that local leaders need to speak to the frame material. And must use the words in a language . No
formal The audience will understand
Keywords: efficiency, communications, local leaders.
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ดวยสายพระเนตรอันยาวไกล ของพระเจาวรวงศเ ธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเล็งเห็นวาสถาบันครอบครัวอบอุนจะเปนรากฐานในการพัฒนาและกอเกิดสังคมสงบที่
รมเย็นนาอยูในอนาคต จึงทรงขยายงานจากโครงการสายใยรักจากแมสูลูกเปน “โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ” โดยไดรับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ ไวใน
พระราชูปถัมภ เปนที่ทราบกันดีวา พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ฯ ไดทรงปฏิบัติหนาที่แรกของความเปนแมดวยการ
ถวายพระกษีรธาราแดพระโอรสตั้งแตเมื่อแรกประสูติ ดวยทรงสนพระทัยศึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางจริงจังกอนจะ
มีพระประสูติกาล เนื่องจากทรงเห็นวานมแมมีประโยชนตอพัฒนาการทางรางกายและจิตใจตอลูก ดังที่เคยประทานสัมภาษณ
ไวในหนังสือจดหมายขาว คือ สายใย ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งจัดทําโดยศูนยนมแมแหงประเทศไทยวา ตั้งใจแต
แรกวาถาไมมีปญหาอะไรจะเลี้ยงลูกดวยนมแมใหนานที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเพราะทราบจากการอานหนังสือ จากคุณหมอและ
สื่อตางๆ วาการเลี้ยงลูกดวยนมแม มีประโยชนตอพัฒนาการทางรางกายและจิตใจของลูกมากที่สุด อยากใหลูกแข็งแรง และมี
สุขภาพดี ที่สําคัญที่ สุดการเลี้ยงลูกด วยน้ํ านมแมอยางเดีย วในระยะเกือบ 6 เดือนแรก เปนการใหภูมิ คุมกั นโรคให แกลู ก
เนื่องจากในน้ํานมแมชวยสรางภูมิคุ มกันเกี่ยวกับโรคทางเดิ นหายใจ และโรคทางเดิ นอาหารไดเป นอยางดี ซึ ่งเห็ นได อยาง
ชัดเจน คือ พระองคทีไมเคยมีอาการทองเสีย และอาการภูมิแพตางๆ เลย ในระยะที่เสวยนมแมอยางเดียวในชวง 6 เดือนแรก
ทั้งนี้ ทรงมีพระประณิธานในการสรางเสริมสถาบันครอบครัวและแกไขปญหาเยาวชน โดยทรงเห็นวาเปนปญหาที่
แกไขไดยาก จะตองเริ่มแกไขที่สถาบันครอบครัวดวยการใหความอบอุนแกเด็กตั้งแตแมเริ่มตั้งครรภจนกระทั่งคลอด "โครงการ
สายใยรักแหงครอบครัว" จึงกําเนิดขึ้นดวยพระประณิธาน ดังกลาว ขาพเจาขอกลาวถึงประณิธานเกี่ยวกับโครงการสายใยรักฯ
ซึ่งในเบื้องตนเกิดมาจากความตองการของขาพเจาที่อยากจะดูแลปญหาเยาวชนที่ไมมีอนาคต หรือพวกเรรอนจรจัด ขาพเจา
ตระหนักดีวาปญหาเหลานี้แกไขไดยาก คือตองแกไขที่สถาบันครอบครัวซึ่งเปนตนเหตุโดยการใหความอบอุนแกเด็กตั้งแตแม
เริ่มตั้งครรภจนคลอด และเด็กไดรับการเลี้ยงดูอยางถูกตองซึ่งความอบอุนของครอบครัวจะทําใหเด็กอยูในสภาพแวดลอมที่ดีมี
สุข ภาพจิ ต ที่ ดี อั นเป นพื้ นฐานสํ าคั ญ ที่จะติ ดตั วเด็ กไปในอนาคต จากพระประณิธานดัง กล าวนี้ ทํ าใหพ ระเจ า วรวงศ เ ธอ
พระองคเจาศรีรัศมิ์ฯ ทรงตั้งพระทัย แนวแนในการปฏิบัติพระภารกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการใหความสําคัญต อการเลี้ยงดูบุตร
การสรางความรักความผูกพันในครอบครัว ตลอดจนทรงสงเสริมการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยที่ผานมาไดทรงตั้งโครงการ
สายใยรักแหงครอบครัว ณ ศาลามิตราภิรมย วังศุโขทัย ทรงปฏิบัติพระภารกิจที่ศูนยนมแม ศูนยอนามัยที่ 10 จังหวัดเชียงใหม
ที่โรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลวชิระ กรุงเทพมหานคร ฯลฯ
การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวไดจัดขึ้นในทองถิ่นทั่วทุกภูมิภ าคของประเทศไทยซึ่ง
จะประกอบดวยหนวยงาน สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชนทําหนาที่เปนสื่อกลาง ประสานงานไปยังกลุมสมาชิกครอบครัวของ
ทองถิ่นมีโ อกาสเข ารวม เพื่อรับทราบวิธีการปฏิบัติต นรวมถึง สรางความเข็มแข็ งภายในครอบครั ว เนื่องจากครอบครัวเป น
สถาบันสังคมแรกเริ่มที่มีความสําคัญที่สุด เพราะเปนสถาบันพื้นฐานที่กอเกิดการรวมตัวของบุคคลที่มีความรัก ความผูกพันกัน
มี ป ฏิ สั ม พั นธ กั นช วยเหลื อเกื้ อกู ล สํ าหรั บ โครงการสายใยรั กแห ง ครอบครั ว ที่ ค ณะนิ เ ทศศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
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รําไพพรรณี ไดถือดําเนินการขึ้นนั้นในครั้งนี้เปนครั้งที่ 5 ภายใตแนวคิดการจัดกิจกรรมคือ โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการ
สื่อสารขับเคลื่อนความเขมแข็งสายใยรัก พื้นที่กลุมเปาหมายคือ ครอบครัวชุมชนบานน้ํารักเทศบาลทาหลวง และหนวยงานที่
เกี่ยวของภายในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 100 คน จัดทําขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ชุมชนบานน้ํารัก ตําบลทาหลวง อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมประกอบดวย เสาวนารูปแบบการสื่อสารเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนความเขมแข็งโครงการ
สายใยรักแหงครอบครัว การวิเคราะห SWOT ของโครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตรงของผูที่เขาโครงการ ครั้ง
ที่ 4 สิงหาคม 2557 ที่ผานมา พรอมทั้งนําผลจากโครงการมาบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชาหลักการสื่อสารการตลาด
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยสาขานิเทศศาสตร ทั้งนี้จะมีการนําเสนอผลงานและเผยแพรระดับชาติภายหลังสิ้นสุด
โครงการตอไป (มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, 2557)
ทั้งนีไ้ ดนําผลการสํารวจความพึงพอใจการเขารวมโครงการของกลุมเปาหมายมาตอยอดองคความรูเพื่อสรางสรรค
ผลงานวิ จัย โดยผู วิจั ย ได นําประเด็ นด านข อเสนอแนะมาทํ าการสั ง เคราะห สํ า หรั บ การศึ กษาวิ จั ย ชื่ อหั ว ข อวิ จัย เรื่ อ ง
“ประสิทธิภาพการสื่อสารของผูนําทองถิ่นกับการสรางความเข็มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา โครงการสายใยรักแหงครอบครัว
(ความรักจากครอบครัว มอบใหแดเด็กๆ) ครั้งที่ 4 ชุมชนบานน้ํารักเทศบาลทาหลวง จังหวัดจันทบุรี”เนื่องสืบจากผลขอเสนอ
ที่กลุม เป าหมายมี ความคิด เห็ นว า การปฏิบั ติง านของโครงการจะสําเร็ จไดนั้นต องอาศัย สื่อบุค คลทําหน าที่ การสื่ อสารที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผูนําทองถิ่น ตําแหนงผูใหญบาน ตองแสดงบทบาทที่ดีในการสื่อสาร การเขารวมกิจ กรรมโครงการ
เปนตน ดังนั้น การที่ผูนําทองถิ่นมีความสามารถทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะเปนกลไกที่สําคัญตอการการสรางความเข็ม
แข็งของชุมชน และสงผลให โครงการสายใยรักแหงครอบครัวที่จะจัดขึ้นในครั้งตอๆ ไปมีความเปนรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
สมาชิกในชุมชนไดนอมนําหลักการของโครงการเพื่อสรางครอบครัวที่เปนสุขแบบยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงคการวิจัย

าชภ

1. เพื่อศึกษาประสิท ธิ ภาพการสื่ อสารของผูนําท องถิ่ น กรณีศึ กษา โครงการเสวนากลยุท ธ รูป แบบการสื่ อสาร
ขับเคลื่อนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานน้ํารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารของผูนําทองถิน่ กรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการ
สื่อสารขับเคลื่อนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานน้ํารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
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การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการสื่อสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธ
รูปแบบการสื่อสารขับเคลื่อนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานน้ํารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสัมภาษณแนวลึกเปนหลัก กลุมเปาหมาย คือ ครอบครัวที่เขารวม โครงการสายใย
รักแหงครอบครัว ครั้งที่ 5 จํานวน 30 ครอบครัว ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงวิธีการดําเนินการวิจัยออกเปน 2 สวน คือ
1. การคนควาจากเอกสาร (Documentary Research) เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพการสื่อสาร ผูนําทองถิ่น ซึ่ง
เปนการคนควาจากเอกสารชั้นรอง (Secondary data) เชน หนั งสื อวิช าการ และวิ ทยานิพ นธเ กี่ยวกับ ประสิทธิ ภาพการ
สื่อสารและผูนําทองถิ่น
2. การเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย (Field Research) เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสารของผูนํา
ทองถิ่ น กรณีศึ กษา โครงการเสวนากลยุท ธรูปแบบการสื่ อสารขับเคลื่อนความเข มแข็ ง สายใยรั กครั้ งที่ 5 ชุ มชนบานน้ํารั ก
เทศบาลตํ าบลท าหลวง อํ าเภอมะขาม จั ง หวั ด จั นทบุ รี การบั นทึ กขอมู ล ในการวิ จัยภาคสนามวิ จัย มี แนวคํ าถามในการ
สัมภาษณโดยในขณะที่สัมภาษณจะทําการบันทึกขอมูลในสมุดบันทึกประกอบกับใชเครื่องบันทึกเสียงชวยในการบันทึกขอมูล
จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในแตละวันมาทําการสรุปและจัดหมวดหมูของคําตอบ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
1. ตัวผูวิจัยเปนผูรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง
2. โทรศัพทสําหรับบันทึกเสียง
3. แบบบันทึกภาคสนาม
4. แนวคําถามสําหรับสัมภาษณเชิงลึก
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณกลุมเปาหมาย ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท คือ
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การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) โดยเปนการพูดคุย ตามโอกาสและความเหมาะสม ซึ่ง
ผูวิจัยใชการสัมภาษณประเภทนี้ในชวงของการสรางความสัมพันธกับกลุมเปาหมาย และการเก็บขอมูลทั่วไป
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) โดยเปนการสัมภาษณโดยที่ผูวิจัยจะมีแนวคําถาม (Interview
guide) เพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลครบถวนและตรงตามที่ตองการศึกษา
การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะถูกนํามาบันทึกในลักษณะบรรยาย เพื่อ
นํามาวิ เคราะหใ หเ ห็ นถึ งประสิ ทธิ ภ าพการสื่อสารของผูนําท องถิ่ น กรณี ศึกษา โครงการเสวนากลยุ ท ธรู ปแบบการสื่ อสาร
ขับเคลื่อนความเขมแข็งสายใยรั กครั้งที่ 5 ชุมชนบานน้ํารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จั งหวัดจันทบุรี ซึ่งการ
วิเคราะหจะใชวิธีการดังนี้
1. การวิเคราะหโดยการจําแนกขอมูล (typological Analysis) คือ การจําแนกขอมูลเปนชนิดๆ ซึ่งหลังจากที่ได
ขอมูลมาแลว ผูวิจัยจะทําการวิจัยแบงชนิดขอมูลเปนหัวขอตามความเหมาะสม แลวจะพิจารณาความสัมพันธของขอมูลชนิด
ตางๆ ที่แบงไว เพื่อนําไปสูการวิเคราะหเปรียบเทียบแบบอุปนัย
2. การวิเคราะหเปรียบเทียบแบบอุปนัย (Induction Analysis) เปนวิธีตีความสรางขอสรุปจากปรากฏการณที่เปน
รูปธรรมหรือปรากฏการณที่มองเห็น โดยนําขอมูลที่ไดมาสรางขอสรุปเชิงนามธรรม
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การศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการสื่อสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการสื่อสาร
ขับ เคลื่ อนความเข ม แข็ ง สายใยรั กครั้ ง ที่ 5 ชุ ม ชนบ านน้ํ ารั ก เทศบาลตํ าบลท าหลวง อํ าเภอมะขาม จั ง หวั ด จั นทบุ รี มี
วัต ถุ ประสงค เ พื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภ าพการสื่ อสารของผู นําท องถิ่ น กรณี ศึกษา โครงการเสวนากลยุ ทธ รู ปแบบการสื่อสาร
ขับเคลื่อนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานน้ํารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จั งหวัดจันทบุรี ผูวิจัยได
ดําเนินการลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ และการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอเท็จจริงจากประชาชนผูรับขาวสารโดยตรง ในเขตชุมชนบานน้ํารัก ทั้งนี้ เมื่อผูวิจัยไดลงไปในพื้นที่ จริงแลว จึงไดทราบวา
ประชาชนไดเผชิญกับปญญาของการติดตอสื่อสารมาอยางเนิ่นนาน และมีความตองการใหมีการปรับปรุงแกไขอยางจริงจังแต
เมื่อไมไดรับความสนใจในการแกไขปญหา จึงคลายกับวาเปนปญหาเรื้อรัง และไมมีทางเยียวยาไดเลย เมื่อ มีการนําเอาเรื่อง
ประสิท ธิภ าพมาพูด คุย สนทนากั น ในการใหสั มภาษณ และการสนทนากลุม ยอย จึง ทําให ประชาชนไดมี โอกาสเปด ใจ ใส
ขอคิดเห็นกันอยางเต็มที่ ซึ่งผูวิจัยเห็นวา แทที่จริงแลว การบริหารจัดการใหมีระบบการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น ไมได
มีความซับซอนมากมาย จนเปนสาเหตุใหผูนําชุมชนบานน้ํารักกับปญหา กลับจะชวยสงเสริมใหประชาชนในเขตชุมชนบานน้ํา
รัก มีความรูกวางไกล ติดตอขาวสารบานเมืองไดทันเหตุการณ ปฏิบัติตนและเตรียมตัวไดอยางถูกตอง ซึ่ งทั้งหมดทั้งมวลจะ
ชวยสงผลใหการสื่อสารเปนไปโดยรวดเร็ว แตดูเสมือนวา ผูนําทองถิ่นจะไมไดมองมาถึงในจุดนี้ จึงทําใหไมมีการแกไข เยียวยา
และไดปลอยใหเปนระบบการสื่อสารที่ดอยประสิทธิภาพเรื้อรังนานมาจนถึงทุกวันนี้
ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยออกเปนขอ ตามดาน ไดดังนี้
1. ประสิทธิภาพการสื่อสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการสื่อสารขับเคลื่อนความ
เขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานน้ํารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
1.1 ดานคุณภาพของสื่อหรือ คุณภาพของผูสงสาร
1.1.1 ประชาชนสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารจากผูนําชมชนโดยการสื่อสารระหวางบุคคล
1.1.2 ประชาชนมี ค วามพอใจในการสื่ อสารภายในเขตชุ ม ชนบ านน้ํ ารั กค อนข างน อย และ
ตองการใหมีการปรับปรุง แกไข
1.1.3 ผูนําทองถิ่นยังขาดการเตรียมตัว กอนการนําเสนอขอมูลทําใหเกิดความผิดพลาดบิดเบือน
ไปจากความจริง
1.1.4 ประชาชนเห็นวาหากมีการเพิ่มชองทางการนําเสนอขาวสาร จะชวยทําใหประชาชนไดรับ
ขาวสารไดทั่วถึง และชัดเจนยิ่งขึ้น
1.2 ทัศนคติตอการรับขอมูล ขาวสาร
1.2.1 ทัศนคติของประชาชนมีผลตอความสนใจในการรับฟงขาวสารจากผูนําทองถิ่นมาก
1.2.2 ประชาชนเห็นวาในชุมชนบานน้ํารัก มีการสื่อสารยังไมทั่วถึงและมีขอบกพรอง อยูมาก
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1.2.3 ประชาชนมีความตองการใหเพิ่มชองทางในการสื่อสารขึ้นอีก เพื่อความทั่วถึง และเป น

ไพพ

รรณ

ี

การคุณภาพของการสื่อสาร
2. แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการสื่อสาร
ขับเคลื่อนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานน้ํารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
2.1 ผูนําทองถิ่นควรมีการกลั่นกรองขาวใหดีกอนที่ จะนํามาอธิบายใหกับชาวบาน เพื่อที่จะลดปญหาใน
การเขาไมเขาได จะสรางความเขาใจที่ตรงกัน
2.2 ผูนําทองถิ่นมีผลตอการรับฟงมาก ดังนั้นจะตองพูดใหอยูในกรอบเนื้ อหาสาระ และก็ตองใชคําพูดที่
เปนภาษาพูด แบบไมเปนทางการ ผูฟงจะไดเขาใจงาย
2.3 ผูนําทองถิ่นก็ตองมารวมโครงการดวย ไมใชบอกแตชาวบานวาจะมา แตไมยอมมารวมโครงการฯ ทํา
ใหผูนําไมนาเชื่อถือ ครั้งตอไปก็จะไมมีใครเชื่อถือ
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ประสิทธิภาพการสื่อสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการสื่อสารขั บเคลื่อนความ
เขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานน้ํารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ดานคุณภาพของสื่อหรือ
คุณภาพของผู สง สาร ประชาชนสวนใหญได รับข อมู ลข าวสารจากผู นําชมชนโดยการสื่ อสารระหว างบุ คคลและการสื่อสาร
ภายในเขตชุมชนบานน้ํารักคอนขางนอย ผูนําทองถิ่นยังขาดการเตรียมตัว กอนการนําเสนอขอมูลทําใหเกิ ดความผิดพลาด
บิดเบือนไปจากความจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ สามารถ ตรัยศิลานันท (2551) ไดทําวิจัยเรื่อง ศึกษาแนวทางพัฒนา
ประสิทธิภาพการสื่อสารกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหิ นดาดอําเภอหวยแถลงจังหวัด นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว า
ผูบริหารของเทศบาลตําบลหินดาดใหความสําคัญ ในดานการจัดการเกี่ยวกับติดตอสื่อสารกับประชาชนในเขตเทศบาลให มี
ประสิทธิภาพคอนขางนอย การสื่อสารที่มีใชอยูจึงไมเปนระบบประชาชนจึงมีความพึงพอใจในการสื่อสารคอนขางนอยอีกทั้งมี
การนําเสนอขาวสารคลาดเคลื่อนบิดเบือนจากความเปนจริง มีการเอนเอียงไมอยูบนพื้นฐานของความเปนกลางทางการเมือง
ของทองถิ่นสงผลใหเกิดความไมนาเชื่อถื อในขาวสารทัศนคติตอการรับขอมูล ข าวสาร ทัศนคติของประชาชนมีผลตอความ
สนใจในการรับฟงขาวสารจากผูนําทองถิ่นมาก
ทัศ นคติต อ การรับ ขอ มูล ขา วสาร ประชาชนเห็น วา ในชุม ชนบา นน้ํ า รัก มีก ารสื ่อ สารยัง ไมทั ่ว ถึง และมี
ขอบกพรอง อยูมาก ประชาชนมีความตองการใหเพิ่มชองทางในการสื่อสารขึ้นอีก เพื่อความทั่วถึง และเปนการคุณภาพของ
การสื่อสาร สอดคลองกับงานวิจัยของ พจนารถ ศรีแดง (2550) ไดทําวิจัยเรื่อง ศึกษาเรื่องอุปสรรคการติดตอสื่อสารภายใน
องคกร : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร เอเชีย จํากัด ผลการศึกษาพบวา ขณะมีอธิบายหรือพูดคุยเพื่ อน
รวมงานไมสนใจในสิ่งที่อีกฝายกําลังพูด และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจน สุริยะวิจิตรวงศ (2545) ไดทําวิจัยเรื่องศึกษา
เรื่องปญหาอุปสรรคการติดตอสื่อสารภายในองคการขนาดใหญ : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากั ด
ปญหาและอุปสรรคของการติด ตอสื่อสารภายในองค การขนาดใหญจากบนลงลาง และจากลางขึ้นบนเกิดจากทักษะในการ
ติดตอสื่อสาร ความรู ทัศนคติ ของผูสงขอมูลขาวสารและผูรับขอมูลขาวสาร
แนวทางพัฒ นาประสิท ธิภ าพการสื่อสารของผู นําท องถิ่น กรณีศึ กษา โครงการเสวนากลยุ ทธรู ปแบบการสื่อสาร
ขับเคลื่อนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานน้ํารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผูนําทองถิ่น
ควรมีการกลั่นกรองขาวใหดีกอนที่จะนํามาอธิบายใหกับชาวบาน เพื่อที่จะลดปญหาในการเขาไมเขาได จะสรางความเขาใจที่
ตรงกัน ผูนําทองถิ่นมีผลตอการรับฟงมาก ดังนั้นจะตองพูดใหอยูในกรอบเนื้อหาสาระ และก็ตองใชคําพูดที่เปนภาษาพูด แบบ
ไมเปนทางการ ผูฟงจะไดเขาใจงาย ผูนําทองถิ่นก็ตองมารวมโครงการดวย ไมใชบอกแตชาวบานวาจะมา แตไมยอมมารวม
โครงการฯ ทําใหผูนําไมนาเชื่อถือ ครั้งตอไปก็จะไมมีใครเชื่อถือ สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรทิพย ปาละนันทน (2545) ไดทํา
วิจัยเรื่ อง ความสามารถทางการสื่ อสารของผู นําชุม ชน กลวิ ธีการสื่ อสารที่ เอื้ อตอการนําไปสู การเป นผู นํ าชุ มชนที่ ป ระสบ
ความสําเร็จไดแกกลวิธีการรับและการถายทอดสารกลวิธีการรับสารมี 4 ประการคือ1) การใชหลัก "สุจิปุลิ" 2) การใชหลักการ
เรียนรู 3) การใชหลักเหรียญสองดาน/มองตางมุมและ4) การใชหลัก "หูตากวางไกล" สวนกลวิธีการถายทอดสารนั้นพบวาแบง
ออกไดเปน 3 ชวงคือชวงชี้ปญหาสรางความสนใจจูงใจรวมพัฒนา ประกอบดวยการสื่อสารเพื่อการเรียนรูการสรางการมีสวน
รวมการดูงานสัมผัสของจริงการสื่อสารกับการจัดการและการยึดมั่นความดีชวงไดรับการยอมรับประกอบดวยการวิ เคราะห
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ผูรับสาร : ผูรับสารตางกันสื่อสารตางกันการใชขอมูลถูกตองพรอมแหลงอางอิงการสื่อสารผานอวัจนะสารการขยายกลุมงาน
เคลื่อนไหวและเติบโตการวางเปนกลางไขความขัดแยงและการประเมินผลพัฒนาตนเอง

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

ไพพ

1) งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการสื่อสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการสื่อสาร
ขับเคลื่อนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุม ชนบานน้ํารัก เทศบาลตําบลท าหลวง อําเภอมะขาม จังหวัด จันทบุรี ” นี้ ได
ชี้ใหเ ห็นถึง ความสําคั ญของสื่อบุ คคล และความสําคัญ ของความสามารถทางการสื่อสารในการระดมพลัง การพัฒนาชุมชน
หากแตงานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยชิ้นแรกที่ทําการศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารของผู นําท องถิ่น และศึกษากลุมตัวอยางเพีย ง
ชุมชนเดียว ดังนั้นหากไดมีการศึกษาขยายไปถึงผูนําทองถิ่นชุมชนอื่น ๆ จะชวยทําใหงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อบุคคลไดขอสรุปที่เปน
องคความรูในระดับกวางตอไป
2) ควรมีการศึกษาวิจัยในมิติดานการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนใหมากขึ้น เพื่อกระจายความรูเหลานี้ใหเปน
ประโยชนตอสื่อบุคคลที่กําลังทํางานพัฒนาชุมชนอยู

เอกสารอางอิง

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

จันทรทิพย ปาละนันทน. 2545. ความสามารถทางการสื่อสารของผูนําชุมชน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.
สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ. ภาควิชาการประชาสัมพันธ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พจนารถ ศรีแดง. 2550. อุปสรรคการติดตอสื่อสารภายในองคกร : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร
เอเชีย จํากัด. รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน.
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. 2557. รายงานผลการดําเนินงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัว (ความรักจาก
ครอบครัว มอบใหแดเด็ก) ครั้งที่ 4 บูรณาการกับการวิจัย วันที่ 9 มีนาคม 2557 ณ ชุมชนวัดน้ํารัก
(ประชาน้ํารัก) เทศบาลทาหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี.
วิโรจน สุริยะวิจิตรวงศ. 2545. ปญหาอุปสรรคการติดตอสื่อสารภายในองคการขนาดใหญ : ศึกษาเฉพาะกรณี
บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด. รัฐประศาศนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, บัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
สามารถ ตรัยศิลานันท. 2551. แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารกับประชาชนในเขตเทศบาล ตําบลหินดาด
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา. รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน.
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คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
Quality of Work life of Personnel Working for the Sub-district Administration
Organization of Wang Chan District in Rayong Province
บทคัดยอ

ไพพ

นภา จันทรตรี, เอกชัย กิจเกศาเจริญ, วงธรรม สรณะ, ราตรี พิงกุศล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการบริหาร
สวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร จังหวั ดระยอง 2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํ างานของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานในองคการ
บริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง จําแนกตามขอมูลทั่วไปของบุคลากรและปจจัยการทํางาน
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร จังหวัด
ระยองทุกคน จํานวน 121 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ได แ ก ค าความถี่ (Frequency) ค าร อยละ (percentage) ค าเฉลี่ ย (Mean) และคาส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
ผลการวิจัยพบวาบุคลากรมีอายุเฉลี่ย 31.09 ป การศึกษาในระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญรอยละ 49.6 โดยมีอัตรา
เงินเดือนเฉลี่ย 8,681.07 และสวนใหญเปนพนักงานจางรอยละ 52.9 บุคลากรมีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานภาพรวมอยู
ในระดับมาก และมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับสูง
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางตัวแปร
1. คุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมของบุคลากรจําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และสายงานที่
ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
2. คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามปจจัยการทํางานดานลักษณะงาน พบวา บุคลากรที่มีความคิดเห็นตอ
ปจจัย การทํ างานดานลั กษณะงานในระดับสูง มี คุณภาพชีวิต การทํ างานสูงกวาผูที่ มีความคิดเห็นต อปจจั ยการทํางานดาน
ลักษณะงานในระดับต่ํา
3. คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามปจจัยการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน พบวา บุคลากร
ที่มีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานในระดับสูงมีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาผูที่มีความ
คิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานความสัมพันธ กับเพื่อนรวมงานในระดับต่ํา
4. คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานพบวา บุคลากรที่มี
ความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานในระดับสูง มีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาผูที่มีความคิดเห็น
ตอปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานในระดับต่ํา
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตการทํางาน, บุคลากร, องคการบริหารสวนตําบล
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The main purposes of this research study were: 1) to investigate quality of work life of the
personnel who work for the Sub-district Administration Organization of Wang Chan district in Rayong
Province; and 2) to compare quality of work life categorize by the personnel’s background information
and factors related to work.
The population of this study included 121 personnel or staffs who work for the Sub-district
Administrative Organizations of Wang Chan District in Rayong Province. The research instrument used for
data collection was a questionnaire constructed by the researchers. The statistical methods used in data
analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The results were as follows:
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For the personnel’s background information, the results showed that the average age of the
personnel or staffs was 31.09 years old, and 49.60 percent personnel or staffs have a bachelor’s degree.
the average monthly income was 8,681.07 baht. 52.90 percent personnel or staffs were temporary
employees.
The overall personnel’s opinion towards factors related to their work performance was
considered to be at a high level.
The overall personnel’s quality of work life considered to be at a high level.
In addition, the following results were obtained from the comparison of mean scores between
the variables.
1. The quality of work life classified by age, education level, monthly income and work functions
was at a moderate level
2. The quality of work life classified by work characteristics, the personnel with the opinion
towards work characteristics showed at a high level have more quality of work life than the personnel
with the opinion towards work characteristics showed at a low level.
3. The quality of life classified by colleague relationships, the personnel with the opinion towards
colleague relationships showed at a high level have more quality of work life than the personnel with the
opinion towards colleague relationships showed at a low level.
4. The quality of life classified by working environment, the personnel with the opinion towards
working environment showed at a high level have more quality of work life than the personnel with the
opinion towards working environment showed at a low level.
Keywords: Quality of Work life, Personnel, Sub-district Administration Organization
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การพัฒนาประเทศสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมตาง ๆ ของประเทศ
จึงเปนสาเหตุใหวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544) นั้นมีเปาหมาย เพื่อทําใหคนในสังคมมี คุณภาพชีวิตที่ดี ไมวาจะเป น
ประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรในองคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน ถาบุคลากรเหลานี้มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ยอม
สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
ดังนั้ นจึง ถือไดวามนุ ษย เปนทรัพ ยากรที่ สําคั ญในการพัฒ นาประเทศให มีความเจริ ญกาวหน า อาจกลาวไดวา ถ า
ประเทศไมพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็จะไมสามารถพัฒนาอยางอื่นได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการเพิ่มความรู
ความชํานาญ พัฒนาคนใหมีศักยภาพ และขีดความสามารถ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแส
โลกาภิวัฒน รวมทั้งยังเปนการสรางความไดเปรียบดานทรัพยากรมนุษย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันประเทศตอไป
องคการบริหารสวนตําบล ถือเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหมีความอยูดีกินดี บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลจึงถือเปนตัวกลางของรัฐในการขับเคลื่อนนโยบายตางๆ
ของรั ฐไปสู ประชาชน หากบุ คลากรเหล านี้ มีคุ ณภาพชีวิตการทํ างานที่ดี ยอมส งผลต อการปฏิบั ติต ามนโยบายของรั ฐให มี
ประสิ ทธิ ภ าพสูง สุด ดั งนั้ นคุ ณภาพชี วิต การทํางาน จึง เป นเรื่ องที่มี ผ ลกระทบต อการปฏิ บั ติง านของพนั กงานส วนตําบล
ลูกจางประจํา พนักงานจางประกอบดวยพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล โดย
ผูบริหารควรใหความสนใจคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเหลานี้ ซึ่งถือเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่จะพัฒนาการบริหารการจัดการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากเหตุผล
ดังที่ กล าวมาข างตน ผู วิจัยจึง มีค วามสนใจที่จะทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํ างานของบุคลากรที่ ปฏิ บั ติง านในองค การ
บริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุค ลากรที่ ป ฏิบั ติ ง านในองค การบริ หารส วนตํ าบล ในเขตอํา เภอวั ง จั นทร จัง หวั ดระยอง และเพื่ อเสริ มสร าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรตอไป
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1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวัง
จันทร จังหวัดระยอง
2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร
จังหวัดระยอง จําแนกตามขอมูลทั่วไปของบุคลากร และปจจัยการทํางาน
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ประชากรที่ ใช ในการศึกษาครั้ง นี้ คือ บุค ลากรที่ ปฏิ บัติ งานในองค การบริ หารสวนตํ าบล ในเขตอํ าเภอวั งจั นทร
จังหวัด ระยองทั้งสิ้ น 4 แห ง ไดแ ก องค การบริ หารสวนตํ าบลชุม แสง 22 คน องคการบริหารส วนตํ าบลวัง จันทร 36 คน
องคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม 32 คน และองคการบริหารสวนตําบลปายุบใน 31 คน รวมทั้งสิ้น 121 คน โดยผูวิจัย
ใชแบบสอบถามประกอบดวยคําถาม 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบุคลากร ไดแก ระดับการศึกษา สายงานที่ปฏิบัติ
อายุ และอัตราเงินเดือน สวนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานการทํางาน โดยแบงเปนดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ดานลักษณะงาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และสวนที่ 3 เปนแบบวัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีลักษณะ
เปนมาตรประเมินรวมคา (Summated Rating Scale) ซึ่งประกอบดวยองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
บุคลากร 8 ดาน ของ ฮิวส และ คัมมิ่ง (Huse & Cumming, 1985:235 -238 อางถึงใน สุพจน งามสงา, 2550: 9 -12)
แบงเปนดานคาตอบแทนที่เพีย งพอและเปนธรรม ด านสภาพแวดลอมที่ถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย ดา นการไดรั บโอกาส
พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานการสงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงในหนาที่การงาน ดา นการมี
สวนรวมและการไดรับการยอมรับจากหนวยงาน ดานความมีระเบียบกฎเกณฑและการไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน
ดานความสมดุลของชีวิตสวนตนกั บ ชีวิต ในการทํางาน และด านความสั มพันธ ระหว างงานที่ป ฏิบัติกับสังคมในชุ มชน เป น
เครื่องมือในการเก็บขอมูลจากทุกหนวยประชากร และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ (Frequency) คารอยละ
(percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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1.ขอมูลลักษณะสวนบุคคลพบวาบุคลากรมีอายุเฉลี่ย 31.09 ป โดยสวนใหญมีอายุอยูในชวง 31 ปขึ้นไป รอยละ
50.4 และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญรอยละ 49.6 โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 8,681.07 บาท สวนใหญมี
อัตราเงินเดือนอยูในชวง 8,001 – 10,000 บาท รอยละ 45.5 และสวนใหญเปนพนักงานจางรอยละ 52.9
2. บุคลากรมีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานภาพรวมอยูในระดับมาก โดยลําดับที่ 1 คือ ดานความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน รองลงมาคือดานลักษณะงานและดานสภาพแวดลอมการทํางานตามลําดับ
3.บุค ลากรมีร ะดับ คุณภาพชี วิตโดยรวมอยู ในระดับ สู ง โดยลํ าดั บ ที่ 1 คือ ดานการมีส วนร วมและการไดรั บการ
ยอมรับจากหนวยงานอยูในระดับสูง รองลงมาคือดานความสัมพันธระหวางงานที่ปฏิบัติกับสังคมในชุมชนอยูในระดับสูง และ
ดานสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอยูในระดับสูงตามลําดับ
4. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลและปจจัย
การทํางาน พบวา
คาเฉลี่ย และส วนเบี่ย งเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํ างานจําแนกตามอายุ พบว าคุ ณภาพชีวิต การทํ างานใน
ภาพรวมของบุคลากรอยูในระดับปานกลางทั้งสามชวงอายุ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยตามชวงอายุจากมากไปนอย ดังนี้ ลําดับที่
1 คือ ชวงอายุ 20-25 ป ลําดับที่ 2 คือชวงอายุ 26-30 ป และอายุ 31 ปขึ้นไปตามลําดับ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานในภาพรวมของบุ คลากรอยูในระดับ ปานกลาง ทุกระดับการศึ กษา โดยลําดับที่ 1 คือระดับการศึ กษาปริญ ญาโท
รองลงมาคือบุคลากรที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีตามลําดับ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามอัตราเงินเดือนพบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน
ในภาพรวมของบุคลากรอยูในระดับปานกลางทั้งสามระดับอัตราเงินเดือน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยตามอัตราเงินเดือนจากมาก
ไปนอย คือ อัตราเงินเดือนระหวาง 8,001-10,000 บาท ลําดับที่ 2 คืออัตราเงินเดือนระหวาง 5,000 – 8,000 บาท และ
อัตราเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไปตามลําดับ
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คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามสายงานที่ปฏิบัติ พบวาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานในภาพรวมของบุคลากรอยูในระดับปานกลางทั้งสามประเภทสายงานที่ปฏิบัติ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยตามสายงามที่
ปฏิบัติจากมากไปนอย ดังนี้ ลําดับที่ 1 คือ พนักงานจาง รองลงมาคือ ลูกจางประจํา และพนักงานสวนตําบลตามลําดับ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ย งเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามป จจัยการทํ างานดานลั กษณะงานพบว า
บุคลากรที่มีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานลักษณะงานอยูในระดับสูงมีคุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง สวนบุคลากรที่มีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานลักษณะงานอยูในระดับต่ํามีคุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมอยูใน
ระดับต่ํา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามปจจัยการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน พบวาบุคลากรที่มีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานอยูในระดับสูง มีคุณภาพชีวิต
การทํางานภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สวนบุคลากรที่มีระดับความคิดเห็นตอปจจัย การทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงานระดับต่ํามีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับต่ํา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการ
ทํางาน พบวา บุคลากรที่มีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานอยูในระดับสูง มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สวนผูที่มีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานอยูในระดับต่ํา
มีคุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมอยูในระดับต่ํา
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คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามอายุของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 3 ชวงอายุ สอดคลองกับ
งานวิจัยของคงชีพ ตันตระวาณิชย (2543, บทคัดยอ) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิต
ของนายทหารชั้นประทวนในสังกัดกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค รวมทั้ง วไลพร เจริญพร (2546, บทคัดยอ) ได
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานที่ทํางานเปนกะในระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัท ไทยไวรแอนดเคเบิ้ลเซอรวิส
เซส จํ ากัด,รั ตติยา ศุภจิต กุลชัย (2546, บทคัดยอ) ได ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํ างานของพนั กงานปฏิบัติการในโรงงาน
อุตสาหกรรม กรณีศึกษาบริษัทไทยคิวคูวาอินดัสทรีสจํากัด, ณัฐเดช จันทรางศุ (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของกําลังพลกองดุริยางคทหารบก และปวันรัตน ตนานนท (2550, บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
เจาหนาที่ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม ที่พบวาอายุไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน อาจเนื่องมาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง สวนใหญมีอายุใกลเคียงกัน และมีความสัมพันธในลักษณะ
ไมเปนทางการสูง ทําใหมีความเอื้ออาทรฉันทพี่นองในการทํางานรวมกัน
คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามระดับการศึกษาอยูในระดับปานกลางทั้ง 3 กลุม สอดคลองกับงานวิจัย
ของคงชีพ ตันตระวาณิชย (2543, บทคัดยอ) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของ
นายทหารชั้นประทวนในสังกัดกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค รวมทั้ง วไลพร เจริญพร (2546,บทคัดยอ) ไดศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานที่ทํางานเปนกะในระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัท ไทยไวรแอนดเคเบิ้ลเซอรวิสเซส
จํ ากั ด ,รั ต ติ ย า ศุ ภ จิ ต กุ ล ชั ย (2546, บทคั ด ย อ ) ได ศึ กษาคุ ณภาพชี วิ ต ในการทํ างานของพนั ก งานปฏิ บั ติ การในโรงงาน
อุตสาหกรรม กรณีศึกษาบริษัทไทยคิวคูวาอินดัสทรีสจํากัด, ณัฐเดช จันทรางศุ (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของกําลังพลกองดุริยางคทหารบก และพรนิภา พงศพัฒนกิจโชติ (2547, บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการกรมการจัดหางานในสวนกลาง ที่พบวาระดับการศึกษาไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน อาจเนื่องมาจากบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร จังหวัดระยองสวนใหญมีระดับการศึกษาไมแตกตางกันมาก
อีกทั้งผูที่มีโอกาสปรับระดับการศึกษาใหสูงขึ้น ไมไดสงผลตอการปรับตําแหนงหรือฐานเงินเดือนมากนัก
คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามอัตราเงินเดือนอยูในระดับปานกลางทั้ง 3 กลุม สอดคลองกับงานวิจัย
ของคงชีพ ตันตระวาณิชย (2543, บทคัดยอ) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของ
นายทหารชั้นประทวนในสังกัดกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค, ปวันรัตน ตนานนท (2550, บทคัดยอ) ศึกษา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของเจาหนาที่ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม และนงลักษณ พูลทรัพย (2549, บทคัดยอ) ศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลคายนวมินทราชินี ที่พบวาอัตราเงินเดือนไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
อาจเนื่องมาจากสวนใหญของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร จังหวัดระยองเปนผูที่
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มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ และพื้นฐานครอบครัวจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทําสวนยางทําใหบุคลากรมีรายไดเสริมจาก
การทําสวนยาง ดังนั้นคุณภาพชีวิตจึงไมแตกตางกันเทาที่ควร
คุณภาพชีวิต การทํางานภาพรวมจําแนกตามสายงานที่ ป ฏิ บัติ อยู ใ นระดั บ ปานกลางทั้ง 3 กลุ ม สอดคล องกั บ
งานวิจัยของคงชีพ ตันตระวาณิชย (2543, บทคัดยอ) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิต
ของนายทหารชั้นประทวนในสังกัดกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค ที่พบวาสายงานที่ปฏิบัติไมมีผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางาน อาจเนื่องมาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร จังหวัดระยองสวนใหญ
เปนพนักงานจาง ซึ่งมีสัญญาจาง 4ป และมักจะเปนคนในพื้นที่ ทําใหบุคลากรรูสึกเปนกันเองในการทํางาน การลาออกหรือ
การประเมินใหออกกอนครบสัญญาจางจึงมักไมคอยเกิดขึ้น
คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามปจจัยการทํางานดานลักษณะงาน พบวา บุคลากรที่มีความคิดเห็นตอ
ปจจัย การทํ างานดานลั กษณะงานในระดับสูง มี คุณภาพชีวิต การทํ างานสูงกวาผูที่ มีความคิดเห็นต อปจจั ยการทํางานดาน
ลักษณะงานในระดับ ต่ํา สอดคล องกั บงานวิ จัยของจิ นตนา สมพงศ (2547, บทคั ดยอ) ศึ กษาคุณภาพชีวิต การทํางานของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต, ถวัลย บุญภักดี (2548,บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของขาราชการตํารวจชั้นประทวน: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี,
พรนิภา พงศพัฒนกิจโชติ (2547,บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมการจัดหางานในสวนกลาง และ
สุธาสิ นี ทวี สมบั ติ (2549, บทคัด ย อ) ไดศึ กษาคุ ณภาพชี วิ ตการทํ างานของบุค ลากรแผนกศั ลยกรรม โรงพยาบาลศู นย
เชียงรายประชานุเคราะห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่พบวาปจจัยการทํางานดานลักษณะงานมีผลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน อาจเนื่องมาจากผูที่เห็นวางานที่ตนทํามีความนาสนใจ ทาทายความสามารถ และตรงกับความรูความสามารถของตน
จะมีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา และมีความรูสึกที่ดีตองานตนเองรับผิดชอบอยู
คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามปจจัยการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน พบวา บุคลากรที่
มีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานในระดับสูงมีคุณภาพชีวิตการทํางาน สูงกวาผูที่มีความ
คิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานในระดับต่ํา สอดคลองกับงานวิจัยของจินตนา สมพงศ (2547,
บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจชั้ น ประทวนใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต , ถวัลย บุญภักดี
(2548,บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจชั้นประทวน: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, พรนิภา พงศพัฒนกิจโชติ (2547,บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการกรมการจัดหางานในสวนกลาง และสุ ธาสินี ทวีสมบัติ (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุ ณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลศูนยเชียงรายประชานุเคราะห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่พบวาปจจัยการทํางาน
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน อาจเนื่องมาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานสวนใหญเปนผูที่มี
ภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ ทําใหความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานเปนลักษณะฉันทพี่นอง คือระบบอุปถัมภสูง สงผลใหมีความรูสึกเปน
มิตร อีกทั้งองคการบริหารสวนตําบลมักจัดกิจกรรมกีฬา สันทนาการรวมกันระหวางพนักงาน สงผลใหเกิดทัศนคติที่ดีตอเพื่อน
รวมงาน และตองานที่ตนปฏิบัติอยู
คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานพบวา บุคลากรที่มีความ
คิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานในระดับสูง มีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาผูที่มีความคิดเห็นตอ
ปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานในระดับต่ํา สอดคลองกับงานวิจัยของจินตนา สมพงศ (2547, บทคัดยอ)
ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของข า ราชการตํ า รวจชั้ น ประทวนใน 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต , ถวั ล ย บุ ญ ภั ก ดี
(2548,บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจชั้นประทวน: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, พรนิภา พงศพัฒนกิจโชติ (2547,บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของขาราชการกรมการจัดหางานในสวนกลาง และสุธาสินี ทวีสมบัติ (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลศูนยเชียงรายประชานุเคราะห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่พบวาปจจัยการทํางาน
ดานสภาพแวดลอมการทํางานมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน อาจเนื่องมาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่ดี มี
แสงสวาง มีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบครัน นาจะมีความรูสึกกระตือรือรนในการทํางานมากกวา ความ
ขัดของใจ หรืออึดอัดในการทํางานนอยกวาผูที่มีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานในระดับต่ํา
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1. รัฐบาลควรมีนโยบายปรับขึ้นอัตราเงินเดือนใหมีความสอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบัน
2. องคการบริหารสวนตําบลควรมีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให
ตรงกับความตองการของบุคลากรเพื่อสงเสริมการพัฒนางานตอไป
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 1. ควรมีการสํารวจความตองการในการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อนําขอมูลที่
ไดไปใชในการกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป
2. ควรมีการจัดกิจกรรมนันทนาการรวมกันระหวางองคกรกับองคกรภายนอก หรือชุมชนเพื่อ
สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางพนักงาน และระหวางพนักงานกับชุมชน
3. ควรมีการจัดทําโครงการ Cleaning Day เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมของสถานที่
ทํางาน อันจะเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใหดีขึ้น
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 1. ควรมีการศึกษาประเด็นดานอื่น เพื่อใหเกิดความครอบคลุม เชนสุขภาพจิตของบุคลากร เปนตน
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าว
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ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Factors Affecting Employees’ Stressness in Working Operation
of Welgrow Industraial Estate in Chachoengsao Province
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของพนั กงาน อั นได แ ก ป จจั ย ส วนบุ ค คล และป จ จั ย ในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ผ ลกระทบต อการทํ างานของพนั กงานในนิ ค ม
อุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมไปถึงขอเสนอแนะและแนวในการแกปญหาเพื่อประโยชนสําหรับการนิค มแหง
ประเทศไทยและนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว
วิ ธี ดํ า เนิ นการวิ จัย โดยการใช แ บบสอบถาม เป น เครื่ อ งมื อในการเก็ บ รวบรวมข อมู ล จากพนั ก งานในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยจะสํารวจเฉพาะพนักงานทํางานดานอุตสาหกรรมยาง พลาสติก และหนังเทียม มีจํานวนบริษัท 31 บริษัท
จากที่มีรวมทั้งหมด 169 บริษัท ไดกลุมตัวอยาง 421 คน โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้ ไดแก การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา และการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใช
ทดสอบความแตกตางที่มีตัวแปรมากกวา 2 กลุม แลวจึงทดสอบความแตกตางระหวางกลุมดวยวิธีการ LSD ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ 0.05และใชการวิเคราะหแบบสมการถดถอยเชิงพหุเชิงคู ณ (Multiple Regression Analysis) ใชวิเคราะหห า
ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 กลุม
ผลการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญในนิคม อุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน ฝายปฏิบัติหนาที่ รายไดตอเดือน ที่แตกตางกันมีความเครียดของพนักงานแตกตาง
กัน อยางมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และปจจัย ในการปฏิบั ติง านด านลักษณะงาน ด านความก าวหน าในงาน ด าน
บทบาทในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน ดานจิตใจ รางกาย และ
พฤติกรรม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ปจจัยที่มีผลตอความเครียด, นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว, พนักงาน
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This research aimed to study the individual factors influencing the employees’ work stress; the
individual factors and the operating factors influencing the employees’ work at Wellgrow Industrial Estate
in Chachoengsao province including the suggestion and the solution guidelines for the beneficial of
Industrial Estate Authority of Thailand and Welgrow Industrial Estate.
………… The research procedure was conducted by applying the questionnaire as the tool of data
collection of the employees working in the industrial factory. The survey particularly focused on 421
workers working in rubber industry, plastic industry and leatherette industry for the target group, 31
companies from the total of 169 companies. The statistical analysis applied was; the descriptive statistics
and the inferential statistics. The specific One-Way ANOVA was selected to examine the exceeding two
variable differences following by the LSD analysis 0.05 of the statistical significance level (for the
intergroup differences) The multiple regression analysis for the relation between the two variables was
applied
afterwards.
…………………………………………………………………………...
……………………
The research result revealed that the most of the employees’ individual factors influencing their
stress in Wellgrow Industrial Estate were related to the differences of working period, positions dutie and
salarie at 0.05 of the statistical significance level. Besides, work types, work advancement, functional roles,
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working environment were also related to the mental, the body and the behavior of the employees’
stress at 0.05 of the statistical significance level.
Keywords: stress factor, Wellgrow Industrial Estate, employee

บทนํา

วัตถุประสงคการวิจัย
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ไพพ

ปจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาดานเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรไปอยางรวดเร็ว สงผลใหสภาพ
ความเป นอยู ของประชากรในประเทศมีการเปลี่ย นแปลงมากขึ้น การทํางานในองคกรในป จจุ บั น ล วนต องเผชิ ญ กับ การ
เปลี่ ยนแปลงอย างรวดเร็วหลายด าน ทั้ งทางดานสัง คม การเมื อง เทคโนโลยี การแข งขั น และสิ่ง ตางๆในการดํ าเนินชีวิต
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานที่ตองทํางานหลากหลาย และปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหพนักงานบริษัทตอง
เผชิญกับความเครียด ความเครียดนําไปสูความเหนื่อยลาเนื่องจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่ไมแนนอนในการทํางาน จึงเปน
สาเหตุใหเกิดความเครียด ซึ่งเรียกกันวา “ความเหนื่อยลาหมดไฟ” และความเครียดสวนมากมีความละเอียดออน เชน ปริมาณ
งานที่ เ พิ่ ม มากขึ้ นได รับ งานที่ ท าทายมากกวาความสามารถ ร วมถึ ง มี ค วามขัด แย ง กั บ เพื่ อนร วมงาน สภาพแวดล อมที่ ไ ม
เอื้ออํานวยในการทํางาน (James Manktelow, 2552)
จาการสอบถามบุคลากรที่มีค วามนาเชื่อถือในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงป ญหาที่กลาวมา
ขางตน พบวาหลายปที่ผานมามีพนักงาน ลาออก รวมถึงการขอลาหยุด ลาปวย และมีปญหาระหวางเพื่อนรวมงาน จากงานที่
ทําในอัตราที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ งทุกปโดยมีอัตราการลาออกของพนักงานดานอุตสาหกรรม ในป 2556 อยูที่รอยละ 14 (การ
นิคมอุต สาหกรรมแหง ประเทศไทย, 2556) และ กอให เกิด พฤติกรรมที่เป นลบตอตนเอง และคนรอบข าง ซึ่ง จะสงผลต อ
ประสิทธิภาพการทํางานที่ลดลง ซึ่งกอใหเกิดผลเสียกับตนเอง และองคกรในอนาคตภายหนาได
ดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาปจจัยในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลตอความเครียดของพนักงาน ในนิคม
อุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทราโดยศึกษาจากปจจัยสวนบุคคล และปจจัยในการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนแนวทางนําไป
ปรับปรุง และแกไขปจจัยในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนแนวทางการเผชิญความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน และสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีความสุข
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1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน
ฝายปฏิบัติหนาที่ รายไดตอเดือน และสุขภาพกับความเครียดของพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดานลักษณะงาน ดานความกาวหนา ดาน
บทบาทในการทํางาน ดานสัมพันธกับหนางานดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน กับ
ความเครียดของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยที่คาดวาจะมีอิทธิพลตอความเครียด ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่
ปฏิบัติ งานอยูในโรงงานอุต สาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทราและมี โรงงานจํานวน 31 บริษัท ที่ประกอบกิจการดาน
อุตสาหกรรมยาง พลาสติก และหนัง เทียม ซึ่ง ผูวิจัยได เห็นวาบริ ษัทที่ประกอบกิจการดานอุต สาหกรรมยานยนต ด ังกลาวมี
จํานวนมากกวา ธุรกิจกิจการอุตสาหกรรมดานอื่นๆและทําการกําหนดตัวแปรที่ใชในงานวิจัย ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ
1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแกเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาระยะเวลาในการปฏิบัติงานตําแหนงงาน
ฝายปฏิบัติหนาที่รายไดตอเดือนสุขภาพ
1.2 ปจจัยในการปฏิบัติงาน ไดแกลักษณะงานความกาวหนาในงานบทบาทในการทํางานความสัมพันธกับ
หัวหนางานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานสภาพแวดลอมในการทํางาน
2. ตัวแปรตาม
2.1 ความเครียดของพนักงานในการปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมเวลโกรว ไดแกดานจิตใจดาน
รางกายดานพฤติกรรม
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติง าน ตําแหนงงานฝาย
ปฏิบัติหนาที่ รายไดตอเดือน และสุขภาพที่แตกตางกันจึงทําใหพนักงานที่ปฏิบัติงาน ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีระดับความเครียดที่แตกตางกัน
2. ปจจัยในการปฏิบัติงาน ไดแก ลักษณะงาน ความกาวหนาในงาน บทบาทในการทํางาน ความสัมพันธกับหัวหนา
งาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน

ไพพ

วิธีดําเนินการวิจัย

ัฏรำ

วิ ธี ดํ า เนิ นการวิ จัย โดยการใช แ บบสอบถาม เป น เครื่ อ งมื อในการเก็ บ รวบรวมข อมู ล จากพนั ก งานในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยจะสํารวจเฉพาะพนักงานทํางานดานอุตสาหกรรมยาง พลาสติก และหนังเทียม ซึ่งมีจํานวนบริษัท 31 บริษัท
จากที่มี รวมทั้ งหมด 169 บริ ษัท ในนิ คมอุตสาหกรรมเวลโกรว จํ านวนพนั กงานที่ทํางานใน 31 บริษัท มี จํานวนพนักงาน
8,919 คน เมื่อคํานวณสูต รทราบประชากรของ Taro Yamane โดยหาขนาดกลุ มจัวอยางที่ค าความเชื่อมั่น 95% และ
ความคลาดเคลื่อน 5% (Yamane, 1973) และไดสํารองกลุมตัวอยางเพื่อปองกันความสูญเสีย 10% จึงไดขนาดกลุมตัวอยาง
เทากับ 421 คน โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้ ไดแก การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหโดยใชสถิติ
เชิงอนุมาน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)ใชทดสอบความแตกตางที่มีตัวแปรมากกวา 2
กลุม แลวจึงทดสอบความแตกตางระหวางกลุ มดวยวิธีการ LSD ที่ระดับนัยสํ าคัญทางสถิติ 0.05และใชการวิเคราะหแบบ
สมการถดถอยเชิงพหุเชิงคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 กลุม
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สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของพนักงานขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จากผล
การศึกษาในครั้งนี้ พบวา พนักงานสวนใหญในนิคม อุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนเพศชาย อายุ 20-30 ป
สถานภาพโสด ระดั บการศึกษามัธยมศึ กษาตอนปลาย หรื อ ปวช. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 3 ป ตําแหนงงาน
พนักงานทั่วไป ฝาปฏิบัติหนาที่ฝายผลิต รายไดตอเดือน ต่ํากวาหรือเทียบเทา 15,000 บาทสุขภาพแข็งแรง ปกติ
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยในการปฏิบัติงาน
1. ดานลั กษณะงาน พนักงานสวนใหญมี ระดับปฏิบั ติงานที่ไ ดรับดานลั กษณะงานโดยภาพรวมระดับ ปฏิบัติงานที่
ไดรับอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา พบวา งานที่ทํามีความเรงดวนทําใหงานประจํามีความลาชา มีระดับนัยสําคัญมาก
เปนอันดับ 1 รองลงมา คือ งานที่ทําปริมาณมากเกินไปและงานที่ทํามีความยุงยากและซับซอนเกินไป
2. ด านความกาวหน าในงาน พนักงานสวนใหญ มีระดั บปฏิ บัติงานที่ได รั บความก าวหน าในงาน โดยเฉพาะระดั บ
ปฏิบัติงานที่ไดรับอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา พบวางานที่ทําอยูไดรับการสนับสนุนพัฒนาความรู เชน การอบรม มี
ระดับนัยสําคัญมากเปนอันดับ 1 รองลงมา คือ งานที่ทําอยูปจจุบันสงเสริมใหทานไดรับความรูเพิ่มเติม และมีการสอนงานและ
ใหขอมูลงานที่เหมาะสม
3. ดานบทบาทในการทํางาน พนักงานสวนใหญมีร ะดับปฏิบัติงานที่ไดรับดานบทบาทในการทํางาน โดยภาพรวม
ระดับปฏิบัติงานที่ไดรับอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา พบวา พนักงานไดรับงานหลายอยางในเวลาเดียวกัน มีระดับนัยสําคัญ
เปนอันดับ 1 รองลงมา คือ หัวหนางานของทานมีความคาดหวังสูงจากการปฏิบัติงานของทานและงานที่ไ ดรับมอบหมายมี
ขอมูลไมเพียงพอ ทําใหภาระงานเพิ่มขึ้น
4. ดานความสัมพั นธกับหัวหนางาน พนักงานสวนใหญ มีระดับปฏิ บัติงานที่ ไดรับดานสัมพันธกับหัวหนางาน โดย
ภาพรวมระดับปฏิบัติงานที่ไดรับอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา พบวาหัวหนางานมีความเปนกันเองกับพนักงาน มีระดับ
นัยสําคัญเปนอันดับ 1 รองลงมา คือหัวหนางานยินดีรับฟงความคิดเห็นของทาน
5. ดานสัมพั นธกับเพื่ อนรวมงาน พนั กงานส วนใหญมี ระดั บปฏิ บัติง านที่ได รับด านสั มพันธกับเพื่ อนร วมงาน โดย
ภาพรวมระดับปฏิบัติงานที่ไดรับอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา พบวา พนักงานสามารถทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานไดเปน
อยางดี รองลงมา คือ เมื่อทานเกิดปญหาในการทํางาน เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือทานเปนอยางดี และทานเปนที่ยอมรับ
ของเพื่อนรวมงาน
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6. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พนักงานสวนใหญมีระดับปฏิบัติงานที่ไดรับสภาพแวดลอมในการทํางาน โดย
ภาพรวมระดับปฏิบัติงานที่ไดรับอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา พบวาแสงสวางบริเวณที่ทํางานมีความเหมาะสม รองลงมา คือ
การจัดการสถานที่ทํางานสะดวกตอการปฏิบัติงาน และมีอุปกรณสํานักงานเพียงพอตอความตองการ
7. ภาพรวมปจจัยในการปฏิบัติงาน พนักงานสวนใหญมีระดับปฏิบัติงานที่ไดรับ โดยภาพรวมระดับปฏิบัติงานที่ไดรับ
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา พบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีระดับความสําคัญอยู
ในระดับมาก รองลงมา คือ ปจจัยในการปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก และ
ปจจัยในการปฏิบัติงานดานบทบาทในการทํางาน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก
สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเครียดที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน
1. ความเครียดของพนักงาน ดานจิตใจ พบวาพนักงานสวนใหญมีความเครียดของพนักงานดานจิตใจ โดยภาพรวม
ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาพบวา ปจจัยอันดับ 1 คือ มีความเบื่อหนายความเครียดของพนักงาน
อยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ รูสึกฟุงซาน ฉุนเฉียว โกรธงาย ความเครียดของพนักงานอยูในระดับปานกลาง และขาด
สมาธิในการทํางาน ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย
2. ความเครี ยดของพนั กงาน ดานรางกาย พบวาพนักงานส วนใหญมีค วามเครี ยดของพนั กงานดานรางกาย โดย
ภาพรวมความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอยที่สุด เมื่อพิจารณา พบวา ปจจัยอันดับ 1 คือ มีอาการปวดศีรษะขางเดียว
ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย รองลงมา คือ มีอาการนอนไมหลับเสมอ ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย
และมีอาการเบื่ออาหาร ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย
3. ความเครียดของพนักงานดานพฤติกรรมพบวาพนักงานสวนใหญมีความเครียดของพนักงานดานพฤติกรรม โดย
ภาพรวมความเครี ยดของพนักงานอยูในระดั บ นอย เมื่ อพิจารณา พบวา ปจจัยอั นดับ 1 คื อ ตื่ นเต นงายกับ เหตุ การณที่ไ ม
คุนเคย ความเครียดของพนักงานอยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ มีการใชจายเงินมากเกินควร ความเครียดของพนักงาน
อยูในระดับปานกลาง และการขากงานบอยๆ ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย
ภาพรวมความเครียดของพนักงาน พบวาพนักงานสวนใหญมีความเครียดของพนักงานโดยภาพรวม ความเครียดของ
พนั กงานอยูใ นระดั บ น อยเมื่ อพิ จารณา พบว า ป จจั ยอั นดั บ 1 คือ ความเครี ย ดของพนักงานด านจิต ใจ ความเครี ยดของ
พนักงานอยูในระดับนอย รองลงมา คือ ความเครียดของพนักงานดานพฤติก รรม ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย
และความเครียดของพนักงานดานรางกาย ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอยที่สุด
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จากการศึ กษาป จจั ย ที่ ผลต อความเครี ยดในการปฏิบั ติ ง านของพนั กงาน ในนิ คมอุ ต สาหกรรมเวลโกรว จัง หวั ด
ฉะเชิงเทราสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
ขอมูลปจจัยสวนบุคคลพนักงานสวนใหญในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนเพศชาย อายุ 20-30
ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 3 ป ตําแหนงงาน
พนักงานทั่วไป ฝาปฏิบัติหนาที่ฝายผลิต รายไดตอเดือน ต่ํากวาหรือเทียบเทา 15,000 บาทสุขภาพแข็งแรง ปกติ ผลของระดับ
ความเครียดของพนักงาน พบวาพนักงานมีความเครียดในระดับนอย โดยมีเพศชายมีความเครียดมากกวาเพศหญิง ซึ่งการวิจัย
สอดคลองกับผลวิจัยของ สิทธา เศรษฐสิทธิ์ปรีดา(2553) ไดศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความเครียดของพนักงาน : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลบี แครเมดิค อลเซ็นเตอรกรุง เทพฯ ผลการวิจัยพบวา ผลของระดับ ความเครี ยดของพนั กงานพบว าพนั กงานมี
ความเครียดในระดับต่ํา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีอายุระหวาง 20-30 ป เปนพนักงานที่มีตําแหนงงานอยูฝายการ
พยาบาล อายุงานระหวาง 1-5 ป และมีรายไดตอเดือนประมาณ 20,000-30,000 บาท
ปจจัยในการปฏิบัติงาน
1. ดานลักษณะงาน โดยพนักงานสวนใหญมีระดับปฏิบัติที่ไดรับอยูในระดับปานกลาง งานที่ทํามีความเรงดวนทําให
งานประจํามีความลาชา รองลงมางานที่ทํามีปริมาณมากเกินไป และงานที่ทํามีความยุงยากและซับซอนเกินไป ซึ่งสอดคลอง
กับผลวิจัยของ ญานิภา จันทรบํารุง ปจจัยในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท
บางกอกกลาส จํากัด (2555) ที่กลาววา ลักษณะงานซึ่งสวนใหญไดรับงานที่ทํามีปริมาณมากจนเกินไป และมีความเรงดวนใน
งานที่ทําจนเกิดความลาชาตามมาภายหลัง แตผลของความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย เนื่องจากมีเพื่อนรวมงานที่ดี
และใหการชวยเหลือในยามที่เกิดปญหาในการปฏิบัติงาน
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2. ดานความกาวหนางาน โดยพนักงานสวนใหญระดับปฏิบัติงานที่ไดรับอยูในระดับปานกลาง งานที่ทําไดรับการ
สนับสนุนพัฒนาความรู เชน การอบรม การศึกษาตอ รองลงมางานที่ทําอยูปจจุบันสงเสริมใหทานไดรับความรูเพิ่มเติม และมี
การสอนงานและใหขอมูลงานที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปุณญนุช ถนอมกลอม (2555) ปจจัยที่สงเสริมขวัญ
และกํ า ลั ง ใจของการปฏิ บั ติ ง านในอาชี พ ข า ราชการของพยาบาลวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาลตํ า รวจ ที่ กล าวว า เพื่ อ ให เ กิ ด
ความกาวหนาในการทํางาน ผูบริหารโรงพยาบาลตํารวจควรมีการสนับสนุนความกาวหนาในการทํางานดานอื่นๆ เช น การ
สนับสนุนทุนการวิจัย การสนับสนุนการศึกษา การสนับสนุนใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ในองคกร เปนตน เพื่อเปน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง
3. ดานบทบาทในการทํางาน โดยพนักงานสวนใหญระดับปฏิบัติงานที่ไดรับอยูในระดับมาก งานที่ทําไดรับงานหลาย
อยางในเวลาเดียวกัน รองลงมาหัวหนามีความคาดหวังจากการปฏิบัติงานของทานสูงมากจนเกินไป ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัย
ของ เจริญศรี วิสุทธิเนตรสกุล (2553) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียดและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน
อํานวยสินเชื่อสังกัดสํางานธุรกิจขนาดกลางนครหลวง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดให กับพนักงาน
อํานวยสินเชื่อ กอใหเกิดความเครียดในระดับมาก ไดกลาวไววา “ฉันตองรีบเรงแขงกับเวลาเพื่อใหทันกําหนด” ตองใหทันตอ
เวลาเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาผูมาขอกูมากที่สุด จึงสรางความเครียดใหกับพนักงานอํานวยสินเชื่อ
4. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยพนักงานสวนใหญระดับปฏิบัติงานที่ไดอยูในระดับมากสถานที่ทํางานมีแสง
สวางเพียงพอ และมีความเหมาะสม รองลงมา การจัดการสถานที่ทํางานสะดวกตอการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปวิตรา ลาภละมูล (2557) ความเครียดภายในองคกรที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท อ.เทค.คอมมูนิเคชั่น จํากัด กลาววา ในขอพื้นที่ใชสอยสําหรับปฏิบัติการไมเพียงพอ และอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
ไม เ พี ย งพอต อความต องการ ถ า พนั กงานมี ค วามคิ ด เห็ นต อ องค ก ร ในด านสภาพแวดล อมในการทํ างานเพิ่ ม ขึ้ น ก็ จะ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในดานคุณภาพนอยลดลงเล็กนอย
ขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
1. ขอมูลปจจั ยสวนบุ คคลที่แ ตกตางกันมีค วามเครียดของพนักงานแตกตางกั น โดยผลการวิจัย พบวาพนั กงานที่
ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ที่มีอายุแตกตางกัน มีความเครียดของพนักงานแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุมารินทร เจริญสวัสดิ์ (2550) สาเหตุและผลของความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากร โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยพบวาโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ใน
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุแตกตางกันมีสาเหตุของความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความเครียดของ
พนักงานแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐานซึ่งการศึกษาครั้งนีส้ อดคลองกับผลการวิจัยของฐาปนี วังกานนท (2556) ปจจัยดาน
การทํางานที่มีอิทธิตอความเครียดของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท แอมพลาสอินดัสตรี พนักงานที่ทํางานมาระยะเวลานาน
สวนใหญจะมีอายุมาก จะมีประสบการณในการทํางานสูงกวาพนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานนอยกวา และเมื่อตองเผชิญ
กับความกดดันในการทํางานจะสามารถรับมือกับสถานการณกดดันตางๆไดดีกวา
พนักงานที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน มีความเครียดของพนักงานแตกตาง
กัน เป นไปตามสมมติ ฐ านซึ่ง การศึ กษาครั้ งนี้ ไ มส อดคลองกับ ผลการวิ จัย ของผลงานวิ จัย พบว าชิด ชนก นาชัย เวช (2554)
ความสัมพันธระหวางความเครียดและผลที่ตามมาของความเครียดของพนักงานสายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) พนักงานสายทรัพยากรบุคคลที่มีตําแหนงงานตางกัน มีผลที่ตามมาของความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
พนั กงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านในนิ ค มอุ ต สาหกรรมเวลโกรว ที่ มี ฝ ายปฏิ บั ติ ง านและหน าที่ ป ฏิ บั ติ ง านแตกต า งกั น มี
ความเครียดของพนักงานแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐานซึ่งการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธัญรดา จิตสุรผล
(2553) แรงจู งใจ ความเครี ยด และพฤติ กรรมการทํ างานของพนั กงาน บริ ษั ทประกั นวินาศภั ย ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลงานวิจัยพบวา พนักงานฝายวิชาการ มีพฤติกรรมการทํางานดานปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ ในระดับสูงกวาพนักงานฝาย
ประกั นภัย จึงทํ าให พนักงานในบริ ษัทประกันวินาศภัยที่ อยูต ามฝายตางๆ มี พฤติ กรรมการทํางานดานปฏิ บัติตามระเบีย บ
ขอบังคับ มักไมคอยปฏิบัติตามระเบียบ เพราะตองออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ดวย ซึ่งตางจากฝายบัญชี/การเงิน หรือฝาย
วิชาการ ที่ปฏิบัติแตภายในสถานที่เทานั้น
พนั กงานที่ ป ฏิบั ติ งานในนิค มอุต สาหกรรมเวลโกรว ที่มี ร ายไดต อเดื อนแตกต างกั น มี ความเครี ย ดของพนั กงาน
แตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ไมสอดคลองกับผลการวิจัยของเศรษฐพงษนวะมะรัตน (2550) การศึกษา
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ความเครียดของกําลังพลกรมวิทยาศาสตรทหารบก ผลการวิจับพบวากําลังพลกลุมที่มีรายไดต่ํามีระดับความเครี ยดสูงกวา
กําลังพลกลุมรายไดสูง อยางมีนัยสําคัญ จากการดํารงชีวิตประจําวันเรื่องครอบครัวและการเงิน มีอาการเครียดทางกายและ
จิตใจออกในดานอาการเครียดทุกระบบ
2. ปจจัยในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับผลของความเครียด โดยผลการวิจัย พบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานดาน
ลักษณะงานมีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน ซึ่งเปนตามสมมติฐาน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ
นริศรา วงคเลย (2551) กลาวคือ การรับรูเกี่ยวกับลักษณงานที่ปฏิบัติ ความเสี่ยงของงาน ความยากงายของงาน ปริมาณงานที่
รับผิดชอบ บุคลากรในเรือนจํากลางเชียงใหมตองปฏิบัติงานในการดูผูตองขังเพิ่มจํานวนมากขึ้น และสถานที่รองรับยังคับแคบ
สัดสวนเจาหนาที่ในการดูแลผูตองขังก็ไมเพียงพอจึงตองมีการทํางานลวงเวลา อีกทั้งตองทํางานแขงกับ เวลาในชวงที่ญาติมา
เยี่ยมผูตองขังจํานวนมาก และงานมีความจําเจ ซ้ําซาก นาเบื่อ จึงสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ปจจัยในการปฏิบัติงานดานความกาวหนางานมีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน ซึ่งเปนตามสมมติฐาน ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ พินนะรัฐ รัตนภัทโชค (2544) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดและความสัมพันธ
ระหวางความเครียดกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานสินเชื่อ : ศึกษากรณีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
ใหญ พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียด ไดแก ความกาวหนาในการทํางาน ปริมาณงาน เงินเดือน นโยบายองคกร
ลักษณะงาน ความสั มพั นธกับ ผู บัง คั บบั ญ ชา ความสั มพั นธ กับ เพื่อนร วมงาน อั ตรากํ าลั ง การประเมิ นผลงาน และความ
รับผิดชอบในงาน และพบวาความเครียดมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
ปจจัยในการปฏิบัติงานดานบทบาทในการทํางานมีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน ซึ่งเปนตามสมมติฐาน
ซึ่งการศึกษาครั้ง นี้ส อดคล องกับผลการวิจัยของ เรณู สุข ฤกษกิจ (2554) ป จจั ยที่ มีผ ลต อความพึง พอใจในการปฏิ บัติ งาน
บุคลากร ในบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ถาบุคลากรพอใจระเบียบกฏ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงาน พอใจในงานที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย การกําหนดนโยบายที่ใชในการบริหาร การแบงบทบาทหนาที่รับผิดชอบมีความชัดเจน และถาปจจัย
เหลานี้มีมากขึ้นจะทําใหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น
ปจจัยในการปฏิบัติ งานดานสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับความเครียดของพนั กงาน ซึ่งเปนตาม
สมมติ ฐาน ซึ่งการศึ กษาครั้งนี้ สอดคลองกับผลการวิจัย ของ ชัชวาลย มีส กุล (2540) ป จจัย ที่มีอิทธิพลตอความเครีย ดของ
พนั กงานในนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู จั ง หวั ด สมุ ทรปราการ กล าวว า สภาพแวดล อมที่ ทํ างานที่แ ตกต างกั นของส ง ผลต อ
ความเครียดของพนักงานในโรงงานแตกตางกัน โดยพิจารณารวมทั้งอุตสาหกรรม พบวา สภาพแวดลอมทางชีวภาพ และระบบ
ความปลอดภัยของเครื่องจักร มีอิทธิพลอาจกอใหเกิดความเครียด เชน เกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ไมมีระบบความปลอดภัย
ของเครื่องจักรในการทํางาน เปนตน
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จากผลการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัด
ฉะเชิ งเทรา ครั้งนี้ ผูวิจัยจึง ขอเสนอความคิ ดเห็ นและขอเสนอแนะ เพื่อใหผูที่ มีความเกี่ ยวของ นํ าไปใชประโยชนเพื่ อเป น
แนวทางในการแกไข ปรับปรุง และปองกันไมใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน
1. ด านลั กษณะงาน ผู ที่ มีค วามเกี่ย วข องในการตั ดสิ นใจควรมี การพิ จารณากํ าหนดขอบเขตของงานให มี ค วาม
เหมาะสมกับพนักงาน เชน งานที่ทํามีความเรงดวนมากเกินไปทําใหงานประจําที่ทําอยูมีความลาชารวมไปถึง การทํางานนอก
เวลามากเกินไปจนไมมีเวลาพักผอนอีกดวย ปริมาณงานที่ทํามีมากเกินไป และลดขั้นตอนความยุงยากและซับซอนในงาน เปน
ตน จะชวยใหพนักงานลดความเครียดในดานลักษณะงาน
2. ดานความกาวหนาในงานผูที่มีความเกี่ยวของในการตัดสินใจควรมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาความรู เชน การ
อบรม การศึ กษาเรีย นต อ และงานที่ ทําอยู ปจจุบั นต องมีการสงเสริ มใหพ นักงานไดค วามรู เพิ่ม เติ ม จะชวยใหพ นักงานลด
ความเครียดในดานความกาวหนาในงาน
3. ดานบทบาทในการทํางานผูที่มีความเกี่ยวของในการตัดสินใจควรใหขอมูลที่เพียงพอกับการมอบหมายงานในแต
ละครั้ง และแบงแยกหนาที่ใหแตละบุคคลอยางชัดเจน เปนตน ซึ่งจะชวยใหพนักงานลดความเครียดในดานบทบาทหนาที่ใน
การทํางาน
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4. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ผูที่มีความเกี่ยวของในการตัดสินใจควรมีการปรับปรุงสถานที่ทํางาน ใหมีแสง
สวางเพียงพอ สะอาด สะดวก เรียบรอยอยูเสมอ และอุปกรณสํานักงานที่เพียงพอใหมีความเหมาะสมกับสถานที่ทํางาน ซึ่งจะ
ชวยใหพนักงานลดความเครียดในดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบ
และนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกรรัฐและเอกชน
2. ควรศึกษาถึ งปจจัยในดานอื่ นๆ ที่มีผ ลต อความเครีย ดในการปฏิ บัติง านของพนักงาน เพื่ อที่ จะทราบถึงป จจั ย
เหลานั้น แลวนํามาเปนแนวทางในการจัดการ แกไข ปรับปรุง กับองคกรอยางเปนระบบ
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วุฒินันท สุพร, อุดมลักษณ ระพีแสง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

บทคัดยอ

ัฏรำ

ไพพ

บทความนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาวาทกรรมการสื่อความหมายในบทเพลงลูกทุง 2) เพื่อศึกษา
สิ่งประกอบสรางวาทกรรมคําวา ชู ที่สะทอนผานบทเพลงลูกทุง 3) เพื่อศึกษาการใชพื้นที่ในการยอมรับคําวา ชู ในเพลงลูกทุง
อยางไร การศึกษาครั้งนี้เก็บขอมูลวาทกรรมที่ปรากฏในบทเพลงลูกทุงและลูกทุงหมอลําที่มีเนื้อหาสาระที่สอถึงคําวาชู ในชวง
ป 2550 - 2557 โดยใชแนวคิดวาทกรรม (Discourse) การวิเคราะหวาทกรรม (Discourse Analysis) มาเปนแนวทาง
การศึกษา ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ บทเพลงนําเสนอเรื่องราวของผูหญิงและผูชายที่มีความคิด ความปรารถนาและความ
ตองการทางเพศเปนประเด็นหลัก โดยพยามแหวกกรอบจารีตคานิยมของสังคมที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรม ถายทอดนําเสนอ
ผานบทเพลงดวยการใชเรื่องเพศสภาพ สถานภาพของคนที่เปนชูในสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคมที่
คอยควบคุมพฤติกรรมบุคคลเหลานี้อยู เรื่อง ชู ที่ถูกนําเสนอผานบทเพลงจึงเปนการผลิตซ้ําความคิดเพื่อแสดงคุณค าใหกับ
บุคคลที่ขึ้นชื่อวาเปน ชู
คําสําคัญ: ชู, วาทกรรม, เพศสภาพ, เพลงลูกทุง

Abstract

ิทยา

บทนํา

ลัยร

าชภ

The objectives of this article were as follow; 1) to examine discourse analysis of folk song,
2) to examine the construction of discourse terms ‘Chóo (paramour)’ reflected via folk songs,
3) to examine how to use of recognition space terms ‘Chóo (paramour)’ in folk song. This study colledled
the discourse data had appeared in folk songs and Thai Isan folk songs which composed of Chóo –
oriented content in the period of 2007 – 2014 by using concepts of discourse and discourse analysis as
guidelines. The result showed that these songs presented a story of one man and one woman who had
sexual conception, ambition, and desire as main concerns. They tried to break a tradition and value
frames set up by the society. It was communicated through songs by using sexuality, status of Chóo
(paramour) person in the society as well as culture and social norm which control over this type of
people. Therefore, the issue of Chóo (paramour) presented via the songs was just a reproduction of idea
to reflect the value of the a person who was labeled as Chóo (paramour).
Keywords: Chóo (paramour), Discourse, Sexuality, Folk song.

มห
าว

การศึกษาเพลงลูกทุงที่ผานมา นักวิจัยสวนมากจะมุงศึกษาเนื้อหาของเพลงและภาพสะทอนสังคมไทยในเพลงลูกทุง
โดยงานวิจัยยุคแรกจะเริ่มเปนการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของเพลงลูกทุงในดานภาษาและสังคม ภาพสะทอนและความเปนอยู
ของคนในสั งคม การศึ กษาเกี่ ยวภาพสะทอนของสั งคม ที่ป รากฏในเพลงลู กทุ ง เป นอี กประเด็นหนึ่ งที่ มีส นใจศึกษาอย าง
กว า งขวาง เนื่ องจากเพลงลู ก ทุ ง มี จั ง หวะท ว งทํ า นองที่ ไ พเราะฟ ง ง า ย และเนื้ อ หาของเพลงยั ง สะท อ นภาพของสั ง คม
เขาถึงการดําเนินชีวิตของคนในสังคมยุคปจจุบันไดเปนอยางดี
มิเชล ฟูโกต ( Michel Foucault) ไดใหความหมายของวาทกรรมวา หมายถึงกระบวนการสรางความหมายโดย
ภาษาและสัญลักษณตางๆ ที่ดํารงอยูใ นสังคม ประกอบกันเปนความรูความเขาใจในเรื่องหนึ่งๆ ซึ่งสงผลตอการกําหนดวาอะไร
คือความรู ความจริงและอะไรไมใช วาทกรรมเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยสังคมทัง้ โดยกลุมที่ครองอํานาจและกลุมที่ตอตานอํานาจ
จัดเปนเทคโนโลยีทางอํานาจที่ถูกใชทั้งการเก็บกดปดกั้นและจัดระเบียบวิถีชีวิตของคนในสังคม แตในอีกดานหนึ่งก็ถูกใชเพื่อ
ตอตานอํานาจ (Counter discourse) ตอตานระเบียบที่วาทกรรมหลักครอบงําอยู แมในปริมณฑลของวาทกรรมจะดูซับซอน
เกี่ยวพันและสับสนแตสําหรับชุด ของวาทกรรมแตละชุดที่ปรากฏออกมาจะมีลักษณะที่ “แสดงถึงระบบและกระบวนการใน
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การสราง/ผลิต (constitute) เอกลักษณ (identity) และความหมาย (significance) ใหกับสรรพสิ่งตาง ๆ ในสังคมไมวาจะ
เปนความรู ความจริง อํานาจ หรือตัวตนของเราเอง”(ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2542: 90)
กล าวโดยสรุ ป แล วความคิ ด เกี่ ย วกั บ เรื่ องวาทกรรมของมิ เ ชลล ฟู โ กต นอกจากจะเป นเรื่ อ งที่ ม ากกว าภาษา
คําพูดหรือการตีความแลว ยังเปนเรื่องของอํานาจและความรุนแรงที่แสดงออกมาในรูปของภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม
(Discursive Practices) ในสังคม หรือที่ฟูโกต กลาวไวในปาฐกถานําในงานเขียนเรื่อง “The order of discourse” วา “ใน
ทุกทุกสัง คมการผลิตวาทกรรมจะถูกควบคุม คัดสรร จัดระบบและแจกจายภายใต กฎเกณฑชุดหนึ่ ง ซึ่งมี หนาที่พ ลิกแพลง
เพื่อใหเรามองไมเห็นอํานาจและอันตราย รวมตลอดถึงความนาเกลียด นาสะพรึงกลัวของวาทกรรม เพื่อใหวาทกรรมดังกลาว
ดํารงความเหนือกวา/ความเปนเจาในสังคม สําหรับสังคมปจจุบันของเรา กฎเกณฑที่รูจักกันดีคือการกีดกัน การเก็บกด/ปดกั้น
ในรูปแบบ ที่เราคุนชินอยางมากนั่นคือ การหาม” (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2542 : 25)
ดังนั้นวาทกรรมจึงหมายถึงชุดความรู ความคิด ที่ถูกประกอบสรางขึ้นจากบริบทของสังคมและวัฒนธรรมผานภาษา
และสัญลักษณจากกลุมที่มีอํานาจและตอตานอํานาจ โดยมีระบบและกระบวนในการใหความรูความจริงของสิ่งตางๆ ไดแก
การสรางวาทกรรม วาทกรรมที่กอใหเกิดอัตลักษณ และการสรางความหมาย การวิเคราะหวาทกรรมจึงตอง “กระทําผาน
การศึ กษาและสื บ ค นถึ ง กระบวนการ ขั้ นตอน ลํ าดั บ เหตุ การณ และรายละเอี ยดปลี กย อยของการสร างเอกลั กษณ แ ละ
ความหมายใหกับสรรพสิ่งในสังคมทีห่ อหุมเราไวในรูปของวาทกรรม ตลอดจนภาคปฏิบัติการของวาทกรรม” (ไชยรัตน เจริญ
สินโอฬาร, 2542: 97 - 98)
เพลงลูกทุงหรือลูกทุงหมอลําเปนวรรณกรรมที่สะทอนภาพสังคมและวัฒนธรรมในแตละยุคสมัย เพราะนักประพันธ
เพลงย อมใช ป ระสบการณ ชี วิต ของตนในสั ง คมนํ า เสนอเนื้ อ หาใน บทเพลงซึ่ ง มี เ รื่ องราวชี วิ ต ของมนุ ษย แ ละสั ง คมอั น
หลากหลาย หนึ่งในเรื่องราวที่เปนกระแสตอการวิพากษวิจารณคูสังคมไทยในลักษณะที่ไมดีหรือเปนปญหาคือ เพลงที่สอถึงคํา
วา ชู ในสังคมไทยผานคําเรียกชื่อเพลงที่หลากหลายไดแก แฟนเก็บ แฟนนอย ผัวเขา เมียเขา ฯลฯ ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจวาท
กรรมการสื่อความหมายในบทเพลงลูกทุงที่เกี่ยวของหรือมีนัยสอแสดงถึงคําวา ชู

วิธีดําเนินการวิจัย

ลัยร

1. เพื่อศึกษาวาทกรรมการสื่อความหมายในบทเพลงลูกทุง
2. เพือ่ ศึกษาสิ่งประกอบสรางวาทกรรม คําวา ชู ที่สะทอนผานบทเพลงลูกทุง
3. เพื่อศึกษาการใชพื้นที่ในการยอมรับ คําวา ชู ในเพลงลูกทุงอยางไร

ิทยา

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งเปนงานวิจัยทางภาษาศาสตรที่ใชขอมูล
ทางวรรณกรรมประเภทเพลงลูกทุง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ชู : วาทกรรมการสื่อความหมายในบทเพลงลูกทุง ภายใต
กรอบแนวคิดเรื่อง วาทกรรม (discourse) การวิเคราะหวาทกรรม (Discourse Analysis) โดยการเก็บขอมูลจากเพลงลูกทุง
และเพลงลูกทุงอีสาน ที่มีเนื้อหาสาระที่สอถึงคําวาชู ในชวง ป 2550 - 2557 อาทิ เพลงแฟนเก็บ เพลงแฟนนอย เพลงผัว
เขา เพลงเมียเขา เพลงมักเมียเขา ฯลฯ

ผลการวิจัย

มห
าว

การศึกษาเรื่อง ชู : วาทกรรมการแสดงออกผานเพลงลุกทุง เปนการศึกษาวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative
research) โดยการเก็บขอมูลจากเพลงลูกทุง และเพลงลูกทุงหมอลํา ที่มีเนื้อหาสาระที่สอถึงคําวาชู ในชวง ป 2550 - 2557
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. วาทกรรมการสื่อความหมายในบทเพลงลูกทุง
บทเพลงกับพื้นที่ในการนําเสนอปฏิกิริยาทางสังคมและวัฒนธรรม
ชู หมายถึ ง การล วงประเวณี ข องชายหรื อหญิ ง ที่ มี เ มี ย หรื อสามี อยู แ ล วไปร ว มประเวณี กับ หญิ ง หรื อ ชายอื่ น
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ผูใดไดชื่อวาเปนชูจะถูกมองในแงลบวาไมดีในสังคมไทยถือวาผิดศีลธรรม ทําใหการแสดงออกของ
ผูเปนชูมักจะหลบๆ ซอนๆ เพราะกลัวบุคคลโดยทั่วไปพบเจอแลวเกิดความเสียหายแกตนและครอบครัว แตในพื้นที่ของบท
เพลงลูกทุงและลูกทุงหมอลําปรากฏเนื้อหาที่มีนัยสอแสดงถึงคําวา ชู ไดแกเพลง แฟนเก็บ ตําแหนงแทนคือแฟนนอย มักผัว

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
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เขา ผัวเขาผูบาวขอย ในใจอยากไดสอง มักเมียเขา อยากเปนแฟนเธอแทนเขา ยอมปนตนงิ้ว ขอจองในใจ ชีวิตฉันขาด
เธอไมได เพลงที่มีนัยสอแสดงถึงคําวา ชู มีการนําเสนอเนื้อหาทั้งเพลงของผูหญิงและเพลงของผูชาย ดังนี้
1. เพลงที่นําเสนอโดยผูหญิง คือ เพลงที่ผูหญิงขับรองดวยการถายทอดอารมณความรูสึกที่เจ็บปวดทุกข
ระทมจากการหลอกลวงของผูชาย ตัวอยาง

ไพพ

“หัวใจพลันรวงโรย โอดโอยน้ําตารวงริน เมื่อไดยิน หัวใจสิ้นสลาย
รูมั๊ยเขาเปนใคร คําถามที่ใครคนนั้น เอยถึงแฟนฉัน ดั่งคมมีดนับพันมาทิ่มแทง
เธอเรียกแทนไดซึ้งกวาใครวาสามีตามกฎหมาย เธอบอกไว
ฐานะของผูชาย คนที่ใจฉันเรียกแฟนนี่เขามาหลอกลวงฉัน จากวันวานฉันครอง
ตําแหนงแฟนเมื่อความจริงเริ่มแดง ตําแหนงแทนคือแฟนนอยทุกขระกําช้ําใจ
ถูกใครเคามองเหยียดหยาม เจ็บเพราะการกระทําจากชายที่มีแตคําวาหลอกลวง”
(ตําแหนงแทนคือแฟนนอย: หญิง ธิติกานต)
นอกจากนั้นพบวามีการนําเสนอความตองการของผูหญิงที่มีนัยสอแสดงวาเปน ชู กลาวคือตองการใหฝายชาย
มาหาและเห็นใจ ตัวอยาง

าชภ

ัฏรำ

“วันไหนพี่วางๆ แวะมาบางหนอยเปนไรใหเห็นใจคนคอย ผูหวงหาน้ําอาย
บขอหลายเดือนหนึ่งมาเพียงครั้งพอมีหวังไดหรือไป
ถึงบเปนเมียใหญฉันมีตําแหนงนอย กะเมียอาย..แมนดังกันเดนอ.. นอชายเอย....
เห็นใจฉันบาง วางไหมสักวันขอเวลาใหฉัน ใหฉันบางไดไหม
แวะมาเยี่ยมเยือน ใหเปนกําลังใจอยาตัดเยื่อใย ไปลับเหมือนไมกลับมา”
(ฮักผัวเขา: ศิริพร อําไพพงษ)
หรื อตัวอยางเพลงที่ นําเสนอความตองการของฝายหญิ ง ที่ ปรารถนาอยากจะได แฟนคนอื่ น เช น เพลงผัวเขา
ผูบาวขอย ของนองใหม เมืองชุมแพ

ลัยร

“ผัวเขาแตเปนผูบาวขอย เมียบอยูหนูก็จอบหลอยสบตากับผัวเพิ่น
แกลงหยิกแกลงหยอกบอกฮักแลวอายก็เขิน ชางนารักซะเหลือเกินหามใจ
เอาไวบอยู ยามวางตอนเมียอายบอยูบาน สงสายตามาประสานซาบซาน
ไปถึงหัวใจ อยากใหอายฮูวานองนั้นคึดจั่งใด ใจมันฮอนพอปานไฟ
สวนลึกในๆ ฮักอายอีหลี”
(ผัวเขาผูบาวขอย ของนองใหม เมืองชุมแพ)
2. เพลงที่นําเสนอโดยผูชาย คือ เพลงที่ถายทอดอารมณความรูสึกและความตองการของผูชายที่มีนัยสอ
แสดงวาเปน ชู เชน เพลงมักเมียเขา ของวีรพงษ วงศศิลป ที่ไดนําเสนอความทุกขความปรารถนาอยากไดแฟนคนอื่น ตัวอยาง

มห
าว

ิทยา

“ละอุกพอตายบอายเวา แนวหลงมักเมียเขามันอุกเอาในใจพี่
หลานางเอยผัวเจามีอายบเวา สิขอเขาแมนปาหนามโอยคนงาม โอโอยนอโอยละนา
โอยเดนาง ความฮักคนมันวนมาหาหมอง นอกใจเมียเจาของมาเทียวจองเมียเพิ่น
หลานางเอยเจาผูสูงเจิ้นเทิ่น อยาเมินอายหนายซังใจ
ตอตั้งหลงมักเมาเขีย โอยเมียเขาคนไทยสิแบงใจขอรวม”
(มักเมียเขา ของวีรพงษ วงศศิลป)
นอกจากนั้ น พบว า มี บ ทเพลงที่ ฝ า ยชายต อ งการผู ห ญิ ง ที่ มี ส ามี อ ยู แ ล ว ตั ว อย า ง เพลงมั ก เมี ย เขา
บทเพลงของ เกิดรักและชัยวุฒิ พรประถม
“ผวาตื่นยืนมองจองจับใจ เมียใครเดินมาชักนาสน ปากคิ้วคางสวย
สอางคนามนตาซนจนพี่แลตะลึง หมองหมนทนมาตั้งหลายป
ไมมีสาวใดที่นาสน ปากคิ้วคางสวยสอางคนาดึง
พอรูซึ้งวาเธอพึ่งเปนเมียเขา”
(มักเมียเขา: เกิดรักและชัยวุฒิ พรประถม)

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

เมื่อวิเคราะหเนื้อหาของบทเพลงลูกทุงและลูกทงหมอลํา พบวาลักษณะการเปนชู มีลักษณะตางดังปรากฏผานเพลง
1. เปนชูโดยไมรูตัว คือ ทั้งผูหญิงและผูชายตางถูกหลอกจากคนที่มีแฟนอยูแลว ตัวอยาง
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“ใครอยากจะเปนนอยใหคนเห็น มันมีเรื่องจําเปนดานครอบครัว
วาหลวมตัวเปนเมียนอยก็ชาง ที่ตกเปนนอยใชวานองงายปาน เขามาทุกวัน
จนวานองเชื่อใจ พอเจอเมียใหญถึงรูวาเราเปนนอย”
(ผิดหรือที่เปนนอย: จินตหรา พูลลาภ)

ไพพ

ละเธอมีผัวอยูแลว เปนหยังเฮ็ดใหชายหลง บอกอายมาตามตรง บวาหยัง
ดอกพอนอย นี่มาคอยตั๋วอาย บอกวาบมีไผจนโตอายนี่หลงเซือ ฮักเบิดใจบเหลือ
จั่งไดเห็นจั่งไดฮู มีผัวซอนกอนพี่ชาย ละจังแมนเฮ็ดใหอาย ระทมทุกขหนอหงอย
เหงา ฮักเมียเขาเบิดใจ เฮ็ดจั๋งไดสิลืมได
(มักเมียเขา: ศรีจันทร วีศรี)
2. เปนชูโดยรูตัว คือ ทั้งผูหญิงและผูชายรูวาอีกฝายมีแฟนอยูแลวแตก็ยังหลงรัก ตัวอยาง

าชภ

ัฏรำ

“อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอนั้นย้ําเตือนฉันอยูเสมอ
เธอบอกวางจากตัวจริง แลวเธอจะรีบมาเจอ รูไหมน้ําตาฉันเออ เมื่อเธอหันหลังจากลา
ลามโซหัวใจฉันไวใชงาน แตไมใหความสําคัญ ยกยองออกหนาออกตา เปนตุกตาคลายเหงา
อยูหองเชาคอยเธอโทรมา เมื่อเธอนึกอยากมาหา ฉันจึงมีคาในฐานะแฟน
แฟนเก็บ อยูแบบเจ็บๆ อยางคนเปนนอย มีหนาที่คอยชวยเธอบรรเทา
ยามเหงาออมแขนไมใชตัวจริง เปนไมไดแมแตตัวแทน
แคคนที่เธอหลบแฟน แอบมาหาเวลาใจเฉา”
(แฟนเก็บ: ตั๊กแตน ชลดา)

ิทยา

ลัยร

“ขอเปนแกว ในหัวใจจักหวางหยังกะซาง ขอไปนอนแนบขางเปนผัวนอยแมคุณ
บุญบาปฮายใหถือวามีกรรม การกระทําของโตสิรับเอาเหมิดเกี้ยง
ขอเพียงใหโอยสมใจนําแหน มักเมียเขาบไดเวาตองแยมันคาคางหวางคอ”
(มักเมียเขา: วีรพงษ วงศศิลป)
ถึงแมวาการนําเสนอเนื้อหาบทเพลงลูกทุงและลูกทุงหมอลําจะมุงสอแสดงถึงคําวา ชู เปนประเด็นหลัก
แตผลการศึกษาพบวาผูประพันธมิไดนําเสนอในลักษณะที่เปนความเสนหาของหญิงชายอยางเดียว ยังสอดแทรกผลที่เกิดขึ้น
จากการเปนชูซึ่งมีกรอบของสังคมหรือจารีตประเพณีเปนตัวกําหนด สามารถแบงได ดังนี้
1. การควบคุมทางสังคม เมื่อผูใดเลนชูมักจะถูกกระบวนการทางสังคมที่ไมเปนทางการเขาควบคุม ไดแก
การถูกเหยียดหยาม การถูกประจาน ถูกกลาวหาวาไมถูกตอง ผูคน หาวาชั่ว ชาวบานดูถูกเยยหยัน ตัวอยาง
“ถูกใครเคามองเหยียดหยาม เจ็บเพราะการกระทําจากชายที่มีแตคําวาหลอกลวง
คนที่ฉันเรียกแฟนเธอเรียกแทนไดซึ้งกวาใคร วาสามีตามกฎหมาย
เธอบอกไวฐานะของผูชาย คนที่ใจฉันเรียกแฟนนี่เขามาหลอกลวงฉัน”
(ตําแหนงแทนคือแฟนนอย: หญิง ธิติกานต)

มห
าว

“ฉันยอมหลวมตัวใครวาชั่วรักผัวชาวบาน ทนอดกลั้นอยูอยางทรมาน
ถูกประจานเมียนอยก็ยังคอยทน..หัวใจวุนยามนอนวาเหวหัวใจวุนยามนอนวาเหว
อุกใจเด อุกวาเพินบนอนบานสิหนีขางอีกบนอ
ไดแตรอรอรอรอรอไดแตรอรอแลวรอเลานอนรอผัวเขา มันแสน..กลุม...”
(ฮักผัวเขา: ศิริพร อําไพพงษ)

รรณ

“มันเหงาบมีสดชื่น มันเหงาบมีสดชื่นวันคืนบเปนตาอยู
โตพี่ชายเปนเพียงแคซูยานชาวบานเพิ่นสิหยัน
ตองจบกันละสัมพันธที่มี วาอายนี้มาสายเกินไป
รักเพียงใดตองตัดใจจากเจาคิดถึงบเซาเมียเขาเอย... อยากลืมแท”
(มักเมียเขา: ศรีจันทร วีศรี)
2. การใชกรอบจารีตประเพณี ไดแก หาวาผิดฮีตคองซึ่งเปนจารีตของชาวอีสานและผิดศีลธรรม ตัวอยาง
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การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

ไพพ

“คิดไวในใจนองก็อยากไดทั้งสอง แตกลัวผิดฮีตผิดคองถูกคนมองวาบดี
สิเลือกผูนั้นก็ยังเสียดายผูนี้ ตัดใจบไดอีหลี ฮักพี่สองคนเทากัน
ชะดวงชะตาหยังหนอพาใหมารูจัก ใหสองชายสุดที่รักมาเปนคูของฉัน”
(ในใจอยากไดสอง: ดอกรัก ดวงมาลา)

ัฏรำ

“กินแตเหลา แตเหลาเมามาเปนบาปวงดวงมาพอส่ํานี่ไปหลงซูผูอื่นเขา
สาวบเวาจั๊กเปนหามันแนวได คนจังไรคือผมมีบนอไทบาน
เปนหยังบยานบยานคําเพิ่นสอนไวแหน กาเมหามเลนชูเปนหยังหนอบจือจํา
อยากแตล่ํานําตั้งแตเมียเขาวาสนคนเฮา.. ฮักเมียเขาบวายเวน”
(มักเมียเขา: เกิดรักและชัยวุฒิ พรประถม)

าชภ

“อยากเปนแฟนเธอแทนเขา ฟาดินไดยินหรือเปลา
เสียงใจเหงาๆ พร่ําวอนยามที่เราไดชิดใกล
บอกใจใกลไปตองรีบถอยกอนพรมแดนศีลธรรมกั้นไว
หามใจไมใหสั่นคลอนแมรักที่มาแทรกซอน”
(อยากเปนแฟนเธอแทนเขา: ตั๊กแตน ชลดา)
3. การใชกรอบทางวัฒนธรรม ไดแก ความเชื่อเรื่องเวรกรรม บุญบาป ตัวอยาง

ลัยร

“กรรมของอายหรือเวรของเธอไดมาพอเพียงผาน
กรรมของอายหรือเวรของเธอไดมาพอเพียงผาน
ไดฮักกันซ่ํานี่ลารางฮักจร คิดออนตอนนําแตเมียเขา
หลงเมามัวฮักเธอเบิดแลว ใจเคยแปวบัดยามมาเห็นมาอุกคักแหน”
(มักเมียเขา: ศรีจันทร วีศรี)

ิทยา

“มาบใหแทนอนอดวงสิขอควงตอนสายวาพอใจแลว
ขอเปนแกวในหัวใจจักหวางหยังกะซางขอไปนอนแนบขางเปนผัวนอยแมคุณ
บุญบาปอายใหถือวามีกรรม การกระทําของโตสิรับเอาเหมิดเกี้ยง ขอเพียงใหโอยสมใจนําแหน”
(มักเมียเขา: วีระพงษ วงศศิลป)

มห
าว

2. สิ่งประกอบสรางวาทกรรม คําวา ชู ที่สะทอนผานบทเพลงลูกทุง
วาทกรรมที่มีเนื้อหาสอนัยแสดงคําวา ชู ไดใชพื้นที่เพลงในการนําเสนอเนื้อหาซึ่งมีสิ่งที่เปนตัวประกอบสรางใหวาท
กรรมนี้เกิดขึ้น โดยมีปจจัยตางๆ ดังนี้
2.1 การประกอบสร างดวยกรอบคิด เพศสภาพ จากบทเพลงที่นําเสนอพบว าได นําเรื่องราวของผูห ญิงและผู ชาย
ที่มี ค วามคิด ความปรารถนาที่ อยากจะไดแ ฟนคนอื่นมาเป นแฟนตน ซึ่ ง เป นการนํ าเสนอพฤติ กรรมทางเพศและทัศ นคติ
ทางเพศของมนุษยในสังคมผานบทเพลง
2.2 สถานภาพทางสังคม ผูหญิงและผูชายที่ถูกนําเสนอวาเปนชู มีสถานภาพแตกตางกัน คือ สถานภาพของผูชายมี
ลักษณะที่เทาเทียมหรือสูงกวา เชนในบทเพลงมักเมียเขาพบวา ผูชายจะเปนฝายไปจีบหรือคิดกระทําเสนหาทางเพศตอฝาย
หญิงใหมาหลงรักตน ในขณะที่ผูหญิงมีสถานภาพเปนรอง กลาวคือ เปนผูถูกระทําใหหลงรักแลวถูกทอดทิ้ง หรือไมก็มีความ
เสนหาหรือปรารถนาชายที่มีฐานะหรือครอบครัวแลว
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2.3 ชองทางนําเสนอ เรื่องราวของหญิงหรือชายที่ไดชื่อวาเปนชู ถือวาผิดศีลธรรมในสังคมไทย เรื่องเหลานี้มักจะ
ถูกซอนเรนปดบังไมนําเสนอในที่สาธารณะ แตเมื่อมีสื่อหรือบทเพลงเขามา การนําเสนอเรื่องราวทางเพศของหญิง และชายที่
ขึ้นวาเปนชู ก็ไดถูกนําเสนอผานบทเพลงซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะ ผูคนสามารถรับฟงไดอยางเปดเผย ทําใหเรื่องราวความเปน
ชูถูกผลิตขึ้นและผลิตซ้ําความคิดความปรารถนาทางเพศของหญิงและชาย วาทกรรมชูจึงมีอํานาจในการผลิตซ้ําความหมาย
ใหกับสังคม อันสะทอนถึงรสนิยมของผูฟ งและการนําเสนอความจริงของสังคม
2.4 วัฒนธรรมและบรรทัดฐานสังคม ถึงแมวาผูประพันธบทเพลงที่สื่อถึงวาทกรรมชูจะนําเสนอประเด็นทางเพศเปน
หลัก แตพบวามีการนําเสนอกระบวนการของสังคมที่คอยควบคุมบุคคลเหลานี้ให อยูในลักษณะที่ถูกที่ค วรตามศีลธรรม ซึ่ ง
อาจจะไมใชวัตถุประสงคหลักในการนําเสนอ แตก็เปนสิ่งสะทอนใหเห็นคานิยมของคนในสังคมที่ยังมองบุคคลที่เปนชูวาไมดี
3. วาทกรรมในบทเพลงกับการสรางคุณคาใหบุคคล
เมื่ อ คนที่ ถู ก ว า เป น ชู ไ ม มี พื้ น ที่ ใ นการนํ า เสนอตนเองด า นความคิ ด ความปรารถนาหรื อ พฤติ ก รรมทางเพศ
การนําเสนอเนื้อหาเหลานี้ผานบทเพลง จึงเปนการนําเสนอความจริงของสังคมวายังมีบุคคล เชนนี้อยูและบุคคลเชนนี้ก็ยัง
ตองการที่จะแสดงออกถึงตัวตนใหคนอื่นไดรับรู ซึ่งการนําเสนอผานวาทกรรมชู อาจเปนลักษณะโดยตรงหรือโดยออมของ
เนื้อหาก็ตาม แตก็เปนสิ่งยืนยันไดวาวาทกรรมนี้มีการกอเกิดขึ้นและถูกผลิตซ้ําจนทําใหมองเห็นอํานาจของวาทกรรมที่มีตอ
รสนิยมของผูฟง วาทกรรมชูจึงเปนเสมือนเครื่องฉายภาพแสดงความคิดของคนที่ถูกกลาวหาวาเปนชู แสดงความปรารถนา
ของชายและหญิงที่ตองการความสุขทางเพศ และแสดงอารมณของบุคคลเหลานี้ในลักษณะที่นาเห็นใจ เพราะเมื่อพิจารณา
เนื้อแลวพบวาบุคคลเหลานี้มักจะถูกหลอกลวง ไมสมหวังในความรักความปรารถนา เปนตน ประเด็นการนําเสนอจึงเนนให
คนอื่นเห็นใจและเขาใจคนที่ถูกกลาวหาว าเปนชู วาทกรรมชู จึงเปนการสรางความหมาย ความจริง และสรางคุณคาใหกับ
บุคคลเหลานี้

สรุปและอภิปรายผล
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วาทกรรม “ชู” จึงเปนการสื่อความหมายอันแสดงถึงความจริงของสังคมไทยผานปฏิบัติการ วาทกรรมซึ่งแฝงไวดวย
กฎเกณฑ ทํ าใหเราไมส ามารถมองเห็นความนาเกลี ยดความไม ดีห รืออั นตรายต างๆของวาทกรรมลักษณะเช นนี้ เรีย กว า
อํานาจของวาทกรรม การประกอบสรางบทเพลงที่สอแสดงถึงคําวาชูที่ปรากฏในสังคมเปนการผลิตซ้ําวาทกรรมเพื่อตอกย้ํา
แนวคิ ดเรื่ อง ชู ที่ ถู กปด กั้ นในสั ง คม ให ออกมาสู สั งคมมากขึ้ นโดยการสร างความเห็ นใจผ านบทเพลง เพราะวาผู ที่ ถู ก
ตราหนาวา ชู ยอมไมสิทธิเรียกรองสิ่งใด จากสังคม แตในบทเพลงสังคมไทยอาจถือวาเปนเรื่องไมจริงจังที่สามารถนําเสนอ
ได ถึง แมวาวาทกรรม ชู จะไม สามารถระบุวาเกิด ขึ้นไดอยางไรใครสามารถผลิ ตสร างวาทกรรมนี้ขึ้ นมากอ นหรื อมาหลั ง
แตก็สามารถวิ เคราะหไ ดวาบทเพลงสรางขึ้ นโดยนั กประพั นธ เพลงที่ อยู ภ ายใต ระบบการผลิต ซึ่ง มีนายทุ นและการตลาดที่
สอดคลองกับเศรษฐกิจ ดังนั้นเพลงที่สื่อออกมาจึงเชื่อมโยงใยไปถึงตนตอของผูผลิตสรางวาทกรรมซึ่งสัมพันธกับสภาพสังคม
และเศรษฐกิ จ การผลิ ตวาทกรรมจึงต องพิ จารณารสนิ ยมของผูบริ โภคเพลงที่ มีเนื้ อหาเหล านี้ และเงื่อนไขในการผลิต เป น
ตัวกําหนด
การศึกษาวาทกรรม “ชู” จึงเปนการสื่อความหมายอั นแสดงถึง ภาพสะทอนของสั งคมไทย ซึ่ งสอดคลองกั บผล
การศึกษาของ อรวรรณ ชมดง (2556 : 171 - 172 ) ไดศึกษาวิเคราะหถึงรูปแบบความสัมพันธทางเพศระหวางชายและหญิง
และศึกษาคานิยมดานเพศวิถี ที่สะทอนผานบทเพลงลู กทุง สามารถบอกไดถึ งรูป แบบความสั มพันธ ทางเพศระหวา งชาย
กับหญิง นั้น สังคมไทยไดยึดถือเป นบรรทัดฐานเปนแนวปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมกับสัง คมไทยตั้งแตไดมี การตรากฎหมาย
ครอบครัวเกี่ยวกับการสมรสขึ้นใชเปนขอกําหนดของรัฐไทย และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ จักรกริช โพธิ์ศรี (2557 :
205) ไดศึกษาเกี่ยวกับการนําเสนอภาพแทนในเพลงลูกทุง กลาววา การนําเสนอภาพของกลุมรักรวมเพศชายในลักษณะของ
การตอสูเพื่อหาพื้นที่ในการแสดงตัวตน การเรียกรองสิทธิ์ความเปนธรรม และโศกนาฏกรรมความรักแลว และยังขอความ
เปนธรรมจากสังคม แตในขณะเดียวกันก็ยังคงความเปนแบบฉบับเดิมและยังคงยึดติดอยูกับความเชื่อที่วาเปนชนกลุมนอย
จะเห็นไดวาการนําเสนอเพลงที่มีนัยสอถึงคําวา ชู ไดหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับชีวิตของกลุมคนที่มีลักษณะที่มีนัยสอ
ถึงการเปนชูและผิดประเวณี การพยายามเรียกรองสิทธิ์ความเปนธรรมกับสังคมมากขึ้นโดยการสรางความเห็นใจผานบทเพลง
โดยการนําเสนอใหเห็นภาพและเปนที่นาจดจําไปพรอมกับการจําเนื้อหาของเพลง จึงไดรับความนิยมใหกลุมนักฟงเพลงเปน
อยางมาก
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1. การศึ กษาครั้ ง นี้ เ ป นเพี ย งการศึ กษาวาทกรรมที่ มี นัยส อถึ ง คํ าว า ชู ที่ ส ะทอนผ านออกมาจากบทเพลงลู กทุ ง
หมอลํา ซึ่ง จะทําใหเ ห็นภาพสะทอนจากมุ มมองเพีย งดานเดีย วเทานั้น การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเปรียบเที ยบกับเพลง
ประเภทอื่นๆ เชน เพลงเพื่อชีวิต เพื่อใหไดทราบวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
2. การศึกษาครั้งนี้ เปนเพียงการศึกษาวาทกรรมที่มีนัยส อถึงคําว า ชู ที่สะทอนผานออกมาจากบทเพลงลูกทุงใน
ชวงเวลา ป พ.ศ. 2550 – 2555 เทานั้น ควรมีขยายขอบเขตระยะเวลาในการเก็บรวมรวมขอมูลเพลง เพื่อใหไดทราบวามี
คานิยมดานเพศวิถีที่สะทอนผานบทเพลงเหลานั้นหรือไม อยางไรบาง
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งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในสังคมจังหวัดจันทบุรี จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุป ระสงค
เพื่อศึกษาบทบาทของวัฒนธรรมเพลงกลอมลูก ความสัมพันธกับวิถีชีวิตชาวบาน และเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะทางดนตรี
โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และใชแนวทางการศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยาในการเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจัยพบวา
เพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรีนอกจากจะมีบทบาทสําคัญในการใชรองกลอมลูก การสรางความสัมพันธและสาน
สายใยภายในครอบครัวการสรางความเพลิดเพลินและผอนคลายความเครียดการสื่อสารกับชาวบาน การเสริมพัฒนาการเด็ก
การพัฒนาสติปญญา และการขัดเกลาสังคมแลว ยังมีเนื้อหาที่สะทอนในเชิงสังคม วัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อการขูให
เด็กกลัว การติดสินบนหรือการใหรางวัล และเนื้อหาที่สะทอนเกี่ยวกับวรรณคดีไทย นอกจากนั้นยังมีความสัมพันธกับวิถีชีวิต
ชาวบานเรื่องการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนลูกการประกอบอาชีพ และการพึ่งพาอาศัยกันของชุมชน สวนคุณลักษณะทางดนตรีใน
แตละสําเนียงภาษามีความคลายคลึงกัน ทั้งในดานโครงสรางของทํานอง รูปรางของทํานองที่เปนรูปฟนปลา รูปคลื่น และมี
ทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้นลงตามเสียงของวรรณยุกตที่บังคับระดับเสียง สวนรูปแบบจังหวะ หรือกระสวนจังหวะ พบวา จะมี
รูปแบบที่เหมือนกันในสําเนียงภาษาเดียวกันเทานั้น หากสําเนียงภาษาตางกัน จะมีรูปแบบที่ตางกันออกไป.
คําสําคัญ: เพลงกลอมลูก, วิถีชีวิตชาวบาน, คุณลักษณะทางดนตรี
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The research titled ‘A Comparison Study of Local Culture in Children Rhymes in Chanthaburi
Province’ aimed to study the role of the lullaby and the relationship between the lullaby and the way of
life of the local people and in order to compare the musical characteristics of the lullaby in Chanthaburi.
The qualitative research method and the ethnomusicology concepts were applied to collect and analyze
data. The research found that;
Lullaby in Chanthaburi Province played an important role in singing lullabies, building relationship
and bond within family, enjoying, relaxing, communicating with locals people, enhancing child
development and development and intelligence, and socialization, then. provides content that resonates
in society, culture, religion and faith. The fear frighten children. bribing or rewarding and content that
resonates with literature thailand. as well It also reflected its society, culture, religion and faith. It included
child threat, bribery or reward, and Thai literature. Lullaby was also related to folkways in child raising and
instructuring, jobs, community dependonce. The musical features were the same in each accent including
melody from, the stope of zag melody and waving melody, and the up and down direction of tone with
the tone marks control. Rhythmic patterns were alike in the same accont and were different in the different
accent.
Keyword: Children Rhymes, life of the local people, musical characteristics

บทนํา

ภาคตะวันออกของประเทศไทย บริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด (ตรี อมาตยกุล, 2500: 12) โดยเฉพาะจังหวัด
จันทบุรีมีชาวชองอาศัยอยูมากที่สุด (Webber, 1976: 24) ชาวชอง ชาวญวน ชาวจีน ชาวเขมร ชาวกุหลา เปนชนพื้นเมือง
ดั้งเดิมตั้งรกรากอยูที่เมืองจันทบุรีมาเนิ่นนาน ปจจุบันเปนเพียงชนกลุมนอยที่ยังรวมตัวกันอยูตามอําเภอตาง ๆ มีเอกลักษณ
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เปนของตัวเอง รวมทั้งชาวไทยที่ยายถิ่นฐานมาจากภาคอื่นๆ ที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีวัฒนธรรมหลายอยาง
ไว และยังคงปฏิบัติกันอยู อันแสดงถึงความเคารพรัก และระลึกถึงบรรพบุรุษทีล่ วงลับไปแลว และวิถีชีวิตประจําวันของพวก
ชนเหลานี้มักมีดนตรีเขามาเกี่ยวของอยูเสมอ เชน เพลงที่ใชในพิธีเกิด เพลงที่ใชในพิธีบวช เพลงที่ใชในพิธีแตงงาน และเพลงที่
ใชในพิธีศพ เพลงรําวง เพลงเกี่ยวขาว และเพลงกลอมลูก เพลงเหลานี้ถือเปนเพลงที่มีความสําคัญตอทุกกลุมชน
สภาพสังคมของชนพื้นเมืองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนสังคมที่พึ่งพาอาศัยกันและกัน วัฒนธรรมความเชื่อตาง ๆ
จึงไดถูกถายทอดมาสูชนรุนหลัง ใชวิธีการสืบทอดกันแบบปากตอปาก หรือที่เรียกวา “มุขปาฐะ” โดยมีวิธีการถายทอด ดังนี้
1. การถายทอดโดยตรงจากผูอาวุโส ไมวาจะเปน พอแม ปูยา ตายาย หรือพอเพลงแมเพลงในหมูบาน
2. การถายทอดผานทางพิธีกรรม
3. การถายทอดผานเพลงพื้นบาน และเพลงอื่นๆ
ซึ่งนับไดวาเปนมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมอีกแขนงหนึ่ง จากการศึกษาทําใหไดรับรูมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม
และชีวิตความเปนอยูของคนในแตละทองถิ่น เชื่อมโยงความเขาใจระหวางคนรุนเกากับคนรุนใหม ความรูท ี่ไดรับไมวาในเรื่อง
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ความเชื่ อ ค า นิ ย ม ฯลฯ ล ว นให ป ระโยชน ใ นการศึ กษาค นคว า ในวิ ช าอื่ น ๆ ทุ กแขนง เช น
ประวัติศาสตร มานุษยวิทยา ฯลฯ นับวาเปนรากฐานในการศึกษาคนควา เขาใจวิชาการอื่น ๆ โดยแทจริง ทั้งยังมีโอกาสได
อนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไปดวย (วันเนาว ยูเด็น, 2525: 74) โดยที่แหลงการศึกษาไดแก ชุมชนทองถิ่น ซึ่งได
ขอมูลหลักจากสถาบันครอบครัว ซึ่งมีแหลงกําเนิดของวิถีชีวิต และสังคมวัฒนธรรมของแตละชุมชนทองถิ่นอยางหลากหลาย
ครอบครัวเปนสถาบันสังคมที่สําคัญที่สุด เปนหนวยของสังคมที่มีความสัมพันธและความรวมมือกันอยางใกลชิด เปนสถาบันที่
มีความคงทนที่สุด และยังไมเคยปรากฏวาสังคมมนุษยใดไมมีสถาบันครอบครัวปรากฏอยู เพราะมนุษยทุกคนจะตองอยูใน
สถาบันนี้ เนื่องจากเปนสังคมกลุมแรกที่เราจะตองเผชิญตั้งแตแรกเกิดจนเติบโตในครอบครัว (สุพัตรา สุภาพ, 2536: 35) และ
ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานในการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ซึ่งมนุษยตั้งแตเกิดมาเปนทารก จําเปนตองมีการขัด
เกลาทางสังคมโดยผานสถาบันครอบครัว พอแม ญาติพี่นอง จะเปนคนอบรมสั่งสอนทั้งทางตรงและทางออมแกเด็กจนเติบโต
เปนผูใหญ
จากการศึกษาความหลากหลายของวิถีชีวิต และสังคมวัฒนธรรมของสถาบันครอบครัว มีทั้งการศึกษาวิถีชีวิต สังคม
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อตาง ๆ พบวา การขับรองเพลงพื้นเมือง หรือเพลงพื้นบาน เชน เพลงกลอมลูกหรือเพลงกลอม
เด็ก เปนกระบวนการหนึ่งในการขัดเกลาสังคมของสถาบันครอบครัว ซึ่งลักษณะของเพลงพื้นบาน หรือเพลงพื้นเมื อง เอนก
นาวิกมูล(2527:77-93) อธิบายลักษณะของเพลงพื้นเมือง มีลักษณะ ดังนี้
1. มีความเรียบงาย เมื่อฟงแลวสามารถเขาใจไดทันที มีความเรียบงายทั้งถอยคํา การรอง และการเลน
2. เนนความสนุกสนานเปนหลัก
3. มีรูปแบบที่คลายคลึงกัน
ลักษณะทั้งสามประการทําใหเพลงพื้นเมืองมีคุณคาในตัวเอง กลายเปนมรดกทางวัฒนธรรม และแสดงออกถึงวิถี
ชีวิตของชาวบานไดอยางชัดเจน รวมทั้งการมีคุณคาทางสังคม
การขับรองเพลงกลอมลูก จึงเปนวิธีการขัดเกลาทางสังคมในสถาบันครอบครัวของไทยโดยการนําบทเพลงมากลอมให
ลูกนอนหลับอยางอิ่มเอมใจ ซึ่งเพลงกลอมลูกจัดเปนคติชาวบานประเภทใชภาษาเปนสื่อ มีการถายทอดจากปากตอปากมาแต
โบราณที่ เ รีย กว า “มุข ปาฐะ” มี ลั กษณะเป น วั ฒ นธรรมพื้ นบ านที่มี บ ทบาท และหน าที่แ สดงเอกลั กษณ ข องแต ล ะชุ ม ชน
(วชิราภรณ วรรณดี, 2541: 56) ความสําคัญของเพลงกลอมลูกที่มีตอเด็ก คือ เด็กไดรับการขับกลอมดวยเสียงเพลง มีผลตอการ
พัฒนาความสามารถที่สูงสุดสําหรับเด็ก ทําใหเด็กมีความจําดี มีพัฒนาตามวัย บทเพลงกลอมเด็กมีจํานวนมาก เนนบทเพลงที่
ทํานองงาย ๆ เนื้อรองมีความหมาย มีความงามทางภาษา และมีคติเตือนใจแทรกอยู เมื่อเด็กไดฟงเพลงที่แมรองกลอมแลวทําให
เขานอนหลับอยางสนิทอยางมีความสุข เด็กมีความรูสึกวาแมเปนนักรองที่ดีที่สุดสําหรับลูก (นิรันดร ภักดี, 2541: 31)
การขับรองเพลงกลอมลูก เริ่มจากแมอุมทารกใสลงในเปล เหไกวชา ๆ แลวรองเพลงกลอม จนลูกหลับตั้งแตเปนเด็ก
บทเพลงกลอมเด็กซึ่งเปนเพลงของชาวบาน ไดซึมซาบทวงทํานองและอารมณของความรักความเอ็นดูสูตัวเด็ก ดวยบทเพลงขับ
รองที่จดจําสืบทอดกันมา มีคุณคาตอเด็กมาก และเพลงเหลานี้ทําใหเขานอนหลับอยางมีความสุข (เอนก นาวิกมูล, 2527: 99)
จังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่มีความสําคัญมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีลักษณะทางธรรมชาติเปนที่ราบลุมติดชายฝง
ทะเล กอใหเกิดความหลากหลายทั้งพันธุพืช และพันธุสัตว อุดมสมบูรณดวย ไรนา สวนผลไม กุง หอย ปู ปลา ฯลฯ และผืน
ปาที่อุดมสมบูรณของภาคตะวันออก ประชากรมีกลุมชาติพันธุหลายกลุม เชน ชาวชอง ชาวญวน ชาวจีน ชาวเขมร ชาวกุหลา
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เป นชนพื้ นเมื องดั้ งเดิม ตั้ง รกรากอยู ที่เ มื องจันทบุรี มาเนิ่นนาน ฯลฯ ที่ มี การผสมผสานกลมกลืนทางวัฒ นธรรมไดอยางดี
จังหวัดจันทบุรีจึงมีความสัมพันธทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมขาว วัฒนธรรมเกษตรกรรม และวัฒนธรรมทาง
ทะเล ก อให เ กิ ด วิ ถี ชี วิต ที่ ห ลากหลายแตกต างกั นไป ประชากรนั บ ถื อทั้ ง ศาสนาพุ ท ธ ศาสนาขงจื๊ อ และศาสนาคริ ต ส
จากความสัมพันธที่หลากหลายตาง ๆ เกิดวิถีชีวิตที่หลากหลายควบคูกันไป การศึกษาเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรี ที่อยู
ท ามกลางการผสมผสานทางวั ฒ นธรรมอย างหลากหลายของกลุ ม ชาติ พั นธุ วิ ถี ชี วิ ต ความเชื่ อ ประเพณี และศาสนา
ยอมเกิดอัตลักษณเฉพาะของคนในทองถิ่นที่เปนลักษณะเฉพาะตน สรางความสัมพันธภายในครอบครัวใหแนนแฟน เปน
หลักในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ทําใหภาพรวมของชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สรางความสัมพันธอันดีภายในชุมชน
และสังคมของจังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาบทบาทของวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของเพลงกลอมลูกกับวิถีชีวิตชาวบาน ในสังคมจังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางดนตรีของเพลงกลอมลูกจังหวัดจันทบุรี
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การวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในสังคมจังหวัดจันทบุรี ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Approach) โดยอาศัยการศึกษาคนควาทางมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) ซึ่งเปนวิธีวิธีที่
เหมาะสมตรงกับจุดมุงหมายของการศึกษาคนควา ดวยการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากงานวิจัย เอกสาร ตํารา หนังสือ
ทางวิชาการ (Documentary Research) ที่เกี่ยวของ และการศึกษารวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Research) เปนหลัก มี
การบันทึก แจกแจงและการศึกษาวิเคราะหขอมูล โดยกําหนดขอบขายของการศึกษาภาษาของบทเพลง ดวยวิธีการสังเกต
การสัมภาษณ การบันทึกเสียงดวยเครื่องบันทึกเสียง และกลองวีดีทัศน รวมทั้งบันทึกการแสดงจริงเพื่อใหไ ดขอมูลที่ถูกตอง
จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งหมดที่ไดรวบรวมไวมาศึกษา เรียบเรียงขอมูล เปนรายงานการวิจัยในรูปแบบการศึกษาแบบพรรณนา
เพื่อนําเสนอผลการศึกษา เปนลําดับ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดแนวทางวิธีการดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดแหลงขอมูล
1.1 แหลงขอมูล
ขอมูลและแหลงขอมูลจําแนกออกไดเปน 2 ระดับไดแก ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ
ขอมูลปฐมภูมิ แยกสวนที่จะศึกษาไดเปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของชุมชน ไดแก ลักษณะที่ตั้ง ประวัติความ
เปนมา ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยูตลอดจน
วั ฒ นธรรมต าง ๆ โดยจะใช วิ ธีการสํ ารวจ สั ง เกต สั ม ภาษณ จากชุ ม ชน ผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง และเอกสาร และข อมู ล เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะทางดานภาษา ไดแก เนื้อรอง ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรมที่ปรากฏในเนื้อรอง ขอมูลในสวนนี้จะใชวิธีการ
บันทึกเสียง บันทึกภาพ และสัมภาษณจากชาวบาน ภูมิปญญา และผูอาวุโส
ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการศึกษาคนควา รวบรวมเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ไดแก ประวัติ สถิติ แผนภูมิเกี่ ยวกั บ
ทองถิ่น บทความ วรรณกรรม เอกสาร วารสาร รายงานการวิจัย วิ ทยานิพนธ ตํารา หนังสือทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โดยผูวิจัยศึกษาคนควาจากแหลงตาง ๆ
1.2 การเลือกพื้นที่ในการเก็บขอมูล
การเลือกพื้นที่ ในการศึ กษา การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึ กษาที่ผูวิจัยจะศึกษาเพลงกลอมลูกที่ ยังคงมีเ หลือ อยู ใน
จังหวัดจันทบุรี โดยประชากรกลุมเปาหมายในการศึกษาในครั้งนี้เปนประชาชนในชุมชนจังหวัดจันทบุรีทั้งหมด ไมจํากัดเพศ
และความรู แตมีชวงอายุตั้งแต 20 ป ขึ้นไป โดยผูวิจัยไดแบงกลุมประชากรที่ศึกษาไว 6 กลุมคือ
1) กลุมชาติพันธุชอง
2) กลุมชาติพันธุญวน
3) กลุมชาติพันธุจีน
4) กลุมชาติพันธุเขมร
5) กลุมชาติพันธุกุหลา
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6) กลุมคนไทยในพื้นถิ่น
2 การเก็บรวบรวม และบันทึกขอมูล
2.1 การศึกษาขอมูลเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาขอมูลจากเอกสารตาง ๆ จากสถาบัน องคกร
ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแก เอกสารการวิเคราะห ตําราวิชาการ งานวิจัย วารสาร สิ่งตีพิมพตาง ๆ โดยมีการจัดแบงขอมูล
ออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับบริบทของจังหวัดจันทบุรี
สวนที่ 2 เปนขอมูล และเนื้อหาที่ปรากฎในเนื้อรอง และภาษาที่ใช
2.2 การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
1) จากการสังเกต (Observation) โดยใชการสังเกต 2 แบบคือ การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant
Observation) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non–Participant Observation)
2) จากการสั ม ภาษณ (Interview) โดยเลื อกใช วิธีการสั ม ภาษณ 2 รู ป แบบคื อการสั มภาษณแ บบเป นทางการ
(Formal Interview) และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview)
อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
1. อุปกรณในการจดบันทึก
2. เครื่องบันทึกเสียง MP 3
3. กลองถายวีดีโอระบบดิจิตอล
4. กลองถายรูประบบดิจิตอล
3 การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชหลักการวิเคราะหทางมานุษยวิทยาสําหรับการ วิเคราะหขอมูลที่เปนบริบทตาง
ๆ ที่เกี่ยวของ จะใชขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามเปนหลัก ใชขอมูลที่ไดจากเอกสาร งานวิจัย ตําราหนังสือวิชาการ
เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนขอมูลสนับสนุน ซึ่งผูวิจัยไดนําขอมูลที่ศึกษามาทั้งหมดมากําหนดประเด็นรายละเอียด
หัวขอในการวิเคราะหไวดังนี้
3.3.1 บทบาทของวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรี
3.3.2 ความสัมพันธของเพลงกลอมลูกกับวิถีชีวิตชาวบาน ในจังหวัดจันทบุรี
3.3.3 คุณลักษณะทางดนตรีของเพลงกลอมลูกจังหวัดจันทบุรี
4 การนําเสนอขอมูล
– เสนอผลรายงานการศึกษาวิจัยเปนรูปเลม แบบพรรณนาวิเคราะห
– เสนอผลรายงานการเก็บขอมูลเสียงเพลง เปนแผนซีดี
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งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในสังคมจังหวัดจันทบุรี จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาบทบาทของวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรี ความสัมพันธของเพลงกลอมลูกกับวิถีชีวิตชาวบานในสังคม
จังหวัดจันทบุรี และศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางดนตรีของเพลงกลอมลูกจังหวัดจันทบุรี โดยใชระเบียบวิ ธีวิจัยเชิง
คุณภาพ และใชแนวทางการศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยาในการเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวาเพลง
กลอมลูกจังหวัดจันทบุรี แบงไดตามสําเนียงภาษาของกลุมชาติพันธุได 6 กลุม ดังนี้
1. เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาชอง
ชาวชองยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณของตนเอง การรองเพลงกลอมลูกก็เปนอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่ชาวชอง
พยายามสืบสานไว แตในปจจุบันเริ่มสูญหายไป มีหลงเหลืออยูบางในตําบลคลองพลู อําเภอเขาคิชฌกูฏ และตําบลทับไทร
อําเภอโปงน้ํ ารอน ที่ยั งคงอนุรักษ ไวเพื่ อการสืบสานและเผยแพร แตเพลงอื่น ๆ ยัง ไดรับ ความนิยม และยั งมีบทบาทต อ
วัฒนธรรมในสังคมชาวชองอยูมาก ชาวบานบางคนนําเพลงอื่น ๆ นัน้ มาใชรองเปนเพลงกลอมลูกกลอมหลาน ซึ่งเดิมทีมีหนาที่
โดยตรงคือใชประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ในดานความเชื่อ ดานพิธีกรรม ดานวิถีชีวิตและสังคม ดานการเคารพ และเชื่อฟงผูใหญ
และดานความสามัคคี หนาที่ทางออมคือ เปนเครื่องบันเทิงใจ สรางความสนุกสนาน และยังเปนเครื่องสรางความสัมพันธใน
ครอบครัวและสังคมชาวชอง ใหมีความรูสึกรักและผูกพันกันและกันมากขึ้น จากการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวาเพลงกลอม
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ลูกสําเนียงภาษาชองยังคงมีภูมิปญญาที่รวบรวมไดจํานวน 4 ทานรวม 16 บทเพลง เชน เพลงกลอมเคน เพลงไมจะกล็อบ
เพลงเจาคานางร่ํา เพลงซองแมวซอง เปนตน
2. เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาญวน
ชาวญวนในจังหวัดจันทบุรี ลวนแลวแตมีความสัมพันธกับศาสนา และความเชื่อ โดยเฉพาะความเชื่อ ความศรัทธา
เกี่ยวกับธรรมชาติ วิถีชีวิตของชุมชนชาวญวนจึงดูเสมือนไดผสมผสานกลมกลืนกับคนไทยไปแลว อยางไรก็ตาม ชุมชน ชาว
ญวนยัง คงรักษาความเปนชุม ชนของตนเอาไว อยางเหนี ยวแน น คบค าสมาคมเฉพาะคนญวนด วยกั นเปนสวนใหญ ทํ าให
วัฒนธรรมการรองเพลงกลอมลูกของชาวญวนเริ่มจางหายไป มีหลงเหลืออยูบางที่ชุมชนตลาดลาง อําเภอขลุง ที่ยังคงอนุรักษ
ไวเพื่อการสืบสาน จากการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวาเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาญวน มีภูมิปญญาที่รวบรวมไดจํานวน 4
ทานรวม 18 บทเพลง เชน เพลงกอนจิม(นกคิดถึงแม) เพลงบุบบั่น(ดอกลําแพน) เพลงกอนโอยกอนคักเกวอาย(แมคิดถึงลูก)
เพลงเจวเจวโชงเบนหมากลอง(หวงลูก) เพลงบาหยา(คนแก) เปนตน
3. เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาจีน
คนจีนมีวัฒนธรรมที่แข็งแกรง แตไมคอยมีการยืดหยุน คนจีนจึงมีวัฒนธรรม ประเพณีที่เปนเอกลักษณของตนเอง
อยางเด นชัด เมื่อผสมผสานกันระหวางวัฒนธรรมจีน-ไทย จึงเปนวิถีการใชชีวิตแบบสมบูรณ มีผลทําใหวัฒนธรรมเพลง
กลอมลูกที่เปนสําเนียงจีนจึงเริ่มสูญหายตามไปดวย ยังมีหลงเหลืออยูบางในอําเภอเมือง และอําเภอทาใหมเทานั้น อีกทั้งคน
จีนใหความสําคัญตอครอบครัวมากที่สุด แตละครอบครัวลวนแลวแตตองการสรางครอบครัวใหเปนปกแผน จึงทํางานหามรุง
หามค่ํา อยางเต็มเวลา ไมยอมเสียเวลาไปกับการเลี้ยงดูลูกเพียงอยางเดียว เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาจีนจึงสามารถรวบรวม
ไดเพียง 3 ทาน รวม 8 บทเพลง เชน เพลงอองกิมกอง เพลงดอกเหมย เปนตน
4. เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาเขมร
จังหวัดจันทบุรีมีชาวเขมรอพยพมาอาศัยตั้งรกรากในเขตอําเภอโปงน้ํารอนเปนสวนใหญ ปจจุบันยังมีผูใชภาษาเขมร
อยูบาง จากการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวา วัฒนธรรมที่เปนของเขมรเองเริ่มสูญหาย แตยังมีการสื่อสารกันดวยภาษาเขมร
และมีวัฒนธรรมหลงเหลืออยูบางที่บานแปลง ตําบลหนองตาคง อําเภอโปงน้ํารอน โดยเฉพาะการรองเพลงภาษาเขมร รวม
ไปถึงการรองเพลงกลอมลูก จากการศึกษาขอมูลภาคสนามพบวา เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาเขมรมีภูมิปญญาที่รวบรวมได
จํานวน 3 ทานรวม 9 บทเพลง เชน เพลงมโหรี เพลงตระปงเปย เพลงชมัวะโลมโกนอัดเดก เพลงชมัวะทาเมินเคินสลกขแม
เปนตน
5. เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษากุหลา
กุหลา เปนกลุมชาติพันธุที่มีความเชื่อ 2 เรื่องสําคัญคือ ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ และความเชื่อเกี่ยวกับวิถีชีวิต
อันเป นความเชื่อที่เกี่ย วของกับวัฒ นธรรมที่มี มาแต โบราณ โดยเฉพาะความเชื่อหลังการเกิด คือเมื่อแม คลอดบุตรมาแล ว
จะตองมีขอปฏิบัติมากมาย ดังนั้นการรองเพลงกลอมลูกจึงเปนเรื่องที่สําคัญไมนอยเชนกัน จากการศึกษาขอมูลภาคสนาม พบ
ชาวกุหลาที่อําเภอ โปงน้ํารอน และอําเภอเมืองอยูบาง แตวัฒนธรรมการรองเพลงกลอมลูกที่เปนของกุหลาเองเริ่มสูญหาย
บางครอบครัวไมเคยมีเวลารองเพลงใหลกู ฟง บางครอบครัวใชภาษาไทยรอง แตสําเนียงยังเปนของกุหลา บางครอบครัวใชทั้ง
ภาษา และสําเนียงที่เปนของไทยทั้งหมด จากการเก็บขอมูล พบวา เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษากุหลา มีภูมิปญญาที่ยังรองได
จํานวน 2 ทานรวม 4 บทเพลง เชน เพลงนกกะเรียง เพลงลองโขง เปนตน
6. เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่น
ในจั ง หวั ด จั นทบุ รี นั้น มี ป ระชากรทั่ วทุ กภู มิ ภ าคของประเทศไทยอพยพเข ามาเพื่ ออาศั ย ใช เ ป นที่ ทํ ามาหากิ น
ประกอบอาชีพตาง ๆ เพื่อสรางฐานะและครอบครัว เมื่อเปนปกแผนดีแลวก็พากันกลับภูมิลําเนาเดิม แตสวนใหญจะพากันตั้ง
รากฐานอยูอยางถาวร ไมคิ ดกลับถิ่ นเดิ ม ลู กหลานจึงกลายเป นชาวจัง หวัด จันทบุรี ไปโดยปริย าย ดังนั้ น เพลงกล อมลู กใน
จังหวัดจันทบุรีจึงมีทั้งสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นเดิม และสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นของภาคตาง ๆ เนื้อรองและทํานองจะตางกัน
ไป มีชื่อเรียกหลายอยาง เชน ภาคเหนือเรียก “เพลงอื่อลูก” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก "เพลงนอนสาหลา" "นอนสาเดอ"
ภาคกลางเรียก "เพลงกลอมเด็ก" "เพลงกลอมลูก" สวนภาคใตเรียก "เพลงชานอง" "เพลงเปล" "เพลงนองนอน" และ "เพลง
รองเรือ" ดังนั้นเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยในพื้นถิ่น จึงมีลักษณะเปนวัฒนธรรมพื้ นบานที่มีบทบาท และหนาที่แสดง
เอกลักษณของตนเองที่มาจากแตละภาค ดังนี้
6.1 เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นเดิม
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จังหวัดจันทบุรีมีเพลงกลอมลูกที่เปนอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่ไดรับการสืบทอดมายาวนาน แตเมื่อสภาวะสังคมเปลี่ยนไป
เศรษฐกิจเปลี่ยนไป สภาวะครอบครัวก็เปลี่ยนไปดวย เพลงกลอมลูกจึงเริ่มเสื่อมความนิยม จากการเก็บขอมูลภาคสนาม
พบวา เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นเดิมของจังหวัดจันทบุรี มีภูมิปญญาที่รวบรวมไดจํานวน 3 ทานรวม 11 บท
เพลง เชน เพลงโปนเปน เพลงรุงกินน้ํา เพลงทิ้งทาม เพลงนกกาเหวา เพลงนกเขา และเพลงนกขมิ้น เปนตน
6.2 เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นภาคกลาง
เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นบานภาคกลาง เปนบทเพลงที่มีแพรหลายทั่วไปในทุกภูมิภาค เนื่องจากเปน
วัฒนธรรมที่มีความเปนกลาง ทั้งทางดานภาษาและสําเนียง แมแตชาวบานที่เปนกลุมชาติพันธุอื่น ๆ เชน ชาวเขมร และลาว
ก็สามารถรองเพลงสําเนียงภาษาไทยภาคกลางได เพลงกลอมลูกภาคกลางจึงเปนที่รูจักแพรหลาย และมีการบันทึกไวเปน
หลักฐานมากกวาเพลงกลอมเด็กภาคอื่น ๆ จากการศึกษาขอมูลภาคสนาม พบวา เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นภาค
กลางในจังหวัดจันทบุรีมีภูมิปญญาที่รวบรวมไดจํานวน 3 ทานรวม 20 บทเพลง เชน เพลงนกกาเหวา เพลงนกเอี้ยง เพลงนก
ขมิ้น และเพลงโยกเยก เปนตน
6.3 เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นภาคอีสาน
เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาพื้นถิ่นภาคอีสาน เปนบทเพลงจากชาวบานภาคอีสานในแถบจังหวัดตาง ๆ ที่ไดอพยพ
มาอาศัยทํากินอยูในจังหวัดจันทบุรี การอาศัยอยูรวมกันชาวบานยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของตนทั้งภาษาพู ด วิถีชีวิต
และวัฒ นธรรมประเพณีต าง ๆ รวมทั้ ง มีการผสมผสานทางวั ฒนธรรมกับ ชาวบ านจากจั งหวั ดอื่ น ๆ จากการศึกษาข อมู ล
ภาคสนามพบวา เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นภาคอีสานในจังหวัดจันทบุรีมีภูมิปญญาที่รวบรวมไดจํานวน 2 ทาน
รวม 4 บทเพลงไดแก เพลงนอนสาหลา เพลงกลอมลูกยังวัยเยาว เพลงแมไปทํางาน และเพลงปูนอยหนีบขา เปนตน
6.4 เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นภาคใต
เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาพื้นถิ่นภาคใต เปนบทเพลงจากชาวบานภาคใตที่ไดอพยพมาอาศัยทํากินอยูในจังหวัด
จันทบุรี จึงมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับชาวบานในจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งจังหวัดอื่น ๆ จากการศึกษาขอมูลภาคสนาม
พบวา เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นภาคใตในจังหวัดจันทบุรีมีภูมิปญญาที่รวบรวมไดเพียงทานเดียว รวม 3 บทเพลง
ไดแก เพลงไกเถื่อนเพลงหัวมัน และเพลงพระอภัย เปนตน
บทบาทของวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรี สรุปไดดังนี้
1. บทบาทในการใชรองกลอมลูก
การรองเพลงกลอมลูกเปนวัตถุประสงคหลัก เนื่องจากแมตองการใหลูกหลับเร็วขึ้น หลับนานมากขึ้น เมื่อแมรอง
เพลงกลอมลูกแลว ลูกฟงดวยความเพลิดเพลิน มีความรูสึกวาไดรับการดูแลอยางอบอุน มีแมดูแลอยางใกลชิดตลอดเวลา
เมื่อนําลูกลงนอนเปล ไกวชา ๆ ทําใหลกู นอนหลับสนิท นอนหลับนาน เพลงกลอมลูกจึงมีบทบาทหนาที่ในการกลอมเปนหลัก
2. บทบาทในการสรางความสัมพันธ และสานสายใยภายในครอบครัว
เพลงกลอมลูกมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมความสัมพันธระหวางแม–ลูก และสมาชิกของครอบครัว ในขณะที่แมปอน
นมลูกดวยนมแมเอง ลูกไดรับทั้งอาหารกาย และอาหารใจ คือ ทั้งการโอบอุมที่นุมนวล และไกวใหลูกนอนหลับอยางมีความสุข
การรองเพลงกลอมลูกที่ไพเราะ ทําใหสายสัมพันธของแมลูกกระชับแนบแนนกันมากขึ้น เมื่อลูกหลับแมอุมลูกลงเปลนอน จับ
สายเปลไกวเปนจังหวะชา ๆ พรอมทั้งรองเพลงกลอมลูก เปนความผูกพันที่เปนสิ่งเชื่อมใจ และเปนสายใยรักของ “แม-ลูก”
และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ซึ่งความสัมพันธดังกลาว เปนปจจัยสําคัญของพัฒนาการทางดานอารมณ และทางดานสังคม
ของเด็กตอไปในอนาคต
3. บทบาทดานการสรางความเพลิดเพลิน และผอนคลายความเครียด
บทบาทของเพลงกลอมลูกในการสรางความเพลิดเพลิน และชวยใหผอนคลายความเครียดของแมและลูก เมื่อลูก
รองไห แมดูแ ลปลอบโยน และรองเพลงกลอมลูก พรอมทั้งไกวเปล หรืออุมใหลูกอยูในวงแขน เหกลอมดวยทํานองเพลงที่
ออนหวาน อัตราจังหวะชา ๆ ทําใหลูกรูสึกสบาย เพลิดเพลิน ไมเครียด และหยุดรองไหได ฝายแมเมื่อลูกหยุดรองก็เกิดความ
สบายใจ ไมเกิดความเครียดขึ้นในขณะเลี้ยงดูลูก การรองเพลงกลอมลูกจึงเปนการชวยใหแมรูสึกสบายใจ เปนการผอนคลาย
ความเครียดของตนเอง และผอนคลายความเครียดใหลูก
4. บทบาทในการสื่อสารกับชาวบาน
สังคมในชนบทเปนสังคมแหงการพึ่งพาอาศัยกัน ชาวบานมีการสื่อสารกันดวยภาษาถิ่นของตนเอง โดยไมตองพึ่งพา
สื่อสิ่งพิมพหรือโทรสารตาง ๆ การสงสารตาง ๆ ผานสื่อของชาวบาน คือภาษาพูดที่สามารถเขาใจ และรับทราบกันโดยตรง
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สําหรับเพลงกลอมลูกเปนการสงสาร หรือการสือ่ สารทางหนึ่ง โดยเปนการสื่อสารทั่วไปไมเฉพาะเจาะจงผูรับ และผูสงสารหรือ
ผูที่รองเพลงกลอมลูกไมจําเปนตองอยูในสถานะของผูนําในการอบรมความรูแกชาวบานก็ได
5. บทบาทในการเสริมพัฒนาการเด็ก
เพลงกลอมลูกมีบ ทบาทในการเสริ มพัฒนาการเด็กในหลาย ๆ ดาน เชน พัฒนาการทางด านรางกาย พัฒนาการ
ทางดานอารมณ พัฒนาการทางดานภาษา และพัฒนาการทางดานการไดยิน พัฒนาการทางดานรางกาย คือ เมื่อแมรองเพลง
กลอมลูกแลวลูกพยายามออกเสียงเลียนแบบ มีการขยับแขนขา และเคลื่อนไหวรางกายลักษณะตางๆ เปนการกระตุนประสาท
สวนตาง ๆ ของรางกายใหทํางานสัมพันธกัน สวนพัฒนาการทางดานอารมณ คือทําใหมีอารมณแจมใสเบิกบาน เมื่อลูกตื่นมา
มีอารมณ ดี มีพัฒ นาการทางดานอารมณที่ดีจนเติบโตเปนผูใหญ และพัฒนาการทางด านภาษาเกิดจากการเลี้ยงลู กที่อยูใ น
สภาพแวดลอมที่ดี การพูดคุยในขณะที่แมเลี้ยงลูกและมีกิจกรรมตาง ๆ กับลูก รวมทั้งการรองเพลงกลอมลูกเปนการกระตุน
พั ฒ นาการทางภาษาของลู ก พั ฒ นาการทางภาษาเกิ ด จากการเลี ย นแบบบุ ค คลภายในครอบครั ว โดยเฉพาะ“แม ” ที่ มี
ปฏิสัมพันธ กับลูกอยูต ลอดเวลา การสัม ผัสกันอย างอบอุน การพูดจาออนโยน และการรองเพลงกลอมลู ก เมื่อแม รองเพลง
กลอม ลูกมักพยายามเลียน เสียงรองที่ไดยินจากแม โดยพยายามขยับปากเพื่อเลียนเสียงจากการรองเพลงกลอมลูกของแม จึง
เปนการพัฒนาศักยภาพในดานภาษาใหกับลูกตั้งแตวัยทารก จนถึงวัยที่สามารถใชภาษาพูดสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
พัฒนาการทางดานการไดยินมีพัฒนาการจากการเลี้ยงดูลูก คือการพูดคุยหยอกลอกับลูก การรองเพลงเด็ก การเปด
เพลงคลาสสิกเบา ๆ และการรองเพลงกลอมลู กเพื่ อกลอมให ลูกนอนด วยเพลงที่ มีค วามละเอี ยด มี การใช ภาษางายๆ มี
ความหมาย มีทํานองงาย ๆ และเปนเพลงของแมที่ตั้งใจรองเพื่อกลอมลูก เพลงกลอมลูกจึงเปนสวนหนึ่งสําหรับการกระตุน
พัฒนาการของหู เพื่อที่ระบบประสาทในเรื่องเกี่ยวกับการไดยินมีการพัฒนา และมีความสําคัญตอการกระตุนพัฒนาการของลูก
6. บทบาทในการพัฒนาสติปญญา
พัฒนาการของสมอง เปนพัฒนาการที่สําคัญในการพัฒนาเด็ก เพราะมนุษยมีศูน ยบัญชาการทุกอยางอยูที่สมอง
ทั้งการเรียนรู ความเขาใจตนเอง การเขาใจผูอื่น ฯลฯ การกระตุนลักษณะตาง ๆ เชน การกระตุนดวยการเลน การรองเพลง
การฟงเพลง ฯลฯ ทําใหสมองเด็กไดรับการพัฒนาอยางสูงสุด การรองเพลงกลอมลูกทําใหไดอยูในสิ่งแวดลอมที่มีการกระตุน
ระบบประสาททุกสวน ทั้งการไดยิน การมอง และการสัมผัสที่ออนโยน ทําใหสมองของเด็กมีการพัฒนา
มีผูศึกษาเรื่องดนตรีที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู คือ เมื่อเราฟงเพลงที่มีอัตราจังหวะ 1 เคาะ
(Beat) ตอวินาที ( = 60) หัวใจจะปรับการเตนใหเขากับจังหวะนั้นโดยอัตโนมัติ ทําใหรางกายผอนคลาย สมองมีการปลอย
คลื่นความถี่อัลฟา และธีตามากขึ้น เปนสภาวะที่มนุษยเราเปดรับสิ่งตาง ๆ ไดอยางนาอัศจรรย และสามารถเรียนรูไดอยาง
รวดเร็ว
7. บทบาทในการขัดเกลาทางสังคม
การขัดเกลาทางสังคม เปนกระบวนการหนึ่งที่ทําใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข โดยเริ่มจากครอบครั ว
พอแมไดอบรมสั่งสอน และเลี้ยงดูลูกใหเปนคนดีในสังคม เพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรีมีเนื้อหาที่เปนการอบรมสั่งสอนลูก
เชน เรื่องความกตัญ ู การทํามาหากิน การปฏิบัติตัวตามครรลองครองธรรม การแบงปน รวมทั้งการปฏิบัติ และมีความ
ศรัทธาตอองคศาสดาของศาสนา
ความสัมพันธของเพลงกลอมลูกกับวิถีชีวิตชาวบานในสังคมจังหวัดจันทบุรี สรุปไดดังนี้
จากการศึ กษาวิเคราะห ความสัมพั นธของเพลงกลอมลูกกับ วิถีชี วิตชาวบ านในสังคมจัง หวัด จันทบุ รี โดยผูวิจัย
วิเคราะห 2 ประเด็น คือ เนื้อรองเพลงกลอมลูกที่สะทอนเนื้อหาลักษณะ ตาง ๆ และความสัมพันธของเพลงกลอมลูกกับวิถี
ชีวิตชาวบาน สรุปไดดังนี้
1. สะทอนสังคม
เพลงกลอมลูกจังหวัดจันทบุรี แบงเปน 6 ประเภท คือ เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาชอง ภาษาญวน ภาษาจีน ภาษา
เขมร ภาษากุหลา และภาษาไทยในพื้นถิ่น เพลงกลอมลูกทั้ง 6 สําเนียงภาษา มีเนื้อหาที่สะทอนใหเห็นสังคม ดังนี้
1.1 เนื้อหาที่สะทอนในเชิงสังคม
จากการวิเคราะหเนื้อหาเพลงกลอมลูกในสังคมจังหวัดจันทบุรี พบวา มีการสะทอนภาพของเนื้อหาบทเพลงในเชิง
สังคม เชน สภาพทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คือการพรรณนาถึงสัตว พืชพรรณไมตาง ๆ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ สภาพความ
เปนอยู และการทํามาหากิน สภาพทรัพยากรสิ่งแวดลอม เปนสิ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตประจําวัน จึงถูกนํามาเปน
เนื้อหาหลักในบทเพลงแตละเพลง
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1.2 เนื้อหาที่สะทอนภาพทางวัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อ
บทเพลงกล อ มลู ก ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรม โดยเฉพาะการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของชาวบ า นในชุ ม ชน
การแสดงออกถึงวิถีชีวิตเกี่ยวกับการดํารงชีวิต เชน การทํางาน การประกอบอาชีพ การทําอาหาร ฯลฯ เชน การปลูกขาวโพด
การปลู กพืชชนิดอื่น ๆ การตําน้ํ าพริก การแกง การหมกไข หมกปลา ซึ่งการทําอาหารเปนภูมิ ปญญาชาวบาน และมีการ
สืบทอดตอกันมา รวมถึงการนับถือศาสนาพุทธ ที่มีความเชื่อในเรื่องของเวรกรรม ใครทําสิ่งไหนไวยอมไดรับอยางนั้น เนื้อเพลง
กล อมลูกเพลงนกกาเหวามีการแทรกเนื้ อหาเกี่ ยวกับ เวรกรรม ซึ่ ง เป นความเชื่ อของชาวพุท ธทั่วไป มี การนําคําสอน หรื อ
หลักการปฏิบัติใหมีความเคารพตอองคศาสดามาเปนเพลงกลอมลูก
1.3 เนื้อหาที่สะทอนเกี่ยวกับการขูใหเด็กกลัว
บทเพลงกล อมลูกที่มีเ นื้อหาในลักษณะของการขู หรือ การหลอกใหลูกรูสึกกลัว เชน กลัวตุกแก กลั วแมว ฯลฯ
เปนความตองการของแม หรือคนเลี้ยง ที่ตองการใหลูกนอนหลับเร็ว ๆ เพื่อจะไดทํางานตอ เชน ทําอาหาร ทํางานบาน เตรียม
กิจกรรมตาง ๆ ไวใหลูก ฯลฯ เมื่อลูกนอนหลับจึงจะสามารถไปทํางานได ดังนั้นบางครั้งการรองเพลงกล อมลูกที่มีเนื้อหาใน
ทํานองการขู จึงมีหนาที่ที่ชัดเจน คือ เพื่อใหลูกนอนหลับเร็วขึ้น เชน เพลงตุกแก เปนตน
1.4 เนื้อหาที่สะทอนเกี่ยวกับการติดสินบน หรือการใหรางวัล
บทเพลงที่มีเนื้อหาในลักษณะของการติดสินบนหรือการใหรางวัล เปนการหลอกลอใหเด็กดีใจวาจะไดของตามที่ ผู
เปนแม หรือ ยา-ยายรองกลอม เมื่อเด็กยอมหลับตามคํารองกลอม ตื่นมาแลวจะไดรับรางวัล เชน จะไดไปเดินเที่ยว ไดกินขนม
ไดกินปลา ไดเลน เปนการสรางแรงจูงใจใหลูกนอนเร็วขึ้น
1.5 เนื้อหาที่สะทอนเกี่ยวกับวรรณคดีไทย
เนื้อเพลงกลอมลูกที่ผูกเปนเรื่องราวจากวรรณกรรม หรือนิทาน จากการศึกษาขอมูลภาคสนาม พบวา มีบทเพลง
กลอมลูกที่เปนเรื่องราวเหมือนการเลาเรื่องคือ จากวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี เปนตน
2. ความสัมพันธกับวิถีชีวิตชาวบาน
เพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรี มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตชาวบาน โดยสะทอนอยูในเนื้อรองที่แสดงใหเ ห็นถึงวิถี
ชีวิตตาง ๆ คือ วิถี ชีวิตในการเลี้ยงดู และการอบรมสั่งสอนลูก วิถี ชีวิตในการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตในการทํ ามาหากิ น
สรุปไดดังนี้
2.1 วิถีชีวิตในการเลี้ยงดู และการอบรมสั่งสอนลูก
การเลี้ยงดูลูกเปนวิถีชีวิตที่ชาวบานทุกคนตองทํา และเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด พอแมตองดูแล และเลี้ยงดูลูกใหเติบโต
เปนผูใหญที่ดี เปนคนดีของสังคมในอนาคต จากการวิเคราะหพบวา มีทั้งบทเพลงที่มีเนื้อหากลาวถึงบทบาทของพอแมโดยตรง
และการใชสัตวตาง ๆ แทนบทบาทของพอและแม เชน เพลงนกกาเหวา เปนบทเพลงที่แสดงความรัก ความหวงใยของแมกา
ที่มีตอลูก ถึงแมวาจะไมใชลูกตนเอง ยังคอยปอนขาวปอนน้ํา ชวยสอนใหบิน สะทอนกับชีวิตของคนคือ เมื่อพอแมไมไดเลี้ยง
ลูก ฝากใหปยู าตายาย หรือพี่เลี้ยงดูแลแทน ยอมเกิดความรัก ความผูกพันขึ้น เปนวิถีชีวิตที่เปนความผูกพันระหวางกัน
2.2 วิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพในสังคมจังหวัดจันทบุรีมีหลากหลายอาชีพ เนื้อหาในบทเพลงกลอมลูกที่สะทอนถึงความสัมพันธ
กับวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ คือ อาชีพเกษตรกร ชาวนา ชาวไร เปนอาชีพหลักของชาวบานในสังคมชนบท โดยเฉพาะ
การทํานาปลูกขาวเปนหนาที่ของทุกคนในครอบครัว มีความสัมพันธกับเพลงกลอมลูก เมื่อพอแม ไปไร ไปนา สวนใหญจะไป
เก็บผัก จับปลา มาไวทําเปนกับขาวสําหรับลูก ๆ และทําลักษณะนี้ทุกวัน จึงนํามารองเปนเพลงกลอมลูก ใหลูกไดซึมซับวิถีชีวิต
ความเปนอยูของครอบครัว และสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน
2.3 วิถีชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันของชุมชน
การอาศัยอยูรวมกันของชาวบานในสังคมชนบท เปนชุมชนในใหญหมูบาน ชาวบานอยูอาศัยกันแบบพี่กับนอง เวลา
มีขาวสารก็จะกระจายขาวไดทั่วถึงกันอยางรวดเร็ว หรือเวลามีงานบุญตาง ๆ ในหมูบานชาวบานตางรวมแรงรวมใจชวยกัน
ทํางานนั้น ๆ จนเสร็จเรียบรอย วิถีชีวิตแบบการพึ่งพาอาศัยกันของชาวบานมีความสัมพันธกับเพลงกลอมลูก ที่สะทอนภาพ
ของการพึ่งพาอาศัยกันของญาติพี่นอง และชาวบานในหมูบาน เชน การประกอบอาหารของแตละครอบครัว เมื่อมีจํานวนมาก
พอที่จะแบงปนเพื่อนบาน ก็จะแบงบันกันในชุมชนหรือในละแวกหมูบานอยูเ สมอ
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คุณลักษณะทางดนตรี
จากการวิ เคราะห และเปรีย บเที ยบคุ ณลั กษณะทางดนตรี ของเพลงกลอมลูกในจั งหวั ดจั นทบุ รี มีคุ ณลั กษณะที่
แตกตางกันไป สรุปไดดังนี้
1. ทํานอง (Melody)
1.1 โครงสรางของทํานอง (Melodic Structure)
- พิสัย (Range) การวิเคราะหพิสัยของแนวดําเนินทํานองผูวิจัย แบงเปน 6 ประเภท ตามสําเนียงภาษา
ของเพลงกลอมลูกในสังคมและวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี พบวาทั้ง 6 สําเนียงภาษา มีพิสัยของแนวดําเนินทํานองที่แคบที่สุด
คือตั้งแต ขั้นคู Per.3th ขั้นคู Per.4thขั้นคู Per.5th ถึงขั้นคูที่กวางที่สุด คือประมาณขั้นคู Per.8th รวมทั้งขั้นคูอื่น ๆ คือขั้นคู
min.6th และขั้นคู min.7th
1.2 รูปแบบของทํานอง (Melodic Contour) และทิศทางการเคลื่อนที่ (Melodic progression)
จากการวิเคราะหคุ ณลักษณะของรูป รางทํานอง และทิ ศทางการเคลื่อนที่ข องเพลงกล อมลูกในจัง หวั ด
จันทบุรีตามสําเนียงภาษา พบวา มีลักษณะที่ใกลเคียงกันเกือบทั้งหมด คือมีรูปรางเปนรูปฟนปลา เปนรูปคลื่น สวนที่มีความ
แตกตางกันออกไปบางคือ ทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงสลับกันในระดับเสียงของกลุมเสียงแตละเพลง มีการเคลื่อนที่อยูในระยะ
พิสัยของแนวดําเนินทํานอง และมีการเคลื่อนที่ขึ้น–ลงตามการออกเสียงของวรรณยุกตที่บังคับระดับเสียงของเพลงนั้น ๆ
2. กลุมเสียง (Mode)
จากการวิเคราะหคุณลักษณะของกลุมเสียง ของเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรีตามสําเนียงภาษาพบวา มี มีทั้ง
โครงสรางระยะหางของเสียงเทากัน และมีโครงสรางระยะหางของเสียงไมเทากัน ซึ่งแตละสําเนียงภาษาก็จะมีรูปแบบที่พบ
มากที่สุดเปนลักษณะเดนเฉพาะตัวตามสําเนียงภาษา
3. จังหวะ (Rhythm) การวิเคราะหลีลาจังหวะของเพลงกลอมลูก มีคุณลักษณะ ดังนี้
3.1 อัตราจังหวะ (Meter)
จากการวิเคราะหอัตราจังหวะของเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาเขมร สําเนียงภาษาจีน สําเนียงภาษาญวน สําเนียง
ภาษากุหลา สําเนียงภาษาไทยในพื้นถิ่นเดิม และสําเนียงภาษาไทยในพื้นถิ่นภาคกลาง พบวา ไมมีการเนนอัตราจังหวะที่ชัดเจน
เปนลักษณะจังหวะอิสระ (Free Rhythmic) ไมมีชีพจรจังหวะที่แนนอน (Free time) และไมสามารถเขียนเครื่องหมายอัตรา
จังหวะ และไมสามารถแบงเปนหองเพลงที่แนนอนได และเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นภาคอีสาน สําเนียงภาษา
ชอง และสําเนียงภาษาไทยในพื้นถิ่นภาภาคอีสสาน มีอัตราจังหวะที่มีชีพจรจังหวะที่ชัดเจนมากขึ้น คลาย ๆ อัตราจังหวะเซิ้ง
บั้งไฟของภาคอีสาน แตยังมีอัตราจังหวะไมแนนอน เปนลักษณะจังหวะที่อิสระ สวนเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่น
ภาคใต มีอัตราจังหวะ คอนข างชัดเจน มีชีพ จรจังหวะคลายอัตราจังหวะ 4/4 แตก็ยังไมค งที่ จึงไมสามารถกําหนดอัตรา
จังหวะที่แนนอนได
3.2 อัตราความเร็ว (Tempo)
จากการวิเคราะหอัตราความเร็วของเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาชอง เปนเพลงที่มีอัตราความเร็วที่ชามาก – เร็ว
ปานกลางแบบสบาย ๆ ไมเรงรีบ, เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาญวนมีอัตราความเร็วที่คอนขางชา และอัตราความเร็วปานกลาง
อยางสบาย ๆ ไมเร งรีบ, เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาจีนมีอัต ราความเร็วที่คอนขางชา และชามาก, เพลงกลอมลูกสําเนีย ง
ภาษาเขมรมีอัตราความเร็วที่คอนขางชาและชามาก, เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษากุหลามีอัตราความเร็วที่ชาและปานกลาง
แบบสบาย ๆ ไมเ ร งรี บ , เพลงกล อมลู กสํ าเนี ย งภาษาไทยพื้ นถิ่ นเดิ มมี อัตราความเร็ วที่ ช าช ามาก, เพลงกล อมลู กสํ าเนี ย ง
ภาษาไทยพื้นถิ่นภาคกลางมีอัตราความเร็วที่แตกตางกันไป คือ ชามาก ชาที่สุด คอนขางชา ชาแตเร็วกวา Larghetto, เพลง
กลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นภาคอีสานมีอัตราความเร็วที่ชาและคอนขางชา สวนเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่น
ภาคใต พบวา เปนบทเพลงที่มีอัตราความเร็วในระดับชาและปานกลาง แบบสบาย ๆ ไมเรงรีบ
3.3 รูปแบบจังหวะ หรือกระสวนจังหวะ (Rhythmic Pattern)
จากการวิเคราะหคุณลักษณะของรูปแบบจังหวะ หรือกระสวนจังหวะ เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาชองจํานวน 16
เพลง พบวา มีรูปแบบเพลง 95 รูปแบบ โดยที่รูปแบบที่มีการใชมากที่สุดคือรูปแบบ S1 แสดงวารูปแบบ S1 เปนรูปแบบหลัก
หรือเปนลักษณะเดนของเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาชอง, เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาญวน จํานวน 18 เพลง มีรูปแบบ 49
รูปแบบ โดยที่รูปแบบที่มีการใชมากที่สุดคือรูปแบบ G ที่เปนลักษณะเดน, เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาจีนจํานวน 8 เพลง มี
รูปแบบ 59 รูปแบบ โดยที่รูปแบบที่มีการใชมากที่สุดคือรูปแบบ X ที่เปนลักษณะเดน, เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาเขมร
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จํานวน 9 เพลง พบวา มีรูปแบบ 121 รูปแบบ โดยที่รูปแบบที่มีการใชมากที่สุดคือรูปแบบ B ที่เปนลักษณะเดน, เพลงกลอม
ลูกสําเนียงภาษากุหลาจํานวน 6 เพลง มีรูปแบบ 56 รูปแบบ โดยมีรูปแบบที่หลากหลายไมซ้ํากัน แสดงวาเพลงกลอมลูก
สําเนียงภาษากุหลาไมมีรูปแบบหลักและรูปแบบที่เปนลักษณะเดน และเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาพื้นถิ่นจํานวน 32 เพลง มี
รูปแบบ 116 รูปแบบ โดยที่รูปแบบที่มีการใชมากที่สุดคือรูปแบบ B ที่เปนลักษณะเดน
จากการวิเคราะหคุณลักษณะของรูปแบบจังหวะ หรือกระสวนจังหวะ ของเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรี พบวา มี
ทั้งเหมือนและแตกตางกันปะปนกันไปในแตละสําเนียง

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

ไพพ

จากการศึกษาและวิจัยวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในสังคมจังหวัดจันทบุรีครั้งนี้ พบวา ไดขอมูลทางดานภาษาในแตละ
กลุมชาติพันธุพอสมควร ทําใหทราบความเปนมาของเพลงกลอมลูกในรูปแบบ และลักษณะที่มีทั้งความเหมือน ความแตกตาง
และความผสมกลมกลืนเขาดวยกัน รวมทั้งไดทราบความแตกตางของคุณลักษณะดานดนตรี ประเด็นที่นาสนใจสําหรั บการ
ทํางานวิจัยครั้งตอไป คือ การศึกษาวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกของประเทศในกลุมภาคพื้นเอเชียอาคเนย โดยมีการบันทึกโนต
อยางเต็มรูปแบบ เนนเรื่องของภาษา โครงสรางทํานอง พิสัย และรูปราง รวมทั้งเรื่องของจังหวะ โดยนําขอมูลที่ศึกษาแลวนี้
ไปเปนขอมูลพื้นฐานเบื้องตน
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
Influenced factors related to customer behavior particularly
On Clean Food industry In Bangkok

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวความคิดของผูบริโภคที่มีตออาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารที่มีการปรุง
แตงนอยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อหรือรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และได
ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคไดแก ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ปจจัยทางดานสังคม
และปจจัยทางดานจิตวิทยา
วิธีดํ าเนินการวิจัย เครื่องมื อที่ ใชใ นครั้งนี้ คือ สุม กลุ มตั วอย างตามสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่ง กลุ ม
ตัวอยางเป นผูบ ริโภคที่ อาศั ยอยู ในกรุง เทพมหานคร ซึ่ งไมทราบจํ านวนประชากรที่แ นนอนจึ งใช สูตรของCochran, 1977
จํานวน 400 คน สถิติทีใชในการวิเคราะห ไดแก การแจกแจง ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตาฐาน สถิติ F-test
การวิเคราะหความแปรปรวนวิเคราะหความแปรปรวนใชสถิติ One-Way ANOVA
ผลการวิจัยพบวาประชากรรุนใหมในเขตกรุงเทพมหานครมีความสนใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพในระดับมาก
โดยที่ กลุม ที่ยังไมเคยลองรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพมาก อนก็ ยังให ความสนใจที่อยากจะหันมารับ ประทานอาหารเพื่ อ
สุขภาพในระดับมาก ในเรื่องของสวนประสมทางการตลาดสัมพันธกับความสนใจเลื อกซื้ออาหารสุขภาพในทุกๆดานไมวาจะ
เปนดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ
และดานกายภาพ
คําสําคัญ : อาหารเพื่อสุขภาพ
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The objectives of this study were examined of consumers towards the concept of the consumer.
Clean food restaurant in Bangkok. To study user behavior consumers in buying or eating clean. And the
factors associated with delivery. The decision also affects consumers. The marketing mix factors, cultural
factors and demographic30 factors. Research Methodology: The sample consisted of research
methodology the instruments used in the study was a questionnaire by asking a sample of the new
generation or youth worker in Bangkok.
A total of 400persons and data analyzed by a computer program used for statistics analysis. The
statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation and variance Research finding were
as follows: population of young people in Bangkok. Interested 3 eating clean food. And among those who
have not tried to eat clean. First, it has an interest or the substitution of new 4ideas and transforms. In
terms of the marketing mix is associated with attention, wholesome food, clean. The following 5
products, pricing, distribution channels. Promotion, marketing, personnel, processes and physical
Keywords: Clean Food

บทนํา

ปจจัย 4 หรือ ปจจัยขั้นพื้นฐานที่สําคัญของมนุษยไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคซึ่ งปจจัยทั้งหมดคือ
พื้นฐานการดํารงชีวิต ของมนุษยหรือสามารถสรุปไดวามนุษยจะสามารถอยูรอดได ตองมีอาหารมาหลอเลี้ยงรางกายทําให มี
สุข ภาพที่ ส มบูร ณ มี พลั ง งานในการดํ าเนิ นชีวิต ชวยในการเจริ ญ เติบ โตและซ อมแซมส วนที่สึ กหรอของร างกาย(วิไ ลภรณ
ใชพาณิชยตระกูล,2552)นอกจากนี้ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การแพทยและวิทยาศาสตรทําใหขั้นตอนการดําเนินชีวิตของ
มนุษยมีความสะดวกสบาย แตในทางตรงกันขามความกาวหนาทางเทคโนโลยีกอใหเกิดมลพิษทางสภาพแวดลอม เชน การ
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ขยายตัวของอาคารหรืออุตสาหกรรมตางๆ จนทําใหเกิดสาเหตุทั้งตอมลพิษและรุกลามไปถึงโรคภัยไขเจ็บตางๆของมนุษยและ
ที่นาเปนหวงมากที่สุดคือดานอาหารการกินเพราะยิ่งมีวัฒนาการที่เพิ่มขึ้นอาหารที่ถูกปรุงแตงดวยวัตถุดิบดัดแปลงตางๆก็เพิ่ม
มากขึ้ นเพื่ อเป นการดึง ดูดผู บริโ ภคซึ่ งสาเหตุ ของโรค เชน มะเร็ง เปนอันดั บ หนึ่งมี สถิติ ติดตอกัน 5 ปต อเนื่ องมี ผูเสี ยชีวิต
ประมาณปละ 50,000 คนหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ6 คน โรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง เปนตน (สุขภาพไทย,2558)
ดังนั้นทุกหนวยงานเริ่มใหความสนใจในเรื่องสุขภาพและอาหารการกินมากขึ้นโดยมี การรณรงคตางๆเพื่อชักจูงให
ผูบริโภคตระหนักถึงปญหาของโรคภัยไขเจ็บและสรางแรงจูงในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนและหลีกเลี่ยงการปรุง
แตงใหนอยที่สุด เชน "โครงการคนไทยไรพุง" ของสํานักโภชนาการ กรมอนามัย เปนตนประเทศไทยพบวาจํานวนผูที่มีน้ําหนัก
เกินกวามาตรฐานหรือสถิติคนอวนมีจํานวนสูงขึ้นอยางตอเนื่องดังนั้นภาครัฐไดทําการรณรงคอยางจริงภายใตโครงการ "คน
ไทยไรพุง" และ สังคมไทย"ออนหวาน" ถือวาเปนการรณรงคที่ไดผล คนไทยเริ่มใหความสนใจและหันมาใสใจการบริโภครวมทั้ง
การออกกํ าลั งกายเพิ่ม มากขึ้นจากในอดี ตโดยวั ดได จากมู ลค าตลาดทางด านอาหารและเครื่ องดื่ม ประเภท Health and
Wellness ที่มีตัวเลขการเติบโต 9% ตอป ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาและในอนาคตคาดวาจะมีการขยายโตอยางตอเนื่องอยูที่
เกือบ 2 แสนลานบาทใน 3 ปขางหนา หรือประมาณ 27% จากมูลคาตลาด ณ.ปจจุบัน

วัตถุประสงคของการวิจัย

ัฏรำ

1. เพื่ อศึกษาถึ งขอมูลรวมไปถึ งพฤติกรรมของผู บริโ ภคในการรับ ประทานอาหารเพื่อสุขภาพของคนไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อประเมินความตองการของผูบริโภคแกผูประกอบการธุรกิจรานอาหารเพื่อสุขภาพ
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ประชากรที่ใ ชใ นการศึ กษาวิ จัย ครั้ งนี้ ได แก กลุม คนวัย ทํางานที่ส นใจเรื่องการรั กษาสุ ขภาพโดยอาศัย อยู ใ นเขต
กรุงเทพมหานครกําหนดขนาดของกลุม ตัวอยางเปน 400 คน เครื่ องมือในการวิจัย ศึกษาหัวขอเรื่องตามวัต ถุประสงค ที่
ตองการศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแบบสอบถาม กําหนดคําถามใหครอบคลุม
ขอบเขตเนื้อหาที่ตองการ
ศึกษาวิจัย สรางแบบสอบถามโดยใชขอมูลเอกสารที่ไดศึกษาคนควา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของรวมทั้งศึกษา
หัวขอเรื่องวิจัยที่ตองการศึกษา ตลอดจนขอคําแนะนําเพื่อใหแบบสอบถามครอบคลุมเนื้อหาและมีความสมบูรณ โดยทําการ
ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา หาคา IOC ของผูเชี่ยวชาญ โดยการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามในการวิจัย IOC คือ คา
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือคาสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา (IOC: Index of Item
Objective Congruence) และใหผูเชี่ยวชาญตั้งแต 3 คนขึ้นไปทําการตรวจสอบ โดยใหเกณฑการพิจารณาขอคําถามดังนี้
+1 ถาแนนใจวาคําถามสามารถวัดไดตามวัตถุประสงค
0 ถาไมแนนใจวาคําถามสามารถวัดไดตามวัตถุประสงค
- 1 ถาแนนใจวาคําถามวัดไมไดตามวัตถุประสงค
ผลการหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม IOC เทากับ 0.09
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหงานวิจัยโดยการนําแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ที่ผานการตรวจสอบความถูกตองและความ
สมบูรณของคําถามแลวนํามาคํานวณผลทางสถิติโดยผานโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชวิเคราะหทางสถิติ ดังนี้
หัวขอที่ 1 วิเคราะหขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคารอยละ คาความถี่
หัวขอที่ 2 วิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอผูบริโภค โดยการหาคารอยละและความถี่
หัวขอที่ 3 วิเคราะหสวนประสมทางการตลาด โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยในหัวขอที่ 3 เปนการวัดคาตัวแปรโดยการสรางคําถามเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) โดยใช 5 ระดับ (Liker Scale)
แบงออกเปน 5 ระดับ คือ
นอยที่สุด
1 คะแนน
นอย
2 คะแนน
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ปานกลาง
3 คะแนน
มาก
4 คะแนน
มากที่สุด
5 คะแนน
โดยคะแนนในแตละระดับจะอยูในรูปของคะแนนของคาเฉลี่ยโดยการแบงคํานวณชวงกวางระหวางชั้นไดดังนี้
อัตราภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
= 5 - 1
5
= 0.08
สามารถแปลคาไดดังนี้
ระดับ 5 คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 ปจจัยที่มีผลมากที่สุด
ระดับ 4 คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 ปจจัยที่มีผลมาก
ระดับ 3 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 ปจจัยที่มีผลปานกลาง
ระดับ 2 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 ปจจัยที่มีผลนอย
ระดับ 1 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 ปจจัยที่มีผลนอยที่สุด

ี
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สวนที1การวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ หญิง
จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 58.3 เพศชาย มีจํานวน167 คน คิดเปนรอยละ 41.8 กลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 20-35 ป
จํานวน 247 คน คิด เปนรอยละ 61.8 รองลงมา36-50 ป จํานวน109 คนคิดเปนรอยละ27.365ปขึ้นไปจํานวน19 คนคิดเปน
รอยละ 4.8 51-65 ป จํานวน 15 คน คิด เปนรอยละ 3.8 และต่ํา กวา 20 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ตามลําดับ
กลุมตัวอยางสวนใหญสถานภาพสมรสเปนโสด จํานวน 253คน คิดเปน รอยละ 63.3 รองลงมาสมรส จํานวน 147 คน คิดเปน
รอยละ 36.8 ตามลําดั บ กลุ มตัวอยางประกอบอาชีพ รับจางมากทีสุด จํ านวน 173 คน คิด เปน ร อยละ 43.3 รองลงมา
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.3 พนักงาน บริษัทเอกชนจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.3 อื่นๆ
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4 นักเรียน/ นักศึกษา จํานวน 15 คน คิด เปนรอยละ 3.8 คาขาย/เจาของกิจการสวนตัว
จํานวน 14 คนคิดเปน รอยละ 3.5 ขาราชการจํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ2.3และแมบานจํานวน7คนคิดเปนรอยละ 1.8 กลุม
ตัวอยางสวนใหญระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 266 คิดเปนรอยละ 66.5 รองลงมาปริญญาโท จํานวน 95 คน คิด เปน
รอยละ 23.8 อาชีวะ/อนุปริญญา จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.3 และมัธยมศึกษาจํานวน 14 คนคิดเปนรอยละ 3.5 กลุม
ตัวอยางสวนใหญศาสนา จํานวน 358 คน คิด เปนรอยละ 89.5 รองลงมา คริสต จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ7.5 และ
อิสลาม จํานวน 12 คน คิด เปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได มากกวา 40,000 บาท/เดือนจํานวน
139 คน คิด เปนรอยละ 34.8 รองลงมา 20,001-30,000 บาท/เดือน จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.8 30,001-40,000
บาท/เดือนจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22 และ 10,001-20,000 บาท/เดือนจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ17.5
สวนที่2 การวิ เคราะห ขอมูล ปจจัย ที่ สง ผลตอพฤติกรรมผู บริ โภคป จจั ยทางดานสั งคมของผูต อบแบบสอบถาม
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพ
กลุมตัวอยางสวนใหญดูแลสุขภาพจํานวน230คนคิดเปนรอยละ57.5 รองลงมาอยูในชวงลดน้ําหนัก/ควบคุมอาหาร
จํานวน 126 คนคิดเปนรอยละ 31.5 รสชาติดีจํานวน 23 คนคิดเปนรอยละ 5.8 บรรยากาศดีตกแตงรานสวยงามคิดเปนรอย
ละ 3.5 และราคา ถูกจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8 ตามลําดับ สวนที่ 3 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปจจัยที่
สงผลตอพฤติกรรมผู บริโภคปจจัย ทางด านสังคมผูบริโภคที่มี เพศตางกัน มีความถี่ในการรับประทานอาหารเพื ่อสุขภาพใน
รานอาหารเพื่ อสุขภาพตางกั นอยางมีนัยสํ าคัญที่ส ถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง เปนไปตามสมมติฐานผลการทดสอบความสัมพันธ
ระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑ(Product) กับเหตุผลในการเลือกรับประทานอาหารคลีน
การทดสอบเหตุผลในการเลือกรับประทานที่แตกตางกัน สงผลใหปจจัยหลักทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ 7 ps
แตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานการจัดจําหนาย (Place) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion)
ดานบุคลากร (People) ดานกระบวนการ (Process) ดานกายภาพ (Physical Evidence) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เพศตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพ ตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย (วงศกร
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2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง"ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการ รานอาหารเวียดนาม” ไดผลสรุปวาความสัมพันธระหวางเพศกับ
จุดประสงคในการใชบริการ
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เพศ ตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันสอดคลองกับงานวิจัยวงศกร
คําเพิ่ม (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการรานอาหารเวียดนาม" ไดผลสรุปวา ความสัมพันธ
ระหวางเพศกับจุดประสงคในการไปใชบริการเพศก็มีความแตกตางกันโดยจุดประสงคในการไปใชบริการ
อายุ ตางกันมี ผลตอพฤติกรรมผูบ ริโภคต างกั นในดาน ความถี่ใ นการรับ ประทานตางกั น สอดคลองกับ งานวิจัย
ประวิ ล ดา วิ กรั ย พั ฒ น (2556) ได ทํ าการศึ ก ษา "ป จจั ย ที่ มี ผ ลต อค าใช จายการบริ โ ภคอาหารนอกบ า นของครั วเรื อนใน
กรุงเทพมหานคร" ไดผลสรุปวา ผลกระทบในเชิงลบคืออายุ
สถานภาพ ตางกันมี พฤติ กรรมผู บ ริโ ภคอาหารเพื่ อสุข ภาพตามร านอาหารเพื่ อสุ ข ภาพตางกันเนื่องจากคนที่ มี
สถานภาพไมสมรสจะใหความสนใจเรื่องสุขภาพ และอาหารมากวาคนที่มีสถานภาพสมรสแลว
ระดับการศึกษา ตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันเนื่องจากการวิจับ
พบวากลุมตัวอยางที่มีความรูมากจะใหความสําคัญกับเรื่องอาหารและสุขภาพมากกวาระดับความรูต่ํากวา
รายได ตางกันมี พฤติกรรมผูบริ โภคอาหารเพื่ อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุ ขภาพตางกันสอดคลองกั บงานวิจัย
อรุโณทัย ใจนะโม (2552) ไดทําการศึกษา "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรับประทานอาหารมังสาวิรัติของผูบริโภคในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม" ไดผลสรุปดังนี้ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารมังสาวิรัติ มีดังนี้ คือ ปจจัยทางดานรายได
พบวา รายไดมีสวนทําใหผูบริโภคตัดสินใจบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือ ตองการประหยัดเงินเลยหันมาบริโภคอาหามังสาวิรัติ
และภาวะทางเศรษฐกิจมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจบริโภค
อาชีพ ตางกันมีพ ฤติกรรมผูบ ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุ ขภาพตางกั นสอดคลองกับงานวิจัย
อําพล นววงศเสถียร (2557) ไดทําการศึกษา "พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคในรานคาออนไลน" ไดสรุปผลวาปจจัย
ทางดานจิต วิ ท ยามี ผลต อการตัด สิ นใจซื้ อของออนไลน เพราะกลุม ลู กคาเปาหมายที่ อยู ใ นชวงวัย รุ นถึง วั ยทํ างานไดทํ าให
สอดคลองกับพฤติกรรมกลุมเปาหมายเพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายมากที่สุด
ศาสนา ตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันเนื่องจากการเก็บขอมูลครั้ง
นี้ดําเนินการเก็บเฉพาะในเขตกรุงเทพทําใหศาสนาสวนใหญจึงเปนกลุมศาสนาพุทธเปนหลัก
ปจจั ย ทางสั ง คม ส ง ผลทํ าให พ ฤติกรรมผู บ ริ โ ภคแตกต างกั น สอดคล องกั บ งานวิ จัย ศุ ภวั ช ร ยิ่ ง ยง (2555) ได
ทําการศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวสําหรับผูชาย” ไดผลสรุปวาปจจัยทางดานสังคมในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวมาจากผูปกครองซึ่งมีพฤติกรรมการใชอยูแลวจึงมีการเลือกซื้อใหกับบุตรหลานเปนตน
ปจจัยทางจิตวิทยาสงผลทําใหพฤติกรรมผูบริโภคแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภวัชร ยิ่งยง (2555) ได
ทําการศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวสําหรับผูชาย" ไดผลสรุปวาและปจจัยทางดานจิตวิทยา
สืบเนื่องมาจากผูบริโภคไดใหความสําคัญในเรื่องการสงเสริมการขายจึงสอดคลองใหมีผลตอพฤติกรรมความรูสึกนึกคิดในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไดเร็วขึ้น
ดานผลิต ภัณฑ ตางกันมี พฤติ กรรมผู บริโ ภคอาหารเพื่ อสุข ภาพตามรานอาหารเพื่อสุ ขภาพต างกั น สอดคลองกั บ
งานวิ จัย ของอรุโ ณทั ย ใจนะโม (2552) ได ทําการศึ กษา "ป จจั ยที่ มีอิทธิ พลต อการเลื อกรับ ประทานอาหารมัง สาวิรั ติข อง
ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม" ไดผลสรุปดังนี้ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารมังสาวิรัติ มีดังนี้ คือ 7psโดย
แบ งเปนป จจั ยทางด านตั วผลิต ภั ณฑ ความสะอาดและปลอดสารพิษและยัง สอดคล องกั บ นภารัต น วั ฒนา (2554) ได
ทําการศึ กษา "ปจจัย ที่มีอิทธิพ ลตอการตัด สินใจบริ โภคอาหารประเภทสลัด ของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี " ไดผ ลสรุ ปว า
ผูบริโภคนิยมและใหความสําคัญกับความสดสะอาดของสลัดดังนั้นเองสรุปไดวาสําคัญกับปจจัยทางดานผลิตภัณฑเปนอยาง
มาก
ดานราคาตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันสอดคลองกับงานวิจัย
ของอรุโณทัย ใจนะโม (2552) ไดทําการศึกษา "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรับประทานอาหารมังสาวิรัติของผูบริโภคในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม" ไดผลสรุปดังนี้การเปรียบเทียบราคากับคุณภาพมีผลตอการตัดสินใจ สอดคลองกับงานวิจัยของนภา
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รัตน วัฒนา (2554) ไดทําการศึกษา "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารประเภทสลัดของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี" ไดผลสรุปวา ผูบริโภคไดใหความสําคัญกับดานราคาเปนอยางมาก
ดานการจัดจําหนายตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันสอดคลองกับ
งานวิจัยของธีรวีร วราธรไพบูลย (2557) ไดทําการศึกษา "พฤติกรรมการบริโภคอาหารนิยมบริโภคกับอาหารเพื่อสุขภาพ"
ไดผลสรุปวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพประเภทผักและผลไมและมักจะซื้อจากรานในหางสรรพสินคา
และรานสะดวกซื้อ
ด านการส ง เสริ ม การตลาดต างกั นมี พ ฤติ กรรมผู บ ริ โ ภคอาหารเพื่ อสุ ข ภาพตามร านอาหารเพื่ อสุ ข ภาพต างกั น
สอดคล องกับงานวิจัยของศุ ภวั ชร ยิ่ง ยง (2555) ไดทํ าการศึกษาเรื่อง "ปจจั ยที่ มีอิทธิพ ลต อการเลือกซื้ อผลิตภั ณฑ ดูแ ลผิ ว
สําหรับผูชาย” ไดผลสรุปวา การเลือกซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวสําหรับผูชายนั้นมีการวิจัยวาปจจัยในเรื่อง 7ps โดยใหความสําคัญ
กับปจจัยดานการสงเสริมการขายโดยการลดแลกแจกแถม
ดานบุค คลากรตางกั นมี พ ฤติ กรรมผู บริ โ ภคอาหารเพื่อสุ ขภาพตามรานอาหารเพื่ อสุข ภาพต างกั น สอดคลองกั บ
งานวิจัยของวงศกร คําเพิ่ม (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการรานอาหารเวียดนาม" ไดผลสรุปวา
แหลงขอมูลขาวสารที่ผูบริโภคทราบนั้นมาจากเพื่อนและคนรูจัก
ดานกระบวนการตางกันมีพฤติกรรมผูบริ โภคอาหารเพื่ อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุข ภาพตางกันสอดคลองกั บ
งานวิจัยของอําพล นววงศเสถียร(2557)ไดทําการศึกษา "พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคในรานคาออนไลน " ไดสรุปผลวา
ปจจัย ทางดานจิต วิท ยามี ผ ลต อการตั ดสิ นใจซื้ อของออนไลน เพราะเนื่ องจากการตกแตง เว็ ป ไซต สามารถดึ ง ดูด กลุ ม ลูกค า
เปาหมายที่อยูในชวงวัยรุนถึงวัยทํางานไดทําใหสอดคลองกับพฤติกรรมกลุมเปาหมายเพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายมาก
ที่สุด
ดานกายภาพตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันสอดคลองกับงานวิจัย
ของอําพล นววงศเสถียร (2557) ไดทําการศึกษา "พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคในรานคาออนไลน " ไดสรุปผลวาการ
เลือกซื้อสินคาที่ง ายไม ซับซอน รวมไปถึ งขั้นตอนการสั่ง ซื้อก็ง ายดาวนโหลดรวดเร็ วไมยุ งยากและสามารถดึงดู ดกลุม ลูกค า
เปาหมายเพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายมากที่สุด

ิทยา

ลัยร

1. ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคหลังการซื้อ ผลิตภัณฑอาหารคลีน
2. ศึกษาการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) ของธุรกิจอาหารคลีนในชองทางecommerce
3. เนื่องจากขอจํ ากัดการวิจัย ครั้งนี้ คือศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครเทานั้ น ดัง นั้นเองการศึ กษาดานอาหารเพื่ อ
สุขภาพตอไปควรมีการเปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีขนดใกลเคียง เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ เปนตน เพื่อศึกษาวาผลมีความ
แตกตางหรือสอดคลองกันหรือไม เพื่อประโยชนในการวางแผนการทําตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ
4. อุปสรรคในการวิจัยครั้งนี้คือการแสดงรายการอาหารคลีนใหกับผูตอบแบบสอบถามไดทราบ เพราะบางครั้ ง
ผูบริโภคยังไมเขาใจวา อะไรคือ อาหารเพื่อสุขภาพ หรือบางครั้งตนเองไดบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพโดยไมรูตัว ดังนั้นเองการ
วิจัยครั้งตอไปควรจําแนกประเภท อาหารเพื่อสุขภาพ ใหมีความชัดเจนมากกวานี้ ควรมีภาพประกอบอาหารเปนตน
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ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพกําไร
ในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
Relationship between Characteristics of Accounting Information System and Earnings
Quality of Industrial Factories: A Case Study of Lat Krabang Industrial Estate
บทคัดยอ

ไพพ

งรัศยมี, จุดีฑปาทิ
ราศัพย์ย สองเมือง
รุ่งรัศมี ดีปรุราศั
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

าชภ

ัฏรำ

การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี 2) คุณภาพกําไร และ
3) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกบั คุณภาพกําไรของโรงงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา นิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ โรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่จดทะเบียนเป น
บริษัทจํานวน 155 บริษัท โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา สอบถามพนักงานบัญชีบริษัทโรงงานอุตสาหกรรม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว และการวิเคราะห คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีลักษณะของอุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมยานยนต ระยะเวลาในการ
ดําเนินธุรกิจมากกวา 10 ป ทุนจดทะเบี ยนมากกวา 8 ลานบาท จํานวนพนักงานนอยกวา 200 คน ใหความสําคัญเกี่ยวกั บ
คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานความครบถวน ดานตรวจสอบความถูกตอง
ได และดานความทันตอเวลา ตามลําดับ คุณภาพกําไรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานความโปรงใสในหลักการบัญชี
ดานสัญญาณเตือนภัย และดานอุตสาหกรรม ตามลําดับ และพบวาคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพกําไร
มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับ
คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีสูง คุณภาพกําไรของบริษัทจะสูงตามไปดวย
คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี คุณภาพกําไร

ลัยร

Abstract

มห
าว

ิทยา

The independent study was carried out to investigate 1) the characteristics of accounting
information system, 2) the earnings quality and 3) the relationship between the characteristics of
accounting information system and the earnings quality of the industrial factories: a case study of Lat
Krabang Industrial Estate.
The sample used in the study comprised 155 industrial factories which were the registered
companies in Lat Krabang Industrial Estate. The data were collected from the accountants of the
factories through the application of questionnaire and were analyzed using Frequency, Percentage, Mean,
Standard Deviation, One-way ANOVA, and Pearson Correlation Coefficient at 0.05 level of significance.
The study results revealed that the majority of the samples were the automotive industries
which had more than 10 years of business operation with more than 8 million baht of authorized capital,
had less than 200 employees, gave importance on the overall characteristics of accounting information
system at the highest level with respect to the completeness aspect, the accurate aspect, and the
timeliness aspect respectively. The overall earnings quality in the aspects of transparency in the
accounting procedures, warning signal, and industry were at the high level. It was found that the
characteristics of accounting information system and the earnings quality had a high level of positive
relationship, and this meant that the industrial factories in Lat Krabang Industrial Estate that gave high
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importance on the characteristics of accounting information system would have the high earnings quality
for the companies.
Keywords: accounting information system, earnings quality
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ปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับการเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม เทคโนโลยี
ระบบปฏิบัติไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ประสิทธิภาพในการบริหาร และความมั่นคงขององคกรจึงขึ้นอยูกับนวัตกรรมและ
ระบบปฏิบัติการ โดยสวนใหญการบริหารจัดการองคกรสมัยใหมมีการนําระบบปฏิบัติการเขามาใช เพื่อชวยในการขับเคลื่อน
ดําเนินธุรกิจ และใหขอมูลประกอบการตัดสินใจที่ถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สงผลใหองคกรมีโอกาสในการแขงขัน
ทางธุรกิจสูงขึ้น
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เปนอีกหนึ่งระบบที่ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญและนํามาใชกันอยางลนหลามใน
ป จ จุ บั น เพื่ อ ช ว ยให อ งค ก รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี และมี ป ระโยชน ต อ บุ ค คลภายใน
บุคคลภายนอก และมีสวนชวยในการตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังชวยลดระยะเวลาการทํางานใหกับพนักงาน และจําจดขอมูลตาง
ๆ ของกิจการไดอยางครบถวน ถูกตอง กําไรเปนขอมูลทางบัญชีรายการหนึ่งในงบการเงินที่สะทอนถึงมูลคาของกิจการ ซึ่ง
กิจการที่มีกําไรแตกตางกันจะมีมูลคาของกิจการแตกตางกัน จึงเปนการบงบอกถึงความสําคัญของกําไรในดานความเกี่ยวของ
กับมูลคาของกิจการ กําไรจึงเปนขอมูลที่ใชสรุปผลการดําเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาหนึ่ง เชน รายป รายไตรมาส ที่
ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลการบริหารงานของฝายบริหาร ความสามารถในการสรางกําไรของกิจการ กระแสเงิน
สดในอนาคต และใชประกอบการตัดสินใจลงทุน จึงพิจารณาไดวา กําไร คือ คาประมาณของกําไรทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวของ
กับกระแสเงินสดที่ไดรับ หากกําไรในงบการเงินเปนกําไรที่มีคุณภาพ จะสะทอนใหเห็นกระแสเงินสดของกิจการไดอยางแทจริง
(วรศั กดิ์ ทุมมานนท , 2543) ไดกลาววาความสามารถในการทํ ากําไรที่ดี นั้นจะตองใหกระแสเงินสดที่ดี เมื่ อไดพิ จารณางบ
กระแสเงิ นสดไปพร อม ๆ กั บ งบแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ าไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็ จ หากกิจการมี กระแสเงิ นสดจากการ
ดําเนินงานติดลบตอเนื่องกันเปนระยะเวลาหลาย ๆ ป ขณะที่มีกําไรมาโดยตลอด ยอมเปนสัญญาณเตือนภัยใหเห็นวากิจการ
จะประสบกับปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงิน
ดัง นั้ น ระบบปฏิ บั ติ การทางการบั ญ ชี จึง มี ส วนร วมในการตั ด สิ นใจทางธุ ร กิจ ซึ่ ง ความครบถ วน ถู กต อง และมี
ประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยูกับคุณภาพของสารสนเทศที่ไดรับ แตจากการที่แนวโนมของธุรกิจในยุคปจจุบันนั้นมีโครงสรางองคกรที่
สลั บ ซับ ซ อนและมี สาขาหรื อหน วยงานที่ กระจายแยกกั นไปตามภู มิภ าคต าง ๆ มากยิ่ ง ขึ้นทํ าให ป ญหาตาง ๆ ในการเก็ บ
รวบรวมขอมูล การประมวลผลและการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปดวย และคุณภาพกําไรจึงเปนสิ่ง
ที่นักวิเคราะหควรใหความสําคัญ เพื่อใหส ามารถพยากรณ กําไรและมูลคาของกิจการไดใกลเคียงกับความเปนจริง มากที่สุ ด
ผูวิจัยจึงสนใจทําการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพกําไร

วัตถุประสงคของการวิจัย

ิทยา

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อศึกษาคุณภาพกําไรของโรงงานอุตสาหกรรม
3. เพื่ อวิ เ คราะห ค วามสั ม พั นธ ร ะหวางคุ ณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชีกับ คุ ณภาพกํ าไรของโรงงาน
อุตสาหกรรม

วิธีดําเนินการวิจัย

มห
าว

การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีและคุณภาพกําไรในโรงงาน
อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กลุมตัวอยางคือ ผูจัดการฝายบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง จํานวน 155 โรงงาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการเกี่ ยวกั บข อมูล ทั่ วไปของผูต อบแบบสอบถาม ประกอบดวย ตํ าแหน งงาน
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และจํานวนพนักงาน
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี 5 ดาน ไดแก ดานความเชื่อถือได ดาน
ตรวจสอบความถูกตองได (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2545 น. 12-15) ดานความครบถวน ดานความทันตอเวลา (แนง
นอย ใจออนนอม, 2542, น. 347) และดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (ประภาวดี สืบสนธ, 2543, น. 7-8) มีลักษณะ
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.81-0.92
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพกําไร 5 ดาน ไดแก ดานสัญญาณเตือนภัย (วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2549)
ดานอุตสาหกรรม (วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2543, น. 113-114) ดานฐานะทางการเงิน (วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2543, น. 113115) ดานความโปรงใสในหลักการบัญชี (วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2543, น. 116) และดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (บุษกร ศรี
กุลวรรณ, 2546, น. 116) มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง 0.80-0.92 และมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.94
การเก็ บรวบรวมข อมู ล ผูวิจัยใชวิธีแจกแบบสอบถามให แก ผูจัด การฝายบั ญชี ของโรงงานอุ ตสาหกรรม เขตนิค ม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง พรอมทั้งขอใหสงแบบสอบถามกลับคืน โดยไดแบบสอบถามสมบูรณกลับคืนจํานวน 155 ชุด จาก
โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนทั้งสิ้น 155 โรงงาน คิดเปนรอยละ 100
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีเกณฑการแปล
คาคะแนนเฉลี่ย เปนมาตราสวนการประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเครท (Likert Scale) ไดแก คาเฉลี่ย
ระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง ระดับนอยที่สุด คาเฉลี่ยระหวาง 1.81-2.60 หมายถึง ระดับนอย คาเฉลี่ยระหวาง 2.61-3.40
หมายถึง ระดับปานกลาง คาเฉลี่ยระหวาง 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก และคาเฉลี่ยระหวาง 4.21-5.00 หมายถึง ระดับ
มากที่สุด การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน

ผลการวิจัย

ลัยร

าชภ

1. พนักงานสวนใหญดํ ารงตําแหน งผูจัดการฝ ายบัญชี (ร อยละ 53.55) ระยะเวลาในการดําเนินธุร กิจของบริษัท
มากกวา 10 ป รอยละ 76.80 มีทุนจดทะเบียนมากกวา 8 ลานบาท รอยละ 72.90 พนักงานบริษัทนอยกวา 200 คน รอยละ
58.70 และประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมยานยนต รอยละ 18.07
2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอ 1 พบวาคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด พิจารณาเปนรายด านส วนใหญอยู ในระดับมากที่สุด เรียงลําดับคาเฉลี่ ยจากมากไปหานอย ได แก ดานความ
ครบถวน ดานตรวจสอบความถูกตองได ดานความทันตอเวลา ดานความเชื่อถือได และดานความเกี่ยวของกับการตั ดสินใจ
ตามลําดับ ดังตารางที่ 1

มห
าว

ิทยา

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมาย และการจัดลําดับของคุณลักษณะระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีในภาพรวม
คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี
S.D.
ระดับ
ลําดับที่
xˉ
1. ดานความเชื่อถือได
4.25
0.50
มากที่สุด
4
2. ดานตรวจสอบความถูกตองได
4.32
0.49
มากที่สุด
2
3. ดานความครบถวน
4.37
0.43
มากที่สุด
1
4. ดานความทันตอเวลา
4.29
0.53
มากที่สุด
3
5. ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
4.07
0.59
มาก
5
คาเฉลี่ยรวม
4.28
0.42
มากที่สุด
3. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอ 2 พบวาคุณภาพกําไร ในภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนราย
ดานสวนใหญอยูในระดับมากเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความโปรงใสในหลักการบัญชี ด านสัญญาณ
เตือนภัย ดานอุตสาหกรรม ดานฐานะการเงิน และดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตามลําดับ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมาย และการจัดลําดับของคุณภาพกําไรในภาพรวม
คุณภาพกําไร
S.D.
ระดับ
ลําดับที่
xˉ
1. ดานสัญญาณเตือนภัย
3.97
0.64
มาก
2
2. ดานอุตสาหกรรม
3.95
0.65
มาก
3
3. ดานฐานะทางการเงิน
3.93
0.54
มาก
4
4. ดานความโปรงใสในหลักการบัญชี
4.24
0.47
มากที่สุด
1
5. ดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
3.90
0.58
มาก
5
ภาพรวม
4.00
0.49
มาก

4. ผลการวิ จัยตามวัตถุประสงค ของการวิจัยขอ 3 พบวาคุ ณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี มีความสั มพันธ
ทางบวกกับคุณภาพกําไร หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสูง คุณภาพกําไรของบริษัทจะสูงตามไปดวย ดังตารางที่ 3

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

าชภ

ัฏรำ

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะระบบสารสนเทศและคุณภาพกําไรในโรงงาน
อุตสาหกรรม กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี
คุณภาพกําไร (r)
1. ดานความเชื่อถือได
0.59**
2. ดานตรวจสอบความถูกตองได
0.55**
3. ดานความครบถวน
0.67**
4. ดานความทันเวลา
0.67**
5. ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
0.70**
**p > .01

มห
าว

ิทยา

ลัยร

1. นักบั ญชีมีทัศนคติเกี่ยวกั บคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี ดานความครบถวน ด านตรวจสอบความ
ถูกตองได ดานความทันตอเวลา และดานความเชื่อถือได อยูในระดับมากที่สุด เนื่องจาก การประกอบธุรกิจหรือการดําเนิน
ธุรกิจใหประสบผลสําเร็จไดในสภาวะที่มีการแขงขันสูงในปจจุบัน จําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบการหรือผู บริหารจะตองไดรับ
ขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการตัดสินใจ วางแผน และควบคุมการดําเนินงานไดดียิ่งขึ้น สามารถนําพา
ธุรกิจไปสูความไดเปรียบ และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจไดดี กวา ดังนั้น การบริหารงานแบบใหมจะใหความสําคัญ กับระบบ
ขอมูลสารสนเทศมากขึ้น เพราะหากกิจการมีระบบสารสเทศที่ดีก็จะทําใหสามารถใหขอมูลในการตัดสินใจที่รวดเร็ว ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพมากกวา ซึ่งสงผลใหกิจการมีโอกาสอยูรอดได สอดคลองกับงานวิจัยของประภาวดี สืบสนธ 2543 : 12-13
สรุปไดวาสารสนเทศ ที่ดีตองมีคุณลักษณะครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานเวลา (ทันเวลา และทันสมัย) ดานเนื้อหา (ถูกตอง สมบูรณ
ยึด หยุ น น าเชื่ อถื อ ตรงกับ ความต องการ และตรวจสอบได) ด านรู ป แบบ (ชัด เจน กะทัด รั ด งาย รูป แบบการนําเสนอ
ประหยัด แปลก) และดาน กระบวนการ (เขาถึงได และปลอดภัย)
2. ทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพกําไร ดานความโปรงใสในหลักการบัญชี อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับบทความวร
ศักดิ์ ทุมมานนท, 2543: 116 กําไรจะตองเปนตัวเลขที่สามารถเขาใจได (Basis Understandability) ในการรายงานทาง
การเงินและวิเคราะหไดอยางตรงไปตรงมามากกวากิจการที่เสนอรายงานทางการเงินที่เขาใจไดยาก กลาวคือ หากมีกิจการสอง
แหงซึ่งมีตัวเลขที่ผานมาประมาณการกําไรเทากันทุกประการ ผูลงทุนจะใหมูลคาหลักทรัพยของกิจการที่มีกระแสกําไรที่ชวยให
สามารถวิเคราะหไดอยางตรงไปตรงมาและใหขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่ไมซับซอนสูงกวาหลักทรัพยข องกิจการที่มี
กระแสกําไรที่ยากเกินกวาที่ผูลงทุนจะสามารถเขาใจได ดานสัญญาณเตือนภัย ดานอุตสาหกรรม ดานฐานะทางการเงิน และ
ดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก เนื่องจากปจจุบันคุณภาพกําไรไดเขามามีบทบาทในการใชเปนเครื่อ งมือในการ
ประเมินความเสี่ยงของหลักทรัพย และเปนเครื่องมือในการคนหาสัญญาณเตือนภัยของตัวเลขทางบัญชีที่กิจการจั ดทําขึ้นที่
สามารถใชในการประเมินผลการดําเนินงานและการวางแผนสําหรับอนาคต ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักบัญชีที่จะตองแสดง
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ขอมูลของคุณภาพกําไรที่ถูกตองและเชื่อถือได สอดคลองกับบทความ วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2549 กลาวคือ ผูวิเคราะหจะตอง
ใหความสํ าคัญกับการวิเคราะหคุณภาพกําไรก็ คือ การคนหาสัญญาณเตือนภัย ซึ่งเป นการบงชี้ การเปลี่ ยนแปลงตางๆ ของ
กิจการที่จะเกิดขึ้นตามมาซึ่งอาจยังไมไดมีการสะทอนเขาไปในราคาหลักทรัพยของกิจการนั้นหรือไมสามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจนจากตัววัดผลการดําเนินการหรือตัววัดฐานะการเงินที่สําคัญ
3. ความสั มพันธระหวางคุณลั กษณะระบบสารสนเทศทางการบั ญชีกับ คุณภาพกํ าไรของโรงงานอุต สาหกรรม
กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พบวา ความสัมพันธคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพกําไรมี
ความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง หมายถึง บริษัทเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีสูง คุณภาพกําไรของบริษัทจะสูงตามไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของฐิติพร วรฤทธิ์ (2550) ทําการ
วิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ความไดเปรียบทางการแขงขัน และความสําเร็จใจ
การดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทาง ขอมูล ขอสนเทศ หลักการในการประเมิน ปรับปรุง และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจ
ผลการวิจัยพบวา คุณภาพระบบสารสนเทศทางบัญชี และความไดเปรียบทางการแขงขันมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวก
กับความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs และสอดคลองกับยิ่งลักษณ เขมโชติกูร (2552) ทําการวิจัยเรื่อง ผลกระทบ
ของแนวทางการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอําเภอ
เมืองเชียงใหม เพื่อศึกษาผลกระทบของแนวทางการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอเมืองเชียงใหม ผลการศึกษา พบวากลุมที่มีแนวทางการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่
ดีจะมีผลการดําเนินงานที่ดีกวากลุมที่มีแนวทางการใชระบบสารสนเทศที่นอยกวา ซึ่งคาเฉลี่ยของผลการดําเนินงานจะดีขึ้น ถา
มีการจัดการแนวทางการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ดี

ขอเสนอแนะจากการวิจัย

ลัยร

าชภ

1. ผู บริ หารควรใหความตระหนั กและสงเสริ มใหมี การพั ฒนาคุ ณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่ อเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในการดําเนินงานขององคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน
2. ผู บริหารและหนวยงานที่ เกี่ยวของควรสงเสริมใหธุรกิ จจัดทํ าระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี อยางจริง จังและ
ตอเนื่อง โดยอาจมีการสงเสริมหรือจัดอบรมทางดานการจัดทําบัญชี เพื่อเปนการกระตุนใหผูประกอบการใหความรวมมือและ
เห็นความสําคัญของระบบบัญชีภายในองคกร เพื่อใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. นิค มอุต สาหกรรมลาดกระบังควรมี ขอมูลของกลุม บริษัท โดยจั ดทํ าชุด ของขอมูลจั ดเก็ บที่นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง เพื่อเปนประโยชนตอการบริหารงานในระดับประเทศ

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

ิทยา

1) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี
2) ศึกษาดานผลกระทบของคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีตอผูจัดทําบัญชี
3) ศึกษาดานการเปรียบเทียบความคิดเห็นและการยอมรับของผูจัดทําบัญชีระหวางการทําบัญชีดวยมือกับการทํา
บัญชีดวยคอมพิวเตอร
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ปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (FOREX)
ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย
Factor Influencing Consumer’ Tendency in Investment Decision on Foreign
Exchange market (Forex) of Retail Investors in Thailand

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

การวิ จัยครั้ งนี้ มี วัต ถุ ประสงค เพื่ อศึกษาป จจัย ที่ส ง ผลต อการตั ด สินใจลงทุ นในตลาดแลกเปลี่ย นเงิ นตราสากล
(Forex) ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศไทย โดยศึกษาลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประสบการณการลงทุนในในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล ความรูความเขาใจพื้นฐาน เกี่ยวกับตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตราสากล (Forex) ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน ประกอบดวย ปจจัยทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุน ปจจั ย
เกี่ยวกับตลาด Forex ปจจัยภายในและ ปจจัยภายนอกโดยรวม ที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยน
เงินตราสากล (Forex) ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศไทย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักลงทุนที่เปนสมาชิกของสังคมออนไลน ที่เปดสอนหรือใหความรูเกี่ยวกับการ
ลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (Forex) ที่อาศัยอยูในประเทศไทย ซึ่งมีขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ ใช ทดสอบสมมุติ ฐานคื อ สถิติ การทดสอบค าที การวิ เคราะห ความแปรปรวนทางเดี ยว สถิ ติสั มประสิท ธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง อายุ 20-29ป มีสถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-40,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีประสบการณการลงทุน
1-5 ป มีความรูความเขาใจระดับมากที่สุ ด ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน ประกอบดวย ปจจัยภายในโดยรวม ปจจั ย
ภายนอกโดยรวม ของนั กลงทุนรายยอยพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับสําคัญ มาก และผลการทดสอบสมมุติฐ านพบว า
ปจจัยที่สง ผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนรายยอยคื อ ความรูความเข าใจพื้นฐานเกี่ยวกั บตลาดแลกเปลี่ย น
เงินตราสากล สวนลักษณะสวนบุคคลและปจจัยภายในและภายนอก ไมมีผลตอการตัดสินใจลงทุน
คําสําคัญ: ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล, นักลงทุนรายยอย

Abstract
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าว

ิทยา

This research aimed to study factors influencing consumer’s decision on investing in foreign
exchange market (Forex) of retail investors in Thailand. The study included demographic data classified by
gender, age, marital status, education level, average monthly income, career and experience in foreign
exchange market; basic knowledge of foreign exchange market; Factors affecting investment decision
included general factors, Forex condition, internal and external factors affecting consumers’ tendency in
Forex investment of retail investors in Thailand
The sample size in this research was 400 retail investors of foreign exchange market in Thailand.
Questionnaires were the tool for data gathering. Statistics for data analysis were frequency, percentage,
standard deviation. Statistics for hypotheses testing were T test and One - way analysis of Variance and
Pearson correlation coefficient.
The results of this research were as follows: Most retail investors of foreign exchange market in
Thailand were male, aging between 20 and 29 years old, single, graduated bachelor’s degree level, earning
average monthly income up to 10,001-40,000 baht, employees and having experience on investment
between 1 and 5 years. Most samples have cognitive of foreign exchange at high levels. Factors influencing
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retail investor’ investment decision consisted of overall internal and external factors at high level. Results of
hypotheses testing were as follows: Factor Affecting the investment decisions of investors was basic
knowledge about international exchange markets demographic data. There were no effects on investment
decision from the demographic data, internal and external factors.
Keywords: foreign exchange market, Retail Investors
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วัตถุประสงคการวิจัย

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

ในปจจุบันผูคนที่เกิดในยุค เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หรือ ยุค Millennials ซึ่งไดแกคนที่เกิดอยูในชวงป
พ.ศ. 2523–2540 มีแ นวคิดเรื่องการทํางานที่เปลี่ย นแปลงจากผูคนในยุ ค เบบี้บู มเมอร (Baby Boomer) เป นอยางมาก
กลาวคือ กลุมผูคนในยุค เบบี้บูมเมอร นั้นมีความอดทนสูง ทุมเทใหกับการทํางานและองคกรเปนอยางมาก และมีนิสัยการใช
จายที่คอนขางประหยัด อดออม แตเมื่อมาถึงยุคของคนใน เจเนอเรชั่นวาย คนในยุคนี้เกิดมาพรอมกับเทคโนโลยี สามารถทํา
อะไรหลายๆสิ่งไดในเวลาเดียวกัน รวมถึงมีความอดทนต่ําในการทํางานที่ตนเองไมชอบ ดังนั้นคนกลุมนี้จึงมัก มองหาอาชีพที่
อิสระ ไมยึดติดกับองคกร และสามารถใหผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับแรงที่ลงไป และอาชีพที่สามารถตอบโจทยของคนในยุค
เจเนอเรชั่นวาย ไดก็คือ นักลงทุน (Investor)
Foreign Exchange Market คือ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล เรียกโดยยอวา FOREX ตลาด ฟอเรกซ เปนตลาด
ที่ทําการเปรียบเทียบคาเงินระหวาง 2 สกุลยกตัวอยาง เงินปอนดอังกฤษ กับ เงิน เยน ญี่ปุน (GBP VS JPY) กลาวคือถานัก
ลงทุนคาดคะเนวาในอนาคต คาเงิน เยน ของญี่ปุน (JPY) จะออนคาลงเมื่อเทียบกับคาเงิน ปอนด ของอังกฤษ (GBP) นักลงทุน
ก็สามารถซื้อ คาเงิน ปอนด ของอังกฤษเก็บไว และสามารถขายไดในอนาคตและในทางกลับกัน ถานักลงทุนคาดคะเนวาใน
อนาคต คาเงิน ปอนด ของอังกฤษ จะออนคาลงเมื่อเทียบกับคาเงิน เยน ของญี่ปุน นักลงทุนก็สามารถซื้อเงิน คาเงิน เยน ของ
ญี่ปุนเก็บไว และสามารถขายไดในอนาคตเชนกัน ซึ่งตางกับการซื้อขายในตลาดหุน ที่สามารถทํากําไรไดในเฉพาะขาขึ้นเพียง
อยางเดียว เพราะในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล เปนการเปรียบเทียบคาสกุลเงินเปนคู จึงสามารถทํากําไรไดทั้งในสภาวะ
ขาขึ้น และ ขาลงนั่นเอง และอีกสิ่งหนึ่งที่ทําการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล ดึงดูดนักลงทุนรายยอยไดคือ ใชเงิน
ลงทุนเริ่มตนที่ต่ํา แตสามารถทํากําไรไดสูง โดยการใช Leverage จากโบรกเกอรเขามาชวย ซึ่งในสวนนี้กเปนดาบสองคมของ
นักลงทุนรายยอย เพราะสามารถทําใหศูนยเสียเงินทุนไดในเวลาที่รวดเร็ว

ิทยา

ลัยร

1. เพื่อศึกษาลักษณะบุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (Forex) ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน รวมถึงประสบการณในการลงทุน ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจพื้นฐาน เกี่ยวกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (Forex) ที่สงผลตอแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (Forex) ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา
สากล (Forex) ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศไทย

วิธีดําเนินการวิจัย

มห
าว

การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล ของนักลงทุน
รายยอยในประเทศไทย โดยจะใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจกลุมตัวอยาง และกลุมตัวอยางคือ นักลงทุนที่เปน
สมาชิกของสังคมออนไลน ที่เปดสอนหรือใหความรูเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (Forex) ที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทย จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยแบงโครงคําถามออกเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ขอคําถามแบบคําถามปลายปด (Close-end question)
สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล มีขอ
คําถามแบบคําถามปลายปด (Close-end question) แบบสองตัวเลือก (Two way question) จํานวน 10 ขอ ตองการ
คําตอบวา “ใช” 6 ขอ คือ ขอ 1 ขอ 2 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 7 ขอ 10 และตองการคําตอบวา “ไมใช” 4 ขอ 3 ขอ 6 ขอ 8 ขอ 9
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สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล แบงเปน 2 สวน
คือปจจัยภายใน 5 ขอ และปจจัยภายนอก 4 ขอ
สวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล ของนักลงทุนรายยอยใน
ประเทศไทย มีคําถามทั้งหมด 4 ขอ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐานคือ สถิติ
การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสันและมีเกณฑการ
แปลคาเฉลี่ย ไดแก คาเฉลี่ยระหวาง 4.25 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20
หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง คาเฉลี่ยระหวาง 1.81
– 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย และ คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.80หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
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1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง อายุ 20-29ป มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-40,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีประสบการณการลงทุน 1-5 ป
2. ผูตอบแบบสอบถาม มีความรูความเขาใจระดับมากที่สุด มีจํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.75 รองลงมามี
ความรูความเขาใจระดับมาก มีจํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.25 มีความรูความเขาใจระดับปานกลาง มีจํานวน 45 คน
คิดเปนรอยละ 11.25 มีความรูความเขาใจระดับนอย มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 และมีความรูความเขาใจระดับนอย
ที่สุด มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.25
3. ดานปจจัยภายในโดยรวม อยูในระดับสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.08 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
มีนักลงทุนกลุมตัวอยางที่ลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (Forex) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย อยูในระดับ
ใหความสําคัญมากที่สุด 2 ขอคืออัตราผลตอบแทนที่ไดรับสูง ใชเงินลงทุนนอยเมื่อเทียบกับตลาดทุนอื่น โดยมีคาเฉลี่ย 4.55
รองลงมาคื อ มีการคิด สถานะ (กําไร/ขาดทุน) ทุกวั น โดยมีคาเฉลี่ย อยูที่ 4.55 และนักลงทุนกลุมตั วอยางที่ลงทุนในตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตราสากล (Forex) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย อยู ในระดับใหความสําคัญมากจํานวน 3 ขอคื อ
ความเสี่ยงที่รับไดจากการลงทุนในตลาด Forex โดยมีคาเฉลี่ย 4.02 รองลงมาคือ มีรูปแบบ กฎเกณฑ ระเบียบปฏิบัติที่เปน
มาตรฐาน โดยมี ค าเฉลี่ ย 4.02 และการกระจายความเสี่ ย งจากตราสารทางการเงิ นที่ล งทุ นอยู แล ว โดยมีค าเฉลี่ ย 3.52
ตามลําดับ
ดานปจจัยภายนอกโดยรวม อยูในระดับสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุก
ขอ มีนักลงทุนกลุมตัวอยางที่ลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (Forex) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย อยูใน
ระดับใหความสําคัญมาก ไดแก วิธีเปดบัญชี สามารถทําไดงายผานทางเวปไซด รวมถึงการทําธุรกรรมฝาก ถอนเงิน ดําเนินการ
ไดตลอด 24 ชั่วโมง และทําไดดวยตนเอง โดยมีคาเฉลี่ย 4.20 รองลงมาคือ ไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อโฆษณาตางๆ และทาง
เว็บไซด ตลอดจนคําแนะนําจากโบรกเกอร โดยมีคาเฉลี่ย 3.78 ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ เสถียรภาพของตลาด
การเงิน ตลาดทุนรวมถึงวิกฤติการณทางการเงิน โดยมีคาเฉลี่ย 3.71 และ ทิศทางการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตาม
นโยบายของรัฐบาล ถาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ําการลงทุนใน Forex ก็จะสูงเนื่องจากมีผลตอบแทนสูงกวาการนําฝากธนาคาร
โดยมีคาเฉลี่ย 3.56 ตามลําดับ
4. แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (Forex) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทยเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีระดับ แนวโน มการตั ดสินใจลงทุน ขอในอนาคตวาจะลงทุนใน
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากลระหวางประเทศ เพิ่มเติม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 รองลงมาไดแก ชองทางการซื้อ-ขายและ
ฝาก-ถอนเงินผานอินเตอรเน็ต ที่สามารถทําไดดวยตัวเองและเปดใหบริการตลอด24 ชั่วโมง สามารถอํานวยความสะดวก นัก
ลงทุนมีแนวโนมระดับสะดวก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ขอในอนาคต ถาผลการลงทุนของทานไมเปนไปตามที่คาดหวัง ทาน
ยังคงมีความคิดที่จะลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล นักลงทุนมีแนวโนมระดับลงทุน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 และ
ทานจะแนะนําใหผูอื่นลงทุนใน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากลระหวางประเทศ นักลงทุนมีแนวโนมระดั บแนะนํา ใหผูอื่น
ลงทุน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 ตามลําดับ
5.การวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน
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สมมุติฐานที่ 1: นักลงทุนที่มีลักษณะสวนบุคคลที่แตกตาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายรับเฉลี่ย
ตอเดือน อาชีพ แตกตางกัน มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (FOREX) ที่แตกตางกัน
พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประสบการณในการลงทุน ไมมีผลตอการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (FOREX) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทยในขอ คาดวาจะลงทุนในตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตราสากลระหวางประเทศ เพิ่มเติม ขอแนะนําใหผูอื่นลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากลระหวางประเทศ
ขอในความสะดวกของชองทางการซื้อ-ขายและฝาก-ถอนเงินผานอินเตอรเน็ต ที่สามารถทําไดดวยตัวเองและเปดใหบริการ
ตลอด24 ชั่วโมงและขอในอนาคต คาดวาจะลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล ถาผลการลงทุนไมเปนไปตามที่คาดหวัง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาอาชีพที่แตกตางกันนั้นมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา
สากล (FOREX) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทยในขอ แนะนําใหผูอื่นลงทุนใน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากลระหวาง
ประเทศ และขอในความสะดวกของชองทางการซื้อ-ขายและฝาก-ถอนเงินผานอินเตอรเน็ต ที่สามารถทําไดดวยตัวเองและเปด
ใหบริการตลอด24 ชั่วโมง มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (Forex) ของนักลงทุนรายยอย
ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมุติฐานที่ 2: ระดับความรู ความเขาใจพื้นฐาน ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (Forex) ที่แตกตางกัน มีผลตอ
แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (FOREX) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย ที่แตกตางกัน
พบวา ระดับความรู ความเขาใจพื้นฐาน ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (Forex) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศ
ไทย ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (FOREX) ในขอ อนาคต คาดวาจะลงทุนใน
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากลระหวางประเทศ เพิ่มเติม ขอในความสะดวกของชองทางการซื้อ-ขายและฝาก-ถอนเงินผาน
อินเตอร เ น็ ต ที่ สามารถทํ าได ดวยตั วเองและเป ด ให บ ริ การตลอด24 ชั่วโมงและข อในอนาคต คาดว าจะลงทุ นในตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตราสากล ถาผลการลงทุนไมเปนไปตามที่ คาดหวัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาระดั บ
ความรู ความเขาใจพื้นฐาน ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (Forex) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย ที่แตกตางกันไมมี
ผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (FOREX) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทยในขอแนะนําใหผูอื่น
ลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากลระหวางประเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมุติฐานที่ 3: ปจจัยทั้งภายในและภายนอก สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล
(FOREX) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย
พบวาปจจัยภายในโดยรวมและปจจัยภายนอกโดยรวม ไมมีความสั มพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาด
แลกเปลี่ ย นเงิ นตราสากล (FOREX) ในขอ คาดว าจะลงทุ นในตลาดแลกเปลี่ ย นเงิ นตราสากลระหว างประเทศ เพิ่ม เติ ม
ขอแนะนําใหผูอื่นลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากลระหวางประเทศ ขอในความสะดวกของชองทางการซื้อ -ขายและ
ฝาก-ถอนเงินผานอินเตอรเน็ต ที่สามารถทําไดดวยตัวเองและเปดใหบริการตลอด24 ชั่วโมงและขอในอนาคต คาดวาจะลงทุน
ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล ถาผลการลงทุนไมเปนไปตามที่คาดหวัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัยคนควา
จากผลการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (Forex) ของนัก
ลงทุนรายยอยในประเทศไทย มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปลายผลตามสมมุติฐานไดดังนี้
1. จากการศึกษาลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางของนักลงทุนรายยอย ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายรั บเฉลี่ ยต อเดือน อาชี พ แตกตางกั น พบว าไม มี ผลต อแนวโนม การตั ด สิ นใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ ย นเงิ นตราสากล
(FOREX) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย ซึ่งขัด แยงกับ งานวิจัยของ พนมพร อคัรชยานนัต (2556) ที่ ไดศึกษาเรื่อง
“พฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุ นในตราสารทางการเงิน” พบวา อายุ รายได และการศึกษา มีผลตอ
รูปแบบการลงทุนของนักลงทุน และนักลงทุนมีแนวโนมที่จะลงทุนในตราสารทางการเงินเพิ่มขึ้นเมื่อรายได เพิ่ม ขึ้น และเมื่อ
ตองการผลตอบแทนสูงจะลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงโดยมักจะตัดสินใจลงทุนดวยตนเอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความ
แตกตางของกลุม ตัวอยางที่ใชในการศึกษา
2. จากการศึกษาระดับความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (Forex) ของนักลงทุนราย
ยอยในประเทศไทย พบวา มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (FOREX) ของนักลงทุนราย
ยอยในประเทศไทย ทั้งในดานของการลงทุนเพิ่มขึ้นในอนาคต การฝากและถอนเอง รวมถึงยืนยันที่จะทําการลงทุนในตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตราสากล (FOREX) ถึงแม ผลของการลงทุนจะไม เปนไปตามที่คาดหวัง แตระดับความรูความเขาใจพื้นฐาน
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เกี่ ยวกั บตลาดแลกเปลี่ ย นเงิ นตราสากล (Forex) ไม มีผ ลตอการแนะนํ าผู อื่นเข ามาลงทุนในตลาดแลกเปลี่ ย นเงิ นตรา ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุรีพร ศรีสนิท (2553) ที่ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทหลักทรัพยของ นักลงทุนทั่วไปที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
บริษัทหลักทรัพยของนักลงทุน ที่แตกตางกัน เนื่องมาจากเมื่อนักลงทุนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยผาน
บริษทั หลักทรัพยของนักลงทุนดีขึ้น ทําใหทัศนคติที่ดีขึ้น รวมถึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พนมพร อคัรชยานนัต (2556) ที่ได
ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน ” พบวา ปจจุบันนักลงทุนมองวา
ตนเองมีความเชื่อมั่นในการลงทุน และมีความรูความ เขาใจเกี่ยวกับการลงทุนอยูในระดับมาก และสวนใหญจะตัดสินใจลงทุน
ดวย ตนเองเปนหลัก ทําใหมีการกระจายการลงทุนที่มีความหลายมากขึ้น โดยตราสารทุนและกองทุน เปนตราสารที่นักลงทุน
เลือกลงทุนมากทีส่ ุด เนื่องจาก เหตุผลเรื่องผลตอบแทนที่สูงกวาเงินฝากและสามารถชนะเงินเฟอไดและมี ความสะดวกในการ
ซื้อขาย และ การมีขอมูลขาวสารที่เพียงพอ สวนตราสารหนี้นักลงทุนมองวาใหผลตอบแทนที่คอนขางต่ําและระยะเวลาลงทุน
คอนขางนาน และตราสารอนุพันธนักลงทุนมีความกังวลเรื่องความเสี่ยง ความรูความ เขาใจที่ไมเพียงพอเนื่องจากเปนตลาดที่
คอนขางใหม ทําใหนักลงทุนสนใจ ลงทุนยังคอนขางนอย ดังนั้นผลประโยชนจากงานวิจัยฉบับนี้
3. จากการศึกษาดานปจจัยในและปจจัยภายนอกโดยรวม พบว าไมมีผ ลตอแนวโนม การตัด สินใจลงทุนในตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตราสากล (FOREX) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ พนมพร อคัรชยานนัต
(2556) ที่ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน” พบวา นักลงทุนสวน
ใหญ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ป จ จั ย ภายนอก เช น ข อ มู ล ข า วสารที่ ได รั บ เกี่ ย วกั บ การลงทุ น เรื่ อ งเศรษฐกิ จ ภายนอกและ
ภายในประเทศ ความมั่นคงทางการเมือง และสังคมวัฒนธรรม อยูในระดับมาก โดยนักลงทุนจะมีโอกาสตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้น
เมื่อไดรับขอมูลมากขึ้น เศรษฐกิจเติบโต การเมืองมั่นคง และสังคมแวดลอมมีการลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจากความ
แตกตางของกลุม ตัวอยางที่ใชในการศึกษา
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1. ดานลักษณะสวนบุคคล
จากการทําวิ จัย พบวาลั กษณะสวนบุ คคล ไมมีผ ลตอแนวโน มที่ตัด สินใจเขามาลงทุ นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา
สากล ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย ดังนั้นการวางแผนการตลาดสําหรับขยายฐานลูกคาในประเทศไทย ของโบรกเกอร
ตางประเทศที่เปดใหบริการในประเทศ จึงควรทําการตลาดโดยรวม และไมระบุเฉพาะเจาะจงกลุมใดกลุมหนึ่ง ควรมุงเนนไปที่
ปจจัยทางดานอื่นแทน
2. ระดับความรูความเขาใจ
จากการทําวิจัย พบว านักลงทุนรายย อยสวนใหญ มีความรู ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกั บตลาดแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
สากล ในระดับที่สูงมาก รวมถึงยังมีผลตอการตัดสินใจเขามาลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากลอีกดวย ดังนั้นการวางแผน
การตลาดสําหรับขยายฐานลูกคาในประเทศไทย ของโบรกเกอรตางประเทศที่เปดใหบริการในประเทศ จึงควรมุงเนนให
ความรูใหมๆ และความรูพื้นฐานที่จําเปน รวมถึงชองทางการใหบริการฝาก-ถอน แกนักลงทุนตลอดเวลา
3. ปจจัยภายในโดยรวมและปจจัยภายนอกโดยรวม
จากการทําวิจัย พบวา ปจจัยภายในโดยรวมและปจจัยภายนอกโดยรวมไมมีผลตอแนวโนมที่ตัดสินใจเขามาลงทุนใน
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย ดังนั้น การวางแผนการตลาดสําหรับขยายฐานลูกคา ใน
ประเทศไทย ของโบรกเกอรตางประเทศที่เปดใหบริการในประเทศ จึงไมควรมุงเนน ในดานนี้มากเกินไป แตควรมีขาวสาร
ทั่วไป เพื่อใหนักลงทุนทราบถึงสถานการณ เศรษฐกิจของโลก อยูตลอดเวลา
สรุปทั้ง 3 สมมติฐาน สิ่งที่สงผลตอแนวโนมที่ตัดสินใจเขามาลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล ของนักลงทุน
รายยอยในประเทศไทยมากที่สุด คือระดับความรูความเขาใจพื้นฐาน และนักลงทุนรายยอยอาจเปนใครก็ไดทั้ง เพศชาย-หญิง,
โสดหรือแตงงานแลว, หรืออาจเปนวัยรุน วัยทํางาน หรือวัยชราก็ได เปนตน รวมถึง ปจจัยภายในและภายนอกไมใชสิ่งสําคัญที่
นั กลงทุ นพิ จารณาสํ า หรั บ ตั ด สิ นใจลงทุ น ในตลาดแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราสากล เพราะฉะนั้ นสิ่ ง สํ าคั ญ ที่ โ บรคเกอร ค วรให
ความสําคัญมากที่สุด คือการใหความรูความเขาใจ แกนักลงทุนใหมๆ ใหมากขึ้น เพื่อขยายฐานลูกคาในประเทศไทย
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนรายยอย ในกลุมจํากัดที่เล็ก
กวาในประเทศไทย เชน นักลงทุนรายยอยในภูมิภาคตางๆ เพิ่มเติม จะทําใหรูถึง ปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุน
ของนักลงทุนไดครบถวน เพื่อจะไดนํามาวางแผนขยายฐานลูกคา ที่จะเขามาลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากลตอไป
2. ควรทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล ในกลุมนักลงทุนที่
ยังไมเคยลงทุน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนขยายฐานลูกคา ตอไป
3. ในการศึกษาครั้งตอไป อาจจะนํากรอบแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน
รายยอย ไปใช เพิ่มเติม แกไข หรืออาจนําทฤษฎีบุคคลอื่นๆ มาเปนแบบจําลองในการศึกษา เพื่อใหทราบ และเปนประโยชน
ตอไป
4. ควรศึกษาวิจัยกลยุทธในการแขงขันทางการตลาด เพื่อทําใหนักลงทุนรายยอย ตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยน
เงินตราสากลเพิ่มมากขึ้น
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ปจจัยที่มีผลตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน
ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด ประจําปการศึกษา 2557
Factors for Purchasing Decision on the Metal Sheet Processing Machine
Imported from China of Stamford International University in 2014
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วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ (ประเภทธุรกิจ)
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ และสถานภาพที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนจากประเทศ
จีนเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาด ที่มผี ลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศ
จีน เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางคานิยมกับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน
และเพื่อศึกษาหาเหตุผลที่ผูประกอบการใชในสั่งซื้อเครื่องจักรแปรรูปนําเขาจากประเทศจีน ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามที่
สมบูรณจากกลุมตัวอยางไดจํานวน 239 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานทางสถิติดวย ANOVA ดวยวิธี Independent Simple t-test และวิธี f-test
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 30-40 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพเปนวิศวกร มีรายไดกิจการเฉลี่ยตอประหวาง 1,000,000 -10,000,000 บาท ธุรกิจขนาดกลาง ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุตางกัน มีสถานภาพตางกัน มีระดับการศึกษาตางกัน มีอาชีพ (ตําแหนง)
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน โดยรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากปจจัยผูขายภาพรวมอยูระดับนอยสวนใหญใหความสําคัญประสิทธิภาพในการทํางาน
ประมวลผลไดแมนยํา และตอบสนองการทํางานซับซอนไดดี สําหรับปจจัยผูซื้อภาพรวมอยูระดับมากสวนใหญใหความสําคัญ
งบประมาณมีความสําคัญในการซื้อเครื่องจักรแตละครั้งและสําหรับปจจัยที่มีผลตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะ
แผนนําเขาจากประเทศจีนในภาพรวมอยูระดับมากสวนใหญใหความสําคัญคุณภาพมีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรประเภท
แปรรูปโลหะแผน
คําสําคัญ: แผนโลหะ

Abstract

มห
าว

ิทยา

The purposes of this research were to study demography distinguished by gender,age,education,
career,business monthly revenue and the factors that leads to purchasing decision on buying the metal
sheet processing machine imported from China. to study marketing mix and the difference between
values and that decision making influence the entrepreneurs on purchasing the metal sheet processing
machine from China.and to study the entrepreneur’s reasons on buying this machine from China. The
sample were 239 people.The statistical methods used in this research were percentage,average,deviation
and ANOVA hypothesis independent simple T-Test and F-Test
The test result showed that most sampling group was single male at the age of 30-40 with
bachelors degree of Engineering Faculty,They were the owners of the medium-sized companies with the
revenue from one million to ten million baht. This hypothesis found that this sampling group had variable
age,status, education and careers.Their opinnions on buying this machine from China were different wile
statistical significance at 0.05 due to the low level of the overall external factors.Most owners emphasizes
on the work effectiveness,accurate result and well responsive to the complex jobs.For internal
factors,most of them still emphasized more on the budget.and the factors leading to buy the metal
sheet processing machine from China were Quality at high level.
Keywords: metal sheet
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เครื่ องจั กรประเภทแปรรู ป โลหะแผ น เป นป จจั ย ที่ สํ าคั ญ ในการเสริ ม สร างความมั่ นคงให ผู ป ระกอบการ และ
อุตสาหกรรมพื้นฐานหลักของประเทศ เชน อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องเย็น เปนตน ประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนา ยังตองอาศัยนําเขาเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผนจาก
ตางประเทศ เชนประเทศอิตาลี ญี่ปุน เยอรมัน ไตหวัน จีน เปนตน สาเหตุที่ไทยยังตองนําเขาเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะ
แผนจากประเทศตางๆ เพราะอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนของไทยยังไมมีศักยภาพเพียงพอใน
การผลิตเครื่องจักร และยังไมสามารถใชเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรในการผลิตและดวยขีดความสามารถที่จํากัด สงผลให
ไมสามารถผลิตชิ้นสวนที่แมนยํา เพียงพอที่จะใชในการผลิตเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผนหลายประเภทได ดังนั้นประเทศไทยจึง
ตองพึ่งพาการนําเขาเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผนจากตางประเทศเปนหลัก เชน เครื่องตัด เครื่องพับ เครื่องเจาะ เครื่องเลเซอร
เครื่อง ซีเอ็นซี
CNC คือเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยเฉพาะเครื่องจักรแปรรูปงานโลหะแผน ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับงานโดย
เครื่องจักรสวนใหญจะนําเขาจากยุโรป เชน สเปน อิตาลี โปรตุเกส ตุรกี ญี่ ปุน เยอรมัน จีน ในการผลิตชิ้นงานที่มีลักษณะ
ซับซอนผลิตยาก CNC สามารถแปรรูปงานดวยเทคนิค โดยเฉพาะงานที่เนนคุณภาพและตองการความละเอียดและความ
แมนยํ าสูงในการผลิต สําหรั บกระบวนการผลิตตองชวยลูกคาลดคาใชจาย เพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข งขันอยางมี
ประสิทธิภาพ
ดวยเทคโนโลยีที่แขงขันกันตลอด ทําใหผูผลิตนําเทคโนโลยีตางๆมาใชในเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน การ
ทํางานใหงายขึ้น ประหยัดไฟ พลังงาน ลดความซ้ําซอนของการทํางาน นวัตกรรมใหมๆ สิ่งเหลานี้ สามารถสรางโอกาสในการ
สรางตลาดใหม ๆ ใหกับผูผลิตไดเปนอยางมาก ทําใหผูประกอบการประหยัด ตนทุนในการผลิ ต การใชงานของเครื่องจักรมี
ประสิทธิ์ภาพ และสรางกําไรใหกับองคกรไดเปนอยางดี แนวโนมการขยายตัวของงภาคอุตสาหกรรมและการแขงขันในการ
ผลิตภัณฑ ทําใหความตองการกระบวนการผลิตอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เปนผล
ตอชิ้น เครื่องจักรกลที่ใชผลิตชิ้นสวน อุปกรณตางๆในภาคอุตสาหกรรมจึงจําเปนตองเปนเครื่องมือที่มีระบบสั่งการทํางานที่
สอดคลองกับความตองการดังกลาว
การทํางานของเครื่องจักรกลทั่วไปจําเปนตองชางควบคุมเครื่องที่มคี วามชํานาญสูง เพื่อปฏิบัติงานในกระบวนการที่มี
ความสมารถ ความนาเชื่อถือ และความยืดหยุนที่สูงขึ้น ชางควบคุมเครื่องมีหนาที่ในการควบคุมแทนจับยึดชิ้นงาน ใหเคลื่อนที่
เขาหาใบมีดและกัดตามรูปทรงที่ไดจากการออกแบบไว ซึ่งการทํางานในลักษณะนี้ชางควบคุมตองตรวจสอบชิ้นงาน ตําแหนง
และความลึกของใบมีดอยูตลอดเวลา
จะเห็นไดวาการควบคุมเครื่องจักรกลโดยใชชางควบคุมนั้นเกิดปญหาและความยุงยากมากมาย อีกทั้งชางยังตองมี
ความชํานาญสูง จึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใชในการควบคุมการทํางานของเครื่องจักรกล ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวคือ การ
ใชคอมพิวเตอรชวยสั่งงานระบบคําควบคุมเชิงตัวเลข( Computerized Numerical Control) หรือที่เรียกวา เครื่อง CNC
Machine
จีนเปนคูคาที่สําคัญของไทยมาโดยตลอด โดยในป 2555 นั้น จีนเปนประเทศคูคาอันดับ 2 ของไทย รองจากญี่ปุน โดย
เปนตลาดสงออก อันดับที่ 1 และเปนแหลงนําเขาอันดับที่ 2 ของไทย ในขณะที่ไทยเปนคูคาลําดับที่ 13 ของจีน โดยเปนตลาด
สงออกลําดับที่ 17 และแหลงนําเขาลําดับที่ 13 ของจีน
จากปจจัยและเหตุผลขางตน ตลาดเครื่องจักรแปรูปโลหะแผนยังคงเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัว แตผูประกอบการก็ยังหาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาเพื่อลดตนทุน ลดคาใชจาย การสรางกําไรของสถานประกอบการ ผูวิจัย
เปนผูประกอบการที่ใชเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผน และในอนาคตสนใจทําธุรกิจนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศ จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน เพื่อเปนบทสรุปของการ
ตัดสิ นใจซื้อและการทํ าธุร กิจในอนาคต ซึ่ง ผลในการศึกษานี้ จะเปนประโยชน ตอการนํ ามาปรับ ปรุง คุณภาพด านต า งๆของ
ประเทศจีน สรางความเชื่อมั่นใหตัวแทนจําหนาย ผูประกอบการหรือผูมีอํานาจในการสั่งซื้อ และพัฒนาธุรกิจสงผลใหธุรกิจ
ของบริษัทประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น
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1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ (ตําแหนงงาน)
รายไดกิจการตอป และขนาดของธุรกิจ มีผลตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน
2. เพื่อศึกษาปจจัยผูขาย เชน คุณภาพ ราคา เทคโนโลยี ประสิทธิภาพ ชองทางการเลือกซื้อ และ การบริการหลัง
การขาย มีผลตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน
3. เพื่อศึกษาปจจัยผูซื้อ เชน งบประมาณ ขนาดของธุรกิจ ระยะการคืนทุน หรือจุดคุมทุน ความเชื่อมั่น และบุคคลที่
มีสวนชวยตัดสินใจ มีผลตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน
4. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน

วิธีการดําเนินการวิจัย

ิทยา

สรุปผลการวิจัย

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

งานศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน ใชวิธีการ
สํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัย ผู
ศึกษาวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.ประชากรที่ศึกษาวิจัย คือ เปนบริษัทที่จดทะเบียนพาณิชยประเทศไทย โดยการวิจัยจะใชขอมูลในกลุมอุตสาหกรรม
เครื่ องจั กร ซึ่ ง มี จํานวนทั้ ง หมด 635 บริ ษัท (ข อมู ล: สถิ ติ ส ะสมจํ านวนโรงงานที่ ไ ด รับ อนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จการ (เป ด
ดําเนินการ) ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 จําแนกรายหมวดอุตสาหกรรมที่สําคัญ ตามจํานวน ณ สิ้นป 2555)
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน Taro Yamane.1973:125 ที่ไดพัฒนาสูตรคํานวณหาขนาด
กลุมตัวอยาง มีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ความคลาดเคลื่อน .05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 245 ตัวอยาง
สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 4 สวน
รวมจํานวน 25 ขอ ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
(ตําแหนงงาน) รายไดกิจการเฉลี่ ยตอป และขนาดของธุรกิ จ โดยขอคําถามเปนลักษณะเลื อกตอบหรือตรวจสอบรายการ
(Cheek List)
สวนที่ 2 ปจจัยผูขายที่มีผลตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน จํานวน 6 ขอ
สวนที่ 3 ปจจัยผูซื้อที่มีผลตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจาก ประเทศจีน จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 4 ปจจัยที่มีผลตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน จํานวน 7 ขอ
ลักษณะของแบบสอบถามสวนที่ 2 สวนที่ 3 และสวนที่ 4 จะเปนขอความซึ่งผูตอบจะประเมินความคิดเห็นของตนเอง
ตามมาตราสวนประเมิ นคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่ สุด มาก ปานกลาง นอย และน อยที่สุด ถาเปนคําถาม
ประเภทสอดคลองก็ใหคะแนน 5 4 3 2 1 ตามลําดับ สวนคําถามในเชิงปฏิเสธก็ใหคะแนนกลับกันคือ 1 2 3 4 5 ตามลําดับ

มห
าว

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 30-40 ป มีสถานภาพโสด มี
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนวิศวกร มีรายไดกิจการเฉลี่ยตอประหวาง 1,000,000 -10,000,000 บาท ธุรกิจขนาดกลาง
2. ปจจัยผูขายมีผลตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน พบวา ในภาพรวมอยู
ระดับนอย สวนใหญใหความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก ประสิทธิภาพในการทํางาน ประมวลผลไดแมนยํา และตอบสนอง
การทํางานซับซอนไดดี รองลงมา คุณภาพเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีนวัตถุดิบใชเกรดดี มีความ
แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ราคามีความสมเหตุสมผลตอประเภทเครื่องจักรนั้นๆ การบริการหลังการขายมีรับประกันอยาง
นอย 1 ป และจัดเปลี่ยนอะไหลใหฟรี เทคโนโลยี และฟงชั่นตางๆมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และง ายตอการใชงาน และ
ชองทางการหาขอมูลและจัดซื้องายตอการเลือกซื้อ
3. ปจจัยผูซื้อมีผลตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน พบว า ในภาพรวมอยู
ระดั บ มาก ส วนใหญ ใ ห ค วามสํ าคั ญ จากมากไปหาน อย ได แ ก งบประมาณมี ค วามสํ าคั ญ ในการซื้ อเครื่ องจั กรแต ล ะครั ้ ง
รองลงมา ขนาดของธุรกิจจะเลือกใชเครื่องจักรตามลักษณะงานและความเหมาะสมกับงานนั้นๆ เครื่องจักรประเภทแปรรูป
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โลหะแผนจากประเทศจีนมีการคืนทุนที่เร็วกวาประเทศอื่นๆ ในการซื้อเครื่องจักรแตละครั้ง บุคคลตางๆ เชน เพื่อน หุนสวน
ภรรยา คนในครอบครัว มีความสําคัญในการชวยตัดสินใจเสมอ และผูประกอบการมีความเชื่อมั่นเครื่องจั กรประเภทแปรรูป
โลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน
4. ปจจัยที่มีผลตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน พบวา ในภาพรวมอยูระดั บ
มาก สวนใหญใหความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก คุณภาพมีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน
รองลงมา งบประมาณมีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน ระยะการคืนทุนหรือจุดคุมทุนมีผลตอการ
ตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน บริการหลังการขายมีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะ
แผน เทคโนโลยีมีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน ราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรประเภท
แปรรูปโลหะแผน และขนาดของธุรกิจมีผลตอการตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน
อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน มีประเด็น
สําคัญนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 30-40 ป มีสถานภาพโสด มี
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนวิศวกร มีรายไดกิจการเฉลี่ยตอประหวาง 1,000,000 -10,000,000 บาท ธุรกิจขนาดกลาง
ในขณะที่ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุตางกัน มีสถานภาพตางกัน มีระดับการศึกษาตางกั น มี
อาชีพ (ตําแหนง) ตางกัน มีความคิดเห็นตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผ นนําเขาจากประเทศจี น โดยรวม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี คูทวีทรัพย 2556 ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง แรงจูงใจในการเลือกซื้อเครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญี่ปุนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลการศึกษาสรุปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีรายไดมากกวา 50, 000 บาท และผลการสมมุติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน
สถานภาพ และรายไดที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเลือกซื้อเครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญี่ปุน
2. ปจจัยผูขายที่มีผลตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน พบวา ในภาพรวมอยู
ระดับนอย สวนใหญใหความสําคัญประสิทธิภาพในการทํางาน ประมวลผลไดแมนยํา และตอบสนองการทํางานซับซอนไดดี
รองลงมา คุณภาพเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีนวัตถุดิบใชเกรดดี มีความแข็งแรง ทนทานตอการ
ใชงาน ราคามีความสมเหตุสมผลตอประเภทเครื่องจักรนั้นๆ การบริการหลังการขายมีรับประกันอยางนอย 1 ป และจัดเปลี่ยน
อะไหลใหฟรี เทคโนโลยี และฟงชั่นตางๆมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และงายตอการใชงาน และชองทางการหาขอมูลและจัดซื้อ
งายตอการเลือกซื้อ สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี คูทวีทรัพย 2556 ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการเลือกซื้อ
เครื่ องจักรกลหนั กมื อสองจากประเทศญี่ปุ นของผู บริ โภคในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาสรุป พบว า
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอแรงจูงใจในการเลือกซื้อเครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญี่ปุนมากที่สุดไดแก
ดานราคา รองลงมา ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่ และดานการสงเสริ มการตลาด ในขณะที่ พฤติกรรมผูบริโภคที่ มีผลต อ
แรงจูงใจในการเลือกซื้อเครื่องจักรกลหนักมือสอง พบวา สวนใหญเลือกซื้อเครื่องจักรกลหนักมือสองที่มีตนกําเนิดจากประเทศ
ญี่ปุน โดยตองการยี่หอ Komatsu มากที่สุด ในระดับราคามากกวา 700,001 บาทขึ้นไป โดยมีอายุการใชงานนาน 5 ป สิ่งที่
ตองการจากรานจําหน าย คือ บริการหลังการขาย และมี ชางซอมเครื่องเปนผูที่ แนะนําใหซื้อ และแรงจูงใจในการเลือกซื้ อ
เครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญี่ปุนมากที่สุดไดแก สินคามีความคุมคาเหมาะสมกับราคา รองลงมา มีความพึงพอใจใน
สินคานี้ และอันดับสุดทายไดแก อยากแนะนําใหบุคคลอื่นใชสินคานี้
3. ปจจัยผูซื้อที่มีผลตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน พบวา ในภาพรวมอยู
ระดับ มาก สวนใหญให ความสําคัญงบประมาณมีความสํ าคัญ ในการซื้ อเครื่องจักรแตละครั้ง รองลงมา ขนาดของธุร กิจจะ
เลือกใชเครื่องจักรตามลักษณะงานและความเหมาะสมกับงานนั้นๆ เครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนจากประเทศจีนมีการ
คืนทุนที่เร็วกวาประเทศอื่นๆ ในการซื้อเครื่องจักรแตละครั้ง บุคคลตางๆ เชน เพื่อน หุนสวน ภรรยา คนในครอบครัว มี
ความสําคัญในการชวยตัดสินใจเสมอ และผูประกอบการมีความเชื่อมั่นเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศ
จีน สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชระ ยี่สุนเทศ 2556 ผลการศึกษาพบวา อุตสาหกรรมแมพิมพไทยมีความสามารถในการ
แข ง ขั นเชิ ง เปรี ยบเที ย บนอยกว าประเทศสําคั ญ อื่ นๆแต มี แ นวโน ม ดี ขึ้นอย างตอเนื่ อง มี อัต ราการขยายตั วตามมาตรการ
เปลี่ย นแปลงของ GDP ของประเทศ และสอดคลองกับอั ตราการเปลี่ ยนแปลงของอุ ตสาหกรรมต อเนื่องผลการวิเคราะห
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ความสัมพันธของปจจัยกับความสามารถในการแขงขัน พบวา รูปแบบดานวัฒนธรรม ที่เจาของกิจการเปดดําเนินการเพราะ
เห็นเปนชองทางธุรกิ จ พื้นฐานการดํ าเนินกิจการไม ไดมาจากผู ที่เปนผูชํานาญการ และมี พฤติกรรมการบริหารจัดการของ
ผูประกอบการเปนแบบครอบครัว ผูประกอบการมีอํานาจเด็ดขาด และมักจะทําทุกเรื่องเพียงคนเดียว ไมคอยมีการกระจาย
งาน ที่สําคัญลู กคากลุมเปาหมายเปนกลุม ที่ไมตองการเทคโนโลยีที่สู งมากนัก และผลิตสินคาที่มี ราคาไมสูงมาก มักมีความ
ผิดพลาดในการใชกลยุทธการใชราคาเปนเครื่องมือในการทําตลาด ทําใหไมมีกําไรเหลือมากพอที่จะนํามาใชในการลงทุนดาน
เครื่องจักร และการพัฒนาดานอื่นๆ
4. ปจจัยที่มีผลตอการสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน พบวา ในภาพรวมอยูระดั บ
มาก สวนใหญใหความสําคัญคุณภาพมีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน รองลงมา งบประมาณมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน ระยะการคืนทุนหรือจุดคุมทุนมีผลตอการตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องจักรประเภท
แปรรูปโลหะแผน บริการหลังการขายมีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผ น เทคโนโลยีมีผลต อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน ราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน และขนาด
ของธุรกิจมีผลตอการตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี คูทวีทรัพย 2556 ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการเลือกซื้อเครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญี่ปุนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผลการศึกษาสรุปไดวา เครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญี่ปุนที่ใชงานอยูสวนใหญเปนประเภทรถขุด และ
เปนยี่หอ Komatsu ซึ่งปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอแรงจูงใจในการเลือกซื้อเครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศ
ญี่ปุนมากที่สุดไดแก ดานราคา รองลงมา ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่ และดานการสงเสริมการตลาด ในขณะที่ พฤติกรรม
ผูบริโภคที่มีผลตอแรงจูงใจในการเลือกซื้อเครื่องจักรกลหนักมือสอง พบวา สวนใหญเลือกซื้อเครื่องจักรกลหนักมือสองที่มีตน
กําเนิดจากประเทศญี่ปุน โดยตองการยี่หอ Komatsu มากที่สุด ในระดับราคามากกวา 700,001 บาทขึ้นไป โดยมีอายุการใชงาน
นาน 5 ป สิ่งที่ตองการจากรานจําหนาย คือ บริการหลังการขาย และมีชางซอมเครื่องเปนผูที่แนะนําใหซื้อ และแรงจูงใจในการ
เลือกซื้อเครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญี่ปุนมากที่สุดไดแก สินคามีความคุมคาเหมาะสมกับราคา รองลงมา มีความพึง
พอใจในสินคานี้ และอันดับสุดทายไดแก อยากแนะนําใหบุคคลอื่นใชสินคานี้
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เอกสารอางอิง

ลัยร
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ไพพ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตัดสินใจของผูประกอบการ ที่ใชบริการจากผูประกอบการธุรกิจ บริการ
ดานโลจิสติกสและเพื่อเปนแนวทางศึกษาการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพของผูประกอบการธุรกิจบริการดานโลจิสติกส
เพื่อรองรับความตองการของลูกคาซึ่งเปนผูประกอบการ
วิธีดําเนินการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบกิจการ โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
400 ราย โดยใช วิธีการเลื อกกลุม ตั วอย าง โดยใช แบบสอบถามเป นเครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวมขอมู ล สถิติ ที่ ใช ใ นการ
วิเคราะหขอมู ล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ย งเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกต างใชการทดสอบคา F-test การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) และการวิเคราะหความสัมพันธของเพียร
สัน สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหแบบสอบถาม
ผลการวิ จัย พบว า คุ ณ ลั กษณะองค กรที่ แ ตกต างกั น มี ผ ลต อการตั ด สิ นใจเลื อกใช บ ริ การด านโลจิ ส ติ ก ส ข อง
ผูประกอบการที่ตางกัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการ
ที่ตางกัน ความคิดเห็นในปจจัยตาง ๆ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการตางกัน
คําสําคัญ: ผูประกอบการ ใชบริการโลจิสติกสปจจัยการตลาด บริการที่มีประสิทธิภาพ

าชภ
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ิทยา

ลัยร

The objectives of the study were to investigate the entrepreneur’s decision on the logistics service
application, and to find out the guideline of improvement and devilment efficiency of logistics service
entrepreneur to serve the need of the customers.
The research methodology consisted of 400 entrepreneurs which were selected as random
sampling. The questionnaire was the instrument of the study for collecting data. The percentage, mean,
standard deviation, F-test, one way ANOVA and Pearson correlation coefficient were used as the statistical
analysis.
The result of the study found that the different character of organization effected to the different
entrepreneur’s decision on logistics service application. The marketing mixed factor effected to the different
entrepreneur’s decision on logistics service application. The opinion in various factors related to the
different entrepreneur’s decision on logistics service application.
Keywords: entrepreneur, logistics service application, Marketing factors, efficiency service.
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เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถาวะการณทางเศรษฐกิจ และราคาสินคาปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงราคาน้ํามัน ซึ่งเปนปจจัย
สําคั ญของตนทุนการผลิต ซึ่งมี ผลกระทบตอธุรกิ จอย างมาก ทั้งนี้ ผูผลิ ตตองการลดความเสี่ ยงในเรื่ องความซับซ อนในการ
ดําเนินธุ รกิจ ไม วาจะเป นทั้ง การผลิต การขนสง การดําเนินพิ ธีการศุล กากร เนื่องจากธุรกิ จหลายรายไมมีค วามเชี่ย วชาญ
ทางดานนี้ จึงตองการลดตนทุนที่จะตองดําเนินการเอง ซึ่งอาจเปนเรื่องยากหากไมมีความชํานาญพอ จึงตองการลดความเสี่ยง
ดังนั้นธุรกิจจึงหาวิธีการลดตนทุนของตนเองเพื่อกําไรสูงสุดของธุรกิจ จึงหันมาใชบริการจากธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกสแบบ
ครบวงจร
ศูนยวิจัยโลจิสติกสมหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2549) กลาววา ธุรกิจการใหบริการโลจิสติกสไดมีการพัฒนามา
จากการจัดการสงสินคาเปนหลัก ซึ่งเปนการจัดการเกี่ยวกับการขนสงสินคาใหกับลูกคาเพียงอยางเดียว ตอมาไดมีการขยาย
กิจการมาเปนบริการจัดการคลังสินคา การบริการกระจายสินคา การบริการบรรทุกขนสินคา รวมถึงการขนสงสินค าระหวาง
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ประเทศ ตอมาธุรกิจโลจิสติกสไดขยาย และมีการเพิ่มขั้นตอนกอนการผลิต ซึ่งประกอบดวย การจัดหาวัตถุดิบ และการจัดเก็บ
สินคาในคลังสิ นคา รวมไปถึงการจั ดการหวงโซ อุปทานทั้ งระบบ โดยรวมผูที่เ กี่ยวของกับการผลิต และการกระจายสินค า
ทั้งหมด เชน ผูขาย ผูผลิต ผูคา และผูจัดจําหนายสินคา และนอกจากนี้ ยังมีการขยายตัวทางธุรกิจโดยมีบริษัทขามชาติขนาด
ใหญที่ใหบริการธุรกิจโลจิสติกสแบบครบวงจร หรือที่เรียกวา Third Party Logistics ซึ่งทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางผูซื้อ
สินคา และผูขายสินคา คอยทําหนาที่ประสานงานที่เกี่ยวของกับโลจิสติกสเขาดวยกัน มีกระบวนการในการวางแผน การจัด
สายงาน และการควบคุมกิจกรรมตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการไหลของสินคา โดยเริ่มจากการจัดหาวัตถุดิบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง การบริหารจัดการสินคาคงคลัง การตรวจนับสินคา การจัดเก็บ การบรรจุหีบหอ การติดฉลากหรือ
ปายสินคา การจัดสงสินคา รวมถึงการกระจายสินคา การดําเนินพิธีการกรมศุล ทาเรือ จนกระทั่งสงของออกไปยังประเทศ
ลูกคา หรือผูบริโภค ทั้งนี้เพื่อใหคาใชจายโดยรวมในการกระจายสินคาที่เกิดขึ้นต่ําที่สุด โดยกิจกรรมหลักของการบริการโลจิ
สติกสจะประกอบดวย การขนสง การจัดการสินคาคงคลัง และกระบวนการจัดซื้อจัดจางนั่นเอง นอกจากนี้ ยังรวมถึงกิจกรรม
สนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของระหวางกระบวนการ เชน การจัดการคลังสินคา การยกขน การจัดหาวัตถุดิบ และการจัดการดาน
ขอมูลการกระจายสินคา
Logistics Digest (2011) กลาววา การเริ่มตนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเปนทางการในป 2558 ซึ่ง
ประเทศไทยมี การเตรียมความพรอม และจะตองมีการปรับตัวอยางเปนทางการ เพื่อรองรับกั บการเปลี่ยนแปลงไดอยางมี
ประสิท ธิภ าพ ทั้ งในส วนที่ เกี่ ยวของกั บภาครัฐ บาลเองและภาคเอกชน เพื่ อหาแนวทางการพัฒ นาระบบโลจิ สติ กส ภายใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 รวมถึงทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศในชวงระยะเวลาของ
แผนเศรษฐกิจ เพื่อที่จะชวยสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได
กําหนดเปาหมายอยางชัดเจน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของอาเซียนกับโลก ใหเปนตลาด และฐานการผลิตเดียว เนน
การเคลื่ อนยายสินคา การใหบ ริการ การลงทุ นเงินทุน และแรงงานที่ มีฝมือระหวางกั นอยางเสรี รวมถึงการเปดเสรีในการ
บริการ ซึ่งรวมถึงภาคโลจิสติกสเปนสําคัญอีกดวย สําหรับเงื่อนไขการเปดเสรีการคาในธุรกิจภาคบริการเกี่ยวกับโลจิสติกสนั้น
ครอบคลุมถึงบริการขนสงทางทะเล ทางถนน ทางราง ทางอากาศ การบริหารจัดการสงพัสดุ การบริการยกขนสินคาที่ข นสง
ทางทะเล การบริหารจัด การโกดัง และการคลัง สินคา ตัวแทนรับจัดการขนสงสินคา การบริการบรรจุภัณฑ การบริก ารรั บ
จัดการพิธีการศุลกากร
การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 เปนเพียงจุดเริ่มตนอยางเปนทางการที่ทางประเทศไทย และ
ประเทศเพื่อนบานเราจะกาวผานไปสูเวทีการแขงขันใหม ซึ่งจะขยายเปนการแขงขันในลักษณะของกลุมเศรษฐกิ จการคาโลก
แตละประเทศที่อยูใ นระยะการเปลี่ยนแปลงก าวเข าสูปแห งการพัฒนาอาเซีย น ไมใ ชเพีย งเพื่อการแข งขันหาผลประโยชน
ภายในกลุมประเทศสมาชิก แตเปนการเริ่มตนการยกระดับคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และสั งคมที่
ยั่งยืนของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนบนพื้นฐานความรวมมือ และการพึ่งพาทรัพยากรรวมกัน เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
ที่ไดกําหนดไว ตามแผนวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน เพื่อทําใหอาเซียนเปนศูนยรวมของชาติเ อเชียตะวันออก
เฉียงใต อยูรวมกันอยางมีสันติภาพ มั่นคง และมีความเจริญรุงเรือง รวมตัวกันเปนกลุมของการพัฒนาอยา งมีประสิทธิภาพ
และมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แผนแมบทมีสาระสําคัญครอบคลุมองคประกอบเชื่อมโยง 3 ดาน ไดแก
1. ด านโครงสรางพื้นฐานทางกายภาย ทั้งด านการคมนาคมขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงขายพลั งงาน
โครงการที่สําคัญตัวอยางเชน โครงขายทางหลวงอาเซียน เสนทางรถไฟสายสิงคโปร – คุณหมิง โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทาเรือในภูมิภาค 47 แหง และโครงการ ASEAN Power Grid (APG) และโครงการ Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP)
เปนตน
2. ดานกฎระเบียบ เปนการจัดการกับระบบสถาบันอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยความสะดวกดานการคา และ
การขนสง โดยมีโครงการเรงดวน ซึ่งไดแก การจัดตั้งระบบอํานวยความสะดวกดานศุลกากรดวยระบบอิเลคทรอนิกส ณ จุด
เดียวในระดับประเทศและระดับอาเซียน เปนตน
3. ด านประชากร จากผลการดํ าเนินงานในภาพรวมของการพั ฒนาระบบโลจิ สติ กส ข องประเทศไทยตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศปที่ผานมา ไดพบวาความสามารถในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสของ
ประเทศยังคงอยูในระดับที่ตองมีการปรับปรุงพัฒนาอีกมาก โดยมีความเคลื่อนไหวคอนขางผันผวน
จากการพิจารณาแผนยุทธศาสตรพบวา
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1. ผูประกอบการมีการพัฒนาในดานการบริหารจัดการโลจิสติกสที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแรงกดดัน และการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ ทําใหผูประกอบการเองจําเปนตองพัฒนาตนเองใหสามารถแขงขันกับคูแขงได แตการพัฒ นาจะเห็นได
ชัดเจนในภาคอุตสาหกรรมเทานั้น ภาคการเกษตรยังพัฒนานอย
2. ระบบโลจิสติกสของประเทศไทยยังอยูในระดับพื้นฐาน หรือเรียกวาโลจิสติกสระดับขนสง สวนใหญยังเปนการ
พัฒนาโครงสรางระดับพื้นฐานทางกายภาพ ซึ่งยังคงตองใหความสําคัญเพิ่มเติมในสวนของแผนธุรกิจ ที่จะใชประโยชนจาก
ระบบโครงสรางพื้นฐานดังกลาว เพื่อจะชวยใหสามารถในการพัฒนาไดอยางแทจริง มีปญหาในการพัฒนาระบบราง และขาด
การปรับปรุงระบบการขนสงทางน้ํา และทางชายฝงทะเลอยางจริงจัง จึงทําใหการพัฒนาการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบซึ่งไม
เห็นผลเปนรูปธรรม
3. ธุรกิจ LSPs ของประเทศไทย สวนใหญขาดการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดแหลงเงินทุน ทําใหลักษณะ
การใหบริการไมครบวงจร เมื่อเจอสภาวะการแขงขันที่รุนแรง เนื่องจากอนุญาตใหผูประกอบการสัญชาติอาเซียน สามารถถือ
หุนไดอยางนอยรอยละ 70 ในบริษัทของประเทศไทย ตามเงื่อนไขการเปดเสรีภาคบริการของ AEC นั่นเอง
4. ขาดการใหความสําคัญตอการปรับแกกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหเอื้อตอการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน และการ
นําเขา การสงออก รวมถึงขาดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง นอกจากนี้ยังขาดการพัฒนาในหลาย ๆ ดานที่จะอํานายความ
สะดวกในทางการคา ในดานความรูของบุคลากร ดานงบประมาณสนับสนุน
5. หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ไดจัดการฝกอบรมอยางตอเนื่อง แตการพัฒนากําลังคนในภาพรวมที่ผานมาเพิ่ม
ในดานปริมาณมากกวาดานคุณภาพ ขาดแรงงานที่มี คุณภาพที่สามารถปฏิบัติ งานได จริง ทั้ งในระดับปฏิบั ติการและระดั บ
หัวหนางาน ขาดประสิทธิภาพในการประยุกตใชผลงานวิจัย เพื่อนําไปใชประโยชนในภาคธุรกิจ และสนับสนุนการกําหนด
นโยบายของทางภาครัฐ
โดยสรุปพบวาการดําเนิ นการพัฒ นาระบบโลจิส ติกส ของประเทศไทยก าวไปสูทิ ศทางที่ถู กตอง แต ยังไมสามารถ
ผลักดันใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมไดอยางครบถวนตามที่เคยตั้งเปาหมายไว ภารกิจการพัฒนาระบบโลจิสติกสยังตองถือเปน
วาระสําคัญของประเทศที่จําเปนตองไดรับการผลักดันอยางตอเนื่องใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจทุกสาขา
ผูวิจัยเห็นวาปจจุบันประเทศไทยทางรัฐบาลมีแนวโนมวางแผนปรับปรุงพัฒนาประเทศไทย และมีนโยบายสงเสริมให
ประเทศไทยเปนศูนย กลางดานโลจิ สติ กสเ พื่อให ประเทศไทยได พัฒ นาและสามารถเพิ่ มประสิท ธิภ าพและประสิ ทธิ ผลให
ประเทศไทยเปนผูนําทางดานโลจิสติกสอยางแทจริง และสามารถใหประเทศเพื่อนบาน ไมเพียงแคลาว พมา กัมพูชา เวียดนาม
สิงคโปร มาเลเซีย ซึ่งมีพื้นที่ใกลเคียงกับประเทศไทยมากที่สุด ทั้งนี้ยังจะขยายธุรกิจโลจิสติกสไปยัง ประเทศตาง ๆ ในกลุม
AEC ที่ทําธุรกิจกับประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ไดใชบริการโลจิสติกสของเรามากยิ่งขึ้น จึงสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจ
เลือกใช บริการ ซึ่งผลที่ ไดจากการวิจัยจะเปนข อมูลที่เป นประโยชนตอผู ประกอบการดานโลจิสติ กสหรือผู ที่เกี่ยวข อง และ
สามารถวางแผนการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูประกอบการใชบริการจากผูประกอบการธุรกิจบริการดานโลจิสติกส
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของผูประกอบการธุรกิจบริ การดานโลจิสติกสเพื่อรองรับความ
ตองการของลูกคาซึ่งเปนผูประกอบการ มีการพัฒนาในดานการบริหารจัดการโลจิสติกสที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางที่ใชบริการจากผูประกอบการธุรกิจบริการดานโลจิสติกส
4. เพื่อทราบความคิดเห็นในการบริการที่ถูกตอง รวดเร็ว และมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ประโยชนเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการโลจิสติกส
2. ประโยชนเพื่อคนหากลุมผูประกอบการ และความตองการใชบริการดานโลจิสติกส
3. ประโยชนตอผูประกอบการดานโลจิสติกสเพื่อใหผูประกอบการสามารถนําขอมูลที่ไดจากงานวิจัย ไปใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาได
4. ประโยชนเ พื่อใหท ราบถึ งการพั ฒนาศักยภาพของธุร กิจดานโลจิส ติกสและนํ าไปปรับเปลี่ ยนแผนการพั ฒนา
โลจิสติกสอยางยั่งยืน สามารถเปนศูนยและเปนผูนําดานโลจิสติกสในกลุมประเทศอาเซียน
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สมมติฐาน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยมีสมมติฐานดังนี้
1. คุณลักษณะองคกรที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบที่ตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบ
ที่ตางกัน
3.ปจจั ยด านความคิ ด เห็นในการบริ การที่ ถู กต อง ความรวดเร็ วทั นสมัย และความเชี่ย วชาญที่ แตกตางกั น ไม มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบที่ตางกัน
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิ จัยนี้ เปนการศึกษาเฉพาะการใหบริการที่ผูประกอบการไดรั บความพึง พอใจ และเลือกใช บริการจาก
ผูประกอบการโลจิสติกสของประเทศไทย ซึ่งมีขอจํากัดในการวิจัย ดังนี้
1. ข อจํ ากัด ดานผูป ระกอบการ ซึ่ง งานวิจัยนี้ต องการศึกษาความพึง พอใจของผู ประกอบการบริ การ และผู ผลิ ต
(โรงงานอุ ต สาหกรรม) และผู ป ระกอบการค าส ง และค าปลี กต าง ๆ ทั้ ง หมด 400 กลุ ม ตัวอย าง แทนจํานวนประชากร
ผูประกอบการ ซึ่งจะเปนการกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง Disproportional Sample
2. ขอจํากัดดานวิธีการเก็บขอมูล เนื่องจากสถานที่ที่ตองเก็บรวบรวมขอมูลมีหลายพื้นที่ ผูวิจัยจึงจํากัดการเดินทาง
ไปเก็บขอมูลยังสถานที่จริงที่มีผูประกอบการจํานวนมาก และสงแบบสอบถามทางออนไลน อยางเชน นิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ
เชน นิ คมอุต สาหกรรมใน จั งหวัด ปทุ มธานี นิค มอุ ตสาหกรรมใน จัง หวั ดชลบุ รี นิคมอุต สาหกรรมใน จั งหวัด อยุ ธยา และ
กรุง เทพมหานคร และนอกจากสถานที่ห ลัก ๆ ดัง กลาวแลว ก็ยั งสง แบบสอบถามไปยั งจัง หวั ดตาง ๆ เชน สมุ ทรปราการ
สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี นครราชสีมา ตาก เชียงใหม เปนตน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีดังนี้
1. ในสวนของ (Multiple choice) หาคาสถิติพื้นฐาน ซึ่งไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
ใชสําหรับอธิบายคุณลักษณะขององคกร ไดแก รายไดตอเดือน ขนาดขององคกร และคุณลักษณะขององคกร รวมถึงปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ในด านผลิ ต ภัณฑ ราคา ช องทางการจั ดจํ าหน าย การส ง เสริม การขาย บุ คลากร ลั กษณะทาง
กายภาพ และกระบวนการ
2. ในสวนของ Likert Scale หาคาสถิติพื้นฐาน ซึ่งไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) หรือ (Standard Deviation) ใชสําหรับอธิบายความคิดเห็นในปจจัยตาง ๆการใหบริการที่ถูกตอง รวดเร็วทันสมัย มี
ความเชี่ยวชาญ และการตัดสินใจเลือกใชบริการดาน โลจิสติกสของผูประกอบการ
3. ทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (Independent F-test One way ANOVA)
ใชสําหรับทดสอบความแตกตางระหวางการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการ กับ คุณลักษณะของ
องคกร และใชสําหรับทดสอบความแตกตางระหวางการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการ กับสวน
ประสมทางการตลาดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การวิ เคราะห ความสั ม พันธโ ดยใช คาสั มประสิ ท ธิ์ส หสัม พั นธ แ บบเพีย รสั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) เพื่อหาคาความสัม พันธและทิศ ทางของความสัม พันธ ข องตัวแปรที่มี มาตรวั ดแบบอั นตรภาค
(Interval Scale) กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเกณฑของระดับความสัมพันธระหวางความคิดเห็นในปจจัย
ต าง ๆการให บ ริ ก ารที่ ถู ก ต อ ง รวดเร็ ว ทั น สมั ย มี ค วามเชี่ ย วชาญ และการตั ด สิ นใจเลื อกใช บ ริ ก ารด านโลจิ ส ติ ก ส ข อง
ผูประกอบการ
การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดสอบหาคาความเที่ยงตรง และหาคาความเชื่อมั่น ดังนี้
1. การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) หาคาสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha-coefficient) โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรง
คุณวุติ เพื่อตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงของคําถามในแตละขอ วาตรงตามจุดมุงหมายของการศึกษาครั้งนี้ห รือไม และ
หลังจากนั้นก็นํามาแกไขปรับรุง เพื่อดําเนินการขึ้นตอไป

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

99187

ไพพ

รรณ

ี

2. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบ (Try out) กับกลุมตัวอยางใน
จังหวัดตาง ๆ จํานวน 40 ชุด จากนั้นนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของมาตรวัดแบบสอบถาม โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .708
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยมีสมมติฐานดังนี้
1. คุณลักษณะองคกรที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบที่ตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบ
ที่ตางกัน
3. ป จจั ยด านความคิด เห็ นในการบริการที่ถู กต อง ความรวดเร็วทันสมั ย และความเชี่ ยวชาญที่ แตกต างกัน ไม มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบที่ตางกัน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 400
คน วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้
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การวิจัยในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูประกอบการที่ใชบริการจากผูประกอบการดาน
โลจิสติกสและผูใหบริการโลจิสติกสสามารถศึกษาการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ใหบริการที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น จะได
สามารถรองรับความตองการของลูกคา และทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกันของการใชบริการโลจิสติกส
อีกทั้งยังทราบความคิดเห็นในการบริการที่ถูกตอง รวดเร็ว และมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการมีผลประกอบการตอเดือนอยู
ในชวงต่ํากวา 5,000,000 บาท มีจํานวนพนักงานมากกวา 300 คน เปนธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ใชบริการขนสง
ภายในประเทศ ใชบริการขนสงสินคาทางบก ใชบริการดานขนสง พิจารณาเลือกใชบริการเนื่องจากราคาและบริการ ใชบริการ
ตอเดือนมากกว า 150,000 บาท เลื อกใชโ ลจิส ติกสจากสื่อโฆษณาประชาสั มพันธ ไดรั บสวนลดจากการใช บริ การหลาย ๆ
อย าง มองเรื่ องคุ ณภาพของพนั กงานด า นความถู กต อ งในการทํ างาน มี อุป กรณ ที่ มี ส ภาพใหม พ ร อมใช ง านตลอดเวลา
กระบวนการใหบริการรวดเร็วทั นเวลา กลุมตั วอยางสวนใหญให ความสําคั ญของการตัดสินใจเลือกในระดับที่มากที่สุดเป น
ลําดับแรกคือ ดานความรวดเร็ว รองลงมาคือ ดานความถูกตอง ตามดวยดานความเชี่ยวชาญ กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนน
ของการตัดสินใจเลือกในระดับที่มากที่สุดเปนลําดับแรกคือ ดานคุณภาพของผูใหบริการโลจิสติกสรองลงมาคือ ดานราคา ตาม
ดวย ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ และดานความหลากหลายในการใหบริการตามลําดับ
จากสมมติฐานการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
คุณลั กษณะองค กรที่ แ ตกต างกั น ไม มี ผ ลต อการตั ด สิ นใจเลื อกใช บ ริ การด านโลจิ ส ติ กสข องผู ประกอบที่ ต างกั น
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ไดวาคุณลักษณะองคกรที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดาน โลจิสติกส
ของผูประกอบที่ตางกัน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบที่
ตางกัน สรุป ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 2 ได วา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มี ความสัมพันธ กับ การตัดสิ นใจเลือกใช
บริการดาน โลจิสติกสของผูประกอบการ
ป จจั ย ด านความคิ ด เห็ นในการบริ การที่ ถู กต อง ความรวดเร็ ว ทั นสมั ย และความเชี่ ย วชาญที่ แ ตกต างกั น ไม มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบที่ตางกัน สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ไดวา
ความคิดเห็นในปจจัยตาง ๆ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการ
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การศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการ สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 1. กลุมตัวอยางสวน
ใหญ มีผลประกอบการตอเดือนอยูในชวงต่ํากวา 5,000,000 บาท จํานวน 169 ราย คิดเปนรอยละ 42.3 กลุมตัวอยางสวน
ใหญ มีจํานวนพนักงานมากกวา 300 คน จํานวน 136 ราย คิดเปนรอยละ 34 เปนธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน
201 ราย คิดเปนรอยละ 50.2 สวนใหญใชบริการขนสงภายในประเทศ จํานวน 256 ราย คิดเปนรอยละ 64.0 สวนใหญใช
บริการขนสงสินคาทางบก จํานวน 263 ราย คิดเปนรอยละ 65.8 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการดานขนสง จํานวน
186 ราย คิดเปนรอยละ 46.5 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ พิจารณาเลือกใชบริการเนื่องจากราคาและบริการ จํานวน 227
ราย คิดเปนรอยละ 56.8 กลุมตัวอยางสวนใหญ ใชบริการตอเดือนมากกวา 150,000 บาท จํานวน 181 ราย คิดเปนรอยละ
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45.2 กลุมตั วอยางสวนใหญเลื อกใชโ ลจิส ติกส จากสื่อโฆษณาประชาสั มพันธ จํานวน 166 ราย คิด เปนรอยละ 41.5ไดรั บ
สวนลดจากการใชบริการหลาย ๆ อย าง จํ านวน 250 ราย คิด เปนร อยละ 62.5 มองเรื่ องคุณภาพของพนักงานดานความ
ถูกตองในการทํางาน 218 ราย คิดเปนรอยละ 54.5 กลุมตัวอยางสวนใหญ เลือกโลจิสติกสที่มีอุปกรณที่มีสภาพใหมพรอมใช
งานตลอดเวลา จํานวน 293 ราย คิดเปนรอยละ 73.2 เลือกกระบวนการใหบริการรวดเร็วทันเวลา จํานวน 309 ราย คิดเปน
รอยละ 77.3
2. ความคิดเห็นในปจจัยในการใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็วและมีความเชี่ยวชาญ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญของการตัดสินใจเลือกในระดับที่มากที่สุดเปนลําดับแรกคือ ดานความรวดเร็ว รองลงมา
คือ ดานความถูกตอง ตามดวยดานความเชี่ยวชาญ
3. การตัดสินใจเลือกใชบริการโลจิสติกสเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนนของการ
ตัดสินใจเลือกในระดับที่มากที่สุดเปนลําดับแรกคือ ดานคุณภาพของผูใหบริการโลจิสติกสรองลงมาคือ ดานราคา ตามดวย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ และดานความหลากหลายในการใหบริการตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุธิดา
เกษตรการุณย (2552) ได ศึกษาเรื่อง “ปจจัย การเลื อกใช ผูใ หบ ริการภายนอกด านการให บริ การโลจิ สติกสโ ดยบุค คลที่ 3
ประเภทควบคุมอุณหภูมิในอุตสาหกรรมอาหาร” และสอดคลองกับแนวคิดของ กันตธมน สุขกระจาง และ ธราธร กูลภัทร
นิรันดร. (2554) ได ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาปจจั ยที่ มีผลตอการตัดสิ นใจในการคัด เลื อกผู ให บริการขนส งของกลุม ผู
สงออกผลิตภัณฑแปรรูปสัตวนํ้า โดยวิธีการวิเคราะหตามลําดับชั้น”
4. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานความคิดเห็นในการบริการที่ถูกตอง ความรวดเร็วทันสมัย และความเชี่ยวชาญที่
แตกตางกัน มี ความสั มพั นธ กับการตัดสิ นใจเลือกใช บริ การดานโลจิส ติกสของผู ประกอบที่ ตางกัน พบวา ป จจั ยดานความ
คิดเห็นในการบริการที่ถูกตอง ความรวดเร็วทันสมัย และความเชี่ยวชาญที่แตกตางกัน มีความสัมพันธการตัดสิ นใจเลือกใช
บริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการ
เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธพบวา ปจจัยดานความคิดเห็นในการบริการที่ถูกตอง ความรวดเร็วทันสมัย และ
ความเชี่ย วชาญที่แ ตกตางกั น ในทิศ ทางเดีย วกั นโดยมีค าสั มประสิท ธิ์สหสัม พันธ (r) ระดับ มากดั งนี้ ความถู กต องในการ
ใหบริการ ความถูกตองของสินคาที่จัดสงมีคา ความรวดเร็วในการใหบริการ ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดําเนินงาน การตรง
ตอเวลาในการขนสงสินคาและบริการ ความชํานาญในการใหบริการมีคาสัมประสิทธิ์ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระดับนอย
ดังนี้ ความถูกตองของการดําเนินพิธีการศุลกากร ความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษีศุลกากร ความเชี่ยวชาญดานสิทธิประโยชนตางๆ
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อใหบริษัทโลจิสติกสไดนําผลสรุปที่ไดไปพัฒนาบริษัท เพื่อสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. การวิจัยครั้งนี้ ตองการใหหนวยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย (สศช.) สํานักงบประมาณ กรมศุลกากร การทาเรือแหงประเทศ
ไทย หันมารวมมือกันแกไขและพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยใหสามารถเปนศูนยกลางโลจิสติกสแหงอาเซียน
3. การวิจัยครั้งนี้ ต องการใหรั ฐบาลช วยสนับ สนุ นเรื่ องโลจิสติ กส ใหแ กบ ริษัท เชน ลดกระบวนการทํ างาน และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหบริษทั โลจิสติกสสามารถทํางานไดเร็วขึ้น ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วทันเวลา
4. การวิจัยครั้งนี้ ตองการใหรัฐบาลเพิ่มแผนกระตุนการลงทุนดานโลจิสติกสใหมากขึ้น อยางเชน การลดภาษี หรือ
ปลอดภาษี นอกจากเปนการเพิ่มผูลงทุนแลว ยังสามารถลดตนทุนในการประกอบการอีกดวย
5. การวิจัยครั้งนี้ ตองการใหรัฐบาลพัฒนาระบบการขนสง การคมนาคม สรางโครงขายถนน 4 เลน รถราง รถไฟฟา
รถไฟ และทางเดินเรือทั้งในประเทศ และทาเรือระหวางประเทศ ผสมผสานกันในการขนสงหลายรูปแบบ มาเชื่อมโยงกัน เพิ่ม
ความสะดวก เพื่อใหสินคาสงถึงมือผูบริโภคไดเร็วที่สุด และราคาคาขนสงถูกที่สุด
6. การวิจัยครั้งนี้ ตองการใหรัฐบาลชวยควบคุมเรื่องราคาน้ํามัน ซึ่งเปนตนทุนที่สําคัญในการดําเนินการ
7. การวิจัยครั้งนี้ ตองการใหรัฐบาลพัฒนาบุคลากรในประเทศ เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพดานภาษา ประเทศ
ไทยมีขอจํากัดดานทักษะการสื่อสาร ในขณะที่หลายประเทศในอาเซียน มีความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษเพื่อติดตอธุร กิจได
เปนอยางดี
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
เพื่อเปนการสงเสริมเพิ่มเติม และพัฒนาองคความรูใหกับการคนควาในดานการศึกษา และเพิ่มศักยภาพบุคลากร ให
มีความรู ความสามารถ มีมุมมองที่กวางไกลมากขึ้น ผูวิจัย การวิจัยครั้งตอไปดังนี้
1. การวิ จัยครั้งนี้เ ปนการวิ จัยเชิ งสํารวจ โดยใชแ บบสอบถามเป นเครื่องมื อ ในการเก็บ รวบรวมขอมูล จากกลุ ม
ตัวอยางเพียงอยางเดียว ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น ควรทําการวิจัยโดยการเจาะลึกกับตัวอยางแตละประเภทของ
การขนส ง เชน การขนสง ทางบก การขนส งทางน้ํา การขนส งทางอากาศ เปนตน หรื อโดยสั มภาษณจากบริษัทโลจิส ติ กส
เพิ่มขึ้น
2. การวิจัยครั้ง นี้ เปนการวิ จัย เชิ งสํ ารวจ โดยใชแ บบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข อมู ลจากกลุ ม
ตั วอย างที่ เ ป นประชากรในบางจั ง หวั ด เท า นั้ นเช น จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั ง หวั ด พระนครศรี อยุ ธยา จั ง หวั ด ชลบุ รี จั ง หวั ด
นครราชสีมา กรุงเทพ และบางจังหวัดจะเปนสัดสวนนอย เชน จังหวัดรอยเอ็ด เชียงใหม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และอื่น ๆ
ซึ่งอาจไมครอบคลุมในดานจํานวนกลุม ตัวอยางที่นํามาสอบถาม ขยายขยายขอบเขตการวิจัยใหครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให
ผลการวิจัยที่ใหขอมูลโดยรวมกระจายตามกลุมตาง ๆ อยางทั่วถึง
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กันตธมน สุขกระจาง และ ธราธร กูลภัทรนิรันดร. 2554. การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการคัดเลือกผูใหบริการ
ขนสงของกลุมผูสงออกผลิตภัณฑแปรรูปสัตวนํ้า โดยวิธีการวิเคราะหตามลําดับชั้น. งานวิจัย สาขาวิชา
เทคโนโลยีโลจิสติกสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.
สุธิดา เกษตรการุณย. 2552. ปจจัยการเลือกใชผูใหบริการภายนอก ดานการใหบริการโลจิสติกสโดยบุคคลที่ 3 ประเภท
ควบคุมอุณหภูมิในอุตสาหกรรมอาหาร, งานวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.
ศูนยวิจัยโลจิสติกสมหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 2549. โครงการพัฒนาระบบกระจายสินคาและบริการ (Logistics Center)
ขององคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชย.
Logistics Digest. 2011. ทิศทางโลจิสติกสไทยกับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน. สืบคนเมื่อ 1 มิถุนายน 2558 จาก,
http://www.logisticsdigest.com/article/industry-outlook/item/7453-direction-of-logistics-inthailand.html.
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การพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลเขาบายศรี
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
The Development of Computer Network System for Khaobaisri Municipality,
Thamai District, Chantaburi Province
บทคัดยอ

ไพพ

ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร, ปรัชญา ใจสุทธิ, ทวีศักดิ์ สัมมา, วีระศักดิ์ ปรึกษา, วุฒิชัย สีหอม
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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การวิจัยนี้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลเขา
บายศรี อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ใหสามารถใชระบบคอมพิวเตอรในการบริการแกชุมชนในพื้นที่ได ซึ่ง กลุมตัวอยางที่ใช
ไดแก กลุมเจาหนาที่ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนเทศบาลตําบลเขาบายศรี กลุมผูบริหารสํานักงานเทศบาลตําบลเขาบายศรี
และกลุม ตัวแทนชุ มชน เครื่ องมือที่ใ ชใ นการวิจัย เป นแบบสอบถามมาตราสวนประมาณค า 5 ระดั บ และสถิติ ที่ใ ชใ นการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จัย พบว า ระบบที่ ไ ด นํา ไปใช กับ เทศบาลตํ าบลเขาบายศรี สามารถใช ง านแทนระบบเดิ ม ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพการทํางานตรงตามความตองการผูใชสูงกวาระบบเดิม หนาที่ข องระบบ และการใชงานของระบบเสถียรกว า
ระบบเดิมที่มีปญหาขัดของบอย เพราะการใชทรัพยากรของเครื่องแมขายที่สูง ซึ่งบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยที่ไดตั้งไว
คําสําคัญ : ระบบ เครือขาย คอมพิวเตอร
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าชภ

The objective of this research was to develop of computer network system for Khaobaisri
Municipality, Thamai District, Chantaburi Province which can using the computer system for the service
area. The sample consisted an employee group of Khaobaisri Municipality, a management group of
Khaobaisri Municipality and a group of people in the community, The instrument was a 5 rating scale
questionnaire the statistics used were mean, percentage and standard deviation.
The results showed that the development of the system performed higher efficiency than the
old one. The new server was higher so the new system was more stable.
Keywords: System Network Computer
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แนวความคิ ด ในการพั ฒ นาระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร แ ละถ า ยทอดเทคโนโลยี สํา หรั บ สํานักงานเทศบาล
ตําบลเขาบายศรี อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เหตุทางศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนเทศบาลตําบลเขาบายศรี (2557) ไดมี
ปญหาเรื่องการใชงานซอฟตแวรที่หองปฏิบัติการเครือขายทองถิ่นอยางตอเนื่อง (โอภาส เอื่ยมสิริวงศ, 2552 : 38) ทําใหการ
บริการประชาชนประสบปญหาบางครั้งตองหยุดใหบริการหลายวัน ประกอบกับเจาหนาที่ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนเทศบาล
ตําบลเขาบายศรี ขาดความรูและความเขาใจดานสารสนเทศและซอฟตแวรที่ใชงาน ทําใหการปฏิบัติงานประสบปญหา ทาง
เทศบาลตําบลเขาบายศรีไดฃอความอนุเคราะหคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรํา ไพ
พรรณี ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยในทองถิ่นเขาชวยดําเนินการแกไขปญหาระบบแลน (สมเกียรติ รุงเรืองลดา, 2551 : 30-39) และ
พัฒนาซอฟตแวรของศูนยการเรียนรู ICT เพื่อใหสามารถใชปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง จะเปนประโยชนแกประชาชนที่เขามา
ใชบ ริการของศูนย การเรียนรู ICT ชุม ชนเทศบาลตํ าบลเขาบายศรี ซึ่งสอดคลองตามแผนยุท ธศาสตร พ.ศ. 2558-2563
เทศบาลตําบลเขาบายศรี
ดั ง นั้ นที ม ผู วิจัย ได เ สนอโครงการวิ จัย เรื่ อง การพั ฒ นาระบบเครื อข ายคอมพิ ว เตอร สํา หรั บ สํา นั ก งานเทศบาล
ตําบลเขาบายศรี อํ าเภอท าใหม จังหวั ดจันทบุ รี เพื่อการพั ฒนาซอฟตแวร ในการแกไขปญหาและถายทอดความรูท างดาน
เทคโนโลยีแกชุมชนขึ้น และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเปนชุมชนตนแบบตอไป
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เพื่ อ พั ฒ นาระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร สํา หรั บ สํา นั ก งานเทศบาลตํา บลเขาบายศรี อําเภอทาใหม จังหวั ด

วิธีดําเนินการวิจัย

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

การเลือกกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 16 คน โดยแบงกลุม
ตัวอยางออกเปนประเภทตาง ๆ ไดแก กลุมเจาหนาที่ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนเทศบาลตําบลเขาบายศรี จํานวน 2 คน กลุม
ผูบริหารสํานักงานเทศบาลตําบลเขาบายศรี จํานวน 2 คน และกลุมตัวแทนชุมชน โดยชุมชนละ 1 คนจากหมูบานทั้งหมด 12
หมูบาน จํานวน 12 คน จัดทําแบบสอบถามเพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามปลายปดแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จากนั้นทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางดวยการสัมภาษณ สนทนา
และการสังเกต ดังภาพที่ 1 เมื่อไดความตองการแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและออกแบบระบบเพื่อใชในการพัฒนาระบบ
เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร แ ก เ ทศบาลเขาบายศรี เมื่ อ ได ร ะบบแล ว จึ ง นํ า ไปทดลองใช ง านโดยการติ ด ตั้ ง ซอร ฟ แวร บ น
ระบบปฏิบัติการวินโดว ทดสอบใชงานและใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเขาบายศรีไดรวมทดสอบดวย เมื่อเกิดขอผิดพลาด
นอยสุดแลวจึงทําการติดตั้งระบบใหมทุก ๆ เครื่องคอมพิวเตอร พรอมสํารองระบบเดิมไวใหคนละพื้นที่จัดเก็บ ซึ่งเมื่อใหลองใช
งานระบบใหมไประยะแรกทางทีมผูวิจัยเก็บรวบรวมขอบกพรองมาเพื่อปรับปรุง พรอมไดทําคูมือในการใชระบบไว และไดจัด
อบรมการใชงานใหกับเจาหนาที่ บุคลากรที่เกี่ยวของ และผูแทนชุมชน

ภาพที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชงาน

ผลการวิจัย
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กอนการติดตั้งระบบใหมนั้นทางทีมผูวิจัยไดสํารองขอมูลของระบบเดิมไวในพื้นที่จัดเก็บคนละพื้นที่ของฮารดดิสก
หรือคนละไดรฟ (จตุชัย แพงจันทร และอนุโชต วุฒิพรพงษ, 2555 : 424) โดยใชชื่อไฟล Recovery ที่มีขนาดพื้นที่จัดเก็บ
ขอมูลประมาณ 100 กิกะไบต จากนั้นไดทดสอบระบบกับเครื่องลูกขาย 1 เครื่องเพื่อติดตั้งและปรับคาโปรแกรมตางๆ ให
สมบูรณ และที่เครื่องแมขายไดติดตั้งโปรแกรมในการจัดการและควบคุมเครื่องลูกขายจํานวน 20 เครื่อง เมื่อทดสอบโปรแกรม
การติดตอระหวางเครื่องแมขาย (กอกิจ วีระอาชากุล, 2553 : 253-415) และเครื่องลูกขายจํานวน 1 เครื่อง ไดปกติแลว
จากนั้นทําสําเนาไฟลระบบปฏิบัติการเครื่องลูกขายเครื่องแรกไวเพื่อใชกับเครื่องลูกขายอื่นๆ ที่เหลืออีกจํานวน 19 เครื่อง และ
ติดตั้งระบบใหมทั้งหมด ดังภาพที่ 2 จากนั้นทดสอบระบบโดยใหเจาหนาที่และผูดูแลระบบของสํานักงานเทศบาลตําบลเขา
บายศรีได มีสวนรวมในการทดสอบโปรแกรมดวยพรอมตอบขอซั กถามระหวางทดลองใช งานโปรแกรมกอนการใชงานจริ ง
ระหวางการทดสอบระบบทีมผูวิจัยไดใหนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน โดย
แบ ง ที ม งานออกตามลั ก ษณะของงาน เช น จั ด เก็ บ และรวบรวมข อ มู ล บั น ทึ ก ภาพ ตอบข อ ซั ก ถาม และช ว ยติ ด ตั้ ง
ระบบปฏิบัติการพรอมโปรแกรมใชงานตางๆ เปนตน อีกสวนหนึ่งของทีมนักศึกษาชวยงานวิจัยดานขอมูลสนับสนุน

ภาพที่ 2 ติดตั้งระบบเครื่องแมขายและเครื่องลูกขาย
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ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบโดยผู ใ ช ร ะบบ ด านความสามารถทํ า งานตามความต อ งการผู ใ ช พบว า
ความสามารถของระบบในการอํานวยความสะดวกอยูในระดับดี และผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูใชระบบยัง
พบวาความสามารถของระบบในการนําเสนอขอมูล ความสามารถของระบบในการใหบริการขอมูล ความสามารถของระบบใน
การเรียกใชงานฟงกชัน ความสามารถของระบบในการคนหาขอมูลตามเงื่อนไข ความสามารถของระบบในการแสดงรายงาน
ขอมูลที่ และความสามารถของระบบในการใหบริการ อยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีคาเทากับ 0.48 แสดงวาระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยผูใชระบบ ดานความสามารถทํางานตามความตองการผูใชอยู
ในระดับดีมาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ ดานหนาที่ของระบบ พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
ดานหนาที่ของระบบ ความถูกตองของการจัดการรายงานผลการดําเนินการ อยูในระดับดี และผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบโดยผูใชระบบยังพบวาความถูกตองของการจัดการขอมูลพื้นฐาน ความถูกตองของการจัดการการทํางานเครื่องลูก
ขาย ความถูกตองของการจัดการการทํางานเครื่องแมขาย ความถูกตองในการคนหาขอมูลตามเงื่อนไข ความถูกตองในการ
ทํางานของระบบโดยรวม อยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.44 แสดงวา
ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยผูใชระบบ ดานหนาที่ของระบบอยูในระดับดีมาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ ดานการใชงานของระบบ พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบดานการใชงานของระบบความเหมาะสมในการนําเสนอดานกราฟก อยูในระดั บดี และพบวาความงายในการใชงาน
ระบบ ความงายในการเรียกใชงานฟงกชัน ความชัดเจนของภาพที่แสดงผลบนหนาจอ ความเหมาะสมในการใชขนาดตัวอักษร
ความเหมาะสมของการใชรูปแบบอักษร ความเหมาะสมในการใชพื้นหลัง ความเหมาะสมของการใช ถอยคําบนจอภาพซึ่ ง
สามารถ ความเหมาะสมของตําแหนงชองการปอนขอมูล ความเหมาะสมของคําแนะนําการใชงานระบบ อยูในระดับดี มาก
คาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.56 แสดงวาระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิ ภาพโดยผูใ ช
ระบบ ดานการใชงานของระบบอยูในระดับดีมาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบดานประสิทธิภาพของระบบ พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบดานประสิทธิภาพของระบบ ความเร็วในการออกรายงาน อยูในระดับดี และพบวาความเร็วในการทํางานของโปรแกรม
ในภาพรวม ความเร็วในการแสดงผล และระบบสามารถแจงเตือนขอความเมื่อเกิดขอผิดพลาดใน อยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย
โดยรวม เทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.60 แสดงวาระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยผูใชระบบ ดาน
ประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับดีมาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ ดานความปลอดภัย พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
ดานความปลอดภัย มีความเหมาะสมในการแบงระดับผูใช ความถูกตองในการใชงานของผูใชแตละระดับ และพบวาความ
เหมาะสมในการกําหนดรหัสและรหัสผาน อยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ
0.49 แสดงวาระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยผูใชระบบ ดานความปลอดภัยอยูในระดับดีมาก

สรุปและอภิปรายผล
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จากการเขาพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการวิจัยพบวาสาเหตุสวนหนึ่งคือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และองคการบริ หารสวนตําบล ยัง ขาดแคลนทรัพยากรบุค คลในการดู แลระบบเครือข ายคอมพิวเตอร และระบบ
สารสนเทศสํ าหรั บ สํ านั กงานอยู จํานวนมาก แต ทั้ ง นี้ เ พื่ อการพั ฒ นาสู ป ระชาคมอาเซี ย น บุ ค ลากรและเจ าหน าที่ ป ระจํ า
หนวยงานเองไดมีการพัฒนาตนเองดวยการศึกษาเรียนรูระบบเครือขายคอมพิวเตอรดวยทางหนึ่งแตขาดผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในการเขาไปพื้นที่เ พื่อแนะนําขอมูลที่ถู กตองและตอบสนองกับความตองการ ซึ่งทางทีมผู วิจัยได มีการบูรณาการสูร ายวิช า
ปฏิบัติการดูแลและบริหารระบบเครือขายของหลักสูตรเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร ไดนํานักศึกษาสวนหนึ่งเขารวมศึกษา
ป ญ หา แก ไ ขและปฏิ บั ติ การจริ ง กั บ ระบบงานเครื่ องแม ข ายและเครื่ อ งลู กข าย ซึ่ ง ระบบใหม ส ามารถทํ างานได อ ย างมี
ประสิทธิภาพกวาระบบเดิม เพราะระบบเดิมใชทรัพยากรคอมพิวเตอรในการทํางานคอนขางสูงจึงทําใหเกิดปญหาการลมของ
เครื่องบริการ จากนั้นนําปญหาที่พบกับสถานการณจริงมาปรับแกไขกับการเรียนในชั้นเรียนเพื่อใหเกิดประสบการณเรียนรูและ
พัฒนาตอไป
ดังนั้นเมื่อทางทีมผูวิจัยไดลงพื้นที่นําระบบเครือขายคอมพิวเตอรพรอมความรูดานเทคโนโลยีไปเผยแพรและถายทอด
องคความรูที่ไดจากการวิจัย ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดังผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชระบบมีคาเฉลี่ยโดยรวมคิดเปน 4.64 มี
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 คิดเปนรอยละ 92.73 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชรียพร ภูมา. (2543) ไดศึกษาความ
คาดหวังและความพึงพอใจในการใชประโยชนจากเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย (School Net) ซึ่งผลการวิจัยพบวา
นักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมีความคาดหวังและความพึงพอใจในการใชประโยชนทั้งในปจจุบันและอนาคต
ดานการศึกษาที่มีตอโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย คืออยากใหมีการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตทุกวิชาเพื่อใหไดขอมูลที่กวางขวาง ไดรับรูสิ่งใหมๆ ที่ยังๆ ไมรูในการเรียนรายวิชาตางๆ มากที่สุด

ขอเสนอแนะ

ไพพ

เมื่อนําเทคโนโลยีไปใชกับชุมชน โดยเทคโนโลยีนั้นเปนเรื่องที่อาจจะยากสําหรับผูใช ควรมีการนําเสนอในลักษณะที่
เขาถึงผูใชและผูรับรูขอมูลขาวสารแบบงาย เชน การสรางการตูนแอนนิเมชั่น การพัฒนาระบบที่มีการออกรายงานโดยงาย
และเมนูการใชงานของระบบไมควรมีความซับซอน เปนตน

เอกสารอางอิง
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การพัฒนาโปรแกรมประยุกต
เพื่อการสื่อสารองคกรบนสมารทโฟน ผานระบบฐานขอมูลกลาง
The Development of Applied Program for Corporate Communications
on Smart Phone through the Central Database
บทคัดยอ

ไพพ

ณัฐกาญจน พึ่งเกิด, วิชาญ ทุมทอง
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ัฏรำ

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อการสื่อสารองคกรบนสมารทโฟน ผานระบบฐานขอมูล
กลาง ซึ่งเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น เพื่อใหสามารถแสดงผลไดในทุก ๆ
อุปกรณ และสามารถแสดงผลไดหลากหลายระบบปฏิบัติการทั้งบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอยส
แอพพลิ เคชั่ นที่ พัฒ นาคณะผู วิจัย ได ดํ าเนินการวิ เคราะห และออกแบบระบบงาน โดยใช ระบบฐานข อมู ล กลาง
เพื่อใหแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นสามารถเชื่อมตอผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร จากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดย
แบงผูประเมินออกเปน 2 กลุม หลัก ไดแ กผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการ และผูใชงานระบบที่พัฒนา จากการประเมินของ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการโดยใชวิธีการทดสอบแบบแบลคบ็อกซ (black box testing) พบวา ประสิทธิภาพของระบบที่
พัฒ นามี ค  าเฉลี่ ย เท ากั บ 4.41 ส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานมี คาเท ากั บ 0.29 และจากการประเมิ นของผู ใ ช ง านระบบพบว า
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบที่ พั ฒ นามี ค า เฉลี่ ย เท ากั บ 4.30 ส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานมี ค าเท ากั บ 0.35 ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได ว า
แอพพลิเคชั่นที่พัฒนามีประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับดี
คําสําคัญ : โปรแกรมประยุกต, สื่อสารองคกร, สมารทโฟน, ฐานขอมูลกลาง

าชภ

Abstract

ิทยา

บทนํา

ลัยร

The research aimed to develop a program to apply for communication on smart phones through
the central database. This application was applied from technology and information presentation that
could be displayed in both systems, IOS and Android.
The application was analyzed and designed by using central database system and connecting via
the computer network. The efficiency of the system was tested by 2 groups for testers, the experts and
general users. The experts tested the system by the black box testing and found that the system mean
was 4.41 and the standard deviation was 0.29, the general users found the mean was 4.30 and standard
deviation was 0.35. The results showed that the efficiency of the system was at a good level.
Keywords: applied program, corporate communications, smart phone, central database
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ปจจุบันเทคโนโลยี สารสนเทศเขามามีบทบาทต อชีวิต ประจําเปนอยางมากทั้ง ทางตรงและทางออม เทคโนโลยี ที่
สําคัญไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ทําใหอุปกรณคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กลง ประมวลผลไดเร็วขึ้น ราคาถูกลง สามารถเปน
เจาของไดง าย รวมไปถึง เทคโนโลยี ที่เ กี่ย วข องกับ การสื่ อสารโทรคมนาคมในป จจุ บันที่เ พิ่ม ขีด ความสามารถในการติ ดต อ
แลกเปลี่ย นขอมูลขาวสาร ทํ าใหผูใชง านสามารถเชื่อมต อกันไดทั้ งองคกร และทั่วโลก อุปกรณคอมพิวเตอร ที่เป นที่นิยมใน
ปจจุบัน เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต ทําใหผูใชงานภายในองคกร เขาถึงสารสนเทศไดงาย สะดวก รวดเร็ว และเขาถึงไดทุกที่ทุก
เวลา ไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา และเปนอุปกรณที่สามารถนําไปประยุกตใชงานไดหลากหลายรูปแบบ
การสื่อสารนับ เปนเครื่องมือสําคัญในการดํ ารงชีวิตประจํ าวัน ในการสรางความเขาใจอันดีตอกัน การแจงผู อื่นให
รับทราบและเขาใจถึงเจตนา ความตองการปญหา ความคิด ความรูสึก ความเขาใจ แนวคิด ทาทีความเห็นดวย ไม เห็นดวย
การอธิบายในดานภาพรวม รายละเอียด วัตถุประสงคเหตุผลเปาหมายและผลงาน การนัดหมาย ตอรองทางธุรกิจ และเรื่องอื่น
ๆ ทุกเรื่อง จึงไมเปนที่ตองสงสัยวา ผูบริหารจัดการ และผูนํานั้นจําตองตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของการสื่อสารใน
ฐานะที่ เปน ดัชนีบง ชี้ที่สําคัญประการหนึ่งของความสําเร็จขององคกร ความตระหนั ก และความเขาใจถึงความสําคัญของ
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บทบาทและกลไกในการสื่อสารนั้นชวยทําใหผู บริหารจัดการสามารถบริหารจัดการ และนําองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพสูง
ยิ่งขึ้น (home.dsd.go.th, 2557)
แตการสื่อสารที่ดอยคุณภาพนั้นเปนปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารองคกรในปจจุบัน ทําใหเกิดความเสียหายขาด
โอกาสในการเขาถึงขอมูลของบุคลากรในองคกร จากปญหาการแจงขอมูล ติดตอสื่อสารภายในองคกร ทําใหผูวิจัยจึงมีแนวคิด
ที่จะพั ฒ นาโปรแกรมประยุ กต บ นสมาร ท โฟนเพื่ อการสื่ อสารองค กรผ านระบบฐานข อมู ล กลาง โดยการนํ าเอาข อดี ข อง
เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ความรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารและการโทรคมนาคม มาประยุกตใชงานผานระบบ
ฐานขอมูลกลาง เพื่อนําเสนอขอมูลผานอุปกรณเคลื่อนที่
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วัตถุประสงคของงานวิจัย คณะผูวิจัยแบงออกเปน 6 วัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนสมารทโฟนเพื่อการสื่อสารองคกรผานระบบฐานขอมูลกลาง
2. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางในการสื่อสารองคกร
3. เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารองคกร
4. เพื่อใหหนวยงานทั้งภายใน และภายนอกทราบขอมูลขาวสารกิจกรรมขององคกรผานระบบอิเล็กทรอนิกส
5. เพื่อใหบุคลากร นิสิต นักศึกษา คณาจารย เขาถึงกิจกรรมที่ตรงกันผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน
6. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบที่พัฒนาขึ้น
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย คณะผูวิจัยไดแบงขั้นตอนออกเปน 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ ไดศึกษาขอมูลขององคกรจากเว็บไซต ภายใน ทั้งเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี หน วยงานภายใน และเว็ บ ไซต ข องคณะต าง ๆ เพื่ อรวบรวมข อมู ล ที่ จําเป นต อการพั ฒ นาระบบ เช น ข อมู ล ข าว
ประชาสัมพันธ กิจกรรมนักศึกษา งานวิชาการ งานวิจัย ขาวทุนการศึกษา ประกวดราคา อบรมสัมนา การรับสมัครงาน หรือ
ขอมูลการรับสมัครนักศึกษา เปนตน
หลังจากเก็บขอมูลรายละเอียดหัวขอของขอมูลที่จะนําเสนอในระบบเรียบรอยแลว คณะผูวิจัยไดดําเนินการศึ กษา
ขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น รวมไปถึงระบบฐานขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อใหไดระบบที่มี
ความทั นสมัย และใชงานเทคโนโลยี ใหม ซึ่งประกอบไปดวย ภาษาเอชที เอ็มแอล 5 (html5) ภาษาซี เอสเอส 3 (css3)
ภาษาสวิฟท (swift) ภาษาพีเอชพี (php) ระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (mysql) รวมไปถึงเฟรมเวิรคใหมที่มีอยูในปจจุบัน
เช น เอแจ็ กซ (ajax) เจคิ วรี่ (jquery) ยี -เฟรมเวิ ร ค (YII-framewoerk) บู ท แทรป 3 (boostrap3) และบู ท แฟลท ยู ไ อ
(bootflat UI) เปนตน ซึ่งรูปแบบการทํางานเบื้องตนของระบบ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รูปแบบการทํางานเบื้องตนของระบบ

2. วิ เ คราะห ค วามต องการของระบบ จากการเก็ บ รวบรวมข อมู ล รวมไปถึ ง เทคโนโลยี ที่ จําเป นในการพั ฒ นา
แอพพลิเคชั่น คณะผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความตองการของระบบเบื้องตน ซึ่งการวิ เคราะหฐานขอมูล
เพื่อจัดเก็บขอมูลทั้งหมดประกอบไปดวย 5 ตารางหลัก ไดแก ตาราง enews จัดเก็บขอมูลขาวกิจกรรม ตาราง news_group
จัดเก็บหมวดหมูขาวกิจกรรม ตาราง rbru_dep จัดเก็บขอมูลหนวยงาน ตาราง gallery จัดเก็บขอมูลแกลลอรี่ภาพกิจกรรม
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ตาราง relation เก็บความสัมพันธของขาวกับหมวดหมูอื่น และ ตาราง administrator จัดเก็บขอมูลของผูดูแลระบบสําหรับ
บริหารจัดการขอมูล ดังภาพที่ 2 ที่แสดงถึงการออกแบบฐานขอมูล และวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลแตละตาราง

ัฏรำ

ภาพที่ 2 การออกแบบระบบฐานขอมูล

ลัยร

าชภ

3. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง จากการออกแบบระบบฐานขอมูล คณะผูวิจัยเลือกใชฐานขอมูลมายเอสคิวแอล
เนื่องจากเปนระบบฐานขอมูลที่เรียกใชงานไดงาย เปนที่นิยมในปจจุบัน และมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรเครื่องแมขายที่รองรับ
ฐานขอมูลมายเอสคิวแอลอยางมีประสิทธิภาพอยูแลว และไดสรางฐานขอมูลชื่อวา rbru_news ซึ่งภายในฐานขอมูลประกอบ
ไปดวยตารางขอมูลจํานวน 6 ตาราง ดังภาพที่ 3

ิทยา

ภาพที่ 3 ตารางขอมูลในฐานขอมูล rbru_news

มห
าว

4. ออกแบบสวนประสานงาน จากความตองการระบบ การออกแบบสวนประสานงานกับผูใชงานจะตองรองรับการ
แสดงผลบนขนาดหน าจอของอุปกรณที่มีข นาดแตกตางกัน ทั้ งบนหน าจอคอมพิวเตอร โนตบก หรืออุ ปกรณ เคลื่ อนที่ เช น
แท็บเล็ต สมารทโฟน รวมทั้งใหระบบสามารถรองรับการแสดงผลบนระบบปฏิบัติการที่แตกตางกัน ทั้งวินโดว ไอโอเอส แอน
ดรอยส หรือระบบปฏิบัติการอื่น ๆ เปนตน
5. พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารองคกร คณะผูวิจัยไดดําเนินการเว็บพัฒาแอพลิเคชั่นเพื่อใหสามารถ
แสดงผลขอมูลขาวกิจกรรมตามหัวขอตาง ๆ ตามที่ไดจัดแบงไว ซึ่งขอมูลทั้งหมดภายในระบบสามารถทําการบริ หารจัดการ
เพิ่ม ลบ หรือแกไขขอมูลไดผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยการล็อกอินเขาไปใชงานของผูดูแลระบบ ซึ่งจะตองมีชื่อ
ผูใช และรหัสผาน เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการใชงานระบบ และรักษาความปลอดภัยของขอมูล นอกจากนั้นระบบยังสามารถทําการ
คนหาขอมูล โดยใชคําคน คําสําคัญ หรือ คนหาขอมูลตามหมวดหมูที่ตองการ เปนตน ตัวอยางหนาจอเว็บแอพพลิเคชั่นของ
ระบบ ดังภาพที่ 4

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
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โดยเลื อกพั ฒ นาโดยใช ภ าษาเอชที เ อ็ ม แอล เวอร ชั่ น 5 ตกแต ง รู ป แบบการแสดงผลโดยใช ภ าษาซี เ อสเอส
เวอรชั่ น 3 ซึ่ งเป นภาษาพื้ นฐานในการพั ฒนาสื่ อมั ล ติมี เ ดีย เพื่อนํ าเสนอและแลกเปลี่ย นสารสนเทศบนระบบเครือข าย
อินเทอรเน็ต (วิชาญ ทุมทอง, 2557) ใชระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล และภาษาพีเอชพีในการเชื่อมตอระบบฐานขอมูล

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

ภาพที่ 4 หนาจอเว็บแอพพลิเคชั่นระบบ
คณะผู วิจัยไดเลือกใชเ ฟลมเวิรคบู ทแทรป 3 ซึ่งเป น เฟลมเวิ รคสําหรับการแสดงผลหนาเว็บไซตที่สามารถ
ปรั บเปลี่ย นขนาดหน าจอได แ บบอัต โนมั ติโ ดยไมต องพั ฒนาหน าระบบใหม ทํ าให สามารถพั ฒ นาระบบเพื่อใหร องรั บการ
แสดงผลบนหนาจอที่มีขนาดแตกตางกันไดอยางสวยงาม (getbootstrap.com, 2557)
6.พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารองคกรบนสมารทโฟน ดวยในปจจุบันผูใชงานโดยทั่วไปนิยมเขาถึงขอมูลโดยใช
อุปกรณเคลื่อนที่ในการแสดงผลขอมูลทั้งสมารทโฟน หรือ แท็บเล็ต ซึ่งระบบปฏิบัติการหลักของอุปกรณขนาดเล็กนี้ไดแก ไอ
โอเอส ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการของบริษัทแอปเปล ที่ใชงานบนอุปกรณไอโฟน หรือ ไอแพด เปนตน และ ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยส ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการของบริษัทกูเกิ้ล ซึ่งเปดใหใชงานไดฟรี และติดตั้งบนอุปกรณโดยทั่วไป

ภาพที่ 5 หนาจอแอพพลิเคชั่นระบบบนสมารทโฟน

มห
าว

คณะผูวิจัยเลือกพัฒนาระบบใหอยูในรูปแบบแอพพลิเคชั่น เพื่อใหสามารถเลือกติดตั้งและใชงานไดงาย สะดวก
ตอการเรียกใชผานอุปกรณเคลื่อนที่ ทําใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกที่ ทุกเวลา และเปนการสื่อสารขอมูลจากองคกร
ไปยังผูใช งานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางหนาจอแอพพิลเคชั่ นบนสมารทโฟนแบรนดตาง ๆ ดังภาพที่ 5 และตัวอยาง
หนาจอแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต ดังภาพที่ 6

9
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ภาพที่ 6 หนาจอแอพพลิเคชั่นระบบบนแท็บเล็ต
7. ทดสอบใชงานระบบเบื้องตนและปรับปรุงแกไขระบบ หลังจากพัฒนาระบบเรียบรอยแลว คณะผูวิจัยไดเลือกผู
ทดสอบระบบเบื้องตน ทั้งผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการ ดานระบบฐานขอมูล ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และผูใชงานทั่วไป
รวมใชงาน และรับความคิดเห็นเพื่อหาขอผิดพลาดในตัวระบบ และนําคําแนะนํามาใชในการปรับปรุงระบบเพื่อใหตรงตาม
ความตองการของผูใชงานมากที่สุด
8. ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ การทดสอบประสิทธิภาพระบบคณะผูวิจัยเลือกใชวิธีทดสอบโดยใชแบบสอบถาม
โดยแบงกลุมผูทดสอบประสิทธิภาพระบบออกเปน 2 กลุม ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการจํานวน 3 ทาน และผูใชงาน
ระบบจํานวน 56 คน ซึ่งผูเชี่ยวชาญใชวิธีการทดสอบแบบแบล็คบอกซ (black box) ซึ่งเปนการทดสอบแบบเปดรหัสคําสั่ง
โปรแกรมเพื่อใหตรวจสอบประสิทธิภาพในเชิงลึก สวนผูใชงานระบบคณะผูวิจัยไดเจาะจงกลุมตัวอยางเพื่อดาวนโหลดติดตั้ง
และทดสอบระบบ จากนั้นใหทําแบบสอบถามเพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยใชมาตรอันดับ (rating scale)
เชิงคุณภาพ 5 ระดับ ซึ่งการวัดประสิทธิภาพแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก
8.1 ดานความตองการของระบบ (functional Requirement test) เปนการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
เกี่ยวกับการทํางานเพื่อใหตรงตามความตองการของผูใชงาน
8.2 ดานหนาที่การทํางาน (function test) เปนการประเมินประสิทธิภาพของระบบเกี่ยวกับการทํางานของ
ระบบที่มีความถูกตอง สามารถทํางานไดตามหนาที่ หรือตามเงื่อนไขที่กําหนดให
8.3 ดานการใชงาน (usability test) เปนการประเมินประสิทธิภาพของระบบเกี่ยวของกับความเร็วในการ
เรียกขอมูลขึ้นมาแสดงผล ความงาย สะดวกตอผูใช
8.4 ดานความปลอดภัยของระบบ (security test) เปนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยของระบบ ปองกันการลบขอมูล หรือ แกไขขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต เปนตน
9. วิเคราะหขอมูลทางสถิติและสรุปผลการดําเนินงาน หลังจากเก็บรวมรวมผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
เรี ย บร อยแล ว คณะผู วิ จั ย ได ทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล ทางสถิ ติ ซึ่ ง สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ จัย ได แ ก การหาค า เฉลี่ ย เลขคณิ ต
(mean: X ) เพื่ อหาคาเฉลี่ยของระดั บประสิ ทธิ ภาพของระบบ และการวัดการกระจายของข อมู ลโดยใชคาสวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation: SD) ซึ่งเปนสถิติเชิงพรรณา โดยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Office Excel

มห
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ผลการวิจัย

ผลการดําเนินการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการพัฒนาระบบ คณะผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบตามความตองการระบบที่
เก็บรวบรวม ซึ่งไดดําเนินการสรางฐานขอมูลกลางมายเอสคิวแอล และติดตั้งบนเครื่องแมขาย เพื่อใหผูใชงานสามารถเชื่อมตอ
เรียกใชขอมูล เพิ่ม ลบ หรือ แกไขขอมูลได ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งระบบที่พัฒนาประกอบไปดวย
1.1 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารองคกร ซึ่งทําใหผูใชงานสามารถเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล เพื่อเรียก
ขอมูลขาวกิจกรรมขององคกร ผานทางหนาจอเว็บบราวเซอร ซึ่งผูดูแลระบบสามารถเลือกเพิ่มขอมูล ลบ หรือ แกไขขอมูลขาว
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กิจกรรม รวมไปถึงแกไขหมวดหมูขอมูลไดตามความตองการ ทําใหสามารถบริหารจัดการขอมูลไดงาย มีความยืด หยุนในการ
ใชงานระบบ และสะดวกรวดเร็ว
1.2 แอพพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารองคกรบนสมารทโฟน คณะผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อให
รองรับ การแสดงผลบนอุป กรณที่ มีข นาดหนาจอแตกตางกั น รวมไปถึ งการแสดงผลบนระบบปฏิบัติ การที่ หลากหลาย ทั้ ง
สมารทโฟน แท็บเล็ต ระบปฏิบัติการไอโอเอส หรือ แอนดรอยส เปนตน ทําใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลได งายผานทาง
อุปกรณเคลื่อนที่ และองคกรสามารถแจงเตือนขอมูล ขาวสาร กิจกรรประชาสัมพันธไดงาย
2.ผลการประเมิ นประสิทธิ ภาพของระบบโดยผูเชี่ย วชาญดานเทคนิควิ ธีการ การประเมิ นประสิทธิ ภาพใชวิธีการ
ทดสอบแบบแบลคบ็อกซ (black box testing) ซึ่งใชแบบสอบถามในการประเมินประสิทธิภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค
วิธีการจํานวน 3 ทาน โดยใชเกณฑการประเมินแบบ 5 ระดับ คือ 5 (ดีมาก), 4 (ดี), 3 (ปานกลาง), 2 (นอย) และ 1 (นอยมาก)
ประเมินทั้งหมด 4 ดาน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการ
ดานที่ประเมิน

X

4.36
4.64
4.23
4.17
4.41

ัฏรำ

ดานความตองการของระบบ (functional Requirement test)
ดานหนาที่การทํางาน (function test)
ดานการใชงาน (usability test)
ดานความปลอดภัยของระบบ (security test)
รวม

ระดับประสิทธิภาพ
SD
ความหมาย
0.39
ดี
0.34
ดีมาก
0.22
ดี
0.19
ดี
0.29
ดี

าชภ

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูใชงานทั่วไป เปนการประเมินโดยกลุมผูที่ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น
และทดสอบการใชงานระบบผานทางหนาจอเว็บบราวเซอร แท็บเล็ต และสมารทโฟน ซึ่งคณะผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงจํานวน 56 คน โดยใชเกณฑการประเมินแบบ 5 ระดับเชนเดียวกันกับผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการ ผลการประเมินดัง
ตารางที่ 2

ลัยร

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูใชงานทั่วไป
ดานที่ประเมิน

ิทยา

ดานความตองการของระบบ (functional Requirement test)
ดานหนาที่การทํางาน (function test)
ดานการใชงาน (usability test)
ดานความปลอดภัยของระบบ (security test)
รวม

X

4.37
4.74
4.28
4.26
4.30

ระดับประสิทธิภาพ
SD
ความหมาย
0.14
ดี
0.39
ดีมาก
0.48
ดี
0.44
ดี
0.35
ดี

สรุปและอภิปรายผล

มห
าว

1.สรุปผลการวิจัย
1.1. สรุ ป ผลจากการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบโดยผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง หมด 4 ด าน ซึ่ ง ประเมิ นแบบ
แบลคบ็อกซ คาเฉลี่ยรวม ( X ) เทากับ 4.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.29 ซึ่งสรุปวาประสิทธิภาพของระบบ
ที่พัฒนาขึ้นที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับ ดี
1.2 สรุป ผลจากการประเมินประสิ ทธิภ าพของระบบโดยผูใช งานทั่วไปทั้ งหมด 4 ดาน คาเฉลี่ ยรวม ( X )
เทากับ 4.30 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.35 ซึ่งสรุปวาประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นที่ประเมินโดย
ผูใชงานทั่วไปอยูในระดับ ดี
2.อภิปรายผลการวิจัย

200
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ระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชสําหรับสื่อสารขอมูลในองคกรผานระบบฐานขอมูลกลาง ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นเพื่อให
สามารถรองรับการแสดงผลที่หลากหลายอุปกรณ และแสดงผลไดในทุก ๆ ระบบปฏิบัติการ ทําใหระบบที่พัฒนาขึ้นมีความ
ยืดหยุนในการใชงาน ทําใหเกิดการสื่อสารในองคกรอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางเปนระบบ
จากการประเมิ นประสิท ธิภ าพทั้ง ของผู เชี่ ยวชาญด านเทคนิค วิธีการ และจากผูใ ชง านทั่วไป จะเห็นได วาผลการ
ประเมิ น อยู ใ นระดั บ ดี ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ สามารถตอบสนองความต องการของผู ใ ช ง านได อย างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปประยุกตใชงานภายในองคกรไดเปนอยางดี สอดคลองกับ
กรณิการ ชูตระกูลธรรม (2555) ไดพัฒนาโปรแกรมเลนดนตรีไทยบนแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ซึ่งผูใช
สามารถเลนพรอมกับเสียงเครืองประกอบจังหวะ มีโนตเพลงดนตรีไทยที่ผูใชงานสามารถฟงเพลงตัวอยางไดและประวัติของ
เครืองดนตรีแตละชนิด จากการประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมของผูเชี่ยวชาญและผูใชงาน พบวาอยูในระดับมาก

เอกสารอางอิง
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กรณิการ ชูตระกูลธรรม. 2555. การพัฒนาโปรแกรมเลนดนตรีไทยบนแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด . วิทยานิพนธ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.
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งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาเนื่องจากมีคนไขที่ผาตัดขอเขาจํานวนมาก หลังการผาตัดคนไข
จําเปนตองไดรับการกายภาพขอเขาเพื่อใหสามารถกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว งานวิจัยนี้เลือกแบบแผนการทดลองประเภท Preexperiment design แบบ One short case study วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ 1) เพื่อสรางเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา
2) เพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาดานตางๆ เชน ปรับระยะเวลาในการทํางานของเครื่อง ปรับความเร็ว
ในการงอที่มุมตางๆ ตอนาที การทดลองใชเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาที่มุมตางๆ เปนตน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
เครื่องกายภาพบําบัดขอเขา
ผลการวิจัยพบวา 1) เครื่องกายภาพบําบัดขอเขามีความกวาง 10.5 นิ้ว และยาว 29.5 นิ้ว โครงสรางทําจาก สแตน
เลสขนาด 5 หุน เครื่ องรั บ คํ าสั่ ง การทํ างานจากแป นกดเพื่ อส ง ข อมู ล ให กับ ไมโครคอนโทรลเลอร Arduino UNO R3
ประมวลผลในการทํางานเพื่อควบคุมมอเตอรผานทางบอรดขับมอเตอรแบบ H-Bridge รุน SE-HB40-1 มีปุมหยุดฉุกเฉินเพื่อ
สั่งใหเครื่องหยุดทํางานทันทีทันใด 2) เครื่องสามารถตั้งระยะเวลาในการทํางานไดตั้งแต 5-120 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่
เพื่อยื ดและงอไดตั้ง แต 60-120 องศาตอนาที เครื่องสามารถควบคุมให งอข อเข าไดตั้ งแต 0-120 องศา 3) ได นําเครื่อง
กายภาพบําบัดขอเขาใหนักกายบําบัดซึ่งเปนกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน จากศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพการแพทย
แหงชาติ ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.67 ซึ่งอยูในเกณฑระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : เครื่องกายภาพบําบัดขอเขา ไมโครคอนโทรลเลอร มอเตอร

Abstract

มห
าว

ิทยา

ลัยร

This research was study the Continuous Passive Motion (CPM) machine as there is a large number
of patients who admitted for knee operations and, in the post-operation, they require the treatments of
physical therapy in order to quickly restore their motion effectiveness. The research has employed the
experiment pattern of Pre-experiment design with one short case study. The research objectives are as
follows: 1) to develop and create the CPM machine, 2) to study the performance offered by the CPM
machine in various aspects such as the adjustable operating duration, the adjustable speed of stretching
and bending per minute, implementing the machine on physical therapy, and 3) to study the satisfactory
level in using the machine.
The results showed that: 1) the CPM machine was constructed from 5/8 inches stainless steel
with a dimension of 10.5x29.5 square inches. The machine received instructions from a control panel and
sent them to the Arduino UNO R3 microcontroller which processed the instructions to control the motors
via the drives H-Bridge model SE-HB40-1. There was an emergency stop button to stop the machine as
required by a user. 2) There was a duration adjustable function that can be set to operate the machine
from 5-120 minutes, the speed of stretching and bending can also be adjusted from 60-120 degrees per
minute and the angles of stretching and bending can also be adjusted from 0-120 degrees. 3) The
machine has been deployed and tested by a sample of 5 individuals from Sirindhorn National Center of
Health Restoration and the results showed the overall satisfaction level with the average value of 4.67
which is at the highest level.
Microcontroller, Motor.
Key words: Continuous Passive Motion, Microcontroller,
Motor.
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เนื่องจากในปจจุบันประเทศไทยมีคนไขที่เขารับการผาตัดขอเข ามากขึ้น ทั้ง อุบัติเหตุ โรคเอ็นอักเสบ และขอเข า
เสื่อมจากสาเหตุตางๆ เชนการเปนโรคอวนทําใหขอเขารับน้ําหนักมากกวาปกติ การเลนกีฬาหรือทํางานหนักมาก เปนตน การ
รักษาโดยการผาตัดขอเขาหรือการผาตัดใสขอเขาเทียม ในปจจุบันคนไขไมเพียงแตตองการหายขาดแตยังคาดหวังใหสามารถ
หายกลับสูสภาพปกติโดยเร็วและทํางานไดดีเหมือนเดิม (อารี ตนาวลี, 2553)
จากสภาพปญหาและความตองการใชที่เพิ่มขึ้นเพื่อใหผูปวยสามารถฟนสภาพและทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน
ไดดีและรวดเร็วขึ้น อยางไรก็ตามหลังการผาตัดผูปว ยควรไดรับการพักฟนที่ดีดวยจึงจะทําไหผลการรักษาประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย (นลินทิพย ตํานานทอง, 2543) เครื่องชวยการเคลื่อนไหวขอเขาอยางตอเนื่องสําหรับผูใหญหรือเครื่อง CPM
สําหรับกายภาพบําบัดการนําเขาจากตางประเทศมีราคาที่แพงมากประมาณ 200,000-300,000 บาท (จิดาภา รัตนโรจนพันธุ,
2555)
นายแพทยสุรวิทย คนสมบูรณ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข เปดเผยวาปจจุบันประเทศไทยไดกาวเขาสู
สังคมผู สูง อายุ และมี แนวโน มว าผูสู งอายุ ที่มีอายุ 60 ปขึ้ นไปจะเพิ่ มจํ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในปพ .ศ.2553 ประเทศไทยมี
ประชากรผูสูงอายุจํานวน 7.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 11.3 ของประชากรทั้งหมดและจากสถิติของผูปวยโรคกระดูกและขอใน
ประเทศไทยของมูลนิธิโรคขอ พบวาในปพ.ศ.2549 ประเทศไทยมีผูปวยโรคขอเขาเสื่อมกวา 6 ลานคน และมีแนวโนมที่จะ
เพิ่มขึ้นอีกทุกๆ ป โดยในอดีตโรคขอเขาเสื่อมสวนใหญจะพบในผูสูงอายุแตปจจุบันนี้พบในอายุนอยลง ในกลุมที่มีอายุนอยกวา
45 ป ผูชายจะเปนโรคนี้มากกวาผูหญิง ในกลุมอายุมากกวา 45 ป ผูหญิงจะเปนมากกวาผูชาย และยังพบอีกวาทั้งชายและ
หญิงที่มีอายุ 75 ปขึ้นไปจะปวยเปนโรคขอเขาเสื่อมมากกวารอยละ 80-90 ทั้งนี้เนื่องจากมีปจจัยเสี่ยงและปจจัยเสริมหลายๆ
อยางประกอบกัน เชน อวน อายุมาก การนั่งยองๆ การนั่งพับเพียบบอยๆ และนานๆ กระทําติดตอกันเปนเวลาหลายป หรือ
การไดรับบาดเจ็บที่บริเวณขอเขา เปนตน (มูลนิธิโรคขอในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ,
2556)
จากปญหาดังกลาวคณะผูวิจัยจึงเห็นวาในปจจุบันมีผูปวยจากโรคขอเขาเปนจํานวนมากและเครื่องกายภาพบําบัดที่
นําเขาจากตางประเทศมีราคาแพงมาก จึงสรางเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาเพื่อลดตนทุนในการซื้อเครื่องจากตางประเทศทําให
ผูปวยสามารถเขาถึงการใชงานเครื่องไดงายขึ้นและเปนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทย

ลัยร

1. เพื่อสรางเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา
2. เพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาดานตางๆ เชน ปรับระยะเวลาในการทํางานของเครื่องปรับ
ความเร็วในการงอที่มุมตางๆ ตอนาที การทดลองใชเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาที่มุมตางๆ เปนตน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใชงานของเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
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หลักการทํางานของระบบ
จากภาพที่ 1 เครื่องกายภาพบําบั ดขอเขามีการทํางานดังนี้ ไมโครคอนโทรลเลอรรั บขอมูลจากผูใชผ านอุปกรณ
ปุมกด (คียแพด) ไมโครคอนโทรลเลอรจะควบคุมการทํางานดวยโปรแกรมภาษาซี (อรพัน ประวัติบริสุทธิ์, 2552) เพื่อทําการ
ประมวลผลและสงคําสั่งไปใหบอรดขับมอเตอรไฟฟากระแสตรงขณะเดียวกันจะสงขอมูลไปแสดงผลที่จอ LCD เพื่อแสดงเวลา
องศา และความเร็วในการทํางาน (จิดาภา รัตนโรจนพันธุ, 2555) โดยปุมกดสามารถรับขอมูลจากผูใชโดยกําหนด SET TIME
สามารถตั้ง เวลาการทํ างานได 5–120 นาที SET DEGREES สามารถตั้งองศาการทํ างานได 15–120 องศา SET SPEED
สามารถตั้ ง ความเร็ วในการทํ างานได 60–120 องศา/นาที ภาคต างๆ รั บ แรงดั นไฟฟ ากระแสตรงจากแหล ง จ ายไฟฟ า
กระแสตรงขนาด 12 โวลต ภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 แสดงขนาดของเครื่ องกายภาพบํ าบั ด ข อเข าด านบนและด านข าง
ตามลําดับ ภาพที่ 4 คือเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาที่เสร็จสมบูร และภาพที่ 5 คือปุมหยุดฉุกเฉินกรณีที่ผูปวยเจ็บปวดหรือมี
ความจําเปนตองหยุดการทํางานของเครื่อง

ไมโครคอนโทรลเลอร
Arduino UNO R3

มอเตอร

จอแสดงผล
LCD 20X4

รรณ
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รับขอมูลจากคียแพด
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ภาพที่ 1 แผนภาพบล็อกขั้นตอนการทํางานของระบบ

ภาพที่ 3 ขนาดดานขาง
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ภาพที่ 4 เครื่องกายภาพบําบัดขอเขา

ภาพที่ 5 ปุมหยุดฉุกเฉิน
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บอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino UNO R3
บอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino UNO R3 เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรที่ใช ATmega328 เปน MCU หลัก
ซึ่งตัวนี้จะมีขา Digital 14 ขา อินพุต/เอาตพุต สามารถทําเปน PWM ไดถึง 6 ขาและมีขาอินพุตแบบแอนะลอก ไดอีก 6 ขา
ทํางานที่ความถี่ 16 MHz มี USB Connector และ Power Jack DC ดังภาพที่ 6 (การใชงาน ARDUINO UNO R3, 2558)
บอรดขับมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบ H-Bridge รุน SE-HB40-1
บอร ด ขั บ มอเตอร ไ ฟฟ ากระแสตรงแบบ H-Bridge รุ น SE-HB40-1 ดั ง ภาพที่ 7 ซึ่ ง ใช เ พาเวอร ม อสเฟทเบอร
IRF4905 จํ านวน 2 ตั วและเบอร IRF2807 จํ านวน 2 ตั วเป นตัวขั บมอเตอรที่ ใ ชขั บ เคลื่ อนเครื่องกายภาพขอเขา โดยรั บ
สัญญาณอินพุตมาจากไมโครคอนโทรลเลอรจํานวน 3 บิต ไดแก EN/PWM, IN1และ IN2 โดยที่ IN1, IN2 ซึ่งสงสัญญาณ Low
หรือ High ออกมาจะทําหนาที่ควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร (Circuit Shops, 2558)
มอเตอรไฟฟากระแสตรง
ทําหนาที่ขับเคลื่อนเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา ถาตองการใหเครื่องเคลื่อนที่แบบยืดออกมอเตอรจะตองเคลื่อนที่ ตาม
เข็มนาฬิกาโดยรับสัญญาณแรงดันไฟฟากระแสตรงทางดานซีกบวก (High) ในทางกลับกันถาตองการใหเครื่อง เคลื่อนที่แบบ
หดเขามอเตอรจะตองเคลื่อนที่กลับทางคือทวนเข็มนาฬิกาโดยรับสัญญาณแรงดันไฟฟากระแสตรงทางดานซีกลบ (Low) จาก
บอรดขับมอเตอรไฟฟากระแสตรง (วิโรจน วานิชกิจ, 2546)

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
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ภาพที่ 6 บอรดไมโครคอนโทรลเลอร
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ภาพที่ 7 บอรดขับมอเตอรไฟฟากระแสตรง
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ภาพที่ 8 มอเตอรไฟฟากระแสตรง
ภาพที่ 9 จอแสดงผล LCD
จอแสดงผล LCD
จอแสดงผล LCD ดังภาพที่ 9 ใชในการแสดงผลแบบ 4 บรรทัดดังนี้ บรรทัดแรกขอความบอกใหตั้งระบบเครื่อง
กายภาพบําบัดขอเขา (SET UP CPM) บรรทัดที่ 2 ใหตั้งเวลาในการทํางาน (SET TIME) บรรทัดที่ 3 ใหตั้งองศาการงอเขา
(SET DEGREES) และบรรทัดที่ 4 ใหตั้งความเร็วเปนองศาตอนาที (SET SPEED) (ชัยวัฒน และ ณัฎฐพล, 2554)
ประเภทของแบบแผนการทดลอง
การวิจัยนี้เลือกแบบแผนการทดลองประเภท Pre-experiment design แบบ One shot case study การเลือก
กลุมตัวอยางที่ศึกษาใชวิธี Non-randomized (ยุทธ ไกยวรรธ, 2554) ซึ่งเปนนักกายภาพบําบัด ศูนยสิรินทรเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพการแพทยแหงชาติ กระทรวงสาธารณะสุข
สรางเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจ
จัดทําแบบการประเมินความพึงพอใจเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา แบบประเมินมีจํานวน 10 ขอ ระดับความคิดเห็น
แบงเปน 5 ระดับคือ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึงปานกลาง 2 หมายถึง นอย และ 1 หมายถึง นอยที่สุด
เมื่อมีผูประเมินมากกวาหนึ่งคน ระดับการประเมินจะพิจารณาดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 หมายถึง มาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50 หมายถึง นอย
คาเฉลี่ยระหวาง 0.00-1.50 หมายถึง นอยที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553)
ตอนที่ 2 เปนขอเสนอแนะและความคิดเห็นในการพัฒนา
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ผลการวิจัย

ภาพที่ 10 ปุมกดหรือคียแพด
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ผลการทดลองปรับระยะเวลาในการทํางานของเครื่อง
ภาพที่ 10 คือปุมกดหรือคียแพดของเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา สามารถปรับระยะเวลาในการทํางานไดตั้งแตครั้ง
ละ 5 นาทีจนถึง 2 ชั่วโมง โดยการกดปุมเพิ่มเวลา (B) หรือปุมลดเวลา (C) การกดแตละครั้งเวลาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง 5 นาที
เชน ถาตองการกายภาพนาน 30 นาทีใหกดปุม B จํานวน 6 ครั้ง ถาตองการลดเหลือ 20 นาทีก็กดปุม C จํานวน 2 ครั้ง เปน
ตน แลวกดปุม # เพื่อตกลง คาเวลาจะแสดงบนจอ LCD เปนจํานวนนาทีที่เครื่องจะทํางาน ผลการทดลองดวยการกดปุม
ประเภทตางๆ จํานวน 10 ครั้งไมพบขอผิดพลาดใดๆ
ผลการทดลองปรับความเร็วในการงอที่มุมตางๆ ตอนาที
เครื่องกายภาพบําบัดขอเขาสามารถปรับความเร็วในการงอเขาที่มุมตางๆ ได 3 ระดับความเร็วคือ ปุมหมายเลข 1, 2
และ 3 แลวกดปุม # เพื่อตกลง มอเตอรจะขับใหเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาเคลื่อนที่ดวยความเร็ว 60, 90 และ 120 องศา/
นาที ตามลําดับ คาความเร็วจะแสดงเปนตัวเลข 1, 2 และ 3 บนจอ LCD ผลการทดลองดวยการกดปุมหมายเลข 1, 2 และ 3
หมายเลขละจํานวน 10 ครั้งไมพบขอผิดพลาดใดๆ
ผลการทดลองกดปุมหยุดฉุกเฉิน
ในขณะทีเ่ ครื่องกายภาพบําบัดขอเขากําลังทํางานอยูแลวไมวาในโหมดใดๆ แลวผูปวยเกิดความเจ็บปวดในขณะที่ทํา
การกายภาพอยูห รือตองการหยุดฉุ กเฉินกอนที่การทํ างานแบบอัตโนมั ติจะจบตามเวลา สามารถกดปุมฉุ กเฉินเพื่อหยุดการ
ทํางานของเครื่องไดทันที ผลการทดลองดวยการกดปุมฉุกเฉินจํานวน 10 ครั้งเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาหยุดการทํางานทันที
ทุกครั้ง
ผลการทดลองใชเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาที่มุมตางๆ
เครื่องกายภาพบําบัดขอเขาสามารถปรับมุมตางๆ ได 8 ระดับความเร็วคือปุมหมายเลข 1-8 แตละระดับหางกัน 15
องศา ดังนี้ หมายเลข 1 คือ 15 องศา หมายเลข 2 คือ 30 องศา หมายเลข 3 คือ 45 องศา หมายเลข 4 คือ 60 องศา
หมายเลข 5 คือ 75 องศา หมายเลข 6 คือ 90 องศา หมายเลข 7 คือ 105 องศาและหมายเลข 8 คือ 120 องศา เมื่อเลือกมุม
แลวกดปุม # เพื่อตกลง ในการทดลองใชเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาที่มุม 0-120 องศา ไดทําการปรับมุมเพิ่มครั้งละ 30 องศา
ดังภาพที่ 11-20

ิทยา

ภาพที่ 11 การทํางานที่ 0 องศา

มห
าว

ภาพที่ 13 การทํางานที่ 30 องศา

ภาพที่ 15 การทํางานที่ 60 องศา

ภาพที่ 12 คามุมที่ 0 องศาอานจากสเกลวัดมุม

ภาพที่ 14 คามุมที่ 30 องศาอานจากสเกลวัดมุม

ภาพที่ 16 คามุมที่ 60 องศาอานจากสเกลวัดมุม
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ภาพที่ 18 คามุมที่ 90 องศาอานจากสเกลวัดมุม

ภาพที่ 19 การทํางานที่ 120 องศา

ภาพที่ 20 คามุมที่ 120 องศาอานจากสเกลวัดมุม
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ภาพที่ 17 การทํางานที่ 90 องศา

ิทยา
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าชภ

ัฏรำ

ผลการประเมินความพึงพอใจของเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา
กลุมตัวอยางจํานวน 5 คนซึ่งเปนนักกายภาพบําบัด ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพการแพทยแหงชาติ ได
ทดสอบดวยการใชงานเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา ภาพที่ 21 และภาพที่ 22 เปนบางสวนของกลุมตัวอยาง ผลการประเมิน
ความพึ งพอใจ คะแนนเฉลี่ย สูง สุด มีส องข อคื อตั วเครื่ องมีค วามปลอดภัย ในขณะใชง านและเครื่องสามารถช วยในการทํ า
กายภาพบําบัดไดมาก (5.00) ต่ําสุดคือตัวเครื่องมีความกระทัดรัดสะดวกตอการเคลื่อนยาย (4.40) ความพึงพอใจโดยรวมของ
เครื่องกายภาพบําบัดขอเขามีคาเฉลี่ย 4.67 อยูในเกณฑระดับมากที่สุด (สุทิติและวิไลรัตน, 2553)
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
เครื่องสามารถทํางานไดตามองศาที่นักกายภาพกําหนด ใชงานไดจริง มีประสิทธิภาพใกลเคียงกับเครื่องที่ นําเขาจาก
ตางประเทศ สามารถลดตนทุนในการทํ ากายภาพได สามารถตอบสนองความตองการในการทํากายภาพบําบั ดข อเข าและยั ง
สามารถชวยลดการทํางานของนักกายภาพบําบัดได

ภาพที่ 21 การประเมินโดยนักกายภาพที่มุม 0 องศา

ภาพที่ 22 การประเมินโดยนักกายภาพที่มุม 120 องศา

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

มห
าว

นักกายภาพบําบัดไดสรุปและอภิปรายผลมุมองศาตางๆ ของเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา สรุปไดดังตารางที่ 1

ไพพ

รรณ

ตารางที่ 1 องศาการใชงานกับลักษณะการใชสําหรับกายภาพขอเขา
องศา
ลักษณะการใชเพื่อกายภาพขอเขา
0
เปนองศาเริ่มตนของเครื่องทุกครั้งกอนทํากายภาพบําบัดขอเขา
30
เหมาะกับผูปวยหลังการผาตัดมาประมาณ 2-3 วัน เปนมุมที่ยังไมมาก
นัก เนื่องจากผูปวยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได
60
ใช มุม นี้ หลั ง จากการผ าตัด ประมาณ 5 วัน ขึ้นอยูกับอาการของผูป วย
เพราะสามารถเพิ่ม พิสั ยการงอเข าได เพิ่ม ขึ้นทําวั นละประมาน 20-30
นาที
90
ใช มุม นี้ห รือมากกวา ก็ไ ด จะใช ในการทํากายภาพในวันที่ 7 ขึ้นอยู กับ
อาการของผูปวยและนักกายภาพบําบัดกําหนด ทํากายภาพบําบัดวันละ
20-30 นาที
120
ใชมุมนีใ้ นการทํากายภาพหลังจากวันที่ 7 ขึ้นอยูกับอาการของผูปวยและ
นักกายภาพบําบัดกําหนด ทํากายภาพบําบัดวันละ 20-30 นาที
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เครื่องกายภาพบําบัด ขอเขาที่ส รางขึ้ นสามารถทํ างานไดเทีย บเทาเครื่องที่นําเขาจากตางประเทศซึ่ง มีราคาสูงถึ ง
200,000 - 300,000 บาท แตเครื่องกายภาพบําบัดที่ทําการสรางและพัฒนาขึ้นมีตนทุนประมาณ 10,000 บาททําใหสามารถ
ลดงบประมาณในการจัดซื้อไดประมาณ 20-30 เทาเมื่อเทียบกับเครื่องที่นําเขาจากตางประเทศ สามารถยืดและงอได 0-120
องศา สามารถตั้งเวลาการทํางานได 5-120 นาที และสามารถปรับความเร็วการทํางานได 60-120 องศาตอนาที ความพึง
พอใจโดยรวมของเครื่องกายภาพบําบัดขอเขามีคาเฉลี่ย 4.67 อยูในเกณฑระดับมากที่สุด สามารถตอบสนองความตองการใน
การทํากายภาพบําบัดขอเขา อีกทั้งยังสามารถนําไปใชประโยชนกับผูปวยที่ตองทําการบําบัดขอเขาหลังจากการผาตัดหรือผูที่
เปนอัมพฤกษ อัมพาต โดยใชองศาและเวลาที่แตกตางกันตามที่นักกายภาพบําบัดกําหนดซึ่งขึ้นอยูกับผูปวยแตละคน

ขอเสนอแนะ

เอกสารอางอิง

ลัยร

1. ควรทําใหน้ําหนักของเครื่องลดลงเพื่อใหสะดวกตอการใชงานมากขึ้น
2. ควรเพิ่มแบตเตอรีในการใชงานใหเปนแบบไรสายเพื่อสามารถใชงานไดสะดวกในสถานที่ตาง
3. ควรเปลี่ยนระบบปุมควบคุมและหนาจอแสดงผลใหทันสมัย สวยงาม
4. ผูปวยที่เปนอัมพฤกษ อัมพาต สามารถใชงานไดดวยตัวเองโดยทําตามองศาที่นักกายภาพบําบัดกําหนด
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การนวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา ในผูปวยเบาหวาน ตามหลักการแพทยแผนไทย
Self - foot Massage for relieving pain in Diabetic patients according to
Thai Traditional Medicine
บุษบา ยินดีสุข, ศุภะลักษณ ฟกคํา, อดุลย วิริยเวชกุล, วิชัย โชควิวัฒน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค คือ (1) ศึกษาการนวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา ใน
ผูปวยเบาหวาน ชนิด ที่ 2 (2) เปรียบเทียบผลกอนและหลังการนวดเทาดวยตนเอง โดยมีกลุมตัวอยางเปนผูปวยเบาหวาน ชนิด
ที่ 2 ซึ่งมีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 37 ราย ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว ระหวางเดือน เมษายน 2558 –
ตุลาคม 2558 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการเจ็บปวย แบบสอบถาม
ขอมูลความรู เจตคติ พฤติกรรมเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวยตนเอง แบบประเมินขอมูลการตรวจเทา โมโนฟลา
เมนท (Monofilament) ขนาด 10 กรัม กอนและหลังการนวดเทาดวยตนเอง โดยพยาบาลวิชาชีพ กลุมตัวอยางมีการนวดเทา
ดวยตนเอง 9 ทา ทุกวัน วันละ1 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที เปนเวลา 8 สัปดาห จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติพรรณนา
คือ คาเฉลี่ย, รอยละ และคาต่ําสุด-สูงสุด (พิสัย) และ คาสถิติเชิงอนุมาน Paired Sample T – test
ผลการวิจัย พบวา หลังการนวดเทาดวยตนเองมีจุดชาลดลง โดยมีคากอนเฉลี่ย 5.78 จุด คาหลังเฉลี่ย 3.19 จุด
นอกจากนี้ ผลการเปรี ยบเทียบกอนการนวดเทาดวยตนเอง และหลังการนวดเทาดวยตนเอง พบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) จากผลการศึกษาจึงควรมีการสงเสริมใหมีการนวดเทาในผูปวยเบาหวานอยางตอเนื่อง
เพื่อปองกันการเกิดแผลที่เทาในอนาคตตอไป
คําสําคัญ : การแพทยแผนไทย, การนวดเทาดวยตนเอง, อาการเทาชา, โรคเบาหวานชนิดที่ 2, โมโนฟลาเมนท

Abstract
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This research was conducted as a quasi-experimental research with objectives as follow: 1) to
study self - foot massage in order to relieve the pain for type 2 diabetic patients, 2) to make comparisons
of results obtained from before and after self - foot massage treatment. The samples included 37 type 2
diabetic sufferers who were specifically selected from Sa Kaeo Crown Prince Hospital during the period of
April 2015 to October 2015. The research tools included general questionnaire forms, specific symptom related questionaire forms, Knowledge, attitude, behavior, and diabetic and self - foot massage related
questionnaire forms, the evaluation forms regarding the foot examination using 10 grams of Monofilament
before and after the massage by professional nurses. The samples performed self – feet massage in 9
postures once on daily basis which would last 30 minutes esch time for a period of 8 weeks. Analyzing
data by statistical values such as the mean average, the percentage, the minima and maxima (range), and
the inferential, paired, and Sample T – test.
The research found that 1) after performing the self - foot massage there was a reduction of
numbness in which there were average of 5.78 points before, and 3.19 points after, this was dramatically
reduced, 2) results from the comparison of self - foot massage that helps reduce the numbness had
statistic significance value, p-value < 0.001. lt is recommended that there must be a campaign that
encourages the self - foot massage to be continually performed on the diabetic patients and in order to
prevent the wound occurred on the feet in the future.
Keywords: Thai traditional medicine, self-foot massage, foot numbness, diabetic type 2
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จากรายงานสถิติ สุขภาพทั่วโลก ป พ.ศ. 2555 พบว า 1 ใน 10 ของประชาชนในวัย ผูใหญ เปนโรคเบาหวาน ซึ่ ง
โรคเบาหวานจัดเปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาสําคัญ โดยในปจจุบันพบผูปวยโรคเบาหวานทั่วโลกถึง 371 ลานคน และประมาณ
280 ล านคน เป นผูที่ มีค วามเสี่ ย งต อโรคเบาหวาน คาด วาใน ป พ.ศ. 2573 จะมีผู ป วยโรคเบาหวาน ถึง 500 ล านคน
โรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ อนที่ เกิ ด ขึ้ นเป นสิ่ง ที่ สามารถป องกั น และควบคุม ได สําหรั บประเทศไทยป 2555 พบ
ผูเสีย ชีวิต จากโรคเบาหวานทั้งหมด 7,749 ราย หรือเฉลี่ย วันละ 22 คน คิดเปนอั ตราตาย ดวยโรคเบาหวาน 12.06 ต อ
ประชากร 1 แสน คน การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552
พบวา ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทย อายุ 15 ป ขึ้นไป มีอัตรารอยละ 6.9 ประชากรจํานวน 3,185,639 คน โดย
ผูหญิงมีความเสี่ยงสูงกวาในผูชาย พบอัตรารอยละ 7.7 และ 6 ตามลําดับ และความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยในกลุมอายุ 1529 ป จะมีอัตราเสี่ยงรอยละ 0.6 ความเสี่ยงขึ้นสูงสุด สวนในกลุมอายุ 60-69 ป จะมีอัตราเสี่ยงถึง รอยละ16.7 โรคเบาหวาน
เป นโรคที่ ไ ม ส ามารถรั กษาให ห ายขาดได ผลกระทบที่ สํ าคั ญ ของโรคเบาหวาน คื อ เกิ ด ภาวะแทรกซ อ นต าง ๆ เช น
ภาวะแทรกซอนทางสายตา (Diabetic retinopathy), ภาวะแทรกซอนทางไต (Diabetic nephropathy), ภาวะแทรกซอน
ทางระบบประสาท (Diabetic neuropathy), โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary vascular disease), โรคหลอดเลือดสมอง
(Cerebrovascular disease), โรคของหลอดเลือดสวนปลาย (Peripheral vascular disease), แผลเรื้อรังจากเบาหวาน
(Diabetic ulcer) และภาวะแทรกซอนทางระบบประสาท (Diabetic neuropathy) หากหลอดเลือดเล็ก ๆ ที่มาเลี้ย ง
เสนประสาทบริเวณปลายมือปลายเทาเกิดพยาธิสภาพ และสงผลใหเกิดความรูสึกชาไปจนถึงสูญเสียความรูสึก ซึ่งมักพบมาก
ในผูปว ยที่อายุมากกวา 40 ปขึ้นไป หรือเปนเบาหวานมานานกวา 10 ป สําหรับความชุกของภาวะแทรกซอนที่เทาในผูปวย
เบาหวาน พบวามีประมาณรอยละ 20-30 โดยพบโรคเสนเลือดแดงสวนปลายอุดตันรอยละ 3-8 ความชุกของการตัดเทาหรือ
ขาประมาณรอยละ 0.5-2 (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย กรมการแพทย, 2556)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว มีผูมารับบริการโรคเบาหวาน ป 2554 จํานวน 547 คน ป 2555 จํานวน
3,721 คน ป 2556 จํานวน 4,106 คน และ ป 2557 มีผูรับมาบริการดวยโรคเบาหวาน จํานวน 3,925 คน จากขอมูลพบวา มี
ภาวะโรคแทรกซ อน จากอาการเท าชา ร อยละ 40 ของผู ป วยโรคเบาหวาน จึง ถื อว าเป นปญ หาสํ าคั ญ ในการรั กษาของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว (ศูนยขอมูล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว, 2557)
ผูวิจัยตระหนักถึง ความสํ าคัญของการดูแ ลกลุมผูป วยโรคเบาหวานที่มีอาการเทาชา จึงไดคิดคนการนวดเทาดวย
ตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา ในผูปวยเบาหวาน มาใชในการดูแลรักษาผูปวยนั้น ทําใหการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง
ยังเพิ่มทางเลือกใหกับผูปวยในการรักษา สามารถดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหสามารถนําผลการศึกษาไปเปน
แนวทางในการนวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา และปองกันการเกิดแผลในผูปวยเบาหวานตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย

ิทยา

1. เพื่อศึกษาการนวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา ในผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2
2. เพื่อเปรียบเทียบผลกอนและหลังการนวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชาในผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2

วิธีดําเนินการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – experimental research design) มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการ
นวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา และเพื่อเปรียบเทียบผลกอนและหลังการนวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา
กลุ มตั วอยางเปนผูป วยเบาหวานชนิ ดที่ 2 โดยการเลื อกแบบเจาะจง จํ านวน 37 ราย ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุ พราช
สระแกว ระหวางเดือน เมษายน 2558 – ตุลาคม 2558
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 4 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ สถานภาพสวนบุคคล ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉลี่ยตอเดือน
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการเจ็บปวยของผูตอบแบบสอบถาม เชน โรคประจําตัวนอกจากเบาหวาน ระยะเวลาของ
การเปนโรคเบาหวาน ระดับน้ําตาล ความดันโลหิต
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ตอนที่ 3 ขอมูลความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวยตนเอง แบบตอบถูก และ ตอบผิด จํานวน 10 ขอ
ขอมูลเจตคติเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวยตนเอง แบบสอบถามมาตรสวนประมาณ คา 4 ระดับ จํานวน 10 ขอ
แปรผล 1.00 – 1.75 ระดับ เห็นดวยนอยที่สุด 1.76 – 2.50 ระดับ เห็นดวยนอย 2.51 – 3.25 ระดับ เห็นดวยมาก 3.26 –
4.00 ระดับ เห็นดวยมากที่สุด ขอมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวยตนเอง แบบสอบถามมาตรสวน
ประมาณคา 3 ระดับ จํานวน 10 ขอ แปรผล 1.00 – 1.66 ประจํา 1.67 – 2.33 ครั้งคราว 2.34 – 3.00 ไมเคย
ตอนที่ 4 ขอมูลการประเมินการตรวจเทา โมโนฟลาเมนท (Monofilament) ขนาด 10 กรัม กอนและหลังการนวด
เทาดวยตนเอง โดยพยาบาลวิชาชีพ กลุมตัวอยางนวดเทาดวยตนเอง 9 ทา ทุกวัน วันละ1 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที เปนเวลา 8
สัปดาห
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย, รอยละ และคาต่ําสุด-สูงสุด (พิสัย) และคาสถิติเชิงอนุมาน Paired Sample T– test

ผลการวิจัย
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กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.8 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ
35.1 พบวาอายุ 60 - 69 ป รอยละ 43.2 รองลงมาคือ อายุ 70 - 79 ป คิดเปนรอยละ 29.7 อายุ 50 - 59 ป คิดเปนรอย
ละ 21.6 เปนอันดับสุดทาย สถานภาพสมรส รอยละ 94.5 รองลงมา คือสถานภาพ หมาย/ หยาราง/ แยกทาง คิดเปนรอยละ
5.4 สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 70.2 รองลงมา คือ ไมไดรับการศึกษา คิดเปนรอย
ละ 18.9 และสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 2.7 เป น
อันดับสุดทาย อาชีพสวนใหญรับจาง คิดเปนรอยละ 40.6 รองลงมาคือ เกษตรกรรม คิ ดเปนรอยละ 32.4 และมีอาชี พ
แมบาน คิดเปนรอยละ 16.2 เปนอันดับสุดทาย สวนใหญรายไดตอเดือน นอยกวาหรือเทากับ 4,000 บาท คิดเปนรอยละ
45.9 รองลงมาคือ ไมมีรายได คิดเปนรอยละ 32.4 และรายไดตอเดือน 4,001 – 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 13.5 เปนลําดับ
สุดทาย ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล (n= 37)
สถานภาพสวนบุคคล
จํานวน
รอยละ
เพศ
ชาย
13
35.1
หญิง
24
64.9
อายุ
40 - 49 ป
2
5.4
50 - 59 ป
8
21.6
60 - 69 ป
16
43.2
70 – 79 ป
11
29.7
สถานภาพสวนบุคคล
สมรส
35
94.5
หมาย/หยาราง/แยกทาง
2
5.4
ระดับการศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
7
18.9
ประถมศึกษาตอนตน
26
70.2
ประถมศึกษาตอนปลาย
2
5. 4
มัธยมศึกษาตอนปลาย
1
2.7
ปริญญาตรี
1
2.7
อาชีพ
ขาราชการ/ลูกจางประจํา
0
0.0
ธุรกิจสวนตัว
1
2.7
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ตารางที่ 1 (ตอ)
สถานภาพสวนบุคคล
จํานวน
รอยละ
แมบาน
6
16.2
เกษตรกรรม
12
32.4
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
0
0.0
รับจาง
15
40.6
นักเรียน/นักศึกษา
0
0.0
อื่นๆ
3
8.1
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ไมมีรายได
12
32.4
นอยกวาหรือเทากับ 4,000
17
45.9
4,001 – 5,000
5
13.5
5,001 – 8,000
1
2.7
8,001 – 10,000
0
0.0
10,001 – 15,000
2
5.4
มากกวา 15,000 บาท
0
0.0
กลุมตัวอยางมีโรคประจําตัวนอกจากโรคเบาหวาน คือ โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง คิดเปนรอยละ 40.5
รองลงมาคือ โรคไขมันในเลือดสูง คิดเปนรอยละ 16.2 และโรคความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 13.5 เปนอันดับสุดทาย
ระยะเวลาของการเปนโรคเบาหวาน นอยกวา 5 ป รอยละ 54.0 รองลงมาคือ 6-10 ป คิดเปนรอยละ 13.5 และ 11-15,1620 ป คิดเปนรอยละ 10.8 เปนอันดับสุดทาย ระดับน้ําตาลในเลือดครั้งลาสุด 111-120 mg% คิดเปนรอยละ 27.0 รองลงมา
คือ 121 - 130 mg%คิดเปนรอยละ 16.2 และมีระดับน้ําตาลในเลือดครั้งลาสุด 161-170 mg% คิดเปนรอยละ 10.8 เปน
อันดับสุดทาย ระดับความดันโลหิต Systolic เฉลี่ย 121.8 mmHg Diastolic เฉลี่ย 71.1 mmHg ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการเจ็บปวย (n= 37)
การเจ็บปวย
จํานวน
โรคประจําตัวนอกจากเบาหวาน
กระเพาะอาหาร
2
ไขมันในเลือดสูง
6
ความดันโลหิตสูง
5
ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
15
ความดันโลหิตสูง ภูมิแพ ไขมันในเลือดสูง
2
โรคประจําตัวนอกจากเบาหวาน
ภูมิแพ
1
ไมมีโรคอื่นแทรก
6
ระยะเวลาของการเปนโรคเบาหวาน
นอยกวาหรือเทากับ 5
20
6-10
5
11-15
4
16-20
4
21-25
0
26-30
3
31-35
1
นอยกวาหรือเทากับ 5
20

รอยละ
5.4
16.2
13.5
40.5
5.4
2.7
16.2
54.0
13.5
10.8
10.8
0.0
8.1
2.7
54.0

จํานวน

5.4
8.1
27.0
16.2
8.1
5.4
8.1
10.8
2.7
2.7
2.7
2.7

ัฏรำ
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2
3
10
6
3
2
3
4
1
1
1
1

รอยละ

รรณ

ตารางที่ 2 (ตอ)
การเจ็บปวย
ระดับน้ําตาล
≤ 100
101-110
111-120
121-130
131-140
141-150
151-160
161-170
171-180
181-190
191-200
201-210
ความดันโลหิต
Systolic
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สูงสุด
144
ตําสุด
98
คาเฉลี่ย
121.8
Diastolic
สูงสุด
88
ตําสุด
55
คาเฉลี่ย
71.1
กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวยตนเอง โรคเบาหวานเกิดจากตับออนทํางานผิดปกติ
ตอบถูก คิดเปนรอยละ 97.3 อาการโรคเบาหวานคือ ปสสาวะบอย ตอบถูก คิดเปนรอยละ 100 คนอวนเสี่ยงตอการเปน
เบาหวาน ตอบถูก คิดเปนรอยละ 97.3 ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานคือปลายประสาทที่เทาเสื่อม ตอบถูก คิดเปนรอยละ
100 ออกกําลังกายสม่ําเสมอสามารถควบคุมระดับ น้ําตาลได ตอบถูก คิดเปนรอยละ 100 การนวดเทา ชวยกระตุนการ
ไหลเวียนโลหิตได ตอบถูก คิดเปนรอยละ 100 มีไขสูง กระดูกหัก ไมสามารถนวดเทาได ตอบถูก คิดเปนรอยละ 100 การ
นวดเทาสามารถลดอาการปวดได ตอบถูก คิดเปนรอยละ 100 หลังกินอาหารอิ่มใหม ๆ หามนวดเทา ตอบถูก คิดเปนรอยละ
75.6 ขณะออนเพลียมาก ๆ หามนวดเทา ตอบถูก คิดเปนรอยละ 83.8
ผลคะแนนการประเมินความรู เกี่ ยวกั บโรคเบาหวานและการนวดเทา จํ านวน 37 คน พบว า คะแนนสู งสุ ด 10
คะแนน คะแนนต่ําสุด 7 คะแนน เฉลี่ย 9.5 คะแนน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวยตนเอง (n= 37)
ความรู
ถูก
ผิด
จํานวนผูตอบถูก
1.โรคเบาหวานเกิดจากตับออนทํางานผิดปกติ

มห
าว

2. อาการโรคเบาหวานคือ ปสสาวะบอย
3. คนอวนเสี่ยงตอการเปนเบาหวาน

4. ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานคือปลายประสาทที่
เทาเสื่อม

36
(97.3)
37
(100)
36
(97.3)
37
(100)

1
(2.7)
0
1
(2.70
0

36
(97.3)
37
(100)
36
(97.3)
37
(100)
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5. ออกกําลังกายสม่ําเสมอสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได
6. การนวดเทา ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิตได

ผิด

จํานวนผูตอบถูก

37
(100)
37
(100)
37
(100)
37
(100)
28
(75.6)
31
(83.7)

0

37
(100)
37
(100)
37
(100)
37
(100)
28
(75.6)
31
(83.8)

0
0

ไพพ

7. มีไขสูง กระดูกหัก ไมสามารถนวดเทาได

ถูก

ี

ตารางที่ 3 (ตอ)
ความรู

รรณ

214

8. การนวดเทาสามารถลดอาการปวดได
9.หลังกินอาหารอิ่มใหมๆ หามนวดเทา

9
(24.3)
6
(16.2)

ัฏรำ

10.ขณะออนเพลียมากๆ หามนวดเทา

0
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กลุมตัวอยางมีเจตคติเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวยตนเอง ทานคิดวาใน 1 วัน คนเราจําเปนตองกิน
อาหารใหครบ 5 หมู พบวา เห็นดวยมาก คิดเปนรอยละ 51.4 คาเฉลี่ย 3.40 (S.D. = 0.64) การเติมเครื่องปรุงในอาหารทําให
รสชาติอาหารดีขึ้น พบวา เห็นดวยนอย คิดเปนรอยละ 43.2 คาเฉลี่ย 2.32 (S.D. = 0.74) เนื้อสัตวติดมันเมื่อนํามาทําอาหาร
จะอรอยกวาเนื้อไมติดมัน พบวาเห็นดวยนอย คิดเปนรอยละ 35.1 คาเฉลี่ย 2.13 (S.D. = 1.03) ผลไมจําพวก เงาะ ทุเรียน
ลองกอง รสหวาน สามารถรับประทานไดทุกวัน พบวาเห็นดวยนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 54.0 คาเฉลี่ย 1.64 (S.D. = 0.78)
การทํางานก็เหมือนกับการออกกําลังกาย พบวาเห็นดวยมาก คิดเปนรอยละ 40.5 คาเฉลี่ย 2.97 (S.D. = 0.83) การนวดเทา
ตอเนื่องทําใหอาการเทาชาลดลง พบวาเห็นดวยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.7 คาเฉลี่ย 3.56 (S.D. = 0.50) การนวดเทามี
ขั้นตอนที่ยุงยาก พบวาเห็นดวยนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 51.3 คาเฉลี่ย 1.70 (S.D. = 0.84) การนวดเทาสามารถทําดวย
ตนเองได พบวา เห็นดวยมาก,เห็นดวยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.6 คาเฉลี่ย 3.45 (S.D. = 0.55) การนวดเทาทําใหเกิด
อันตราย พบวา เห็นดวยนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 75.6 คาเฉลี่ย 1.29 (S.D. = 0.57) การนวดเทาเปนการอนุรักษภูมิปญญา
ไทย พบวา เห็นดวยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.9 คาเฉลี่ย 3.27 (S.D. = 0.83) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ เจตคติ เกี่ยวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวยตนเอง
(n= 37)
เจตคติ
เจตคติตอโรคเบาหวานและการนวดเทา
S.D
แปรผล
ˉx
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
มากที่สุด
มาก
นอย
นอยที่สุด
(4)
(3)
(2)
(1)
1.ทานคิดวาใน 1 วัน
17
19
0
1
3.40
.64 เห็นดวยมาก
คนเราจําเปนตองกิน
(45.9)
(51.4)
(2.7)
อาหารใหครบ 5 หมู
2.การเติมเครื่องปรุงใน
1
15
16
5
2.32
.74
เห็นดวย
อาหารทําให รสชาติ
(2.7)
(40.5)
(43.2)
(13.5)
นอย
อาหารดีขึ้น
3.เนื้อสัตวติดมันเมื่อ
5
7
13
12
2.13
1.03
เห็นดวย
นํามาทําอาหารจะ
(13.5)
(18.9)
(35.1)
(32.4)
นอย
อรอยกวาเนื้อไมติดมัน
4.ผลไมจําพวก เงาะ
0
7
10
20
1.64
.78
เห็นดวย
ทุเรียน ลองกอง รส
(18.9)
(27.0)
(54.0)
นอยที่สุด
หวาน สามารถ
รับประทานไดทุกวัน
5.การทํางานก็
11
15
10
1
2.97
.83 เห็นดวยมาก
เหมือนกับการออก
(29.7)
(40.5)
(27.0)
(2.7)
กําลังกาย
6.การนวดเทาตอเนื่อง
21
16
0
0
3.56
.50 เห็นดวยมาก
ทําใหอาการชาเทา
(56.7)
(43.2)
ที่สุด
ลดลง
7.การนวดเทามีขั้นตอน
1
6
11
19
1.70
.84
เห็นดวย
ที่ยุงยาก
(2.7)
(16.2)
(29.7)
(51.3)
นอยที่สุด
8.การนวดเทาสามารถ
18
18
1
0
3.45
.55 เห็นดวยมาก
ทําดวยตนเองได
(48.6)
(48.6)
(2.7)
,มากที่สุด
9.การนวดเทาทําใหเกิด
0
2
7
28
1.29
.57
เห็นดวย
อันตราย
(5.4)
(18.9)
(75.6)
นอยที่สุด
10.การนวดเทาเปนการ
17
15
3
2
3.27
.83 เห็นดวยมาก
อนุรักษภูมิปญญาไทย
(45.9)
(40.5)
(8.1)
(5.4)
ที่สุด
กลุ มตั วอย างมีพ ฤติ กรรมเกี่ ยวกับ โรคเบาหวานและการนวดเท าดวยตนเอง กลุ มตั วอย างรั บประทานยารักษา
โรคเบาหวาน ประจํา คิดเปนรอยละ 100 คาเฉลี่ย 3.00 (S.D. = 0.00) กลุมตัวอยางไปตามนัดของแพทย ประจํา คิดเปน
รอยละ 100 คาเฉลี่ย 3.00 (S.D. = 0.00) กลุมตัวอยางรับประทานอาหารรสหวาน เชน น้ําอัดลม ผลไมหวานๆ ครั้งคราว คิด
เปนรอยละ 75.6 คาเฉลี่ย 2.02 (S.D. = 0.49) กลุมตัวอยางรับประทานผัก ผลไมที่มีกากใย ประจํา คิดเปนรอยละ 59.46
คาเฉลี่ย 2.56 (S.D. = 0.55) กลุมตัวอยางรับประทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน เหลา เบียร ไมเคย คิดเปนรอยละ 94.5
รองลงมาคือ ประจํา, ครั้งคราว คิดเปนรอยละ 2.7 คาเฉลี่ย 1.08 (S.D. = 0.36) กลุมตัวอยางสวมรองเทาขณะเดินภายใน
บานและนอกบาน ประจํา คิดเปนรอยละ 59.4 คาเฉลี่ย 2.56 (S.D. = 0.55) กลุมตัวอยางออกกําลังกาย ครั้งคราว คิดเปน
รอยละ 56.7 คาเฉลี่ย 2.27 (S.D. = 0.60) กลุมตัวอยางทาโลชั่นที่เทาทั้งสองขาง ไมเคย คิดเปนรอยละ 78.3 คาเฉลี่ย 1.27
(S.D. = 0.56) กลุมตัวอยางมีการตรวจเทาดวยตนเอง ประจํา คิดเปนรอยละ 37.8 คาเฉลี่ย 2.08 (S.D. = 0.82) กลุม
ตัวอยางนวดเทาดวยตนเอง ไมเคย คิดเปนรอยละ 43.2 คาเฉลี่ย 1.83 (S.D. = 0.83) ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวย
ตนเอง (n = 37)
พฤติกรรม
การปฏิบัติ
S.D
แปรผล
ˉx
ประจํา
ครั้งคราว ไมเคย
(3)
(2)
(1)
1.ทานรับประทานยารักษา
37
0
0
3.00
.00
ประจํา
โรคเบาหวาน
(100)
2.ทานไปตามนัดของแพทย
37
0
0
3.00
.00
ประจํา
(100)
3.ทานรับประทานอาหารรส
5
28
4
2.02
.49
ครั้งคราว
หวาน เชน น้ําอัดลม ผลไม
(13.5)
(75.6)
(10.8)
หวานๆ
4.ทานรับประทานผัก ผลไมที่มี
22
14
1
2.56
.55
ประจํา
กากใย
(59.4)
(37.8)
(2.7)
5.ทานรับประทานเครื่องดื่ม
1
1
35
1.08
.36
ไมเคย
แอลกอฮอลเชน เหลา เบียร
(2.7)
(2.7)
(94.5)
6.ทานสวมรองเทาขณะเดิน
22
14
1
2.56
.55
ประจํา
ภายในบานและนอกบาน
(59.4)
(37.8)
(2.7)
7.ทานออกกําลังกาย
13
21
3
2.27
.60
ครั้งคราว
(35.1)
(56.7)
(8.1)
8.ทานทาโลชั่นที่เทาทั้งสองขาง
2
6
29
1.27
.56
ไมเคย
(5.4)
(16.2)
(78.3)
9. ทานตรวจเทาดวยตนเอง
14
12
11
2.08
.82
ประจํา
(37.8)
(32.4)
(29.7)
10.ทานนวดเทาดวยตนเอง
10
11
16
1.83
.83
ไมเคย
(27.0)
(29.7)
(43.2)
กลุมตัวอยางตรวจเทา โมโนฟล าเมนท (Monofilament) ขนาด 10 กรัม กอนและหลัง การนวดทาดวยตนเอง
พบวา กอนการนวดเทา มีจุดที่ชา เทาซายและเทาขวา 214 จุด เฉลี่ย 5.78 จุด และหลังการนวดเทา จุดที่ชาทั้งเทาซายและ
เทาขวา 118 จุด เฉลี่ย 3.19 จุด ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการตรวจเทา โมโนฟลาเมนท (Monofilament) ขนาด 10 กรัม กอนและหลัง การนวดเทาดวยตนเอง
จํานวนจุดที่ชา กอนการนวดเทา
จํานวนจุดที่ชา หลังการนวดเทา
เทาซาย
เทาขวา
รวม
เทาซาย
เทาขวา
รวม
รวม
112
102
214
59
59
118
เฉลี่ย
3.03
2.76
5.78
1.60
1.60
3.19
กลุมตัวอยางมีอาการเทาชาเมื่อเปรียบเทียบระหวางกอนการนวดเทาและหลังการนวดเทามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการนวดเทา (จํานวนจุดที่ชา) กอนและหลัง การนวดเทาดวยตนเอง
การตรวจเทา
n
S.D
t
p-value
ˉx
กอนนวดเทา
37
5.78
1.64
6.65
0.000*
หลังนวดเทา
37
3.19
2.51
*p-value < 0.001
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ผลการวิจัย การนวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชาในผูปวยเบาหวาน ตามหลักแพทยแผนไทย พบวา ผูปวย
เบาหวานมีอาการเทาชาลดลง กอนการนวดเทา ˉx = 5.78 จุด ,S.D= 1.64 และหลังการนวดเทา ˉx =3.19 จุด ,S.D 2.51 และ
เปรียบเทียบผลก อนและหลังการนวดเทา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ซึ่งเป นไปตาม
สมมุติฐาน การนวดเทาดวยตนเองในผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 สามารถลดอาการเทาชาได ผูวิจัยไดศึกษาและคนควาเกี่ยวกับ
ประโยชนของการนวดเทาทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน การรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพ ซึ่งผลของการนวดเทา
ดวยตนเอง 9 ทา ทําใหเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตบริเวณเทาดียิ่งขึ้น เพิ่มการสูบฉีดเลือดโลหิตไปเลี้ยงสวนตาง ๆของรางกาย
ไดดีขึ้น สงผลดีตอกลามเนื้อ ชวยลดอาการหดเกร็ง อาการปวดกลามเนื้อ สงผลตอผิวหนังโครงสรางที่เกี่ ยวของทําใหหลอด
เลือดเกิดการขยายตัว ผิ วหนังไดรับสารอาหารและ อากาศที่มาพรอมกับเลือดไดมากขึ้น การไหลเวียนโลหิตดียิ่งขึ้น ทําให
อุณหภูมิผิวหนังเพิ่มสูงขึ้น เมื่อนวดผิวหนังของผูนวดจะอุนขึ้น สถาบันการแพทยแผนไทย คูมือการนวดไทย, (2542) จึงทําให
อาการเทาชาของผูปวยเบาหวานลดลง ซึ่งสาเหตุอาการเทาชาของผูปวยเบาหวาน เกิ ดจากน้ําตาลในเลือดสูงทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีในเลือดทําใหเสนประสาทนําไฟฟาไมดี และยังทําใหเกิดการทําลายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงปลายประสาทที่
เทาไดไมดี จึงเปนสาเหตุของอาการเทาชาได จากผลการวิจัย การนวดเทาดวยตนเอง สามารถลดอาการเทาชาได ซึ่งสอดคลอง
กับ งานวิ จัย ของ รัง สรรค หม องสรอย, (2551) ศึกษาผลของการนวดฝ าเท าเพื่ อลดอาการชาเท าในผูป วยเบาหวานที่ ขึ้ น
ทะเบียนรักษาที่โรงพยาบาลบานไผ จํานวน 96 ราย ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีอาการเทาชาลดลง จากผลการวิจัย
ในครั้งนี้สามารถลดอาการเทาชาของผูปวยเบาหวาน และอนาคตยั งสามารถป องกันการเกิดแผลที่เท าได เชนเดียวกันกั บ
ขนิษฐา ทุมา, (2550) ศึกษาเกี่ยวกับผลของการนวดเทาตอการลดอาการชาเทาทันทีในผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน โดย
ทําการศึกษาในผูปวยเบาหวานที่มีประวัติเปนเบาหวานระยะเวลานานจํานวน 33 คน ที่รักษาในคลินิกเบาหวานเปนประจําที่
โรงพยาบาลซําสูง พบวาหลังการนวดเทาเพียงครั้งเดียวอาการชาเทาลดลงกวากอนนวดเทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กรรณ
ภา ไชยประสิทธและจุรีย ธีรัชกุล, (2550) การศึกษาเกี่ยวกับผลการนวดฝาเทาดวยกะลาตอการบรรเทาอาการเทาชาในผูปวย
เบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร พบวา กลุมตัวอยางมีการบรรเทาอาการเทาชา
หลังการ นวดฝาเทาดวยกะลา คิดเปนรอยละ 100 และ จิตตสกุล ศกุนะสิงห, (2555) ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ
นวดเท าในผูป วยเบาหวานที่ มีอาการเทาชา พบวาประสิทธิ ผลของการนวดเทาในผู ปวยเบาหวานที่มี อาการเท าชาในกลุ ม
ตัวอย างผูป วยเบาหวานที่มี อาการเทาชาและไมไ ดรับ ยาเพื่ อลดอาการเทาชา ในกลุม เสี่ย งปานกลาง ซึ่ งมารั บบริการใน
โรงพยาบาลรอยเอ็ด จํานวน 50 คน พบวากลุมทดลองมีอาการเทาชาลดลงทั้งเทาซายและเทาขวา โดยมีความแตกตางกัน
ระหวางกอนและหลังการนวดเทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)

มห
าว

ิทยา

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยที่มีกลุมควบคุม เพื่อใหผลการวิจัยมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการนวดเทาในกลุมผูปวยโรคอื่น ๆ เชน โรคความดันโลหิตสูง ในผูปวยอัมพฤกษ เปนตน
รูปภาพขั้นตอนการนวดเทาดวยตนเอง 9 ทา
การนวดเทาดวยตนเอง ซึ่งสงผลโดยตรงตออวัยวะตางๆของรางกาย ประกอบดวย 9 ทา โดยเริ่มนวดจากเทาขาง
ซายกอน .ใชเวลา 30 นาที ทุกวันเปนเวลา 8 สัปดาห ทําความสะอาดดวยแอลกอฮอลกอนทําการนวดเทาดวยตนเองทุกครั้ง
ขั้นตอนการนวด
ผูนวด นั่งบนเกาอี้หรือพื้น
ทาที่ 1 นวดเสนบนฝาเทา 5 เสน ใชนิ้วหัวแมมือกดลงบริเวณตอนกลางของสนเทา จากนั้นคอย ๆ กดไปตามแนวเสนแตละ
นิ้วจนครบหาเสน น้ําหนัก 50 ปอนด ประมาณ 5-10 ครั้ง
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ทาที่ 2 นวดขางเทาแนวนิ้วโปง ใชหัวแมมือขางขวานวดใตตาตุมขึ้นไปจนถึงนิ้วหัวแมเทา ใชฝามือวนลงมาขางเทาแนวนิ้วกอย
จนถึงสนเทา น้ําหนัก 50 ปอนด ประมาณ 5-10 ครั้ง

ัฏรำ

ทาที 3 นวดพับนิ้วเทาขึ้นลง ใชฝามือผูนวดบนโคนนิ้วเทาของผูรับการนวด แลวกุมนิ้วเทาทั้งหมดเอาไว แลวพับนิ้วเทาไปขาง
หลัง (ดันไปทางขอเทา) คางไวประมาณ 3 วินาที
แลวดึงกลับมาดานหนา คางไวประมาณ 3 วินาที น้ําหนัก 50 ปอนด ประมาณ 5-10 ครั้ง

ลัยร

าชภ

ทาที่ 4 นวดกระตุกนิ้วเทา วางนิ้วหัวแมมือผูนวดลงบนโคนนิ้วเทาเริ่มจากนิ้วโปง
กระตุกนิ้วเทาทุกนิ้ว น้ําหนัก 50 ปอนด ประมาณ 5-10 ครั้ง

มห
าว

ิทยา

ทาที่ 5 นวดแนวเอ็นรอยหวาย ใชหัวแมมือทั้ง2 ขาง เริ่มนวดจากขอเทาแนวเอ็นรอยหวายขึ้นมาจนถึงใตพับเขาขึ้น-ลง
น้ําหนัก 50 ปอนด ประมาณ 5-10 ครั้ง
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ทาที่ 6 นวดกดเสนเอ็นที่หลังเทาสวนบน ใชนิ้วหัวแมมือกดลงบนเสนเอ็นที่หลังเทาสวนบนเปนแนวโคง ไลจากนิ้วหัวแมเทาไป
จนถึงนิ้วกอย น้ําหนัก 50 ปอนด ประมาณ 5-10 ครั้ง

ัฏรำ

ทาที่ 7 นวดกดเสนเทาใชนิ้วหัวแมมือทั้งสองขางวางอยูบนหลังเทาจิกปลายนิ้วลงบนฝาเทาพรอม ๆ กัน ใหครบทัง้ หาเสนบน
ฝาเทา น้ําหนัก 50 ปอนด ประมาณ 5-10 ครั้ง

ลัยร

าชภ

ทาที่ 8 นวดหมุนขอเทา ใชมือจับขอเทาหลวมๆ ของตัวเอง สวนมืออีกขางหนึ่งจับปลายเทาไว หมุนปลายเทาเปนวงกลมตาม
เข็มนาฬิกา แลวหมุนทวนเข็มนาฬิกาทําสลับไปมา น้ําหนัก 50 ปอนด ประมาณ 5-10 ครั้ง

ิทยา

ทาที่ 9 นวดทุบสนเทาใชมือจับขอเทาหลวมๆ ของตัวเอง สวนมืออีกขางหนึ่งกํามือไวแลวทุบไปบนกลางฝาเทา น้ําหนัก 50
ปอนด ประมาณ 5-10 ครั้ง

(กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก, 2553)

มห
าว

เอกสารอางอิง

กรรณภา ไชยประสิทธิ์. 2550. ผลการนวดฝาเทาดวยกะลาตอการบรรเทาอาการเทาชาในผูปวยเบาหวานที่มารับบริการ
ที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร.หองสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2553. ตําราผูชวยแพทยแผนไทย 372.
พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: องคสงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรมราชานุปถัมภ.

220

31

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

ขนิษฐา ทุมา. 2549. ศึกษาผลของการนวดเทาตอการลดอาการชาเทาทันทีในผูปวยเบาหวานชนิดที่ไมพึ่งอินซูลิน.
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
จิตตสกุล ศกุนะสิงหและคณะ. 2555. ประสิทธิผลของการนวดเทาในผูปวยเบาหวานที่มีอาการเทาชา.วารสาร
โรงพยาบาลรอยเอ็ด กาฬสินธ มหาสารคาม. ปที่ 19 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555.
รังสรรค หมองสรอย. 2551. ศึกษาผลของการนวดฝาเทาเพื่อลดอาการชาเทาในผูปวยเบาหวานที่โรงพยาบาลบานไผ.
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปที่ : 21 ฉบับที่ : 6 ป พ.ศ. : 2555.
ศูนยขอมูล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว. 2557. วันที่ 30 มีนาคม 2558.
สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข. 2542. คูมือการนวดไทย. พิมพครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร : การสงเคราะหทหารผานศึก.
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย กรมการแพทย. 2556. แนวทางเวชปฏิ บัติแ ละดูแ ลรัก ษาผูปว ย
เบาหวานที่มี ภาวะแทรกซ อนที่เทา. พิ มพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : พิมพที่ ชุม นุมสหกรณการเกษตรแห ง
ประเทศไทย จํากัด
สุนิสา บริสุทธิ์ วิภาวี คงอินทร และขนิษฐา นาคะ. 2552. เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการใหความรูในการดูแลเทากับ
โปรแกรมการดูแลเทาที่ผสมผสานการนวดเทาดวยการเหยียบกะลาตออาการชา ที่เทาในผูปวยเบาหวานชนิดที่
2. วารสารพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 21ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2552.
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การพัฒนาผลิตภัณฑดูแลเสนผม “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา”
Development of the Product “Hair Beauty Style of Suansunandha Palace”
มัสลิกา มั่นกําเนิด, ศุภะลักษณ ฟกคํา, ทรงฉัตร โตษยานนท, อดุลย วิริยเวชกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ

ัฏรำ

ไพพ

การศึ กษาเรื่อง การพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑ ดูแ ลเสนผม “ตํ ารั บงามเกศาวั งสวนสุนันทา”มีวัตถุ ป ระสงคเ พื่อ 1. ศึกษา
ประวัติ ความเปนมาของวัง สวนสุ นันทาเกี่ย วกั บการใชส มุนไพรไทยในการดู แลเส นผม เพื่อนํามาประยุกตใ ชในการพั ฒนา
ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพรภายใตชื่อ “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา” ซึ่งเปนผลิตภัณฑสําหรับดูแลเสนผม 2.เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา”ที่พัฒนาขึ้น และประกอบดวยเพศหญิงในชวง
อายุ 21-30 ป จํานวน 45 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายไดครัวเรือนเดือนละ
30,001- 40,000 บาท และนอยกวา 10,000 บาท ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
กอนและหลังการทดสอบผลิตภัณฑสมุนไพร 13 ชนิด กลุมตัวอยางใหความพึงพอใจตอผลิตภัณฑอยูในระดับมาก ในเรื่อง
กลิ่น สี ความหนืดของผลิตภัณฑ ใหคะแนนความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับ ความนุมมากที่สุด
รองลงมาได แก ความเป นเนื้อเดียวของผลิ ตภัณฑ รากผมแข็งแรง/ไมหลุดร วงงาย และความเงางามของเสนผม ตามลําดั บ
ไมพบวามีผลขางเคียงหรืออาการแพผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการบริโภคและมีแนวโนมที่จะซื้อผลิตภัณฑ อยู
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย= 3.75)
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา”

าชภ

Abstract

ิทยา

ลัยร

The research aimed 1.) to study the history of Suansunandha Palace on the use of herbal hair
care in Thailand as to apply the knowledge to develop a new product called herbal essence or
“Yodthip” under the name "Hair Beauty Style of Suansunandha Palace”, 2) to evaluate the efficiency of
herbal extract called “Hair Beauty Style of Suansunandha Palace”and The representative sample of this
research consisted of 90 graduate female employees aged 21-30 years old, with the monthly income
ranging from 30,001 to 40,000 and under 10,000 baht. Questionnaire was used as a tool to collect pre-test
and post-tests data for 13 herbal products combinations of herbal products. The results showed that 45
subjects had an experience using the oil products for hair treatment. Subjects were significantly satisfied
with the product A in all aspects such as scent, color and viscosity. Rating of Sample was at a great level
with the emphasis on its tenderness, follow by a product homogeneity, strong roots / easy fall control
and shine of hair, respectively. No side effect or allergic reaction was found. The representative sample
were satisfied with overall consumption and gave a strong indication to purchase product at a great level
(mean= 3.75).
Keywords: Yodthip, Hair Beauty Style of Suansunandha Palace
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ปจจุบันการใชผลิตภัณฑดูแลเสนผมและหนังศีรษะที่มีสารเคมีเปนองคประกอบเปนที่นิยมอยางแพรหลาย โดย
ผูบริโภคมักมองขามถึงผลเสียที่ตามมาหากมีการใชผลิตภัณฑที่มีสารเคมีเปนองคประกอบสะสมกันเปนระยะเวลานาน อาจ
กอใหเกิดภาวะตางๆที่เปนอันตรายตอเสนผมและหนังศีรษะรวมถึงภาวะการดูดซึมของสารเคมีตางๆเขาสูรางกายสวนอื่นๆอีก
ดวยเชน การทําลายโครงสรางเสนผมโดยเรงปฏิกิริยาออกซิเดชั่น รวมถึงสีสังเคราะหจําพวกสารตะกั่วที่อาจตกคางไดงาย ทํา
ใหเกิดผมรวง ศีรษะลาน ตลอดจนอาจกอใหเกิดโรคมะเร็งหนังศีรษะได ดวยสาเหตุและผลดังกลาวปจจุบันจึงทําใหมีการคิดคน
นําเอาสมุนไพรพื้นบานที่มีสรรพคุณในการบํารุงเสนผมและหนังศีรษะมาใช แทนผลิตภัณฑที่ มีสารเคมีเปนองคป ระกอบกั น
อยางแพรหลาย ผูวิจัยจึงมีความสนใจทําการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับการดูแลทุกสภาพเสนผมและหนังศีร ษะ โดย
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ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวของจากตํารับการดูแลเสนผมและหนัง ศีรษะ (ศูนยข อมูลขาวสารดานวิทยาศาสตร อพวช.
2555) จากประวัติวังสวนสุนันทา จากการทําการศึกษาประวัติความเปนมาของวังสวนสุนันทาเกี่ยวกับการใชสมุนไพรในการ
ดูแลเสนผมและหนังศีรษะพบวามีการใชสมุนไพรโดยใชน้ํามันมะพราวและน้ํามันงา ใชในการดูแลเสนผมเพื่อทําใหเสนผม นุม
สลวยและสวยงาน จึงทําใหเกิดแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑเซรั่มสมุนไพรที่ใชในการดูแลเสนผมและหนังศีร ษะขึ้นใน
นามของ “ตํารับงามเกศาสวนสุนันทา” เพื่อสรุปเปนองคความรูในการออกแบบและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ “ตํารับงามเกศาวัง
สวนสุนันทา”
การศึกษาครั้งนี้นักวิจัยไดคิดคนผลิตภัณฑใหมๆ โดยนําสมุนไพรตางๆ มาเปนสวนประกอบ ไดแก น้ํามันมะพราว
น้ํามั นงากากงาดํ า กวาวเครื อขาวทองพั นชั่ งกะเม็ งว านหางจระเข บอระเพ็ด พิ กุล บุ นนาค สารภี บัวหลวง มะลิ) และ
ทําการศึกษาการออกฤทธิ์ของผลิตภั ณฑเพื่อใหไ ดผลิตภัณฑใ หมที่แตกตางจากทองตลาดพรอมทั้ งทดสอบประสิทธิผลและ
ความพึงพอใจของผูบริโภคทุกสภาพเสนผมและหนังศีรษะ
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1. ศึกษาประวัติความเปนมาของวังสวนสุนันทาเกี่ยวกับการใชสมุนไพรไทยในการดูแลเสนผม เพื่อนํามาประยุกตใช
ในการ พัฒนาผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพรภายใตชื่อ “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา” ซึ่งเปนผลิตภัณฑสําหรับดูแลเสนผม
2. ศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา” ที่พัฒนาขึ้น
นิยามศัพท
1. รับงามเกศาวังสวนสุนันทาหมายถึง ผลิตภัณฑดูแลเสนผมและหนังศีรษะที่พัฒ นาขึ้นจากการศึกษาและตอยอด
องคความรูภูมิปญญาสมุนไพรไทยในการดูแลเสนผมและหนังศีรษะจากวังสวนสุนันทา
2. สมุนไพร หมายถึง ยาที่ไดจากพฤกษชาติสัตวหรือแรธาตุ ซึ่งมิไดผสมปรุงหรือแปรสภาพ เชน พืชก็ยังเปนสวน
ของราก ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซึ่งมิไดผานขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑหมายถึงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่
มีในทองตลาดใหมีความแตกตางไปจากเดิม
3. หยดทิพยสมุนไพร หมายถึงผลิตภัณฑดูแลเสนผมและหนังศีรษะที่มีสวนประกอบของสมุนไพร 13 ชนิด ไดแก
พิกุล บุนนาค สารภี บัวหลวง กระดังงา กวาวเครือขาว น้ํามันมะพราว น้ํามันงา กากงาดํา ทองพันชั่ง บอระเพ็ด วานหาง
จระเข และกระเม็ง หรือสารที่สกัดจากสมุนไพร หรือสารที่ไดจากธรรมชาติที่เขมขน
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. การพัฒนาผลิตภัณฑดูแลเสนผม “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา”เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคทุก
สภาพเสนผมใหมีสุขภาพดียิ่งขึ้น
2. การพัฒนาผลิตภัณฑดูแลเสนผม “ตํารับงามเกศาสวนวังสุนันทา” ไดทดลองแลววามีประสิทธิภาพดีเปนที่ยอมรับ
จากผูบริโภค
3. เพื่อสืบทอดและตอยอดองคความรูภูมิปญญาเกี่ยวกับการดูแลเสนผมและหนังศีรษะของวังสวนสุนันทา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพ็ญพา และคณะ.(2552). ไดทําการศึกษาการพัฒนาตํารับครีมหมักผมจากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการดูแลเสนผม
และหนังศีรษะในทุกๆดาน เชน การลดผมรวง ลดรังแค ลดการคันหนังศีรษะ ปองกันผมขาวและยอมสีผม โดยจะเนนสารสกัด
จากสมุนไพร เพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีและสีสังเคราะหที่อาจสะสมและเปนผลเสียตอสุขภาพผมและหนังศีรษะ โดยเลือกใช
สมุนไพรซึ่งมีคุณสมบัติในการยอมสีผม ไดแก กะเม็ง เทียนกิ่ง มะขามปอม สะเดา และคราม ซึ่งในการทดลองนี้ไดทําการสกัด
เองซึ่งในการทดลองนี้ไดทําการสกัดเอง โดยใชน้ําเปนตัวทําละลาย สําหรับสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการบํารุงเสนผมและหนัง
ศีรษะ ไดแก ขิง ชะเอมเทศ (ใชสารสกัดแอลกอฮอล) วางหางจระเข น้ํามันงา จะใชสารสกัดสําเร็จรูป จากผลการทดลองการ
ยอมสีผมเบื้องตน หลังจากนั้นนําผลิตภัณฑไปใหอาสาสมัคร 20 คน ใชผลิตภัณฑ พบวา อาสาสมัครสวนใหญไมพอใจในกลิ่น
(47.37%) พอใจในความเปนเนื้อเดียว (73.68%) พอใจในความหนืด (42.11%) พอใจในความเงางาม (47.27%) พอใจในดาน
การทําใหสีผมเขมขึ้น (52.3%) พอใจในดานการลดการหลุดรวงของเสนผม 73.68%) และโดยรวมแลวถือวาพอใจ (68.42%)
ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย (2552). ไดทําการศึกษาชนิดของสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณในการดูแลเสนผม ภายใตชื่อ “ผม
สวยดวยสมุนไพรไทย” ประกอบดวยสมุนไพรนานาชนิดไดแก มะกรูด มะคําดีควาย วานหางจระเข อัญชัน น้ํามันงา เปนตน
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สุรพจน วงศใหญ .(2556). ไดทําการศึกษาพัฒนากวาวเครือขาวที่มีสรรพคุณชวยใหผิวเตงตึง ยังสามารถทําใหผมดก
ดําเปนเงางามไดเมื่อนํามาผสมกับนมแพะ ซึ่งมีแนวคิดจากการศึกษาภูมิปญญาไทยในการรักษาดูแลเสนผมที่มีม าแตโบราณ
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 คือมะกรูดและน้ําซาวขาว เมื่อนํามาสระผมจะมีสรรพคุณรักษาเชื้อราบนหนังศีรษะ ชวยใหผมสะอาด
ชุมชื่นเปนเงางาม กับน้ําซาวขาวมีสรรพคุณดานสารอาหารบํารุงผมเปนอยางดี ทําใหผมนุมลื่น ขจัดรังแค จึงเปนสูตรที่มีการ
ยอมรับวามีประสิทธิภาพมากที่สุด วิธีการคือนํา มะกรูดจํานวน 2 ผล ผลเผาไฟใหสุกจากนั้นจึงผาเอาน้ําออกมาผสมกับน้ําซาว
ขาว ประมาณ1/2 ถวย และนําไปหมักผม ขั้นต่ําอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง จะทําใหผมนิ่มและสุขภาพผมดีขึ้น
สถาบั นวิจัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงประเทศไทย (วว.) .(2546). ไดทํ าการศึกษาสํารวจและรวบรวมพื ช
สมุนไพร และแนวทางการใชประโยชนของสมุนไพร บอระเพ็ดพุงชาง สบูเลือด และขาวหลามดง มีฤทธิ์ตานออกซิเดชั่น ฤทธิ์
ตานเอนไซมไทโรซิเนสในกระบวนการเกิดฝา ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรียกอโรค ฤทธิ์ตานการอักเสบเฉียบพลัน การใชประโยชนจาก
พืชสมุนไพรเครื่องสําอางมีหลากหลายวิธี รวมทั้งไดทําการสํารวจและรวบรวมพืชสมุนไพรและแนวทางการใชประโยชนของ
พืชสมุนไพร บอระเพ็ดพุงชาง สบูเลือด และขาวหลามดง มีฤทธิ์ตานออกซิเดชั่น ฤทธิ์ตานเอนไซมไทโรซิเนสในกระบวนการ
เกิดฝา ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรียกอโรค ฤทธิ์ตานการอักเสบเฉียบพลันการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรเครื่องสําอางมีหลากหลายวิธี
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การวิจัยครั้งนี้เปนลักษณะการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) การสุมตัวอยางเปนการสุ ม
ตัวอยางแบบกระจายปกติ (Normal Distribution) เนื่องจากไมทราบประชากรที่แทจริง โดยผูวิจัยไดทดสอบกับอาสาสมัคร
จํานวนตัวอยาง 45 ตัวอยาง ซึ่งทางสถิติสามารถยอมรับได เก็บขอมูลเชิงลึกของผูเชี่ยวชาญ ดานสมุนไพรไทยเกี่ยวกับการ
ดูแลบํารุงเสนผมจะใชแบบสอบถามกึ่งโครงสร าง (Semi-structure questionnaire) ที่เตรียมไวเพื่อกําหนดแนวทางการ
สอบถามใหครอบคลุมและตรงประเด็น โดยเปนคําถาม ปลายเปดเพื่อการใหขอมูลที่ละเอียด และมีอุปกรณบันทึกเสียงและ
ภาพของขอมูลในการชวยรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1. พัฒนาผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา” สําหรับทุกสภาพเสนผมและหนังศีรษะโดย
ผานกระบวนการวิเคราะหจากหองทดลอง
2. ทดสอบผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพรกับกลุมอาสาสมัครศูนยฝกประสบการณวิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกต
3. ประเมินผลและสรุปผลความพึงพอใจจากกลุมอาสาสมัคร ใหกลุมอาสาสมัคร เพศหญิง อายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน
45 ตัวอยาง ประเมินผลความพึงพอใจในการใชผลิตภัณฑน้ํามันบํารุงเสนผมหยดทิพยสมุนไพร เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 2 เดือน
โดยใชระดับคะแนนความพึงพอใจรายละเอียดดังนี้
เกณฑการแปลความหมายของขอมูล แบงเกณฑโดยใชคะแนนเฉลี่ยเปนชวง ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความวา ชอบมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความวา ชอบมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความวา ชอบปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความวา ชอบนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แปลความวา
ชอบนอยที่สุด (ลิเคิรทสเกล (Likert Scale)
4. สรุปสูตรผลิตภัณฑ “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา” สําหรับดูแลทุกสภาพเสนผมและหนังศีรษะ
5. พัฒนาเปนผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพรสําหรับการดูแลทุกสภาพเสนผมและหนังศีรษะในหองทดลอง
เปนการนําเอาขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมตางๆ มารวมกับการเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดานสมุนไพรไทย
เกี่ยวกับการดูแลบํารุงเสนผมเพื่อวิเคราะหและสรุปประเด็นสําคัญ คือ การกําหนดสมุนไพร ที่เปนสวนประกอบสําคัญ (Active
ingredients) ปริ ม าณที่ ใ ช (Dosage) และวิ ธีการปรุ ง (Process) เพื่ อให ไ ด ผ ลิ ต ภั ณฑ สํ าเร็ จ รู ป โดยมี ส วนประกอบดั ง
ตารางที่ 1
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6.00
3.00
30.00
12.00
3.00
25.00
165.00
69.00
0.90
9.00
9.00
2,586.60
3,000.00
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0.20
0.10
1.00
0.40
0.10
2.5
5.5
2.3
0.03
0.3
0.3
86.22
100.00
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สารสกัดทองพันชั่ง
สารสกัดกะเม็ง
สารสกัดวานหางจระเข
สารสกัดเกสรทั้ง 5*
สารสกัดบอระเพ็ด
กลีเซอรีน
Cremophor RH 40
สารกันเสีย
น้ําหอม ylang
ผง Carbopol 940
Triethanolamine
H 2o
รวม
*เกสรทั้ง 5 หมายถึง พิกุล บุนนาค สารภี บัวหลวง มะลิ

าชภ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ปริมาณ (กรัม)
6.90
0.10
4.50
15.0

รรณ

ตาราง 1 สวนประกอบของผลิตภัณฑบํารุงเสนผมน้ํามันหยดทิพยบํารุงผม (Hair Balancing Oil)
สวนประกอบ
ปริมาณ (กรัม)
1
น้ํามันมะพราว
0.23
2
น้ํามันงา
0.17
3
กากงาดํา (สารสกัด)
0.15
4
สารสกัดกวาวเครือขาว
0.50

ี
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กลุมตัวอยางผูทดสอบผลิตภัณฑ 45 คน (Hair Balancing Oil) ที่เปนสมุนไพร 13 ชนิด ผลิตภัณฑบํารุงเสนผม
หยดทิพยสมุนไพร ประกอบดวย พิกุล บุนนาค สารภี บัวหลวง และมะลิ น้ํามันมะพราว น้ํามันงา วานหางจระเข (ผง) กะเม็ง
(ตัวผู) กระดังงาไทย บอระเพ็ด กวาวเครือขาว ทองพันชาง กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงอยูในชวงอายุ 21-30 ป สวน
ใหญมีอาชีพเปนพนักงานพนักงานบริษัทจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดครอบครัวตอเดือน 3, 0001-40,000บาท และ
นอยกวา 10,000 บาท
พฤติ กรรมการซื้ อผลิ ต ภั ณฑ น้ํามั น บํ ารุ ง เส นผมกลุ ม ตั วอย าง ระบุ วา เคยใช ผ ลิ ต ภั ณฑ บํ ารุ ง เส นผมทั้ ง 45 คน
วัตถุประสงคในการทดลองใช คือบํารุงรากผมใหแข็งแรง/ไมหลุดรวงงายยี่หอที่นิยมใชคือน้ํามันมะกอกสมุนไพรจากธรรมชาติ
ผลิต ภัณฑอภัยภู เบศร เปนต น ราคาที่ ซื้อผลิ ตภั ณฑบํ ารุ งเสนผมแตล ะครั้ง 101-150 บาท สวนใหญใ ช 3 ครั้ง ตอสัป ดาห
สถานที่ซื้อผลิตภัณฑรานขายเครื่องสําอาง/รานอุปกรณทําผม ปจจัยในการซื้อผลิตภัณฑบํารุงเสนผม คือการเห็นผล ลักษณะ
เสนผมและหนังศีรษะกอนการทดลองใชผลิตภัณฑน้ํามันบํารุงเสนผมสวนใหญเสนผมเปนลักษณะเสนผมแหง มีปญหาเรื่องผม
แตกปลายและหนังศีรษะแหง (Dry scalp) มากที่สุด ความพึงพอใจลักษณะเสนผมกอนการทดลองใชอยูในระดับปานกลาง
ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ใหความสําคัญในเรื่ องรากผมแข็งแรง/ไม หลุด
รวงงายมากที่สุด ความนุมของเสนผม และความเงางามของเสนผม ตามลําดับ
ผลการทดสอบการใชผลิตภัณฑบํารุงเสนผม มีลักษณะการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) โดยการเลือกตัวอยางลูกคากลุมเปาหมายเพศหญิงที่มีอายุ 15 ป ขึ้นไป จํานวน 45 ตัวอยางโดย
นําผลิตภัณฑใหกลุมตัวอยางทําการทดลองใชเปนเวลารวม 8 สัปดาห ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร (เปนผลิตภัณฑบํารุงเสน
ผมจากสมุนไพร 13 ชนิดที่เปนสารสกัดจากสมุนไพร ไดแก น้ํามันมะพราวน้ํามันงากากงาดํา กวาวเครือขาวทองพันชั่งกะเม็ง
วานหางจระเข บอระเพ็ด พิกุล บุนนาค สารภี บัวหลวง มะลิ) รายละเอียดดังตารางที่ 2-5
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางหลังทดลองใช 2 สัปดาห
ลักษณะผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร
SD.
ความหมาย

ความเปนเนื้อเดียว
ของผลิตภัณฑ
3.91
0.633
มาก
รากผมแข็งแรง/
3.82
0.490
ไมหลุดรวงงาย
มาก
ความนุมของเสนผม
3.78
0.599
มาก
ความเงางามของ
เสนผม
3.62
0.576
มาก
ความพึงพอใจโดยรวม
3.64
0.645
มาก
จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางใหระดับคะแนนผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ น
ระดับมาก (มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดาน ความเปนเนื้อเดียว
ของผลิตภัณฑมากที่สุด (มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.91) รองลงมา รากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย (มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.82) ความนุม
ของเสนผม (มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.78) และความเงางามของ เสนผม (มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.62) ตามลําดับ

ิทยา
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางหลังทดลองใช 4 สัปดาห
ลักษณะผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร
SD.
ความหมาย

ความเปนเนื้อเดียว
ของผลิตภัณฑ
3.82
0.576
มาก
รากผมแข็งแรง/
ไมหลุดรวงงาย
3.82
0.420
มาก
ความนุมของเสนผม
3.49
0.506
มาก
ความเงางามของ
เสนผม
3.67
0.603
มาก
ความพึงพอใจโดยรวม
4.00
0.707
มาก
จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางใหระดับคะแนนผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
มาก (มี คาเฉลี่ย เทากับ 4.00) เมื่อพิ จารณาเปนรายข อ พบว า กลุ มตั วอย างให ความสําคั ญในด านความเปนเนื้ อเดีย วของ
ผลิตภัณฑมากที่สุด (มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.82) รองลงมา รากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย (มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.78) ความเงางาม
ของเสนผม (มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.67) และความนุมของเสนผม (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางหลังทดลองใช 6 สัปดาห
ลักษณะผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร
SD.
ความหมาย

ความเปนเนื้อเดียว
ของผลิตภัณฑ
3.76
0.609
มาก
รากผมแข็งแรง/
ไมหลุดรวงงาย
3.82
0.590
มาก
ความนุมของเสนผม
4.02
0.694
มาก
ความเงางามของ
เสนผม
3.76
0.435
มาก
ความพึงพอใจโดยรวม
3.89
0.647
มาก
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จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางใหระดับคะแนนผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพรมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
มาก (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานความนุมมากที่สุด (มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.42) รองลงมา รากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย (มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.82) ความเงางามของเสนผม (มีคาเฉลี่ย เทากับ
3.76) และความเงางามของเสนผม (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76)

ลัยร
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางหลังทดลองใชเปนเวลา 8 สัปดาห
ลักษณะผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร
�
SD.
ความหมาย
ความเปนเนื้อเดียว
ของผลิตภัณฑ
3.96
0.475
มาก
รากผมแข็งแรง/
ไมหลุดรวงงาย
3.91
0.514
มาก
ความนุมของเสนผม
4.16
0.562
มาก
ความเงางามของ
เสนผม
3.87
0.625
มาก
ความพึงพอใจโดยรวม
3.84
0.638
มาก
จากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางใหระดับคะแนนผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
มาก (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานความนุมมากที่สุด (มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.16) รองลงมา ความเปนเนื้อเดียวของผลิตภัณฑ (มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.96) รากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย (มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.91) และความเงางามของเสนผม (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87) ตามลําดับ
ความพึ งพอใจโดยรวมในการบริ โภค และแนวโน มที่ จะซื้ อผลิ ตภั ณฑน้ํามั นบํารุง เสนผม ของกลุ มตั วอย างที่ มี
แนวโนมที่จะซื้อผลิตภั ณฑน้ํามันบํ ารุงเสนผม ผลิตภัณฑหยดทิพย สมุนไพร ในอนาคตอยูใ นระดับมาก ดานนุม ของเสนผม
ความเงาของเสนผม และความพึงพอใจโดยรวม ของผลิตภัณฑบํารุงเสนผมผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร ระหวางระยะเวลา
การทดลองใช 6 สัปดาห และ 8 สัปดาห กลุมตัวอยางมีระดับความ พึงพอใจไมแตกตางกัน ความพึงพอใจดานความเปนเนื้อ
เดียวกันของผลิตภัณฑของผลิตภัณฑบํารุงเสนผมผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร ระหวางระยะเวลาการทดลองใช 6 สัปดาหและ
8 สัปดาห กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
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กลุ ม ตั วอย างส วนใหญ เ ป นเพศหญิ ง อยู ใ นช ว งอายุ 21-30 ป ส ว นใหญ มี อาชี พ เป นพนั กงานพนั กงานบริ ษัท จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดครอบครัวตอเดือน 3,001-40,000 บาท และนอยกวา 10,000 บาท พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑน้ํามั นบํารุ งเสนผมกลุ มตัวอยาง 45 คน ระบุวา เคยใชผลิ ตภัณฑ บํารุง เสนผมทั้ง 45 คน วั ตถุประสงค ในการ
ทดลองใช คื อบํ ารุ ง รากผมให แ ข็ ง แรง/ไม ห ลุ ด ร วงง ายยี่ ห อที่ นิย มใช คื อน้ํ ามั นมะกอกสมุ นไพรจากธรรมชาติ ผลิ ต ภั ณ ฑ
อภัย ภูเบศร เปนตน ราคาที่ซื้อผลิตภัณฑบํารุงเสนผมแตละครั้ง 101-150 บาท สวนใหญใช 3 ครั้งตอสัปดาห สถานที่ซื้อ
ผลิตภัณฑรานขายเครื่องสําอาง/รานอุปกรณทําผม ปจจัยในการซื้อผลิตภัณฑบํารุงเสนผม คือการเห็นผล ลักษณะเสนผมและ
หนังศีรษะกอนการทดลองใชผลิตภัณฑน้ํามันบํารุงเสนผมสวนใหญเสนผมเปนลักษณะเสนผมแหง มีปญหาเรื่องผมแตกปลาย
และหนังศีรษะแหง (Dry scalp) มากที่สุด
ความพึ ง พอใจลั ก ษณะเส น ผมก อ นการทดลองใช อ ยู ใ นระดั บ ปานกลาง ความพึ ง พอใจโดยรวมอยู ใ นระดั บ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ใหความสําคัญในเรื่องรากผมแข็งแรง/ไม หลุดรวงงายมากที่สุด ความนุมของเสนผม
และความเงางามของเสนผม หลังการทดลองใชผลิตภัณฑบํารุงเสนผมผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร 2 สัปดาห พบวา กลุม
ตัวอยางใหระดับคะแนนผลิตภัณฑ ความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตั วอยางให
ความสําคัญในดาน ความเปนเนื้อเดียวของผลิตภัณฑมากที่สุด รองลงมา รากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย ความนุมของเสนผม
และความเงางามของ เสนผม ตามลําดับ ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพรกลุมตัวอยางใหระดับคะแนนผลิตภัณฑความพึงพอใจ
โดยรวมอยู ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานความเปนเนื้อเดียวของผลิตภัณฑ
มากที่สุด รองลงมา รากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย ความเงางามของเสนผม และความนุมของเสนผม ตามลําดับ หลังการ

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

38227

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

ทดลองใช 6 สัปดาห ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานความนุมมากที่สุด รองลงมา รากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย ความเงางามของเสนผม และ
ความเงางามของเสนผม หลังการทดลองใช 8 สัปดาห ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพรมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่ อพิจารณาเป นรายขอ พบว า กลุม ตั วอย างให ค วามสํ าคัญ ในด านความนุ มมากที่สุ ด รองลงมา ความเป นเนื้ อเดี ยวของ
ผลิตภัณฑ รากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย และความเงางามของเสนผม ตามลําดับ ในอนาคตกลุมตัวอยางมีแนวโนมที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพรอยูในระดับมาก
จากการศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑบํารุงเสนผมโดยการนําสมุนไพรหลากหลายชนิดมาสังเคราะห ไดแก พิกุล
บุนนาค สารภี บัวหลวง กระดังงา กวาวเครือขาว น้ํามันมะพราว น้ํามันงา กากงาดํา ทองพันชั่ง บอระเพ็ด วา นหางจระเข
และกระเม็ง โดยสมุนไพรแตละชนิดมีสารบางตัวที่ทําใหเสนผมมีความชุมชื่น ทดสอบกับอาสาสมัคร 45 ราย ผลการทดลอง
2 สัปดาหแรก พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ในดานความเปนเนื้อเดียวกันของผลิตภัณฑ รากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวง
งาย ความนุมของเสนผม และความเงางามของเสนผม การศึกษาครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัย ของเพ็ญพาและคณะ .(2550).
ไดทําการศึกษาการพัฒนาตํารับครีมหมักผมจากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการดูแลเสนผมและหนังศีรษะในทุกๆดาน เชน การ
ลดผมรวง ลดรังแค ลดการคันหนังศีรษะ ปองกันผมขาวและยอมสีผม โดยจะเนนสารสกัดจากสมุนไพร เพื่อหลีกเลี่ย งการใช
สารเคมีและสีสังเคราะหที่อาจสะสมและเปนผลเสียตอสุขภาพผมและหนังศีรษะ โดยเลือกใชสมุนไพรซึ่งมีคุณสมบัติในการ
ยอมสี ผม ไดแ ก กะเม็ง เที ยนกิ่ ง มะขามปอม สะเดา และคราม ซึ่ งในการทดลองนี้ไ ดทําการสกัดเอง โดยใชน้ํ าเปนตัวทํ า
ละลาย สําหรับสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการบํารุงเสนผมและหนังศีรษะ ไดแก ขิง ชะเอมเทศ (ใชสารสกัดแอลกอฮอล) วาน
หางจระเข น้ํ ามั นงา จะใช ส ารสกั ด สํ าเร็ จรู ป จากผลการทดลองการย อมสี ผ มเบื้ อ งต น หลั ง จากนั้ น นํ าผลิ ต ภั ณฑ ไ ปให
อาสาสมัคร 20 คน ทดลองใช พบวา อาสาสมัครสวนใหญไมพอใจในกลิ่น (47.37%) แตพอใจในความเปนเนื้อเดียว (73.68%)
พอใจในความหนืด (32.11%) พอใจในความเงางาม (37.27%) พอใจในดานการทําใหสีผมเขมขึ้น (52.63%) พอใจในดานการ
ลดการหลุดรวงของเสนผม (72.68%) และโดยรวมแลวถือวาพอใจ (68.42%) และงานวิจัยนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
ดร. ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย .(2552). ไดทําการศึกษาชนิดของสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณในการดูแลเสนผม ภายใตชื่อ “ผมสวย
ดวยสมุนไพรไทย” ประกอบดวยสมุนไพรนานาชนิดไดแก มะกรูด มะคําดีควาย วานหางจระเข อัญชัน น้ํามันงา เปนตน และ
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรพจน วงศใหญ .(2556). ไดทําการศึกษาพัฒนากวาวเครือขาวที่มีสรรพคุณชวยใหผิวเตงตึง
ยังสามารถทําใหผมดกดําเปนเงางามไดเมื่อนํามาผสมกับนมแพะ ซึ่งมีแนวคิดจากการศึกษาภูมิปญญาไทยในการรักษาดูแล
เสนผมที่มีมาแตโบราณตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 คือมะกรูดและน้ําซาวขาว เมื่อนํามาสระผมจะมีสรรพคุณรักษาเชื้อราบนหนัง
ศีรษะ ชวยใหผมสะอาด ชุมชื่นเปนเงางาม กับน้ําซาวขาวมีสรรพคุณดานสารอาหารบํารุงผมเปนอยางดี ทําใหผมนุมลื่น ขจัด
รังแค จึงเปนสูตรที่มีการยอมรับวามีประสิทธิภาพมากที่สุด วิธีการคือนํา มะกรูด จํานวน 2 ผล ผลเผาไฟใหสุกจากนั้นจึงผา
เอาน้ําออกมาผสมกับน้ําซาวขาว ประมาณ 1/2 ถวย และนําไปหมักผม ขั้นต่ําอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง จะทําใหผมนิ่มและ
สุขภาพผมดีขึ้น การเปรียบเทียบการทดลองใชผลิตภัณฑ สวนความพึงพอใจดานความนุมของเสนผม ความพึงพอใจโดยรวม
ของผลิต ภัณฑ บํารุ งเส นผมผลิต ภัณฑหยดทิพ ยสมุ นไพรระหวางระยะเวลาการทดลองใช 2 สัปดาห และ 4 สัปดาห กลุ ม
ตัวอยางมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน ความพึงพอใจดานความนุมของเสนผม ของผลิตภัณฑบํารุงเสนผมผลิตภั ณฑหยด
ทิพยสมุนไพร ระหวางระยะเวลาการทดลองใช 4 สัปดาหและ 6 สัปดาห กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน และ
ความพึงพอใจดานความเปนเนื้อเดียวกันของผลิตภัณฑบํารุงเสนผมผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร ระหวางระยะเวลาการทดลอง
ใช 6 สัปดาหและ 8 สัปดาห กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อาจจะเปนเพราะลักษณะเสนผมแตละบุคคลมี
ความแตกตางกัน สงผลใหสมุนไพรที่ใชบางตัวอาจจะไมสามารถที่จะเขากับลักษณะเสนผมของแตละบุคคลได เนื่องจากแตละ
บุคคลมีธาตุไมเหมือนกัน สอดคลองกับแนวคิดของตําราการแพทยแผนไทยเดิม (แพทยศาสตรสังเคราะห) กลาวใหทราบถึงใน
เรื่องของธาตุทั้ง 4 ไดแก ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. จากการนําผลิตภัณฑใหอาสาสมัคร จํานวน 45 รายไดทดสอบผลการการทดสอบผลิตภัณฑกลุมตัวอยางใหความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก ในเรื่องความเปนเนื้อเดียวของผลิตภัณฑ ความแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย ความนุมของเสนผม และ
ความเงางามของเสนผม หนวยงานที่มีงบประมาณเพียงพอในการตอยอดเชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทํา
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เกี่ยวกับทางดานเภสัช นําผลที่ไดไปตอยอดใหกับผูที่สนใจ โดยถายทอดเทคโนโลยีใหกับผูที่สนใจตอไปในอนาคต เนื่องจาก
เปนผลิตภัณฑที่ทําจากธรรมชาติไมทําลายสิ่งแวดลอม
2.หนวยงานเอกชนที่ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร ควรนําผลิตภัณฑที่ไดไปตอยอด เนื่องจากมีเครื่องจักรที่จะขยายฐาน
การผลิต ภัณฑ ได อยูแ ลว โดยการรวมมื อกับ นักวิ จัยที่ คิด คนผลิตภั ณฑ ขึ้นมาโดยการศึ กษาขอมู ลทางด านการตลาดกอนว า
ผลิตภัณฑบํ ารุงเสนผมที่ทําจากสมุนไพรมีมูลค าทางการตลาดเทาไร กลุมเปาหมายคือใคร เปนตน เพราะจากการทดสอบ
ผลิตภัณฑอาสาสมัครยอมรับในผลิตภัณฑได
3. ผูวิจัยควรเสนองานวิจัยใหกับบริษัทที่สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย ไดแกบริษัทที่มีฐานการผลิตที่ผลิตสมุนไพร
ตางๆ อยู แ ล วนําไปต อยอดเนื่องจากบริ ษัท จะมี ศั กยภาพมากกว าบริ ษัท ที่ จะเริ่ ม ลงทุ นใหม ไม ต องหาบุค ลากรที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญเพิ่ม หาตนทุนเพิ่ม และอาจเปนอีกทางเลือกใหกับผูประกอบธุรกิจดานสมุนไพรอีกทางเลือกหนึ่ง
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1. การศึกษาครั้งตอไปควรจะศึกษากลุมตัวอยางใหมีความหลากมากขึ้น เชน วัยรุน วันทํางาน วัยสูงอายุ ในจํานวน
เทาๆ กัน จะไดนํามากําหนดเปาหมายกลยุทธการตลาดตอไป
2. การศึกษาครั้งตอไปกลุมตัวอยางที่ใชผลิตภัณฑจริงกับตัวเปรียบเทียบควรเปนกลุมตัวอยางเดียวกันจะไดนําขอมูล
มาเปรียบเทียบกันได และทําการขยายระยะเวลาการทดลองผลิตภัณฑออกไป เพื่อจะไดขอมูลที่ถูกตองและแมนยํามากขึ้น
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การพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง
ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
Development of Environmental Education Center
For Local of Wisdom Stingless Bee Conservation in Pattawee Subdistrict
Makham District Chanthaburi Province
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาข อมูลพื้นฐานชนิ ด ลักษณะทางชีววิทยา ภูมิป ญญาการเพาะเลี้ยง การขยายพันธุ
และการใชประโยชนจากผึ้งสายพันธุชันโรงในพื้นที่ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ศึกษาความตองการและแนวทาง
การพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาฯ ตลอดจนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้ง
สายพันธุชันโรงตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method) ทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารเทศบาลตําบลปถวี ผูนําชุมชน ปราชญทองถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษตรกรผู
เพาะเลี้ ยงผึ้ งสายพั นธุชั นโรง และนั กเรี ยนระดั บชั้ นมัธยมศึ กษาป ที่ 3 รวมทั้ งสิ้น 408 คน เครื่ องมื อที่ ใชประกอบด วย แบบ
สัมภาษณ แบบบันทึกการสนทนากลุม แบบสอบถาม แบบทดสอบความรู แบบวัดเจตคติ และแบบวัดพฤติกรรม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะห ข อมูลได แก ค าร อยละ คาเฉลี่ ย ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) และวิ เคราะห ความแปรปรวนร วมพหุ คู ณ
(MANOVA)
ผลการวิจัยพบวา มีผึ้งสายพันธุชันโรงในพื้นที่ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จํานวนทั้งสิ้น 4 ชนิด ไดแก
Lepidotrigona terminate, Tetragonula pagdeni , Tetragonula fuscobalteata และ Hypotrigona klossi ลักษณะ
ทางชีววิทยาดานโครงสรางลําตัวมีขนาด 2.5 - 5.5 มิลลิเมตร ประกอบดวยสวนหัว อก และทอง ระยะการเจริญเติบโตเริ่มจาก
ระยะไข หนอน ดักแด และตัวเต็มวัย ใชเวลาทั้งสิ้น 40 วัน ผึ้งสายพันธุชันโรงเปนแมลงสังคมมีวรรณะของประชากรภายในรัง
ไดแก วรรณะผึ้งนางพญา วรรณะผึ้งตัวผู และวรรณะผึ้งงาน ภูมิปญญาการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุผึ้งสายพันธุชันโรง
ตองอาศั ยหลักวิ ชาการทางชีววิ ทยา ระยะการเจริญเติบ โต การดู แลรัง แหล งอาหาร การยายและแยกรัง จะชวยให การ
เพาะเลี้ยงประสบความสําเร็จ ภูมิปญญาการใชประโยชน ไดแก การใชเปนแมลงผสมเกสรใหแกพืชสวน น้ําผึ้งและไขผึ้งนําไป
แปรรูปเปนสบู โลชั่นบํารุงผิว แชมพู ยาหมองไขผึ้ง กลุมตัวอยางตองการใหมีการจัดตั้งศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษ
ภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี รอยละ 100 และกลุมตัวอยางที่มีอายุ ระดับการศึกษา
และสถานภาพตางกั น มีความตองการจั ดตั้งศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาแตกตางกันอย างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดั บ .05 สวน
แนวทางการพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา ประกอบดวย 1) การสรางภาคีเครือขายเพื่อการมีสวนรวม 2) การมีโครงสรางการ
บริหารงาน 3) การพัฒนาสํานักงานและฐานการเรียนรูเพื่อบริการ 4) การจัดกลไกการประสานงาน การประชาสัมพันธ และ
งบประมาณ ผลการพัฒนาศูนยสิ่งแวดล อมศึกษามี การจั ดทําอาคารสถานที่ ฐานการเรียนรูในชุ มชน คูมือการเรียนรู บท
ปฏิบัติการ สื่อ หลักสูตรการฝกอบรม “ชันโรงศึกษา” แผนงานและโครงการพัฒนาประจําป (2558 - 2559) และดําเนินการ
จัดการเรียนรูตามหลักสูตรการฝกอบรม พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ยความรู เจตคติ และพฤติกรรม
การอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง หลังการอบรม ( x = 70.38) สูงกวากอนการอบรม ( x = 53.38) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบคะแนนดานความรู เจตคติ และพฤติกรรมการอนุรักษภู มิ ป ญ ญาผึ้ ง สายพั น ธุ ชั น โรง
ของนั กเรี ย นเพศชายและเพศหญิ ง ไม แ ตกต างกั น และสวนใหญมีความ พึงพอใจตอศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาอยูในระดับมาก
รอยละ 78.3 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 21.7
คําสําคัญ : ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา, ภูมิปญญาทองถิ่น, ผึ้งสายพันธุชันโรง

Abstract

This Research had the objective to study species, biological characteristics, wisdom of raising,
breeding and utilizing stingless bees in the area of Pattawee subdistrict, Makham district, Chanthaburi
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province and study the need and developing guideline of environment education center and the result of
learning activities in environment education center on preserving local of wisdom Stingless bees in Pattawee
subdistrict, Makham district, Chanthaburi province. The research method used was mixed method on both
qualitative and quantitative research. The sample group included executive of Pattawee municipality,
community leaders, teachers and educational personnel, agriculturists raising Stingless bees and students in
Mathayom 3 in the total sample of 408 people. The tools used included interview form, record form, group
discussion, questionnaire, test form, attitude form and behavioral form. The statistics used in analyzing the
data included percentage, means, standard deviation, t-test and Multivariate Analysis of Variance (MANOVA).
The results showed that there were 4 different species of stingless bees including Lepidotrigona
terminate , Tetragonula pagdeni , Tetragonula fuscobalteata and Hypotrigona klossi. The wisdoms of
raising and extending stingless bees should utilize (employ) biological principle, growing period, hive
supervision, food source, separation or moving hive will help raise them successfully. The wisdom of using
included using them as pollinating insects to plants, honey and bee wax transformed into soap, skin
lotion, shampoo, bee wax balm. The sample group wanted to set up environment education center on
preserving wisdom of stingless bees strain, Pattawee subdistrict, Makham district, Chanthaburi province for
100% and the sample group with different age, educational level and status had different need of
establishing environment study center differently with statistical significant of .05. As for the guideline of
developing environment education center included 1) creating of participating parties 2) having work
administrative structure 3) developing the office and learning basics of service 4) management the work
coordination, publication and budget, development result of environment education center, making of
buildings, community learning, learning manuals, operating chapters, media, training course of
"Channarong Suksa", work plan and annual development structure (2015-2016) and operate learning
management according to the training course. It is found that students in Mathayom 3 had the average of
knowledge, attitude and tendency for preserving the wisdom of stingless bees after training ( x =70.38)
higher than before training ( x =53.38) with statistical significant of .05. The comparison between males
and females should have knowledge, attitude and preserving behavior of stingless bees that was
indifferent and most of them were satisfied with the environment education center at a high level of
78.3% and then the next result was at average level of 21.7%.
Keyword: Environmental Education Center, Local of Wisdom, Stingless bees
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ความหลากหลายทางชีวภาพ นับเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญมีคุณคามาก นอกจากจะชวยใหมนุษยชาติ
สามารถดํารงชีวิตอยูไดแลวยังชวยเกื้อกูลใหสิ่งมีชีวิตบนโลกสามารถดํารงเผาพันธุอยูได ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญตอ
การพั ฒนาเศรษฐกิจ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อมตลอดจนการพัฒ นาคุ ณภาพชี วิต ที่ดี ผูค นในอดี ตได รับ ประโยชน จากความ
หลากหลายทางชี วภาพเป นอย างมาก โดยเฉพาะความหลากหลายทางพั นธุ กรรมของผึ้ ง สายพั นธุ ชั นโรง มี ร ายงานว ามี
ประมาณ 400 ชนิด โดยพบในทวีปอเมริ กามากกวา 300 ชนิด ทวีปเอเชีย ภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตพบ 60 ชนิ ด
(Sakagami, 2000) มีการรายงานชนิดของผึ้งสายพันธุชันโรงที่พบในประเทศไทยจนถึงปจจุบันมีจํานวน 32 ชนิด (ธัชคณิน,
2553) ผึ้งสายพันธุชันโรงเปนผึ้งธรรมชาติที่สําคัญของประเทศไทยมีสวนสําคัญในการสรางผืนปาอยางยั่งยืน เมื่อมีการตัดไม
ทําลายป า ย อมสงผลกระทบตอผึ้งสายพั นธุ ชันโรงป า จํานวนรั งและประชากรยอมลดลง สงผลกระทบตอระบบนิ เวศ ใน
ปจจุบันคนไทยรูจักผึ้งสายพันธุชันโรงกันนอยมาก ดวยเหตุนี้จึงทําใหผึ้งสายพันธุชันโรงลดลงอยางรวดเร็วเนื่องจากถูกทําลาย
โดยรูเทาไมถึงการณและไมเห็นความสําคัญและประโยชนของผึ้งสายพันธุชันโรงอยางแทจริง (สมนึก, 2544)
แนวทางที่จะสามารถแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่ออนุรักษไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยเฉพาะผึ้งสายพันธุชันโรงไดนั้นคือการทําใหผูใชทรัพยากรหรือประชาชนทุกคนไดมีความรูและความตระหนักถึงปญหา
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความสําคัญของผึ้งสายพันธุชันโรงดวยการใหการศึกษา จึงจะทําใหการอนุร ักษผึ้งสาย
พันธุชันโรงมีประสิทธิภาพ (เกษม, 2553, สมนึก, 2544) ภายใตบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดกระบวนการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการสรางแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต แหลงขอมูล
อยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) โดยเฉพาะศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาซึ่งเปนแหลงเรียนรูดาน
สิ่งแวดลอมทั้งกายภาพชีวภาพ สังคม และวัฒนธรรม มีองคประกอบ ไดแก อาคารสถานที่ หองเรียนธรรมชาติ สื่อการเรียนรู
บุคลากรที่มีความรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา มีการสรางกระบวนการเรียนรู โดยมีจุดมุงหมายใหเกิดความรูความเขาใจ เจตคติ
คานิยม และมีทักษะในการปกปองดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีจิตสํานึกรักธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากร
ดานสิ่งแวดลอมเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (เขาถึงไดจาก http://www.nesdb.go.th สืบคนเมื่อ วันที่
15 พฤษภาคม 2557)
ตําบลปถวี ตั้งอยูใ นเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนผลไม
ไดแก เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด ลําไย มีเกษตรกรนําผึ้งสายพันธุชันโรงปามาเพาะเลี้ยงในรังไมตั้งแตป พ.ศ. 2546 เพื่อ
ประโยชนในการผสมเกสรใหแกผลไมเพื่อเพิ่มผลผลิตและเก็บน้ําผึง้ สําหรับบริโภคในครัวเรือน ตอมามีการจัดตั้งกลุมเกษตรกร
ไดแก กลุมเพาะเลี้ ยงชันโรงปถ วีหมูที่ 2และคลองขวางพัฒนาหมูที่ 9 มี การเพาะเลี้ ยง การเก็บ น้ําหวาน และการแปรรู ป
ผลิตภัณฑผึ้งสายพันธุชันโรงเปนหลัก อาศัยภูมิปญญาชาวบานในการสรางกลองลังใสผึ้งจากวัสดุที่หาไดในทองถิ่นซึ่งสามารถ
จําหนายได การขยายพันธุผึ้งสายพันธุชันโรงดวยวิธีการแยกรังเลี้ยงซึ่งเปนภูมิปญญาของปราชญทองถิ่น การแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ไดแก สบูกอน สบูเหลว ครีมบํารุงผิว ยาหมอง เปนตน (สัมภาษณ : รัฐไท, 2557)
ผลการศึกษาขอมูลเบื้องตนโดยการสัมภาษณเกษตรกรเพาะเลี้ยงผึ้งสายพันธุชันโรงพบวายังขาดการจัดระบบขอมูล
การจัดสถานที่เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู สื่อ และอุปกรณการเรียนรูยังไมสมบูรณ ไมมีฐานการเรียนรูสําหรับผูสนใจเขามา
ศึกษาหรือถายทอดองคความรูเพื่อเพิ่มจํานวนผูเ ลี้ยงผึ้งสายพันธุชันโรง จึงสมควรอยางยิ่งที่จะพัฒนาใหเปนศูนยการเรียนรูที่มี
ความพรอมมากขึ้นเปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานจากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษา (สัมภาษณ
: อรัญ, 2557)
จากปรากฏการณปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลาย สงผลกระทบใหเกิดความสูญเสียทางความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะผึ้งสายพันธุชันโรง การขาดศูนยเรียนรูที่อาศัยชุมชนเปนฐานการเรียนรู ผูวิจัยจึงสนใจอยากรู
(Curiosity)วาชนิด ลักษณะทางชีววิทยา และภูมิปญญาการเพาะเลี้ยงผึ้งสายพันธุชันโรงเปนอยางไร ลักษณะภูมิปญญาการใช
ประโยชนของผึ้งสายพันธุชันโรงที่มีอยูในชุมชนเปนอยางไร มีแนวทางการพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิ
ปญญาผึ้งสายพันธุชันโรงไดอยางไร ตลอดจนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนอยางไรเมื่อมีการพัฒนาศูนยสิงแวดลอมศึก ษา
เสร็ จสิ้ นแล ว ผูวิจัย ในฐานะผูป ฏิ บั ติ ง านในพื้นที่ เห็ นความสํ าคั ญ ของป ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อม ความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ถูกทําลายโดยเฉพาะผึ้ งสายพันธุชั นโรงที่จํานวนประชากรลดลงอยางตอเนื่ องแนวทางที่จ ะแกไ ข
ปญหาที่ดีที่สุดคือการใหการศึกษาแกประชาชนจึงไดศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้ง
สายพันธุชันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
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1. เพื่อศึกษาชนิด ลักษณะทางชีววิทยา ภูมิปญญาดานการเพาะเลี้ยง การขยายพันธุ และการใชประโยชน ของผึ้ง
สายพันธุชันโรงที่เพาะเลี้ยงในพื้นที่ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาความตองการและแนวทางการพัฒนาศูนยสิ่ งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษ ภูมิปญญาผึ้งสายพันธุ
ชันโรงตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุ
ชันโรงตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง โดยใชการวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed Method) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative) ซึ่งผูวิจัยแบง
ขั้นตอนในการศึกษาออกเปน 4 ระยะ ดังนี้
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ระยะที่ 1 ศึกษาชนิด ลักษณะทางชีววิทยา ภูมิปญญาการเพาะเลี้ยง การขยายพันธุ และการใชประโยชนจากผึ้งสาย
พันธุชั นโรง โดยการสัม ภาษณ เชิ ง ลึก (In-depth Interview) ประชากรที่ ศึกษา ไดแ ก ผู เชี่ ยวชาญด านผึ้ งสายพันธุชั นโรง
ปราชญ ท อ งถิ่ น เกษตรผู เ พาะเลี้ ย งผึ้ ง สายพั น ธุ ชั น โรงหมู ที่ 2, หมู ที่ 9 ตํ า บลป ถ วี และเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 15 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานผึ้งสายพันธุชันโรง จํานวน 3 คน (ผูชวยศาสตราจารย
ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม, อาจารย ดร.สุมิตร คุณเจตน, อาจารย ชยุทกฤดิ นนทแกว) ปราชญทองถิ่น จํานวน 2 คน (นายรัฐไท
พงศศักดิ์, นายวิสิทธิ์ ธนูอาจ) และเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงชันโรง จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
ระยะที่ 2 ศึ ก ษาความต อ งการและแนวทางการพั ฒ นาศู น ย สิ่ ง แวดล อ มศึ ก ษาด า นการอนุ รั ก ษ ภู มิ
ป ญ ญาผึ้ ง สายพันธุชันโรง ดังนี้
2.1 ศึกษาความตองการในการจัดตั้งศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง เครื่องมือที่
ใชคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น 0.92 กลุมตัวอยางมีดังนี้
2.1.1 ผู ใหญ บ าน จํ านวน 12 คน สมาชิ กสภาเทศบาลตําบลป ถวี จํ านวน 11 คน ครู แ ละ
บุค ลากรทางการศึ กษา จํ านวน 15 คน ผูบ ริห ารเทศบาลตํ าบลปถ วี จํ านวน 5 คน รวม 43 คน เลือกกลุ ม ตัวอย างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
2.1.2 เกษตรกรในพื้นที่ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังวัดจันทบุรี จํานวน 1,440 คน (สํานักงาน
เกษตรอํ า เภอมะขาม, 2558) หาขนาดกลุ ม ตั ว อย า ง (Sample) ด ว ยตารางเครจซี่ แ ละมอร แ กน (เข า ถึ ง ได จ าก
http://research.bu.ac.th/knowledge/kn46/Samplesize.pdf สืบคนเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558) ได 302 ตัวอยาง แลว
คํ านวณหาขนาดตั วอย างของแต ล ะหมู บ า นด วยการเที ย บบั ญ ญั ติ ไ ตรยางค และสุ ม ตั วอย างแบบบั ง เอิ ญ (Accidental
Sampling) วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที (t-test) ระยะเวลาดําเนินการระหวาง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
2.2 แนวทางการพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้ง สายพันธุชันโรง โดยการสนทนากลุ ม
(Focus Group Discussion) เครื่องมือที่ใชคือแบบบันทึกการสนทนากลุม ประชากรที่ศึกษา ไดแก ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาทองถิ่น ผูนําชุมชน และเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงชันโรง ซึ่งเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน
16 คน กลุมที่ 1 ประกอบดวยเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงชันโรง หมูที่ 2 จํานวน 4 คน หมูที่ 9 จํานวน 4 คน รวมเปน 8 คน กลุม
ที่ 2 ประกอบดวยผูบริหารทองถิ่น จํานวน 2 คน สมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 2 คน และผูนําชุมชน จํานวน 4 คน รวมเปน 8
คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือนมกราคม 2558
ระยะที่ 3 ดําเนินการพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง โดยใชกระบวนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานราชการ ผูนําชุมชน เกษตรกร และนักวิจัย มีการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เปนอาคาร
จัดแสดงสื่อการเรียนรู พื้นที่จัดกิจกรรมและศึกษาดูงาน จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม ผลิตสื่อการเรียนรู คูมือการเรียนรู ฐาน
การเรีย นรู บทปฏิบั ติ การ แบบวั ด ความรู ทัศ นคติ และพฤติ กรรม แบบสํ ารวจความพึ งพอใจต อการให บ ริการของศู น ย
สิ่งแวดลอมศึกษา ระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือนกุมภาพันธ 2558
ระยะที่ 4 การฝ กอบรม ประชากรที่ศึ กษา ได แก นั กเรี ยนระดั บมั ธยมศึกษาตอนต น โรงเรี ยนบ านหนองสลุ ด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี เ ขต 2 จํ า นวน 104 คน ซึ่ ง เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 32 คน โดยจัดการฝกอบรมในศูนยสิ่งแวดลอม
ศึกษาฯ และฐานการเรียนรูซึ่งเปนหองเรียนธรรมชาติ สรางกระบวนการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาใหแกกลุมตัวอยาง เครื่องมือ
ที่ใช ไดแก แบบทดสอบความรู แบบวัดเจตคติ แบบวัดพฤติกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งมีคาความเชื่อมั่น 0.92
วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณ (MANCOVA) เขียน
รายงานการวิจัย ระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือนกุมภาพันธ 2558

ผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่องการพัฒ นาศูนยสิ่ งแวดลอมศึกษาด านการอนุรักษภูมิ ปญญาผึ้งสายพันธุ ชันโรง ตําบลปถ วี อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี ผลเปนดังนี้
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1. การศึกษาชนิด ลักษณะทางชีววิทยาผึ้งสายพันธุชันโรง ศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กลุม
ตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานผึง้ สายพันธุชันโรง ปราชญทองถิ่น และเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงชันโรง พบวา
1.1 ผึ้งสายพันธุชันโรงที่เพาะเลี้ยงในพื้นที่ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีทั้งหมด 4 ชนิด (สัมภาษณ
: สุมิตร , รัฐไท, วิสิทธิ,์ เดือนเพ็ญ, ประมวล, จูบ, 2557) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงชนิดชันโรงในพื้นที่ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ชนิดที่
ชื่อเรียกทองถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร
ลักษณะเดน
1
ชันโรงพันธุปากแตร
Lepidotrigona terminate
ทางเขารังคลายปากแตร
2
ชันโรงพันธุขนเงิน
Tetragonula pagdeni
ดานขางอกมีขนสีเงิน
3
ชันโรงพันธุขนเงินหลังลาย Tetragonula fuscobalteata
ดานหลังมีลาย
4
ชันโรงพันธุซุปเปอรจิ๋ว
Hypotrigona klossi
มีขนาดลําตัวเล็กที่สุด
1.2 ลักษณะชีววิทยาผึ้งสายพันธุชันโรง
1) โครงสรางลําตัวของชันโรง ประกอบดวย สวนหัว สวนอก และสวนทอง (สัมภาษณ : อัญชลี ,
สุมิตร, ชยุทกฤดิว, 2557) สวนหัว (Head) ประกอบดวยตารวม 1 คู ตาเดี่ยว 3 ดวง หนวด 1 คู ฟนกราม 1 คู สวนซี่ฟนมีไม
เทากันบางชนิดมีสองซี่ บางชนิดมีซี่เดียว มีขนบริเวณตาเดี่ยวเปนขนแข็งและขนละเอียด (Hairs) ตามผิวหนังของสวนหัวมี
ตอมผิวหนังเกิดอยูตามผนังดานนอกของสวนหัว และที่อื่นๆ ของลําตัว สวนหัวมีความกวางพอๆ กับความกวางของสวนอก
สวนอก (Thorax) สวนอกของผึ้งสายพันธุช ันโรงเจริญพัฒนาดีจะมีขนาดใหญ เปนลักษณะเดนของผึ้งสายพันธุชันโรงทั่วไป อก
เปนที่กําเนิดของปก 2 คู ปกคูหนายื่นยาวออกไปนอกลําตัวคลุมสวนทองทั้งหมด และเปนที่กําเนิดของขาทั้งสามคู ขาคูหลัง
ยาวกวาความยาวของลําตัวเพื่อตวัดมารับชันผึ้งที่ปากได และสวนทอง (Abdomen) มีตอมไขผึ้ง (Wax glands) กําเนิดอยูที่
ใตผิวหนังของสวนทองด านบน มีตอมน้ําพิษแตไม มีน้ําพิษ ที่ส วนทองมีเหล็กไนแตไมพั ฒนาหรือทําหนาที่เปนเหล็กไนไมไ ด
สวนทองของผึ้งสายพันธุช ันโรงมีขนาดเล็กทําใหกระเพาะน้ําผึ้งมีขนาดเล็กไปดวย
2) ระยะการเจริญเติบโตของผึ้งสายพันธุชันโรง พบวา ระยะไข (Egg stage) ลักษณะไขยาว
ตั้งอยูบนอาหารเหลวขนที่ผึ้งงานใสในถวยแลวจะปดถวยภายหลังผึ้งนางพญาวางไขเสร็จจะมีสีเขม ไขก็เริ่มพัฒนาฟกเปนตัว
หนอน ใชระยะเวลาทั้งสิ้น 6.5 วัน ระยะหนอน (Larval stages) หลังจากไขฟกออกมาเปนตัวหนอนจะนอนงอเปนรูปตัวซีอยู
บนผิวอาหาร ครบ 24 ชั่วโมงจะลอกคราบโดยหยุดกินอาหาร ลอกคราบหลายครั้งและเขาดักแดภายในถวย ถวยตัวออนของ
หนอนระยะแรกจะมีสีเ ขมและคอยๆ มีสีจางลงเมื่ อหนอนมีอายุม ากขึ้ น ใช ระยะเวลาทั้ง สิ้น 7 วั น ระยะดักแด (Pupal
stages) เปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางจากไขที่ฟกออกมาเปนตัวหนอน จากนั้นตัวหนอนจะเปลี่ยนรูปรางเปนดักแด มี
การเปลี่ยนแปลงรูปรางเริ่มขึ้นแลวลําตัวแยกออกเปนสามสวนคือ หัว อก และทอง ใชเวลาในการพัฒนาที่ยาวนานมาก รวม
ทั้งสิ้ น 26.5 วัน และระยะตั วเต็ มวัย (Adult stage) เมื่อดักแดเจริญสมบูร ณเต็ มที่แ ลวก็ กลายเป นตัวเต็ม วัยดิ้ นอยู ในดั กแด
ตองการออกมาจากเซลลดักแดซึ่งตองอาศัยผึ้งงานภายนอกรังกัดผนังใหออกมารวมใชระยะเวลาทั้งสิ้น 40 วัน
3) วรรณะของชันโรง พบวา วรรณะผึ้งนางพญา สวนหัวมีตารวม มีหนวด 1 คู ตาเดี่ยว 3 ตา
ชวงทอง (Metasoma) ไมเปนรูปประมิด มีลิ้นเปนงวงยาว ขา 3 คู ขาคูหนาและคูกลางคอนขางเล็ก ขาหลังเรียวไมแผแบน ไม
มีเหล็กใน มีหนาที่ในการวางไขและควบคุมรัง ไขของนางพญาจะมีขนาดใหญกวาไขของชันโรงงานจะถูกสรางขึ้นมาเปนระยะๆ
โดยเฉพาะในชวงที่มีอาหารอุดมสมบูรณ เชน ฤดูดอกไมบาน วรรณะผึ้งตัวผู มีจํานวนโครโมโซมชุดเดียว (n) มีจํานวนปลอง
หนวด 12 ปลอง มีตารวมใหญกวาผึ้งงาน มีหนาที่ผสมพันธุกับผึ้งนางพญาเพียงอยางเดียวเหมือน เมื่อผสมพันธุแลวจะตาย
พอหมดฤดูผสมพันธุผึ้งตัวผูที่ยังไมมีโอกาสผสมพันธุจะถูกผึ้งงานปลอยใหอดตาย สามารถพบผึ้งตัวผูปรากฏในรังเฉพาะฤดู
ผสมพั นธุเ ทานั้ น และวรรณะผึ้ง งาน เป นวรรณะที่มีม ากที่ สุดภายในรัง และมีหน าที่คื อ เมื่อมี อายุ นอยจะมี หนาที่ทําความ
สะอาดรัง สรางและซอมแซมรวงรัง เลี้ยงดูตัวออน ปอนอาหารใหผึ้งนางพญาและปองกันรักษารังตามลําดับ พออายุมากก็จะ
ทําหนาที่บินออกไปหาอาหารเพื่อนํามาเก็บสะสมไวภายในรัง
4) โครงสรางรังชันโรง
สรางรังในโพรงตนไมที่มีชีวิต (Living Tree Cavity) ตนไมนั้นเกิดเปนโพรงเพราะการผุพังตาม
ธรรมชาติ ชันโรงพวกนี้มักอาศัยอยูในปาดิบชื้น หรือปาอุดมสมบูรณ สรางรังใตดินโดยอาศัยรังปลวกเการังมดหรือโพรงใตดินทํารัง
(Underground nest of termite or Ant) ทําปลองเปนทอที่ปากทางเขารังโผลขึ้นมาเหนือพื้นดิน สรางรังในโพรงไมที่ไมมี
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ชีวิต (Log Cavity) เปนชันโรงที่พบไดทั่วไปทั้งในปา ในเมือง ในชนบท เปนชนิดที่ใกลชิดกับมนุษยมากที่สุด ปรับตัวไดดี มี
ความสามารถในการปองกันรัง มีพฤติกรรมที่กาวราว ดุ เปนชันโรงในกลุมตัวเล็ก (Trigona laeviceps) ชันโรงชนิดนี้สามารถ
นํามาเลี้ยงได สรางรังในโพรงเทียม (Artificial Cavity) เปนพวกชันโรงเมือง ที่เสาะหาโพรงที่เกิดจากมนุษย ทิ้งหรือวางไวเปน
เวลานาน ภาชนะชนิดตางๆ เหลานั้นมีลักษณะเปนโพรงมืด เชน ไห กระบอกไมไผ ทอพีวีซี แกลลอน กลอง หีบ กระเปา เปน
ตน และสรางรังในลักษณะเปดโลง (Open Nest) โดยเขาไปแยงรังมดที่อาศัยทํารังในที่โลงตามกิ่งไม
5) แหลงอาหารของผึ้งสายพันธุชันโรง
ผึ้งสายพันธุชันโรงเปนสัตวจําพวกแมลงที่กินพืช (Herbivores) คือเกสรและน้ําหวาน สวนของ
พืชที่เปนอาหารคือดอกไมที่มีเกสรและน้ําหวานเปนหลัก แตถารอบๆ รังไมมีเกสรและน้ําหวาน ชันโรงต อ งการสารอาหาร
จํา พวกแป ง จากพื ช ที่ ไ ด จ ากยอดอ อ น ใบอ อ น ในฤดู ฝ น (ไม มี เ กสรดอกไม ) พฤติ ก รรมเก็ บ ชั น ผึ้ ง เป น พฤติกรรมที่
เดนชัดของผึ้งสายพันธุชันโรงเพื่อนําไปผสมกับไขผึ้งสรางเซลลวางไข(ถวย)โดยผสมกับไขผึ้งที่ผลิตไดนอยและใชชันผึ้งฆาเชื้อ
โรค อุดรอยรั่วรูรั่วภายในรังหรือใชหมกศัตรูในรังที่ขนไปทิ้งนอกรังไมไหวเพราะมีขนาดใหญเกินไป หรือสภาพภายในรังที่ไม
เรียบรอยมีสภาพเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอยูในรัง ทําใหตองเก็บชันผึ้งเขารังทุกวันเหมือนเก็บเกสร ฉะนั้นการเพาะเลี้ยงผึ้งสาย
พันธุ ชั นโรงนอกจากจะเลี้ ย งเอาไว เ พื่ อใช ผสมเกสรดอกไม แ ล ว ยัง เลี้ ย งเพื่ อเก็ บ ชั นผึ้ งได อีกด วยเพราะชั นผึ้ งมี ส ารที่ เ ป น
ประโยชนตอมนุษยนํามาสกัดเปนยาหรืออื่น ๆ ได
6) ศัตรูของชันโรง
นกจะไปเกาะบริเวณดอกไมที่ผึ้งสายพันธุชันโรงตอมทําให งายตอการจับกิน มดจะรบกวนใน
ระยะที่มีการแยกขยายรังใหมๆ โดยจะเขาไปกินน้ําหวานภายในรัง ทําใหชันโรงทิ้งรังหนีไป จิ้งจกเกาะอยูบริเวณปากทางเขารัง
เพื่อจับกินผึ้งงานที่มีการบินเขา - ออก ตลอดเวลา มวนแดงใชปากเจาะแทงดูดน้ําเลี้ยงของชันโรง โดยจะจับชันโรงที่ใกลๆ รัง
ถาหากมีมากจะทําใหประชากรชันโรงลดนอยอยางเห็นไดชดั และหนอนแมลงวันจะทําลายในระยะที่เปนหนอนโดยเขาไปกัด
ถวยน้ําหวานและกินน้ําหวานของชันโรง หากมีมากจะทําใหชันโรงทิ้งรังได
1.3 การเพาะเลี้ยงผึ้งสายพันธุชันโรง
การเพาะเลี้ยงผึ้งสายพันธุชันโรง พบวา การเพาะเลี้ยงผึ้งสายพันธุชันโรงตองอาศัยหลักการทางวิ ชาการ
เกี่ยวกับความรูทางชีววิทยา การพัฒนาเจริญเติบโต และการหาอาหาร จะชวยใหการเพาะเลี้ยงประสบความสําเร็จ หลักการ
สําคัญในการเพาะเลี้ยงผึ้งสายพันธุชันโรงคือ (สัมภาษณ : สามารถ, 2557)
1) ผึ้งสายพันธุชันโรงอยูกันเปนสังคมแบงหนาที่กันทํา ฉะนั้นจํานวนประชากรโดยเฉพาะผึ้งงาน
สําคัญมาก รังจะมีประสิทธิภาพเมื่อมีจํานวนผึ้งงานทํางานมาก เกิดความรวดเร็วทันตอเหตุการณ ทําใหทุกอยางเดินไปไดอยาง
รวดเร็ว
2) ผึ้งสายพันธุชันโรงตองการอาหารเพื่อตัวเองและตัวออน อีกทั้งผึ้งนางพญาตองการอาหารอยู
ตลอดเวลา อาหารมักไดมาจากเกสรดอกไมในรัศมีหากินไมเกิน 300 เมตร
3) สภาพอากาศที่ รั ง ตั้ง อยู ต องไม ร อนและอยู ในที่ มี รม เงาเพราะผึ้ งสายพันธุ ชั นโรงควบคุ ม
อุณหภูมิในรังใหคงที่ไมได ดังนั้นอุณหภูมิในรังกับนอกรังจึงเกือบจะเทากัน
4) ตองหมั่นตรวจรังผึ้ง สายพันธุชันโรงดวยวาผึ้ง นางพญามี พฤติกรรมเปนอยางไร โดยเฉพาะ
อัตราการไขตองดี กลุมตัวออนจึงจะพัฒนาเพิ่มจํานวนมากขึ้น
5) การหาอาหาร ผึ้งสายพันธุชันโรงมี พฤติ กรรมการเก็ บน้ํ าผึ้ง และเกสรอย างเปนระบบตาม
วัตถุประสงคของการใชงาน คือการนําเกสรไปใชมากก็ตองเก็บเกสรมาก สวนน้ําผึ้งใชนอ ยกวาเกสรประมาณ 4 เทา ดังนั้นการ
หาแหลงอาหารควรมุงเนนดอกไมที่มีเกสรมาก
6) การป อ งกั นรั ง ผึ้ ง สายพั น ธุ ชั น โรงมี พ ฤติ กรรมเข ามากั ด ผู ที่ บุ ก รุ กรั ง ของมั น หรื อ เมื่ อรั ง
สั่นสะเทือนผึ้งสายพันธุชันโรงจะบินออกมาทันที หากไมจําเปนแลวไมตองเปดรังใหผึ้งออกมานอกรัง มองผานแผนพลาสติกใส
ก็พอเห็นวาในรังมีสภาพเปนและที่สําคัญหามเคาะรังใหเกิดการสั่นสะเทือน
การเพาะเลี้ยงผึ้งสายพันธุชันโรงตองอาศัยหลักการทางวิชาการเกี่ยวกับความรูทางชีววิทยา การ
พัฒนาเจริญเติบโต การดูแลรัง และแหลงอาหาร จะชวยใหการเพาะเลี้ยงประสบความสําเร็จ
1.4 ภูมิปญญาการใชประโยชนจากผลผลิต และการแปรรูปผลผลิตของผึ้งสายพันธุชันโรง พบวา
การใชผึ้งสายพันธุชันโรงเปนแมลงผสมเกสร การผลิตรังเพื่อจําหนายหรือใหเชารังผึ้งสายพันธุชันโรง การใชประโยชนจาก
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น้ําผึ้งของผึ้งสายพันธุชันโรงจัดเปนผลิตภัณฑผึ้งที่มีความสําคัญ และนิยมบริโภคกันอยางกวางขวางทั่วโลก ชันผึ้ง (Propolis)
เปนสารชนิดหนึ่งที่ผึ้งสายพันธุชันโรงรวบรวมมาจากยางไมโดยเฉพาะยางที่เคลือบอยูบริเวณตาใบของตนไม โดยการนําไปอุด
ตามรอยโหว รอยแตก หรือสําหรับสรางชั้นปองกันภัย โดยการปดทับชันผึ้งหลายชั้นโดยเฉพาะทางเขา - ออก ทําใหบริเวณนั้น
เหนียวเหนอะหนะจึงปองกันการบุกรุกของศัตรูจากภายนอกได คุณสมบัติของชันผึ้งพบวามีคุณสมบัติทางยาเชนกัน กลาวคือ
สามารถปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย รา และไวรัส การใชประโยชนจาก ชันผึ้ง เชน ผสมเครื่องสําอาง ทํายา
รักษาโรค ใชประกอบจัดสรางวัตถุมงคล และใชผลิตเครื่องดนตรี เชน แคน โหวด เปนตน (สัมภาษณ : อัญชลี, 2557)
1.5 ภูมิปญญาการใชประโยชนจากการแปรรูปผลผลิตของผึ้งสายพันธุชันโรง กลุมเพาะเลี้ยงผึ้ง
สายพันธุชันโรง ตําบลปถวีไดดําเนินการรวมกับศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) แปรรูปผลิตภัณฑ
ผึ้งที่ไดจากการเลี้ยงผึ้ง เชน น้ําผึ้ง เกสรผึ้ง นมผึ้ง ชันผึ้ง และไขผึ้ง ในบางฤดูกาลผลผลิตที่ไดมีจํานวนมาก เกษตรกรจําหนาย
ไดในราคาที่ตกต่ํา การนําผลผลิตที่ไดจากการเลี้ยงผึ้งมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาหรือผลิตภัณฑจึงเปนอีกหนทางหนึ่งที่
สามารถชวยเกษตรกรผูเลี้ยงผึ้งไดครบวงจร ผลิตภัณฑที่ไดจากการเลี้ยงผึ้งสามารถสรางมูลคาการตลาดไดเ ปนจํานวนมาก
นอกจากนี้ผลิตภัณฑจากผึ้งสายพันธุชันโรง เชน น้ําผึ้ง ชันผึ้ง ผลิตภัณฑเหลานี้เมื่อนํามาแปรรูปสามารถเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ไดมากขึ้น เชน น้ําผึ้งสามารถนําไปแปรรูปเปนสินคาอุปโภคบริโภค เชน แชมพูสมุนไพรน้ําผึ้ง สบูน้ําผึ้ง เปนตน (สัมภาษณ :
สุมิตร, 2557)
กลุมเพาะเลี้ยงผึ้งสายพันธุชันโรงหมูที่ 2 บานปถวี มีการรวมกลุมและนําผลิตภัณฑมาแปรรูปได
6 ชนิด ไดแก สบูน้ําผึ้งชันโรง สบูเหลาวน้ําผึ้งชันโรง โลชั่นบํารุงผิวน้ําผึ้ง ยาสีฟนสมุนไพรโปรโปลิ ส(ชันผึ้ง) แชมพูสมุนไพร
น้ําผึ้งชันโรง และยาหมองไขผึ้ง (สัมภาษณ : รัฐไท, 2557)
2. ความตองการจัดตั้งและแนวทางการพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง
พบวา
2.1 ความตองการของประชาชนในการจัดตั้งศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุ
ชันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 57.4 และเพศหญิง รอยละ
42.6 อายุสวนใหญอยูในชวง 30 - 42 ป รอยละ 65.8 อายุเฉลี่ย 39.97 ป จบการศึกษาสวนใหญระดับประถมศึกษา รอยละ
71.9 สถานภาพสวนใหญเปนเกษตรกร รอยละ 87.5 ความตองการใหมีการจัดตั้งศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิ
ปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบวามีความตองการ รอยละ 100
2.2 ลักษณะของศูนยสิ่งแวดลอมศึ กษาดานการอนุ รักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง ตํ าบลปถวี อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี เมื่อแยกเปนรายขอ พบวา ตองการใหศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญา ผึ้งสายพันธุ
ชันโรงเขาไปมีบทบาทสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ ใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับผึ้งสายพันธุชันโรงเกิดขึ้นในตําบล
ตองการใหเทศบาลตําบลปถวีสนับสนุนสถานที่ งบประมาณ และบุคลากร ใหแกศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา อยางตอเนื่อง ใหศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษา จัดกระบวนการฝกอบรมโดยอาศัยฐานการเรียนรูในชมชนและจัดตามสภาพจริง และศูนยฝกอบรมดา นผึ้ง
สายพันธุชันโรงที่อาศัยวิทยากรถายทอดองคความรูจากทองถิ่น
2.3 ผลการเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะส ว นบุ ค คลกั บ ความต อ งการจั ด ตั้ ง ศู น ย สิ่ ง แวดล อ มศึ ก ษา
ด า นการ อนุ ร ั ก ษ ภ ู ม ิ ป ญญาผึ้ ง สายพั นธุ ชั นโรงตํ าบลป ถวี อํ าเภอมะขาม จั งหวั ด จั นทบุรี พบว า อายุ ระดับ การศึ กษา
สถานภาพ แตกตางกันมีความตองการจัดตั้งศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3 แนวทางการพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี ดังนี้
3.1 แนวทางหลักการดําเนินงานของศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง
ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบดวย
1) การสรางภาคีเครือขายเพื่อการมีสวนรวม เปนกระบวนการหรือวิธีการที่ทําใหบุคคลหรือกลุม
บุคคลเกิดการประสานสัมพันธเพื่อการมี สวนรวมในกระบวนการเรียนรู และอนุ รั กษภูมิปญญาชันโรงในชุมชนทองถิ่น การ
สรางภาคีเครือขายของศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา เพื่อใหเกิดความรวมมือของทุกฝายจะตองประกอบดวย 1) องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 2) โรงเรียน 3) ผูเพาะเลี้ยงชันโรง และ 4) ชุมชนหรือหมูบาน
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2) การมี โ ครงสร า งการบริ ห ารงาน จะต อ งมี ก ารจั ด โครงสร า งการบริ ห ารงานรู ป แบบ
คณะกรรมการ และจัดแบงงานที่ชัดเจนเพื่อใหดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง ประกอบดวย คณะกรรมการที่
ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินงาน คณะทํางานฝายสื่อ คณะทํางานฝายประสานงานและประชาสัมพันธ คณะทํางานฝายงาน
บริการ คณะกรรมการฝายงานฐานการเรียนรู
3) การพัฒนาสํานักงานและฐานการเรียนรูเพื่อบริการ พบวา สถานที่ของศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา
จะตองประกอบดวย ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาซึ่งตั้งอยู ณ เทศบาลตําบลปถวี และฐานการเรียนรูในชุมชนจํานวน 4 ฐานการ
เรียนรู
3.2 วัตถุประสงคการจัดตั้งศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง ตําบลปถวี
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อเปนศูนยกลางในการถายทอดองคความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับ การอนุรักษภูมิ
ปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง เปนแหลงใหบริการขอมูล ขาวสาร สื่อ และอุปกรณ ศูนยประสานงานและประชาสัมพันธใหเกิ ด
ความรวมมือและการสนับสนุนของภาคีเครือขายทั้งภายในและภายนอกตําบล สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เพื่ออนุรั กษภู มิป ญญาผึ้งสายพันธุ ชันโรงและเปนแหลงเรียนรูใ นชุม ชน และส งเสริม และสนับ สนุ นให บุคลากรในชุมชนได
ถายทอดภูมิปญญาผึ้งสายพันธุช ันโรงแกผูสนใจทั่วไป
3.3 แนวทางจัดการองคประกอบศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง ตําบล
ปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไดแก สภาพแวดลอม ทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ ภาคี
เครือขาย) กระบวนการ (การวางแผน โครงสรางการบริหารงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล การประชาสัมพันธ)
3.4 สถานที่ของศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาชันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุ รีควรจัดตั้ ง ณ อาคารของสํานั กงานเทศบาลตํ าบลป ถวี ซึ่งจะเปนศู นยสิ่ งแวดลอมศึ กษาหลักในการดําเนินงานและ
ประสานงานระดับตําบล และควรจัดตั้งฐานการเรียนรูในชุมชน
4. ผลการพัฒ นาศู นยสิ่ งแวดลอมศึกษา โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของชุม ชน มี การปรับ ปรุง และพัฒนา
หองภายในอาคารใหเปนพื้นที่จัดแสดงสื่อการเรียนรู พื้นที่จัดกิจกรรม จัดทําแผนการฝกอบรม ผลิตคูมือการเรียนรู ฐานการ
เรียนรู แบบวัดความรู ทัศนคติ พฤติกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจการใหบริการศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา ดังนี้
4.1 การพั ฒนาอาคารของสํ านั กงานเทศบาลตําบลป ถวี ซึ่ง นายกเทศมนตรีตํ าบลป ถวี ได อนุมั ติ ให ใ ช
บริเวณชั้นลางหอประชุมใหญ (หลังใหม) รวมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี ตลอดจนสนับสนุนตู ชั้ นวาง โทรทัศ น วีซีดี เครื่องโปรเจคเตอร คอมพิ วเตอร ตั้งโตะ จํานวน 2 ชุด ซึ่งจะเปนศูนย
สิ่งแวดลอมศึ กษาฯ หลักในการดํ าเนินงานและประสานงานทั้งตํ าบล การจัด วางผัง หองสํ านักงานเปนไปตามแนวทางการ
พัฒนาทุกประการ
4.2 ฐานการเรียน ไดแก ฐานความหลากหลายและชีววิทยาของผึ้งสายพันธุชันโรง ฐานภูมิปญญาการใช
ประโยชนผึ้งสายพันธุช ันโรง ฐานแหลงที่อยูผ ึ้งสายพันธุช ันโรง และฐานการขยายพันธุและการอนุรักษผึ้งสายพันธุชันโรง
4.3 การจัดทําคูมือการเรียนรูชันโรงศึกษา ประกอบดวย เนื้อหาเกี่ยวกับชนิดและภูมิปญญาของผึ้งสายพันธุ
ชันโรง ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับชื่อวิทยาศาสตร ลักษณะชีววิทยา นิเวศวิทยาสภาพแวดลอม ลักษณะแหลงที่อยูอาศั ย
(แหลงที่พบ) การเพาะเลี้ยงและแยกขยายพันธุ การอนุรักษผึ้งสายพันธุชันโรง ตลอดจนภูมิปญญาการใชประโยชนทั้งทางตรง
และทางออม
4.4 การจัดทําบทปฏิบัติการฐานการเรียนรูผึ้งสายพันธุช ันโรง ประกอบดวยฐานการเรียนรูในชุมชนจํานวน
4 แหง เพื่อให กลุ มเปาหมายไดศึ กษาเรีย นรู เกี่ ยวกับ ผึ้ง สายพันธุชั นโรงตั้ง แต ลักษณะชี ววิ ทยา นิ เวศวิ ทยาสภาพแวดลอม
ลักษณะแหล งที่อยูอาศัย (แหล งที่ พบ) การเพาะเลี้ ยงและขยายพั นธุ การอนุรักษ ตลอดจนภูมิ ปญ ญาการใชป ระโยชนทั้ ง
ทางตรงและทางออม โดยอาศัยการมองเห็น การสัมผัส การลงมือปฏิบัติจริง
4.5 การจัดทําแบบทดสอบความรู แบบวัดเจตคติ และแบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษผึ้งสายพันธุชันโรง
สําหรั บนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนตน ตลอดจนแบบสอบถามความพึงพอใจศูนยสิ่ง แวดล อมศึกษาเพื่อการอนุรั กษ ภู มิ
ปญญาผึ้งสายพันธุช ันโรง
4.6 หลักสูตรการฝกอบรม “ชันโรงศึกษา” จํานวน 2 วัน
4.7 โครงการที่ไดรับการอนุมัติและนําไปสูการปฏิบัติจริงไดแก กิจกรรมการอบรมนักเรียนและนักศึกษาใน
พื้นที่ตํ าบลปถวี ภายใตโ ครงการ ปอดชุม ชน ปาชุ มชน ประจําป งบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่ อให หนวยงาน
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ราชการ/ประชาชนในพื้นที่ ไดรวมฟนฟูระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนดวยการ
ฝกอบรม เขามามีสวนรวมปลูกตนไม ดูแล และบํารุงรักษาตนไม การรณรงคลดภาวะโลกรอน เพิ่มพื้นที่สีเขียวดวยการปลูก
ตนไม และอบรมใหค วามรูแกกลุ มเปาหมายเกี่ยวกับผึ้ง สายพันธุชั นโรง กลุ มเปาหมายคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 39 คน โรงเรียนบานหนองสลุด และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. จํานวน 12 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีตาก
สินบริหารธุรกิจ งบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตําบลปถวี จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) กิจกรรมไดแก
การเรียนรูในศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาและฐานการเรียนรูในชุมชน 4 ฐาน (การอนุรักษผึ้งสายพันธุชันโรง)
5. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญา ผึ้งสายพันธุชันโรง ตําบล
ปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง
ตําบลปถ วี อํ าเภอมะขาม จัง หวั ดจันทบุรี ดวยหลั กสู ตรการฝ กอบรม“ชันโรงศึ กษา” แกนักเรี ยนระดับ มัธยมศึกษาป ที่ 3
โรงเรียนบานหนองสลุด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา
5.2 นักเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 62.5 และเพศชาย รอยละ 37.5 สวนใหญไมเคยเรียนรูเรื่องผึ้ง
สายพันธุชันโรงมากอน รอยละ 68.8 หลังการอบรมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการอนุรักษภูมิปญญา
ผึ้งสายพันธุชันโรงเพิ่มขึ้นจากกอนอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวาหลังการอบรมนักเรียนชายและหญิง มี
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรงไมแตกตางกัน
5.3 ดานความพึงพอใจพบวานักเรียนสวนใหญรูจักศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาฯ จาก Facebook เพจ “ชันโรง
ศึกษา” รอยละ 40.6 รองลงมาจากโรงเรียนและเทศบาลตําบลปถวี รอยละ 21.9 ผูนําชุมชน สมาชิกสภาทองถิ่น รอยละ 9.4
และแผนพับประชาสัมพันธ รอยละ 6.3
5.4 นั กเรี ยนส วนใหญ มี ความพึ ง พอใจต อการให บ ริการของศู นย สิ่ งแวดล อมศึ กษาฯ ได แก วิท ยากรมี
ความรูความสามารถในการถายทอดองคความรู และฐานการเรียนรูในชุมชนใชสื่อตามสภาพจริง เชน แหลงเพาะเลี้ยงผึ้งสาย
พันธุชันโรง การแยกขยาย ฯลฯ รองลงมาความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ สื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนรู ความสะอาดของสถานที่ใหบริการ สื่อประกอบการเรียนรูมีความทันสมัย และเพียงพอ
5.5 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง ตําบล
ปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป เพราะมีประโยชน
ตอนักเรียนและกลุมเปาหมายอื่นทีจ่ ะเขามาเรียนรูเปนอยางมาก ควรจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพใหแกนักเรียนที่สามารถเปน
วิทยากรทองถิ่น บรรยายแกกลุมเปาหมายอื่น เชน คณะผูศึกษาดูงาน นักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ เปนตน เนนการปฏิบัติจริง
ในพื้นที่มากกวาการบรรยาย และมอบผลงานที่ไดใหแกผูเขารับการอบรม เชน ชันโรงที่แยกไดใหม ผลิตภัณฑที่แปรรูปแลว
และควรแยกอาคารสําหรับศู นยสิ่งแวดลอมศึกษาฯ ออกมาตางหาก เพื่อให มีพื้นที่เฉพาะและกวางขวางมากยิ่งขึ ้ น รองรั บ
กลุมเปาหมายที่มากขึ้นในอนาคต
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การพั ฒนาศู นย สิ่ งแวดลอมศึ กษาดานการอนุรั กษ ภูมิ ปญญาผึ้ งสายพันธุชั นโรง ตําบลป ถวี อํ าเภอมะขาม จั งหวั ด
จันทบุรี มีประเด็นสําคัญนํามาอภิปราย ดังนี้
1. การศึกษาชนิด ลักษณะทางชีววิทยา ภูมิปญญาการเพาะเลี้ยง การขยายพันธุชันโรงที่มีอยูในชุมชน พรอมทั้ง ภูมิ
ปญญาการใชประโยชนจากผึ้งสายพันธุชันโรง พบวา มีผึ้งสายพันธุชันโรงในพื้นที่ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
จํานวนทั้ง สิ้น 4 ชนิด ได แก Lepidotrigona terminate, Tetragonula pagdeni, Tetragonula fuscobalteata,
Hypotrigona klossi สอดคลองกับ การวิ จัยของ (Sawatthum, 2004) พบวา ผึ้งสายพันธุชันโรงที่ มีการเลี้ย งในจั งหวั ด
จันทบุรี ไดแก Tetragonula pagdeni เปนชนิดที่มีความแข็งแรงและพบแพรหลายในพื้นที่ตางๆ มากที่สุด โครงสรางลําตัว
ประกอบดวย สวนหัว อก และทอง การเจริญเติบโตเริ่มตั้งแต ไข ตัวหนอน ระยะดักแด ตัวเต็มวัย รวมระยะเวลา 40 วัน มี 3
วรรณะ ไดแก วรรณะงาน วรรณะตัวผู และวรรณะนางพญา โครงสรางรัง ประกอบดวย การสรางรังในโพรงตนไมที่มีชีวิต รังใต
ดินโดยอาศัยรังปลวกเการังมดหรือโพรงใตดินทํารัง รังในโพรงไมที่ไมมีชีวิต รังในโพรงเทียม และรังในลักษณะเปดโลง สอดคลองกับ
การศึกษาการเลี้ยงและขยายผึ้งสายพันธุชันโรงอยางมีประสิทธิภาพ (อัญชลี, 2548) ไดศึกษาชีววิทยาของผึ้งสายพันธุชันโรง
ชนิด Tetragonula pagdeni ผึ้งสายพันธุชันโรงชนิด นี้มักอาศัยโพรงธรรมชาติเหนือดิ นโดยพบทั้งโพรงในตนไมและตาม

238

49

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

อาคารบานเรือน โดยมี ปากทางเขารัง เปนทอสั้ นๆ ถ วยตั วออนและถวยอาหารมีลั กษณะเปนกลุม (Cluster type) แหล ง
อาหารผึ้งสายพันธุชันโรงคือ เกสรและน้ําตอย พฤติกรรมการหาอาหารของผึ้งสายพันธุชันโรง (Foraging Behavior of Small
Stingless Bees) มีรัศมีหากินใกลรังไมเกิน 300 เมตร และตอมดอกไมไมเลือก ไมวาดอกจะมีโครงสราง และรูปรางของดอก
เปนอยางไร และศัตรูของผึ้งสายพันธุชันโรง ไดแก นก จิ้งจก มด มวนแดง และหนอนแมลงวัน
2. ความตองการของประชาชนตอการจัดตั้งศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง ตําบล
ปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ มี ค วามต อ งการให มี ก ารจั ด ตั้ ง รอยละ 100 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะว าการจั ด ตั้ ง ศู น ย สิ่ ง แวดล อ มศึ ก ษาเป น เรื่ องใหม สํ า หรั บ ประชาชนตํ า บลป ถ วี แ ละเห็ น ว าจะเป น ประโยชน แ ก
กลุมเปาหมายที่หลากหลาย ไมวาจะเปนกลุมนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย เกษตรกลุมสนใจ โดยอาศัยทรัพยากรที่มีในทองถิ่น
ตลอดจนเทศบาลตําบลปถวีก็มีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนในทุกดานเพราะเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติไว
ทุกประการ (อรัญ, 2557)
3. โครงสรางการบริ หารงาน การดําเนินงานศู นยสิ่ งแวดลอมศึกษาด านการอนุ รักษ ภูมิป ญญาผึ้งสายพั นธุชั นโรง
ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จะตองมีการจัดโครงสรางการบริหารงานรูปแบบคณะกรรมการ และจัดแบ งงานที่
ชัดเจนเพื่อใหดําเนินการเป นไปตามวัตถุ ประสงคการจัด ตั้ง ไดแ ก คณะกรรมการที่ป รึกษา คณะกรรมการการดําเนินงาน
คณะทํางานฝายสื่อ คณะทํางานฝายประสานงานและประชาสัมพันธ คณะทํางานฝายบริการ คณะทํางานฝายฐานการเรียนรู
สอดคลองกับการวิจัยรูปแบบศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาระดับจังหวัด (รวีวรรณ, 2543) การดําเนินศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาจุดเนนที่
จะนํามาเปนกลยุทธในการดําเนินงานของศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาใหมีประสิทธิภาพจะตองปรับโครงสรางการบริหารงานแบบ
คณะกรรมการ และมีการแบงงานเปนฝายชัดเจนเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและบทบาทหนาที่ของศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษา
4. การพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี การพั ฒนาอาคารของสํานักงานเทศบาลตําบลป ถวี ซึ่ง นายกเทศมนตรีตําบลป ถวี ได อนุมั ติใ หใช บริเ วณ ชั้นลาง
หอประชุมใหญ (หลังใหม) รวมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ตลอดจน
สนับสนุนตู ชั้นวาง โทรทัศน วีซีดี เครื่องโปรเจคเตอร คอมพิวเตอรตั้งโตะจํานวน 2 ชุด ซึ่งจะเปนศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาฯ
หลักในการดําเนินงานและประสานงานทั้งตําบล การจัดวางผังหองสํานักงานเปนไปตามแนวทางการพัฒนาทุกประการ ฐาน
การเรีย นรูในชุม ชน การจัดทําคูมื อการเรียนรูชันโรงศึกษา จัดทําบทปฏิบัติ การฐานการเรี ยนรู ผึ้งสายพั นธุชันโรง จัดทํ า
แบบทดสอบความรู แบบวัดเจตคติ และแบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษผึ้งสายพันธุชันโรงสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ตลอดจนแบบสอบถามความพึงพอใจศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรงและหลักสูตร
การฝกอบรม “ชันโรงศึกษา” สอดคลองกับหลักการของ (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2546) ที่วาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา
เปนแหล งเรียนรูดานสิ่ งแวดลอมทั้งกายภาพชี วภาพ สั งคมและวัฒนธรรม มีองคประกอบ ไดแก อาคารสถานที่ ห องเรียน
ธรรมชาติ สื่อการเรียนรูบ ุคลากรที่มีความรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา มีการสรางกระบวนการเรียนรู โดยมีจุดมุงหมายใหเกิดความรู
ความเขาใจ เจตคติ คานิยม และมีทักษะในการปกปองดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีจิตสํานึกรักธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาผูถายทอดองคความรูดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการศึกษาเพื่อ
พัฒ นาศูนยสิ่ งแวดลอมศึ กษาบ านศีร ษะอโศก พบว า การพั ฒนาศู นยสิ่ งแวดลอมศึ กษาบานศี รษะอโศก ไดเ ส นทางศึกษา
ธรรมชาติโดยมี สถานีศึกษา 9 สถานี ฐานขอมูล พรรณไม และปายชื่อพรรณไม จํานวน 150 ชนิด สื่อการเรียนรูไดแก ชุ ด
นิทรรศการ วีดิทัศน บทปฏิบัติการ คูมือศึกษาพรรณไม และอื่น ๆ (สุนทรี, 2555)
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง ตําบลปถวี
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ดวยหลักสูตรการฝกอบรม“ชันโรงศึกษา”แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบาน
หนองสลุด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา นักเรียนสวนใหญไมเคยเรียนรูเรื่องผึ้งสายพันธุ
ชันโรงมากอน หลังการอบรมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ความรู เจตคติ และพฤติกรรมการอนุรักษภูมิปญญา ผึ้งสายพันธุชันโรง
เพิ่มขึ้นจากกอนอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และหลังการอบรมนักเรียนชายและหญิง มีความรู เจตคติ และ
พฤติ กรรมของเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ ภู มิ ป ญ ญาผึ้ ง สายพั นธุ ชั นโรงไม แ ตกต างกั น สอดคล องกั บ การวิ จัย เพื่ อพั ฒ นาศู น ย
สิ่งแวดลอมศึกษาบานศีรษะอโศก พบวา นักเรียนมีความรู เจตคติ และมีพฤติกรรมการปฏิบัติดานความหลากหลายของพรรณ
ไมหลังการอบรมในระดับมาก ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกอนการอบรมที่อยู ในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนชายและหญิงหลังไดรับการฝกอบรมดานความหลากหลายของพรรณไมแลวมีความรู เจตคติ และพฤติกรรมการ
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ปฏิบัติดานความหลากหลายของพรรณไมไ มแตกตางกัน (สุนทรี, 2555) และสอดคลองกับการวิจัยเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติโดยใชกระบวนการทางสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 กรณีศึกษาปาเจ็ดคด - โปงกอน
เสา พบวา นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 ที่ผานการฝกอบรม คูมือปฏิบัติการศึกษาธรรมชาติ ชุดเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติเจ็ดคด โปงกอนเสา มีความตระหนัก ความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับปญหาของระบบนิเวศในปาสูงกวากอนเขารับ
การฝกอบรม โดยวิเคราะหเปรียบเทียบจากคะแนนกอนและหลังการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (วรากร,
2549)

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

ไพพ

1) ควรศึกษาปจจัยทีส่ งผลตอการความยั่งยืนของศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง
ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
2) ควรศึกษาการพัฒนาภาคีเครือขายของศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง
3) ควรศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง
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วัฏจักรการสืบพันธุและฤดูวางไขของปูมา Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)
บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
Breeding Cycle and Spawning Season of Blue Swimming Crab Portunus
pelagicus (Linnaeus, 1758) at Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province
ชุตาภา คุณสุข, 2ดวงแกว งามแกว, 2ธีระ แพทยรักษา, 2วราพร อิ่มรัตน, 3พงษชัย ดํารงโรจนวัฒนา
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บทคัดยอ

ไพพ

1

าชภ

ัฏรำ

การศึ กษาวั ฏ จั กรการสื บ พั นธุ และฤดู วางไข ข องปูม า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) ในบริ เ วณ
อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี ในระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ผลการศึกษาพบปูมาเพศ
เมียมีการพัฒนารังไขอยูในระยะที่ 1, 2, 3 และ 4 คิดเปนอัตราสวนรอยละ 73.07, 18.13, 4.95 และ 3.85 ตามลําดับ รังไขใน
ระยะที่ 4 มีคา11.36% คาดัชนีความสมบูรณเพศมีคาตั้งแต0 ถึง 2.59% ความดกไขมีคาตั้งแต13,316.80 ถึง 1,816,198.08
ฟอง ความดกไขเฉลี่ยเทากับ 466,568.30 ± 264,337.14 ฟอง จากปูมาที่มีขนาดความกวางกระดองเฉลี่ย 12.01 เซนติเมตร
ขนาดไขของปูมาไขนอกกระดองระยะที่ 5 และระยะที 6 มีคาเฉลี่ย 0.32 มิลลิเมตร และ 0.39 มิลลิเมตร ปูมาเพศเมียที่มีไข
นอกกระดองขนาดเล็กที่สุดมีความกวางกระดอง 5.77 เซนติเมตร มีความดกไข 460,052.40 ฟอง และขนาดแรกเริ่มสืบพันธุมี
ความกวางกระดอง 10.1 เซนติเมตร ความสัมพันธระหวางความกวางกระดองกับความดกไข พบวามีความสัมพันธเชิงเสน ดัง
สมการ y = 15284x + 317159 สําหรับความชุกชุมของปูมาเพศเมียแตละสถานี พบวามีความแตกตางกันอยางนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) แตความชุกชุมของปูมาเพศเมียในแตละฤดูกาล พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
คําสําคัญ: วัฏจักรการสืบพันธุ, ฤดูวางไข, ปูมา, การพัฒนารังไข, ความดกไข

Abstract

ิทยา

ลัยร

Study on the breeding cycle and spawning season of blue swimming crab Portunus pelagicus
(Linnaeus, 1758) at Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province was conducted from August 2013 to July
2014. The results found that the ovary development of female in stage 1, 2, 3, and 4 were 73.07%,
18.13%, 4.95%, and 3.85%, respectively. The gonado somatic index was ranged between 0 to 2.59%. The
fecundity of eggs was ranged from 13,316.80 to 1,816,198.08 and average fecundity was 466,568.30 ±
264,337.14 from average size 12.01cm. Average size of egg in stage 5 and stage 6 were 0.32 cm and 0.39
mm. The smallest size of female crab was 5.77 cm which have the fecundity 460,052.40 eggs. First size at
maturity was 10.1 cm. The relationship between carapace width and fecundity was y = 15284x + 317159.
Female crab distribution has significantly different with the station (p<0.05) in contrast it has no
significantly different with the season (p>0.05).
Keywords: Breeding cycle, Spawning season, Blue swimming crab, Ovary development, Fecundity

บทนํา

มห
าว

ปูมา Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) จัดเปนสั ตวน้ําที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจภายในทองถิ่นและ
ประเทศไทยมาเปนเวลาชานาน โดยเปนแหลงสรางรายไดใหกับชาวประมง ผูประกอบการ พอคา และโรงงานอุตสาหกรรม
การสงออกทั้งชายฝงทะเลอันดามัน และอาวไทย โดยจากสถิติของกรมประมง ในป 2552 พบวาประเทศไทยสามารถสงออกปู
มาสรางรายไดถึง 2,496.30 ลานบาท อยางไรก็ตามสถานการณการทําประมงปูมาในปจจุบัน ซึ่งมีความตองการที่จะจับปูมา
จากธรรมชาติใหไดมากที่สุด เพื่อตอบสนองกับความตองการการบริโภคทัง้ ในและตางประเทศ ก็ไดทําใหเกิดแรงผลักดันในการ
นําทรัพยากรปูมามาใชประโยชนมากขึ้นอยางตอเนื่อง และไดทําใหปูมาเริ่มมีจํานวนลดนอยลง ขนาดก็เล็ก ลงดวย โดยจาก
ขอมูลของกรมประมงในป 2543 พบวามีปริมาณการจับปูมามากถึง 58,100 ตัน อยางไรก็ตามกลับพบวาในป 2555 มีปริมาณ
การจับปูมาเหลือเพียง 33,500 ตัน เทานั้น (กรมประมง, 2556) สาเหตุของการลดลงของปูมา ไดแก การจับปูมาตลอดทั้งป
และมากเกินอัตรากําลังผลิตตามธรรมชาติ การจับแมปูไขนอกกระดองที่กําลังจะวางไขขึ้นมาใชประโยชน การนําเอาเครื่องมือ
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ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชในการจับปูมา เชน อวนลาก และอวนรุน เปนตน ตลอดจนการทําลายแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
ของปูมาวัยออน เชน แหลงหญาทะเล เปนตน โดยจากผลการศึกษาวิจัยกอนหนานี้พบวามีลูกปูมาตองตายไปกอนวัยอันควร
สูงถึง 95,150 ลานตัว (บรรจง เทียนสงรัศมี, 2547) ซึ่งไดทําใหมีการขาดแคลนปูมาเพื่อการขายทั้งในประเทศ และการสงออก
ขายไปยังตางประเทศ จึงทําใหปจจุบันราคาของปูมาทั้งในตลาดในประเทศ และตางประเทศมีราคาแพงมากเมื่อเทียบกับอดีต
ที่ผานมา
ดั ง นั้ นหลายหน วยงานที่ เ กี่ ย วข องจึ ง มี ค วามพยายามที่ จะแก ไ ขป ญ หาดั ง กล าว เช น การเพิ่ ม จํ านวนประชากร
ปูมาวัยออนใหเขาสูขายการประมงตามธรรมชาติ โดยการทําธนาคารปูมา การปรับปรุงเครื่องมือประมง เชน การเพิ่มขนาดตา
ขายของลอบปูมาบริเวณกนของลอบ จากเดิม 1 นิ้ว ใหเพิ่มเปน 2.5 นิ้ว เพื่อเปดโอกาสใหปูมาวัยออนไดเขาสูวัยเจริญพันธุ
แล ะข ายการทํ าปร ะ มง เ ป นต น โ ด ยใ นพื้ น ที่ อ าวคุ ง กร ะ เบ นโด ยค วามร วมมื อข องศู นย ศึ กษาการ พั ฒ นา
อาวคุ งกระเบนฯ สมาคมอาหารแช เยื อกแข็ ง ไทย ตลอดจนชาวประมงผูมี สวนเกี่ ยวของโดยตรง ก็ ไ ดมี การจั ด ตั้ง ธนาคาร
ธนาคารปูมาเชนเดียวกัน รวมไปถึงมีการวางมาตรการการปรับปรุงการทําประมงปูมา เชน การหามจับปูมาที่มีขนาดเล็กกวา 6
เซนติเมตร เพื่อใหปูมาวัยออนไดเขาสูวัฏจักรการสืบพันธุ และสามารถวางไขไดมากขึ้น (ชุตาภา คุณสุข และคณะ, 2557) โดย
หลังจากที่ไดมีมาตรการดังกลาวออกมา ยังไมมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรปูมาที่เกี่ยวของกับวัฏจักร การสืบพันธุ
และฤดูวางไขของปูมาแตอยางใด โดยการศึกษานี้จะทําใหทราบถึงชวงฤดูการวางไข ขนาดของปูมาเพศเมียที่เ ขาสูวัยเจริญ
พันธุ ความดกไข และข อมู ลการกระจายของปูม าเชิง พื้นที่ ซึ่ง ขอมูล นี้จะเปนประโยชน ตอการปรับ ปรุ งประสิท ธิภ าพของ
มาตรการการปรับปรุงการทําประมงปูมา และการวางแผนการใชประโยชนปูมาในบริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรีอยาง
ยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาวัฏจักรการสืบพันธุและฤดูวางไขของปูมา ภายหลังการตั้งธนาคารปูมา บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัด
2. เพื่อประเมินสถานภาพของประชากรปูมา ในการนําไปใชในการปรับปรุงมาตรการการทําประมงปูมา
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1. การรวบรวมขอมู ลงานวิ จัยทั้งในและต างประเทศ วิ ทยานิพ นธ เอกสารประกอบการสอนเรื่องชีววิทยาของปู
ตารางน้ํ าของกรมอุ ทกศาสตร ป พ.ศ. 2555-2556 ขอมูล สภาพภูมิ ประเทศ ภู มิอากาศของศู นย ศึกษาการพั ฒนาอ าวคุ ง
กระเบนฯ
2. การออกเก็บตัวอยางภาคสนาม โดยการแบงสถานีการออกเก็บตัวอยาง 10 สถานี รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ
ภาพที่ 1 เก็บตัวอยางประชากรปูมา ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เดือนละ 2 ครั้ง ทั้งหมด
24 ครั้ง โดยใชลอบปูมาแบบพับไดขนาดตาขาย 2.5 นิ้ว ความกวาง 28 เซนติเมตร ความยาว 46 เซนติเมตร ความสูง 18
เซนติเมตร ทั้งหมด 100 ลูก ดังภาพที่ 2 โดยในแตละสถานีที่เก็บตัวอยาง ทําการวัดคาปจจัยทางนิเวศวิทยาที่เกี่ยวของ ไดแก
คาความลึก (เมตร) คาความลึกที่แสงสองถึง (เมตร) คาความเค็ม (ppt) คาความเปนกรดดาง และคาปริมาณออกซิเจนละลาย
(มิลลิกรัม/ลิตร)
3. แยกตัวอย างประชากรปู มาเพศเมี ยออกมาเดื อนละ 30 ตัว โดยพิ จารณาจากจับ ปง จากนั้นนําไปศึกษาใน
หองปฏิบัติการตอไป
ตารางที่ 1 รายละเอียดของสถานีเก็บตัวอยาง บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
สถานี
รายละเอียดสถานีเก็บตัวอยาง
1,2
ปาชายเลนปลูก
3,4
หญาทะเลชะเงาใบยาว
5,6,7
หญาทะเลผมนาง
8
หญาทะเลชะเงาใบยาว
9,10
ปากอาวคุงกระเบน
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ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวอยางประชากรปูมา บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ภาพที่ 2 ลอบปูมาแบบพับได (Collapsible crab trap)
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4. นําตัวอยางประชากรปูมาเพศเมียในแตละสถานี มาวัดความกวางกระดองดวยเวอรเนียรคาลิปเปอรแบบดิจิทัล
มีหนวยเปนเซนติเมตร และชั่งน้ําหนักดวยเครื่องชั่งน้ําหนักสองตําแหนง มีหนวยเปนกรัม
5. ศึกษาการพัฒนาของรังไข โดยผาตัดเปดกระดอง หลังจากนั้นแยกระยะการพัฒนาของรังไขในกระดองออกเปน
4 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 เปนระยะที่ไขยังไมเจริญ มีลักษณะเปนเสนสีขาวขุน ระยะที่สอง รังไขเริม่ มีการเจริญ มีลักษณะเปนสี
เหลืองอมสม และยังไมยึดติดกับบริเวณตับ ระยะที่ 3 รังไขเริ่มมีการเจริญมากขึ้น มีลักษณะสีเหลืองอมสม และยังไมยึดติดกับ
บริเวณตับ ระยะที่ 4 รังไขเจริญเติบโตเต็มที่ มีลักษณะเปนสีสมเขม และยึดติดกับบริเวณตับ สําหรับการพัฒนาของไข นอก
กระดอง แบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะที่ 5 มีการพัฒนาของรังไขออกมาจนลนจับปง ไขมีสีสม และระยะที่ 6 มีการ
พัฒนาของรังไขออกมาลนจับปง ไขมีสีดํา (Svane and Hooper, 2004; Kunsook, 2012)
6. การศึกษาคาดัชนีความสมบูรณเพศของปูมาเพศเมีย ศึกษาโดยการชั่งน้ําหนักไขในกระดองระยะตางๆ ดวยเครื่อง
ชั่งน้ําหนัก 2 ตํ าแหนง สําหรับคาความดกไข ศึกษาโดยในแตละเดือนนําปูไ ขนอกกระดอง 6 ตัว มานับจํานวนไข โดยสุ ม
น้ําหนักไขออกมา 0.5 กรัม แลวทําการเทียบกลับจากน้ําหนักไขทั้งหมด (Gaise and Pearse, 1974) และการหาคาขนาดของ
ไขนอกกระดอง ศึกษาโดยการสุมไขปูนอกกระดองมา 20 ฟองตอเดือน ทั้งในระยะไขสีสม และไขสีดํา จากนั้นนํามาวัดขนาด
ภายใตกลองจุลทรรศน
7. การวิเคราะหขอมูล ไดแก
7.1 การคํานวณรอยละของการพัฒนาของรังไขในแตละระยะของปูมาไขนอกกระดอง (Svane and Hooper,
2004)
7.2 การศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดความกวางกระดองและความดกไข โดยสมการของ Sukumaran and
Neelakantan (1977)
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F

ความดกไข
น้ําหนักไขทั้งหมด
น้ําหนักไขจากการสุม 0.5 กรัม
จํานวนไขที่นับไดจากการสุม 0.5 กรัม

เมื่อ a และ b คือ คาสัมประสิทธิ์ของสมการ
CW คือ ความกวางกระดองของปูมาเพศเมีย

=

1/1+exp-a+Bcw

……………………………2

ัฏรำ

สัดสวนของแมปูไขนอกกระดอง

ไพพ

7.3 ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุคํานวณโดยใชสมการลอการิทึมเปลี่ยนขนาดความกวางกระดองใหเปนสัดสวนของปูมาตัว
เต็มวัย (Gaise and Pearse, 1974: Sukumaran and Neelakantan, 1997)

7.4 คาดัชนีความสมบูรณเพศ คํานวณโดยใชสมการของ Sukumaran and Neelakantan (1997)
GSI

=

(OW/W)*100

าชภ

เมื่อ GSI คือ คาดัชนีความสมบูรณเพศของปูมา
OW คือ น้ําหนักรังไขของปูมา
W คือ น้ําหนักตัวของปูมาเพศเมีย (กรัม)

………………………………………………………………………..3

ิทยา

ผลการวิจัย

ลัยร

7.5 ศึกษาความชุกชุมของปูมาเพศเมียในแตละสถานี และฤดูกาล โดยแบงฤดูกาลออกเปน 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เริ่ม
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูแลง เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน วิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบ คือ
One-Way ANOVA โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เวอรชัน 17.0 ในการทดสอบ
7.6 ศึกษาความสัมพันธระหวางการกระจายของปูมาเพศเมียกับปจจัยทางนิเวศวิทยาที่เกี่ยวของ โดยใชสถิติทดสอบ
คือ คาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation) (กุศล เรืองประเทืองสุข, 2552) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
เวอรชัน 17.0 ในการทดสอบ
7.7 สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา

มห
าว

การศึกษาวัฏจั กรการสืบพันธุ และฤดู วางไของปูม า บริเ วณอาวคุงกระเบน จั งหวัด จันทบุรี ตั้งแต เดือนสิ งหาคม พ.ศ.
2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยศึกษาปูมาเพศเมียจํานวน 925 ตัว ไดผลการศึกษาดังนี้
1. รอยละการพัฒนาของรังไข
จากผลการศึกษารอยละการพัฒนาของรังไข (Ovary development) ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4 ตั้งแตเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 721 ตัว พบวาเดือนที่พบปูมาเพศเมียที่มีความสมบูรณเพศซึ่งเปนปูมาเพศ
เมียที่มีรังไขอยูในระยะที่ 3 และ 4 พบมากที่สุดในเดือนธันวาคม รองลงมาคือ เดือนกุมภาพันธ และเดือนมีนาคมโดยมีคา
เทากับ 21.59%, 20% และ 16.08% ตามลําดับ สวนเดือนที่ไมพบการพัฒนาของรังไขในระยะที่ 3 และ 4 คือ เดือนสิงหาคม
และเดือนพฤษภาคม มีคาเทากับ 0% ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 รอยละการพัฒนารังไขของปูมาไขในกระดองระยะตาง ๆ บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี

าชภ

2. คาดัชนีความสมบูรณเพศ
จากการศึกษาคาดัชนีความสมบูรณเพศ (Gonado Somatic Index: GSI) ของปูมาเพศเมียตั้งแตเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557จํานวน 338ตัว พบวาคาดัชนีความสมบูรณเพศตลอดทั้งปมีคาตั้งแต 0 – 2.59% มี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.19% โดยพบวาชวงเดือนที่มีคาดัชนีความสมบูรณเพศสูงสุดมี 2 ชวง คือชวงที่ 1 เดือนตุลาคมและเดือน
ธันวาคมมีคาเทากับ 2.37% และ 2.59% ตามลําดับ สวนชวงที่ 2 คือ เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน มีคา 1.77% และ
1.61% ตามลําดับ สวนเดือนสิงหาคมไมพบปูมาเพศเมียที่มีความสมบูรณเพศเลย ดังภาพที่ 4
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3. ความดกไข
จากการศึกษาความดกไข (Fecundity) ตั้ งแตเ ดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2556 ถึ งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 จาก
ตัวอยางปูมาเพศเมียที่มีไขนอกกระดองจํานวน 72 ตัว พบความกวางกระดองของปูมาเพศเมียตั้งแต 5.77 -14.58เซนติเมตร
มีคาความดกไขตั้งแต 13,316.8 -1816198.08 ฟอง คาความดกไขมีคาเฉลี่ย 466,568.30 ±264,337.14 ฟอง โดยพบเดือนที่
มีความดกไขสูงสุด 2 ชวง ไดแก ชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 มีคาความดกไข871,169.8 ± 146,370.77ฟอง ชวงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 มีคาความดกไข 1,107,662 ± 237,025.63 ฟอง และเดือนที่มีคาความดกไขต่ําสุด คือเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2556 มีคาความดกไขเฉลี่ย 219,270.2 ± 104,018.87 ฟอง ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 4 คาดัชนีความสมบูรณเพศของปูมาเพศเมียในแตละเดือน บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
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ภาพที่ 5 คาความดกไขของปูมาเพศเมียไขนอกกระดอง บริเวณอาวคุงกระเบนจังหวัดจันทบุรี

าชภ

4. ขนาดของไขนอกกระดองปูมาเพศเมีย
จากการศึกษาขนาดของไขนอกกระดอง (Egg size) ปูมาเพศเมียตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2557 จากตัวอยางปูมาเพศเมียที่มีไขนอกกระดองจํานวน 72 ตัว โดยแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 5 และระยะที่ 6
ผลการศึกษาพบปูมามีขนาดไขตั้งแต 0.25– 0.56 มิลลิเมตร โดยระยะที่ 5 มีคาขนาดไขเฉลี่ย 0.32มิลลิเมตร และระยะที่ 6 มี
คาขนาดไขเฉลี่ย 0.39 มิลลิเมตร การศึกษาการพัฒนาของไข พบวาปูมาไขระยะที่ 5 มีสีสม ยังไมมีการพัฒนาของอวัยวะ
สําคัญ สวนปูมาไขระยะที่ 6 พบวามีการพัฒนาของตา และรยางคแลว ดังภาพ 6
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5. ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุของปูมาเพศเมีย
จากการศึกษาขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ (First Size at Maturity) ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2557 จากตัวอยางปูมาเพศเมีย 802 ตัว พบปูมาเพศเมียที่มีความสมบูรณเพศทั้งหมด 150 ตัว ตั้งแตระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 6
ผลการศึกษาพบวาขนาดแรกเริ่มสืบพั นธุของปูมาเพศเมียมี ขนาดความกวางกระดองเทากับ 10.10 เซนติเมตร ดังภาพที่ 7
โดยพบวาปูมาเพศเมียขนาดเล็กที่สามารถสืบพันธุได ซึ่งเปนปูมาเพศเมียที่มีรังไขอยูในระยะที่ 3 มีขนาดความกวางกระดอง
7.81 เซนติเมตร และปูมาเพศเมียที่มีความกวางกระดองใหญที่สุดที่สามารถสืบพันธุไดมีความกวางกระดอง 14.58 เซนติเมตร

ภาพที่ 6 ขนาดไขนอกกระดองของปูมาเพศเมีย บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
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ภาพที่ 7 ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุของปูมาเพศเมีย บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
6. ความสัมพันธระหวางความกวางกระดองกับความดกไขของปูมาเพศเมีย
จากการศึกษาความสัม พันธระหวางความกวางกระดองกับความดกไขของปู มาเพศเมียตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 พบปูมาเพศเมียที่มีไขนอกกระดองมีความกวางกระดองตั้งแต 5.77 – 14.58 เซนติเมตร
แ ล ะ พ บ ค วา มสั มพั นธ ร ะ ห ว า ง ค วา มก ว า ง ก ร ะ ด อ ง กั บ ค ว าม ด ก ไข เ ป นค วา ม สั ม พั น ธ เ ชิ ง เ ส นดั ง ส มก า ร
y = 15284x + 317159, R2 = 0.7258

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

7. ความชุกชุมของปูมาเพศเมียในแตละสถานีและฤดูกาล
จากการศึกษาความชุกชุมของปูมาเพศเมียในแตละสถานีตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
จากตัวอยางปูมาเพศเมีย 871 ตัว พบปูมาเพศเมียมีความชุกชุมมากที่สุดที่บริเวณหญาทะเลผมนาง Halodule pinifolia
(สถานีที่ 6) และพบความชุกชุมนอยที่สุดที่บริเวณปาชายเลนปลูก (สถานีที่ 1) ดังภาพที่ 8 และจํานวนปูมาเพศเมียแตละ
สถานี อยางไรก็ตามเมื่อนําไปทดสอบทางสถิติ ดวย One-Way ANOVA พบวาความชุกชุมของปูมาเพศเมียในแตละสถานีไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคั ญทางสถิติ (p>0.05) และจากการศึกษาความชุกชุ มของปู มาเพศเมีย ในแตล ะฤดูกาล ผล
การศึกษาพบปูมาเพศเมียในฤดูฝนมากกวาในฤดูแลง โดยในฤดูฝนพบทั้งหมด 487 ตัว (56%) และฤดูแลงพบทั้งหมด 384 ตัว
( 44%)
อย าง ไ ร ก็ ต า มเ มื่ อ นํ า ไป ท ด ส อ บ ท า ง ส ถิ ติ ด ว ย One-Way
ANOVA พ บ ว าค วา มชุ กชุ มข อ ง
ปูมาเพศเมียในแตละฤดูกาลไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)

ภาพที่ 8 ความชุกชุมของปูมาเพศเมียในแตละสถานีบริเวณอาวคุงกระเบนจังหวัดจันทบุรี
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8. ความสัมพันธระหวางการกระจายของปูมาเพศเมียกับปจจัยทางนิเวศวิทยา
จากการศึกษาความสั มพันธร ะหว างการกระจายของปู มาเพศเมี ยกับ ปจจัยทางนิเวศวิ ทยา ผลการศึ กษาพบการ
กระจายของปูมาเพศเมียมีความสัมพันธกับคาความลึกที่แสงสองถึง คาความเปนกรด-ดาง และคาอุณหภูมิโดยมีคาความลึกที่
แสงสองถึงเฉลี่ยเทากับ 105.17± 21.44 เซนติเมตร คาความลึกที่แสงสองถึงสูงสุดเทากับ 136.50 เซนติเมตร คาความลึกที่
แสงสองถึงต่ําสุดเทากับ 68.18 เซนติเมตร คาความเปนกรด-ดาง เฉลี่ยอยูที่ 8.21±0.09 สูงสุดเทากับ 8.34 ต่ําสุดเทากับ 8.01
สวนคาอุณหภูมเิ ฉลี่ยเทากับ 29.12± 0.14 องศาเซลเซียส โดยมีคาอุณหภูมิสูงสุดคือ 29.36 องศาเซลเซียส คาอุณหภูมิต่ําสุด
คือ 28.91 องศาเซลเซียส

ไพพ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

การศึกษาวัฏจักรการสืบพันธุและฤดูวางไของปูมา บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 พบวาเดือนที่พบปูมาเพศเมียที่มีความสมบูรณเพศ ซึ่งเปนปูมาเพศเมียที่มีรังไขอยูใน
ระยะที่ 3 และ 4 พบมากที่สุดในเดือนธันวาคม รองลงมาคือเดือนกุมภาพันธ และเดือนมีนาคม โดยมีคาเทากับ 21.59%20%
และ 16.08% นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับผลการศึกษาเรื่องคาดัชนีความสมบูรณเพศของปูมาเพศเมีย โดยพบวาชวง
เดือนที่มีคาดัชนีความสมบูรณเพศสูงสุดมี 2 ชวง คือชวงที่ 1 คือ เดือนตุลาคมและเดือนธันวาคมชวงที่ 2 คือ เดือนมีนาคมและ
เดือนเมษายน แสดงใหเห็นถึงความพรอมในการสืบพันธุในชวงเวลาดังกลาว โดยผูมีอํานาจและผูที่เกี่ยวของสามารถนําไปออก
นโยบายกําหนดการงดจับปูมาเพื่อเปดโอกาสใหปูมาเพศเมียไดเขาสูวัฏจักรในการสืบพันธุตอไป สําหรับผลการศึกษาความดก
ไขของปูมาเพศเมียซึ่งมีคาความดกไขตั้งแต 13,316.8 – 2,286,678.56 ฟอง มีคาความดกไขสูงสุดอยูในชวงเดือนกันยายน
และเดือนเมษายน แสดงให เห็นวาชวงเวลาดังกลาวเป นชวงฤดูการวางไข ซึ่งผูมี อํานาจและผูที่ เกี่ยวข องสามารถนําไปออก
นโยบายการหามจับแมปูไขนอกกระดองในชวงเดือนดังกลาว เพื่อใหแมปูไขนอกกระดองสามารถวางไขและเพิ่มโอกาสในการ
เจริญเติบโตของปูมาวัยออนตอไป นอกจากนี้ผลการศึกษายังทําใหทราบถึงขนาดแรกเริ่มสืบพันธุของปูมาเพศเมีย ซึ่งมีขนาด
ความกวางกระดอง 10.10 เซนติเมตร แสดงใหเห็นวาการใชประโยชนจากแมปูมาขนาดเล็กในปจจุบันมีปริมาณที่ลดลง ทําให
พบขนาดของปูมาเพศเมียที่มีขนาดใหญขึ้น โดยผูมีอํานาจและผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถนําไปออกนโยบายกําหนดขนาดของ
ปูม าที่ นํามาใช ป ระโยชน โ ดยการห ามจั บ ปู ที่มี ข นาดต่ํ ากว า 10.10 เซนติ เมตร จากขนาดความกว างกระดองเดิ ม 6.00
เซนติเมตร เพื่อใหเหมาะสมกับขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสใหปูมาเพศเมียมีการสืบพันธุและวางไขมากขึ้น
และไขสามารถที่จะฟกตัวและรอดชีวิต เพื่อเขาสูขายการประมงตอไป ตลอดจนผลการศึกษาในครั้งนี้ยังทําใหทราบถึงบริเวณ
ความชุกชุมของปูมาเพศเมียที่ พบวาแนวโนมความชุกชุมของปูมาเพศเมียจะอยูในบริเวณสถานีหญาทะเลผมนาง Halodule
pinifolia (สถานีที่ 6) แสดงใหเห็นวาหญาทะเลมีผลตอการดํ ารงชีวิต ของปูมาเพศเมีย ซึ่งผูมีอํานาจและผูมีสวนเกี่ยวของ
สามารถนําไปใชในการออกนโยบายเกี่ยวกับอนุรักษแหลงหญาทะเลตามธรรมชาติ รวมไปถึงการสงเสริมการปลูกหญาทะเล
เพื่อใหเปนแหลงที่อยูอาศัยและเปนที่หลบภัยของปูมาวัยออนตอไป การพบความชุกชุมของปูมาในแตละสถานีที่แตกตางกัน
เปนเพราะปูในกลุมขาวายน้ําในบริเวณชายฝง มักมีการแพรกระจาย และแหลงอาศัยที่แตกต างกันไป เชน ในบริเวณปาชาย
เลน พบความชุกชุมของปูมานอย เปนเพราะมีปูทะเล Scylla sp. อาศัยอยูอยางหนาแนน ซึ่งปูมามักตกเปนเหยื่อของปูทะเล
เนื่องจากมีขนาดตัว และกามที่เล็กกวา (Le Vay et al., 2007) ผลการศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุของปูมา พบวาภายหลังการ
ตั้งธนาคารปูมานั้น คาดัชนีความสมบูรณเพศและคาความดกไขของปูมามีคาลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผลกอนการตั้งธนาคาร
ปูมา สวนขนาดแรกเริ่มสืบพันธุพบวาขนาดไมแตกตางกันมากนัก คือ 10 เซนติเมตร (Kunsook, 2012) ดังตารางที่ 2 อยางไร
ก็ต ามการสรุป ว าภายหลั งการตั้ งธนาคารปูม า คาชีววิ ทยาการสืบ พั นธุ มีการลดลง ทําให สต อกของกลุ มประชากรปู มาก็ มี
แนวโนมลดลงดวยนั้น ยังไมสามารถสรุปได ควรมีการเฝาระวัง และทําการศึกษาแบบตอเนื่องอยางนอยสามป เนื่องจากยังมี
ปจจัยที่มีผลตอสตอกของประชากรปูมา อาทิเชน การอพยพเคลื่อนยายของปูมา ปจจัยทางกายภาพตาง ๆ ผูลา และฤดูกาล
เปนตน (Miller, 2001b) นอกจากนี้ผลการศึ กษานี้ยัง พบวาประสิทธิภาพของการทํ าธนาคารปูมาจะเพิ่มขึ้นหากมีการรั บ
บริจาคไขนอกกระดองระยะที่ 6 มาเพาะฟก เนื่องจากในระยะนี้ไขจะมีการพัฒนาของตา และรยางคเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่ง
จะเปนผลดี คือ อัตราการรอดตายของปูมาวัยออนหรือลูกปูจะมีมากขึ้น สวนบริเวณที่มีความเหมาะสมในการปลอ ยลูกปูมา
ไดแก บริเวณหญาทะเลผมนาง ซึ่งทําหนาที่เปนแหลงอาหารที่เหมาะสมตอการอนุบาลลูกปูมา ตลอดจนเปนแหลงหลบภัยจาก
ผูลากลุมตาง ๆ ดวย

รรณ

ตารางที่ 2 คาชีววิทยาการสืบพันธุของปูมา บริเวณอาวคุงกระเบนกอนและหลังการตั้งธนาคารปูมา
คาชีววิทยาการสืบพันธุ
กอนการตั้งธนาคารปูมา
หลังการตั้งธนาคารปูมา
(Kunsook, 2012)
(การศึกษาครั้งนี้)
คาดัชนีความสมบูรณเพศ
0.54-6.3%
0 - 2.59%
ความดกไข
572,138 ฟอง
466,568.30 ฟอง
ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ
10.62 cm
10.1 cm
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ไพพ

ขอเสนอแนะ
1. ในการศึกษาขั้นตอไป ควรมีการศึกษารังไขของปูมาในระดับมิญชวิทยา เพื่อศึกษาการพัฒนาของรังไขในระดับ
เซลล ซึ่งจะทําใหการพัฒนาการเจริญของรังไขของปูมามีความแมนยํามากขึ้น
2. การออกมาตรการที่เกี่ ยวของกับการปรั บปรุง การทํ าประมงปูม า เช น การกําหนดขนาดของปูมาที่จะนํ ามาใช
ประโยชน เปนตน จะตองสอบถามความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวในทุกฝาย กอนที่จะมีการออกมาตรการใด ๆ ออกมา เพื่อ
เปนการสงเสริมการจัดการทรัพยากรปูมาอยางยั่งยืน ซึ่งจําเปนที่จะตองใชความรวมมือแบบบูรณาการในทุกระดับ
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กรมประมง. 2556. สถิติการประมงแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ: ฝายสถิติและสารสนเทศการประมงกอง
เศรษฐกิจการประมง กรมประมง.
กุศล เรืองประเทืองสุข. 2552. ความสัมพันธระหวางพลวัตประชากรปูมา Portunus pelagicus (Linnaeus,
1758) กับปจจัยทางกายภาพของแหลงหญาทะเล อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร.ี วิทยานิพนธปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ชุตาภา คุณสุข, พรพิมล กาญจนวาศ และ พงษชัย ดํารงโรจนวัฒนา. 2557. การจัดการทรัพยากรปูมาแบบมีสวนรวม
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ประสิทธิภาพของผักพื้นบานในการบําบัดน้ําเลี้ยงปลาดุกลูกผสม
Efficiency of Indigenous Vegetables on Hybrid Catfish Culture Wastewater
Treatment

ัฏรำ

ไพพ

การศึกษาการบําบัดน้ําเลี้ยงปลาดุกลูกผสมดวยผักพื้นบาน โดยใชระบบการเลี้ยงปลาดุกผสมรวมกับการปลูกผักโดย
ไมใชดินแบบหมุนเวียนน้ํา ผักที่ใชในครั้งนี้มี 3 ชนิด ไดแก ผักบุง ผักคะนา และผักกวางตุง โดยใหการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมที่ไม
มีการปลูกผักรวมดวยเปนชุดควบคุม แตละชุดชนิดทําการทดลอง 3 ซ้ํา เปนเวลา 45 วัน วิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา
ของแข็ง และแอมโมเนีย ทุกสัปดาห เมื่อสิ้นสุดการทดลองวาผักทั้ง 3 ชนิด สามารถบําบัดน้ําเลี้ยงปลาดุกลูกผสมไดเปนอยางดี
โดยมีคาปริมาณออกซิเจนละลายน้ําสูง สวนปริมาณของแข็งและแอมโมเนียต่ํา แตกตางจากชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) ทั้งนี้ผักบุงจีนมีประสิทธิภาพในการบําบัดแอมโมเนียไดดีที่สุด
คําสําคัญ : ปลาดุกลูกผสม, ผัก, การบําบัดน้ํา

Abstract

บทนํา

ลัยร

าชภ

This study is about the treatment of water used in hybrid catfish cultivation by using local-grown
vegetables. By utilizing a system that allowed the cultivation of both hybrid catfish and vegetables,
without using soil, in the form of water circulation system. The vegetables used in this research were of 3
different kinds which were Chinese Convolvulus, Chinese Kale, and Chinese Cabbage with the use of a
system that cultivated the catfish only, with no vegetables grown, acted as a controlled unit. Each
experimental unit was repeatedly tested three times for a duration of 45 days. The analysis of dissolved
oxygen level, total solid, and ammonia was carried out weekly. After the completion of the experiment
found that all 3 kinds of vegetables were able to treat the water the used in the cultivation of catfish
effectively with high level of dissolved oxygen and low levels of total solid and ammonia in which
differed from the controlled unit with statistical significant difference (p < 005). Chinese Kale was the
most effective in the treatment of ammonia.
Keywords: Hybrid Catfish, Vegetables, Water treatment
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ปลาดุกลู กผสม (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) จัด เปนปลาเศรษฐกิ จที่นิยมเลี้ยงและบริโภค
เนื่องจากเปนปลาที่เลี้ยงงาย มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดดีและสามารถเลี้ยงใน
อัตราความหนาแนนสูงได ปญหาที่สําคัญในการเลี้ยงปลาในอัตราความหนาแนนสูงปญหาหนึ่งคือมีปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท
และไนเตรท ในน้ําคอนขางสูง(สุทินและคณะ, 2548) ซึ่ง มันสิน และไพพรรณ(2544) กลาววาปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท
และไนเตรท ที่สูงเกินไปจะสงผลใหปลาชะงักการเจริญเติบโตจึงตองมีการเปลี่ย นถายน้ําเพื่อลดปริมาณของแอมโมเนีย ไน
ไตรท และไนเตรท ใหอยูใ นปริม าณที่เหมาะสมในการเปลี่ย นถายน้ํ าแตละครั้งจะทําใหสิ้ นเปลื องคาแรงงานและคาใชจาย
อยางไรก็ดีในปจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเริ่มมีการจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพเชนการเลี้ยงสัตวน้ําดวยระบบหมุนเวียน
ผานการบําบัดดวยวิธีการตางๆเชนการเลี้ยงปลากะรัง (ยงยุทธและคณะ,2546) การเลี้ยงกุงกามกรามวัยออน (กมลวรรณ
,2548) และการเลี้ยงหอยเปาฮื้อ (ชูสินธและคณะ, 2550) จากงานวิจัยดังกลาวเราจะพบวาสวนใหญจะเปนการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํากรอยจนถึงน้ําเค็มทั้งนี้เพื่อลดคาใชจายในการนําน้ําเค็มมาใชในการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรที่อยูหางไกลจากทะเลและลด
การปลอยน้ําเค็มสูแหลงน้ําจืดซึ่งเปนพื้นที่เกษตรกรรมเปนสวนใหญแตปจจุบันการเลี้ยงสัตวน้ําจืดในระบบหมุนเวียนยังมีไมมาก
นักจากสภาวะการขาดแคลนน้ําจืดในปจจุบันการเลี้ยงสัตวน้ําจืดในระบบหมุนเวียนน้ํานํากลับมาใชใหมนาจะเปนจุดเริ่มตนของ
การพัฒนาและสงเสริมใหมีประสิทธิภาพทางการผลิตมากขึ้นซึ่งของเสียจากการเลี้ยงปลามีแรธาตุที่ตองการในพืช โดยเฉพาะผักกิน
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ใบทางคณะวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําผักกินใบชนิดตาง ๆ มาบําบัดน้ําในการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม โดยนํามาผานระบบหมุนเวียนที่
มีการปลูกพืช ใหพืชไดใชแรธาตุจากน้ําเสียใหน้ํากลับมามีคุณภาพที่ดีอยูเสมอและยังสามารถผลิตผักปลอดสารพิษ ซึ่งในขณะนี้
เปนที่นิยมในการบริโภคอยางมากโดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ํา ในบอเลี้ย งปลาดุก ลูกผสม
รวมกับการปลูกผักชนิดตาง ๆ เปรียบเทียบกับการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมโดยวิธีการเปลี่ยนถายน้ํา

วัตถุประสงคของการวิจัย

ไพพ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผักบุงจีน ผักคะนา และผักกวางตุง ในการบําบัดน้ําเลี้ยง
ปลาดุกลูกผสม

วิธีการดําเนินการวิจัย

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

1. การวางแผนการทดลอง เปนแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomize Design) โดยแบงเปน
4 ชุดการทดลอง ทําการทดลอง 3 ซ้ํา ระยะเวลาทดลอง 42 วัน รายละเอียดดังนี้
ชุดการทดลอง 1 อาหารสูต รควบคุม (control) การเลี้ย งปลาดุกลูกผสมที่ ไมมี การปลูกผักรวมด วย แตมี การ
เปลี่ยนถายน้ํา 50%
ชุดการทดลอง 2 การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมบําบัดน้ําผานระบบหมุนเวียนดวยการปลูกผักบุงจีน
ชุดการทดลอง 3 การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมบําบัดน้ําผานระบบหมุนเวียนดวยการปลูกผักคะนา
ชุดการทดลอง 4 การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมบําบัดน้ําผานระบบหมุนเวียนดวยการปลูกผักกวางตุง
2. การเตรียมการทดลอง เตรียมภาชนะขนาดความจุ 100 ลิตร มีทางน้ําเขาน้ําออกติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อนําน้ําเขา
สูระบบหมุนเวียน เติมน้ําเขาถังมีความสูง 20เซนติเมตร ติดตั้งโครงสรางของระบบหมุนเวียนน้ําในภาชนะเลี้ยง โดยมีเครื่องสูบ
น้ํา สูบน้ําจากกะละมังเลี้ยงปลาเขาระบบน้ําหมุนเวียนตลอดเวลาและมีทางน้ําออกจากระบบหมุนเวียน เขากะละมังเลี้ยงปลา
การสูบน้ําจะเปนลักษณะของระบบน้ําหมุนเวียนโดยเริ่มตั้งแตตนจนสิ้นสุดการทดลอง สุมปลาดุกลูกผสมความยาวเฉลี่ย 2-3
นิ้ว ลงเลี้ยงในภาชนะ 15 ตัว สําหรับผักที่ใชนําเมล็ดผักเพาะกลาใสเมล็ดในหลุมฟองน้ํา 2-3 เมล็ด รดน้ําใหชุมรอจนผักออก
รากจึงนําตนกลามาปลูกในระบบน้ําหมุนเวียน โดยใหรากแชอยูในน้ํา มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อสามารถรับประทานได ตาม
อายุผัก
3. ดําเนินการทดลอง เมื่อติดตั้งระบบเปนที่เรียบรอยแลว ดําเนินการทดลองโดยใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปวันละ 2 มื้อ
เวลา 08.00 น. และ 16.00 น. ใหปลากินจนอิ่ม เปนเวลา 42 วัน ทําการวิเคราะห ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํ า ปริมาณ
ของแข็ง และแอมโมเนีย ในน้ําทุก 7 วัน ตามวิ ธีการของ APHA (1995) จนสิ้ นสุด การทดลอง บันทึ กค าที่ ได เ พื่อนํามา
คํานวณหาคาประสิทธิภาพของการบําบัด
4. นําขอมูลประสิทธิภาพการบําบัดออกซิเจน ปริมาณของแข็ง และแอมโมเนีย มาการวิเคราะหทางสถิติเพื่อศึกษา
ความแตกตางประสิทธิภาพการบําบัดดวยผักชนิดตาง ๆ โดยใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) และ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอรเซ็นต (Duncan, D.B., 1955)

ผลการวิจัย
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จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ําในบอเลี้ยงปลาดุกลูกผสมรวมกับการปลูกผักโดยไมใชดินเปนเวลา 42
วันโดยทําการศึกษาปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ปริมาณของแข็งทั้งหมด และแอมโมเนีย เมื่อสิ้นสุดการทดลองมีผลดังนี้
1. ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ในชุดการทดลองที่เลี้ยงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย ชุดการทดลอง
ที่เลี้ยงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงจีน ผักคะนา และผักกวางตุง เฉลี่ยตลอดการทดลองมีคาเทากับ 2.420, 5.353, 6.227
และ 5.640 มิลลิกรัมตอลิตรตามลําดับ เมื่อนําปริมาณออกซิเจนละลายน้ําไปวิเคราะหความแปรปรวนพบวามีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) (ตารางที่ 1 ภาพที่ 1) การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักคะนามีปริมาณออกซิเจนละลายน้ําสูง
ที่สุด (6.227 มิลลิกรัมตอลิตร) รองลงมาไดแกการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักกวางตุง (5.640 มิลลิกรัมตอลิตร) การเลี้ยง
ปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงจีน (5.353 มิลลิกรัมตอลิตร) และการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย (2.430
มิลลิกรัมตอลิตร) ตามลําดับ โดยปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในแตละสัปดาห ของชุดการทดลองที่เลี้ยงปลาดุกลูกผสมโดยไมมี
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การปลูกผักรวมดวย ชุดการทดลองที่เลี้ยงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงจีน ผักคะนา และผักกวางตุง มีคาอยูในชวง 0.800 –
4.867, 2.667 – 8.400, 3.967 – 9.600 และ 2.533 – 10.267 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 2
ตารางที่ 1 คุณภาพน้ําในบอเลี้ยงปลาดุกลูกผสมเฉลี่ยตลอดการทดลอง (คาเฉลี่ย + สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
คุณภาพน้ํา
ชุดการทดลองที่1 ชุดการทดลองที่2 ชุดการทดลองที่3 ชุดการทดลอง ที่4
5.353
6.227
5.640
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา
2.420
c
b
a
+0.364
+0.253
+0.040b
(มิลลิกรัมตอลิตร)
+0.265
508.667
455.333
466.667
ปริมาณของแข็งทั้งหมด
520.667
a
ab
c
+40.067
+15.011
+8.083bc
(มิลลิกรัมตอลิตร)
+13.317
2.0600
2.6033
3.3633
แอมโมเนีย
3.2867
a
b
b
+0.1493
+0.4077
+0.4661a
(มิลลิกรัมตอลิตร)
+0.2178
หมายเหตุ : อักษรกํากับที่ตางกันในแถวเดียวกันหมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
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ภาพที่ 1 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําและบีโอดีในน้ําเลี้ยงปลาดุกลูกผสมเฉลี่ยตลอดการทดลอง

ภาพที่ 2 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในน้ําเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในแตละสัปดาห
2. ปริมาณของแข็งทั้งหมด ชุดการทดลองที่เลี้ยงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย ชุดการทดลองที่เลี้ยง
ปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงจีน ผักคะนา และผักกวางตุง มีคาเฉลี่ยตลอดการทดลองเทากับ 520.667, 508.667, 455.333
และ 466.667มิล ลิ กรัม ต อลิ ต รตามลําดั บ (ตารางที่ 1 ภาพที่ 3) เมื่ อนํ าปริ ม าณของแข็ ง ทั้ง หมดในน้ําไปวิ เ คราะหค วาม
แปรปรวนพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวยมีปริมาณ
ของแข็งสูงที่สุด (520.667 มิลลิกรัมตอลิตร) รองลงมาไดแกการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมรวมกับผั กบุงจีน (508.667 มิลลิกรัมตอ
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ลิตร) การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักกวางตุง (466.667 มิลลิกรัมตอลิตร) และการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักคะนา
(455.333 มิลลิกรัมตอลิตร) ตามลําดับ โดยปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ําในแตละสัปดาห ของชุดการทดลองที่เลี้ยงปลาดุก
ลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย ชุดการทดลองที่เลี้ยงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงจีน ผักคะนา และผักกวางตุ ง มีคาอยู
ในชวง 186.667 -906.667, 200.000-916.667, 153.333- 633.333 และ160.000-1043.333 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ
ดังแสดงในภาพที่ 4

ิทยา

ลัยร

าชภ

ภาพที่ 3 ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ําเลี้ยงปลาดุกลูกผสมเฉลี่ยตลอดการทดลอง
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ภาพที่ 4 ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ําเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในแตละสัปดาห
3. แอมโมเนีย ในน้ําเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในชุดการทดลองที่เลี้ยงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย ชุดการ
ทดลองที่เลี้ยงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงจีน ผักคะนา และผักกวางตุง มีคาเฉลี่ยตลอดการทดลอง เทากับ 3.2867, 2.0600,
2.6033 และ3.3633มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ (ตารางที่ 1 ภาพที่ 5)เมื่อนําคาแอมโมเนียไปวิเคราะหความแปรปรวนพบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) พบวาการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักกวางตุง มี แอมโมเนียสูงที่สุด (3.3633
มิลลิกรัมตอลิตร) รองลงมา ไดแก การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย (3.2867 มิลลิกรัมตอลิตร) การเลี้ยง
ปลาดุกลูกผสมรวมกับผักคะนา (2.6033 มิลลิกรัมตอลิตร) และการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงจีน (2.0600 มิลลิกรัมตอ
ลิตร) ตามลําดับ โดยแอมโมเนียในแตละสัปดาห ของชุดการทดลองที่เลี้ยงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย ชุด การ
ทดลองที่เลี้ยงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงจีน ผักคะนา และผักกวางตุง มีคาอยูในชวง 1.7290 - 4.5617, 0.3453 – 6.8887,
0.6177 – 7.3173 และ1.6563 – 6.3560 มิลลิกรัมตอลิตรตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 6
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ภาพที่ 5 แอมโมเนียในน้ําเลี้ยงปลาดุกลูกผสมเฉลี่ยตลอดการทดลอง

ภาพที่ 6 แอมโมเนียในน้ําเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในแตละสัปดาห

สรุปและอภิปรายผล

มห
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จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ําในบอเลี้ยงปลาดุกลูกผสมรวมกับการปลูกผักโดยไมใชดินเปนเวลา 42
วัน พบวา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยูในชวง 2.420 + 0.265 ถึง 6.227 + 0.253 มิลลิกรัมตอลิตร ปริม าณของแข็ง เฉลี่ย
ตลอดการทดลองมีคาอยูในชวง 455.333 + 15.011 ถึง 520.667 + 13.317 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียอยูในชวง 2.0600 +
0.1493 ถึง 3.2867+ 0.2178 มิลลิกรัมตอลิตร โดยจะพบวา การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย มีคาปริมาณ
ของแข็ง และแอมโมเนีย สู งกวาการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมรวมกับการปลู กผักบุ งจีน ผักคะนา และผักกวางตุง แตมีปริมาณ
ออกซิ เจนละลายน้ําต่ํากว าการเลี้ ยงปลาดุ กลู กผสมรวมกั บการปลูกผักบุง จีน ผั กคะน า และผั กกวางตุ ง และพบว าปริม าณ
ของแข็งมีแนวโนมสูงขึ้นเมื่อเลี้ยงปลานานขึ้น แตกตางจากปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา และแอมโมเนีย มีแนวโนมลดลงเมื่อ
เลี้ยงนานขึ้น ในการเลี้ ยงปลาดุ กลูกผสมร วมกั บการปลูกผักบุ งจีนมี ป ริม าณแอมโมเนีย ในน้ํ าต่ํา ที่สุด เมื่อเทีย บกับ ชุด การ
ทดลองอื่น อยางไรก็ดีทุกชุดการทดลองมี ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํามีคาอยูในชวงที่ปลาดุกลูกผสมสามารถเจริญเติบโตได
จะเห็ นได วาการเปลี่ ย นแปลงคุ ณภาพน้ําของบ อเลี้ ยงปลาในชุ ด การทดลองที่มี การเลี้ ย งปลาดุ กลูกผสมร วมกั บ
ผักคะนามีปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ําต่ํ าที่สุดทั้งนี้เนื่องจากผักคะนามีรากเปนลั กษณะรากแกวและรากฝอยสีน้ําตาลซึ่ง มี
ขนาดเล็กเปนจํานวนมาก (กมลวรรณ, 2555 อางถึง ยุพยงษ, 2546) จึงทําใหสามารถดักจับตะกอนหรือปริมาณของแข็งในน้ํา
ไดดีกวาชุดการทดลองอื่นๆอยางไรก็ดีการที่เลี้ยงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักชนิดตางๆมีปริมาณของแข็งทั้งหมดต่ํากวาชุดการ
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ทดลองที่เลี้ยงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย ชุดการทดลองที่มีการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงมีแอมโมเนีย
ละลายน้ําต่ําสอดคลองกับการศึกษาของภวรรณตรี (2550) ที่ศึกษาความเปนไปไดของการเลี้ยงปลาทับทิมรวมกับการปลูกผัก
โดยไมใชดินโดยกลาววา ชนิดของผักที่เหมาะสมตอการบําบัดนั้นคือผักบุงจีนพบวาผักบุงจึงกลาวไดวาผักบุงมีปะสิทธิภาพใน
การบําบัดแอมโมเนียดีที่สุดสวนไนไตรท ไนเตรทและฟอสเฟตละลายน้ํามีปริมาณใกลเคียงกับชุดการทดลองที่มี การเลี้ยงปลา
ดุกลูกผสมรวมกับผักคะนาและผักกวางตุง ซึ่งในสัปดาหแรกหลังจากลงปลามีแอมโมเนียสูงเกิดจากกระบวนการกิน อาหาร
การหายใจ การขับถาย และการยอยอาหารของปลาแตหลังจากมีการเจริญเติบโตของผักไประยะหนึ่ง ปริมาณแอมโมเนีย จะ
ลดลงอยูในชวงที่ปลาสามารถเจริญเติบโตได
สวนปริ ม าณออกซิ เ จนละลายน้ํ า บี โ อดี ค าสภาพด างและความกระด างของแต ล ะชุ ด การทดลองจะลดลงเมื่ อ
ระยะเวลาในการเลี้ยงปลานานขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ ภวรรณตรี (2550) ที่ศึกษาความเปนไปไดของการเลี่ยงปลา
ทับ ทิ มร วมกับ การปลู กผั กโดยไมใ ช ดินแบบเนื่ องจากมี การทํ างานของกระบวนการไนตริฟ ริ เ คชั นโดยแบคที เรี ย พวกที ่ ใ ช
ออกซิ เจนในการเปลี่ย นแอมโมเนียเปนไนไตรท และเปลี่ย นไนไตรทเป นไนเตรท ทําใหต องมี การใชออกซิเ จนปริมาณมาก
ปริมาณออกซิเจนจึงลดลงและความกระดางรวมมีคาอยูในชวงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม (กรมประมง
,2558)พบวาปริมาณของแข็ง บีโอดี ไนไตรท และไนเตรท มีแนวโนมสูงขึ้นเมื่อเลี้ยงปลานานขึ้นแตกตางจากปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ํา คาสภาพดาง ความกระดางรวม แอมโมเนีย และฟอสเฟตที่มีแนวโนม ลดลงเมื่อเลี้ยงนานขึ้นในการเลี้ยงปลาดุ ก
ลูกผสมรวมกับการปลูกผักบุงจีนมีปริมาณแอมโมเนียในน้ําต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับชุดการทดลองอื่น
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วัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเปลือกกุงผง เพื่อศึกษาปริมาณเปลือกกุงผงที่เหมาะสมใน
ผลิตภัณฑขนมปง โดยเสริมปริมาณเปลือกกุงผงที่ระดับ 0-25% (โดยน้ําหนัก) เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
ผลิตภัณฑเสริมเปลือกกุงผง และศึกษาการยอมรับของผูทดสอบที่มีตอผลิตภัณฑ ผลการวิจัย พบวา เปลือกกุงผงมีคาสี L* b*
และ a* เทากับ 48.67 15.04 และ 2.53 ตามลําดับ มีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และเถา เทากับ 25.73 9.51
1.57 48.65 และ 1.95% ตามลําดับ ผลการเสริมเปลือกกุงผงในขนมปง พบวาการใสเปลือกกุงผงในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมีผลให
ผลิตภัณฑมี คา L* และคา b* ลดลงและคา a* เพิ่มขึ้น โดยมีคา L* อยูในชวงระหวาง 58.39-67.28 คา b* อยูในชวงระหวาง
28.62-30.00 และคา a* อยูในชวงระหวาง 8.11-14.37 ผลิตภั ณฑมีปริมาณความชื้น 31.26-33.99% ปริม าณโปรตีน 9.2910.48% ปริมาณไขมัน 5-20% ปริมาณเยื่อใย 49.80-52.91% และเถา 1.97-3.51% โดยขนมปงมีปริมาตรจําเพาะเทากับ 1.962.13 cm3/g สําหรับคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบวาผูทดสอบยอมรับการเสริมเปลือกกุงผงในผลิตภัณฑขนมปงที่ระดับ 515% โดยคาเฉลี่ยการยอมรับมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับผลิตภัณฑที่ไมมีการเสริมเปลือกกุงผง
คําสําคัญ: เปลือกกุง เปลือกกุงผง ขนมปง

Abstract

ิทยา

ลัยร

าชภ

The objectives of this research were to study the physical and chemical properties of shrimp
shell powder (SSP), to study the optimal concentrations of SSP in bread by adding SSP at 0-25 % (w/w),
and to study the physical and chemical properties of SSP on product, and the satisfaction of testers. The
result showed that the color values of SSP were 48.67 (L*), 15.04 (b*) and 2.53 (a*), respectively. The
chemical compositions of SSP were 25.73% of moisture, 9.51% of protein, 1.57 % of fat, and 48.65 % of
ash. The effect of SSP on bread quality indicated that the increasing in SSP decreased L* and b*, but
increased a* value. The color value of products were 58.39-67.28 (L*), 28.62-30.00 (b*), and 8.11-14.37
(a*). The chemical compositions of products were 31.26-33.99% of moisture, 9.29-10.48% of protein, 520% of fat, 49.80-52.91% of fiber, and 1.97-3.51% of ash with specific volume of bread was 1.96-2.13
cm3/g. In addition, sensory evaluation demonstrated that products containing SSP received the highest
score at 5-15% SSP on bread product. The average value showed no significant difference (P>0.05) when
compared with the product with no SSP added.
Keywords: Shrimp shell, Shrimp shell powder, Bread
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มห
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เปลือกกุง (Shrimp shell) เปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมการสงออกกุงแชแข็งที่นาสนใจชนิดหนึ่ง ที่มีสวนของ
เศษเหลือคือ เปลือกกุงและหัวกุง ซึ่งหัวกุงเปนสวนที่เหลือจากการแปรรูปอยูมากที่สุดประมาณ 34-45% ของวัตถุดิบที่ใชใน
การแปรรูป (Meyers et al., 1973) โดยในป พ.ศ. 2550 ผลผลิตกุงของโลกมีปริมาณ 2,100,000 ตัน ซึ่งประเทศไทยผลิตได
530,000 ตัน เปนอันดับ 1 ของโลก (ปรีชา, 2552) นอกจากนั้นประเทศไทยถือไดวาเปนประเทศที่มีปริมาณการผลิตและการ
สงออกกุงแชแข็งรายใหญเปนลําดับตนของโลกคิดเปน 26% ของปริมาณผลผลิตโลก (กรมการคาภายใน สํานักงานสงเสริม
การคาสินคาเกษตร, 2554) ในป พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตกุงสดแชแข็ง 195,000 ตัน (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) ซึ่งจะมีเศษเหลือจากกุงประมาณ 160,000 ตัน จึงทําใหมีปริมาณมากในแตละ
ป เปลือกกุงถือไดวาเปนเศษเหลือที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงโดยหัวกุงมีโปรตีน 56.95% (นพวรรณ และคณะ, 2549) และยังมี
สารสี Astaxanthin เปนองคประกอบสูง ซึ่งสามารถนํามาใชทดแทนแหลงโปรตีนอื่นและชวยปรับปรุงลักษณะสีของผลิตภัณฑ
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ตางๆได นอกจากนี้ เปลือกกุ งยั งพบว ามี สารประกอบโพลิแซ็กคาไรด ซึ่งเป น ไบโอโพลิเมอรที่ เรี ยกวา ไคติ น (Chitin) เป น
องค ประกอบหลั กที่ มี อยู มากทั้ งในเปลือกกุ งและหัวกุ ง โดยสามารถนํ าไปใช ประโยชนหลายด านทั้ งในอุ ตสาหกรรมยา เคมี
เครื่องสําอาง อาหารและเครื่องดื่ม
ดังนั้นงานวิจัยนี้ผูวิจัยจึงตองการศึกษาการนําเปลือกกุง ซึ่งเปนสวนที่เหลือทิ้งมาใชประโยชนโดยการเพิ่มมูลคาของ
วัตถุดิบและเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑขนมปง โดยศึกษาองคประกอบทางเคมีของเปลือกกุงผง และศึกษาปริมาณเปลือกกุงผงที่
เหมาะสมในผลิตภัณฑขนมป ง เนื่องจากเปลื อกกุง มีองคป ระกอบทางโภชนาการสูง จึง มีแ นวโนม ของความเป นไปได ในการ
นํามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไดเปนอยางดี นอกจากจะชวยเพิ่มมูลคาของเหลือทิ้งแลวยังสามารถนําผลการวิจัยไป
พัฒนาเปนผลิตภัณฑใหมชนิดตางๆไดหลากหลายยิ่งขึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย

ิทยา
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าชภ
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1.การเตรียมเปลือกกุงผง
เปลือกกุงที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดมาจากบริษัทจันทบุรีซีฟูดส อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ซึ่งเปนเปลือกของกุงกุลาดํา
(Tiger prawn, Penaeus monodon) โดยใชเปลือกกุงสดซึ่งผลิตในวันดังกลาวใชระยะเวลาดําเนินการหลังจากปอกเปลือก
ไมเกิน 1 ชั่วโมง ควบคุมอุณหภูมิไมเกิน 15C ตลอดระยะเวลาการขนสงมายังหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จากนั้ นนํามาผ านการล างน้ําให ส ะอาดปรั บ สภาพให เ ป น กลางด ว ยกรดและด า ง
(NaOH และ HCI) ก อนอบให แ ห ง ที่ อุ ณ หภู มิ 55C และบดให มี ข นาดเล็ ก ผ า นตะแกรงร อ นขนาด 100 mesh กอน
นําเปลือกกุงผงไปประกอบสูตรของผลิตภัณฑอาหารทดลอง ทําการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ตามวิธีของ
AOAC (1990)
2.การศึ กษาเปลื อกกุ ง ผงที่ เ หมาะสมในผลิ ต ภั ณฑ ข นมป ง
วิธีการผสมใชวิธีแบบสปนส-โด โดยนวดสวนผสมสปนสซึ่งประกอบดวยแปงสาลีโ ปรตี น สู ง ยี ส ต น้ํา ตาล และน้ํา
ใหเขากันและพักแปงไวใหขึ้นเปนสองเทาที่อุณหภูมิหอง ขั้นตอนในการผลิตสวนโด โดยผสมเปลือกกุงปริมาณ 0 5 10 15
20 และ 25% ของน้ําหนักแปง นวดผสมเปลือกกุงผงใหเขากับแปง นมผง เกลือ น้ําตาล น้ํา และไขจนสวนผสมเขากัน
จากนั้นนําสวนสปนสที่พักไวมานวดผสมนวดตอจนเกือบเนียน เติมเนยขาว และนวดตอจนเนียน พักไวประมาณ 20 นาที
แบ ง แป ง ที่ หมั กไดกอนละ 50 กรั ม คลึ ง ให กลม พั กไว ใ ห ขึ้นเปนสองเท า ที่อุณหภูมิ ห อง นํ าเขาอบที่ อุ ณหภู มิ 180C
จนกระทั่งสุก ทิ้งไวใหเย็น จากนั้นนํามาวิเคราะหคุณภาพทางเคมีและทางกายภาพ ไดแก ความชื้น เยื่อใย โปรตีน ไขมัน เถา
และคารโบไฮเดรต ตามวิธีการ AOAC (2000) วัดคาสี (Color meter) วัดปริมาตรจําเพาะของผลิตภัณฑขนมปงเสริมเปลือก
กุงผง โดยวิธี Rapseed displacement ใชเมล็ดงาในการแทนที่ (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2527) และ
วิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่มีตอผลิตภัณฑ
4.การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหทางสถิติ มีการวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized
Design) วิเคราะหความแปรปรวนโดยใช ANOVA (Analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของขอมูล
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
สําหรับการทดสอบการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) วิเคราะหความแปรปรวนโดยใช ANOVA
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และทดสอบความแตกตางดวยวิธี Duncan’s Multiple Range Test

ผลการวิจัย
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าว

1. ผลการวิเคราะหคุณภาพเปลือกกุงผง
ผลการวิเคราะหคุณภาพดานสีของเปลือกกุงผง พบวา เปลือกกุงผงมีคาความสวาง (L*) 48.67 คาสีแดง (a*) 2.53
และคาสีเหลือง (b*) 15.04 โดยลักษณะสีของเปลือกกุงที่ผลิตไดมีสีสมแดง เนื่องจากในเปลือกกุงมีโปรตีนชื่อ อัลฟา-ครัสตาไซ
ยานิน (α-crustacyanin) เปนสวนประกอบ ภายในโมเลกุลจะมีรงควัตถุสีแดงชื่อแอสตาแซนธิน (Astaxanthin) อยูภายใน
แอสตาแซนธิ นเปนรงควั ตถุใ นกลุมเดียวกับแคโรทีน (Carotenoids) การเกาะกันระหว าง รงควัต ถุนี้ทํ าใหเกิ ดเป นโปรตี น
เชิงซอน มีผลทําใหคาการดูดกลืนแสงสูงขึ้นในชวงแสงสีเขียว-มวงในสัตวทะเล โดยเมื่อเปลือกกุงโดนความรอนโปรตีนเชิงซอน
เกิดการเสียสภาพธรรมชาติ แอสตาแซนธินที่อยูภายในหลุดออกมาเปนอิสระสารสีที่เปนอิสระนี้ใหสีแดง แสดงใหเห็นวาเมื่อ
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Table 1 Chemical compositions of shrimp shell powder (SSP)
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Chemical compositions
Contents(%)
Moisture
25.73
**
Protein
9.51
Fat
1.57
Ash
1.95
fiber
48.65
** Corrected crude protein = (total N-chitin N)*6.25
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โปรตีนเสียสภาพจะเห็นเปลือกกุงมีสีแดง (นิรนาม, 2557) ผลการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของเปลือกกุงผง พบวา เปลือกกุง
ผงมีปริมาณความชื้น 25.73% โปรตีน 9.51% ไขมัน 1.57% เยื่อใย 48.65% และเถา 1.95% ดังแสดงใน Table 1
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2. ผลการศึกษาการเสริมเปลือกกุงผงในผลิตภัณฑขนมปง
ผลการเสริมเปลือกกุงผงในผลิตภัณฑขนมปง (Figure 1) พบวา คา L* และคา b* ลดลงขณะที่คา a* เพิ่มขึ้นเมื่อใสเปลือก
กุงผงในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคา L* อยูระหวาง 58.39-67.28 สวนคา b* อยูระหวาง 28.62-30.00 และคา a* อยูระหวาง 8.1114.37 (Table 2) โดยปริมาตรจําเพาะของขนมปงเสริมเปลือกกุงผงที่ระดับ 0 5 10 15 20 และ 25% มีคาเทากับ 2.19 2.13
2.12 2.10 2.00 และ 1.96 cm3/g ตามลําดับ (Table 3)
ผลการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ (Table 4) พบวา ปริมาณความชื้นและปริมาณโปรตีนของผลิตภัณฑมี
ความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับผลิตภัณฑที่ไมเสริมเปลือกกุง ผง โดยมีคาปริมาณความชื้นเทากับ 31.2633.99% ปริมาณโปรตีนเทากับ 9.29-10.48% สวนปริมาณไขมันของผลิตภัณฑเสริมเปลือกกุงผงที่ระดับ 5-20% มีความแตกตาง
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับผลิตภัณฑที่ไมเสริมเปลือกกุงผงโดยมีคาเทากับ 5.23-6.33% ขณะที่ 25% ของปริมาณ
เปลือกกุ งผงมีปริมาณไขมั นที่ แตกต างอยางมี นัยสํ าคั ญทางสถิติ (p<0.05) กั บผลิต ภัณฑ ที่ไ มเ สริ มเปลือกกุ งผงมีค าเทากั บ
8.04% ขณะที่ปริมาณเยื่อใยและปริมาณเถาของผลิตภัณฑมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับผลิตภัณฑที่ไมมี
การเสริมเปลือกกุงผง โดยปริมาณเยื่อใยมีคาเทากับ 49.80-52.91% และปริมาณเถามีคาเทากับ 1.97-3.51%
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู ทดสอบที่มี ตอผลิ ตภัณฑ (Table 5) พบวา คุณภาพทางประสาทสัมผั สดาน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส ผูทดสอบยอมรับใหมีการเสริมเปลือกกุงผงในผลิตภัณฑไดที่ระดับ 5-20% สวนดาน
ความชอบโดยรวมผูทดสอบใหการยอมรับที่ระดับ 5-15% โดยมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับผลิตภัณฑที่
ไมมีการเสริมเปลือกกุงผง

(a)
(b)
Figure 1 Developed bread with different supplement of SSP contents
(a) Outside breads (b) Inside breads
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Shrimp shell
Color values of bread
(%)
Lightness (L*)
Yellowness (b*)
Redness (a*)
d
b
0
67.28
30.00
8.11a
5
64.84c
29.55ab
10.24b
29.49ab
10.49b
10
64.29c
29.24ab
10.96b
15
63.81c
28.76a
12.71c
20
61.36b
58.39a
28.62a
14.37d
25
abcd
means in the same column with different superscripts are significantly different (P≤0.05)
ns
means are not significantly different (P>0.05)
Color values : L* indicates lightness from white=100 (+) to black=0 (-)
a* indicates red (+) to green (-)
b* indicates yellow (+) to blue (-)
Table 3 Specific volume of developed bread

Specific volume (cm3/g)

Shrimp powder (%)

ลัยร

าชภ

0
2.19ab
5
2.13ab
10
2.12ab
15
2.10ab
20
2.00 b
25
1.96a
ab
means in the same column with different superscripts are significantly different (P≤0.05)

มห
าว
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Table 4 Chemical compositions bread with different supplement of SSP contents
Shrimp shell
Chemical compositions of bread (%)
ns
(g)
Moisture
Ash
Fiber
proteinns
Fat
Carbohydrate
a
a
a
0
31.26
1.97
49.80
9.29
5.23
nd
b
ab
a
5
32.38
2.35
51.38
9.38
5.93
nd
b
b
a
52.25
9.90
6.11
nd
10
32.86
2.55
c
b
a
15
2.85
9.97
52.74
33.03
6.12
nd
d
b
a
20
33.19
3.13
52.79
10.45
6.33
nd
e
b
b
52.91
10.48
8.04
nd
25
33.99
3.51
abcd
means in the same column with different superscripts are significantly different (P≤0.05)
ns
means are not significantly different (P>0.05)
nd =not detect
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Table 5 Sensory evaluations of bread with different supplement of SSP contents
taster

b

b

6.67
7.17b
6.83b
6.58b
6.08ab
5.42a

7.08
6.50b
6.33b
6.50b
6.42b
5.00a

b

7.08
6.92b
6.33ab
6.25ab
5.92ab
5.25a

b

6.92
6.83b
6.58ab
6.42ab
6.08ab
5.50a

b

6.75
6.75b
6.83b
6.67b
6.33b
5.25a

ี

abcd

รรณ

0
5
10
15
20
25

color

Sensory evaluation
Order
Appearance Toughness

Overall liking
c

7.33
6.50bc
6.83bc
6.75bc
6.25b
5.33a

mean
s in
the
same
colum
n with
differe
nt

ไพพ

Shrimp shell
(%)

มห
าว

สรุป

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

superscripts are significantly different (P≤0.05)
เปลือกกุงถือไดวาเปนเศษเหลือที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะโปรตีน และเยื่อใย รวมถึงองคประกอบทางเคมีอื่นๆ
ไดแกสารโพลิแซ็กคาไรด ซึ่งเปนไบโอโพลิเมอรที่เรียกวา ไคติน โดยไคตินและไคโตซานสามารถนํามาใชประโยชนไดแพรหลาย
เนื่องจากมีคุณสมบัติเดนคือไมมีปฏิกิริยาใด ๆ ที่เปนอันตรายตอผูบริโภค และไคโตซานเปนสารโพลิเมอรที่อุมน้ําไดดีดวย การเติม
เปลือกกุงผงในผลิตภัณฑจึงเปนการชวยเพิ่มคุณคาทางอาหารประเภทโปรตีนใหกับผลิตภัณฑไดทางหนึ่ง อยางไรก็ตามเปลือกกุงผง
ที่ผลิตไดนี้อยูในรูปที่ไมละลายน้ํา ดังนั้นเมื่อเสริมลงในผลิตภัณฑจึงมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑได
ในผลิตภัณฑขนมปงเปลือกกุง มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานลักษณะปรากฏของขนมปง โดยทําใหขนมปงมีความแนน
เนื้อมากขึ้น และทําใหขนมปงมีความนุมนอยลง มีผลตอปริมาตรจําเพาะของขนมปงลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการกระจายของเปลือกกุง
ผงมีผลในการขัดขวางการเชื่อมตอกันของกลูเตนซึ่งทําหนาที่สรางโครงตาขาย (gluten protein matrix) โดยโครงสรางตาขายนี้ทํา
หนาที่ในการกักเก็บกาซ จึงทําใหการเก็บกักกาซลดลงและอาจเกิดอันตรกิริยาระหวางใยอาหารกับกลูเตนดวย (โศรดา และคณะ,
2553) นอกจากนี้ เปลือกกุงยั งมีสวนทําใหปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น ด วยน้ําหรือความชื้ นนี้มีส วนให สภาพของโด
เปลี่ยนแปลงไป ถาน้ํามีแรธาตุและสารอื่นปนมาก โดยเฉพาะแรธาตุ แคลเซียม เหล็ก และแมกนีเซียม จะมีผลใหการดูดซึมน้ําของ
แปงไมสม่ําเสมอ ทําใหโครงรางของโดไมเรียบเนียน และยังทําใหความชอบดานลักษณะปรากฏของ ขนมปงลดลงดวย ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ อรรถพร และคณะ (2553) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลของการเสริมใบมะรุมตอคุณภาพของขนมปง โดยเสริมใบมะรุม
ในปริมาณตางๆ พบวาการเสริมใบมะรุมในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทําใหปริมาตรของขนมปงลดลง ซึ่งการเสริมใบมะรุมที่ระดับ 7.5% มีผล
ทําใหขนมปงมีปริมาตรนอยที่สุด ขณะที่ธิดานุช (2550) ไดใชเศษเหลือจากกุงกุลาดําในขนมทองพับ พบวาเมื่อใสเปลือกกุงใน
ปริ มาณที่เพิ่ มขึ้ นทํ าให ขนมทองพับมี ลักษณะเป นแผ นหนามากขึ้ นและมี ผลทํ าให ความชอบด านลั กษณะปรากฏลดลงเชนกั น
ปริมาณเยื่อใยของขนมปงที่เพิ่มขึ้นเกิดจากปริมาณเยื่อใยของเปลือกกุง ผงที่เสริมลงไป โดยปริมาณเยื่อใยของเปลือกกุงผงที่วิเคราะห
ไดมีปริมาณสูงถึง 48.65% จึงสวนทําใหเนื้อสัมผัสของขนมปงมีความหยาบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยการใชเปลือกกุงในผลิตภัณฑ
ขาวเกรียบ โดยเมื่อใสเปลือกกุงผงเปนสวนผสมในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทําใหขาวเกรียบมีเนื้อสัมผัสที่คอนขางหยาบและมีเปลือกกุง
กระจายทั่วบริเวณของแผนขาวเกรียบ (สุพาณี, 2543)
ผลการยอมรับดานความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ ผูทดสอบใหการยอมรับลดลงตามปริมาณเปลือกกุงผงที่เพิ่มขึ้น โดย
ปริมาณเปลือกกุงผง 25% ผูทดสอบใหการยอมรับนอยที่สุด เนื่องจากผลิตภัณฑมีสีเขม กลิ่นคาวของเปลือกกุงคอนขางแรง และให
ลักษณะเนื้อสัมผัสแข็งกระดาง
เปลือกกุงสามารถนํามาใชประโยชนเปนสวนผสมในการทําผลิตภัณฑอาหารได เนื่องจากเปลือกกุงมีองคประกอบทางเคมี
ทีสําคัญ ไดแกโปรตีน กรดอะมิโน และสารโพลิแซ็กคาไรด ทําใหผลิตภัณฑมีคุณคาทางอาหารเพิ่มขึ้น ในผลิตภัณฑขนมปงสามารถ
เสริมเปลือกกุงผงลงไปไดปริมาณ 5-15% อยางไรก็ตาม การเสริมเปลือกกุงในปริมาณที่สูงขึ้นมีผลตอลักษณะปรากฏชัดเจน เชนสี
เนื้ อสั มผั ส และกลิ่ นที่ค อนข างรุนแรง ซึ่ งมี ผลต อการยอมรับเปนอย างมาก ดั งนั้ นจึงควรปรั บปรุงคุ ณภาพของเปลือกกุง โดย
จําเปนตองขจัดกลิ่นคาวใหมีกลิ่นคาวน อยลง ซึ่งเป นการพั ฒนาในขั้ นตอนต อไป และรวมถึ งการวิจัยเพื่ อนํ าไปใช ประโยชนใน
ผลิตภัณฑอาหารกลุมอื่น
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การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปน(Pb, Ba, Sb) ของกระสุนปน11 มม.
บนเปายิงไมและโลหะ โดยเทคนิคอินดักทีฟลี คับเปล พลาสมา-แมสส สเปกโตรเมทรี
A Comparative Study of Gunshot Residues (Pb, Ba, Sb) with the 11 mm of
Bullets on Wood and Metal sheets by Inductively Coupled Plasma
Mass Spectrometry
บทคัดยอ

ไพพ

ธนัชญา เภรีกุล, วีรชัย พุทธวงศ, เกษศิรินทร เอกสินิทธกุล
สาขานิติวิทยาศาสตร โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

าชภ

ัฏรำ

การพิสู จน หลั กฐานทางนิติ วิทยาศาสตร ในคดีที่ มีการยิง นอกจากวัต ถุพยานที่พ บในที่เ กิด เหตุแ ลวยั งสามารถใช
หลักฐานทางดานการวิเคราะหปริมาณเขมาดินปนในการประกอบคดี เนื่องจากหลังการยิงจะมีการกระจายตัวของเขมาดินปน
ในบริเวณรอบตัวผูยิงและบริเวณเปายิง
ในงานวิจัยนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปน (Pb, Ba, Sb) ของกระสุนปน 11 มม. โดยเทคนิ ค
วิเคราะหอินดักทีฟลี คับเปล พลาสมา-แมสส สเปกโตรเมทรี ซึ่งใชชนิดกระสุนปนชนิดเดียวกันแตตางยี่หอกัน (Thai Arm,
Bullet Master) ยิงบนเปายิงไมและโลหะ ที่ระยะการยิง 7 ระยะ คือ 0.00, 0.15, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 และ 2.50 เมตร
ทําการเก็ บเขม าดิ นปนบริ เวณใน และนอกรู กระสุ นด วยสํ าลีพั นกานพลาสติ ก นํ ามาสกัด ด วยกรดไนตริก จากนั้ นทํ าการ
เปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปนที่ไดจากการวิเคราะหดวยเครื่องอินดักทีฟลี คับเปล พลาสมา-แมสส สเปกโตร เมทรี (ICPMS) ในรูป 3อนุภาค คือ ตะกั่ว (Pb) แบเรียม (Ba) และแอนติโมนี (Sb)
ผลการวิจัยพบวาปริมาณเขมาดินปนมี แนวโนมลดลงเมื่อระยะการยิงเพิ่มขึ้ น โดยอนุภ าคตะกั่วจะพบมากสุดเมื่ อ
เทียบกับ 2 อนุภาคที่เปนองคประกอบของเขมาดินปน และที่ระยะ 0.0 เมตร พบปริมาณเขมาดินปนมากที่สุดอยางเห็นไดชัด
เมื่อเทียบกับระยะอื่น ปริมาณเขมาดินปนในกระสุนปนยี่หอไทอารมมีมากกวายี่หอบลูเลตมาสเตอร บริเวณการเก็บเขมาดิน
ปนนอกรูกระสุนจะพบปริมาณเขมาดินปนมากกวาในรูกระสุน และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปนบนเปายิงพบวาวัสดุ
เปายิงโลหะมีปริมาณเขมาดินปนมากกวาวัสดุเปายิงไม
คําสําคัญ: เขมาดินปน, เทคนิคอินดักทีฟลีคับเปลพลาสมา-แมสส สเปกโตรเมทรี

ลัยร

Abstract

มห
าว

ิทยา

The investigation of forensic evidences in a case of gun shooting, not only the evidence found at
the crime scene, the gunshot residue (GSR) is one of the evidence that can be used to analyze the
amount and the distribution of GSR after shooting. The reason due to a dispersion of gunpowder in the
shooter surrounding area and at the target.
This research aimed to study and compare the amount of GRS (Pb, Ba, Sb) of 11 mm bullets
using Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS) technical analysis. The bullets were the
same types but different brands (Thai Arm and Bullet Master). The wood and metal sheets were used as
the targets and seven shooting distance range, 0.00, 0.15, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 and 2.50 m had been
operated. The collection of GSR around inside and outside of the bullet holes had been carried out by
using plastic cotton buds and extracted using nitric acid. The sample was analyzed by using Inductively
Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS) and then compared the amount of gunshot residue in three
particle forms namely lead (Pb), barium (Ba) and antimony (Sb) respectively.
The results showed that the amount of GRS tended to decrease when the effective range
increased and the Pb particle was the most common found when comparing with two particles which
were the components of GSR. The highest amount of GSR was obtained at 0.0 m shooting range when
compared to others. The amount of GSR in two bands bullets, Thai Arm showed higher than Bullet
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Master. The GSR collection area, the outside bullet holes showed higher GSR than inside the bullet holes.
The amount of GSR on the target materials, the metal target found more GSR than the wood target.
Keyword: Gunshot Residue (GSR), Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS)
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การตรวจสถานที่เกิดเหตุเพื่อพิสูจนพฤติการณความบริสุทธิ์บุคคล จากเหตุการณที่มีการใชอาวุธปน นอกจากการ
ตรวจพบอาวุธปน และปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุหรือที่ตัวผูกอเหตุแลวนั้น การตรวจพบเขมาดินปนสามารถใชเปนหลักฐานใน
กระบวนการสืบสวนซึ่งเปนที่ยอมรับ และใชกันอยางสากล เนื่องจากเมื่อมีการยิงปนเกิดขึ้นเขมาดินปนจะกระจายรอบบริเวณ
ที่มีการใชอาวุธปน และติดไปกับกระสุนปนเกิดการกระจายบริเวณเปากระสุนปนดวย ดังนั้นการตรวจเขมาดินปนจากพื้นผิว
วัสดุเปายิงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถชวยทํานายอาวุธปน และชนิดกระสุนปนโดยการใชประกอบกับหลักฐานอื่นๆ
เขมาดินปน (Gunshot Residue, GSR) เปนสิ่งที่เหลือตกคางหลังจากการยิงโดยเกิดจากการเผาไหมของชนวนทาย
กระสุน หรือดินสงกระสุนปน สวนประกอบของเขมาดินปนที่พบแบงได 2 ประเภท คือ สวนที่เปนอินทรีย (Organic Residue)
ซึ่งเกิดจากการเผาไหมของดินสงกระสุนปนโดยจะเปนการตรวจธาตุไนเตรท (Nitrate) และไนไตรท (Nitrite) สวนของอนินท
รีย (Inorganic Residue) เกิดจากการเผาไหมของชนวนทายกระสุนปนเปนการตรวจอนุภาคของ ตะกั่ว(Lead, Pb) แบเรียม
(Barium, Ba) และพลวง (Antimony, Sb) โดยวิธีการตรวจมีทั้งวิธีทําปฏิกิริยากับสารละลายเพื่อดูการเกิดสีเชน Sodium
Rhodizonate Test Lunge Reagent และ Dithiooxamide เปนตน การสองกลอง เชน Light Microscopy (LM) และ
Scanning Electron Microscopy (SEM) เปนตน และเทคนิค การวิ เคราะห ดวยเครื่ องเช น X-Ray Fluorescence
Spectroscopy (XRF) Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) และ Inductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometer (ICP-MS) เปนตน
ICP-MS หรือ Inductively Coupled Plasma Mass Spectrophotometer เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและ
ความไวในการตรวจวัดสูง วิเคราะหไดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ คาใชจายไมสูงจนเกินไป และสามารถวิเคราะหปริมาณธาตุ
ในระดับต่ํามาก (ppb-ppt) ซึ่งไดมีการศึกษาพารามิเตอรของวิธีการสกัดเขมาดินปน (GSR) เชน สภาวะสําหรับวิธีที่ทําให
swabแหง แนะนําการใส swab ในหลอดสกัด องคประกอบและความเขมขนสารที่ใชสกัด เวลาและอุณหภูมิที่ใชสกัด และ %
recovery ที่ไดจากวิธีสกัด โดยการปายเก็บตัวอยางดวยสําลีพันปลายไมพลาสติก วิเคราะหดวยเทคนิค Flameless Atomic
Absorption Spectrophotometry (AAS) ทําการทดลองโดย spiked สารมาตรฐานลงบนสําลีพันไมพลาสติก นําไปอบ
80°C ใหแหง ทิ้งไวขามคืนจนแหงสนิท นํามาสกัดดวย 10% (v/v) กรดไนตริก 2 มล. vortex mixed 30 วินาที อบที่อุณหภูมิ
80°C 2 ชั่วโมง vortex mixed 30 วิ นาที ทิ้งไวใหเ ย็น ป นตกตะกอน 5 นาที ดูด สารละลายที่ไดนําไปเจือจางแลวเขาสู
เครื่องตรวจวิเคราะห (Koons R. et al., 1987) และยังทําการศึกษาปริมาณธาตุตะกั่ว (Pb) แบเรี่ยม (Ba) และพลวง (Sb)
เปนสวนประกอบของอนุภาคเขมาดินปนโดยวิธี Collection swab วิเคราะหดวยเทคนิค ICP-MS โดยเก็บตัวอยางจากมือทั้ง
สองขางของผูยิงปน ซึ่งเปนงานวิจัยที่อธิบายขอดีของเทคนิค ICP-MS คือสามารถควบคุมสิ่งรบกวนจากวิธีสกัดได มีความไวสูง
ชวงความเขมขนของ calibration curve กวาง ใชเวลาวิเคราะหสั้น และความเที่ยงตรงแมนยําสูง (Koon R. et al., 1998)
ในปจจุบันนิยมใชการวิเคราะหเขมาดินปนโดยอาศัยการตรวจวิเคราะหหาในสวนของสารอนินทรียของเขมาดินป น
ซึ่งประกอบดวยอนุภาค 3 ตัว คือ ตะกั่ว แบเรียม และพลวง อาทิเชน จากการศึกษาความสัมพันธปริมาณของเขมาปนบนมือผู
ยิง และระยะเวลาภายหลังการยิงปนที่วิเคราะห โดยเทคนิคดวย Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry
(ICP-MS) ซึ่งศึกษาในชวงเวลา 0-8 ชม. ดวยอาวุธปนกึ่งอัตโนมัติขนาด 9 มม. ยิงครั้งละ 3 และ 9 นัด โดยการเก็บตัวอยาง
จากหลังมือขวาของผูยิงไปตรวจหาปริมาณ 3 ธาตุ คือ แอนติโมนี (Sb) แบเรียม(Ba) และตะกั่ว (Pb) ดวยเทคนิค ICP-MS
พบวาปริมาณของธาตุทั้ง 3 ลดลงอยางรวดเร็ว และเมื่อยิงผานไป 5-8 ชม. การลดลงของปริมาณธาตุเกือบจะคงที่ ซึ่งการยิง
ครั้งละ 9 นัด พบปริมาณธาตุทั้งสามมากกวาการยิงครั้งละ 3 นัด (Chukling Pol. Lt. Col. C. ,2011) จากการศึกษาเชิง
วิเคราะห และเชิงปริมาณความเขมขนของเขมาดินปน (Pb, Sb, Ba) ประมวลจากรูทางเขากระสุนและระยะการยิง โดยใช
กลองจุลทรรศน Confocal Laser และการวิเคราะห Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometer
(ICP-AES) ดําเนินการทดลองบนเปายิงผิวหนังหมูตัดเปนสี่เหลี่ยมขนาด 20 ซม. x 20 ซม. ระยะการยิงคือ 0.2, 5, 50, 100
และ 150 ซม. เลือกใชปนพก 9 x 21 และ 7.65 มม. ผลที่ไดจากการวิเคราะห ICP-AES มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจนใน
ปริมาณ และความเขม ขนส วนประกอบที่แ ตกต างของ GSR โดยทุกการเพิ่ม ระยะการยิงของป นทั้ง สองชนิด ที่ถูกใชใ นการ
ทดสอบ โดยมีความเขมขนที่สูงมากของแอนติโมนี (Sb) แบเรียม(Ba) และตะกั่ว (Pb) ในการยิงระยะใกล และความเขมขนต่ํา
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ของอนุภาคเหลานี้ในการยิงระยะกลางและไกล โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ระยะการยิง 100–150 ซม. ความเขมขนมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญจากคาที่ไมแนนอนทั้งปน 9x21 และ 7.65 มม. (Turillazzi E. et al., 2013) จากการศึกษาการประเมิน
ประสิทธิภาพของกานสําลีที่ใชเก็บตัวอยางสําหรับการวิเคราะหหาปริมาณของแอนติโมนี (Sb) แบเรียม (Ba) และตะกั่ว (Pb)
ในเขมาดินปนภายหลังจากการยิง โดยใชเทคนิค Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) ทดลอง
โดยใชแทงพลาสติกปลายพันสําลี 4 ยี่หอ ไดแก เอเวอรกรีน, ดีนี่, โฮมเฟรชมารท, และ รถพยาบาล ชุบ 5% กรดไนตริก แลว
นําไปเก็บตัวอยางบนกระเบื้องที่ไดจากการยิงดวยอาวุธปนกึ่งอัตโนมัติขนาด 9 มม. ยี่หอ GLOCK 3 นัด พบวาแทงพลาสติก
ปลายพันสําลีทั้ง 4 ยี่หอ วัดปริมาณธาตุทั้งสามไดแตกตางกันเล็กนอย ดังนั้นยี่หอของแทงพลาสติกปลายพันสําลีไมมีผลตอการ
เก็บเขมาดินปน (Chukling Pol. Maj. S., 2011) และจากการทดลองเพื่อประมาณคาระยะการยิงจากอาวุธปนพกสั้น 7.65
มม. x 17 มม. บนเปายิงชนิดเนื้อเยื่อผาฝาย (35 ซม. x 35 ซม.) จากนั้นทําการตรวจหาปริมาณแอนติโมนี (Sb) แบเรียม
(Ba) และตะกั่ว (Pb) ที่ปรากฏในแผนสี่เหลี่ยม (1 ซม. x 1 ซม.) ของเปายิงที่ตัดตามแนวรัศมีวัดระยะการตัดจากรูทางเขา
กระสุ นป น ทํ าการเพิ่ ม ระยะการตั ด จนครบ 4 ระยะ (ตั วอย าง) ใช เ ทคนิ ค Inductively Coupled Plasma Mass
Spectrometry (ICP-MS) ในการวิเคราะห ซึ่งขอมูลที่ไดจากเครื่องวิเคราะหจะใชในการสรางโมเดลทางคณิตศาสตรสํา หรับ
การคาดประมาณระยะการยิง โดยโมเดลที่ดีที่สุดตองมีความสัมพันธเชิงเสนระหวางระยะการยิงกับปริมาณ Sb Ba หรือ Pb ที่
พบในตัวอยางโดยจะแสดงในหนวย µg/g ของเปายิงเนื้อเยื่อผาฝาย พบวาผลการทดลองที่ดีที่สุดจะพบในกลุมตัวอยางที่เก็บ
ภายในรัศมีระยะ 2.0-3.0 ซม. วัดจากรูทางเขากระสุนปน วิธีนี้จะมีความถูกตองอยูที่ ±6 และคาดประมาณระยะการยิงในชวง
เป็นต้ตน
20-900 ซม. จากเปายิง (Santos A. et al., 2015) เป
นอกจากการวิ เคราะห ปริ มาณเขม าดิ นป นเพื่อพิสู จน เอกลักษณ ของชนิด อาวุธปนที่ใ ชกอเหตุ แล ว ยัง สามารถใช
หลักฐานอื่นเพื่อชวยในการประกอบความถูกตองยิ่งขึ้น ดังในการศึกษารองรอยบนโลหะถังรถยนตหลังการยิงดวยกระสุนปน
ขนาด 11 มม. (FMJ) ที่ระยะการยิง และวิถีการยิงตางกัน โดยศึกษาจากลักษณะรอยของรองเกลียวสันเกลียว กําหนดมุมยิง
90, 60, และ 45 องศา ระยะทาง 0.5, 1.5, และ 2.5 เมตร พบลักษณะรอยของรองเกลียวสันเกลียวบนแผนโลหะบริเวณรู
ทางเขากระสุนปนเมื่อสองใตกลองจุลทรรศน นําไปวิเคราะหทางสถิติแผนการทดสอบแบบ 3x3 แฟคตอเรียล ใน CRD พบวา
ในแตละมุมยิงมีผลตอขนาดความกวาง และความยาวทางเขา-ออกของรูกระสุนปน มีขนาดความกวางจากมากไปนอยในมุม
45, 60 และ 90 องศาตามลําดับ โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ แตระยะยิงไมมีผลตอความกวาง และความยาวทางเขาออกของรูกระสุนปน เพราะเปนระยะยิงที่ไมหางกัน รองเกลียวสันเกลียวที่พบเกิดจากความเร็วลูกกระสุนปนที่ต่ํา เวลาที่หัว
กระสุนออกจากปากลํากลองปนปะทะแผนโลหะ ความเร็วหัวกระสุนปนจะลดลงทําใหพบพื้นที่หัวกระสุนปนสัมผัสแผนโลหะ
มากเกิดรองเกลียวสันเกลียวที่ชัดเจน สามารถเปนขอมูลที่ใชเชื่อมโยงไปยังปนที่ใชยิงได (Tongsaksit S. et al., 2013)
การวิเคราะหปริมาณเขมาดินปนจาก 3 อนุภาคดังกลาวยังสามรถใชในงานอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการพิสูจนหลักฐาน
ได เชน ในการศึกษาการวัดเขมาดินปนในอากาศจากทดลองการยิงกระสุนดวยเทคนิค Sector Fieldinductively Coupled
Plasma Mass Spectrometry (SF-HR-ICP-MS) เพื่อหาแอนติโมนี(Sb) แบเรียม (Ba) และตะกั่ว (Pb) ซึ่งเปนองคประกอบ
สําคัญของ GSR ในอากาศสิ่งรอบขางหองทดลองวิถีกระสุน และอากาศในถังพักน้ําของสถาบัน Sao Paulo Criminalistics
(I.C.-S.P.) ประเทศบราซิล โดยเก็บอากาศดวยตัวกรอง polycabonate และวิเคราะหโดย SF-HR-ICP-MS ซึ่งพบวาคาของ
ตะกั่ว, แอนติโมนี และแบเรียมในอากาศมีคาสูงขึ้นในชวงการยิง(ตะกั่ว (Pb): 58.9 µg/m3; แบเรียม (Ba): 6.9 µg/m3; แอนติ
โมนี (Sb): 7.3 µg/m3) คาเฉลี่ยของอากาศในหองการทดลองในชวงระหวางการติดตามการตรวจสอบ 6 วัน เปน Pb: 23.1
µg/m3; Ba: 2.2 µg/m3; Sb: 1.5 µg/m3 อากาศในถังพักน้ําไมแสดงระดับเกินขีดขอจํากัดที่เปนกังวล โดยทั่วไปอากาศจะพัด
ตะกั่วไปวันตอวันแตแบเรียม และแอนติโมนี ยังคงที่ แสดงใหเห็นวาคนงานอาจไดรับความเขมขนของตะกั่วในอากาศทําใหไม
ดีตอสุขภาพ และเพิ่มความเสี่ยงการมึนเมาเรื้อรัง (Diaz E. et al., 2012)
โดยงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชเทคนิคเครื่องมือ ICP-MS ในการวิเคราะหปริมาณเขมาดินปน จากการยิงกระสุน
ดวยปนพกกึ่งอัตโนมัติขนาด 11 มม. เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการทํานายขนาดกระสุนปนและระยะการยิง เพื่อประโยชนใน
งานตรวจพิสูจนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปนในรูปอนุภาคตะกั่ว (Pb) แบเรียม (Ba) และแอนติโมนี (Sb) ดวยเทคนิค
ICP-MS โดยใชชนิดกระสุนปน 2 ชนิด ที่มีระยะการยิง บริเวณการเก็บเขมา และชนิดเปายิงแตกตาง โดยใชกระสุนปนจาก
อาวุธปนพกกึ่งอัตโนมัติขนาด 11 มม.
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วัสดุอุปกรณเครื่องมือ และสารเคมี
วัสดุอุปกรณ
1. อาวุธปน11 มม. ยี่หอ COLT รุน GOLD CUP
2. ลูกกระสุนปนขนาด 11 มม. 2 ชนิด
2.1 ยี่หอ Thai Arms ชนิด Full Metal Jacket (FMJ) รหัส A
2.2 ยี่หอ Bullet muster ชนิด Full Metal Jacket (FMJ) 230 gr. รหัส B
3. เปายิงโลหะ(ชนิดโลหะปะผุรถยนต) ขนาด 1x1 ฟุต
4. เปายิงไม(ชนิดไมอัดขี้เลื่อย) หนา 1 ซม. ขนาด 30x40 ซม.
5. ตลับเมตร
6. สําลีกานพันพลาสติก(cotton bud)
7. Transfer pipette, PP, 1 mL
8. Pipette tip 10 mL, 5 mL, 1 mL, 200 µL, 20 µL
9. บีกเกอรแกว (Beaker, 100 mL)
10. กระบอกแกวตวงสาร (Cylinder, 100 mL)
11. ตะแกรงเหล็กใสหลอดทดลอง (Rack 5x10 ชอง)
12. หลอดทดลองพรอมฝา (Conical test tubewith cap, PP, 15 mL)
13. ถุงมือไนไตรท
14. ขวดใสสารเคมีชนิดพลาสติกพีพี (Bottle Lab, PP)
15. กรรไกร
16. กระดาษทิชชู หรือผาก็อตช
17. Micro centrifuge tube, 2 mL
18. Transport tube cup, PS, 5 mL
เครื่องมือ
1. เครื่องเขยาผสมสารละลาย (Vortex mixer)
2. เครื่องดูดจายสารละลายอัตโนมัติ (Auto pipette)
2.1 JENCONS SEALPETTE Auto pipette; 100-1000 µL, 20-200 µL
2.2 BOECO Auto pipette, 0.5-10 µL
3. ตูอบลมรอน (Hot air oven)
เครื่องอิ
่องอินนดักดัทีกทีฟฟลีคลีับคับเปเปิลลพลาสมา-แมสส
พลาสมา-แมสส์สเปกโตรเมทรี
สเปกโตรเมทรี(ICP-MS)
(ICP-MS) รุ่น รุAgilent
7500 7500
ce ce
4. เครื
น Agilent
Octopole Reaction System
ตารางที่ 1 แสดงสภาวะเครื่องอินดักทีฟลีคับเปล พลาสมา-แมสส สเปกโตรเมทรี(ICP-MS) รุน Agilent7500 ce
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

สูตรโมเลกุล
Deionized water
65%Nitric acid
Argon gas
Standard Pb (Lead nitrate)
Standard Sb (Antimony oxide)
Standard Ba (Barium carbonate)

H 2O
HNO3
Ar
Pb(NO3)2
Sb2O3
BaCO3

วิธีดําเนินการวิจัย

มวลโมเลกุล
(g mol-1)
18.02
63.01
39.95
331.23
291.52
197.3

ความหนาแนน
(g mL−1)
1
1.39
0.001
1.022
1.024
1.021
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ขั้นตอนที่ 1 การเก็บเขมาดินปน
1.1 ยิงกระสุนปน 2 ชนิด ดวยอาวุธปนขนาด 11 มม. ไปยังเปาพื้นผิวโลหะและไม ที่ระยะประชิด ใกล กลาง
และไกล
1.2 นํากานสําลีพันพลาสติกชุบดวย 5% กรดไนตริก ปายในรูกระสุน (inner) และรอบรูกระสุน (outer) รัศมี
1.5 นิ้ว โดยแยกเก็บระหวางใน และรอบรูกระสุน
1.3 นํากานสําลีพันพลาสติกที่เก็บเขมาดินปนทั้งใน และรอบรูกระสุน อบที่ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 คืน
จนแหง
ขั้นตอนที่ 2 การสกัดเขมาดินปน
2.1 ตัดสําลีบนกานสําลีพันพลาสติกที่ผานการเก็บเขมาดินปนที่ผานการอบจนแหง และทิ้งขามคืนจนแหง
ใสลงในหลอดทดลองพรอมฝาปด
2.2 นํามาสกัดโดยเติม 10% กรดไนตริก 2 มิลลิลิตร เขยาผสม 30 วินาที
2.3 นํามาอบที่ 80 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง
2.4 เขยาผสม 30 วินาที จากนั้นดูดสารละลายที่ไดเก็บลงใน micro centrifuge tube เก็บในตูเย็นที่
อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมสารละลายเขมาดินปนกอนการวิเคราะห
3.1 นําสารละลายที่ไดจากการสกัดมาเจือจางดวยน้ํากลั่น อัตราสวน 1:9
3.2 นําสารละลายที่เจือจางทําการวิเคราะหดวยเครื่องอินดักทีฟลีคับเปล พลาสมา-แมสส สเปกโตรเมทรี ที่
มีสภาวะเครื่อง ดังแสดงตารางที่ 1
ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาเปรียบเทียบ
4.1 เปรียบเทียบปริมาณของเขมาดินปน (ตะกั่ว แบเรียม และแอนติโมนี) ที่ระยะการยิงตางกัน (7 ระยะ)
โดยชนิดกระสุนปน วัสดุเปายิง บริเวณที่เก็บ เปนชนิดเดียวกัน
4.2 เปรียบเทียบปริมาณของเขมาดินปน (ตะกั่ว แบเรียม และแอนติโมนี) ที่เก็บตรงบริเวณเปายิงทั้งนอก
และในรูกระสุนปน บนพื้นผิววัสดุเดียวกัน
4.3 เปรียบเทียบปริมาณของเขมาดินปน (ตะกั่ว แบเรียม และแอนติโมนี) ระหวางเปาไม และโลหะ โดย
เก็บเขมาดินปนบริเวณเปายิงทั้งนอกและในรูกระสุนปน
4.4 เปรียบเทียบปริมาณของเขมาดินปน (ตะกั่ว แบเรียม และแอนติโมนี) ของกระสุนปนชนิด Full Metal
Jacket (FMJ) เหมือนกันแตตางยี่หอกัน

ผลการวิจัย

เปรียบเทียบปริมาณความเขมขนเขมาดินปนที่ไดจากการวิเคราะหดวย เครื่องอินดักทีฟลีคับเปล พลาสมา-แมสส
สเปกโตรเมทรี ในรูปอนุภาคตะกั่ว แบเรียม และแอนติโมนี ที่ระยะการยิง 7 ระยะ (0.0, 0.15, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 เมตร)
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พบวา อนุภาคของเขมาดินปนทั้ง 3 ชนิดจะมีแนวโนมลดลงเมื่อระยะการยิงเพิ่มขึ้น โดยอนุภาคของตะกั่วจะมีปริมาณมากกวา
แบเรียม และแอนติโมนีอยางชัดเจนอยางยิ่งในระยะ 0.0 เมตร ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2แสดงผลปริมาณความเขมขนเขมาดินปน (ppm) ที่ไดจากการวิเคราะหดวย เครื่องอินดักทีฟลีคับเปล พลาสมาแมสส สเปกโตรเมทรี ในรูปอนุภาค Pb Ba และSb ที่ระยะการยิง 7 ระยะ
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เปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปนบริเวณนอกและในรูกระสุนที่พบบนเปาไมและโลหะของกระสุนชนิด A และ B ที่
ระยะตางๆ พบวา ปริมาณเขมาดินปนมีแนวโนมลดลงเมื่อระยะยิงเพิ่มขึ้น โดยปริมาณเขมาดินปนจะพบบริเวณนอกรูกระสุน
มากกวาในรูกระสุนทั้งในกระสุน A และ B บนเปาไมและเปาโลหะ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1แสดงปริมาณเขมาดินปนบริเวณในและนอกรูกระสุนบนเปาไมและโลหะของกระสุนชนิด A และ B ที่ 7 ระยะ
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เปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปนระหวางเปาไมและโลหะของกระสุนชนิด A และ B ที่ 7 ระยะ พบวาปริมาณเขมา
ดินปนบนเปาโลหะมากกวาเปาไมทั้งในกระสุนชนิด A และ B ที่เก็บบริเวณในและนอกกรูกระสุน และปริมาณเขมาดินปนมี
แนวโนมลดลงเมื่อระยะยิงเพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2แสดงปริมาณเขมาดินปนบนเปาไมและโลหะที่บริเวณในและนอกรูกระสุนปนชนิด A และ B ที่ 7 ระยะ
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เปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปนของกระสุนปนชนิด Full Metal Jacket (FMJ) เหมือนกันแตตางยี่หอกัน คือชนิด A
และ B บริเวณในและนอกรูกระสุนบนเปาไมและโลหะของกระสุนที่ 7 ระยะ พบวา ปริมาณเขมาดินปนในกระสุนชนิด A มี
มากกวา ชนิด B ทั้งที่พบบนเปาไมและโลหะ ทั้งบริเวณในและนอกรูกระสุน และปริมาณเขมาดินปนมีแนวโนมลดลงเมื่อระยะ
ยิงเพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3แสดงปริมาณเขมาดินปนของกระสุนปนชนิด Full Metal Jacket (FMJ) เหมือนกันแตยี่หอ A และ B
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กระสุนปนขนาด 11 มม. ที่ใชในการทดลองเปนกระสุนปนชนิดเดียวกัน คือ Full Metal Jacket (FMJ) หรือหัวจริง
แตต างยี่ หอกั นโดยให รหั ส A คือกระสุ นยี่ห อไทอารม (Thai Arms) และรหัส B คือกระสุ นยี่ หอบลูเลตมาสเตอร (Bullet
muster) จากการวิเคราะหปริมาณเขมาดินปนที่ระยะการยิง 7 ระยะ นั้นคือ 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 เมตร พบวา
ปริมาณเขมาดินปนมีแนวโนมลดลงเมื่อระยะการยิงเพิ่มขึ้น อาจเนื่องจากเมื่อมีการยิงปนจะเกิดการฟุงกระจายของเขมาดินปน
ไปไมถึงเปายิงจึงพบปริมาณเขมาดินปนนอยที่ระยะไกล คือ 2.5 เมตร ซึ่งเทคนิค ICP-MS สามารถตรวจวิเคราะหไดในระดับ
ความเขมขนต่ํา ในเขมาดินปนจะประกอบดวยอนุภาคหลัก 3 อนุภาค คือ ตะกั่ว (Pb) แบเรียม (Ba) และแอนติโมนี (Sb)
พบวาอนุภาคตะกั่วจะมีปริมาณมากกวาอนุภาคอื่นอาจเนื่องจากชนิดของกระสุนปนที่ใชทดลองเปนชนิดหัวจริงซึ่งมีแกนกลาง
เปนตะกั่วหุมดวยเปลือกโลหะ
จากการเก็บเขมาดินปน 2 บริเวณ ในและนอกรูกระสุนปน พบวานอกรูกระสุนมีปริมาณเขมาดินปนมากกวาในรู
กระสุนคาดวาเกิดการฟุงกระจายของเขมาดินปนบนเปายิงหลังจากการยิง แตในรูกระสุนเปนเพียงเขมาดินปนที่ติดไปกับหัว
กระสุนปนเทานั้นจึงมีปริมาณเขมาดินปนนอยกวา
จากการวิเคราะหปริมาณเขมาดินปนบนเปายิง 2 ชนิด คือเปาโลหะและเปาไม พบวา เปาโลหะพบปริมาณกระสุน
ปนมากกวาเปาไม อาจเนื่องจากเปาโลหะเปนพื้นผิวเรียบจึงเก็บเขมาดินปนไดมากกวาเปาไมที่มีรองของลายเนื้อไมอัด ทําให
เขมาดินปนติดตามรองไมจึงวิเคราะหปริมาณเขมาดินปนไดนอยกวา
ทั้งนี้ยังสามารถจําแนกกระสุน A และ B โดยพบวากระสุน A หรือ Thai Arms มีปริมาณเขมาดินปนมากกวากระสุน
B หรือ Bullet muster ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากบุคคลและปริมาณเขมาปนขณะทําการทดลองนี้ ที่วากระสุนปนยี่หอ Thai
Arms มีเขมาปนมากกวายี่หอ Bullet Muster จากผลงานวิจัยนี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลเพื่อใชทํานายชนิดของกระสุนและ
ประมาณการระยะยิงไดจากสถานที่เกิดเหตุ เพื่อประโยชนในงานตรวจพิสูจนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในอนาคต
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1. ควรทําการทดลองโดยใชชนิดหัวกระสุน ขนาดกระสุนและเปายิงชนิดอื่นในการทําวิจัยครั้งตอไป
2. ในการทดลองครั้งนี้ใชสนามยิงปนระบบเปด แตคณะผูวิจัยไดใชแผนไวนิลขนาดใหญทําเปนผนังกั้นแรงลม จึง
ควรมีการทําการทดลองในหองยิงระบบปด ปองกันแรงลม ในการวิจัยครั้งตอไป
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การศึกษาเปรียบเทียบชนิดสําลีพันกาน และวิธีที่ใชเก็บเขมาดินปนดวย
เทคนิคอินดักทีฟลี คับเปล พลาสมา-แมสส สเปกโตรเมทรี
A Comparative Study of Cotton Swab and Method for Collection GSR by
Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry
บทคัดยอ

ไพพ

สุรัตนา หวงทอง,วีรชัย พุทธวงศ, เกษศิรินทร เอกสินิทธกุล
สาขานิติวิทยาศาสตร โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เขมาดิ นป นเป นหลั กฐานทางนิติ วิทยาศาสตร ที่สํ าคัญ ในการสื บ สวนสอบสวน โดยการเก็บ เขม าดินป นในแต ล ะ
หนวยงานได ใชวัส ดุอุปกรณ และวิธีในการเก็บ เขมาดินปนที่แตกตางกั น ในงานวิ จัยนี้จึงไดทํ าการศึกษาเปรีย บเทีย บความ
เขมขนของแอนติโมนี แบเรียม และตะกั่วในเขมาดินปนที่ไดจากปนพกออโตเมติก Glock 34 ขนาด 9 มม. พรอมกระสุนปน
ออโตเมติกหัวตะกั่ว (LRN) และปนพกออโตเมติก Colt Gold Cup Trophy ขนาด 11 มม. โดยใชเครื่อง Inductively
Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) งานวิจัยนี้ไดแบงออกเปน 3 สวนแรกเปนการหาจากบริเวณมือของผูยิง
ในการเก็บเขมาดินปนผลจากการประเมินพบวาแอนติโมนี แบเรียม และตะกั่วจะพบความเขมขนมากที่สุดที่บริเวณหลังมือ กับ
บริเวณงามระหวางนิ้วหัวแมมือ และนิ้วชี้ฝงหลังมือ สวนที่สองเปนการศึกษาเปรียบเทียบการเก็บเขมาดินปนโดยใชสําลีพัน
กานพลาสติกและสําลีพันกานไมพบวาสวนการเก็บเขมาดินปนบนมือผูยิงโดยการใชสําลีพันกานไมจะตรวจธาตุแอนติโมนี และ
ตะกั่วไดใกลเคียงกับการใชสําลีพันกานพลาสติก แตการตรวจธาตุแบเรียมถาใชสําลีพันกานไมจะตรวจพบไดสูงกวากวาใชสําลี
พันกานพลาสติก สวนที่สามเปนการศึกษาวิธีที่ใชในการเก็บเขมาดินปนดวยการใชสําลีพันกานหยดดวยกรดไนตริก 5 %, หยด
ดวยน้ําเกลือ และสําลีแหง พบวาสามารถตรวจหาธาตุทั้ง 3 ได ซึ่งความเขมขนต่ําสุดที่ตรวจไดคือ 96.8 ppb และจากการ
เปรียบเทียบขอมูลที่วิเคราะหไดทําใหสามารถเลือกใชสําลีพันกานและวิธีในการเก็บเขมาดินปนที่เหมาะสมได
คําสําคัญ: เขมาดินปน, เครื่องอินดักทีฟลี คับเปล พลาสมา-แมสสสเปกโตรเมทรี
Abstract
Gunshot residue (GSR) is important forensic evidence in the investigation process. The collection
of GSR in each organization had been used the differences of materials and methods to collect the GSR.
Therefore, this research study aimed to compare the concentration of antimony (Sb), Barium (Ba) and
Lead (Pb) in GSR from two pistols branded Glock 34 9 mm caliber with the lead round nose (LRN) bullet,
and Colt Glod Cup 11 mm caliber with the full metal jacket (FMJ) bullet by analyzing its with Inductively
Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS). The project had been divided into 3 parts. Firstly, the
collection of GSR had been focused on the region of hand shooter and the evaluated Sb, Ba and Pb were
obtained in high concentrations especially on backhand and the skin between the back side of the thumb
and the forefinger. Secondly, the collection of GSR using a plastic cotton swab and a wood cotton swab
had also been investigated. The effect of GSR collected on the shooter using the wood cotton swab
could be detected the Sb and Pb with the same as the plastic cotton swab. However, the detection of
barium in the wood cotton swab showed higher result than the plastic cotton swab. Finally, the methods
to collect GSR had been prepared by using the cotton swabs moistened with 5% nitric acid and with
normal saline solution and without any solution (dry cotton swabs). It was found that the method
showed significant detection for three elements with concentrations lower than 96.8 ppb. From the
comparison of the analytical data obtained, it could be a choice to select and use the appropriated type
of the cotton and the suitable method to collect GSR.
Keywords: Gunshot residue (GSR),Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS)
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เขม าดินป น (Gunshot Residue, GSR) คื อสิ่ง ที่ ห ลงเหลื อจากการยิ ง ป น ซึ่ ง ก็ หมายถึง สิ่ ง ใดๆ รู ป แบบหรื อ
สวนประกอบทั้งหมดที่ฟุงกระจายระเหยออกมาจากการยิงของอาวุธปน ซึ่งเขมาดินปนที่ออกมานั้นจะอยูในรูปแบบตางๆ เชน
อยูใ นรู ปอนุภ าคของการเผาไหม อนุภ าคของดินปนที่ถู กเผาไหม บางส วน อนุ ภาคของดินปนที่ ไม ถูกเผาไหม ไอของตะกั่ ว
สวนประกอบตางๆ ของโลหะ และรูปแบบรองรอยที่ถูกลูกกระสุนยิง การเก็บเขมาดินเพื่อนําไปวิเคราะหนิยมเก็บที่บริเวณมือ
ของผูยิง หรือผูตองสงสัย ปริมาเขมาดินปน และธาตุที่เปนองคประกอบของเขมาดินปนที่พบนั้นจะแตกตางกันตามชนิดของ
หัวกระสุน เชน หัวกระสุนชนิด Jacketed และ Nonjacketed จะพบปริมาณทองแดง พลวง และตะกั่ว (Udey N, 2011:
1268-1276) สวนหัวกระสุน lead bullets semi-jacketed และfull metal jacket bullet พบปริมาณตะกั่ว และทองแดง
สูง ปริมาณสังกะสี และนิกเกิลอยูนอยมาก (Piya D., 2007: 75-82)
การตรวจพิสูจนเขมาดินปนจะเริ่มจากการเก็บเขมาดินปน โดยวิธีการเก็บเขมาดินปนที่นิยมนํามาใชคือ Collection
swabs และ Tape-type collections ซึ่งเมื่ อนํามาวิจัยเปรียบเทียบกั นพบว า การเก็บด วยวิธี Collection swabs จะมี
ประสิทธิภาพในการเก็บเขมาดินปนที่จะนํามาวิเคราะหหาปริมาณธาตุไดดีกวาการวิธี Tape-type collections (Vanini G.,
2014: 111) การเก็ บเขม าดิ นป นดวยวิ ธี Collection swabs จะใชสํ าลี พันก านเป นอุ ปกรณใ นการเก็ บเขมาดินปน ซึ่ ง
หนวยงานการตรวจพิสูจนหลักฐานดานอาวุธปน หรือเขมาดินปนในประเทศไทยนิยมใชกัน โดยแตละหนวยงานจะใชสําลีพัน
กานที่แตกตางกันในการเก็บเขมาดินปน เชน สํานักงานพิสูจนหลักฐาน กรมตํารวจแหงชาติ จะใชสําลีพันกานพลาสติกในการ
เก็บเขมาดินปน ภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลใชสําลีพันกานไมในการเก็บเขมาดินปน เปนตน การ
วิเคราะหเขมาดินปนในระยะเริ่มแรกนั้นวงการตํารวจสากลไดทําการตรวจหาเขมาดินปนที่บริเวณมือดวยวิธี Dermal Nitrate
test หรือ paraffin Test ที่เปนการทดสอบทางเคมี เพื่อดูปฏิกิริยาการเกิดสี ตอมาไดมีวิวัฒนาการในการตรวจยืนยันผลดวย
เทคนิคเครื่องมือวิเคราะหขั้นสูง เพื่อหาปริมาณธาตุที่เปนองคประกอบในเขมาดินปน โดยทั่วไปนิยมตรวจหาปริมาณของธาตุ
แอนติโ มนี แบเรี ยม และตะกั่ วที่ เป นองคป ระกอบหลั กในเขมาดินปน การวิ เคราะห เขม าดิ นป นที่ เก็บ ดวยวิ ธี Collection
swabs โดยใชเทคนิค Inductively Coupled Plasma-mass Spectrometry (ICP-MS) พบวาเทคนิค ICP-MS สามารถ
ควบคุมสิ่งรบกวนที่เกิดจากวิธีสกัดได มีสภาพไวสูง ใชเวลาในการวิเคราะหสั้น และมีความเที่ยงสูง (Koon, 1998: 748-754)
ICP-MS สามารถตรวจวิเ คราะหธาตุที่เปนองคประกอบของเขมาดินปนโดยปริมาณของแอนติโมนี แบเรียมและตะกั่วจาก
สารละลายสกัดของ GSR ไดอยางมีประสิทธิภาพ และแมนยํา (Bakowska, 2006: 5-8) ในการตรวจวิเคราะหเขมาดินปนดวย
เทคนิค ICP-MS จําเปนตองทําการสกัดสารในเขมาดินปนดวยการนําเขมาดินปนที่เก็บมาอบที่อุณหภูมิ 80ºC ใหแหง จากนั้น
ทิ้งไว 24 ชั่วโมง แลวนํามาสกัดดวย10% กรดไนตริกปริมาตร 2 มิลลิลิตร vortex 30 วินาที แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 80ºC
เปนเวลา 2 ชั่วโมง จึงนําไป vortex 30 วินาทีอีกครั้งหนึ่งแลวจึงปนตกตะกอน 5 นาทีแลวจึงดูดสารละลายที่ไดไปเจือจางเพื่อ
นําตรวจวิเคราะหตอไป (Koons, 1987: 846-865) จากการพิจารณาวิธีการตรวจวิเคราะหเขมาดินปนจะพบวาการใชสําลีพัน
กานไมที่แตกตางกันของแตละหนวยงานนั้นอาจสงผลกระทบตอการวิเคราะหปริมาณธาตุของเขมาดินปน สงผลใหขอมูลที่
วิเคราะหไดอาจคลาดเคลื่อน และวิธีที่ใชในการเก็บเขมาดินปนดวยสารละลายที่แตกตางกันก็อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพของการ
วิเคราะหเขมาดินปน หรือสามารถนํามาทดแทนสิ่งที่ใชอยูในปจจุบันได โดยขอมูลการวิเคราะหประสิทธิภาพของการเก็บเขมา
ดินปนในดานนี้ยังไมมีขอมูลที่แนชัดเปนมาตรฐาน
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเก็บเขมาดินปนแบบ Collection swabs โดยใชสําลีพันกานไม และสําลีพัน
กานพลาสติกในการเก็บตัวอยางเขมาดินปนจากมือของผูยิงวามีความสามารถในการเกาะติดธาตุโลหะที่เปนองค ประกอบใน
เขมาดินป นแตกตางกันหรือไม และศึกษาหาวิธีที่ ใชใ นการเก็ บตัวอยางเขมาดิ นปนโดยใชเ ทคนิ ค Inductively Coupled
Plasma-mass Spectrometry (ICP-MS) เนื่องจากมีขีดจํากัดของการตรวจวิเคราะหไดถึงระดับ ppb (parts-per-billion
level) ในการวิเคราะหหาปริมาณของธาตุตะกั่ว (Pb) แบเรี่ยม (Ba)และแอนติโมนี (Sb) เพื่อนํามาเปนตัวชี้วัดในงานวิจัยนี้ ซึ่ง
ผลที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชในงานตรวจพิสูจนเขมาดินปนของแตละหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได

วัตถุประสงค

1. ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณธาตุตะกั่ว (Pb) แบเรียม (Ba) และแอนติโมนี (Sb) จากเขมาดินปนที่เก็บจากสําลีพัน
ปลายแทงไม และสําลีพันปลายแทงพลาสติก
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2.ศึกษาเปรีย บเทียบปริ มาณธาตุต ะกั่ว (Pb) แบเรี ยม (Ba) และแอนติ โมนี (Sb) จากเขมาดินป นที่ เก็บ ดวยวิ ธี
Collection swabs ที่ตางกัน
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วิธีการดําเนินการวิจัย
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ไพพ

1 การประเมินบริเวณที่ดีที่สุดที่จะเก็บเขมาดินปนบนมือผูยิง
ผูยิงยิงดวยปนพกออโตเมติก ยี่หอGlock ขนาด 9 มม. Luger รุน34 กับกระสุนปนออโตเมติกหัวตะกั่ว (LRN)
135gr. ขนาด 9 มม. ครั้งละ 1 นัด โดยจับปนดังภาพที่ 1 จากนั้นจึงเก็บตัวอยางเขมาดินปนโดยใชสําลีพันกานพลาสติกหยด
ดวย 5% กรดไนตริก 2-3 หยด เช็ดที่บริเวณมือผูยิง 8 บริเวณ คือ บริเวณฝามือ บริเวณงามระหวางนิ้วหัวแมมือ และนิ้วชี้ฝา
มือ บริเวณหลังมือ และบริเวณงามระหวางนิ้วหัวแมมือ และนิ้วชี้หลังมือทั้งมือซายและมือขวา ดังภาพที่ 2 เก็บใสซองซิป

งามนิ้วหัวแมมือ
งามนิ้วหัวแมมือ
และนิ้วชี้หลังมือ
และนิ้วชี้หลังมือ
ภาพที่ 2 แสดงบริเวณที่เก็บเขมาดินปนจากมือของผูยิง
ฝามือ

ลัยร

หลังมือ

าชภ

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะในการจับปน

มห
าว

ิทยา

2. การศึกษาเปรียบเทียบการใชสําลีพันกานไม และสําลีพันกานพลาสติกในการเก็บเขมาดินปน
เมื่อไดบริเวณที่เหมาะสมในการเก็บเขมาดินปนแลวจึงทําการศึกษานี้โดยใหผูยิงยิงปนพกออโตเมติกขนาด 9 มม.
กับกระสุนปนหัวตะกั่ว (LRN) และปนพกออโตเมติกขนาด 11 มม. กับกระสุนปนหัวบอล (FMJ) ครั้งละ 1 นัด จํานวนอยาง
ละ 5 ครั้งแลวเก็บตัวอยางเขมาดินปนดวยสําลีพันกานไม และสําลีพันกานพลาสติกที่มีขนาดสําลีใกลเคียงกันดังภาพที่3 หยด
ดวย 5%กรดไนตริก 2-3 หยดเช็ดที่บริเวณมือที่ไดจากการศึกษาในขอ 1 จากนั้นนําตัวอยางใสซองซิบ
3. การศึกษาเปรียบเทียบการเก็บเขมาดินปนดวยวิธีCollection swab ที่ตางกัน
ผูยิงยิงปนพกออโตเมติกยี่หอ Glock ขนาด 9 มม. และปนพกออโตเมติกขนาด 11 มม. ยิงครั้งละ 1 นัด และทํา
การเก็บตัวอยางเขมาดินปนดวยสําลีพันกานพลาสติกหยดดวย 5% กรดไนตริก2-3, หยดดวยน้ําเกลือ 2-3 หยด และกานสําลี
แหงเช็ดที่บริเวณมือของผูยิง โดยเก็บตัวอยางวิธีละ 5 ครั้ง แลวนําตัวอยางใสซองซิบ
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ภาพที่ 3 แสดงสําลีพันกานไม และสําลีพันกานพลาสติกที่ใชในการศึกษา

ผลการวิจัย

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

4. การเตรียมตัวอยางเขมาดินปนเพื่อนําไปวิเคราะห
นําตัวอยางเขมาดินปนอบที่อุณหภูมิ 80 Cº ใหแหงเปนเวลา 2 ชั่วโมง แลววางทิ้งไว 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง
จากนั้นใสลงหลอดทดลองขนาด 15 ml แลวใส 10%กรดไนตริก 2 ml นําไป vortex 30 วินาที จากนั้นนําไปอบที่อุณหภูมิ
80 Cº เปนเวลา 2 ชั่วโมง แลวนํามา vortex30 วินาทีอีกครั้ง นําตัวอยางที่ไดมาทําการ dilute 1:9 กับDeionized water
แลวแบงใสหลอดทดลองขนาด 5 ml แลวนําไปวิเคราะหดวยเครื่อง Inductively Coupled Plasma-mass Spectrometry
(ICP-MS) ยี่หอ Agilent รุน7500 ceโดยสภาวะของเครื่อง ICP-MS ที่ใชแสดงตามตารางที1่
ตารางที่ 1 แสดงสภาวะของเครื่อง ICP-MS ยี่หอ Agilent รุน7500 ce

มห
าว

ิทยา

1. การประเมินบริเวณที่ดีที่สุดที่จะเก็บเขมาดินปนบนมือผูยิง
จากการทดลองหาบริเวณที่ดีที่สุดที่จะเก็บเขมาดินปนบนมือผูยิง 8 บริเวณ (ฝามือ บริเวณงามระหวางนิ้วหัวแมมือ
และนิ้วชี้ฝามือ หลังมือ และบริเวณงามระหวางนิ้วหัวแมมือ และนิ้วชี้หลังมือทั้งมือซายและมือขวา) บริเวณละ 5 ครั้ง พบวา
ปริมาณความเขมขนของแอนติโมนี แบเรียม และตะกั่วที่วิเคราะหไดมีปริมาณแตกตางกันซึ่งปริมาณของแอนติโมนี่ที่พบมี
ความเขมขนตั้งแต 4.6 – 322.2 ppb ปริมาณของแบเรี่ยมที่พบมีความเขมขนตั้งแต 53.4 – 245.0 ppb และปริมาณความ
เขมขนของตะกั่วที่พบมีตั้งแต 179.6 – 656.2 ppb โดยตะกั่วจะเปนธาตุที่สามารถพบความเขมขนมากที่สุด ทั้งนี้จะพบธาตุ
ทั้ง 3 มีความเขมขนมากที่สุดที่หลังมือขวา และบริเวณงามระหวางนิ้วหัวแมมือ และนิ้วชี้ฝงหลังมือขวาดังแสดงตามตารางที2่
2. การศึกษาเปรียบเทียบการใชสําลีพันกานไม และสําลีพันกานพลาสติกในการเก็บเขมาดินปน
จากการเก็บตัวอยางเขมาดินปนที่หลังมือขวา และบริเวณงามระหวางนิ้วหัวแมมือ และนิ้วชี้หลังมือขวาของผูยิงดวย
สําลีพันกานไม และสําลีพันกานพลาสติกอยางละ 5 ครั้ง พบวา ถาใชสําลีพันกานพลาสติกในการเก็บเขมาดินปนที่ไดจากการ
ยิงปนทั้ง 2 ขนาดนั้นจะมีปริมาณความเขมขนของแอนติโมนี และตะกั่วใกลเคียงกัน โดยถายิงดวยปนขนาด 9 มม. จะพบ
ปริมาณแอนติโมนี่ประมาณ 111.8 – 356.6 ppb ตะกั่ว 232.5 – 656.2 ppb และถายิงดวยปนขนาด 11 มม. จะพบปริมาณ
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แอนติโมนี่ประมาณ 201.4 – 471.6 ppb และตะกั่วประมาณ 269.2 – 692.8 ppb ซึ่งแตกตางกับแบเรียมที่เมื่อใชสําลีพัน
กานพลาสติกเก็บเขมาดินปนจะพบวามีปริมาณของแบเรียมนอยกวาการใชสําลีพันกานไม (สําลีพันกานพลาสติก 9มม. 205.6
– 382.2 ppb 11 มม. 541.4 – 1166.2 ppb สําลีพันกานไม; 9มม. 848.4 – 1768.8 ppb 11มม. 992.6 – 1753.0 ppb)
ดังภาพที่4

ภาพที่ 4 แสดงปริมาณความเขมขนของการใชสําลีพันกานพลาสติกและสําลีพันกานไมเก็บเขมาดินปนที่บริเวณมือผูยิง

มห
าว

ิทยา

ลัยร

ตารางที่ 2 แสดงคาปริมาณความเขมขนของแอนติโมนี่ (Sb) แบเรียม (Ba) และตะกั่ว (Pb) จากเขมาดินปนที่เก็บจากมือผูยิง
8 บริเวณ

3. การศึกษาเปรียบเทียบการเก็บเขมาดินปนดวยวิธี Collection swab ที่ใชสารสารละลายแตกตางกัน
การเก็ บตัวอย างเขม าดินปนบนบริเ วณมื อของผู ยิง ดวยวิธี Collection swab ที่ตางกั นสามารถพบปริมาณความ
เขมขนของธาตุทั้ง 3 ได โดยถาเก็บเขมาดินปนที่ไดจากการยิงปนขนาด 9 มม.ดวยการใชกรดไนตริก น้ําเกลือ และแบบสําลี
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แห งจะพบปริม าณความเข มข นของแอนติ โมนี 231.92 173.5 179.36 ppb แบเรี่ย ม 268.6 287.32 229.1 ppb ตะกั่ ว
411.28 381.52 390.96 ppb และถาเก็บเขมาดินปนที่ไดจากการยิงปนขนาด 11 มม.ดวยการใชกรดไนตริก น้ําเกลือ และ
แบบสําลีแหงจะพบปริมาณความเขมขนของแอนติโมนี 357.56 305.38 297.97 ppb แบเรี่ยม 878.0 506.52 483.16 ppb
และตะกั่ว 561.1 402.85 344.39 ppb ตามลําดับ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงปริมาณความเขมขนของการใชสําลีพันกานหยดกรดไนตริก, สําลีพันกานหยดน้ําเกลือและสําลีพันกานแหง
เก็บเขมาดินปนที่บริเวณมือผูยิง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
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จากการศึกษาหาบริเวณของมือที่ดีที่สุดที่จะเก็บเขมาดินปนบนมือผูยิง โดยการเก็บตัวอยางบนมื อผูยิง 8 บริเวณ
พบวา บริเวณหลังมือ กับบริเวณงามนิ้วหัวแมมือ และนิ้วชี้หลังมือขวาจะพบปริมาณความเขมขนของธาตุแอนติโมนี่ แบเรียม
และตะกั่วไดม ากที่ สุด โดยที่บริ เวณหลังมื อขวาพบแอนติโมนี่ แบเรี ยม และตะกั่วสูงสุ ดคือ 322.2 245.0 และ656.2ppb
ตามลําดับ สวนงามนิ้ วหัวแมมือ และนิ้วชี้ หลังมือขวาพบแอนติ โมนี่ แบเรียม และตะกั่วสูงสุดคือ 218.6 241.6 และ513.2
ppb ตามลําดับ ในการเก็บเขมาดินปนนั้นตองเก็บทันทีหลังจากการยิง ตามที่เชิดพงศ ชูกลิ่น ไดทําการศึกษาดูความสัมพันธ
ระหว างปริ มาณของเขมาดิ นปนบนมือผูยิง และระยะเวลาหลัง การยิ งปน แลวพบวาปริมาณของธาตุ ทั้ง 3 จะลดลงอยาง
รวดเร็วหลังจากยิงปนผานไป 1 ชั่วโมง จากนั้นจะลดลงตามระยะเวลา โดยหลังจากผานไป 5-8 ชั่วโมงการลดลงของปริมาณ
ธาตุทั้ง 3 จะเกือบคงที่ (2554: 88)
การใชสําลีพันกานไม และสําลีพันกานพลาสติกในการเก็บเขมาดินปนบนมือผูยิงพบวา ปริมาณความเขมขนของแอน
ติโมนี่ และตะกั่วที่จากตัวอยางเขมาดินปนที่เก็บดวยสําลีพันกานไม และสําลีพันกานพลาสติกนั้นไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p>0.05) แตปริมาณความเขมขนของแบเรียมที่พบที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยการใชสําลี
พันกานไมจะพบแบเรียมที่สูงกวาสําลีพันกานพลาสติก ซึ่งอาจเปนเพราะในไมมีธาตุแบเรียมเปนสวนประกอบสังเกตไดจากการ
วิเคราะหBlank ดังนั้นจึงไดเลือกสําลีพันกานพลาสติกมาใชในการวิเคราะหขั้นตอไป โดยในการใชสําลีพันกานพลาสติกนั้น
สามารถใชยี่หอใดก็ไดมาเก็บตัวอยางเขมาดินปน ตามที่ สรัลนุช ชูกลิ่น ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณธาตุในเขมาดินปน
ที่เก็บดวยสําลีพันกานพลาสติกที่ตางยี่หอกันพบวา การใชสําลีพันกานพลาสติกตางยี่หอนั้นไมมีผลต อปริมาณธาตุในเขมาดิน
ปนที่นํามาวิเคราะห (2554: 71)
ในการเก็บตัวอยางเขมาดินปนดวยวิธี Collection swab ที่ตางกันพบวา ในกรณีที่ยิงดวยปนพกออโตเมติกยี่หอ
Glock ขนาด 9 มม. กับกระสุนปนออโตเมติกหัวตะกั่ว (LRN) การเก็บตัวอยางเขมาดินปนดวยการใช Collection swab ที่
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ตางวิธีกันนั้นมีปริมาณความเขมขนของแอนติโมนี่ และแบเรียมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) แตจะมีปริมาณตะกั่ว
ที่แตกต างกันอย างมีนัย สําคัญ (p<0.05) ในกรณีที่ยิ งด วยปนพกออโตเมติ กยี่ หอ Colt ขนาด 11 มม. กับ กระสุ นป น
ออโตเมติกหัวบอล (FMJ) แลวใชสําลีพันกานพลาสติกหยดดวย 5% กรดไนตริกในการเก็บตัวอยางเขมาดินปนจะพบวามี
ปริมาณความเขมขนของแอนติโมนี่ แบเรียมและตะกั่วแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญกับการใชสําลีพันกานพลาสติกหยดดวย
น้ําเกลือ และสําลีพันกานพลาสติกแบบแหง (p<0.05) ดังนั้นในกรณีที่ไมสามารถใชกรดไนตริกในการเก็บเขมาดินปนก็อาจจะ
ใชอีก 2 วิธีแทนได ซึ่งในการเก็บตัวอยางเขมาดินปนจําเปนตองมี Blank ในการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปน
ที่พบ

ไพพ

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

ควรทําการศึกษาการเก็บตัวอยางบนพื้นผิวของเปาประเภทอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบเพิ่มเติม และควรทําการศึกษาถึง
ปจจัยในการเก็บเขมาดินปนที่อาจสงผลกระทบตอปริมาณของธาตุทั้ง 3 ในเขมาดินปน
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Abstract

ไพพ

งานวิจัยนี้เปนการทดลองหาพลังงานจากการกระตุนลงไปบนโคลน จากอดีตที่คนโบราณนําภาชนะลงไปครอบลงบน
ผิวน้ําและทําการย่ําโคลนไปอยางชาๆและเรื่อยๆจนภาชนะลอยขึ้นมาแลวจึงทําการปลอยกาซออกมาและจุดไฟ ปรากฏวา
สามารถจุดติดไฟได จึงเปนที่มาของงานวิจัยเพื่อจะไดทําการศึกษาวาพลังงานที่เกิดขึ้นเปนพลังงานแบบใด ผลจากการทดลอง
พบวาพลังงานที่เกิดขึ้นนั้น คือพลังงานเชื้อเพลิงกาซชีวภาพ ซึ่งกาซชีวภาพนั้นมีกาซที่สําคัญที่จะชวยในการจุดติดไฟ คือกาซ
มีเทน โดยที่นําไปตรวจวัดกับเครื่องตรวจวัดกาซชีวภาพแบบพกพารุน BIOGAS 5000 ซึ่งผลที่ไดมีกาซมีเทน (CH4) เฉลี่ย
23.4% และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เฉลี่ย 3.7% สวนที่เหลือเปนแกสชนิดอื่นๆ เมื่อนําไปทดลองการจุดติดไฟผลที่ได
สามารถจุดติดไฟได จึงเปนพลังงานทดแทนที่นาจะนํามาใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงตอไป
คําสําคัญ : โคลน, เชื้อเพลิง, กาซชีวภาพ, พลังงานทดแทน

บทนํา

ลัยร

าชภ

This research has been conducted as an experiment to study the energy that is generated by
activated effect on the mud. In the past, people learned to cover the mud surface with a container and
slowly pushed it down and repeated the process until the container lifting itself up in which it released
gas that was highly flammable after attempting an ignition, hence providing inspiration for this research.
The aim of this research is to find out what sort of energy that has been released from that actions. The
result has shown that the released energy in question is nothing short of the Biogas and it contains
Methane, gas that led to the detection of the gas detector for biological portable BIOGAS 5000 which
results are methane (CH4) averaged 23.4% and. carbon dioxide (CO2) average 3.7%, the rest are other
gases. When the test result can ignite ignition. It is a renewable energy that will be used as fuel to power.
Keyword : Mud, Fuel, Biogas, Renewable Energy
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ความสํ าคั ญ ของพลั ง งาน พลั ง งานเป นป จจั ย พื้ นฐานที่ สํ าคั ญ ในการตอบสนองความต องการขั้ นพื้ นฐาน ของ
ประชาชน และเปนปจจัยพื้นฐานการผลิต ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงตองมีการจัดหาพลังงาน ใหมีป ริมาณที่
เพียงพอ มีราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพที่ดี สอดคลองกับความตองการของผูใช เพื่อใหสามารถตอบสนอง ความตองการขั้น
พื้นฐาน ของประชาชน และสามารถตอบสนอง ความตองการใช ในกิจกรรมการผลิตตางๆ ไดอยางเพียงพอ พลังงานที่เราใช
อยูในปจจุบัน อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ พลังงานสิ้นเปลือง และพลังงานหมุนเวียน โดยพลังงานสิ้นเปลือง คือ
พลังงานที่ใชแลวหมดไป ซึ่งรวมถึงถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง และกาซธรรมชาติ สวนพลังงาน
หมุนเวียน หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย ลม และคลื่น
คุณสมบัติของพลังงานแตละชนิด
น้ํามันดิบ มีสถานะตามธรรมชาติ เปนของเหลวประกอบดวย สารไฮโดรคารบอน ชนิดระเหยงาย เปนสวนใหญ และ
สวนที่เหลือประกอบดวย สารกํามะถัน ไนโตรเจน และสารประกอบออกไซดอื่นๆ ซึ่งมักเรียกวาเปนสิ่งปฏิกูล ซึ่งจะมีอิทธิพล
ตอคุณภาพ ของผลิตภัณฑที่กลั่นได ราคาของน้ํามันดิบ จะถูกหรือแพง ขึ้นอยูกับคุณภาพของน้ํามันดิบวา มีสิ่งปฏิกูลเจือปน
มากนอยเพียงใด ผลิตภัณฑที่กลั่นไดจากน้ํามันดิบ ไดแก กาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเครื่องบิน น้ํามัน
ดี เ ซล น้ํ ามั นเตา และยางมะตอย โดยก าซป โ ตรเลี ย มเหลว จะใช เ ป น เชื้ อ เพลิ ง ในการหุ ง ต ม ในยานพาหนะ และใน
ภาคอุตสาหกรรม น้ํามันเบนซิน ดีเซล และน้ํามันเครื่องบิน จะใชเปนเชื้อเพลิง ในภาคคมนาคมขนสง สวนน้ํามันเตา จะใชเปน
เชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟา ในภาคอุตสาหกรรม และในการขนสงทางน้ํา เมื่อมีการนําน้ํามันเชื้อเพลิง ไปเผาไหม ก็จะมีฝุน
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ละออง เขมา และกาซที่ถูกปลอยออกมา ระหวางขบวนการเผาไหม เชน คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด ไนโตรเจน
ออกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด เปนตน ดังนั้น จึงตองมีการควบคุม ในเรื่องของคุณภาพน้ํามัน และการใชเทคโนโลยีตางๆ มา
ชวยในการควบคุมเพื่อลดปริมาณ ฝุนละออง และกาซดังกลาวไมใหเปนอันตราย ตอสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดลอม
กาซธรรมชาติ ประกอบดวย สารไฮโดรคารบอนประเภทตางๆ เปนสวนใหญ สวนที่เหลือ ประกอบดวยกาซประเภท
อื่นๆ โดยเฉพาะไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด โดยมีไฮโดรเจนซัลไฟด ปนอยูดวยในระดับหนึ่ง การซื้อขายกาซธรรมชาติ จะ
คิดราคาตามคาความรอน ของเชื้อเพลิง สวนขอกําหนดอื่นๆ จะเปนสวนประกอบ ที่ชวยใหความมั่นใจ ในความสะอาดวา จะ
ไม มีป ญ หาในการใช ซึ่ ง ปญ หาสิ่ ง แวดลอม จากการใช กาซธรรมชาติ มีค อนข างน อย เนื่องจากในขบวนการ เผาไหมกาซ
ธรรมชาติ จะถู กเผาไหมอยางสมบูร ณ ไดเ ปนคาร บอนไดออกไซด และน้ํา เพื่ อใหมี การใช ป ระโยชน ได อยางสู ง สุด ก าซ
ธรรมชาติ จะถู กนํ าไปแยกก อนการใช โดยส วนที่ เ ป น ก าซมี เ ทน มั กจะนํ าไปใช เ ป นเชื้ อเพลิ ง ในการผลิ ต ไฟฟ า และใน
อุตสาหกรรม รวมทั้ง ใชเปน เชื้อเพลิงในยานพาหนะ สวนที่เปนอีเทน และโพรเพน จะนําไปใชเปนวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรม
ป โ ตรเคมี และส วนที่ เ ป นโพรเพนและบิ วเทน จะนํ าไปใช เ ป นก าซหุ ง ต ม ใช เ ป นเชื้ อเพลิ ง ในโรงงานอุ ต สาหกรรม และ
ยานพาหนะ
ถานหิน คือ หินตะกอนชนิดหนึ่งซึ่งสามารถติดไฟได และมีสวนประกอบ ที่เปนสารประกอบ ของคารบอนไมนอย
กวารอยละ 50 โดยน้ําหนัก หรือ รอยละ 70 โดยปริมาตร และยังมีสารประกอบ อื่นๆ เชน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน
และกํามะถัน เปนตน การจําแนกคุณสมบัติของถานหิน ตามคุณสมบัติทางเคมี และคาความรอนอยางหยาบๆ สามารถแบง
ออกไดเปน 4 ชนิด คือ 1.แอนทราไซท,2.บิทูมินัส,3.ซับบิทูมินัสและ4.ลิกไนต สวนใหญมีการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟา อุตสาหกรรมปูนซีเมนต และอุตสาหกรรมที่ใชหมอไอน้ํา เชน โรงงานกระดาษ และโรงงานชูรส เปนตน อยางไรก็
ตามในการ เผาไหม ถ า นหิ น จะมี ก ารปล อ ยก า ซซั ล เฟอร ไ ดออกไซด ออกไซด ข องไนโตรเจน คาร บ อนไดออกไซด
คารบอนมอนอกไซด ฝุนละออง และควัน ดังนั้น กอนนําเชื้อเพลิงไปใชจะตองหาวิธีการจัดการ กับมลพิษ โดยอาจเลือกใชถาน
หินคุณภาพดี หรืออาจลดปริมาณสารมลพิษในเชื้อเพลิง กอนนํ าไปใช หรือใชเทคโนโลยี ในการกําจั ดมลพิษที่เกิ ดขึ้น กอน
ปลอยออกสูสิ่งแวดลอม
เชื้อเพลิงชีวมวล คือ สารทุกรูปแบบที่ไดจากสิ่งมีชีวิต รวมทั้ง การผลิตจากการเกษตรและปาไมเชน ไมฟน แกลบ
กากออย วัสดุเหลือใชทางการเกษตรอื่นๆ รวมถึง ของเสียจากสัตว เชนมูลสัตวและของเสีย จากโรงงานแปรรูปทางเกษตร
และขยะมาผลิตกาซชีวภาพ ในการผลิตพลังงาน จํานวนเทาๆ กันตองใชไมฟน ในปริมาตรที่มากกวาน้ํามันและถาน ดังนั้น จึง
เหมาะที่จะใชใน ครัวเรือน
พลังน้ํา เปนพลังงานที่ไดมาจากแรงอัดดันของน้ํา ที่ปลอยจากอางเก็บน้ําเหนือเขื่อน น้ําที่ปลอยไปนี้ จะไดรับ การ
ทดแทนทุกป โดยฝนหรือการละลายของหิมะ แตในการกอสรางอางเก็บน้ําจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยตองสูญเสียพื้นที่
ปาไม ต องมีการอพยพสัต วป า และชาวบานที่ อาศัย อยู ในบริ เวณนั้ น ทําให ชีวิตความเปนอยู และสภาพแวดล อม บริเ วณ
ดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป
พลังงานแสงอาทิตย ไดมาจากการแผรังสีของดวงอาทิตย ซึ่งนํามาใชเปนพลังงานความรอน และการสังเคราะหแสง
หรือโดยผานอุปกรณรับแสง เชน เซลลแสงอาทิตย เพื่อเปลี่ยนเปน พลังงานไฟฟาและความรอน เพื่อนําไปใชงานตอไป
พลังงานลม เกิดจากการเคลื่อนตัวของอากาศ ถาอากาศเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง จะทําใหมีพลังงานมาก ซึ่งสามารถ
นํามาใชหมุนกังหันลม เพื่อผลิตกระแสไฟฟา
พลังงานความรอนใตพภิ พ เปนการนําน้ํารอนที่มีอยูใตพื้นดิน มาใชใหเกิดประโยชน ในการผลิตกระแสไฟฟา กลุม
ประเทศที่มีการพัฒนาพลังงาน ความรอนใตพิภพ มาใชประโยชน อยางเดนชัดมักเปนกลุมประเทศ ที่มีสภาพทางธรณีวิทยา
เอื้ออํานวยตอศักยภาพ ทางพลังงานความรอนใตพิภพ ซึ่งไดแก บริเวณที่เปลือกโลกมีการเคลื่อนไหว และมีแนวของภูเขาไฟ
อยางตอเนื่อง เชน ประเทศอิตาลี ไอซแลนด สหรัฐอเมริกา (แถบตะวันตก) เม็กซิโก ญี่ปุน ฟลิปปนสอินโดนีเซีย นิวซีแลนด
เปนตน
พลังงานนิวเคลียร เปนพลังงานที่ไดมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร ซึ่งเกิดจากการแตกตัวของ นิวเคลียสของธาตุเชื้อเพลิง
เชน ยูเรเนียม และใหพลังงานความรอนมหาศาล จึงใชในการผลิตไฟฟา ปฏิกิริยานิวเคลียร สามารถขจัดปญหา การปลอย
มลพิษทางอากาศ รวมทั้ง การปลอยกาซเรือนกระจก ที่เปนปญหาหลักของเชื้อเพลิงฟอสซิลได แตก็มีปญหาสิ่งแวดลอมอื่นที่
อาจเกิดจาก การใชสารรังสี ซึ่งหากมีเทคโนโลยีควบคุมที่ดี ก็จะปองกันการรั่วไหลของสารรังสีได นอกจากนี้ ยังมีปญหาเรื่อง
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การกําจัดกากนิวเคลียร ซึ่งจะตองมีมาตรการควบคุมดูแล ไมใหการกําจัดกาก ของเสียสงผลตอสิ่งแวดลอมโดยรอบ เนื่องจาก
สารเหลานีม้ ีคาทางรังสีสูงมาก และจะคงสภาพอยูเปนเวลานับพันๆ ลานป
นโยบายพลังงานของประเทศ นโยบายพลังงานหลักๆ ของประเทศไทย มี 4 ประการ คือ
 จัดหาพลังงานใหเพียงพอ กับความตองการ มีคุณภาพ มีความมั่นคง และมีร ะดับราคาที่เหมาะสม โดยสงเสริมใหมี
การสํารวจ และพั ฒนาแหลง พลั งงาน จากภายในประเทศ ขึ้นมาใชป ระโยชน ในขณะเดีย วกั น ก็ แสวงหาแหล ง
พลังงาน จากภายนอกประเทศ เพื่อใหมีการกระจายแหลงและชนิด ของพลังงาน
 สงเสริมใหมีการใชพลั งงานอยางประหยัด และมีประสิทธิภ าพ ซึ่งนอกจากจะชวยลดตนทุน ทางดานเชื้อเพลิงใน
กิจกรรมการผลิตแลว ยังชวยลดการลงทุนในการจัดหาพลังงานอีกดวย โดยใช มาตรการดานราคา และกลไกตลาด
ในการสรางแรงจูงใจ ใหมีการใชพลังงาน อยางมีประสิทธิภาพ และมาตรการอื่นๆ ซึ่งประกอบดวย การใหสิ่งจู งใจ
การสรางจิตสํานึก และมาตรการบังคับ (เชนการกําหนดมาตรฐาน) ควบคูกันไป
 สงเสริมใหมีการแขงขัน และเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน ในกิจการพลังงาน เพื่อใหกิจการพลังงาน มีประสิทธิภ าพ
มากขึ้น สงผลใหผูบริโ ภคมีทางเลือก ไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพ และราคา ที่เปนธรรม อีกทั้งยังชวยลดภาระการ
ลงทุนของภาครัฐอีกดวย
 ปองกันและแกไขปญหา ทางดานสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากการผลิตและใชพลังงาน โดยสงเสริมใหมี การใชเชื้อเพลิง ที่มี
ผลกระทบต อสภาวะแวดล อ มน อย และส ง เสริ ม ให มี ก ารควบคุ ม มลพิ ษ โดยใช เ ทคโนโลยี ค วบคุ ม มลพิ ษ และ
มาตรฐานที่เหมาะสม
หลักการในการจัดหาพลังงาน ในการกําหนดนโยบายพลังงาน จะตองคํานึงถึงหลักการ ในการจัดหาพลังงาน ดังตอไปนี้
 ตองมีแหลงสํารองพลังงานที่มีปริมาณเพียงพอ และแนนอน เพื่อความมั่นคงในการจัดหา
 ตองมีการกระจายแหลงของพลังงาน และชนิดของพลังงาน เพื่อลดความเสี่ยง โดยหลีกเลี่ยงการ พึ่งพาพลังงานจาก
แหลงเดียว หรือชนิดเดียว
 ตองมีราคาที่เหมาะสม เพื่อใหตน
 ทุนการผลิตต่ํา
 ตองเปนพลังงานที่สะอาด กอใหเกิดมลพิษนอย หรืออาจจะเปนพลังงานที่ไมสะอาด แตมี เทคโนโลยีที่ควบคุมมลพิษ
ได
 ตอ งใชท รั พ ยากรพลั ง งาน ภายในประเทศ ที่ มี อ ยูอ ย า งจํ า กั ด ให เ กิด ประโยชนสู ง สุ ด เหมาะสมกับ คุ ณค า ของ
ทรัพยากร
จากที่กล าวมาข างต นเรามีการมี พ ลัง งานอยูห ลายชนิด แตเ มื่ อมี การใชง านย อมมี วันที่ จะหมดไปดัง นั้ นเราควรมี การ
แสวงหาพลังงานชนิดอื่นๆมาเตรียมพรอมไว ในงานวิจัยนี้ไดแนวคิดมาจากคนในสมัยกอนที่มีการนําเอาภาชนะหรือที่เราเรียก
กันวากะละมังไปครอบในคูน้ําและทําการเหยียบย่ําลงบนโคลน มีการเดินทีเ่ หยียบย่ําลงไปเรื่อยๆ จะเกิดกาซลอยผานน้ําเขาสู
ภาชนะนั้นและภาชนะจะลอยสูงขึ้น ผูวิจัยจึงนํามาทําการวิจัยเพื่อใหทราบวาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรและสามารถนํามาใชงาน
ไดหรือไม
1. เพื่อศึกษาประเทของกาซแตละชนิดที่ไดจากการกระตุนโคลน
2. เพื่อหาสัดสวนของกาซแตละชนิดที่ไดจากการกระตุนโคลน

อุปกรณและวิธีการดําเนินงานวิจัย

มห
าว

อุปกรณ
1. อุปกรณเก็บกาซ มีลักษณะเปนครึ่งถัง ดานบนมีรูปทรงโคงเพื่อใหกาซชีวภาพมารวมกันอยูในบริเวณผิวทรงโคง
การติดตั้ง อุปกรณที่ใชสําหรับติดตั้งอุปกรณเปด-ปดกาซชีวภาพ รวมถึงการติดตั้งที่ใชสําหรับมือจับทั้งสี่ดาน
2. อุปกรณเปด-ปดกาซ อุปกรณเปด-ปดกาซนั้นมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว จากนั้นเปนทอ 1 นิ้วหลังจากนั้นทํา
การลดขนาดใหเหลือ เสนผาศูนยกลาง ½ นิ้ว เพื่อใหสามารถตอเขากับสายยางที่จะเก็บในภาชนะจัดเก็บ
3. สายลําเลียงกาซชีวภาพ สายลําเลียงกาซชีวภาพเปนสายยางขนาดเสนผาศูนยกลาง ½ นิ้วเพื่อถายกาซชีวภาพ
จากอุปกรณ ในการจัดเก็บเขาภาชนะ
4. เครื่องวัดสัดสวนกาซชีวภาพ BIOGAS 5000
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1. จั ด หาพื้ นที่ ที่ จะทํ าการทดลอง โดยให ผู ป ฏิ บั ติ ง านทดลองเดิ นในโคลนที่ มี น้ํา น้ํ านั้ นไม ค วรสู ง เกิ นอก ของ
ผูปฏิบัติงาน ในงานวิจัยครั้งนี้ทําการทดลองในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื่องดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีมีระบบการจัดการน้ําที่เปนคูน้ํารอบมหาวิทยาลัยอยูแลวและคูน้ํานั้นความลึกไมมากทําใหผูปฏิบัติงานสามารถลง
ไปทําการย่ําโคลนไดอยางปลอดภัยดวย เพราะในบางสถานที่เราไมทราบวาภายใตน้ํานั้นจะมีกิ่งไมหรือเศษขวดที่แตกและมีผู
ทิ้งลงไป เมื่อเกิดการย่ําโคลนจะทําใหผูปฏิบัติงานไดรับการบาดเจ็บไดอีกดวย
2. นําชุดเก็บกาซจากโคลนลงในพื้นที่ที่จะทําการทดลอง โดยใชผูปฏิบัติการจํานวน 3 คน ลงจับชุดเก็บกาซจาก
โคลน เดินในพื้นที่ที่มีน้ําไมลึกเกินอกของผูปฏิบัติงานที่จะสามารถเดินได หลังจากนั้นทําการเดินย่ําไปบนโคลน จะมีฟองกาซ
เกิดขึ้นเปนการทดลองขั้นตนวาพื้นที่นั้นมีกาซเกิดขึ้นหรือไม เมื่อตรวจสอบเรียบรอยแลวนําภาชนะที่จะใชในการจัดเก็บกาซลง
มาเก็บกาซจากโคลนตอไป ทําการทดลอง จํานวน 5 ครั้ง ในแตละครั้งใช เวลา 10 นาที ใน 1 ครั้ง จะใชพื้นที่ในการย่ํา18
ตารางเมตร
3. นํากาซที่ไดมาทําการวัด ดวยเครื่องมือวัดดวยเครื่องมือวัดแบบพกพา ซึ่งในงานวิ จัยนี้จะทําการวัดเครื่อ งมือวั ด
แบบพกพารุน BIOGAS 5000

ผลการวิจัย

ิทยา

ลัยร

งานวิจัยเรื่องย่ําโคลนใหเกิดพลังงานเชื้อเพลิงจะทําใหเราทราบถึงกาซที่ไดจากโคลนวาเปนแบบใด กาซที่ไดคือกาซ
ชีวภาพ เนื่องดวยจากการวัดดวยเครื่องมือวัดกาซชีวภาพแบบพกพารุน BIOGAS 5000 ผลมีดังตอไปนี้

รูปที่ 3 ตัวอยางผลจากการวัดเครื่อง BIOGAS 5000

มห
าว

ตารางที่ 1 ผลการวัดเครื่องมือวัด BIOGAS 5000
ครั้งที่
กาซมีเทน, %
1
23.2
2
23.6
3
23.0
4
23.5
5
23.6
เฉลี่ย
23.4

กาซคารบอนไดออกไซด, %
3.8
3.8
3.6
3.8
3.4
3.7
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จากตารางที่ 1 ผลการทดลองที่ไดจากการวัดจํานวน 5 ครั้ง ปรากฏวาคาเฉลี่ยที่ไดจากการวัด คือ กาซมีเทน 23.4
% ในสวนของกาซคารบอนไดออกไซด 3.7 %
กราฟที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณกาซจากเครื่องมือวัด BIOGAS 5000

ัฏรำ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

าชภ

จากการทดลองสรุปไดวากาซที่เกิดขึ้นจากการย้ําโคลนจะไดกาซชีวภาพ กาซชีวภาพสวนใหญจะมีสัดสวนของกาซที่
สําคัญนั้นคือกาซมีเทน ซึ่งจะทําใหสามารถจุดติดไฟได กาซชีวภาพในโคลนนั้นจะมีกาซมีเทนที่สามารถวัดไดจากเครื่องมือวัด
โดยมีคาเฉลี่ยที่กาซมีเทน 23.4 % กาซคารบอนไดออกไซด 3.7 % ในสวนของกาซชนิดอื่นๆนั้น เชน กาซไฮโดรเจนซัลไฟดนั้น
สําหรับกาซชนิดนี้เมื่อมีปริมาณนอยจะสงผลกระทบตอการจุดติดนอยลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงานมากขึ้น และลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกดวย

เอกสารอางอิง

มห
าว

ิทยา

ลัยร

กอบกาญน ยามเย็น. “(โครงการวิจัยพลังงานธรรมชาติ)”, มหาวิทยาลัยเชียงใหม: รุงทวี กรุงเทพมหานคร, 2540
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การศึกษาการควบคุมการปลดปลอยยาไดโคลฟแนคโซเดียมจากไคโตซาน – ไฮโดรเจลบีด
และไคโตซาน – ไฮโดรเจลฟลม
A Study on Controlled Release of Diclofenac Sodium Chitosan- Hydrogel
Bead and Chitosan - Hydrogel Film

าชภ

ัฏรำ

ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลมของไคโตซานและพอลิเอทิลีนไกลคอลเพื่อเปนชุดควบคุมการ
ปลดปลอยและนําสงยาไดโคลฟแนคโซเดียม โดยใชพอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ําหนักโมเลกุล 4000 และ 6000 ในการเตรียม
ไฮโดรเจลบีด และใชพอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ําหนักโมเลกุล 400 และ 4000 ในการเตรียมไฮโดรเจลฟลม การศึกษาครั้งนี้ได
ศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการปลดปลอยยาไดแก อัตราสวนของไคโตซาน/พอลิเอทิลีนไกลคอล ปริมาณยาไดโคลฟแนค
ชนิดและปริมาณของพอลิเอทิลีนไกลคอล เปนตน การปลดปลอยยาถูกควบคุมโดยกลไกการละลายของไดโคลฟแนคโซเดียม
ในตัวกลางบัฟเฟอร และการแพรผานของไดโคลฟแนคโซเดียมผานไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลม การศึกษาพบวาในไฮโดร
เจลบีด อัตราสวนของไคโตซานและไดโคลฟแนคโซเดียมที่เหมาะสมที่สุดที่ใชในการศึกษาการควบคุมการปลดปลอยยาคือ 5 :
2 อัตราสวนที่ดีที่สุดของโคพอลิเมอรไดจากไคโตซาน/พอลิเอทิลีนไกลคอล 4000/ไดโคลฟแนคโซเดียม และจาก ไคโตซาน/
พอลิเอทิลีนไกลคอล 6000/ไดโคลฟแนคโซเดียม คือ 5 : 1.5 : 2 และ 5 : 1 : 2 ตามลําดับ ยังพบวาสามารถควบคุมการ
ปลดปลอยยาจากสูตรการเตรียมไฮโดรเจลบีดไดนานถึง 6 ชั่วโมง นอกจากนี้ในการเตรียมไฮโดรเจลฟลมที่อัตราสวนของไคโต
ซานและไดโคลฟแนคโซเดียมคือ 5 : 2 เปนสัดสวนที่ดีที่สุดในสภาวะควบคุมการปลดปลอยยา อัตราสวนที่ดีที่สุดของโคพอลิ
เมอรทั้งสองชนิด ไดแก ไคโตซาน/พอลิเอทิลีนไกลคอล 400/ไดโคลฟแนคโซเดียม และจากไคโตซาน/พอลิเอทิลีนไกลคอล
4000/ไดโคลฟแนคโซเดียม คือ 5 : 1 : 2 ในการควบคุมการปลดปลอยยาจากสูตรการเตรียมไฮโดรเจลฟลมทั้งสองชนิดนี้
พบวาสามารถควบคุมการปลดปลอยยาไดที่เวลา 160 และ 200 นาที ตามลําดับ
คําสําคัญ: การควบคุมการปลดปลอย ไคโตซาน ไดโคลฟแนคโซเดียม ไฮโดรเจล

ลัยร

Abstract

มห
าว

ิทยา

The hydrogel beads and hydrogel film based on chitosan (CTS) and poly(ethylene glycol) (PEG)
had been studied as a controlled release device to deliver diclofenac sodium (DFNa). with molecular
weights of 4000 and 6000 g/mol. Various factors of controlled release including CTS/PEG proportion, DFNa
content, types and amount of PEG were investigated. The release of drug was controlled by the
mechanism of the dissolution of DFNa in the dissolution medium of buffer and the diffusion of DFNa
through the hydrogel beads and hydrogel film. The results of hydrogel bead showed that, the ratio of CTS
: DFNa at 5 : 2 yielded the best controlled release. The optimal formulation of copolymer was obtained
with CTS/PEG 4000/DFNa and CTS/PEG 6000/ DFNa proportion of 5 : 1.5 : 2 and 5 : 1 : 2, respectively. The
controlled release of the drug from these hydrogel bead formulations was able to maintain the release
for 6 hours. In addition, the preparation of hydrogel film using the ratio CTS : DFNa at 5 : 2 yielded the
optimal condition of controlled release. The same optimal formulation of copolymer was obtained with
CTS/PEG-400/ DFNa and CTS/PEG-4000/DFNa proportion of 5 : 1 : 2. The controlled release of the drug
from both hydrogel film formulations was able to maintain the release 160 and 200 minutes, respectively.
Keywords: controlled drug release, chitosan, diclofenacsodium, hydrogel
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ไดโคลฟแนคโซเดียม (Diclofenac sodium, DFNa) (พรฑิตา, 2543) สูตรโมเลกุล Na(C14H10Cl2NO2) ชื่อ IUPAC
Monosodium-2-(2,6-dichloroanilino) Phenylacetate ลักษณะทางกายภาพเปนของแข็งสีขาว ไมมีกลิ่น ละลายไดนอย
ในกรด ไดโคลฟ แ นคโซเดี ย มเป นยาต านการอั กเสบที่ ไ ม ใ ช ส เตี ย รอยด ห รื อ เรี ย กว า NSAIDs (non-steroidal antiinflammatory drugs) [1] ใชในการบรรเทาอาการบางชนิดที่มีสาเหตุมาจากขออักเสบ ขออักเสบรูมาตอยด การอักเสบ บวม
ตึง และเจ็บขอ ขนาดยาปกติที่ใชรับประทานคือ 75-150 mg/วัน ซึ่งยาชนิดนี้ทําใหเกิดอาการขางเคียงไดโดยอาการที่พบบอย
คือ การคลื่นไส อาเจียน ทองเสีย ปวดหัว และงวงซึม และการระคายเคืองกระเพาะอาหาร เปนตน ยาไดโคลฟแนคโซเดียมมี
ชื่อทางการคา เชน Voltaren, Voltarol, Voldal, Volveral, Orthophen, Bufenac Forte เปนตน เนื่องจากยานี้มีคาครึ่ง
ชีวิตในรางกายสั้นเพียง 1-2 ชั่วโมง ดังนั้นจึงตองมีการควบคุมการปลดปลอยยา เพื่อใหยาถูกปลดปลอยออกมาในอัตราเร็วที่
ตองการ ทําใหระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของยายาวนานขึ้ น และยังสามารถกําหนดเปาหมายของการนําสงยาไดโดยตรงอีก
ดวย สงผลใหการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น รูปแบบของยาในลักษณะนี้เรียกวา ระบบนําสงยา (drug delivery system)
(สํานักพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2557) (สุวบุญ, 2524) (สมลักษณ, 2546) (ภาคภูมิ, 2540) ซึ่งเปนการเตรียมยาใน
รูปแบบตาง ๆ ที่สามารถควบคุมใหปลดปลอยยาในอัตราและปริมาณที่กําหนดและสามารถนํายาไปยังอวัยวะ หรือบริเ วณ
เปาหมายในรางกายไดตามตองการ เพื่อทําใหเกิดผลสูงสุดในการรักษาและลดผลขางเคียง พอลิเมอรนับเปนองคประกอบ
สําคัญอันหนึ่ง ในระบบนําสงยาทีช่ วยควบคุมใหการปลดปลอยยาเปนไปตามตองการ โดยทําหนาที่ใน 3 ลักษณะใหญ ๆ คือ
เปนสารชวยควบคุมการปลดปลอยใหเกิด ชา ๆ และคงที่ในปริมาณที่ตองการ เป นตัวชวยปองกันและนําสงยาไปยังบริเวณ
เปาหมายในรางกาย โดยไมทําใหยาเกิดการปลดปลอยหรือตัวยาถูกทําลายไปกอน ทั้ งนี้พอลิเมอรที่เลือกใชตองมีสมบัติทาง
ชีวภาพสําคัญคือ มีความเขากันไดกับเนื้อเยื่อในรางกาย (biocompatible) (ภาคภูมิ, 2540) สามารถยอยสลายในรางกายได
(biodegradable) และเมตาบอไลซ (metabolite) ที่ไดจากการยอยสลายเปนองคประกอบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ทําใหไมเปน
พิษตอรางกาย ซึ่งโดยทั่วไปแลวในระบบปลดปลอย (controlled release system) ที่ใชพอลิเมอรเปนตัวควบคุมจะตอง
คํานึงถึ งชนิดและสมบัติพื้นฐานของพอลิเ มอร ชนิดของยา และระบบที่ใชค วบคุม การปลดปลอยยา โดยเฉพาะอยางยิ ่งใน
รูปแบบของยาเตรียม (dosage form) ที่เปนยากินซึ่งนิยมใชกันมากที่สุดแบบหนึ่ง มักจะใชหลักการแพรของยาผานเมทริกซ
พอลิเมอร โดยการเตรียมยากับพอลิเมอรในรูปเมทริกซบีด (matrix bead) ที่มียาถูกกักเก็บอยูในโครงสรางบีด การปลดปลอย
ยาจะอาศัยหลักการแพรของยาที่ละลายผานเมทริกซบีดออกมา ในระบบนําสงยาการควบคุมการปลดปลอยใหอยูในอัตราและ
ปริมาณที่ตองการนั้นมีความสําคัญไมนอยไปกวาตัวยาที่ใชในการรักษา เนื่องจากการเตรียมยาเพื่อใชในการรักษาแบบเดิม ๆ
นั้น ยาจะถูกปลดปลอยออกมาจนถึงระดับที่ใหผลในการรักษาโดยทันทีและคอย ๆ ลดระดับลงจนหมดฤทธิ์ จากนั้นผูปวยตอง
รับประทานยาใหมทําใหตองเพิ่มความถี่ในการใชยา ในขณะที่การเตรียมยาในรูปแบบควบคุมการปลดปลอยจะทําใหระดับของ
ยาในพลาสมาคงที่เปนเวลานานตลอดชวงการใช จึงไมจําเปนตองใชยามากครั้ง การพัฒนาดานระบบนําสงยาใหยามีการออก
ฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นนั้น จะมีเทคนิคในการเตรียมยารูปแบบตาง ๆ กันออกไป วิธีหนึ่งที่เปนที่นิยมใชกันในปจจุบันไดแก
ไฮโดรเจล
ไฮโดรเจลเปนสารกลุมพอลิเมอรที่มีคุณลักษณะพิเศษไดแก เมื่ออยูในน้ําที่มีจํานวนมาก พอลิเมอรเหลานี้จะมีการ
พองตัวและสามารถยึดน้ําเอาไวในโครงสรางที่มีการพองตัวได สารเหลานี้จะไมละลายน้ํา แตจะคงรักษาสภาพที่เปนโครงสราง
สามมิติไว ซึ่งโครงสรางเหลานี้อาจจะเปนโฮโมพอลิเมอร เชน ไคโตซาน หรือโคพอลิเมอร เชน ไคโตซาน-พอลิเอทิลีนไกลคอล
ไฮโดร เจล โดยมากจะเปนสารในกลุมพอลิเมอรที่มีสวนประกอบที่ชอบน้ําสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ําได มี
การ crosslinked ดวยพันธะทางเคมีหรือพันธะอื่น ๆ ไฮโดรเจลจึงมีประโยชนที่จะนํามาชวยในการสงผานยาเขาสูรางกาย
โดยในงานวิจัยนี้เลือกใชพอลิเอทิลีนไกลคอล ซึ่งมีคุณสมบัติเปนพอลิเมอรที่ละลายน้ําได ไมมีพิษตอรางกาย สามารถสลายตั ว
ได ต ามธรรมชาติ นอกจากนี้ ยั ง มี ความเข ากั นทางชี วภาพกั บสิ่ ง มี ชี วิต โดยนํ า พอลิ เ อทิลี นไกลคอลมาใช ร วมกั บ ไคโตซาน
เนื่องจาก รูป แบบการปลดปลอยยาไดโคลฟแนคโซเดียมจากไคโตซานนั้น ยัง ไมเปนไปตามรูปแบบการปลดปลอยยาแบบ
ควบคุม ซึ่งวิธีการหนึ่งในการปรับปรุงรูปแบบดังกลาว คือ ใชสารเชื่อมขวางชวยชะลอการปลดปลอยยา โดยทั่วไปสารเชื่อม
ขวางที่นิยมใช คือ glutaraldehyde และ formaldehyde ซึ่งสารทั้งสองชนิดมีพิษตอรางกาย และถากําจัดออกจากพอลิ
เมอรไมหมดจะทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได ไคโตซาน (chitosan, CTS) มีสูตรโมเลกุล (C8H11O4N)n ชื่อในระบบ IUPAC
คือ poly-β-(1,4)-amino-2-deoxy-D-glucose มีลักษณะทางกายภาพเปนของแข็งสีขาวขุน หรือสีขาวปนเหลืองออน ไมมี
กลิ่น ละลายไดในกรดอินทรีย ไคโตซานไดถูกนํามาใชประโยชนหลายดาน เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาและวัสดุ
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การแพทย อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ดานการเกษตร การบําบัดน้ําเสีย อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมเสนใยและสิ่ง
ทอ พอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethylene glycol, PEG) มีสูตรโมเลกุล H(OCH2CH2)nOH ลักษณะทางกายภาพเปนของแข็งสี
ขาว เปนพอลิเมอรที่มีคุณสมบัติความเขากันไดกับสารประกอบอินทรียสูงสามารถละลายไดในน้ํา เมทานอล เบนซีน และ ได
คลอโรมีเทน แตไมละลายในไดเอทิลอีเทอรและเฮกเซน ไมเปนพิษ ในวงการแพทยจึงนํามาใชในการหนวงการปลดปลอยยา
และโปรตีน เปนตน (สมลักษณ, 2546) ในการศึกษาการใชไฮโดรเจลที่มีพอลิเอทิลีนไกลคอลเปนสวนประกอบในการสงผาน
ยาโดย N.A. Peppas และคณะ พบวาไดนําไปประยุกตใชแพรหลายในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง และยังพบวาไฮโดรเจลดังก
ลาวจะชวยควบคุม การปลดปลอยโปรตีนจากโครงสรางที่เปนสามมิติของไฮโดรเจล โดยพอลิเอทิลีนไกลคอลไฮโดรเจลนี้จะมี
ลักษณะเปน star polymer ซึ่งสามารถสังเคราะหไดโดยใช gamma-irradiation ตอมาในป 2000 S.J. Lee และคณะ ได
ศึ ก ษาการเตรี ย ม ไฮโดรเจลและศึ ก ษาคุ ณสมบั ติ ข อง interpenetrating polymer network hydrogels ของ
poly(ethylene glycol)macromer และไคโตซานเพื่อที่จะนํามาอธิบายถึงการประยุกตใชในกระบวนการสงยาหรือ wound
dressing material พบวาไฮโดรเจลระหวาง poly(ethylene glycol)macromer และไคโตซานมีการใช glutaraldehyde
เปน crosslink และสรุปวาคุณสมบัติตาง ๆ ของไฮโดรเจลนั้นขึ้นอยูกับระดับของ crosslink ของโครงสรางและปริมาณไคโต
ซานที่ใช ในการเตรียมไฮโดรเจล ในป 2000 K.L. Shantha และคณะ ไดศึกษาการเตรี ยมไฮโดรเจลในรู ปแบบฟ ลม ที่
ประกอบดวย Poly[N-vinyl-2-pyrolidone-polyethylene glycol diacrylate-chitosan โดยไฮโดรเจลนี้เปนไฮโดรเจลประ
เภทที่ตอบสนองกับความเปนกรด – เบส ซึ่งศึกษาการปลดปลอยยา theophylline และ 5-fluorouracil ในสองสภาวะคือ
สภาวะที่เปนกรดภายในกระเพาะอาหาร (SGF) และสภาวะภายในลําไสเล็ก (SIF) โดยยาที่ถูกจับเขาไปในโครงสรางของไฮโดร
เจลดังกลาวจะถูกปลดปลอยออกมาใน 2 ชั่วโมงแรกซึ่งอยูในกระเพาะอาหารและหลังจากนั้นอัตราการปลดปลอยยาจะชาลง
ตอมาในป 2000 N.A. Peppas และคณะ ไดศึกษาไฮโดรเจลในทางเภสัชกรรม เชน ไคโตซานไฮโดรเจล โดยทําการศึกษาถึง
ชนิด ลักษณะและคุณสมบัติตาง ๆ ของไฮโดรเจล พบวามีปจจัยที่มีผลตอคุณสมบัติของไฮโดรเจลหลายประการ ไดแก คา pH
อุณหภูมิ ความเขมขนพอลิเมอรที่นํามาใชในการเตรียมไฮโดรเจล เปนตน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการเตรียมการปลดปลอย
ยาอะม็อกซีซิลินจากฟลมของสารประกอบเชิงซอนของไคโตซานกับพอลิอะครีลิกเอซิดโดย M.Paloma และคณะ ในป 2003
และการศึ กษาการปลดปล อยแบบควบคุม ของยาอะม็ อกซิซิล ลินจากบี ด แอลจิ เ นต - ไคโตซาน โดยเตรี ย มสู ตรเหมาะสม
แตกตางกันของบีดแอลจิเนต – ไคโตซาน และศึกษาประสิทธิภาพการกักเก็บยาพบวากักเก็บไดมากกวา 98% และสามารถ
หนวงการปลดปลอยยาไดดี (นลินา, 2550) ดังนั้นจะเห็นวาการเตรียมและศึกษาโคพอลิเมอรที่เหมาะสมเพื่อนํามาใชประโยชน
ดานยารักษาโรคมีความสําคัญและจําเปนที่ตองศึกษารูปแบบและสัดสวนที่เหมาะสมของโคพอลิเมอรและยารักษาโรค และ
ศึกษาการปลดปลอยยาที่มีความเหมาะสมในยาแตละชนิด ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุงเนนที่จะเตรียมและปรับปรุงพอลิเมอรเพื่อ
ใชชะลอการปลดปลอยยาไดโคลฟแนคโซเดียม โดยหลีกเลี่ยงการใชสารเชื่อมขวาง แตจะพัฒนามาใชไคโตซานไฮโดรเจลแทน
ซึ่งในการทดลองนี้เลือกใชโคพอลิเมอรระหวางไคโตซานและพอลิเอทิลีนไกลคอล โดยเตรียมในรูปแบบไฮโดรเจลเม็ดบีดและ
ไฮโดรเจลฟลม เพื่อศึกษาอัตราสวนผสมในการปลดปลอยยาไดโคลฟแนคโซเดียมที่เหมาะสมในไฮโดรเจลทั้งสองชนิด โดย
มุงเนนที่จะมีการปลดปลอยยาไดยาวนานขึ้น เพื่อลดจํานวนครั้งในการรับประทานยา

ิทยา

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. ศึกษาสูตรการเตรียมไคโตซาน – ไฮโดรเจลบีด และไคโตซาน – ไฮโดรเจลฟลมของยาไดโคลฟแนคโซเดียม
2. ศึกษาการปลดปลอยยาไดโคลฟแนคโซเดียมจากไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลม

วิธีดําเนินการวิจัย

มห
าว

1. สารเคมีและอุปกรณ สารเคมีและตัวทําละลายจากบริษัท Merck ประเทศเยอรมนี และบริษัท Sigma-Aldrich
ไคโตซาน (deacetylation 90% min., น้ําหนักโมเลกุลอยูในชวง 50,000–300,000 บริษัท BFM ประเทศไทย PEG (food
grade) เครื่องมือวิเคราะหเชน เครื่องฟูเรียรทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรมิเตอร Perkin Elmer SpectrumRX I เครื่อง
ยูว-ี วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร Fisher Scientific เครื่องเขยาแบบคุมอุณหภูมิ Orbital Incubator Shaker เปนตน
2. ในการดําเนินการวิจัยมีการควบคุมตัวแปร เชน ขั้นตอนการผสมองคประกอบไฮโดรเจล อัตราสวนผสมของไคโต
ซาน น้ําหนักโมเลกุลของ PEG และอัตราสวนของ PEG ที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลม เปนตน โดย
ขั้นตอนแรกของการเตรียมไฮโดรเจลคือ การเตรียมองคประกอบผสมของสารละลายไฮโดรเจลซึ่งประกอบดวยสารละลาย
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กรดอะซิติกความเขมขน 1% (v/v) สารละลายไคโตซานในกรดอะซิติกความเขมขน 2 % (w/v) และสารละลายพอลิเอทิลีน
ไกลคอลในน้ํากลั่นความเขมขน 10 % (w/v) สําหรับตัวแปรเรื่องน้ําหนักโมเลกุลของ PEG ถาเปนการเตรียมไฮโดรเจลบีดจะ
ใชพอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ําหนักโมเลกุล 4,000 และ 6,000 ตามลําดับ และไฮโดรเจลฟลมจะใชพอลิเอทิลีนไกลคอลที่ มี
น้ําหนักโมเลกุล 400 และ 4,000 ตามลําดับ
3. การเตรียมสารละลายไฮโดรเจลของไคโตซานและไดโคลฟแนคโซเดียม อัตราสวน CTS : DFNa = 5 : 2 (w/v)
ทําโดยชั่งไดโคฟแนคโซเดียม ใสลงในสารละลายไคโตซานความเขมขน 2 % (w/v) ในกรดอะซิติก จากนั้นผสมใหเขากันตั้งทิ้ง
ไวใหสารละลายเปนเนื้อเดียวกัน
4. การเตรียมสารละลายไฮโดรเจลของไคโตซาน – พอลิเอทิลีนไกลคอล – ไดโคลฟแนคโซเดียม (CTS : PEG :
DFNa) ที่อัตราสวนตาง ๆ กัน โดยศึกษาลําดับขั้นการเตรียมสารละลายไฮโดรเจลที่ไดจากการผสมไคโตซาน – พอลิเอทิลีน
ไกลคอล – ไดโคลฟแนคโซเดียม เพื่อใหไดสารผสมไฮโดรเจลที่มีเนื้อเดียวกันโดยมีลําดับขั้นตอนการผสมดังนี้ ชั่งไดโคลฟแนค
โซเดียมใสลงในสารละลายพอลิเอทิลีนไกลคอล จากนั้นเติมสารละลายไคโตซานความเขมขน 2 % ลงในสารละลายพอลิเอ
ทิลีนไกลคอล – ไดโคลฟแ นคโซเดีย มที่ เตรีย มได จากนั้นคนจนกระทั่งสารละลายเป นเนื้อเดี ยวกั น และแบงการทดลอง
ออกเปน 2 ชุดทดลอง ดังนี้ การทดลองชุดที่ 1 ศึกษาอัตราสวนของไคโตซานที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรเจล โดยกําหนด
อัตราสวนของพอลิเอทิลีนไกลคอล และยาไดโคลฟแนคโซเดียมใหคงที่ และปรับอัตราสวนของไคโตซานดังอัตราสวนคือ CTS :
PEG : DFNa = 2.5 : 1 : 2, 5.0 : 1 : 2, 7.5 : 1 : 2 ตามลําดับ การทดลองชุดที่ 2 เปนการศึกษาอัตราสวนผสมของพอลิเอ
ทิลีนไกลคอล โดยกําหนดอัตราสวนของไคโตซาน และยาไดโคลฟแนคโซเดียมใหคงที่ ดังอัตราสวนคือ CTS : PEG : DFNa =
5 : 0.25 : 2, 5 : 0.5 : 2, 5 : 1.0 : 2, 5 : 1.5 : 2, 5 : 2.0 : 2 ตามลําดับ ทําการทดลองเชนเดียวกันในการเตรียมไฮโดรเจล
ฟลมและไฮโดรเจลบีด
5. ในการเตรียมไฮโดรเจลบีด ทําโดยเตรียมเม็ดบีดจากสารละลายไฮโดรเจล เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
เขมขน 3 โมลาร และหยดสารละลายไฮโดรเจลที่เตรียมไวใหเปนเม็ดบีดโดยใชเข็มฉีดยา ลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
จากนั้นกรองเม็ดบีดออกจากสารละลาย และลางเม็ดบีดดวยน้ํากลั่นจนกระทั่งไมมีความเปนเบส ทําใหบีดแหงที่อุณภูมิหอง
และนําไปทําใหแหงอีกครั้งโดยการใชเครื่อง freeze dryer ในการเตรียมไฮโดรเจลฟลม เทสารละลายไฮโดรเจลที่ตองการ
เตรี ยมโดยใช ไฮโดรเจลปริม าตร 10 มิล ลิลิ ตร เทลงในถาดพลาสติกทรงสี่เ หลี่ ยมผืนผ าขนาดความยาว 5x10 เซนติเ มตร
จากนั้นตั้งทิ้งไวใหแหงที่อุณหภูมิหองจนเปนแผนฟลมเคลือบที่ผิวถาดพลาสติก เมื่อแหงแลวลอกแผนฟลมออก ทําใหแหงอีก
ครั้งโดยการใชเครื่อง freeze dryer เชนกัน จากนั้นนําแผนฟลมมาตัดใหไดขนาดประมาณ 2x2 มิลลิเมตร
6. ศึกษาสมบัติทางกายภาพและพิสูจนเอกลักษณของไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลมดวยเทคนิคทางสเปคโทรสโคป
7. ศึกษาการปลดปลอยยาไดโคลฟ แนคโซเดีย มจากไฮโดรเจลบีด และไฮโดรเจลฟล ม ที่เ ตรีย มได โดยเตรี ย ม
สารละลายบัฟเฟอร (Na2HPO4/KH2PO4) 100 มิลลิโมลาร pH 7.4 และศึกษาการปลดปลอยยาไดโคลฟแนคโซเดียม โดยนํา
บีดหรือฟลมที่แ หงนํามาคํานวณปริมาณยา 25 มิลลิกรัม และใสลงในสารละลายบัฟเฟอร ปริมาตร 200 มิล ลิลิตร นําเข า
เครื่อง water bath shaker โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 37±2 องศาเซลเซียส และมีอัตราเร็วที่ 150 rpm/min เปนเวลา 6 ชั่วโมง
แลวดูดสารละลายวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง UV-Visible spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 276 นาโนเมตร ที่
เปนคาการดูดกลืนแสงของยาไดโคลฟแนคโซเดียม และใชสารละลายบัฟเฟอร pH 7.4 เปน Blank คํานวณและบันทึกคาการ
ดูดกลืนแสงสัมพัทธเทียบกับเวลา

ผลการวิจัย
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1. ลําดับขั้นการเตรียมไฮโดรเจลของ CTS, PEG และ DFNa
ในการเตรีย มสารละลายให เป นเนื้ อเดี ยวกั น พบว าลํ าดับ ขั้นตอนการเตรี ยมไฮโดรเจลบีด และไฮโดรเจลฟล ม ที่
เหมาะสม คือ การนํายา DFNa ผสมกับสารละลาย PEG จากนั้นจึงนําสารละลายผสมที่ไดมาเติมสารละลาย CTS แลวจึงผสม
เปนเนื้อเดียวกัน
2. การศึกษาอัตราสวนของ CTS ที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลม
ผลการศึกษาอัตราสวนของ CTS ที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลม ผลการทดลองพบวา
อัตราสวนของ CTS : PEG : DFNa ที่ 2.5 : 1 : 2 นั้นสารละลายไฮโดรเจลที่ไดมีสภาพเหลว ไมเหมาะที่จะนําไปขึ้นรูปเปนเม็ด
บีด แตสําหรับอัตราสวนของ CTS : PEG : DFNa ที่ 5 : 1 : 2 พบวาลักษณะของไฮโดรเจลมีการกระจายตัวสม่ําเสมอและ
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คอนขางเปนเนื้อเดียวกัน ขณะที่ที่อัตราสวนของ CTS : PEG : DFNa 7.5 : 1 : 2 สารละลายไฮโดรเจลนั้นมีสวนพอลิเอทิลีน
ไกลคอลขนาดใหญปะปนอยูจํานวนมากทําใหมีลักษณะเจลที่หนืดมากเกินไป จากผลการทดลองพบวาอัตราสวนที่เหมาะสม
คือ อัตราสวนที่มี CTS เปน 5 สวน (โดยน้ําหนัก) และอัตราสวนของ CTS และ DFNa ที่เหมาะสมที่สุดที่ใชในการศึกษาการ
ควบคุมการปลดปลอยยาคือ อัตราสวน 5 : 2 โดยน้ําหนัก
3. การศึกษาอัตราสวนของ PEG ที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลม
เมื่อไดอัตราสวนของ CTS ที่เหมาะสม คือ มี CTS เปน 5 สวน (โดยน้ําหนัก) นํามาศึกษาสัดสวน PEG ที่เหมาะสม
ในการเตรียมไฮโดรเจล โดยเตรียมไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลมที่อัตราสวน PEG ตางกัน 5 อัตราสวน (CTS : PEG :
DFNa) คือ 5 : 0.25 : 2, 5 : 0.5 : 2, 5 : 1 : 2, 5 : 1.5 : 2 และ 5 : 2 : 2 ตามลําดับ ผลการทดลองพบวา ในการเตรียม
ไฮโดรเจลบีดอัตราสวนที่ดีที่สุดของโคพอลิเมอรที่ไดจาก CTS : PEG 4000 : DFNa และจาก CTS : PEG 6000 : DFNa คือ 5
: 1.5 : 2 และ 5 : 1 : 2 ตามลําดับ สําหรับการเตรียมไฮโดรเจลฟลมพบวาอัตราสวนของ CTS : PEG 400 : DFNa และ จาก
CTS : PEG 4000 : DFNa ที่เหมาะสมคือ 5 : 1 : 2 ตามลําดับ สารละลายไฮโดรเจลที่เตรียมไดเปนสารละลายเนื้อเดียวกัน
และไมเหลวจนเกินไป สามารถนําไปทําการขึ้นรูปเปนแผนฟลมได
4. ลักษณะของไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลม
ลักษณะของเม็ดบีดของ CTS – PEG – DFNa มีลักษณะเปนเม็ดกลมสีขาวขุน แสดงดังรูป 1(a) ลักษณะของฟลมที่
ไดจากไฮโดรเจลของ CTS - PEG 400 - DFNa มีลักษณะเหนียว มีสีขุน ยืดออกไดเล็กนอยแสดงดังรูป 1(b) และฟลมที่เตรียม
จาก CTS - PEG 4000 - DFNa จะมีลักษณะแข็ง ไมยืดหยุน มีสีขาวขุน ไมสามารถยืดได (ไมไดแสดงรูป)
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(a)
(b)
รูป 1 (a) ลักษณะไฮโดรเจลบีดที่เตรียมจาก CTS – PEG – DFNa ที่อัตราสวน 5 : 1.5 : 2 โดยน้ําหนัก (b) ลักษณะของ
ไฮโดรเจลฟลมที่เตรียมจาก CTS – PEG – DFNa ที่อัตราสวน 5 : 1 : 2 โดยน้ําหนัก
5. การวิเคราะหหมูฟงกชันของไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลม
ในการวิเคราะหหมูฟงกชันดวยเทคนิค FT-IR ของสเปกตรัมของไฮโดรเจลบีดที่เตรียมจาก CTS : PEG 4000 :
DFNa ที่อัตราสวน 5 : 1.5 : 2 และ 5 : 1 : 2 ตามลําดับ (รูป 2) และ CTS : PEG 6000 : DFNa (ไมไดแสดงรูป) และไฮโดร
เจลฟลม CTS : PEG 400 : DFNa และ CTS : PEG 4000 : DFNa ที่อัตราสวนคือ 5 : 1 : 2 โดยเปรียบเทียบสเปกตรัมกับ
สารตั้งตนกอนเตรียมไฮโดรเจล
ผลการทดลองในไฮโดรเจลบีด ในสองอั ตราสวน และไฮโดรเจลฟล ม ทั้ง สองชนิด ให ผลการวิ เคราะหห มูฟ งก ชั น
คลายคลึงกันโดยพบสเปกตรัมที่เปนลักษณะเฉพาะของ CTS ที่ความถี่ 3452 cm-1, 2886 cm-1, 1656 cm-1 และ 1104 cm-1
ตามลําดับ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของ OH stretching ของหมูไฮดรอกซิล CH stretching ของหมูแอลเคน คารบอนิล CO
ของหมูเอไมด ซึ่งเปนสวนของไคตินที่ไมถูก deacetylate และ C-O-C ตามลําดับ สวนหมูอะมิโน (NH2) จะมีการดูดกลืน
ในชวงความยาวคลื่น 3400 – 3500 cm-1 ซึ่งจะถูกบดบังโดยการดูดกลืนแสงของหมูไฮดรอกซิล ลักษณะสเปคตรัมดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของ M.L. Silva และคณะ (2012) [12,13] ในสวนของสเปกตรัมของ PEG 4000, PEG 6000 และ PEG
400 พบสเปคตรัมในชวงความถี่ 3465 cm-1, 2882 cm-1, 1356 cm-1, 1279 cm-1 และ1100 cm-1 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ A. Nikolaos (1999) [6] สเปกตรัมของ DFNa พบสเปคตรัมในชวงความถี่ 3389 cm-1, 1454 cm-1, 1296 cm-1และ
1086 cm-1 [14] ตามลําดับ สเปกตรัมของไฮโดรเจลบีด และไฮโดรเจลฟลม ที่อัตราสวนตาง ๆ ปรากฏสเปคตรัมที่ความถี่
ใกลเคียงกันคือ 3470 cm-1, 2895 cm-1 และ 1580 cm-1 ตามลําดับ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของ OH stretching ของหมูไฮ
ดรอกซิลจาก PEG, CH stretching และหมูคารบอนิลตามลําดับ
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รูป 2 สเปกตรัมของไฮโดรเจลบีดที่เตรียมจาก CTS : PEG 4000 : DFNa โดย (a) CTS, (b) PEG 4000, (c) DFNa, (d) CTS
: PEG 4000 : DFNa = 5 : 1.5 : 2, (e) CTS : PEG 4000 : DFNa = 5 : 1 : 2
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6. การศึกษาการปลดปลอยยาในไฮโดรเจลบีด
ในการศึกษาเบื้องตนการปลดปลอยยาจากเม็ดบีดของ CTS – PEG 4000 – DFNa เพื่อสังเกตความสามารถในการ
หนวงการปลดปลอยเมื่อเปรียบเทียบกับเม็ดบีดที่ไมมี PEG 4000 แตมีเฉพาะของ CTS – DFNa (เปนโฮโมพอลิเมอร) และ
เปรียบเทียบกับยา DFNa ที่ไมมีพอลิเมอร ผลการศึกษาพบวาถาไมมีพอลิเมอร DFNa มีการปลดลอยยาออกมาจากบีดทันที
เนื่ องจาก DFNa เป นตั วยาบริ สุ ท ธิ์ซึ่ง ไม มี พ อลิ เ มอร หุม ไว จึ ง สามารถละลายในสารละลายบั ฟ เฟอรไ ด ทั นที ดั ง นั้ นการ
ปลดปลอยยาจึง ออกมาไดเกือบ 100 % ในช วงนาทีแรก ๆ ในขณะที่การมีพ อลิเมอรหอหุ ม ไว จะทําใหมีการปลดปลอยยา
ออกมาชากวา โดยจะสังเกตเห็นวาที่เวลา 30 นาที ชุดที่มี PEG 4000 อยูที่สัดสวน (CTS : PEG : DFNa) ที่ 5 : 1 : 2 และ 5 :
2 : 2 จะมีการปลดปลอยยาเพี ย ง 35.9 และ 47.61 % และจะปลดปล อยได เ กือบ 90 % ที่ เ วลา 240 และ 200 นาที
ตามลําดับ แตชุดที่มี CTS-DFNa ที่เวลา 30 นาที จะมีการปลดปลอยยามากกวาอยูที่ 74.42 % และปลดปลอยได 90 % ที่
เวลา 100 นาที ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาเบื้องตนการปลดปลอยยาจากเม็ดบีดของ CTS – PEG 6000 – DFNa
โดยจะพบวาที่เวลา 30 นาที ชุดที่มี PEG 6000 อยูที่สัดสวน (CTS : PEG : DFNa) ที่ 5 : 1 : 2 และ 5 : 2 : 2 จะมีการ
ปลดปลอยยาเพียง 32.73 และ 38.91 % และจะปลดปลอยไดเกือบ 90 % ที่เวลา 280 และ 120 นาที ตามลําดับ แตชุดที่มี
CTS-DFNa อยางเดียวใหผลการทดลองที่เวลา 30 นาที เหมือนกับการใชโคพอลิเมอร PEG 4000 โดยพบวาการปลดปลอยยา
ที่ 74.42 % และปลดปลอยไดถึง 90 % ที่เวลา 100 นาที ดังนั้นสรุปเบื้องตนไดวาการเตรียมไฮโดรเจลบีดจะสามารถหนวง
การปลดปลอยยาใหชาลงได เนื่องจากสามารถกักเก็บยาไวไดดี และการใชโคพอลิเมอร คือ CTS รวมกับ PEG 4000 หรือ
PEG 6000 ซึ่งมีอันตรกิริยา (interaction) ระหวางประจุของทั้ง 2 พอลิเมอรนั้น จะใหผลการหนวงการปลดปลอยยาไวได
ดีกวาการใชโฮโมพอลิเมอร
ผลการศึกษาการปลดปลอยยาของเม็ดบีดไฮโดรเจล CTS – PEG 4000 – DFNa ที่อัตราสวนตาง ๆ ดังรูป 3 แสดง
ใหเห็นวาการใชปริมาณ PEG นอยเกินไปที่อัตราสวน PEG = 0.25 และ 0.5 หรือถาใชปริมาณ PEG สูงเกินไปที่อัตราสวน
PEG = 2 ทําใหสามารถหนวงการปลดปลอยยาไดไมดี ซึ่งการที่ใชสัดสวน PEG นอย ๆ ทําให PEG ไปจับกับ CTS ไดนอยกวา
โครงสรางของไฮโดรเจลจึงหลวม ยาจึงถูกปลดปลอยออกมาไดเร็วกวา แตถาใชสัดสวน PEG สูงมากเชน ที่อัตราสวน PEG = 2
ปริมาณ PEG ที่มากขึ้นนี้ไมสามารถชวยในการหนวงการปลดปลอยยาไดมากขึ้นตามแนวโนม แตกลับพบวาไดรูปแบบการ
ปลดปลอยยาที่ใกลเคียงกันกับที่อัตราสวน PEG = 0.25 และ 0.5 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางอัตราสวน PEG = 1
และ 1.5 จะเห็นวาแนวโนมการปลดปลอยยาที่อัตราสวน PEG = 1.5 มีรูปแบบการปลดปลอยยาที่ดีกวา โดยพิจารณาการ
ปลดปลอยยาที่เวลา 60 นาที พบวาชุดที่มี PEG = 1 มีการปลดปลอยยาออกมาที่ประมาณ 50 % ในขณะชุดที่มี PEG = 1.5
มีการปลดปลอยยาออกมาเพียง 40.52 % เทานั้น และพบวาที่เวลา 240 นาที ที่อัตราสวน PEG = 1 ยาถูกปลดปลอยได
ประมาณ 90 % ในขณะที่อัตราสวน PEG = 1.5 จะหนวงการปลดปลอยไดดีกวาที่เวลา 280 นาที จากผลการทดลองดังกลาว
ทําใหอัตราสวน CTS : PEG 4000 : DFNa ที่ 5 : 1.5 : 2 เปนอัตราสวนผสมที่ดีที่สุดที่ใชในการเตรียมเม็ดบีดไฮโดรเจลที่ใช
PEG ที่มีน้ําหนักโมเลกุล 4000
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CTS : PEG : DFNa = 5 : 0.5 : 2 X CTS : PEG : DFNa = 5 : 1 : 2
CTS : PEG : DFNa = 5 : 2 : 2 + CTS: DFNa = 5 : 2
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รูป 3 การปลดปลอยยาจากเม็ดบีดของ CTS – PEG 4000 – DFNa ที่อัตราสวนตางๆ เทียบกับ CTS – DFNa และ DFNa
สําหรับการศึกษาการปลดปลอยยาของเม็ดบีดไฮโดรเจล CTS – PEG 6000 – DFNa ที่อัตราสวนตาง ๆ ผลการ
ทดลองพบวาอัตราสวน CTS : PEG 6000 : DFNa ที่ 5 : 1 : 2 เปนอัตราสวนผสมที่ดีที่สุดที่ใชในการเตรียมเม็ดบีดไฮโดรเจลที่
ใช PEG ที่มีน้ําหนักโมเลกุล 6000 เชนเดียวกับกรณี PEG 4000 การใชสัดสวน PEG นอยไปหรือมากไปทําใหการปลดปลอย
ยาไมดนี ัก แตถาใชที่อัตราสวน PEG 6000 = 1 และ 1.5 พบวาแนวโนมการปลดปลอยยาที่อัตราสวน PEG = 1 มีรูปแบบการ
ปลดปลอยยาที่ดีกวาอยางชัดเจน และเมื่อพิจารณาการปลดปลอยยาที่เวลา 50 นาที พบวาชุดที่มี PEG = 1 มีการปลดปลอย
ยาที่ 45.26 % นอยกวาชุดที่มี PEG = 1.5 ซึ่งปลดปลอยที่ 58.81 % และพบวาที่เวลา 200 นาที ของอัตราสวน PEG = 1.5
ยาจึงปลดปลอยไดประมาณ 90 % ในขณะที่อัตราสวน PEG = 1 จะหนวงการปลดปลอยไดดีกวาที่เวลา 280 นาที นอกจากนี้
ในการพิจารณาน้ําหนักโมเลกุลของ PEG ที่ใชเตรียมไฮโดรเจลบีด พบวา PEG น้ําหนักโมเลกุลมากกวา จะสามารถหนวงการ
ปลดปลอยยาไดดีกวา แตอัตราสวนของ PEG ที่ใชในการเตรียมไฮโดรเจลบีดนั้นตองไมสูงมากเกินไปเนื่องจากอาจเกิดปญหา
โครงสรางบีดที่แนนมากที่เกิดจากรางแหของไฮโดรเจลเกาะกันแนน ตัวทําละลายจึงไมสามารถทําใหพอลิเมอรบวมตัวไดเพราะ
ตัวทําละลายไมสามารถซึมแทรกผานเขาไปชะยาที่กักอยูภายในออกมาได
7. การศึกษาการปลดปลอยยาในไฮโดรเจลฟลม
ในการศึกษาการปลดปลอยยาในไฮโดรเจลฟลมเพื่อสังเกตความสามารถในการหนวงการปลดปลอยยาของไฮโดรเจล
ฟลมที่เตรียมจากโคพอลิเมอรของ CTS : PEG 400 หรือ PEG 4000 : DFNa เมื่อเปรียบเทียบกับไฮโดรเจลฟลมที่ไมมี PEG
400 หรือ PEG 4000 แตมีเฉพาะของ CTS – DFNa (เปนโฮโมพอลิเมอร) และเปรียบเทียบกับยา DFNa ที่ไมมีพอลิเมอร ผล
การศึกษาพบวาไฮโดรเจลฟลมที่เตรียมไดจากโคพอลิเมอร CTS : PEG 400 หรือ PEG 4000 : DFNa ใหผลการปลดปลอยยา
DFNa ที่ใกลเคียงกัน โดยพบวาการใชโฮโมพอลิเมอร (มี CTS อยางเดียว) ในการหนวงการปลดปลอยยาใหผลที่ดีกวาการใชโค
พอลิเมอร สันนิษฐานอาจเนื่องจากการใชโคพอลิเมอรทําใหเกิดโครงสรางของฟลมที่แนน ยาจึงละลายออกมาไดนอยมากเมื่อ
เทียบกับฟลมที่เตรียมจากโฮโมพอลิเมอร ดังนั้นจากการทดลองพบวาการเตรียมพอลิเมอรในรูปแบบฟลมดวย PEG 400 และ
PEG 4000 ยังไมได รูปแบบการปลดปลอยยาที่ดี เมื่อเทียบกับการใชพอลิเมอรเพียงชนิด เดียวคือ CTS ในการหนวงการ
ปลดปลอยยา DFNa
ในการศึกษาการปลดปลอยยา DFNa จากแผนฟลมของ CTS – PEG 400 – DFNa และ CTS – PEG 4000 –
DFNa ที่อัตราสวนตาง ๆ ใหผลการทดลองที่สอดคลองกันและพบวาอัตราสวนที่ดีที่สุดในการเตรียมไฮโดรเจลฟลมทั ้งสอง
ชนิดคือ ที่อัตราสวน CTS : PEG : DFNa ที่ 5 : 1 : 2 จากรูปที่ 4 แสดงรูปแบบการปลดปลอยยาของ CTS – PEG 400 –
DFNa ที่อัตราสวนตาง ๆ พบวามีการหนวงการปลดปลอยยาที่ดอยกวาฟลมที่เตรียมดวยโฮโมพอลิเมอรคือ CTS - DFNA โดย
การปลดปล อยที่ร วดเร็ วของแผ นฟ ล ม จากโคพอลิ เ มอร อาจเกิ ด จากตั วยาที่เ กาะที่ ผิ วด านนอกของฟ ล ม ทํ าให ไ ด ผ ลการ
ปลดปลอยยาที่คลายกันในเกือบทุกอัตราสวนผสมของแผนฟล มจากโคพอลิเมอร ลักษณะดังกลาวเกิด ขึ้นเชนเดียวกับกรณี
ไฮโดรเจลฟลมของ CTS – PEG 4000 – DFNa
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รูป 4 การปลดปลอยยาจากไฮโดรเจลฟลม CTS – PEG 400 – DFNa ที่อัตราสวนตาง ๆ เทียบกับ CTS – DFNa และ DFNa

สรุปและอภิปรายผล

ิทยา
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าชภ

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาวิธีการเตรียมและศึกษาการปลดปลอย DFNa จากไฮโดรเจลบีด และไฮโดรเจลฟลมโดยใช
พอลิเ มอร 2 ชนิดคื อ CTS และ PEG ผลการทดลองแสดงใหเห็ นวา ไฮโดรเจลบีดที่เ ตรีย มได จากโคพอลิเ มอร ใหผ ลการ
ปลดปลอย DFNa ไดดี เมื่อใชอัตราสวนของ PEG ที่เหมาะสม และควบคุมการปลดปลอยไดดีเมื่อใช PEG ที่มีน้ําหนักโมเลกุล
สูง ขณะที่ไฮโดรเจลฟลมนั้นการเตรียมในรูปแบบของโคพอลิเมอรใหผลการทดลองที่ตรงขามกัน โดยพบวาไฮโดรเจลฟลมที่
เตรียมไดจากการใชเพียงโฮโมพอลิเมอรนั้นใหผลการควบคุมการปลดปลอย DFNA ไดดีกวา อยางไรก็ตามการศึกษาน้ําหนัก
โมเลกุลที่เหมาะสมของ PEG ควรมีการศึกษาทดลองตอไป รวมถึงการศึกษาชนิดของพอลิเมอรอยางนอยสองชนิดที่สามารถ
ประยุกตใชรวมกับไคโตซานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมการปลดปลอยยาชนิดอื่น ๆ ไดตอไป อัตราสวนของ
CTS : PEG : DFNa ในการเตรียมไฮโดรเจลบีดและฟลมที่เตรียมไดในการวิจัย แตกตางจากที่มีการรายงานไวกอนหนานี้โดย
อางถึงสัดสวนที่เหมาะสมคือ CTS : PEG : DFNa ที่ 1 : 0.5 : 0.5 โดยน้ําหนัก แตสัดสวนนี้มีการทํา crosslinking กับโซเดียม
ไตรพอลิฟอสเฟต (sodium tripolyphosphate, TPP) และศึกษาการปลดปลอยในชวง pH 1.2 และ 6.8 ที่เปน pH ที่
เหมาะสมในกระเพาะอาหารและลําไสเล็ก อยางไรก็ตาม พบวาระดับการกักเก็บยา DFNa ของสูตรไฮโดรเจลบีดที่ใช PEG
4000 ที่อัตราสวน CTS : PEG : DFNa ที่ 5 : 1.5 : 2 โดยน้ําหนัก ที่เตรียมไดจากงานวิจัยนี้คือ 94% มีความใกลเคียงกับ
อัตราสวนของ CTS : PEG : DFNa ที่ 1 : 0.5 : 0.5 โดยน้ําหนัก ที่รายงานวาสามารถกักเก็บยาไดมากกวา 90% ทั้งนี้สําหรับ
ไฮโดรเจลฟลมที่เตรียมโดย PEG 400 และ 4000 ที่อัตราสวนเหมือนกันคือ CTS : PEG : DFNa ที่ 5 : 1 : 2 โดยน้ําหนัก ที่
พบวาสามารถกักเก็บยาไดประมาณ 80%-85% ทั้งนี้ลักษณะของ cationic ของ CTS ทําใหสามารถเกิด polyelectrolyte
complex (PEC) กับ anionic polymer(s) เพื่อใหสามารถหนวงการปลดปลอยยาได ทําใหนอกเหนือจากการใช CTS/PEG มี
การเลือกใช โคพอลิเมอรอีกหลายชนิดในการเตรียม PEC เชน alginate/CS, CS/carrageenan, CS–cellulose multicore
microparticles, CS/poly(acrylic acid) complexes, poly(vinyl alcohol)/sodium alginate เปนตน [15]
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การศึกษาพฤกษเคมี ฤทธิ์ตานออกซิเดชันและกรดไขมันของสาหรายมงกุฎหนามจาก
จังหวัดสุราษฎรธานี ประเทศไทย
Phytochemical Screening, Antioxidant Activity and Fatty Acids of
Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen from Surat Thani Province Thailand

ัฏรำ

การศึกษาองคประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากสาหรายมงกุฎหนามแหงที่สกัดดวยน้ําและเอทานอล 95%
พบสารพฤกษเคมี ที่ มี ฤ ทธิ์ ท างชี ว ภาพหลายชนิ ด ได แ ก กลั ย โคไซด ฟลาโวนอยด เทอร พี นอยด สเตอรอล ซาโปนิ น
คารโบไฮเดรต โปรตีน การทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชันและหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมดวยวิธี DPPH assay และ
Folin-Ciocaltue ตามลําดับ ผลการทดลองพบวาสารสกัดน้ําและเอทานอลมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันคิดเปนรอยละ 42.33±1.54
และ 54.34±0.64 ตามลําดับ ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมของสารสกัดน้ําและสารสกัดเอทานอลเทากับ 21.34±0.59
และ 30.65±0.06 มิ ลลิกรั มสมมูล ของกรดแกลลิ ก/กรั ม สารสกัด ตามลําดับ เทคนิคที่ใ ชในการสกัด ไขมันจากสาหรายคื อ
เทคนิค Bligh and Dyer ไขมันที่สกัดไดนํามาวิเคราะหองคประกอบของกรดไขมัน ผลการทดลองแสดงใหเห็นวามีกรดไขมัน
อิ่มตัวรวมคิดเปนรอยละ 82.61 และกรดไขมันไมอิ่มตัวรวมคิดเปนรอยละ 17.37 ตามลําดับ
คําสําคัญ: สาหรายมงกุฎหนาม พฤกษเคมี ฤทธิต์ านออกซิเดชัน กรดไขมัน
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In the phytochemical screening of the aqueous and 95% ethanolic extracts from Acanthophora
spicifera revealed the presence of bioactive substances such as glycoside, flavonoid, terpenoid, sterol,
saponin carbohydrate and protein. The antioxidant activity and total phenolic content were evaluated
according to DPPH assay and Folin-Ciocalteu method, respectively. The results showed that the aqueous
and the ethanolic extracts had antioxidant activities at 42.33%±1.54 and 54.34%±0.64, respectively. The
total phenolic content of the aqueous extract and the ethanolic extract was 21.34±0.59 and 30.65±0.06
mg GAE/g, respectively. Bligh and Dyer extraction procedure was used to recover the lipids from
Acanthophora spicifera. The lipids extracted from the algae were also analyzed for fatty acid
compositions. The results revealed that the total of saturated fatty acids and unsaturated fatty acids
were 82.61% and 17.37, respectively.
Keywords: Acanthophora spicifera, Phytochemicals, Antioxidant activity, Fatty acids
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สาหรายทะเลเปนสาหรายที่อุดมไปดวยสารอาหารที่มีประโยชนตอรางกายหลายชนิด ไดแก คารโบไฮเดรต ไขมัน
โปรตี น วิ ต ามิ น และใยอาหาร เป นต น ถื อเป นทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี ค วามสํ าคั ญและมี คุ ณค าและมีองค ป ระกอบของ
สารสําคัญที่มีความสามารถเปนสารตานออกซิเดชันไดดี นอกจากนี้กรดไขมันไมอิ่มตัวที่เปนองคประกอบในสาหรายหลายชนิด
ยังมีความสํ าคัญ โดยเฉพาะกรดไขมันไมอิ่มตั วเชิงซอน เชน กรดไขมันโอเมก า 3 ที่ ประกอบดวยกรดไขมันสําคัญคือ EPA
(eicosapentaenoic acid) และ DHA (docosahexaenoic acid) เปนตน โดยทั่วไปสาหรายที่ใหไขมันไดสูงพบทั้งในกลุมไซ
ยาโนแบคที เรี ย สาหร ายสี เ ขี ยวและไดอะตอม เช น Chlorella, Scenedesmus, Isochrysis, Tetraselmis เป นต น
นอกจากนี้ไขมันของสาหรายยังมีกรดไขมันไมอิ่มตัวที่เปนประโยชนอยูมากนอกเหนือจาก EPA และ DHA เชน arachidonic
acid (AA), gamma-linolenic acid (GLA) และ linoleic acid (LA) เปนตน (Chisti, 2007) ซึ่งกรดไขมันเหลานี้สามารถ
นํามาใชเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมอาหารของมนุษยและสัตวไดหลากหลาย ในการศึกษาปริมาณไขมันและชนิดกรดไขมัน
ในสาหรายขนาดใหญที่มีมากในธรรมชาติ มีการศึกษาในหลายชนิดของสาหรายไดแก สาหรายสีแดง (Acanthophora sp.)
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สาหรายสีเขียว (Ulva intestinalis, Ulva rigida, Caulerpa racemosa, C. lentilifera, Cladophora sp.) สาหรายสี
น้ําตาล (Sagussum sp., Padina sp.) เปนตน สําหรับความสําคัญของสารตานออกซิเดชัน (antioxidant) นั้นพบวา สาร
ตานออกซิเดชันเปนสารที่ทําหนาที่ยับยั้งหรือตอตานปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือสารที่สามารถขจัดอนุมูลอิสระออกจากรางกาย
ซึ่ ง แบ ง ได เ ป น 2 กลุ ม ใหญ ๆ คื อ 1) สารที่ ป อ งกั น การเกิ ด สารอนุ มู ล อิ ส ระเช น เอนไซม superoxide dismutase,
glutathione peroxidase, catalase, peroxidase ทองแดง สังกะสีและซีเลเนียม เปนตน และ 2) สารตานออกซิเดชันที่
ทําลายปฏิ กิริ ย าลู กโซ เช น วิ ต ามินอี เบต า-แคโรที น วิต ามิ นซี เปนต น นอกจากนี้ ยั ง มี สารประกอบฟ นอลิ ก (phenolic
compounds) (ชัยรัตน, 2552) และสารกลุม flavonoids จากพืชสมุนไพรที่สามารถเปนสารตานออกซิเดชัน (Srisawat,
2010) สาหรายทะเลไดรับความสนใจเปนพิเศษ เพราะในสาหรายทะเลมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารตานอนุมูลอิสระ
คอนขางสูง (Lohrmann, 2004) (Martinex, 2007) สําหรับสาหรายทะเลสีแดงซึ่ งพบไดหลายชนิดพบวามีสารตานอนุมู ล
อิสระอยูในปริมาณมากนอยแตกตางกัน การใชสาหรายเพื่อจุดประสงคในการใหแสดงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระจึงเปนที่ยอมรับ
และนาจะมีการนํ ามาใชป ระโยชนอยางสูง ทั้ง ในปจจุบันและในอนาคต เนื่ องจากเป นสารธรรมชาติ ซึ่ งแตกต างจากสารที่
สังเคราะหขึ้นจากสารเคมีที่ทําใหผูบริโภคไมมนั่ ใจในผลที่จะไดรับจากสารเคมีเหลานั้น (Yang, 2000) นอกจากนี้สารสกัดจาก
สาหรายสีแดงยังมีองคประกอบของ mycosporine-like amino acids หรือ MAAs ในการปองกันแสง UV และยังพบวา
สาหรายทะเลสีแดงนั้นประกอบดวยองคประกอบทางเคมีจากธรรมชาติที่สําคัญหลายชนิดเชน แคโรที นอยด (carotaniods)
ซึ่งประกอบดวย lutein, violaxanthin, xanthophylls, zeaxanthin และ phycobilin (Schubert, et al., 2006) กลุม
phycocyanin และ phycoerythrin (Schubert, 2006) กลุม polyphenols ที่ประกอบดวย flavonoids (Yuan, 2005)
กลุม sulphated polysaccharides ที่ประกอบดวย sulphated galantans (Costa, 2010) prophyran (Athukorala,
2007) เปนตน จากคุณสมบัติและองคประกอบทางเคมีของสาหรายทะเลดังไดกลาวแลวนั้น ในงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาพฤกษ
เคมี ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและองคประกอบชนิดกรดไขมันสําคัญในสาหรายทะเลขนาดใหญที่มีชื่อเรียกในทองถิ่นคือ สาหราย
มงกุฎหนาม และมีชื่อวิทยาศาสตร คือ Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen ซึ่งเปนสาหรายทะเลสีแดง ที่ไดจาก
อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ประเทศไทย ลักษณะของสาหรายชนิดนี้แสดงดังรูปที่ 1 สาหรายมงกุฎหนามมีลักษณะ
โดยทั่วไปคือ มีสวนทัลลัสอวบน้ํา แตกแขนงเปนพุม สูง 15 เซนติเมตร รากยึดเกาะขนาดเล็กรูปถวย แขนงรูปทรงกระบอก มี
แขนงยอยปลายแหลมอยูรวมเปนกลุม ๆ เกิดอยูทั่วไปโดยเรียงกันหาง ๆ หรือเรียงตัวกันแนน ขึ้นกับสภาพแวดลอม ทัลลัสจะ
มีสีน้ําตาลออนหรือน้ําตาลเขม ถาเจริญอยูในที่มีแสงแดดจัดจะมีสีเหลือง ถาแสงแดดนอยในที่มีรมเงาจะมีสีชมพู สาหรายชนิด
นี้ขึ้นไดทั่วไปในทุกสภาวะ ตั้งแตพื้นโคลน พื้นทราย และพื้นหิน ในเขตน้ําขึ้นน้ําลง และจัดเปนสาหรายสีแดงที่พบเสมอในอาว
ไทย สําหรับงานวิจัยสวนใหญทศี่ ึกษาความสําคัญของสาหรายทะเลสีแดงชนิดนี้มุงศึกษาดานการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสม และ
การนําไปเปนอาหารเปนสวนใหญ ดังนั้นขอมูลพื้นฐานจากงานวิจัยนี้จะสามารถเปนประโยชนเพื่อตอยอดงานวิ จัยและเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑในทองถิ่นไดดีมากขึ้น

รูปที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสาหรายสีแดงมงกุฎหนาม [11]
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วัตถุประสงคของการวิจัย

1. ศึกษาพฤกษเคมีและปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมดของสาหรายมงกุฎหนาม
2. ศึกษาปริมาณและชนิดกรดไขมันในสาหรายมงกุฎหนาม

วิธีดําเนินการวิจัย

1. สารเคมีและอุปกรณ
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สารเคมีแ ละตั วทําละลาที่ใ ช เป นผลิ ต ภัณฑ ของบริ ษัท Merck ประเทศเยอรมนี และบริ ษัท Sigma-Aldrich
เครื่องมือวิเคราะหที่ใชในการวิจัยประกอบดวย เครื่องยูว-ี วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร Fisher Scientific และเครื่องแกสโคร
มาโทรกราฟ-แมสสเปคสเปคโทรมิเตอร เปนตน
2. การสกัดดวยตัวทําละลาย
นําสาหรายแหง 500 กรัม ทําใหมีขนาดเล็กและเติมน้ํากลั่นปริมาตร 1000 มิลลิลิตร นําไปเขยาบนเครื่องกวนสาร
เปนเวลา 5 ชั่วโมง และนํามาสกัดดวยเครื่องมือ soxhlet apparatus นาน 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 80 ºC จากนั้นกรองสารสกัดดวย
กระดาษกรองเบอร 1 นําสารละลายที่กรองมาระเหยดวยเครื่อง rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 40-50 ºC และนําไปทําเปนผง
แหงดวยเครื่อง freeze dryer และเก็บผงแหงในขวดสีชาที่อุณหภูมิ 4 ºC กอนนําไปวิเคราะหในขั้นตอนตอไป สารสกัดที่ได
เรียกวา สารสกัดน้ํา และเตรียมดวยวิธีเดียวกันโดยใชตัวทําละลายคือ เอทานอล 95% สารสกัดที่ไดเรียกวา สารสกัดเอทานอล
3. การตรวจสอบพฤกษเคมีของสารสกัด
การตรวจสอบพฤกษเคมีที่เปนองคประกอบในสารสกัดน้ําและสารสกัดเอทานอล ทําการตรวจสอบสารพฤกษเคมีใน
หลายกลุม ไดแก กลุมแอลคาลอยด กลุมกลัยโคไซด คารโบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน ฟลาโวนอยด ซาโปนิน แทนนิน เทอร
พีนอยด ฟนอล แปง ควิโนนและสเตอรอล เปนตน (ออมบุญ, 2536)
4. การวิเคราะหปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมด
ในการวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม (total phenolic content) ดําเนินการดวยวิธีการที่ดัดแปลงจาก
Slinkard และ Singleton (Slinkard, 1997) โดยใชกรดแกลลิก (gallic acid) เปนสารมาตรฐาน (ความเขมขน 10-100
ไมโครลิต ร/มิลลิลิต ร) โดยผสมสารละลายกรดแกลลิกหรือสารสกัดที่ ตองการทดสอบปริ มาตร 2 มิล ลิลิตร กับ FolinCiocalteu reagent ปริมาตร 5 มิลลิลิตร และสารละลายโซเดียมคารบอเนต (2% Na2CO3) 2 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน ตั้งทิ้ง
ไวที่อุณหภูมิหองในที่มืดเปนเวลา 2 ชั่วโมง นํามาปนเหวี่ยง 3000 รอบ/นาที วัดคาการดูกลืนแสงของสารละลายใสที่ความยาว
คลื่น 760 นาโนเมตร หาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม จากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกในหนวยมิลลิกรัมสมมูลของกรด
แกลลิก/กรัมสารสกัด (mg GAE/ g extract)
5. การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
การทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชันดวยวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) assay ซึ่งเปนวิธีที่ดัดแปลงมา
จาก Tan et al. [14] โดยใช โทรลอกซ (Trolox) เปนสารมาตรฐาน วิธีการทดลองทําโดยการผสมสารสกัดที่ตองการทดสอบ
หรือสารมาตรฐานโทรลอกซ 0.5 มิลลิลิตร กับสารละลาย DPPH ความเขมขน 1 มิลลิโมลาร ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ผสมให
เขากันตั้งทิ้งไวในที่มืด ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 30 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ทดสอบ
ตัวอยางละ 3 ครั้ง คํานวณรอยละฤทธิ์ตานอนุมูล DPPH (% DPPH radical scavenging activity) จากสมการดังนี้
% DPPH radical scavenging activity = (Ao-As/Ao) x100
โดยที่ Ao คือ คาการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH
As คือ คาการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH ผสมกับสารตัวอยางหรือผสมกับสารละลายมาตรฐานโทรลอกซ
การวิเคราะหทางสถิติ (Statistical analysis) การวิเคราะหคาทางสถิติจะใชวิธี ANOVA และ LSD Test ที่นัยสําคัญ
p < 0.05
6. การสกัดไขมันดวยเทคนิค Bligh and Dyer และวิเคราะหชนิดกรดไขมัน
นําสาหรายแหงน้ําหนัก 2.0 กรัม ใสในหลอด centrifuge เติม chloroform/methanol (1:2 โดยปริมาตร)
ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ผสมอยางรวดเร็วโดยใชเครื่อง Vortex mixer เปนเวลา 1 นาที และนําไปปนเหวี่ยง ที่ 3000 รอบ นาน
15 นาที ที่อุณหภูมิหอง เก็บสวนที่เปน supernatant สวนที่เหลือนํามาทําการสกัดซ้ําดวย chloroform/methanol (1:1
โดยปริมาตร) ปริมาตร 8 มิลลิลิตร ผสมดวยเครื่อง Vortex mixer เปนเวลา 1 นาที และนําไปปนเหวี่ยงที่ 3000 รอบ เปน
เวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิหอง หลังจากนั้นรวมสวน supernatant และนํามากรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 ลางตะกอนดวย
น้ํากลั่น 8 มิลลิลิตร จากนั้นปนเหวี่ยงที่ 3000 รอบ เปนเวลา 5 นาทีอีกครั้ง และนําไประเหยแหงตัวทําละลายอินทรียโดยใช
เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุนและชั่งน้ําหนักไขมันรวม บันทึกผล จากนั้นเตรียมไขมันในรูปของ fatty acid methyl ester
(FAME) และวิเคราะหชนิดกรดไขมันดวยเทคนิค Gas chromatography/Mass spectrometry (GC-MS) โดยใชสภาวะการ
ทดลองดัดแปลงจาก (Orcutt, 1986)
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1. ผลการสกัดและการศึกษาพฤกษเคมี
สารสกัดน้ําและสารสกัดเอทานอลจากสาหรายมงกุฎหนามมีลักษณะเปนของเหลวหนืดสีน้ําตาลออน รอยละผลผลิต
ของสารสกัดน้ําและเอทานอลเทากับ 2.890.11 และ 3.690.03 ตามลําดับ สารสกัดน้ําและสารสกัดเอทานอลของสาหราย
มงกุฎหนามนํามาทดสอบพฤกษเคมีเบื้องตน 12 ชนิดคือ แอลคาลอยด กลัยโคไซด คารโบไฮเดรต โปรตีนและกรดอะมิโน
ฟลาโวนอยด ซาโปนิน แทนนิน เทอรพีนอยด ฟนอล แปง ควิโนน และสเตอรอล เปนตน ผลการทดลองสรุปดังตารางที่ 1
จากผลการทดลองแสดงวาทั้งสารสกัดน้ําและสารสกัดเอทานอลมีองคประกอบพฤกษเคมีสวนใหญคลายคลึงกัน แตพบวาทั้ง
สองสวนสกัดไมพบสารแอลคาลอยดและแทนนิน นอกจากนี้พบวาในสารสกัดน้ําไมพบองคประกอบแปง ขณะที่สารควิโนนพบ
เฉพาะในสารสกัดเอทานอลเทานั้น
สารสกัดเอทานอล
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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ตารางที่ 1 สารพฤกษเคมีในสารสกัดน้ําและสารสกัดเอทานอลของสาหรายมงกุฎหนาม
สารพฤกษเคมี
สารสกัดน้ํา
แอลคาลอยด
กลัยโคไซด
+
คารโบไฮเดรต
+
โปรตีนและกรดอะมิโน
+
ฟลาโวนอยด
+
ซาโปนิน
+
แทนนิน
เทอรพีนอยด
+
ฟนอล
+
แปง
ควิโนน
สเตอรอล
+
+ คือ ปรากฏ และ – คือ ไมปรากฏ
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2. ผลการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
สารสกัดจากสาหราย A. spicifera นํามาทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชันดวยวิธี DPPH assay ผลการทดลองพบวา ใน
สารสกัดน้ําและสารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันคิดเปนรอยละ 42.33±1.54 และ 54.34±0.64 ตามลําดับ
3. ผลการศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมคํานวณไดจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกและรายงานเปนคามิลลิกรัมสมมูลของ
กรดแกลลิก/กรัม สารสกัด ผลการทดลองพบวาสารสกัดน้ําและสารสกัดเอทานอลมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมเทากับ
21.34±0.59 และ 30.65±0.06 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก/กรัม สารสกัด ตามลําดับ
4. การวิเคราะหชนิดกรดไขมันดวยเทคนิค Bligh and Dyer
การสกัดไขมันจากสาหรายดวยเทคนิค Bligh and Dyer ผลการทดลองพบวาใหคาเปอรเซ็นตผลผลิตเทากับ 7.55 %
และผลการวิเคราะหชนิดกรดไขมันในสาหรายมงกุฎหนามแสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งแสดงคาเปอรเซ็นตของกรดไขมัน (percent
of fatty acids, % FAs) ผลการทดลองพบวาชนิดกรดไขมันที่พบในสาหรายมีทั้งองคประกอบกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมัน
ไมอิ่มตัวหลายชนิด โดยพบสัดสวนกรดไขมันอิ่มตัวในสัดสวนที่สูงกวากรดไขมันไมอิ่มตัว ชนิดกรดไขมันอิ่มตัวที่พบในปริมาณ
มาก คือ hexadecanoic acid ที่ 58.42% รองลงมาคือ tetradecanoic acid ที่ 16.61% สําหรับกรดไขมันไมอิ่มตัวที่พบ
สวนใหญคือ 9-Hexadecenoic acid และ 9,12-Octadecadienoic acid ในปริมารณ 5.41% และ 4.96% ตามลําดับ
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Hexadecanoic acid
Octadecanoic acid
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82.61

Total %FAs

0.69

4.96
1.16

2.33
0.94
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7,10-Octadecadienoic acid
5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid

% FAs
5.41
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ตารางที่ 2 ชนิดกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไมอิ่มตัวในสาหรายมงกุฎหนาม
Saturated fatty acid
% FAs Unsaturated fatty acid
16.61
Tetradecanoic acid
9-Hexadecenoic acid
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สารสกัดจากสาหรายทะเลมีศักยภาพในการพัฒนาเปนสารตานอนุมูลอิสระไดดี โดยสารสกัดเอทานอลจากสาหราย
ทะเลขนาดใหญสีแดง A. spicifera ออกฤทธิ์ตานออกซิเดชันดวยวิธี DPPH assay และมีปริมาณฟนอลิกรวมสูงกวาที่สกัด
ดวยน้ํา นอกจากนี้พบวาสาหรายชนิดนี้ที่พบในจังหวัดสุราษฎรธานี มีฤทธิ์ตานออกซิเดชันที่ดีกวาสาหรายชนิดเดียวกันที่มีการ
รายงานฤทธิ์ตานออกซิเดชันและปริมาณฟนอลิก (Zakaria, 2011) (Pavia, 1997) ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของตัวทําละลายอินทรียที่
ใชในการสกั ดดวย ทั้งนี้ส ารประกอบฟ นอลิกเปนกลุ มสารสําคัญที่ มีรายงานถึง ความสามารถในการปองกัน thallus ของ
สาหรายจากรั ง สี UV (Pavia, 1997) และทํ าหนาที่ สร างสารต านอนุ มูล อิ สระ (Rice-Evans, 1997) จากการศึ กษา
ความสัมพันธระหวางปริมาณฟนอลิกและฤทธิ์ตานออกซิเดชันดวยวิธี DPPH assay ในสารสกัดน้ําและสารสกัดเอทานอลพบ
วา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.57 และ 0.68 ในสารสกัดน้ําและเอทา
นอล ตามลําดับ แสดงถึงบทบาทของสารตานการออกซิเดชันในสาหรายมีสารทุติยภูมิอื่น ๆ อีกหลายกลุมที่ออกฤทธิ์รวมดวย
ซึ่งปรากฏดังการศึกษาด านพฤกษเคมีเบื้องตนของทั้งสารสกัดน้ําและสารสกัดเอทานอลที่พบวามี องคประกอบพฤกษเคมี ที่
สําคัญหลายชนิดเชน กลัยโคไซด ฟลาโวนอยด เทอรพีนอยด สเตอรอล ควิโนน ซาโปนิน คารโบไฮเดรต โปรตีน แปง เปนตน
และพบว าบางชนิ ดของสารสํ าคัญ ที่ตรวจสอบได พบว ามีผ ลการวิจัยที่ส อดคลองและมีบ างชนิดของสารสําคั ญที่ใ หผ ลการ
ทดลองแตกตางกัน เชน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาวิจัยสารสกัดสาหรายมงกุฎหนามดวยตัวทําละลายอินทรียโดยกลุม
วิจัยของ Seenivasan และคณะ พบวาสารสกัดเอทานอลที่สกัดไดตรวจสอบพบสารกลุมสารซาโปนิน กลัยโคไซด และควิโนน
เปนตน โดยสารเหลานี้ไมปรากฏในสารสกัดที่ตรวจสอบไดและรายงานไวโดย Seenivasan และคณะ (Seenivasan , 2012)
นอกจากนี้จากผลการสกัดไขมันและตรวจสอบชนิดองคประกอบของกรดไขมันที่สกัดดวยตัวทําละลายผสมดวยเทคนิคดั้งเดิ ม
ของ Bligh and Dyer ผลการทดลองพบวาสาหรายมงกุฎหนามมีกรดไขมันเปนองคประกอบหลายชนิด ทั้งที่เปนกรดไขมัน
อิ่มตัว และกรดไขมันไมอิ่มตัวหลายชนิด โดยพบวาสัดสวนของกรดไขมันอิ่มตัวมีสูงมากกวากรดไขมันไมอิ่มตัว จากการศึกษา
ครั้งนี้แสดงใหเห็นวาสาหรายมงกุฎหนามเปนสาหรายทะเลที่มีประโยชนอีกชนิดหนึ่ง ที่มีสารอาหารครบถวน และมีสารออก
ฤทธิ์ที่เปนประโยชนหลากหลายชนิด วิธีการสกัดทําไดงายใชตัวทําละลายที่ไมเปนอันตรายเชน น้ําและเอทานอล เปนตน ทํา
ใหปจจุบันมีการศึกษาวิธีการเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณ และเปนที่ตองการของตลาดมากขึ้นและมีแนวทางการนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาเปนอาหารสัตวไดดี

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษารูปแบบการพัฒนาเพื่อเปนอาหารสัตว
2. ศึกษาการสกัดองคประกอบทางเคมีที่สําคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพอื่น ๆ ที่นาสนใจ
3. ศึกษาการสกัดสารสําคัญดวยการใชน้ําเปนตัวทําละลายเพื่อความปลอดภัยในการใชประโยชน
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งานวิจัยนี้ทําการศึกษาโดยการดัดแปลงเครื่องยนต 4 จังหวะ รุน GX 200 ขนาด 5.5 แรงมา ใหสามารถใชงานกับ
กาซไดและทําการทดลองเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟา และทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา หา
ประสิทธิภาพของเครื่องยนตที่มีการปรับโหลดขนาด 100W, 150W, 200W, 250W, 300W, 350W, 400W, 450W และ
500W โดยการทดสอบในสภาวะการทํางานของเครื่องยนตที่รอบการทํางานเดียวกัน ทําการบันทึกผลทดสอบแลวปรับเปลี่ยน
โหลดทุกๆ 5 นาที
สรุปผลการวิจัย การผลิตกระแสไฟฟาจากเครื่องยนตสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดโดยใชกาซชีวภาพได มีอัต ราการ
สิ้นเปลืองกาซชีวภาพ 1.5 กิโลกรัมใชเวลา 45 นาที ไดระดับแรงดันไฟฟา 160 โวลต ปริมาณกระแสไฟฟา 0.2 แอมป ที่
โหลด 100 วัตต และที่โหลด 450 วัตต ปริมาณแรงดันไฟฟาเทากับ 148 โวลต กระแสไฟฟา 0.45 แอมป มีประสิทธิภาพการ
ผลิตนอยกวาเครื่องยนตที่ใชน้ํามันเบนซิน 91 และกาซหุงตม(LPG) เครื่องตนแบบที่ผลิตขึ้นเหมาะสมกับการใชงานภาคสนาม
งานเครื่องจักรกลไฟฟาทางการเกษตร งานฟารม ที่ไมตองการเสถียรภาพทางไฟฟาคงที่
คําสําคัญ : กาซชีวภาพ, การผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็ก

Abstract

บทนํา

ลัยร

าชภ

This research studied by a modified version of the GX 200 4-stroke engine with 5.5 horsepower to
run on gas to test the turbine engine to study the voltage of the power and performance characteristics
of the engine load for 100W, 150W, 200W, 250W, 300W, 350W, 400W, 450W, and 500W. The engine was
test by the same cycle and was recorded and the modified load every five minutes
The engine could generate electricity by biogas the engine consumed 1.5 kg of biogas has in
45 minutes the voltage was 160 volts at 0.2 amps of the 100 watts and 148 volts at 0.45 amps of the 450
watts. The efficiency of the biogas engine was less than the gasoline 91 and cooking gas (LPG) engine. The
prototype engine was suitable for field work and farm machines.
Keyword: Biogas, Small electric production
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ปจจุบันประเทศไทยตองพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศเปนหลัก จากขอมูลในป พ.ศ. 2554 พบวาการใช
พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนมากกวารอยละ 60 มาจากการนําเขาโดยมีสัดสวนการนําเขาน้ํามันสูงถึงรอยละ 80 ของปริมาณการ
ใชน้ํามันทั้งหมดภายในประเทศและยังมีแนวโนมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังพึ่งพากาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง
หลักในการผลิต ไฟฟามากกวาร อยละ 70 ของปริม าณไฟฟาที่ ผลิต ได ซึ่งมี ความเสี่ย งในการจัด หาเชื้อเพลิงเปนอย างยิ่ ง
กระทรวงพลังงานไดพยากรณความตองการพลังงานในอนาคตของประเทศในป พ.ศ. 2564 คาดวาจะมีความตองการพลังงาน
99,838 พันตัน เทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) จากปจจุบัน 71,728 พันตัน เทียบเทาน้ํามันดิบ ดังนั้น รัฐบาลจึงมอบหมายให
กระทรวงพลังงานจั ดทํ าแผนการพั ฒนาพลัง งานทดแทนและพลั งงานทางเลือก เพื่อกําหนดกรอบและทิ ศทางการพั ฒนา
พลังงานทดแทนของประเทศ
จากการกําหนดยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาพลังงานของประเทศไทย 4 ยุทธศาสตรไดแก ยุทธศาสตรการใช
พลังงานอยางมี ประสิท ธิภาพ ยุทธศาสตร การพัฒ นาพลัง งานทดแทนยุท ธศาสตรการสรางความมั่นคงดานพลังงาน และ
ยุทธศาสตรการปรั บประเทศไทยใหเ ปนศูนยกลางพลังงานในภูมิภ าค ในดานยุทธศาสตรการพั ฒนาพลังงานทดแทนของ
ประเทศ ระหวางป พ.ศ.2546-2554 ไดกําหนดยุทธศาสตรใหมีการใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.5 ของพลังงาน
ทั้งหมดในปจจุบันหรือคิดเปน 265 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบเปนรอยละ 8 หรือคิดเปน 6,540 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ
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ภายในป พ.ศ. 2554 ซึ่งเปาประสงคสุดทายตามแผนพลังงานทดแทน10 ป (พ.ศ. 2555-2564) กําหนดใหมีสัดสวนการใช
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรอยละ 25 ของการใชพลังงานรวมทั้งหมดภายในป พ.ศ. 2564 (จากเดิมรอยละ 20.3
ตามแผนพลังงานทดแทน 15 ป พ.ศ. 2551-2565) ประกอบกับประเทศไทยมีแหลงเชื้อเพลิงชีวมวลจํานวนมากที่มีศักยภาพ
สําหรับใชเปนพลังงานทดแทน แตมีขอจํากัดในดานโลจิสติกส (logistics) เนื่องจากแหลงกําเนิดของชีวมวลอยูกระจัดกระจาย
ตามภูมิภาคตางๆ ทําใหตนทุนในการรวบรวมและคาขนสงสูงดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาพลังงานทดแทนอยางจริงจัง เพื่อลดการ
พึ่งพาและนําเขาพลั งงานเชื้อเพลิงจากตางประเทศ และอาจสามารถพั ฒนาใหเป นพลังงานหลักสําหรั บประเทศไทยไดใ น
อนาคต
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สนช. รวมกับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน ภายใต “บันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการดานพลังงานทดแทนของไทย” ไดดําเนิน
“โครงการนํารองเพื่อผลิต พลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับ ชุมชน” ซึ่งไดรั บการสนับสนุนจากกองทุ นเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการผลิตพลังงานจากชีวมวลดวยเทคโนโลยีกาซซิฟเคชั่น เพื่อใหการชวยเหลือ
ทางดานการลงทุนกับผูประกอบการอุตสาหกรรมและลดภาระทางดานการเงินของผูประกอบการ เปนการสรางแรงจูงใจให
ผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมหันมาใชพลังงานทดแทนจากชีวมวล และสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ได
กําหนดไว รวมทั้งเปนการสนับสนุนแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรอยละ 25 ใน 10 ป ของกระทรวง
พลังงาน(ไฟฟาอุตสาหกรรม, 2550, 59)
พลังงานไฟฟาเปนสิ่งสําคัญที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน เราตองใชไฟฟาตั้งแตตื่นเชาจนถึงเขานอน ชีวิตเรา
จะวุนวายมากแคไหนหากไมมีไฟฟาใช เชน ไมมีแสงสวางไมมีลมเย็นๆจากพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอรทํางาน
ไมได ตองเดินขึ้นตึกเพราะลิฟตไมทํางาน หรือเครื่องจักรไมสามารถผลิตสิ่งของตางๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน ใหเราได การผลิต
ไฟฟาในประเทศไทย ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในสัดสวนที่สูงมากถึงรอยละ 65 (จากแหลงภายในประเทศรอยละ 58 และ
แหลงกาซพมารอยละ 42 คิดเปนกําลังการผลิต 5,600 เมกะวัตต) อาจสงผลตอความมั่นคงดานพลังงานไฟฟาหากแหลงกาซ
ธรรมชาติเกิดขัดของ สวนพลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม ลวนมีขอจํากัดดานประสิทธิภาพต่ํา จึง
ไมสามารถพึ่งพาได เพราะถาไมมีแสงอาทิตย ไมมีลม ก็ไมมีไฟฟาใหเราไดใช ดวยขอจํ ากัดตางๆของพลังงานหมุนเวีย น
พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน คือ การพัฒนาโรงไฟฟาถานหินที่ใชเทคโนโลยีถานหินสะอาดการวางแผน
และกอสรางโรงไฟฟา ในพื้นที่แหงใหม ตองคํานึงถึงสิ่งที่ทําใหสังคมของเราเกิดความขัดแยง ซึ่งเปนปญหาที่หลีกเลี่ยงไมได
หากไมมีการพัฒนาโรงไฟฟาเพิ่มขึ้น ก็จะเกิดความเสียหายมหาศาล เพราะเมื่อไฟฟาไมพอใช จะตองมีการจัดสรรทําใหเกิดไฟ
ตกไฟดับ ผลเสียในอนาคตยอมเกิดตอคนไทยทุกคน ไมวาจะเปนนายทุนนักธุรกิจหรือชาวบาน ไมชาเร็วก็ชา ไมใชรุนเราก็รุน
ลูก แตทางเลือกยอมมีเสมอขึ้นกับวาเราจะเลือกและรับรูอยางเทาทัน หรือจะตกเปนเหยื่อของสถานการณ สิ่งที่ปรารถนาคือ
ใหทุกคนไดเปดใจรับฟงขอมูล และเหตุผลใหรอบดาน ทั้งที่เปนขอเท็จจริงและเปนความรูสึก เราทุกคนจึงควรที่จะรวมกันคิด
หาพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการใชไฟฟาของประเทศ (นายนพพร ชูศักดิพานิชย,
นายบรรจง จันทนะเปลิน, นายเศกสรรค ชุมอักษร. 2534:20)
ปจจุบันโลกกําลังเผชิญกับปญหาการขาดแคลนทางดานนํามันและในประเทศไทยเปนประเทศที่ตองเผชิญกับปญหา
ดวยเชนกันจึงต องนําเขาพลัง งานกว ารอยละ 60 เพื่อใหเพียงพอตอความตองการใช พลังงานเพื่อรองรับการเจริ ญเติบโต
ทางดานเทคโนโลยีและการเพิ่มขึ้นของประชากรภายในประเทศ ไมวาจะเปนการใชในอุตสาหกรรมการผลิต การขนสงและใน
ชีวิต ประจําวั นที่ล วนแต ต องพึ่ งพาพลั ง งานจากแหลง ธรรมชาติ ทั้ งสิ้ นนับ ว ามีค วามเสี่ ยงทางด า นความมั่ นคงในการจั ด หา
พลั งงาน รวมทั้ง ยัง เป นการเร งใชท รัพ ยากรธรรมชาติใ นประเทศ ที่มี อยู อย างจํากัด ให หมดเร็วเกิ นควรและมี แนวโนม ว า
พลังงานที่เกิดจากธรรมชาตินั้นนับวันจะยิ่งขาดแคลนและกําลังจะหมดไปในอนาคตจากขอมูลของกระทรวงพลังงานที่เปดเผย
ในชวงที่ผานมาวา “ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติในอาวไทยจะเหลือใชอีกแค 18 ป” การใชพลังงานเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ
อยางยิ่งพลังงานเชื้อเพลิงทั้งทางดานน้ํามัน ถานหินรวมทั้งกาซธรรมชาติประกอบกับปจจุบันนี้ไดเกิดวิกฤตการณน้ํามันขึ้น
ราคาสงผลกระทบกระเทือนตอระบบเศรษฐกิจและการพัฒนา
ดังนั้นทางผูจัดทําโครงการจึงมีความสนใจในเรื่องการศึกษาการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพ เพื่อศึกษาวิธีการ
นํากาซธรรมชาติมาผลิตกระแสไฟฟาโดยศึกษาความเปนไปไดของการใชเครื่องยนตขนาดเล็กทําการออกแบบดัดแปลงและ
ศึกษาประสิทธิภาพการจายกระแสไฟฟาทีผ่ ลิตได อยางเปนระบบและนําเทคโนโลยีไปเผยแพรเพื่อเปนประโยชนตอไป
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1. ศึกษาวิธีนํากาซชีวภาพผลิตกระแสไฟฟาจากเครื่องยนตเบนซิน 91 ขนาด 5.5 แรงมา
2. สรางเครื่องตนแบบสําหรับผลิตกระแสไฟฟาขนาด 5.5 แรงมา ดวยกาซชีวภาพ
3. ศึกษาเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟาจากเครื่องตนแบบโดยใชน้ํามันเบนซิน 91 กาซหุงตม LPG และ กาซ
ชีวภาพ

วิธีดําเนินการวิจัย

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

กรณีศึกษาการผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กจากกาซชีวภาพ เปนการศึกษาโดยการนําเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟา
ดวยน้ํามันเบนซิน 91 ขนาด 5.5 แรงมา มาดัดแปลงเพื่อใหสามารถใชกับกาซ LPG และ กาซชีวภาพโดยใชกระบวนการผาน
หมอตมกาซเปนเครื่องตนแบบ (สมบูณร ศิริพรมงคลชัย, 2546: 50)
ทําการทดสอบเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพการใชงาน โดยการทดลองภายไดเงื่อนไขเดียวกัน ทําการทดลอง
เครื่องยนตตนแบบที่ไดจากการดัดแปลงตามแนวคิดกับการใชเชื้อเพลิง 3 ชนิด คือ น้ํามันเบนซิน 91 กาซหุงตม (LPG) และ
กาซชีวภาพจากมูลสุกร

ผลการวิจัย

ลัยร

รูปที่ 1 แนวคิดการออกแบบ
จากรูปที่ 1 เปนแนวคิดสําหรับการออกแบบสําหรับกรณีศึกษาการผลิตกระแสไฟฟาจากการนําเครื่องยนตผลิต
กระแสไฟฟามาดัดแปลง โดยผานหมอตมกาซ เปนเชื้อเพลิงใหกับเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาเพื่อไปจายใหกบั ภาระทางไฟฟา
ทําการทดลองเพื่อศึกษาการใชเชื้อเพลิง 3 ชนิดเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพ โดยการปรับเปลี่ยนของภาระทางไฟฟา ทําการ
วัดปริมาณกระแสไฟฟาแรงดันไฟฟา และศึกษาเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงภายใตการทดลองดวยเงื่อนไข
เดียวกัน

มห
าว

ิทยา

กรณีศึกษาการผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กจากกาซชีวภาพ เปนการศึกษาโดยการนําเครื่องยนตที่ใชน้ํามันเบนซิน 91
ขนาด 5.5 แรงมา มาดัดแปลงสภาพเครื่องยนตใหสามารถใชกับกาซชีวภาพไดในการทดสอบจะทดสอบหาประสิทธิภาพของ
เครื่องยนตหลังจากการดัดแปลงเครื่องยนตตามหลักทฤษฎีที่ทําการออกแบบไวและนําผลจากการทดสอบมาวิเคราะหสรุปผล
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอยอดใหเกิดประสิทธิผลดียิ่งๆขึ้นไป
ในการศึกษาจะทําการดัดแปลงเครื่องยนตเล็ก 4 จังหวะ รุนGX 200 ขนาด 5.5 แรงมา ใหสามารถใชกับกาซชีวภาพ
และน้ํามันเบนซิน 91 เปนเชื้อเพลิง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากการจายโหลด และหาประสิทธิภาพทางไฟฟา โดยจายโหลด
เปนหลอดไฟฟา ชนิดหลอดใส ขนาด 100W, 150W, 200W, 250W, 300W, 350W,400W, 450W และ 500W ทําการ
ทดสอบเครื่องยนตที่ทําการดัดแปลงใหใชกับกาซหุงตมและกาซชีวภาพ ทดสอบหาประสิทธิภาพการจายโหลดภายใตเงื่อนไข
เดียวกัน นําผลการทดสอบมาศึกษาเปลี่ยนเทียบประสิทธิภาพ วิเคราะหสรุปผลของกระแสไฟฟาแรงดันไฟฟา เพื่อเปนแนว
ทางการพัฒนาเพื่อใชประโยชนไดจริงตอไป
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รูปที่ 2 เครื่องตนแบบการผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กดวยกาซชีวภาพ

าชภ

ัฏรำ

การทดลองเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาโดยใชน้ํามันเปนเบนซิน 91
การทดลองนี้เปนการทดสอบโดยใชเปนขอมูลสําหรับเปรียบเทียบกับการทดลองโดยการใชกาซเปนเชื้อเพลิง ในการ
ทดลองจะใหเครื่องยนตทํางานรอบของเครื่องยนตอยูในสภาวะที่ทํางานปกติในชวงเริ่มตนของการทดลอง ทําการทดลองโดย
ใชเวลาทั้งหมด 45 นาที โดยการเปลี่ยนแปลงภาระทางไฟฟาทุก 5 นาที โดยไมหยุดเดินเครื่องยนตและทําการเปลี่ ยนแปลง
ภาระทางไฟฟาโดย เริ่มตนที่100 วัตต และเพิ่มกําลังครั้งละ 50 วัตต จนถึง 500 วัตต

รูปที่ 3 รูปวงจรการทดลอง

จากรูปที่ 3 วงจรการทดลองเปนการทดลองเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาดวยการใชน้ํามันเบนซิน 91 เปนเชื้อเพลิง
ทดสอบ โดยการจายกระแสไฟฟาใหกับโหลด แลวบันทึกคาลงในตารางที่ 1

ิทยา

ลัยร

ตารางที่ 1 ทดสอบเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาดวยน้ํามันเบนซิน 91
ขนาดภาระโหลดวัตต(Watt)
100
150
200 250
300
350
เวลานาทีที่
5
10
15
20
25
30
แรงดัน(Volt)
220
219
220 218
220
219
กระแส(Amp)
0.4
0.6
0.9 1.13 1.36
1.5

400
35
220
1.8

450
40
219
2.1

500
45
218
2.2

มห
าว

ทําการตรวจวัดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้ํามันเบนซิน 0.54 ลิตร ไดระดับแรงดันไฟฟาที่ผลิตไดมีคา 220 โวลต
ปริมาณกระแส 0.4 แอมป ที่โหลด 100 วัตต ที่โหลด 500 วัตต ปริมาณกระแสไฟฟา 2.2 แอมป ปริมาณแรงดันเทากับ 218
โวลต
การทดลองเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาดวยกาซหุงตม (LPG)
การทดลองนี้เปนการทดสอบโดยใชเปนขอมูลสําหรับเปรียบเทียบกับการทดลองอื่น โดยการเปลี่ยนแปลงภาระทาง
ไฟฟา ดวยการใชกาซหุงตม (LPG) เปนเชื้อเพลิง แตละภาระโหลดใชเวลาในการทดลอง 5 นาที บันทึกผลการทดลองลงใน
ตารางที่ 2

114303

รรณ
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รูปที่ 4 วงจรการทดลองเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาดวยกาซหุงตม(LPG)

ไพพ

ตารางที่ 2 ทดสอบเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาโดยใชกาซหุงตม (LPG)
ขนาดภาระโหลด(Watt)
100
150
200 250
300
350
เวลานาทีที่
5
10
15
20
25
30
แรงดัน(Volt)
180
178
175 172
170
165
กระแส(Amp)
0.3
0.4
0.6
0.8
0.85 0.89

400
35
160
0.9

450
40
158
0.92

500
45
155
1.0

ัฏรำ

ทําการตรวจวัดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงกาซหุงตม เทากับ 0.8 กิโลกรัม ไดระดับแรงดันไฟฟาที่ผลิตไดมีคา 180
โวลต ปริมาณกระแส 0.3 แอมป ที่โหลด 100 วัตต ที่โหลด 500 วัตต ปริมาณแรงดันเทากับ 155 โวลต กระแสไฟฟา 1.2
แอมป
ขอสังเกต จากการทดลองปริมาณแสงสวางของหลอดไฟลดลง ปริมาณกําลังไฟฟาจะลดลงสอดคลองกับแสงสวาง

ลัยร

าชภ

การทดสอบเครื่องผลิตกระแสไฟฟาโดยกาซชีวภาพ(จากมูลสุกร)
การทดลองนี้เปนการทดสอบโดยใชเปนขอมูลสําหรับกรณีศึกษางานวิจัยแลวเปรียบเทียบกับการทดลองอื่น โดยการ
เปลี่ยนแปลงภาระทางไฟฟาดวยการใชกาซชีวภาพจากมูลสุกรเปนเชื้อเพลิง (ณรงคฤทธิ มูลเจริญ, 2548: 44) แตละภาระ
โหลดใชเวลาในการทดลอง 5 นาที เปลี่ยนแปลงโหลดตามตารางการทดลองและทําการบันทึกคา กระแสและแรงดันไฟฟา

รูปที่ 5 วงจรการทดสอบเครื่องผลิตกระแสไฟฟาโดยกาซชีวภาพ

มห
าว

ิทยา

ตารางที่ 3 ทดสอบเครื่องผลิตกระแสไฟฟาโดยใชกาซชีวภาพ
ขนาดภาระโหลดวัตต(Watt)
100
150
200
250 300
350
เวลานาทีที่
5
10
15
20
25
30
แรงดัน(Volt)
160
160
158
156 154
152
กระแส(Amp)
0.2
0.25
0.3
0.32 0.34 0.38

400
35
150
0.4

450
40
148
0.45

500
45
-

ทําการตรวจวัดอัตราสิ้นเปลืองกาซชีวภาพเทากับ 1.5 กิโลกรัม ไดระดับแรงดันไฟฟาที่ผลิตไดมีคา 160 โวลต
ปริมาณกระแส 0.2 แอมป ที่โหลด 100 วัตต จนถึงโหลด 450 วัตต ปริมาณแรงดันเทากับ 148 โวลต กระแสไฟฟา 0.45
แอมป ในขณะที่ 500 วัตต เครื่องยนตไมสามารถทํางานได
ขอสังเกต จากการทดลองปริมาณแสงสวางของหลอดไฟลดลง ปริมาณกําลังไฟฟาจะลดลงสอดคลองกับความแสง
สวางของแสงที่ลดลงดวย และเครื่องยนตจะหยุดการทํางาน

115

400
35
220

450
40
220

500
45
220

1.8
158
0.92
150
0.4

2.1
155
1.0
148
0.45

2.2
178
0.4
-

ไพพ

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลการทดลองโดยใชเชื้อเพลิง 3 ชนิด
ขนาดภาระโหลดวัตต(Watt)
ปริมาณกําลัง
เชื้อเพลิง
100
150 200 250
300
350
เวลานาทีที่(Sec)
5
10
15
20
25
30
แรงดัน(Volt)
220
220 220 220
220
220
น้ํามัน
เบนซิน 91
กระแส(Amp)
0.40 0.60 0.90 1.13 1.36 1.50
กาซ
แรงดัน(Volt)
178
175 172 170
165
160
หุงตม
กระแส(Amp)
0.4
0.6
0.8 0.85 0.89
0.9
กาซ
แรงดัน(Volt)
160
160 158 156 154
152
ชีวภาพ
กระแส(Amp)
0.2
0.25 0.3 0.32 0.34 0.38

ี
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รรณ
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สรุปผลและอภิปรายผล

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ
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กรณีศึกษาการผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กจากกาซชีวภาพ เปนการศึกษาโดยการนําเครื่องกําเนิดไฟฟาดวยนํามัน
เครื่องยนตที่ใชน้ํามันเบนซิน 91 มาดัดแปลงสภาพเครื่องใหสามารถใชกับกาซชีวภาพทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของเครื่องยนตที่ทําการดัดแปลงการดัดแปลง เครื่องตามแนวทางของการออกแบบ เพื่อทําการสรุปผลหาขอเสนอแนะในการ
นําไปใชประโยชนไดจริง
สรุปผลกรณี ศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ าขนาดเล็ กจากกาซชี วภาพ เป นการศึกษาเปรี ยบเที ยบการจายภาระทาง
ไฟฟา โดยนําเครื่องยนตที่ดัดแปลงมาผลิตกระแสไฟฟาดวยเชื้อเพลิง 3 ชนิด น้ํามันเบนซิน 91 กาซหุงตม และกาซชีวภาพ ผล
จากผลการทดลองประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งยนต ที่ ดั ด แปลงใช กับ ก า ชได สรุ ป ผลได ดั ง นี้ การทดสอบเครื่ องยนต ผ ลิ ต
กระแสไฟฟาดวยน้ํามันเบนซิน 91เปนเชื้อเพลิง ผลการทดลอง ไดแรงดันที่โหลดขนาด 500 วัตต 220 โวลต กระแสไฟฟา
2.2 แอมป เครื่องมีประสิทธิภาพการใชงานดีที่สุด การทดสอบเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาดวยกาซหุงตม(LPG) เปนเชื้อเพลิง
ผลการทดลอง ไดแรงดันที่โหลดขนาด 500 วัตต 178 โวลต กระแสไฟฟา 0.4 แอมป การทดสอบเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟา
ดวยกาซชีวภาพ(มูลสุกร) เปนเชื้อเพลิง ผลการทดลองไดแรงดันที่โหลดขนาด 500 วัตต เครื่องยนตไมสามารถเดินเครื่องได
(เครื่องยนตดับ) ขณะที่โหลด 450 วัตต ผลการทดลอง วัดระดับแรงดันไฟฟาได 148 โวลต และกระแสไฟฟา 0.45 แอมป
การใชกาซชีวภาพจากมูลสุกรมีประสิทธิภาพการใชงานต่ําสุด
เครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาที่ใช กาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิงสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดมีและสิท ธิภาพต่ํามากเมื่ อ
เทียบกับการใชเชื้อเพลิงที่เปนน้ํามันเบนซิน 91 และกาซหุงตม (LPG) การนําไปใชงานกับเครื่องใชที่มีความตองการระดับ
แรงดันคงที่ไ มส ามารถใชง านได อี กทั้ งมี การเปลี่ย นแปลงของรอบเครื่ อง (เครื่ องยนตวิ่งไมเรี ยบเดิ นเครื่ องสะดุด ) ทํ าให
ประสิทธิภาพการการใชเครื่องใชไฟฟาต่ําลงดวย
จากการศึกษาและทําการทดสอบเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาดวยกาชชีวภาพ สมารถผลิตกระแสไฟฟาออกมาได
แตมีประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟาต่ํา มีระดับแรงดันไฟฟาที่ผลิตไดไมคงที่ เนื่องจากเครื่องยนตมีรอบขับเคลื่อนไมคงที่
เพราะกาซชีวภาพมีสิ่งเจือปนเยอะผลวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. การนําไปใชงานของเครื่องยนตที่ผลิตกระแสไฟฟา ไมสมารถใชกันอุปกรณไฟฟาที่ตองการแรงดันคงที่ได
2. การใชกาซชีวภาพจากมูลสุกร เปนเชื้อเพลิงในเครื่องผลิตกระแสไฟฟา เครื่องยนตจะมีรอบของการเดินเครื่องไม
คงที่ เกิดจากเชื้อเพลิงกาซยังไมมีความบุรสิ ุทธ ทําให ประสิทธิภาพเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาดวยกาชชีวภาพการใชงานต่ํา
แนวทางในการการศึกษาเรื่องการออกแบบเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาใหสามารถรองรับการใชงานจากกาชชีวภาพซึ่งมีความ
บริสุทธิ์นอยใหเครื่องยนตทํางานที่รอบปกติได หรือการศึกษาวิธีการเพิ่มความบริสุทธิ์ของกาซชีวภาพกอนเปนเชื้อเพลิง

ขอเสนอแนะ

1. เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องโดยการนํากาซชีวภาพผานกระบวนการใหกาซชีวภาพมีความบริสุทธิ์มากขึ้นกอน
นําไปเปนเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่องตนแบบการผลิตกระแสไฟฟา
2. การออกแบบเครื่องยนตที่สามารถใชกับกาซชีวภาพโดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟาใหมากขึ้น
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สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็งของพืชสกุล Capparisบางชนิด
Phytochemicalsand Cytotoxic Activity of Some CapparisPlants
พิชิต สุดตา1,วัชราภรณ ประภาสะโนบล1, นันทนภัส สุวรรณสินธุ2
1
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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การวิ เ คราะห ส ารพฤกษเคมี ใ นสารสกั ด ลํ าต นของพื ช สมุ นไพรในสกุ ล Capparis ซึ่ งเก็ บ จากพื้ นที่ป าโป ง สลอด
จังหวัดเพชรบุรี ไดแก พุงแก (Capparis siamensis Kurz) หนามโมนา (Capparis monantha Jacobs) งัวซัง (Capparis
thorelii Gagnap) นกกระลิงแดง (Capparis kerrii Craib) และวัวเลีย (Capparis flavicans Kurz) พบวาประกอบดวย
สารสําคัญหลากหลายชนิด เชน ไตรเทอรพีน ฟลาโวนอยด คารดิแอก ไกลโคไซด และแอลคาลอยด เปนตน ไดศึกษาฤทธิ์
ความเปนพิษเบื้องตนตอเซลลมะเร็งในมนุษย 3 ชนิด ไดแก มะเร็งชองปากชนิด KB มะเร็งเตานมชนิด MCF-7 และมะเร็งปอด
ชนิด NCI-H187 ของสารสกัดเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน แอซิโตนและเมทานอลจากพืชทุกชนิด ผลการทดสอบฤทธิ์ที่ความ
เขมขนของสารสกัด 50.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เทากัน พบวาสารสกัดจากนกกระลิงแดง (C.kerrii Craib) เทานั้นที่แสดงฤทธิ์
ตอเซลลมะเร็งทั้ง 3 ชนิด สารสกัดไดคลอโรมีเทนของนกกระลิงแดงแสดงฤทธิ์ความเปนพิษที่ดีตอเซลลมะเร็ง KB MCF-7
และ NCI-H187 ที่เปอรเซ็นตการยับยั้ง 99.61% 94.65% และ 100.01% ตามลําดับ ในขณะที่สารสกัดแอซิโตนแสดงฤทธิ์ดี
ตอเซลล KB และ NCI-H187 ดวยคาเปอรเซ็นตการยับยั้ง 99.38% และ 100.18% สิ่งที่นาสนใจคือสารสกัดเมทานอลแสดง
ฤทธิ์อยางจําเพาะในระดับปานกลางตอเฉพาะเซลลมะเร็งปอด NCI-H187 ที่คาเปอรเซ็นตการยับยั้ง 77.04 % การมีฤทธิ์ตาน
มะเร็งของตนนกกระลิงแดงอาจเนื่องมาจากอิทธิพลหลักของสารประกอบแอลคาลอยดซึ่งถือเปนสารกลุมหลัก งานวิจัยนี้แสดง
ใหเห็นวาในบรรดาพืชสกุล Capparis ที่ใชในการวิจัย นกกระลิงแดงอาจเปนพืชที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาใหเปนแหลงของ
สารตานมะเร็งแหลงใหม
คําสําคัญ: สารพฤกษเคมี พืชสกุล Capparis ฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลล
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Phytochemical analysis of the stem extracts of selected medicinal Capparis plants namely
Capparis siamensis Kurz, Capparis monantha Jacobs, Capparis thorelii Gagnap, Capparis kerrii Craib and
Capparis flavicans Kurz which were collected from Pongsalood forest area at Phetchaburi province
revealed presence of various substances such as triterpenes, flavonoids, cardiac glycosides and alkaloids
etc. Hexane, dichloromethane, acetone and methanol crude extracts of all plants were preliminary
screened for their cytotoxic activity against three human cancer cell lines including epidermoid carcinoma
of oral cavity KB, breast adenocarcinoma MCF-7 and small cell lung cancer NCI-H187. The results of
cytotoxic potency evaluation at the same tested concentration of 50.0 µg/mL exhibited that only
C.thorelii Gagnap extracts were active to the tested cancer cell lines. Dichloromethane extracts of
C.thorelii Gagnap showed good cytotoxic activity against KB, MCF-7 and NCI-H187 with %inhibition of
99.61%, 94.65% and 100.01%, respectively while the acetone extracts inhibited only KB and NCI-H187 cell
lines with % inhibition of 99.38% and 100.18%. Interestingly, the methanol extract showed moderately
specific cytotoxic activity against only NCI-H187 with % inhibition of 77.04%. The anti-cancer activity of
C.thorelii Gagnap might be from the highly effect of alkaloid compounds which was the major
components. The study suggested that among selected Capparis species, C.thorelii Gagnap might have
potential to be developed into the new source of the promising anti-cancer drugs.
Keywords: Phytochemical, Capparis plant, Cytotoxic activity
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ในปจจุบันโรคมะเร็งถือเปนสาเหตุการตายของมนุษยในลําดับตนๆเมื่อเทียบกับโรครายแรงชนิดอื่นๆ และยังคงมี
อัตราเพิ่มขึ้นทุกๆป (Bray et al., 2013: 1133) ทางการแพทยจึงยังคงใหความสําคัญเปนอยางมากในการคิดคนเพื่อหาวิธีการ
รักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคาดหวังวาวิธีที่คนพบใหมนั้นอาจชวยใหผูปวยโรคมะเร็งหายขาดจากการเปนโรคหรือแมแต
อาจชวยยืดอายุผูปวยมะเร็งใหยาวนานมากขึ้น จากวิธีการรักษาโรคมะเร็งซึ่งมีหลากหลายวิธีแตกตางกันไปแตการรักษาโดย
การใหยาตานมะเร็งหรือที่เรียกวา “เคมีบําบัด (chemotherapy)” นับเปนวิธีที่ยังคงนิยมใชมากในวงการแพทย แตการรักษา
ดวยวิธีนี้ยังคงมีขอจํากัดในแงของการออกฤทธิ์อยางไมจําเพาะเจาะจงของยาตานมะเร็ง โดยสามารถเขาทําลายเซลลปกติของ
ผูปวยมะเร็งแลวสงผลใหเกิดอาการขางเคียงรุนแรงตางๆกับผูปวย ดังนั้นการคิดคนเพื่อหาโมเลกุลชนิดใหมที่มีคุณสมบัติทั้งการ
ทําลายเซลลมะเร็งอยางมีประสิทธิภาพ และการออกฤทธิ์อยางจําเพาะเจาะจงเพื่อลดผลขางเคียงตางๆ จึงยังมีความจําเปนที่
จะตองศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง (Atkins &Gershell, 2002: 491)
พืชสมุนไพรนับเปนแหลงของการคนพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สําคัญ และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในการนํามาใช
ในการศึ กษาวิ จัย เพื่ อหาโมเลกุ ลต นแบบสู การเป นยารั กษาโรคชนิด ต างๆโดยเฉพาะอย างยิ่ ง การเป นยารั กษาโรคมะเร็ ง
(Saeidnia&Abdollahi, 2014: 49) ดังจะเห็นไดจากการคนพบโมเลกุลที่ใชเปนยารักษาโรคมะเร็งหลายชนิดไดมาจากพืช เชน
Paclitaxel (Taxol®) Quinine Digoxin Vincristine และ Vinblastin เปนตน (Graham et al., 2000: 347) แตยังพบวา
ยาที่ ไ ดจากพื ชบางชนิด ไม สามารถนํ ามาใช ใ นการรั กษาโรคมะเร็ ง ตอได เนื่ องจากมี ค วามเป นพิษสู ง จึ ง จํ าเป นอย างยิ่ ง ใน
การศึ กษาวิจัย อยางเรง ดวนเพื่อคนหาโมเลกุล ทดแทนจากพืช สมุนไพรชนิดใหมๆ ที่มีประสิท ธิภาพสูง และมี ความปลอดภั ย
มากกวา (Newmann&Cragg, 2007: 461)
พืชวงศ Capparaceae หรือพืชวงศกุมประกอบดวยพืชประมาณ 39 สกุล และประมาณ 650 สปชีย กระจายทั่วไป
ในพื้นที่เขตอบอุนทั่วโลก (Hamedet al., 2007: 25) โดยพบวาสกุล Capparis เปนสกุลที่พบมากที่สุดทั่วโลก และพบมากใน
ประเทศไทยเชนกัน (สุชยา วิริยะการุณยและคณะ., 2545: 69, Hamedet al., 2007: 25) มีรายงานวาพืชหลายชนิดในสกุลนี้
เปนพืชสมุนไพรในตํารับยาแผนโบราณ เชน Capparis spinosa Capparis ovate และ Capparis decidua มีสรรพคุณที่
นาสนใจ เชน สารสกัดสวนลําตน ดอก ผล และเปลือกราก มีสมบัติในการตานการอักเสบ ระงับอาการปวด ตานเชื้อแบคทีเรีย
รักษาโรคความดัน ปองกันตับถูกทําลาย และตานเบาหวาน เปนตน (Chahlia, 2009: 481, Mali et al., 2004: 10) มี
รายงานการวิจัยถึงสารเคมีที่เปนองคประกอบของพืชสกุล Capparis ซึ่งมีความหลากหลายทางดานโครงสรางทางเคมี เชน
ส า ร ก ลุ ม ฟ ล าโ วน อย ด แ ล ะ ฟ นอ ลิ ก ไ ด แ ก Quercetin
3-O-gentiobioside
ApigeninKaempferol3-O
RutinosideIsorhamnetin และ Isorhamnetin 3-O-rutinoside เปนตน (Afsharypuoret al., 1998: 307) สารกลุ ม
สเตอรอลซึ่งมีสาร -Sitosterol เปนสารหลัก (Yu et al., 2006: 1) สารในกลุมกลูโคซิโนเลต ซึ่งสวนมากพบในสวนดอกและ
สวนใบของพื ช สกุ ลนี้ เช น สารประกอบ Guanosine Glucoiberin Sinigrin Glucobrassicin และ Glucocapparin
(Daxenbichleret al., 1991: 2623) นอกจากนี้ยังเคยมีรายงานวาสารกลุมสารหลักที่พบในเกือบทุกสวนของพืชเปนสาร
ประเภทแอลคาลอยด เช น Capparisinine Codonocarpine Cadabicine Capparidisine Capparisine 15-NAcetylcapparisine และ Flazineเปนตน (Ratheeet al., 2011: 10)
จากการสํ ารวจพั นธุพื ช ในเขตพื้ นที่ ป าโป ง สลอด อํ าเภอบ านลาด จั ง หวัด เพชรบุ รี ของกลุม ผู วิจัยพบว ามี ค วาม
นาสนใจในแงของความหลากหลายของพืชในสกุล Capparis เปนอยางมาก โดยพบวามีทั้งสิ้น 7 ชนิด ซึ่งประกอบดวยพืชที่
ยังคงพบมาก 5 ชนิด ไดแก พุงแก (Capparis siamensis Kurz) หนามโมนา (Capparis monantha Jacobs) งัวซัง
(Capparis thorelii Gagnap) นกกระลิงแดง (Capparis kerrii Craib) และ วัวเลีย (Capparis flavicans Kurz) (ภาพที่ 1)
สวนอีก 2 ชนิดเปนพืชที่พบนอยไดแก หนามเล็บแมว (Capparis tenera Dalzell) และสาลีแกนใจ (Capparis zeylanica
L) พืชทุกชนิดที่พบเปนไมพุมยืนตนขนาดเล็ก ออกดอกเปนชอเชิงหลั่น (corymb) และอาจมีลักษณะของดอกเปนแบบชอ
กระจะ (raceme) ออกดอกตามซอกใบหรือปลายกิ่งและมีลักษณะพิเศษของดอกคือมีกานเกสรที่บวมพองหรือเปนแปนหรือ
เปนหลอดอยูดานในหรือดานนอกของวงกลีบดอกสวนมากสมบูรณเพศ ผลของพืชวงศนี้มีลักษณะที่เดนคือ เปนทรงกลมหรือ
ทรงกระบอก และเมื่อผลแหงจะแตกตามตะเข็บ (สุชยา วิริยะการุณยและคณะ, 2545: 69)ตามหลักแพทยแผนโบราณมีการ
นําสวนตางๆของพืชทั้ง5 ชนิด ดังกลาว เชน ใบ ดอก ผล และลําตน ไปใชเปนยาสมุนไพรเพื่อรักษาอาการเจ็บปวยตางๆ เชน
อาการปวดเมื่อย ปวดฟน แกไข แกรอนใน ชวยในการขับลม รักษาอาการแผลอักเสบรักษาริดสีดวง และรักษามะเร็ง เปนตน
(นันทนภัส สุวรรณสินธุ, 2533)
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จากความตองการอยางเรงดวนในการคนพบสารตานมะเร็งชนิดใหมที่มีประสิทธิภาพสูงจากพืชสมุนไพร ประกอบ
กับการมีความหลากหลายของพืชในสกุล Capparis ในเขตพื้นที่ศึกษาวิจัยนั่นคือ พื้นที่ปาโปงสลอด อําเภอบานลาด จังหวัด
เพชรบุ รี และโดยเฉพาะอยางยิ่ งการที่พืชเหลานี้มี สรรพคุ ณทางยาที่หลากหลายและมีการนําไปใชในการรักษาอาการของ
โรคมะเร็งตามภูมิปญญาแพทยแผนโบราณแตยังไมเคยมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อสรางขอมูลทางวิชาการที่เชื่อถือไดในการนํา
พืชเหล านี้ ไปใช ให เกิ ดประโยชน สูง สุด ในแงข องการเปนยารักษาโรคมาก อน และเพื่อเป นการตอบสนองโครงการอนุ รักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(พอ.สธ.) ในแงของการนําพืชไปใช
ประโยชน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาขอมูลเบื้องตนของสารพฤกษเคมีที่เปนองคประกอบและฤทธิ์ความ
เปนพิษตอเซลลมะเร็งของสารสกัดจากสวนลําตนของพืช 5 ชนิดในสกุล Capparis ซึ่งมีปริมาณมากพอในการเปนพืชตัวอยาง
สําหรับการวิจัย ไดแก พุงแกงัวซัง นกกระลิงแดง วัวเลียและหนามโมนาโดยคาดหวังวางานวิจัยนี้จะเปนจุดเริ่มตนของการ
คนพบพืชชนิดใหมเพื่อเปนแหลงธรรมชาติแหลงใหมสําหรับการศึกษาเชิงลึกในการคนหาสารตานมะเร็งที่มีประสิทธิภาพสูงใน
อนาคต

ภาพที่ 1 ดอกและใบ: ก) พุงแก ข) งัวซัง ค) นกกระลิงแดง ง) วัวเลีย จ) หนามโมนา
(ที่มา; ถายภาพโดยกลุมผูวิจัย)
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วัสดุอุปกรณและสารเคมี
อุปกรณสําคัญที่ใชในการศึกษา เชน rotary evaporator (Buchi B-500, สวิทเซอรแลนด) สารเคมีประเภทตัวทํา
ละลายอินทรียสําหรับการสกัดใชชนิด commercial grade ที่ผานการกลั่น สวนรีเอเจนตสําหรับทดสอบกลุมสารพฤกษเคมีได
จากการเตรียมโดยใชสารเคมีชนิด analytical grade ซึ่งเตรียมขึ้นใหมทุกครั้งกอนการทําการวิเคราะหสําหรับเทคนิคโคร
มาโทกราฟแผนบาง (Thin layer chromatography; TLC) ใชแผนTLC สําเร็จรูปโดยมีซิลิกาเจลชนิด 60 F254 เคลือบบนแผน
Macherey-Nagel aluminium sheets (Merck 1.05554) ความหนา1.25 มิลลิเมตรติดตามผลดวยการสองแผน TLC จาก
การวิจัยภายใตหลอดกําเนิดแสงอัลตราไวโอเลตทั้งหมด2 ความยาวคลื่นไดแกความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตรตาม
ดวยการยืนยันผลที่แนนอนของการมีสารองคประกอบบนแผน TLC โดยการยอมสีดวยแอนิซาลดีไฮดสเปรยรีเอเจนตตามดวย
การใหความรอนกับแผน TLC ที่อุณหภูมิ 100-120 oCเปนเวลา 1-2 นาทีเพื่อเรงปฏิกิริยาการเกิดสี
แหลงตัวอยางพืช
ลําตนของ พุงแกงัวซัง นกกระลิงแดง วัวเลียและหนามโมนา เก็บจาก ปาโปงสลอด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 หั่นพืชใหมีขนาดเล็ก และผึ่งลมใหแหง โดยที่พืชทุกชนิดไดรับการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตรโดย
ผศ. นันทนภัส สุวรรณสินธุประกอบกับการเปรียบเทียบกับตัวอยางพันธุไมและเก็บตัวอยางพันธุไมแหงที่สํานักงานหอพรรณไม
กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช
การเตรียมสารสกัดพืช
บดลําตนพืชที่แหงใหละเอียดดวยเครื่องบด ชั่งผงลําตนพืชแตละชนิดโดยพุง แก งัวซัง นกกระลิงแดง วัวเลียและ
หนามโมนาหนัก 250 350 250 300 และ 300 กรัม ตามลําดับ บรรจุในขวดแกวที่แหงและสะอาด แชหมักพืชแตละชนิด
ดวยเฮกเซนเปนเวลาประมาณ 3 วัน กรองสารสกั ดด วยกระดาษกรอง ระเหยเฮกเซนออกดวยเครื่ องระเหยลดความดั น
(vacuum rotary evaporator) ทําซ้ําเชนนี้ 3-5 ครั้ง ขึ้นอยูกับชนิดของพืช จะไดสารสกัดเฮกเซน แชกากพืชที่เหลือดวยตัว
ทําละลายอินทรี ยที่ มีส ภาพความเปนขั้วที่สู งขึ้ น ได แก ไดคลอโรมี เทน แอซิโ ตน และเมทานอลตามลําดับ จะไดส ารสกั ด
ไดคลอโรมีเทน สารสกัดแอซิโตน และสารสกัดเมทานอลของพืชแตละชนิดตามลําดับ นําสารสกัดที่แหงแลวเก็บที่อุณภูมิ 4 oC
เพื่อใชในการวิเคราะห

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

120309

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

การวิเคราะหสารพฤกษเคมีเบื้องตน
วิเคราะหสารพฤกษเคมีที่เปนองคประกอบในสารสกัดจากสวนลําตนของพืชทั้ง 5 ชนิด ใชวิธีทําปฏิกิริยากับน้ํายา
เคมีที่จําเพาะตอกลุมสารสําคัญแตละชนิดซึ่งเคยมีการรายงานไวแลว (Deoluet al., 2008: 1, Selvakumaret al., 2012:
440) ดังนี้ สารประเภทแทนนินและฟนอลิก ใชวิธี ferric choride และ gelatin test สารประเภทซาโปนินสทดสอบโดย
foam test สารไตรเทอรพีนและสเตียรอยดทดสอบดวยการใชLiebermann-Buchard’s test สารกลุมฟลาโวนอยดทดสอบ
ดวย Molisch’s และ cyanidin test สารประกอบกลุมคาดิแอก ไกลโคไซดทดสอบดวย Kedde’s reagent และ Killerkiliani test และสําหรับสารกลุมแอลคาลอยดใช Dragendroff’s reagent ในการทดสอบ และรายงานผลเปนสัญลักษณบวก
(+) ซึ่งหมายถึงพบกลุมสารที่ตองการทดสอบ และสัญลักษณลบ (-) ซึ่งหมายถึงไมพบกลุมสารที่ตองการทดสอบ นอกจากนี้ยัง
ทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบการมีสารหลักซึ่งเปนองคประกอบในสารสกัดไดคลอโรมีเทนและแอซิโตนของพืชแตล ะชนิด
ดวยเทคนิค TLC เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึกในอนาคตในแงของการแยกสารใหมีความบริสุทธิ์สูง
และการพิสูจนโครงสรางทางเคมีของสารที่เปนองคประกอบ
การวิเคราะหฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง; in vitro
ฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็งของสารสกัดทดสอบโดยหองปฏิบัติการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ (BIOTEC) ใชวิธีResazurin microplate assay (REMA) ซึ่งดัดแปลงจากวิธีของ O' Brien และคณะ (2000) เปน
การวั ด สัญ ญาณการเรื องแสงฟลู ออเรสเซนตโ ดยใชเ ครื่อง SpectraMax M5 multi-detection microplate reader
(Molecular Devices, USA) และรายงานผลเปน % inhibition ซึ่งคํานวณไดจากสมการ
% inhibition = [1-(FUT/FUC)] x100
เมื่อ FUT และ FUC คื อค าเฉลี่ ยของการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต จากสภาวะที่เ ติม และไมไ ดเ ติม สารสกัด ซึ่ง เป น
การศึกษาฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็งในเบื้องตนของสารสกัดที่ความเขมขนสูงสุดเทากันคือ 50.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรซึ่ง
เซลลมะเร็งที่ใชทดสอบไดแกเซลลมะเร็งชองปากชนิด KB (epidermoid carcinoma of oral cavity) เซลลมะเร็งเตานม
ชนิด MCF-7 (breast adenocarcinoma) และเซลลมะเร็งปอดชนิด NCI-H187 (small cell lung cancer) โดยใช 0.5%
v/v Dimethylsulfoxide เปนชุดควบคุมผลลบและใชยา Tamoxifen Doxorubicin และ Ellipticine เปนชุดควบคุม
ผลบวก

ผลและอภิปรายผล
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จากการเตรียมสารสกัดจากลําตนของพุงแก (Capparis siamensis Kurz) งัวซัง (Capparis thorelii Gagnap)
นกกระลิงแดง (Capparis kerrii Craib) วัวเลีย (Capparis flavicans Kurz) และหนามโมนา (Capparis monantha
Jacobs) ดวยวิธีการแชหมักในตัวทําละลายอินทรีย 4 ชนิด คือ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน แอซิโตน และเมทานอล พบวาพืชแต
ละชนิ ดได สารสกัด ชั้นเฮกเซน สารสกัด ไดคลอโรมีเ ทน สารสกัด แอซิ โตน และสารสกั ดเมทานอล ตามลําดั บ ในปริ มาณที ่
แตกตางกันซึ่งไดรายงานเปนรอยละโดยน้ําหนักเทียบกับน้ําหนักของพืชแหง และยังพบวาสารสกัดแตละชนิดยังมีลักษณะทาง
กายภาพที่แตกตางกันไปดังแสดงรายละเอียดโดยสรุปในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1ผลการเตรียมสารสกัดลําตนพืช ลักษณะทางกายภาพและปริมาณของสารสกัด
พืช/ชนิดของสารสกัด
สถานะ/สี/น้ําหนักเปน
พืช/ชนิดของสารสกัด
สถานะ/สี/น้ําหนัก
a
กรัม (รอยละ)
(รอยละ)a
พุงแก (Capparis siamensis
วั ว เลี ย (Capparis flavicans
Kurz)
Kurz)
เฮกเซน
ของแข็ ง หนื ด /สี น้ําตาล เฮกเซน
ของแข็งหนืด/สีน้ําตาล
อมแดง
/2.35 (0.78)
/2.25 (0.90)
ไดคลอโรมีเทน
ของแข็ ง หนื ด /สี น้ําตาล ไดคลอโรมีเทน
ของแข็งหนืด/สีน้ําตาล
อมแดง
อมแดง
/4.60 (1.84)
/2.50 (0.83)
แอซิโตน
ของแข็ ง หนื ด /สี น้ําตาล แอซิโตน
ของแข็งหนืด/สีน้ําตาล
อมแดง
อมแดง
/7.05 (2.82)
/2.22 (0.74)
เมทานอล
ของแข็ ง หนื ด /สี น้ําตาล เมทานอล
ของแข็งหนืด/สีน้ําตาล
อมแดง
อมแดง
/12.82 (5.12)
/41.35 (13.78)
งั ว ซั ง (Capparis thorelii
หนามโมนา (Capparis monantha Jacobs)
Gagnap.)
เฮกเซน
ของแข็งหนืด/สีเหลือง เฮกเซน
ของแข็งหนืด/สีเหลือง
/1.72 (0.49)
/1.78 (0.59)
ไดคลอโรมีเทน
ของแข็ ง หนื ด /สี น้ําตาล ไดคลอโรมีเทน
ของแข็งหนืด/สีน้ําตาล
อมแดง
/1.94 (0.64)
/3.61 (1.03)
แอซิโตน
ของแข็ ง หนื ด /สี น้ําตาล แอซิโตน
ของแข็งหนืด/สีน้ําตาล
อมแดง
อมแดง
/6.05 (2.01)
/5.46 (1.82)
เมทานอล
ของแข็ ง หนื ด /สี น้ําตาล เมทานอล
ของแข็งหนืด/สีน้ําตาล
อมแดง
อมแดง
/9.32 (2.66)
/13.65 (4.55)
นกกระลิงแดง (Capparis kerrii Craib.)
เฮกเซน
ของแข็ ง หนื ด /สี เ หลื อ ง
ออน
/1.98 (0.79)
ไดคลอโรมีเทน
ของแข็ง/สีน้ําตาลออน
/2.30 (0.92)
แอซิโตน
ของแข็ ง /สี น้ํ า ตาลอม
แดง
/3.38 (1.35)
เมทานอล
ของแข็ ง หนื ด /สี น้ําตาล
เขม
/11.21 (4.48)
a หมายถึง รอยละโดยน้ําหนักของสารสกัดเทียบกับน้ําหนักพืชแหง
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จากตารางที่ 1 พบวาโดยสวนมากสารสกัดที่เตรียมไดจะมีลักษณะเปนของแข็งหนืด (sticky solid) แตสารสกัดของ
นกกระลิงแดงสวนใหญมีลักษณะเปนของแข็ง ไดแกสารสกัดไดคลอโรมีเทน และสารสกัดแอซิโตน ตามลําดับ ปริมาณของ
สารสกัดจากพืชแตละชนิดเมื่อคิดเปนรอยละโดยน้ําหนักเทียบกับน้ําหนักพืชแหงพบวาอยูในชวงรอยละ 0.49-13.48 โดยที่
สารสกัดเมทานอลของวัวเลียมีปริมาณมากที่สุด (รอยละ 13.48) และสารสกัดเฮกเซนของงัวซังมีปริมาณนอยที่สุด (รอยละ
0.49)
การวิเคราะหสารพฤกษเคมีเบื้องตน
การวิเคราะหสารองคประกอบเบื้องตนในสารสกัดพืชทุกชนิดโดยทําปฏิกิริยากับน้ํายาทดสอบที่เกิดปฏิกิริยาอยาง
จําเพาะ โดยกลุมสารที่มีการทดสอบไดแก สารประเภทแทนนิน ฟ นอลิกซาโปนินส ไตรเทอรพีน สเตียรอยดฟลาโวนอยด
คาดิแอกไกลโคไซดและสารกลุมแอลคาลอยด ไดผลดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สารพฤกษเคมีในสารสกัดจากลําตนพืช
สารพฤกษเคมี
แทนนินและ ซาโป ไตรเทอร สเตียรอยด
ฟลาโวนอยด
คารดิแอก ไกลโค แอลคาลอยด
พืช/
ฟนอลิก
นินส
พีน
ไซด
สาร
FeCl gelati foa Lieberma Lieberma Molish’ Cyani Kedde’ Killer Dragendroff
สกัด
n
m
nns
n test
s
’s
3
Buchard’s Buchard’s test
reagent kilian
reagent
test
test
i test
พุงแก (Capparis siamensis Kurz)
เฮ
+
กเซน
ได
+
+
+
+
คลอโร
มีเทน
แอซิ
+
+
+++
+
โตน
เมทา
+
++
+
++
++
++
นอล
งัวซัง(Capparis thorelii Gagnap)
เฮ
+
กเซน
ได
+
+
คลอโร
มีเทน
แอซิ
+
+
+
+
+
โตน
เมทา +
+
+
+
++
นอล
นกกระลิงแดง(Capparis kerrii Craib)
เฮ
+
+
+
+
กเซน
ได
+
+
+
+++
คลอโร
มีเทน
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แอซิ
+
+
+
+
+++
โตน
เมทา +
+
+
+
+
นอล
วัวเลีย(Capparis flavicans Kurz)
เฮ
+
+
+
+
กเซน
ได
+
+
+
++
คลอโร
มีเทน
แอซิ
+
+
+
++
++
โตน
เมทา +
+
+
++
++
++
นอล
หนามโมนา(Capparis monantha Jacobs)
เฮ
+
+
+
กเซน
ได
+
+
+
+
++
คลอโร
มีเทน
แอซิ
+
+
+++
+++
+
โตน
เมทา +
+
+
+
++
นอล
(+++) หมายถึงผลทดสอบชัดเจนมาก; (++) หมายถึง ผลทดสอบชัดเจน; (+) หมายถึง ผลทดสอบชัดเจนนอย; (-) หมายถึง ไม
ใหผลกับการทดสอบ
จากตารางที่ 2 พบวาสารสกัดจากพืชแตละชนิดมีสารองคประกอบที่แตกตางกันไป โดยกลุมสารที่พบอยางชัดเจนใน
พืชทุกชนิดคือ คารดิแอก ไกลโคไซด ฟลาโวนอยด และแอลคาลอยด ซึ่งสารสกัดพืชที่พบคารดิแอกไกลโคไซดอยางชัดเจนเมื่อ
ทํ าปฏิ กิริ ย ากั บ ทั้ ง Kedde’s และ Killer’s reagent คื อสารสกั ด จากลํ าต นวั วเลี ย และพื ช ที่ ใ ห ผ ลการทดสอบสาร
ฟลาโวนอยดกับ cyanin test อยางชัดเจนคือพุงแกและหนามโมนา สวนสารสกัดไดคลอโรมีเทน แอซิโตน และเมทานอลจาก
ตนนกกระลิงแดงใหผลทดสอบสารแอลคาลอยดชัดเจนที่สุดเมื่อทําปฏิกิริยากับ Dragendroff’s reagent และพบวาพืชทุก
ชนิดไมมีสารกลุมซาโปนินสเปนองคประกอบเมื่อทําการทดสอบดวยการทําใหเกิดฟองหรือที่เรียกวา foam test นอกจากนี้จะ
เห็นไดวามีสารกลุมแทนนินและฟนอลิก ไตรเทอรพีนสเตียรอยด และฟลาโวนอยดเปนองคประกอบในพืชทุกชนิดแตอาจมีใน
ปริมาณนอยเนื่องจากใหผลการทดสอบกับการทําปฏิกิริยาเคมีกับน้ํายาทดสอบไมชัดเจน
ฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง
ผลการทดสอบฤทธิ์ ค วามเป นพิ ษ ต อเซลล ม ะเร็ ง เบื้ องต นของสารสกั ด ทุ กชนิ ด ที่ ไ ด จากส วนลํ าต น ของพื ช วงศ
Capparis ไดแกพุงแก งัวซัง นกกระลิงแดง วัวเลีย และหนามโมนา ซึ่งไดจากการทดสอบที่ความเขมขนของสารสกัดสูงสุด
เทากันคือ 50.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และเซลลมะเร็งที่เลือกสําหรับการทดสอบเบื้องตนมีทั้งหมด 3 ชนิด คือ เซลลมะเร็งชอง
ปากชนิด KB เซลลมะเร็งเตานมชนิด MCF-7 และเซลลมะเร็งปอดชนิด NCI-H187 ดังแสดงในตารางที่ 3 จากตารางที่ 3
พบวาทั้งสารสกัดเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน แอซิโตน และเมทานอล จากสวนลําตนของพุงแก งัวซัง วัวเลีย และหนามโมนา ไม
แสดงฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็งทุกชนิดที่ใชในการทดสอบ
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ตารางที่ 3 ฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็งของสารสกัดที่ความเขมขน 50.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
พืช/สารสกัด
ฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง
เซลลมะเร็งชองปาก
เซลลมะเร็งเตานมชนิด
เซลลมะเร็งปอดชนิด NCIชนิดKB
MCF-7
H187
พุงแก (Capparis siamensis Kurz)
เฮกเซน
Inactive
Inactive
Inactive
ไดคลอโรมีเทน
Inactive
Inactive
Inactive
แอซิโตน
Inactive
Inactive
Inactive
เมทานอล
Inactive
Inactive
Inactive
งัวซัง(Capparis thorelii Gagnap.)
เฮกเซน
Inactive
Inactive
Inactive
ไดคลอโรมีเทน
Inactive
Inactive
Inactive
แอซิโตน
Inactive
Inactive
Inactive
เมทานอล
Inactive
Inactive
Inactive
นกกระลิงแดง(Capparis kerrii Craib.)
เฮกเซน
Inactive
Inactive
Inactive
a
a
Active (94.65%)
Active (100.01)a
ไดคลอโรมีเทน
Active (99.61%)
แอซิโตน
Active (99.38%)a
Inactive
Active (100.18)a
เมทานอล
Inactive
Inactive
Active (77.04)a
วัวเลีย(Capparis flavicans Kurz)
เฮกเซน
Inactive
Inactive
Inactive
ไดคลอโรมีเทน
Inactive
Inactive
Inactive
แอซิโตน
Inactive
Inactive
Inactive
เมทานอล
Inactive
Inactive
Inactive
หนามโมนา(Capparis monantha Jacobs)
เฮกเซน
Inactive
Inactive
Inactive
ไดคลอโรมีเทน
Inactive
Inactive
Inactive
แอซิโตน
Inactive
Inactive
Inactive
เมทานอล
Inactive
Inactive
Inactive
a หมายถึง % inhibition, Active หมายถึง แสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งที่ ≥ 50%, Inactive หมายถึง แสดงฤทธิ์
ยับยั้งเซลลมะเร็ง < 50%, Negative control สําหรับทุกการทดสอบคือ 0.5% DMSO (% inhibition = 0.00); Positive
control (% inhibition, ความเขมขนสูงสุด)สําหรับ KB cell line; Ellipticine (99.58%, 10.0 μg/mL) และ
Doxorubicine (85.91%, 10.0 μg/mL), สําหรับ MCF7 cell line; Tamoxifen (99.69%, 40.0 μg/mL) และ
Doxorubicine (94.53%, 40.0µg/mL), สําหรับ NCI-H187 cell line; Ellipticine (93.20%, 8.0 μg/mL และ
Doxorubicin (97.72%, 0.8 μg/mL)
สิ่งที่นาสนใจเปนอยางยิ่งจากการทดสอบฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็งของสารสกัดคือการที่มีสารสกัดจากพืช
เพียงชนิดเดียวเทานั้นที่แสดงฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็งดีนั่นคือสารสกัดจากลําตนของนกกระลิงแดงจากผลการวิจัย
พบวาสารสกัดเฮกเซนของตนนกกระลิงแดงไมแสดงฤทธิ์ตอทั้งเซลลมะเร็ง KB MCF-7 และNCI-H187 สารสกัดเมทานอล
แสดงฤทธิ์ความเปนพิษตอเฉพาะเซลลมะเร็ง KB ในระดับปานกลางที่เปอรเซ็นตการยับยั้งเทากับ 77.04% สวนสารสกัด
แอซิโตนไมแสดงฤทธิ์ตอเซลลมะเร็งเตานมชนิด MCF-7 แตแสดงฤทธิ์ดีตอทั้งเซลลมะเร็งชองปาก KB และเซลลมะเร็งปอด
NCI-H187 ที่เปอรเซ็นตการยับยั้งเทากับ 99.39% และ 100.18% ตามลําดับในขณะที่สารสกัดไดคลอโรมีเทนแสดงฤทธิ์ดี
ที่สุดตอทั้งเซลลมะเร็งชองปาก KB เซลลมะเร็งเตานม MCF-7 และเซลลมะเร็งปอด NCI-H187 ที่เปอรเซ็นตการยับยั้งเทากับ
99.61% 94.65% และ 100.01% ตามลําดับจากงานวิจัยกอนหนานี้ที่กลาวถึงความสําคัญและประสิทธิภาพของสารแอลคา
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ลอยดจากพืชวาเปนสารที่มีฤทธิ์ตานมะเร็งที่ดี (Mohan et al., 2012: 46) ประกอบกับการแสดงฤทธิ์ที่ดีของสารสกัดไดคลอ
โรมีเทน และแอซิโ ตนตอการยับยั้งเซลลมะเร็ง จึงสามารถกลาวได การมีฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็ งนี้อาจเนื่ องมาจากการมีสาร
องคประกอบหลักเปนสารประเภทแอลคาลอยดดังจะเห็นไดจากผลการทดสอบกับ Dragendroff’s reagent ที่ใหผลบวกกับ
การทดสอบชัดเจนที่สุด และการแสดงฤทธิ์ระดับปานกลางของสารสกัดเมทานอลอาจเปนเพราะการมีสารประกอบแอลคา
ลอยดในปริมาณนอยกวา จึงอาจสามารถกลาวไดวาฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็งของสารสกัดไดคลอโรมีเทน แอซิโตนและ
เมทานอลของลําตนนกกระลิงแดง อาจมีผลมาจากการแสดงฤทธิ์ของสารหลักประเภทแอลคาลอยดที่มีโครงสรางทางเคมี และ
สภาพความเป น ขั้ ว ของโมเลกุ ล เหมาะสมในการละลายในตั ว ทํ า ละลายอิ น ทรี ย ที่ มี ส ภาพขั้ วแตกต างกั น ตามลํ าดั บ คื อ
ไดคลอโรมีเทน แอซิโตน และมีแอลคาลอยดบางชนิดที่มีสภาพความเปนขั้วสูงดังจะเห็นไดจากการเปนองคประกอบในสาร
สกัดเมทานอล
นอกจากนี้ยังสามารถสนับสนุนผลของการมีอิทธิพลหลักจากสารแอลคาลอยดที่เปนองคประกอบของตนนกกระลิง
แดงในการยับยั้งเซลลมะเร็งไดจากการไมแสดงฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็งของสารสกัดชั้นเฮกเซนซึ่งไมพบแอลคาลอยด
เปนองคประกอบจากผลการทดสอบเบื้องตนหรืออาจกลาวไดวาการแสดงฤทธิ์ตานมะเร็งที่ดีนั้นอาจเกิดจากการมีฤทธิ์รวมกัน
ของสารแอลคาลอยดซึ่งเปนสารหลัก และสารองคประกอบรองอื่นๆ เชน แทนนิน ไตรเทอรพีน ฟลาโวนอยด หรือแมแตสาร
ประเภทคารดิแอก ไกลโคไซดและเมื่อกลาวถึงความจําเพาะตอการแสดงฤทธิ์ของสารสกัดตอเซลลมะเร็งที่ใชในการทดสอบ
เบื้องตน พบวาสารสกัดเมทานอลถึงแมแสดงฤทธิ์ที่ปานกลางแตมีความจําเพาะตอเซลลมะเร็ง NCI-H187 เทานั้น ในขณะที่
สารสกัดแอซิโตนและไดคลอโรมีเทนมีแนวโนมของการมีความจําเพาะตอการแสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งลดลงดังจะเห็นไดจาก
สามารถยับยั้งเซลลมะเร็งที่ใชทดสอบไดเกือบทุกชนิดซึ่งเปนขอมูลที่นาสนในใจเปนอยางยิ่งสําหรับการศึกษาเชิงลึกเพื่อคนหา
โมเลกุลตนแบบสําหรับการนําไปใชประโยชนจริงสําหรับการเปนยาตานมะเร็งในอนาคต
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานอีกประการหนึ่งกลุมผูวิจัยไดศึกษาขอมูลของการมีสาร markersในสารสกัดไดคลอโรมีเทน
และสารสกัดแอซิโตนของนกกระลิงแดงซึ่งแสดงฤทธิ์ดีที่สุ ดโดยใชเ ทคนิค TLC เที ยบกับสกัด ไดคลอโรมีเทนและสารสกั ด
แอซิโตนจากลําตนของพุงแก งัวซัง วัวเลีย และหนามโมนา ตามลําดับ พบวาไดผลดังแสดงในภาพที่ 2 จากTLC โครมาโท
แกรมจะเห็นไดวา สารสกัดไดคลอโรมีเทนและแอซิโตนของของพืชวงศ Capparis ที่ใชในงานวิจัยนี้มีความคลายคลึงกันมาก
เมื่อพิจารณาจากคา Rfของสารแตละชนิดที่ปรากฏ และที่สําคัญพบวาการที่สารสกัดไดคลอโรมีเทนของนกกระลิงแดง (ภาพที่
1ก จุดที่ 3) แสดงฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็งดีที่สุด และดีกวาพืชชนิดอื่นๆ อาจเนื่องมาจากการแสดงฤทธิ์รวมกันของ
สารหลักที่มีคา Rf 0.72 และสารองคประกอบรองซึ่งมีคา Rf 0.77 และ 0.15 นอกจากนี้ยังพบวาสารสกัดแอซิโตนของพืชทุก
ชนิดมีความใกลเคียงกัน เมื่อพิจารณาจากผลการยอมสีดวยแอนิซาลดีไฮดสเปรยรีเอเจนต (ภาพที่ 2ข-3) แตผลจากการสอง
ภายใตแหลงกําเนิดแสงอัลตราไวโอเลตทั้งความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร พบวามีความแตกตางกันอยางชัดเจน แต
เนื่องจากสารสกัดแอซิโตนของนกกระลิงแดง (ภาพที่ 2ข1-3 จุดที่ 3) แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งเซลลมะเร็งไดดีที่สุด ในเบื้องตน
อาจสามารถกลาวไดวาอาจเปนผลมาจากการแสดงฤทธิ์รวมกันของสารหลักที่มีคา Rf0.63 และสารรองที่คา Rf 0.06 และ
0.25 เปนตน ซึ่งเปนกลุมสารที่ไมพบหรือพบนอยในพืชอีก 4 ชนิด
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ัฏรำ

ภาพที่ 2 TLC โครมาโทแกรมของสารสกัด ก) สารสกัดไดคลอโรมีเทน; วัฏภาคเคลื่อนที่ แอซิโตน:เฮกเซน (15:85); ตัว
ตรวจสอบ, ก-1: UV 254 nm, ก-2: UV 366 nm, ก-3: น้ํายาทดสอบ anisaldehyde/sulfuric, ข) สารสกัดแอซิโตน; วัฏ
ภาคเคลื่อนที่ แอซิโตน:เฮกเซน (30:70); ตัวตรวจสอบ, ข-1: UV 254 nm, ข-2: UV 366 nm, ข-3: น้ํายาทดสอบ
anisaldehyde/sulfuric; จุด 1 พุงแก, จุด 2 งัวซัง, จุด 3 นกกระลิงแดง, จุด 4 วัวเลีย และจุด 5 หนามโมนา
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การวิ จั ย นี้ ไ ด ศึ ก ษาถึ ง การนํ า ส ว นของลํ า ต น พื ช สมุ นไพรไทยที่ ค วรค า แก ก ารอนุ รั ก ษ 5 ชนิ ด จากเขตพื้ น ที่
ป าโป ง สลอด อํ าเภอบ า นลาด จั ง หวั ด เพชรบุ รี โดยล วนเป นพื ช ในวงศ กุม บก (Capparaceae) สกุ ล Capparisที่ มี ค วาม
หลากหลายทางดานสปชียไดแก พุงแก (Capparis siamensis Kurz) หนามโมนา (Capparis monantha Jacobs) งัวซัง
(Capparis thorelii Gagnap) นกกระลิงแดง (Capparis kerrii Craib) และ วัวเลีย (Capparis flavicans Kurz) มาทําการ
สกัดและศึกษาฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็งของมนุษย และพบวามีพืชที่แสดงฤทธิ์ดีเพียงชนิดเดียวเท านั้นคือ นกกระลิง
แดง ซึ่ งผลการวิ จัยทํ าให ทราบว าการแสดงฤทธิ์ ตานมะเร็ง ที่ดี นี้อาจมีผ ลมาจากการมี ส ารองค ประกอบหลั กเป นสารกลุ ม
แอลคาลอยด นอกจากนี้ผลการวิจัยที่ไดยังถือเปนการคนพบองคความรูใหมอันเปนจุดเริ่มตนที่มีคุณคาตอนักเคมีผลิ ตภัณฑ
ธรรมชาติในการนําขอมูลวิจัยพื้นฐานไปใชตอยอดเพื่อคนหาโมเลกุลของสารบริสุทธิ์ที่เปนองคประกอบของตนนกกระลิงแดง
ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งที่มีประสิทธิภาพสูงอันจะนําไปสูการคนพบโมเลกุลยาตานมะเร็งชนิดใหมที่มีศักยภาพสูงทั้งในแงของ
การทําลายเซลลมะเร็ง และในแงของการมีความปลอดภัยตอเซลลปกติของรางกายมนุษย และงานวิจัยนี้ยังถือไดวาเปนการ
สนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี(พอ.สธ.) ในการนํ าพื ชสมุ นไพรที่ มีสรรพคุ ณทางยาที่ดี แตไม เคยมีการศึ กษาวิจัยมาก อน ใหได รับการสนับ สนุนหรื อ
สงเสริมการปลูกเพิ่มเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนทางดานสมุนไพรอยางสูงสุด
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งานวิจัยนี้ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่นาสนใจดังนี้
1. ควรนํ าสารสกัด ของนกกระลิงแดงไปทดสอบฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลป กติข องมนุ ษย ซึ่งขอมูลที่ ไ ดอาจเป น
ประโยชนตอการนําไปประยุกตใชจริงในแงของความปลอดภัย
2. ควรนําสวนอื่นของพืช นอกเหนือจากลําตนมาศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเซลลมะเร็ง เชน สวนใบ ดอก หรือ
ผล เพราะเปนสวนที่พืชผลิตไดมากและไมเปนการทําลายตนพืชเมื่อมีการนําไปใชจริงในปริมาณมาก
3. ควรศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อแยกสารใหบริสุทธิ์ และศึกษาโครงสรางทางเคมีของสารที่แยกได ซึ่งอาจเปนการ
คนพบโมเลกุลตนแบบชนิดใหมที่ไดจากพืชสมุนไพรไทยสําหรับการพัฒนาสูการเปนยาตานมะเร็งที่มีประสิทธิภาพในอนาคต
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การสาธิตและถายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อชุมชนคารบอนต่ํา (ขั้นออกแบบ)
Demonstration and Technology Transfer of LED for Low Carbon Community (Design)
คิดชาย อุณหศิริกุล1, มนัส อุณหศิริกุล 2
1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

บทคัดยอ

ัฏรำ

ไพพ

โครงการวิจัยการสาธิตและถายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อชุมชนคารบอนต่ํา (ขั้นออกแบบ) มีวัตถุประสงค เพื่อการ
ออกแบบชุดสาธิตการประยุกตใชแอลอีดี ใชในการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน วิธีวิจัย คือ กําหนดปญหาหรือความตองการ
การพั ฒ นาข อกํ าหนด สร างแนวคิ ด ในการออกแบบ การออกแบบในลั กษณะเป นรู ป ร าง ผลจากการวิ จัย สรุ ป ได วา ได
ดําเนินการออกแบบชุดสาธิตการประยุกตใชแอลอีดีรวม 3 ชุด คือ 1) ชุดสาธิตแอลอีดีกับการกระจายแสง ใชเพื่อแสดงใหเห็น
ถึงความสําคัญของโคมกระจายแสงในรูปแบบตางๆ 2) ชุดสาธิตแอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียน ใชเพื่อแสดงใหเห็นถึงการใชงาน
รวมกันของแอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียนไดอยางยาวนาน และ 3) ชุดสาธิตแอลอีดีกับการเคลื่อนไหว ใชเพื่อแสดงใหเห็นถึง
จุดเดนของแอลอีดีในการใหแสงสวางได ในขณะที่มีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง โดยที่ในแตละชุดสาธิตนั้นจะประกอบไปดวย
ชุด วัส ดุอุปกรณ แ ละเอกสารประกอบการสาธิต ในเอกสารมี รายละเอีย ดหั วขอ คื อ วัต ถุป ระสงค ทฤษฎีที่ เ กี่ย วข อง วั ส ดุ
อุปกรณที่ใชสาธิต วิธีสาธิตและผลที่ไดรับ คําถามภายหลังการสาธิต และเอกสารอางอิง พรอมในการออกแบบรายละเอียด
และจัดสรางตนแบบชุดสาธิตตอไป
คําสําคัญ : การสาธิตและถายทอดเทคโนโลยี, แอลอีดี, ชุมชนคารบอนต่ํา, การออกแบบ
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This research aimed to design the demonstration package for LED application used for
technology transfer in a community. The research procedures included identify needs, develop
specifications, conceptual designs and embodiment designs. The three sets of the demonstration
packages designed were: 1) The demonstration of LED and light distribution showed the importance of
light distribution in various forms. 2) The demonstration of LED and renewable energy showed long cooperation between LED and renewable energy. 3) The demonstration of LED and movement showed the
light amidst continual movement. The demonstration packages for LED application included sets of
materials, equipment and document. The document showed objectives, theories, materials and
equipments, methods and results, questions and references.
Keywords: Demonstration and Technology Transfer, LED, Low Carbon Community, Design
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ระบบไฟฟาของไทย ในรอบ 5 ป ที่ผานมา เราจะเห็นว ากําลั งผลิตติ ดตั้งของระบบไฟฟาเพิ่มขึ้ นตอเนื่ องทุกป
จากขนาด 30,508 เมกะวัตต ในป 2551 เพิ่มเปน 33,177 เมกะวัตต ในป 2555 ในการใชพลังงานไฟฟาจากปริมาณ
135,449 ลานกิโลวัตตชั่วโมง ในป 2551 เพิ่มมาเปน 162,668 ลานกิโลวัตตชั่วโมง ในป 2555 ภายในชวงเวลา 5 ป หรือ
เพิ่มขึ้นประมาณ 20 % ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 การใช การผลิตและกําลังผลิตติดตั้งของระบบไฟฟา
2551
2552
2553
2554
2555
การใชพลังงานไฟฟา (ลานกิโลวัตตชั่วโมง)
135,449 135,209 149,320 148,700
162,668
กําลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต)
30,508
30,607 31,485 31,773
33,177
การผลิตพลังไฟฟาสูงสุด (เมกะวัตต)
23,074
23,064 25,094 23,388
24,825
การผลิตพลังงานไฟฟา (ลานกิโลวัตตชั่วโมง)
147,427 148,390 159,518 155,986
168,471
การใชพลังงานไฟฟาตอคน (กิโลวัตตชั่วโมง/คน)
2,137
2,128
2,338
2,321
2,529
(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ สถิติพลังงานของประเทศไทย ป 2555 : หนา 44)
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มีการประมาณกั นว า อั งกฤษใช พ ลัง งานไฟฟ าสําหรั บระบบแสงสว าง ราว 19 % ของพลัง งานไฟฟาที่ผ ลิต ได
ทั้งหมด (The Society of Light and Lighting, 2009 : p 120) ถาเราใชตัวเลขคานี้ มาประมาณไดวาไทยใชพลังงานใน
ระบบแสงสวาง (19 % ของการใชพลังงานไฟฟารวม 162,668 ลานกิโลวัตตชั่วโมง ในป 2555) มีปริมาณถึง 30,907 ลาน
กิโลวัตตชั่วโมงตอป เมื่อมาคิดมูลคาจากราคาจําหนายพลังงานไฟฟา โดยจะใชราคาเฉลี่ย 3.32 บาทตอหนวย ในเขตนคร
หลวง และราคาเฉลี่ย 3.14 บาทตอหนวย ในเขตภูมิภาค (รายงานไฟฟาของประเทศไทย ป 2554, หนา 33) นํามาเฉลี่ยเปน
ราคาเดียว 3.23 บาท/กิโลวัตตชั่วโมง ดังนั้นประมาณมูลคาพลังงานไฟฟาในระบบแสงสวางทั้งหมดเปน 30,907 x 3.23 =
99,829 ลานบาทตอป นั่นคือ มีการใชพลังงานไฟฟาในระบบแสงสวางมากถึง เกือบแสนลานบาทตอป ถาหากวาประหยั ด
พลังงานในระบบแสงสวางเพียง 5 % จะประหยัดเงินประชาชนไดเกือบ หาพันลานบาทตอป
ในช วงกลางของทศวรรษที่ 1920 นักวิ ทยาศาสตรชาวรั สเซี ย ชื่อ โอเล็ก วลาดิมิ โรวิช โลเซฟ ไดป ระดิษฐ
แอลอีดีชิ้นแรกออกมาสําเร็จ โดยไมทราบเรื่องการคนพบ ปรากฏการณเปลงแสงจากสารกึ่งตัวนํา ของ เฮนรี ราวนด จาก
มารโคนีแล็บสมากอน ซึ่งมีผลงานไดตีพิมพในวารสารหลายฉบับ แตไมมีการนําไปใชในทางปฏิบัติสําหรับการคน พบครั้งนั้น
สําหรับการพัฒนาแอลอีดีนั้น เริ่มขึ้นอยางจริงจังในป ค.ศ.1955 โดย นายรูบิน บราวนสไตน นักวิทยาศาสตรของบริษัทอารซี
เอ ไดรายงานเรื่องการเปลงรังสีอินฟราเรด ออกมาจากสารแกลเลียมอารเซไนด และสารตัวนําอื่น ๆ จากนั้นมีการวิจัยพัฒนา
กันมาอยางตอเนื่อง แอลอีดี (LED) เปนไดโอดที่ ใหแสงสว างและมีขนาดเล็ก จึงไดมีการนํามาใชใ นอุปกรณแ สดงผลทาง
อิเล็กทรอนิกสมากมาย ในราวป ค.ศ.1964 บริษัท ไอบีเอ็ม จํากัด ใชแอลอีดีใหแสงสวางแสดงสถานะเปด-ปด บนแผงวงจร
ในคอมพิวเตอรเมนเฟรม ซึ่งอาจจะถือไดวาเปนครั้งแรกที่ใชแอลอีดีมาแทนหลอดไส ในปจจุบันนี้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ไดมีการพัฒนากาวหนาไปมาก แอลอีดีจึงไดรับการพัฒนาใหมีคาความสวางและมีประสิทธิภาพมากขึน้ เชน ในป ค.ศ.2006
Nichia Corporation ไดพัฒนาแอลอีดีแสงสีขาว มีประสิทธิผลสูงถึง 150 ลูเมนตอวัตต และเมื่อ ธันวาคม 2012 บริษัทครี
(Cree) ไดพัฒนาแอลอีดี ที่มีประสิทธิผลสูงถึง 200 ลูเมนตอวัตต เปนตน (Wikipedia-LED, 2014)
มีแนวโนมวาในอนาคตอันใกลนี้ แอลอีดีจะถูกนํามาใชงานทดแทนหลอดไฟฟาทั่วไป เนื่องมาจากแอลอีดี มีขอดีที่
ซึ่งเหนือกวาหลอดไฟทั่วไป คือ (1) แอลอีดีใชพลังงานนอยมาก ใชพลังงานนอยกวาหลอดไสมากถึง 90-95 % (2) แอลอีดี
มีอายุการใชงานยาวนาน ประมาณกันวาจะมีอายุใชงานปกติราว 35,000-50,000 ชั่วโมง และอาจมากถึง 100,000 ชั่วโมง
ขณะที่หลอดฟลูออเรสเซนตมีอายุใ ชงานปกติ ประมาณ 10,000-15,000 ชั่วโมง และหลอดไสมีอายุใชงานปกติประมาณ
1,000-2,000 ชั่ วโมง เท านั้ น (3) แอลอี ดี มี ห ลายสี หลายขนาดและหลายรู ป แบบ จึ ง สามารถให แ สงสี ต างๆ ได มี
ประสิทธิภาพกวาแสงสีจากเทคโนโลยีแสงสวางแบบอื่น (4) แอลอีดีไมกอเกิดความรอนที่หลอดมากเหมือนกับแสงสวางแบบ
อื่ น ๆ ดั ง นั้ น จึ ง ลดความเสี่ ย งจากไฟไหม และช วยลดความร อนจากหลอดไฟภายในอาคารได (5) แอลอี ดี ท นต อ
สภาพแวดลอมไดดี เชน สามารถใชในเครื่องมือที่มีการสั่นสะเทือนได หรือในสภาวะที่รุนแรงอื่นๆ เปนตน (6) แอลอีดี
สามารถเปดปดไดอยางรวดเร็ว มากกวาเทคโนโลยีแสงสวางอื่น ๆ (7) แอลอีดีใหความสวางเต็มที่ไดอยางรวดเร็ว ภายใน
เวลาเปนไมโครวินาทีเทานั้น ซึ่งเร็วมากกวาหลอดฟลูออเรสเซนตและเร็วกวาหลอดไสประมาณ 10 เทาตัว (8) แอลอีดีมี
ขนาดเล็ก จึงสามารถนํามาประยุกตใชงานไดหลากหลายมาก (9) แอลอีดีไมมีสารพิษภายในหลอด (Brian Clark Howard,
2011) จึงปลอดภัยมากกวา (10) แอลอี ดีสามารถใชงานไดที่อุณหภูมิต่ํามาก ใช ไดถึงคา -40 องศาเซลเซียส (Craig
Dilovie, 2006) (11) สามารถปดเปดไดบอยครั้ง แอลอีดีใชในงานที่ปดเปดบอยไดดี ไมเหมือนกับหลอดฟลูออเรสเซนตที่
หลอดจะเสี ย เร็ วขึ้ น เมื่ อต องป ด เป ด บ อยขึ้ น (12) การหรี่ ไ ฟ แอลอี ดี ส ามารถจะหรี่ แ สงสว างได ง าย ด วยวิ ธีล ดค า
กระแสไบแอสตรง หรือดวยวิธี PWM (13) การโฟกัสแสง ตัวแอลอีดีสามารถออกแบบใหโฟกัสแสงของตัวเองได ขณะที่
หลอดไสและหลอดฟลูออเรสเซนต ยังตองพึ่งตัวสะทอนภายนอกในการรวบรวมแสงและสองไปยังจุดที่ตองการ (WikipediaLED, 2014)
แอลอี ดีเปนเทคโนโลยี ของแสงสว างในยุคป จจุบันและอนาคต เป นแสงสวางจากสารกึ่ งตัวนํ าที่นํามาใช แทนที่
หลอดไฟฟาแบบดั้งเดิม ซึ่งจะชวยลดขยะหลอดไฟเดิม เพิ่มประโยชนใชสอย และประหยัดพลังงานไดมาก ถึ งแมวาใน
ปจจุบันนี้ แอลอีดีจะยังมีร าคาแพงเมื่ อเทียบกับเทคโนโลยีแสงสวางแบบเดิม แตในอนาคตคาใช จายเหลานี้ จะลดลงอยาง
รวดเร็ว เมื่อมีการใชงานแพรหลายมากขึ้ น ดังนั้นการรับรูและเขาใจถึงขอดีขอเสีย และแนวทางในการใช งานอยางคุมค า
จึงเปนสิ่ งจําเป นมากในการปรับตัวรั บการเปลี่ยนแปลงและนําเทคโนโลยี มาใชป ระโยชน เนื่องจากความจําเปนที่จะตอง
ปรับตัวเขาสูสังคมคารบอนต่ํา (Low Carbon Society) เพราะปญหาโลกรอน (Global Warming) (J.David Neelin, 2010)
ดังนั้น การรับทราบเทคโนโลยีและมุงพัฒนาทองถิ่นใหเปนชุมชนคารบอนต่ําถือเปนแนวทางหนึ่ง โดยใชแอลอีดีเขามาชวย
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ประหยัดพลังงาน สถาบันอุ ดมศึ กษาท องถิ่ น จึ งควรมีบทบาทเผยแพรเ ทคโนโลยี ใหความรู กับชุ มชน ผู วิจัยจึ งได จัดทํ า
โครงการวิจัย การสาธิ ตและถายทอดเทคโนโลยีแอลอีดี เพื่อชุมชนคารบ อนต่ํา นี้ ขึ้นมา เพื่อออกแบบพั ฒนาชุดสาธิตการ
ประยุกตใชแอลอีดี ใชในการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
ในการออกแบบพัฒ นาชุ ดสาธิต การประยุกตใช แอลอีดี นั้น จะใช กระบวนการออกแบบด านวิ ศวกรรม ซึ่ง เป น
กระบวนการที่ ส มบู ร ณ แ ละยอมรั บกั นมากในการพัฒ นาผลิ ต ภั ณฑ ต างๆ เพื่ อให ส ามารถจั ด ทํ าชุ ด สาธิต ได อย างสมบู ร ณ
กระบวนการออกแบบดานวิศวกรรม (Engineering Design Process) แบงไดเปน 7 ขั้นตอน (Haugh Jack, 2013) ดังนี้
(1) กําหนดปญหาหรือความตองการ (Identify Needs) (2) การพัฒนาขอกําหนด (Develop Specifications) (3) แนวคิด
ในการออกแบบ (Conceptual Design) (4) การออกแบบในลั กษณะเป นรู ปร าง (Embodiment Design) (5) การ
ออกแบบในรายละเอีย ด (Detailed Design) (6) การสร างตนแบบและทดสอบ (Build Prototype and Prototype
Testing) (7) การยอมรับของผูใชงาน (Customer Acceptance) มีบางตําราระบุขั้นตอนแตกตาง นั่นคือ กระบวนการ
ออกแบบดานวิศวกรรม แบงไดเปน 7 เฟส (George E.Dieter, 2009) นั้นคือ (1) แนวคิดในการออกแบบ (Conceptual
Design) (2) การออกแบบในลักษณะเปนรูปราง (Embodiment Design) (3) การออกแบบในราย ละเอียด (Detailed
Design) (4) การวางแผนสําหรับการผลิต (Planning for Manufacture) (5) การวางแผนสําหรับการจําหนาย (Planning
for Distribution) (6) การวางแผนสําหรับ การใช งาน (Planning for Use) (7) การวางแผนสํ าหรับยกเลิกผลิต ภัณฑ
(Planning for Retirement of The Product) แต เมื่ อได พิจารณากิ จกรรมพื้ นฐานสํ าคัญ ในแตล ะขั้ นตอนแล ว
กระบวนการออกแบบวิศวกรรมในแตละตําราก็ไมแตกตางกัน ดังนั้นสําหรับโครงการวิจัยเรื่องนี้ ไดดําเนินงานตาม 7 ขั้นตอน
ขางตน ซึ่งจะนําเสนองานวิจัยใน 4 ขั้นตอนแรก ดังนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย
อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
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1. กําหนดปญหาหรือความตองการ (Identify Needs) ดวยการศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสาร และแนวทางการ
ดําเนินงานที่ผานมา แลวกําหนดใหมาเปนความตองการในการแกไขหรือลดปญหา
2. การพั ฒนาขอกํ าหนด (Develop Specifications) จากความต องการในการแก ไขปญหา นํามาพัฒ นาใหเป น
ขอกําหนดซึ่งสามารถระบุไดชัดเจนทั้งในดานวัตถุประสงค และการระบุขอบเขตหรือปริมาณงานที่สามารถดําเนินการได
3. สรางแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) จากขอกําหนดนํามาศึกษาทบทวนแนวทางในการออกแบบ
ตามแงมุมตางๆ ที่สามารถจะทําเปนชุดสาธิตออกมาไดในทางปฏิบัติ
4. การออกแบบในลักษณะเปนรูปราง (Embodiment Design) จากแนวคิดนํามาพิจารณาแนวทางเลือก ในการ
ออกแบบใหไดสถาปตยกรรมของผลิตภัณฑ ออกแบบรูปทรง และออกแบบตัวแปรที่ใช กอนที่จะเริ่มดําเนินการออกแบบใน
รายละเอียด
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1. กําหนดปญหาหรือความตองการ
จากขอมูลจะเห็นวาไทยมีการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นตอเนื่อง และเพิ่มมากกวา 20 % ในรอบ 5 ป เฉพาะระบบ
แสงสวางใชพลังงานไฟฟาถึง เกือบแสนลานบาทตอป ถาประหยัดได 5 % จะประหยัดเงินประชาชนไทยไดถึง เกือบหา
พันล านบาทตอป แอลอีดี เป นเทคโนโลยี แสงจากสารกึ่งตั วนํ าที่ ไดนํามาใชแทนที่ หลอดไฟฟ าเดิม ด วยขอดีของแอลอีดี ที่
เหนือกวาหลอดไฟทั่วไป จึงเพิ่มประโยชนและประหยัดพลังงานไดมาก ดังนั้นการรับรูและเขาใจถึงขอดีขอเสีย และแนวทาง
การใชงานอยางคุมคา จึงจําเปนในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงและนําเทคโนโลยีแอลอีดีมาใชประโยชน จึงควรจัดทําชุด
สาธิตแสดงการประยุกตใชงานของแอลอีดีในดานตาง ๆ
ชุดสาธิ ตแสดงการประยุกตใชง านของแอลอี ดี ควรจะประกอบดวย (1) การสาธิต โดยแสดงหรื อทําใหดูเป น
ตัวอยาง พรอมกับการอธิบาย จะชวยในการทําความเขาใจไดอยางรวดเร็ว (2) การประยุกตใชงาน แสดงแนวทางประยุกต จะ
ชวยในการพัฒนางานและสรางนวัตกรรมไดรวดเร็วขึ้น (3) เชื่อมโยงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อชวยใหมีความรูและเขาใจ
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เทคโนโลยีไดอยางลึกซึ้งมากขึ้น สามารถตอยอดองคความรูใหมได ดังนั้นในการสาธิตประยุกตแอลอีดีแตละเรื่อง ควรจะมี
สวนประกอบทั้งสามสวน
2. การพัฒนาขอกําหนด
จากการศึ กษาข อมู ลแนวทางการประยุ กต ใช งานแอลอีดี ในปจจุบั น จากตํารา เว็ บไซด และฐานข อมู ลต างๆ
พบวามีการประยุกตใชหลากหลายไมนอยกวา 6 แนวทาง (คิดชาย และคณะ, 2558) บทความนี้ใช 3 แนวทาง ดังนี้
2.1 แอลอีดีกับการกระจายแสง เนื่องจากตัวแอลอีดีมีขนาดเล็ก และมีปริมาณแสงนอยมาก รวมทั้งมีมุมลําแสง
คอนข างแคบ ดั งนั้นการกระจายแสงใหสองสว างได ตามต องการจึง ถือวามีความสําคัญมาก มี หลายผลิตภั ณฑที่ ต องใชการ
กระจายแสงดวยโคม เชน ไฟฉายแอลอีดี โคมไฟแอลอีดีแทนหลอดฟลูออเรสเซนต เปนตน ซึ่งมีการใชงานหลายรูปแบบ ชุด
สาธิตนี้ จึงระบุขอกําหนดว า ตองการแสดงใหเ ห็นถึง ความสํ าคัญและความแตกต างของโคมกระจายแสงรูป แบบตาง ๆทั้ ง
ในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ใหเห็นไดวามีผลตอการกระจายแสงจากแอลอีดีอยางไร เพื่อทําใหผูเกี่ยวของเขาใจและสามารถ
จะออกแบบหรือเลือกใชโคมกระจายแสงใหเหมาะสมกับความตองการใชงานได
2.2 แอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากตัวแอลอีดีจะใชพลังงานไฟฟานอยมากในระดับมิลลิวัตตเทานั้น เพื่อ
ใชในการสองสว าง และมีอายุการใชงานที่ยาวนานกวาหลอดไฟทั่วไปแบบเดิม มาก ในสวนของพลังงานหมุนเวียนมีทั้งจาก
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และพลังงานน้ํา เปนตน มีจุดเดน คือ มีพลังงานใหใชอยางยั่งยืน และไมกอมลภาวะ แตจุด
ดอยสํ าคัญ คื อ ผลิ ต ได ใ นปริม าณที่ คอนข างจํ ากั ด และยั ง มีต นทุ นในการผลิ ต สู ง กว าพลั งงานที่ ได ม าจากแหล งพลั ง งาน
สิ้นเปลือง ดังนั้นการใชงานรวมกันระหวางพลังงานหมุนเวียนกับหลอดแอลอีดีจึงถือวามีความลงตัวมาก เพราะวา สามารถ
จะใชงานไดอยางตอเนื่องและยาวนาน มีหลายผลิตภัณฑที่ใชประโยชนจากจุดเดนนี้ ชุดสาธิตแอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียนนี้
จึงระบุขอกําหนดวา ตองการแสดงใหเห็นถึงการใชงานรวมกันของพลังงานหมุนเวียนกับแอลอีดี ทั้งในทางทฤษฎีและในทาง
ปฏิบัติ วาใชงานรวมกันอยางลงตัวและยาวนานอยางไร เพื่อใหผูเกี่ยวของเขาใจและสามารถที่จะออกแบบหรือเลือกใชงานให
เหมาะกับความตองการได
2.3 แอลอีดีกับการเคลื่อนไหว เนื่องจากแอลอีดีมีขนาดเล็ก และการใหแสงสวางจะเปนการทํางานภายในชิ้นสวน
สารกึ่งตัวนํา จึงไมมีสวนเคลื่อนที่และไมเกิดความรอน ทําใหแอลอีดีสามารถใหแสงสวางไดดีและตอเนื่อง แมในขณะที่ไดมี
การเคลื่อนไหว หรือมีการสั่นสะเทือนก็ตาม ดังนั้นในหลายผลิตภัณฑจึงใชจุดเดนของแอลอีดี ในการใหแสงสวางประกอบการ
แสดงกิจกรรมตางๆ ที่ตองเคลื่อนไหวได ชุดสาธิตแอลอีดีกับการเคลื่อนไหวนี้ จึงมีขอกําหนดวา จะแสดงใหเห็นถึง การใหแสง
สวางของแอลอีดีในขณะที่มีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องได โดยใหแสดงถึงการใชพลังงานจากการเคลื่อนไหวนั้น แปลงใหมา
เปนพลังงานไฟฟาเพื่อใชกับหลอดแอลอีดี ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ วามีทั้งหลักการทํางานและวิธีการใชงานอยางไร
เพื่อใหผูเกี่ยวของเขาใจและสามารถที่จะออกแบบหรือเลือกใชงานใหเหมาะสมกับความตองการได
3. สรางแนวคิดในการออกแบบ
3.1 ชุดสาธิตแอลอีดีกับการกระจายแสง
ชุดสาธิตควรจะตองประกอบดวย วงจรแอลอีดีที่ใหแสงทั้งขนาดและมุมลําแสงเหมือนกันประมาณ 3-5 ชุด และ
ในแตละชุดวงจรแอลอีดี ใหใชโคมกระจายแสงที่แตกตางกัน โดยใหมีอยางนอย ใน 3 ลักษณะ เชน (1) แบบไมใชโคมกระจาย
แสง (2) แบบใชโคมกระจายแสงรูปทรงพาราโบลา (3) แบบใชโคมกระจายแสงรูปทรงครึ่งวงกลม เปนตน แลวใหใชเครื่องวัด
แสงสวาง ลักสมิเตอรในการวัดคาความสวางที่มุมตาง ๆ เก็บขอมูลที่ได หรือ เลือกใชแหลงกําเนิดแสงเปนชุดแอลอีดีเพียงวงจร
เดียว แลวจึงเปลี่ยนใหใชโคมกระจายแสงทีแ่ ตกตางกัน อยางนอยใน 3 ลักษณะ แลวจึงวัดคาความสวางดวยลักสมิเตอร นํา
ขอมูลที่ไดรับมาเขียนเปนกราฟกระจายแสง นํากราฟกระจายแสงของโคมที่ไดเขียนไวมาศึกษาเปรียบเทียบผล และวิเคราะห
เปรี ยบเที ยบกั บค าในทางทฤษฎีของโคมกระจายแสงรูปทรงตางๆ ดั งนั้ นจะสามารถสรุ ป ผลวาโคมลักษณะนี้มี ผลตอการ
กระจายแสงอยางไร
เอกสารประกอบการสาธิตหรือทดลองในชุดแอลอีดีกับการกระจายแสงนี้ ควรตองมีภาคทฤษฎีที่ใชอธิบายลักษณะ
การสะทอนแสงได ตั้งแตกฎการสะทอนแสง ลักษณะสะทอนแสงของพื้นผิวที่แตกตาง ลักษณะและคุณสมบัติของแสงที่ไดมา
จากโคมกระจายแสงรูปทรงตาง ๆ ความจําเปนและความสําคัญของกราฟกระจายแสง รวมตลอดไปถึง หลักการเขียนกราฟ
กระจายแสงของโคมไฟ ซึ่งจะชวยอธิบายไดถึงคุณสมบัติของโคมกระจายแสงในรูปทรงตางๆ จึงเปนสวนสําคัญในการเชื่อมโยง
ภาคทฤษฎีเขากับภาคปฏิบัติ

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

132321

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

3.2 ชุดสาธิตแอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียน
ชุด สาธิ ต ควรจะประกอบด วย วงจรแสงสวางจากแอลอี ดี แผงเซลลแ สงอาทิ ต ย และอุ ป กรณ ป ระกอบต างๆ
รวมถึง วงจรควบคุมใหสองสวางไดในชวงเวลาที่ตองการ อุปกรณตางๆ ตองกําหนดขนาดใหเหมาะสมกับการใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง สวนเหตุที่ควรเลือกใชแผงเซลลแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากเปนอุปกรณที่ใชสาธิตทดลอง และ
นําไปใชงานไดสะดวกและงายกวาใชแหลงพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น
เอกสารประกอบการสาธิตหรือทดลองในชุดนี้ ควรมีทฤษฎีที่เกี่ยวของทั้งเรื่องพลังงานหมุนเวียน กับเรื่องแอลอีดี
ควรตองใหมีการคํานวณคา เพื่อใชหาขนาดทีเ่ หมาะสมของแผงเซลลแสงอาทิตย รวมถึงอุปกรณประกอบอื่นที่ตองใช เพื่อให
แอลอีดีสามารถสองสวางไดในระดับความสวางที่เหมาะสมและใชงานภายในชวงเวลาที่ตองการได
3.3 ชุดสาธิตแอลอีดีกับการเคลื่อนไหว
ชุดสาธิตควรจะประกอบดวย อุปกรณเคลื่อนไหวซึ่งใหมีลักษณะเปนลอที่สามารถหมุนได และเมื่อหมุนลอจะทํา
ใหมีแสงสวางจากแอลอีดีออกมา ควรเลือกใชอุปกรณลักษณะเปนลอหมุน เพราะวาการเคลื่อนที่ภายในชุดสาธิ ตที่สะดวก
ควรจะเปนการเคลื่อนที่ดวยการหมุนเนื่องจากสามารถจํากัดพื้นที่ใชงานได และใหมีวงจรแสดงหลักการทํางานประกอบในชุด
สาธิต เพื่อใหเห็นภาพของหลักการเกิดแสงสวางจากแอลอีดี ขณะที่ใชการหมุนเปนตนกําเนิดของแหลงพลังงานเพื่อใชในการ
ผลิตไฟฟา
เอกสารประกอบการสาธิตหรือทดลองในชุดนี้ ควรมีการอธิบายระบบแปลงพลังงานไฟฟาเชิงกล คือ ระบบไฟฟา
ระบบทางกล และการเชื่อมตอทางสนามแมเหล็ก หรือหลักการผลิตไฟฟา จากการใชขดลวดหมุนตัดสนามแมเหล็ก นั่น เอง
เปนทฤษฎีกําเนิดไฟฟาที่สามารถใชอธิบายการสาธิตในเรื่องนี้ได นอกจากนั้นควรมีสมการที่ใชคํานวณหาขนาดของอุปกรณ
ตางๆ ทีเ่ หมาะสมดวย
4. การออกแบบในลักษณะเปนรูปราง
4.1 ชุดสาธิตแอลอีดีกับการกระจายแสง
วัสดุอุปกรณของชุดสาธิต ดังแสดงไดอะแกรมในรูปที่ 1 สวนเอกสารใชประกอบชุดสาธิต ควรประกอบดวย (1)
วัตถุประสงค เพื่อแสดงความแตกตางของโคมกระจายแสงในแบบตางๆ และใหเขาใจถึงความสําคัญของโคมกระจายแสงใน
การควบคุมแสงจากแอลอีดี (2) ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เริ่มตั้งแต กฎการสะทอนแสง ลักษณะการกระจายแสงของโคมรูปทรงตาง
ๆ ดังตัวอยางรูปที่ 2 การกระจายแสงของโคมแบบพาราโบลา ตลอดไปถึง หลักการเขียนกราฟกระจายแสง (3) อุปกรณที่ใช
ในการสาธิต จะระบุถึงอุปกรณที่ใชประกอบการสาธิตทดลองตั้งแต แหลงกําเนิดแสงแอลอีดี โคมกระจายแสง กราฟกระจาย
แสง และลักสมิเตอร เปนตน (4) วิธีสาธิตและผลการสาธิต จะสาธิตโดยใชแหลงกําเนิดแสงแอลอีดีชุดเดียวกัน แลวเปลี่ยน
ชุดโคมกระจายแสง 3 หรือ 5 รูปแบบ วัดคาความสวางดวยลักสมิเตอร แลวจึงนําขอมูลที่ไดมาเขียนใหเปนกราฟกระจายแสง
อธิบายความสัมพันธของกราฟที่เปลี่ยนไปตามลักษณะโคมกระจายแสง (5) คําถามภายหลังการสาธิต จะถามความเขาใจใน
เนื้ อหาหลั ก 3 ส วน คื อ กฎการสะท อนแสง ลั ก ษณะการสะท อนแสงของโคมกระจายแสง และกราฟกระจายแสง (6)
เอกสารอางอิง โดยเอกสารตําราที่ใชจะเปนเนื้อหาในทางดานวิศวกรรมส องสวาง ในที่นี้จะเลือกใชเนื้อหาเลมหลัก นั่นคื อ
Lighting Engineering – Applied Calculations (R.H. Simons and A.R. Bean, 2001) กับเทคนิคการออกแบบระบบแสง
สวาง (ชาญศักดิ,์ 2549)

รูปที่ 1 ไดอะแกรมของแอลอีดีกับการกระจายแสง
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รูปที่ 2 การกระจายแสงในโคมกระจายแสงแบบพาราโบลิก
(ที่มา : Lighting Engineering, R.H. Simons and A.R. Bean, 2001. : p.213)

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

4.2 ชุดสาธิตแอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียน
วัสดุอุปกรณของชุดสาธิต ดังแสดงไดอะแกรมในรูปที่ 3 สวนเอกสารใชประกอบชุดสาธิต ควรประกอบดวย (1)
วัตถุประสงค เพื่อแสดงการใชงานรวมกันระหวางแอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียนอยางลงตัว และการใชงานรวมกันไดอยาง
ยาวนาน (2) ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อง จะเริ่ ม ตั้ ง แต ปญ หาพลั ง งานของไทย พลั ง งานหมุ นเวี ย นของไทยที่ มี ศั กยภาพสู ง
ตัวอยางเชน พลังงานแสงอาทิตย โดยใหระบุเปนคาความเขมแสงเฉลี่ยรายปและศักยภาพเชิงพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งจําแนก
ตามจังหวัด จุดเดนของแอลอีดีที่ใชพลังงานนอยและมีอายุใชงานยาวนาน ไปจนถึง วิธีคํานวณหาคา และขนาดของวงจร
แอลอีดีกับขนาดของอุปกรณที่เกี่ ยวของ อธิบายการทํางานของวงจรตัวอยางในรูปที่ 4 ซึ่ง ใหแสงสวางตอเนื่องจากเซลล
แสงอาทิตยและแบตเตอรี่ (3) อุปกรณที่ใชในการสาธิต ระบุอุปกรณที่ใชตั้งแต แผงเซลลแสงอาทิตย เครื่องประจุแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ โฟโตสวิทช ไปจนถึงวงจรแอลอีดี (4) วิธีสาธิตและผลการสาธิต สาธิตโดยการตอวงจรใชงาน แลวสาธิตการ
เปดปดแสงสวางแอลอีดี โดยใชโฟโตสวิทชในการปดเปดใหเปนเวลากลางวันและเวลากลางคืน (5) คําถามภายหลังการ
สาธิ ต จะถามความเข าใจในเนื้อหาหลั ก นั่นคื อ ป ญ หาของไทยในเรื่ องพลัง งานสิ้ นเปลืองที่ใ ช ในป จจุ บั น พลั งงาน
หมุ น เวี ย นของไทย โดยเฉพาะพลั ง งานแสงอาทิ ต ย และ จุ ด เด นของการใช พ ลั ง งานหมุ นเวี ย นในวงจรแอลอี ดี (6)
เอกสารอางอิง โดยเอกสารตําราที่ใชจะเปนขอมูลเนื้อหาในทางดานพลังงานหมุนเวียน และ ดานวิศวกรรมไฟฟา นั่นคือ
รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย ของกระทรวงพลังงาน และ Practical Lighting Design with LEDs (Ron Lenk
and Carol Lenk, 2011)

รูปที่ 3 ไดอะแกรมของแอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียน
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4.3 ชุดสาธิตแอลอีดีกับการเคลื่อนไหว
วัสดุอุปกรณของชุดสาธิต แสดงหลักการทํางานในรูปที่ 5 เปนการแปลงพลังงานจากการเคลื่อนไหวใหเปนพลัง
ไฟฟาเพื่อใชกับแอลอีดี สวนเอกสารใชประกอบชุดสาธิต ควรประกอบดวย (1) วัตถุประสงค เพื่อแสดงการนําพลังงานจาก
การเคลื่อนไหวมาใชใ นแอลอีดี และเพื่อแสดงการใหแ สงจากแอลอีดีไดอยางตอเนื่องขณะมีการเคลื่ อนไหว (2) ทฤษฎี ที่
เกี่ยวของ เปนระบบแปลงพลังงานไฟฟาเชิงกล (Electromechanical Energy Conversion) มี 3 สวนหลัก คือ ระบบทาง
กล การเชื่อมตอทางสนามแม เหล็ก และระบบไฟฟา หรือจะอธิบายมาเปนหลักการผลิตไฟฟา โดยการใชขดลวดหมุนตั ด
สนามแมเหล็ก หรือจะใชสนามแมเหล็กเคลื่อนที่ตัดผานขดลวด วงจรใชแปลงกระแสสลับเปนกระแสตรง และใหตัว อยาง
ประยุกตใชงานจริง คือ การหมุนลอที่รองเทาสเก็ตแลวสงพลังงานใหหลอดแอลอีดี ดังในรูปที่ 6 ซึ่งเปนภาพลอรองเทาสเก็ต
เพื่อผลิตไฟใชกับแอลอีดีจากสิทธิบัตร US4648610A พรอมอธิบายแสดงวงจรที่ใชงาน (3) อุปกรณที่ใชในการสาธิต เปน
รูปภาพแสดงการตอวงจรใชงานภายในลอรองเทาสเก็ต และสาธิตดวยลอแอลอีดีของรองเทาสเก็ต (4) วิธีสาธิตและผลการ
สาธิต โดยการหมุนลอของรองเทาสเก็ตแลวมีไฟจากแอลอีดีสวางขึ้น พรอมอธิบายวงจรการเคลื่อนไหว แลวส งพลังงานให
แอลอีดีสวางขึ้นมา การหมุนเพื่อผลิตพลังไฟฟาพรอมอธิบายสวนประกอบวงจรใชงาน (5) คําถามภายหลังจากการสาธิต
ถามความเขาใจในเนื้ อหาหลั ก นั่ นคื อ หลักการแปลงพลั ง งานไฟฟ าเชิ ง กล หรื อ ใช หลั กการผลิ ต ไฟฟ าจากขดลวดและ
สนามแมเหล็ก ลักษณะของการตอวงจรเพื่อการประยุกตใชงานภายในลอหมุน วงจรแปลงกระแสสลับเปนกระแสตรง เปน
ตน (6) เอกสารอางอิง เอกสารที่ใชจะเปนเนื้อหาในดานเครื่องจักรกลไฟฟา คือ Electric Machinery 6th edition (A.E.
Fitzgerald, Charles Kingsley, Stephen D.Umans, 2003) และยังมีเอกสารสิทธิบัตรตาง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของจากเว็บไซด
เชื่อมตอทาง
สนามแมเหล็ก

ิทยา

เคลื่อนไหว
ทางกล

พลังงาน
ไฟฟา

วงจร
แอลอีดี
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รูปที่ 5 หลักการทํางานของแอลอีดีกับการเคลื่อนไหว

รูปที่ 6 ภาพสวนประกอบของลอรองเทาสเก็ตเพื่อผลิตไฟใชกับแอลอีดีจากสิทธิบัตร US4648610A
(ที่มา : www.google.com/patents/us4648610 , 2014)
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โครงการวิจัยนี้ไดดําเนินการออกแบบชุดสาธิตการประยุกตใชแอลอีดี รวม 3 ชุด ตั้งแตขั้นตอนการกําหนดปญหา
หรือความตองการ จนถึงขั้นตอนการออกแบบใหเปนรูปราง นั่นคือ ชุดสาธิตแอลอีดีกับการกระจายแสง มีจุดประสงค เพื่อ
การแสดงใหเห็นถึง ความสําคัญของโคมกระจายแสงในรูปแบบตางๆ ชุดสาธิตแอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียน มีจุดประสงค
เพื่ อการแสดงให เ ห็ นถึ ง การใช ง านร วมกั นของแอลอี ดี กับ พลัง งานหมุ นเวี ย นได อย างยาวนาน ชุ ด สาธิ ต แอลอี ดี ก ั บ การ
เคลื่อนไหว มีจุดประสงค เพื่อการแสดงใหเห็นถึงจุดเดนของแอลอีดีในการใหแสงสวางได ในขณะที่มีการเคลื่อนไหวตอเนื่อง
เมื่อถึงขั้นตอนออกแบบใหเปนรูปรางนี้ จะเห็นไดวามีรูปแบบและวิธีการคอนขางชัดเจนมากแลว และมีรายละเอียดในแตละ
ชุดสาธิตนั้น จะประกอบไปดวย ทั้งชุดวัสดุอุปกรณและเอกสารที่ใชประกอบการสาธิต เอกสารจะมีหัวขอรายละเอียด คือ
วัตถุประสงค ทฤษฎีที่เกี่ยวของ วัสดุอุปกรณที่ใช วิธีสาธิตและผลที่ไดรับ คําถามภายหลังการสาธิต และเอกสารอางอิง
พรอมจะนําไปใชดําเนินการตอไป คือ ในการออกแบบรายละเอียด การจัดสรางตนแบบชุดสาธิตและทดสอบการใชงานตอไป

เอกสารอางอิง

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. 2556. สถิติพลังงานของประเทศไทย ป พ.ศ. 2555. กระทรวงพลังงาน. กรุงเทพฯ.
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. 2555. รายงานไฟฟาของประเทศไทย ป พ.ศ. 2554. กระทรวงพลังงาน. กรุงเทพฯ.
คิดชาย อุณหศิริกุล และมนัส อุณหศิริกุล. 2557. การสาธิตและถายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อชุมชนคารบอนต่ํา.
รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุร.ี
ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน. 2549. เทคนิคการออกแบบระบบแสงสวาง (ฉบับปรับปรุง). สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน)
กรุงเทพฯ.
A.E. Fitzgerald, Charles Kingsley, Stephen D.Umans. 2003. Electric Machinery. 6th Edition. McGraw-Hill,
New York. USA.
Brian Clark Howard, William J.Brinsky, Seth Leitman. 2011. Green Lighting : How Energy-Efficient
Lighting Can Save You Energy and Money and Reduce Your Carbon Footprint. McGraw-Hill
Companies, New York. USA.
Craig DiLouie. 2006. Advanced Lighting Controls : energy saving, productivity, technology and
applications. The Fairmont Press, Indian Trail Lilburn, GA 30047.
George E.Dieter, Linda C.Schmidt. 2009. Engineering Design. 4th edition. The McGraw-Hill Companies,
New York. USA.
Haugh Jack. 2013. Engineering Design, Planning and Management. Elsevier Inc, Waltham. USA.
J. David Neelin. 2011. Climate Change and Climate Modeling. Cambridge University Press.
Cambridge. UK.
Ron Lenk and Carol Lenk. 2011. Practical Lighting Design with LEDs. The Institute of Electrical and
Electronics Engineers. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
The Society of Light and Lighting. 2009. The SLL Lighting Handbook. 222 Balham High Road,
London SW12 9BS. www.cibse.org
Wikipedia, the free encyclopedia. Light-emitting diode. [online] available :
http://en.wikipedia.org/wiki/LED August 2014.

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

1

ผลงานวิจัยภาคโปสเตอรฉบับสมบูรณ
(Poster Presentation)

ลัยร

การประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 9
เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 111 ป
“การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

มห
าว

ิทยา

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี

2

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

บทคัดยอ

ไพพ

ภูวดล บัวบางพลู
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

รรณ

การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมควบคูกับการใชใบงาน
วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Learning Management with Group and Workshop Technic
in Educational Innovation and Information Technology

ี

326

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

การวิ จัยนี้ มีวัต ถุป ระสงค เพื่ อศึ กษาความรู ความสามารถของผู เ รีย น ในด านทั กษะการใช โปรแกรมเพื่ อพัฒ นา
นวัตกรรมทางการศึกษา และกระบวนการกลุมกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน และศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของ
ผูเรียน การทํางานรวมกันเปนทีม ประชากร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 กลุม 2 รวมทั้งสิ้นจํานวน
38 คน เครื่องมือที่ใชเปน ไดแก ใบงาน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และแบบบันทึกพฤติกรรมการทํางานกลุ มของ
ผูเรียนจากงานที่ไดรับมอบหมายในภาคการศึกษาการจัดทําบทเรียนตลอดภาคการศึกษารวมจํานวนทั้งสิ้น 10 บทเรียนโดย
แบงเปนแบบทดสอบกอนเรียน ครั้งละ 10 คะแนน และแบบทดสอบหลังเรียน ครั้งละ 10 คะแนน
ผลการวิจัยพบวา พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเรียน มีคาเทากับ (84.84+5.46)
ซึ่งสูงกวา คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนมีคาเทากับ (43.58+4.58) เพราะมีความรู ความจํา การวิเคราะห และสังเคราะหบทเรียน ได
มากยิ่งขึ้น การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหจากผลการเก็บรวมรวมขอมูลคะแนนทั้งสิ้น 10 บทเรียนพบวา กลุมตัวอยาง
ทําการทดสอบตลอดภาคการศึกษาได 76.18/84.84 ซึ่ง เป นไปตามเกณฑ ส มมติ ฐ านการวิจัย ที่ ตั้ง ไว การมีส วนรวมใน
กระบวนการกลุมตามบทบาทหนาที่ในกลุม เมื่อทําการเปรียบเทีย บคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษารายบุคคลแยกตามประเด็ น
ความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย 4 ดาน คือ ความรวมมือในกลุม การเสนอความคิดเห็นในการ
ทํารายงาน ทักษะการสืบคนขอมูล และความคิดสรางสรรค พบวา โดยสวนใหญ นักศึกษามีพฤติกรรมดานทักษะการสืบคน
ขอมูล อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.65 รองลงมาคือความคิดสรางสรรค อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.62
ลําดับที่ 3 ความรวมมือในกลุม อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลีย่ 4.57 และการเสนอความคิดเห็นในการทํารายงาน อยูใน
ระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.51
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรู, เทคนิคกระบวนการกลุมดวยการใชใบงาน
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The purpose of this research were to study students’ knowledge and skills in program use for
innovative education development and group processes of pre-test, during study, and post-test and to
investigate group work and team work behaviors. The population was 38 students of bachelor of
education program in department of computer education who enrolled the innovation and information
technology education subject, group 2 in semester 2/2014. The instruments of this research were
worksheets, pre-test and post-tests, and behavior work group observation form of students who received
assignments in the semester. The number of lesson were 10, each lesson consisted of 10 scores for pretest and post-test.
The research finding showed that the average post-test score and the standard division were
84.84+5.46, which were higher than the average pre-test score (43.58+4.58). Due to the students had
more knowledge, skills, analysis, and synthesis from the lessons. The data were analyzed based on 10
lessons which were taken all semester. The results were efficient at 76.18/84.84 that it was met the set
efficiency criterion. The comparisons of participation in the group’s role between the average score of
students based on individual responsibilities and group participation. They were assigned to 4 areas as
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cooperation in group, comment in report, searching skills, and creativity. The result were found that most
students had searching skills at the highest level, the average was 4.65, creativity at the highest level, the
average was 4.62, cooperation in group at the highest level, the average was 4.57, and comment in report
at the highest level, the average was 4.51, respectively.
Keywords: Learning Management, Group and Workshop Technic
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การจัดการศึกษาที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู และ
พัฒนาตนเองไดนั้น “ครู” เปนปจจัยหนึ่งแหงความสําเร็จ และมีบทบาทสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนใหผูเรียนสามารถ
แสวงหาความรู เรียนรู และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็ม ศักยภาพได ทํ าให การจัด การเรี ยนการสอนในปจจุ บ ันมี
วิธีการที่ หลากหลาย ขึ้นอยู กับ ครู ผูส อนจะเลือกใชวิธีการ หรื อกระบวนการเรี ย นการสอนใหเ หมาะสมกั บเนื้อหารายวิ ช า
และกลุมผูเรียน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เปนการวิจัยที่มีหลักการและวิธีการที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนการสอน ทําให
ครูยั งคงมีบ ทบาทเปนครูป ฏิบัติ การในหองเรี ยน และในขณะเดี ยวกั นก็ เปนนักวิจัย ที่ทํ าหน าที่ค นหาวิธีการแก ไขปญหาใน
หองเรียนดวยตนเอง (สุวิมล วองวาณิช, 2544, หนา 9) และครูในฐานะผูปฏิบัติการสอนโดยตรง นาจะเปนผูที่มีศักยภาพ
ดีกวานักวิจัย และนักการศึกษาภายนอก ในการริเริ่มเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนบนพื้นบานของสภาพการณ และเงื่อนไขของ
หองเรียน หรือนักเรียนที่ครูรั บผิดชอบอยู โดยอาจจะไมจําเปนตองอยูภายใตกรอบทฤษฎี หรือแนวทางที่กํา หนดโดยผูอื่น
เสมอไป (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2544, หนา 1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน จึงเปนวิธีการที่ผูเกี่ยวของไมวาจะเปน
นักวิชาการ นักการศึกษา ครูอาจารย หรือผูบริหารสถานศึกษา มุงหวังจะใชเปนยุทธวิธีในการพัฒนาศาสตรของวิชาชีพครู
ใหมีความเขมแข็ง และมีความเปนครูมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
กระบวนการกลุมสัมพันธ (Group process) เปนการเรียนจัดการเรียนรูอีกวิธีหนึ่งตามที่ ทศวร มณีศรีขํา (2539,
หนา 97 - 98) ไดกลาวถึงลักษณะของการสอนแบบกระบวนการกลุมสัมพันธ วาเปนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ให
ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเสรี เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูพฤติกรรมจากกลุมรูจักการทํางานเปนหมูคณะ
รูจักการทํางานรวมกัน ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย สามารถนําความรูความเขาใจที่ไดจากการ
เรียนไปใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งสอดคลองกับสภาพความเปนจริงที่คนเราอยูรวมกันเปนกลุมสังคม อีกทั้งชวยใหผูเรียนเกิด
คุณลักษณะนิสัยสวนตัวเกี่ยวกับการรูถึงวิธี คิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน
นอกจากนี้ ผู วิจัย ยั งได นําใบงาน หรื อใบความรู มาประยุ กต ใช ใ นการเรี ยนการสอนเพื่ อเพิ่ มประสิท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลในทบทวนความรูดวยการปฏิบัติควบคูการเรียนในสวนของทฤษฎี “ใบงาน” เปนเอกสารที่บอกขั้นตอนปฏิบัติงาน
(Operation) ในการทํางานใหแกผูฝกทักษะ อาจเปนภาพประกอบตามขั้นตอน สิ่งจะทํา จําเปนตองใช ตลอดจนขอแนะนํา
หรือควรระวังในการปฏิบัติงานนั้น ๆ อยางละเอียด และถูกตอง เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาวิชาทางดาน
ปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะที่มีระเบียบ เปนขั้นเปนตอน ทําใหเกิดประสบการณใหม ๆ และคนหา
วิธีการใหมโดยการประยุกตขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามใบงาน นอกจากนี้ยังมุงหวังใหผูเรียนไดคุนเคย และรูจักใชเครื่องมือ
และอุปกรณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม (สุวิชัย ธรรมศรีสกุล, 2543, หนา 3)
ผูวิจัยพิจารณาแลวพบวาการสอนดวยการปฏิบัติโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ และใบงาน จะชวยพัฒนาการเรียน
การสอนทางดานทักษะ ทําให ผูเรี ยนมีโ อกาสฝกใหเป นคนมีวินัย ในการทํ างาน ใฝ หาความรู และมีความรั บผิดชอบในการ
แกปญหาดวยตนเองอยางระมัดระวัง และฝกการเรียนรูพ ฤติกรรมกลุม รูจักปรับพฤติกรรมตนเองเพื่อการทํางานเปนหมูคณะ
ไดดียิ่งขึ้ น โดยเนื้อหารายวิช านวัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึกษา เป นการศึ กษาเนื้ อหาทฤษฎี และการฝ ก
ทักษะการใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตอไปได

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความรู ความสามารถของผูเรียน ในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาดวยการจัดการเรียนรูดวยใบ
งานกอนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของผูเรียนการทํางานรวมกันเปนทีม
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การวิจัยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมควบคูกับการใชใบงาน วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา การดําเนินการวิจัยไดแบงเปน 5 ขั้นตอน ตามลําดับดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ศึกษาคนควา ทฤษฎี เอกสารและงานวิ จัยที่เกี่ยวของ โดยเนนเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุม และการรวมมือกันทํารายงานกลุม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
1. คะแนนจากใบงานที่ไดมอบหมายใหนักศึกษา จํานวน 4 ใบงาน
2. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานรวมกันในกลุมผูเรียน ที่มีตอการเรียนรู ในดาน
2.1 ความรวมมือในกลุม
2.2 การเสนอความคิดเห็นในการทํารายงาน
2.3 ทักษะการใชโปรแกรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
2.4 ความคิดสรางสรรค
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การสรางใบงานดวยการรวบรวมประเด็นที่ไดจากการนําเนื้อหาของบทเรียนที่ 1-10 มาสรางเปนใบงาน 4 ใบงาน
ที่มีความสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา
2. ศึกษาคนควา ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเนนเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ
กลุม และการรวมมือกันทํารายงานกลุม
3. นําขอมูลคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียนของนักศึกษาที่ไดจากการเรียนรูดวยใบงาน
ของผูเรียนแตละคนมาทําการบันทึกคะแนนลงตารางบันทึกผล และบันทึกคะแนนพฤติกรรมการมีสวนรวมในกระบวนกลุม
ตามบทบาทหนาที่ในกลุม
4. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาตามขั้นตอนดังกลาวมาสรางแบบบันทึกผลลัพธวิเคราะหประสิทธิภาพจากการเรียนรู
5. นําแบบบันทึกผลลัพธจากการเรียนรูของผูเรียนมาทดสอบเครื่องมือวิจัย เพื่อปรับปรุง แกไขเนื้อหา และรูป แบบ
ใบงานใหเหมาะสม และวัดประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ชี้ แจงให ผูเ รี ยนทราบวิ ธีการเก็บ รวบรวมข อมูล การทดสอบ การปฏิ บัติ ตามใบงาน และการทํางานกลุ ม ที่ มี
รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา และกิจกรรมในรายวิชา
2. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน
3. ระหว างภาคเรียนใหผู เรีย นแบ งกลุ มตามความสมัครใจ กลุม ละ 4-5 คน เพื่อทําการวิ จัยในหัวขอที่ เหมาะสม
ผูวิจัยติดตามประเมินผลความคืบหนาการทํางานจากการรายงานผลของกลุมแลวนําขอมูลมาปรับพฤติกรรมการเรียน โดยเนน
ดานการคิด การวิเคราะห และการทํางานเปนทีม และเมื่อผูเรียนสงงานครบทุกขั้นตอน
4. ใหผูเรียนทําการศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของใบงาน จํานวน 4 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล สรุป โดยจัดทําเปนรายงานผลการวิจัยตอไป
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยใชกระบวนการกลุม
ควบคูกับการใชใบงาน ในการจัดการเรียนการสอน สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1. ในรายวิ ชานวั ตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา ภาคการศึ กษาที่ 2 ปการศึกษา 2557 มี การ
จัดทําบทเรียนตลอดภาคการศึกษารวมจํานวนทั้งสิ้น 10 บทเรียน และไดทําการออกแบบแบบทดสอบครบทั้ง 10 บท โดย
แบ ง เป น แบบทดสอบก อนเรี ย น ครั้ ง ละ 10 คะแนน และแบบทดสอบหลั ง เรี ย น ครั้ง ละ 10 คะแนน เมื่ อเสร็ จสิ้ นภาค
การศึกษา โดยสรุปพบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเรียน มีคาเทากับ (84.84+5.46) ซึ่งสูง
กวา คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนมีคาเทากับ (43.58+4.58) เพราะมีความรู ความจํา การวิเคราะห และสังเคราะหบทเรียน ได
มากยิ่งขึ้น
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2. การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหจากผลการเก็บรวมรวมขอมูลคะแนนที่ไดจากการจัดการเรียนการสอนตลอด
ภาคเรียนดวยการใชใบงานและกระบวนการกลุมเปนเครื่องมือทดลอง เมื่อผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียน และ
หลังเรียน รวมทั้งสิ้น 10 บทเรียน โดยแบงเปน แบบทดสอบกอนเรียน 100 คะแนน แบบทดสอบระหวางเรียน 100 คะแนน
และแบบทดสอบหลังเรียน 100 คะแนน เพื่อหาประสิทธิภาพ (Efficiency E1/E2) ตามเกณฑ 75/75 ผลการวิจัยพบวา
กลุมตัวอยางทําการทดสอบตลอดภาคการศึกษาได 76.18/84.84 ซึ่งเปนไปตามเกณฑสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
3. การมีสวนรวมในกระบวนการกกลุมตามบทบาทหนาที่ในกลุม เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา
รายบุคคลแยกตามประเด็นความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย 4 ดาน คือ ความรวมมือในกลุม
การเสนอความคิดเห็ นในการทํารายงาน ทักษะการสื บคนขอมูล และความคิดสร างสรรค พบว า โดยสวนใหญ นักศึกษามี
พฤติกรรมดาน
3.1 ทักษะการสืบคนขอมูล อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.65
3.2 ความคิดสรางสรรค อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.62
3.3 ความรวมมือในกลุม อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.57
3.4 ดานการเสนอความคิดเห็นในการทํารายงาน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.51
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ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้
1. ความรู ความเขาใจ ของการจัด การเรีย นรู ดวยกระบวนการกลุม ควบคู กับ การใช ใบงาน วิช า นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน สูงกวา คะแนนเฉลี่ยการทําแบบทดสอบกอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ จริยา ใยปางแกว
(2549) ที่ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ โดยใชแบบฝกทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุ ประสงค เพื่อพัฒนาผลสั มฤทธิ์ การอานจับใจความ โดยใชแบบฝกทักษะการอาน สําหรั บนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู 5 แผน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบฝก
ทักษะการอานจับใจความ 5 ชุด แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์การอาน และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใช
คะแนนที่ไดมา ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ การอานจับใจความ คํานวณคา t-test
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการวิจัยพบว าการใชแบบฝกทักษะ การ อานจับใจความสําคัญ ทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการ อานจับใจความสูงขึ้น คา t ที่ คํานวณไดเทกับ 12.08 ซึ่งมากกวาคา t ในตาราง นั่นคือ คะแนนทดสอบหลัง
เรียนมีคามากกวาคะแนน ทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ประสิทธิภาพของวิธีการจัดการเรียนการสอนดวยการใชใบงานและกระบวนการกลุมเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
การเรียนรู โดยการใชแบบทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน คือ 76.18/84.84 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของสุวิชัย ธรรมศรีสกุล (2543) ไดทําการศึกษาเรื่องการสรางใบงานวิชาคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบวาการหาประสิทธิภาพใบงานที่สรางขึ้นตามเกณฑ 75/75
โดยนําใบงานนี้ประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรชวยสอน ตามหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตรคอมพิวเตอร
คณะครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรม สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล โดยมี เ ป าหมายเพื่ อช ว ยเสริ ม สร า งทั ก ษะการเรี ย นให ดี ขึ้ น
วิธีดําเนินการทดลอง ผูวิจัยได ออกแบบใบงาน แบบทดสอบระหวางเรีย น และหลั งเรียน จํานวน 12 ใบงาน จากนั้นนําไป
ทดลองใช เพื่อหาประสิทธิภาพของใบงาน และความคิดเห็นของนักศึกษากลุมตัวอยางอันไดแก นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ภาควิชาครุศาสตรคอมพิวเตอร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 30 คน ผลการทดลองใบงาน
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 75.33/75.39 ซึ่งเปนไปตามเกณฑสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอใบ
งานทั้งหมดอยูในระดับดี และสามารถนําไปใชงานจริง
3. การสังเกตขณะดําเนินการสอนนักศึกษา พบวานักศึกษามีพฤติกรรมรวมกับการเรียนรูที่แบงผูเรียนออกเปนกลุม
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการสนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกันและมีความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งในสวนตัวและสวนรวม
เพื่อใหกลุมไดรับความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลางของทิศนา แขมมณี (2543, หนา 17-20) ที่กลาววาการจัดการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะที่
ใหผู เรี ยนเปนผูส รางความรูดวยตนเอง (construction of knowledge) ซึ่ง นอกจากผู เรี ยนจะต องเรีย นด วยตนเองและ
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พึ่งตนเองแลว ยังตองพึ่งการปฏิสัมพันธ (interaction) กับเพื่อน บุคคลอื่น ๆ และสิ่งแวดลอมรอบตัวดวย รวมทั้งตองอาศัย
ทักษะกระบวนการ (process skills) ตาง ๆ จํานวนมากเปนเครื่องมือในการสรางความรู นอกจากนั้นการเรียนรูจะเปนไป
อยางตอเนื่องไดดี

ขอเสนอแนะ
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จากการศึกษาพบวา การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมควบคูการใชใบงาน กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาผูวิจัยขอเสนอแนะขอมูลเพื่อเปนแนวทางใหกับผูสอนในภาค
การศึกษาถัดไป ดั งนี้ การจัดการเรี ยนการสอนโดยการใชกระบวนการกลุม ทําใหผูเรีย นที่ตั้งใจ และใสใ จในการเรียนจะมี
พัฒนาการทางการเรียนรูในทางที่ดียิ่งขึ้น แตในทางกลับกันผูเรียนที่ไมตั้งใจ และไมใสใจในการเรียนจะขาดความกระตือรือรน
ขาดการฝกฝนในการเรียน ดังนัน้ ควรใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม เพื่อ
ชวยกระตุนความสนใจหรือความอยากรู และชวยดําเนินงานการแสวงหาความรู หรือคําตอบที่ตองการ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรใชวิธีการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาตอไป เชน กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปน
กลุม เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค ผูเรียนที่ตั้งใจและใสใจในการเรียนจะมีความกระตือรือรนในการเรียนรู
การสืบหาขอมูล การวิเคราะหปญหาอยางสรางสรรค ตลอดจนหาแนวทางแกไขปญหาในทางที่ดียิ่งขึ้น
2. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู และการติดตามการเรียนรูอยางตอเนื่อง
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การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียง
โดยการสรางแผนภาพลําดับความคิด
The Development of English Reading Exercises Based on Expository Text
Structures Utilizing Semantic Mapping Techniques
บทคัดยอ

ไพพ

เกศินี กูลพฤกษี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

าชภ

ัฏรำ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียง โดย
การสรางแผนภาพลําดับความคิด และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังการใช
แบบฝกที่ ผูวิจัยสร างขึ้ น กลุมตั วอย างเปนนั กศึกษาชั้ นปที่ 2 สาขาวิช าภาษาอั งกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
รําไพพรรณี จํานวน 38 คน ที่เรียนรายวิชา 2022202: การเชื่อมโยงองคประกอบในการอาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา
2556 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีรูปแบบการวิจัยเปนการทดลองกลุมเดียว ดําเนินการ
ทดลอง 36 ชั่วโมง เปนเวลา 12 สัปดาห เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1) แบบฝกการอานภาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิง
ความเรียง จํานวน 4 บท ไดแก ประเภทแจกแจงรายละเอียด ประเภทเรียงเหตุการณตามเวลา ประเภทแสดงเหตุและผล
และประเภทแสดงการเปรียบเทีย บ 2) แบบทดสอบวัด ความสามารถในการอานภาษาอัง กฤษแบบปรนั ยชนิ ด 4 ตัวเลือก
จํานวน 60 ข อ สถิติ ที่ ใ ชวิเ คราะห ข อมูล คือ ค าร อยละ ค าเฉลี่ ย และสวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ใช t-test (Dependent
Samples) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังการใชแบบฝก ผลการวิจัยพบวา
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียงมีคาเทากับ 76.80/76.14 สูงกวา
เกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 และความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ไดรับการสอน โดยใชแบบฝกทักษะการ
อานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียงสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: โครงสรางบทอาน แบบฝกทักษะการอาน บทอานเชิงความเรียง แผนภาพลําดับความคิด
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The purpose of this study were to construct and test the efficiency of English reading exercises
based on the expository text structures utilizing semantic mapping techniques and to compare students’
reading ability before and after using the reading exercises. The sample consisted of one purposively
selected class of 38 second-year-English major students of the Faculity of Education, Rambhai Barni
Rajabhat University ; taking English 2022202 : A Discourse Approach in Reading in the second semester of
the 2013 academic year. One Group Pretest-Posttest Design of experimental research was employed in
this study. The duration of the experiment covered 36 hours over a 12- week period. The instruments for
this study were 1) four different semantic mapping English reading exercises: listing, time order, causeeffect and comparison and 2) the 60- item test used to measure the students’ English reading ability as a
pretest and posttest. The average of the formative test scores was compared with that of the posttest
scores in order to determine the effectiveness of the English reading exercises. The data was statistically
analyzed by percentage, mean scores and standard deviation. The t-test was used to analyze the data in
order to measure the students’ English reading ability before and after using the English reading exercises.
The results revealed that the effectiveness of the English reading exercises based on the expository text
structures utilizing semantic mapping techniques was 76.80/76.14 percent which was higher than the set
criterion of 75/75 and the students’ English reading ability was significantly improved at .05 level after
learning through the English reading exercises.
Keywords: text structures, reading exercise, expository text, semantic mapping
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ภาษาอังกฤษเปนภาษาของโลกและมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อภาวการณเติบโตทางดานธุรกิจอยางรวดเร็วและมี
การขยายตัวธุรกิจทั่วทุกภูมิภาคของโลกรวมถึงเอเชีย ผูเปนเจาของภาษาจึงไมไดเปนเพียงผูใชภาษาอังกฤษสื่อสารกับผูไมใช
เจาของภาษา แตยังรวมถึงผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง หรือภาษาตางประเทศ (Harmer. 2002 : 1) ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและการสื่อสารชวยใหการแสวงหาความรูและขอมูลใหมในแขนงตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว และมีความสะดวกจึงมี
แนวโนมวาในศตวรรษที่ 21 หนวยงานที่อยูหางไกลทั่วโลกสามารถติดตอสื่อสารกันดวยการอานและการเขียนมากกวาการฟง
และพูด นอกจากนี้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากทั่วโลก ขอมูลดานธุรกิจที่แตกตางกันทางดานความคิดและความเชื่อทํา
ใหพนักงานในปจจุบัน และในอนาคตจําเปนตองใชทักษะอานตีความหมายของขอมูลมากกวาทักษะอื่น (Smith et. al. 2000
: 382-383)
การอานเปนกระบวนการกระตุนและสรางความหมายโดยมีความสัมพันธกับการบูรณาการระบบชี้แนะทางภาษา
(Heinemann. 2001 : 15) ความเชี่ยวชาญการอานตองอาศัยทักษะและประสบการณของผูอานทําความเขาใจความหมาย
ของคํา และภาษาที่เขียนรวมทั้งความคิดในเรื่องที่อาน ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของการอาน (Gunning. 1992 : 188) การ
อานจึงเปนปฏิสั มพันธร ะหวางผูอานกั บผูเขียนที่นําเสนอความคิดของตนในโครงสร างบทอ านที่หลากหลายรูป แบบ ดังนั้ น
ความเขาใจในการอานยังตองอาศัยโครงสรางความรูซึ่งเปนความคิดรวบยอดของมวลความรู และประสบการณของแตละคนที่
ประกอบดวยความรูทางภาษาและความรูทั่วไป เพื่อชวยทําความเขาใจสิ่งที่อาน โครงสรางความรูที่สัมพันธกับเรื่องที่อานมีผล
อยางมากตอความเขาใจในการอาน (O’ Donnell and Margo. 2004 : 149-150) และเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการ
ทําความเขาใจเนื้อหาที่อาน (Ryder and Graves. 1994 : 16-19) ถาโครงสรางความรูของผูอานตางจากผูเขียนมากทําให
ผูอานไมเขาใจในเรื่องที่อาน (Rumelhart. 1983 : 4-12) ทั้งนี้อาจกลาวไดวาผูอานที่ไมมีความรูหรือประสบการณเดิมเกี่ยวกับ
สิ่งที่อาน การเรียนรูสิ่งใหมจะเปนไปดวยความยากลําบาก (Obah. 1983 : 129) ความรูเดิมจึงเปนเครื่องมือชี้แนะผูอานใน
การทําความเขาใจบทอานและสามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบริบทที่กําหนดใหได (Nunan. 2001 : 44)
เทคนิคการสรางแผนภาพลําดับความคิด (semantic mapping) ซึ่งมีชื่อเรียกเปนอยางอื่น เชน แผนภูมิความหมาย
ไดอะแกรม เปนตน เปนเทคนิคการสอนอานเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน โดยการใชเสนแสดงความสัมพันธระหวาง
ความคิดหลักและประเด็นยอยตาง ๆ ในเรื่องเพื่อแทนโครงสรางบทอาน (Sinatra et. al. 1984 : 22) การเลือกคําสําคัญจาก
บทอานและเชื่ อมโยงความสั มพั นธ ระหว างคํ าด วยการจั ดกลุม ในลักษณะแผนภาพ หรือกราฟ กเพื่อให งายต อความเขาใจ
(Barchers. 1998 : 166-167) ทําใหผูอานมองเห็นขั้นตอนและลําดั บความสัมพันธข องเรื่องที่อานไดเปนอยางดี (Smidt.
1986 : 113) ในกระบวนการเรี ยนรูชวยสงเสริ มใหผูเรี ยนมีสวนรวมอภิ ปราย แสดงความคิดเห็ น จัดระเบียบขอมูล และ
ควบคุมการสรางแผนภาพดวยตนเอง จึงเปนกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Zaid. online : 1995) นอกจากนี้ยังเปน
กิจกรรมการฝกคิด ใชเหตุผล และวางแผนการทํางาน ชวยใหการคิดมีประสิทธิภาพ (Buzan and Buzan. 1997 : 94-105)
เทคนิคการสรางแผนภาพลําดับความคิดจึงไดรับการยอมรับวาเปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรูคําศัพท และพัฒนา
ทักษะอานโดยเฉพาะการเรียนรูภาษาที่สอง หรื อภาษาตางประเทศ (Zaid. Online : 1995) ซึ่งมีงานวิจัยที่สอดคลองกับ
แนวคิดดังกลาว ดังเชน สุณิชา ผุดผอง (2547 : 50-56) ศึกษาการใชเทคนิคแผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาความเขาใจในการ
อานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการ
พระนคร ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีความเขาใจในการอานเพิ่มขึ้น และเสนอแนะวาควรใชเทคนิคแผนภูมิความหมายควบคู
กับการฝกฝนใหรูจักใชกลยุทธในการอานที่จําเปน เชน การจับใจความสําคัญ การเดาความหมาย การคาดคะเนเนื้อหาจากชื่อ
เรื่อง หรือรูปภาพ โดยดึงความรูหรือประสบการณเดิมที่มีอยูมาใชในการทําความเขาใจในการอาน และควรใชเวลาฝกฝนให
เกิดความชํานาญ ซึ่งจะทําใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่วราศรี เกาเอี้ยน (2547 : 44) พัฒนาความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษของนักศึกษาสภาบันราชภัฏ ยะลา โดยการใช รูปแบบเอริกา พบว า กิ จกรรมที่จะกระตุนความรูเดิ มของ
ผูเ รีย นทํ าให เข าใจเนื้ อเรื่ องที่อานคื อ กิ จกรรมการใชแ ผนภู มิค วามหมาย และหลั กการถ ายโอนขอมูล พรทิ พย สุ นทรา
(2551 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของการใชแผนผังความคิดในการอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
พบวาการใชแผนผังความคิดเพื่อทบทวนเนื้อหาจากเรื่องที่อาน ชวยสงเสริมความเขาใจเนื้อหาใหกับนักเรียน เชนเดียวกับ พัช
ยา สุ ข พั ช ราภรณ (2552 : 66-68) ใช กิจกรรมแผนผั ง ความคิ ด ส ง เสริ ม ความเข าใจในการอ าน และความสามารถพู ด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษชั้นปที่ 1 ที่เรียนวิชาการอานภาษาอังกฤษ ปการศึกษา
2552 พบวา กิจกรรมแผนผังความคิดชวยใหนักศึกษาเขาใจในการอานภาษาอังกฤษมากขึ้น และผูเรียนสามารถพูดสรุปความ
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จากเรื่องที่อานไดเปนขั้นตอน และมีความมั่นใจในการพูดมากขึ้น เนื่องจากการใชกิจกรรมแผนผังความคิดที่มีการจัดลําดับ
ความคิดอยางเปนระบบ และการมองเห็นภาพรวมของเรื่องที่อาน นอกจากนี้กฤติกา จั นทรเกษม (2553 : 49-50) ใชผั ง
ความสัมพันธความหมายเพื่อพัฒนาการอานและการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
ปริ นส ร อยแยลส วิท ยาลั ย สุ ภ รั ต น สท านพล (2554 : 34-39) ใช แ ผนภู มิ ค วามหมายพั ฒ นาความสามารถในการอ าน
ภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยสอดคลองกันคือนักเรียนสามารถอานเนื้อเรื่องในบทอานไดเขาใจงาย
ขึ้น อีกทั้งสามารถเขียนสรุปความเรื่องราวที่อานไดดวยตนเอง เปนผลมาจากการไดรับการฝกขั้นตอนการอานอยางเปนระบบ
ทั้งขั้นกอนอาน ระหวางอาน และหลังอาน โดยมีการอภิปราย ทํากิจกรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน และสงผลใหมี
ทัศนคติที่ดีตอการอานดวยวิธีการใชเทคนิคการสอนวิธีนี้ และเกศินี กูลพฤกษี (2555 : 58-60) ใชแผนภาพลําดับความคิด
สอนอานภาษาอังกฤษใหนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรํ าไพพรรรณีพบวาผลสัม ฤทธิ์ของการอ านภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียง โดยการสรางแผนภาพ
ลําดับความคิดในการวิเคราะหโครงสรางบทอานของนักศึกษาสูงขึ้นกวากอนเรียน
นอกจากนี้มีงานวิจัยในตางประเทศ เชน Brookbank et al. (1999 : บทคัดยอ) ศึกษาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการ
อานจับใจความของนักเรียน โดยใชเทคนิคแผนผังกราฟก พบวา ปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหนักเรีย นมีความสามารถในการอานต่ํา
สามารถไดรับการแกไขโดยนําเอาเทคนิคแผนผังกราฟกเขามาชวยได โดยเฉพาะในเรื่องของการอานจับใจความสําคัญ และ
คําศัพท กลาวสรุปไดวาเทคนิคการสรางแผนภาพลําดับความคิดใชกระตุนความรูเดิมขณะอานใชทบทวนเนื้อหาหลังการอาน
ชวยแกปญหาผูเรียนที่มีความสามารถในการอานต่ํา เพื่อพัฒนาความเขาใจในการอานใหมีประสิทธิภาพ Gibbs (Online :
2009) ศึกษาการใชแผนที่ความคิดในการสอนอานของครูซึ่งพบวาสามารถพัฒนาการอานของนักเรียนจากโรงเรียนที่ไดรับการ
สอนดวยแผนที่ความคิด และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการอานของนักเรียนสูงกวานักเรียนจากโรงเรียนที่ไมไดรับการสอนดวยแผน
ที่ความคิด Phillips (2009 : บทคัดยอ) ศึกษาผลการใชผังกราฟกในการสอนอานนักเรียน โดยมุงเนนการเสริมสรางความ
เข าใจในการอ านของบทอ า นสํ าหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร องในการอ า นทํ าให ท ราบว า ผั ง กราฟ กเป นเครื่ องมื อ ที่ มี
ประสิทธิภาพชวยสรางความเขาใจในการอานเปนอยางดี ผูเรียนควรไดรับการฝกฝนจากผูสอนจนเกิดความชํานาญ การให
ผูเรียนทําแบบฝกเนนเฉพาะเรื่องที่ตองการฝก โดยจัดทําขึ้นอยางเปนระบบ และเหมาะสมกับความสามารถจะช วยใหผูเรียน
ประสบผลสําเร็จ ฝกฝนไดอยางเต็มที่ เนื่องจากแบบฝกเปนเครื่องมือชวยใหผูเรียนฝกใชทักษะการใชภาษาไดดี (Gren and
Petty. 1971 : 469 อางใน Nunan. 1995 : 210) เนื่องจากการสรางแบบฝกตองตระหนักถึงเนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอน
โดยเลือกแบบฝกหัดหรือกิจกรรมที่เหมาะสม (Tomlinson. 1998 : 96-99) คํานึงถึงวัตถุประสงคของการสอนที่สอดคลองกับ
เนื้อหา ลําดับกิจกรรมจากงายไปยาก (Richards and Rogers. 1991 : 20) และประเมินคุณภาพของแบบฝกที่สรางขึ้นวามี
ประสิทธิภาพในการนําไปใชตามวัตถุประสงคของผูสอนหรือควรปรับปรุงพัฒนาแบบฝก นอกจากนี้แบบฝกที่ผูสอนสรางขึ้นเอง
ยอมมั่นใจไดวาใชกลวิธีในการสอนที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียนเปาหมาย (Robinson. 1991 : 58) มีความยืดหยุนในการนําไปใช
ในการเรียนการสอนมากกวาเอกสารการสอนในทองตลาด และชวยพัฒนาทักษะภาษาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิผล ดังเชน
งานวิจัยของ ดาว แสงบุญ (2543 : บทคัดยอ) สรางและหาประสิทธิภาพของเอกสารสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการ
ทองเที่ยวสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ย วชั้นปที 3 มหาวิทยาลัยแมโจ ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของ
เอกสารการสอนอยูในเกณฑดีมาก (80.2/84.76) ความสามารถในการเรีย นของนักศึ กษาสูงขึ้นและมีเจตคติตอเอกสารการ
สอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นในระดับสูงทุกบทเรียน วิไลรัตน วสุรีย (2545 : บทคัดยอ) พัฒนาแบบฝกทักษะอานภาษาอังกฤษ โดยใช
เอกสารจริงเกี่ยวกับทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกการ
อานมีคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก (87.80/80.50) และความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชแบบตึกสูง
กวากอนการใชแบบฝก สมศรี ดวงสุวรรณ (2549 : 82-87) สรางและพัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ป ที่ 3 สาขายานยนต วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต อ เรื อ
พระนครศรีอยุธยา พบวามีประสิทธิภาพดี (75.58/76.35) ชวยใหนักศึกษามีความสามารถในการอานสูงขึ้น ทัศนพรรณ แยม
คง (2551 : บทคัดยอ) ทําวิจัยในลักษณะเดียวกันในการทดลองกับนักเรียนระดับเดียวกัน โดยสังกัดโรงเรียนดรุณาราชบุรี
พาณิ ช ยการ เป นแบบฝ กอ านภาษาอั ง กฤษเพื่ อการสื่ อสารในธุ ร กิ จ ได ค าประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝ กอยู ใ นระดั บ ดี ม าก
(80.08/79.42) วิชชุตา ขําประถม (2554 : บทคัดยอ) พัฒนาแบบฝกทักษะเสริมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชั้นปที่
1 คณะวิ ศ วกรรมศาสตร และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิ ทยาลั ยศิ ล ปากร สอนด วยกลวิ ธีอภิ ป ญ ญา พบว า แบบฝ กมี
ประสิทธิภาพดี (77.29/81.11) พัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาและสูงกวากอนเรียนดวยแบบฝก
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นอกจากนีร้ จเรจ เหลาลาภะ (2555 : บทคัดยอ) และสุนิจ โนรีรักษ (2555: บทคัดยอ) พัฒนากิจกรรมการอาน และแผนการ
จัด การเรี ย นรู โดยใช แ ผนผั ง ความคิ ด หรื อใชโ ครงสร างระดั บ ยอดเพื่ อพั ฒนาความสามารถในการอ านให นักเรี ย นมั ธยม
ผลการวิจัยแสดงใหทราบวาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงกวากอนเรียนเชนเดียวกัน
จากที่ กลาวมาอาจสรุ ปได วาแบบฝ กทั กษะอ านภาษาอั งกฤษที่ ผูส อนสรางขึ้ นสามารถชวยพั ฒ นาผู เ รี ยนได ต าม
จุดประสงคของการสอน กลาวคือผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความเขาใจในการอานมากขึ้นกวาการไมใชแบบฝ กหรือการสอน
ดวยวิธีอื่น
การเพิ่มขีดความสามารถทักษะอานและกลวิธีอานภาษาอังกฤษที่เหมาะสมเปนการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอน
เพื่อนําไปสูภาษาอยางมีความหมายมากกวาการเรียนรูที่เกิดจากการทองจําโดยไมผานการคิด จึงเปนการรับขอมูลมากกวาการ
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู (Wall. 2005 : 34) ดังนั้นผูสอนควรเสริมทักษะทางภาษาใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการ
นําทักษะและความรูไปใชการอานดวยตนเอง ดวยเหตุที่เนื้อหาที่ยากทําใหผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศขาด
แรงจูงใจในการเรียน และมีความคาดหวังตอการอานในดานลบ (Harmer. 2001 : 208) ผูวิจัยตองการนําเทคนิคการสอนอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการสรางแผนภาพลําดับความคิดในการจัดกระบวนการเรียนรูใหนักศึกษาสาขาวิชาภาอังกฤษชั้นป
ที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะอานภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพในการนําไปประยุกตใชทั้งในดานการศึกษา และการประกอบอาชีพ
ใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไมมีเอกสารการสอน และบทเรียนที่เหมาะสมในการนําไปใชฝกทักษะตามที่ต องการ ซึ่ง Miller
(1995 : 32) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการสรางแบบฝกวา เมื่อไมมีบทเรียนที่เหมาะสมในการฝกทักษะที่จําเปน ผูสอนตองผลิตสื่อ
การสอนภาษาที่เหมาะสมเพื่อสนองความตองการของผูเรียนโดยเฉพาะ
ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบฝกทักษะอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความ
เรี ย งโดยการสร างแผนภาพลําดั บ ความคิด เพื่ อเป นแนวทางสํ าหรับ ผู ส อนในการปรับ ปรุ งการสอนอ านภาษาอั ง กฤษให ม ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย

ลัยร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ
1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียง โดยการสรางแผนภาพลําดับ
ความคิด สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2. เพื่อเปรีย บเทียบความสามารถในการอานภาษาอัง กฤษของนักศึกษาที่ไดรับการสอนดวยแบบฝ กระหวางกอน
เรียนและหลังเรียนดวยการใชแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้น

มห
าว

ิทยา

1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร (ค.บ.) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรรณี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 38 คน ที่ได มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงที่ศึกษาวิชาการ
เชื่อมโยงองคประกอบในการอาน (รหัสวิชา 2022202)
2. ตั วแปรที่ศึ กษา ตัวแปรต นคื อการจั ด กิจกรรมการเรี ย นการสอนด วยแบบฝ กทั กษะการอ านภาษาอัง กฤษที่ มี
โครงสรางบทอานเชิงความเรียง โดยการสรางแผนภาพลําดับความคิด ตัวแปรตามคือประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
3. เครื่องมื อที่ ใช ในการวิ จัย เปนแบบฝ กทั กษะการอานภาษาอั งกฤษที่มี โครงสร างบทอานเชิง ความเรี ยง 4 บท
จําแนกตามประเภทของโครงสรางบทอานคือ แจกแจงรายละเอียด เรียงเหตุการณตามลําดับเวลา แสดงเหตุและผล และแสดง
การเปรียบเทียบ แตละบทประกอบดวยเนื้อหา กิจกรรมการอาน 3 ขั้นตอน ไดแก กิจกรรมกอนอาน กิจกรรมระหวางอาน
และกิจกรรมหลังอาน ใชสอนนักศึกษาตามลําดับกิจกรรม โดยฝกการวิเคราะหโครงสรางบทอานแตละประเภทในระหวาง
เรีย น แบบทดสอบทายบทชนิด ปรนัย จํานวน 4 บท รวม 54 ขอ ใชทดสอบนักศึกษาเมื่อเรีย นจบบทอานแต ละบท และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษชนิดปรนัยจํานวน 60 ขอ วิเคราะห คุณภาพของแบบทดสอบโดยใช
เทคนิค จุง เตหฟาน 27% ไดคาความยากงายระหวาง 0.20-0.73 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.21-0.79 และคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.86 โดยใชสูตร Kuder-Richardson 20 (บุญเรียง ชจรศิลป. 2530. : 163)
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4. วิเคราะหขอมูลจากการทดสอบ โดยการหาคาเฉลี่ยร อยละ คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบค าที (t-test dependent) เพื่ อเปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ า นภาษาอั ง กฤษก อนและหลั ง เรี ย น และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละของการทําแบบฝกทายบททุกบท กับคาเฉลี่ยรอยละของการทําแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษหลังใชแบบฝกโดยเทียบกับเกณฑรอยละ 75

ผลการวิจัย

ัฏรำ

ไพพ

1. ผลคะแนนการทําแบบทดสอบทายบทของแบบฝกทักษะการอานสูงกวารอยละ 75 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย (𝑥̅ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) คารอยละ (%) และลําดับคะแนน เฉลี่ยจากการทํา
แบบทดสอบแบบฝกรายบท
รอยละ
ลําดับที่
บทที่
ประเภทของบทอาน
คะแนนเต็ม
𝑥̅
𝑆. 𝐷.
1
แจกแจงรายละเอียด
15
11.37
2.12
75.79
3
2
เรียงเหตุการณตามลําดับเวลา
16
12.50
1.70
78.13
1
3
แสดงเหตุและผล
13
9.82
1.20
75.51
4
4
แสดงการเปรียบเทียบ
10
7.79
1.21
77.89
2
54
41.47
3.96
76.80

าชภ

2. ผลของการสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียงโดยการสราง
แผนภาพลําดับความคิด มีคา E1/ E2 สูงกวาเกณฑรอยละ 75 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียงโดยการสราง
แผนภาพลําดับความคิด
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ
N
E1/E2
คะแนนเต็ม
E1
คะแนนเต็ม
E2
𝑥̅
𝑥̅
38
54
41.47
76.80
60
45.68
76.14
76.80/76.14

ิทยา

ลัยร

3. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ
ที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียงสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (𝑥̅ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลตางเฉลี่ย (𝑑̅ ) และคาทดสอบ t
ของกลุมตัวอยาง จํานวน 38 คน
t
S.D.
การทดสอบ
𝑥̅
𝑑̅
กอนเรียน
40.02
5.18
5.55
4.71*
หลังเรียน
45.68
4.94
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( .05, df 37 = 1.684)

สรุปและอภิปรายผล

มห
าว

จากผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานของการวิจัยครั้งนี้ พบวา
1. จากผลการวิจัยขอที่ 1 พบวา แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียง โดยการ
สรางแผนภาพลําดับความคิดมีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 76.80/76.14 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว
ทั้งนี้อาจมีเหตุผล ดังนี้
1.1 แบบฝ กทั กษะการอานภาษาอั ง กฤษที่มี โ ครงสร างบทอ านเชิ งความเรีย ง โดยการสรางแผนภาพลําดั บ
ความคิ ดที่ผู วิจัยสร างขึ้นดํ าเนินงานตามขั้นตอนของหลักการสร างแบบฝก พิจารณาองคป ระกอบตาง ๆ ศึ กษาคําอธิ บาย
รายวิชาการเชื่อมโยงองคป ระกอบการอาน (รหัสวิ ชา 2022202) กําหนดจุ ดประสงคการเรียนรู ศึ กษาเอกสาร ตํ าราและ

336

12

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

งานวิจัย เกี่ยวของกับการสอนอานโดยการสรางแผนภาพลํ าดับความคิด การวิเคราะหโครงสรางบทอานเพื่อนําไปคัดเลือก
เนื้อหาของบทอานประเภท ตาง ๆ ไดแก แจกแจงรายละเอียด เรียงเหตุการณตามลําดับเวลา แสดงเหตุและผล และแสดง
การเปรี ยบเทีย บ ตลอดจนการกําหนดภาระงานในแบบฝ กแต ละขั้นตอนของกิ จกรรมในแต ละบท ซึ่ง ผูวิจัย ไดศึ กษาและ
ดําเนินงานตามแนวคิดของ Moorman and Blanton (1990 อางถึงในวิสาข จัติวัตร. 2543 : 271-273) โดยกําหนด
จุดประสงคของการสรางแบบฝกใหชัดเจน เพื่อใหผูเรียนทราบจุดมุงหมายของแบบฝกมีคํ าแนะนําในการทําแบบฝกหรือมี
ขั้นตอนการทําอยางละเอียด ชวยใหผูเรียนเขาใจภาระงานไดเปนอยางดี โดยกําหนดวาเปนกิจกรรมคูหรือกิจกรรมกลุมอยาง
ชัดเจน ควรมีรูปแบบหลากหลายใหผูเรียนเขาใจไดมากที่สุด เริ่มจากรูปแบบงาย ๆ ในขั้นกอนอาน ระหวางอาน ไปจนระดับ
ยากในขั้นหลังอาน และทุกขั้นตอนมีคําสั่งที่ชัดเจน ผูวิจัยแบงกิจกรรมในการทําแบบฝกทักษะการอานออกเปน 3 กิจกรรม
หลักคือ กิจกรรมกอนอาน กิจกรรมระหวางอาน และกิจกรรมหลังอาน ทั้งนี้มีกิจกรรมการตรวจสอบความเขาใจในการอาน
หลังเรียนจบแตละบทดวยการทําแบบทดสอบรายบทในขั้นกิจกรรมกอนอานเปนการสรางความเขาใจ ชี้แจงจุดประสงคของ
การเรียนกอนไดรับการฝกทักษะการอาน ตรวจสอบพื้นฐานความรูเดิม และนําเสนอรูปแบบกิจกรรมการกระตุนความสนใจ
ขั้นกิจกรรมระหวางอานเปนการสาธิตกลวิธีการอานในดานกระบวนการคิด การเชื่อมโยงความรูในบทอาน นักศึกษาทดลองใช
กลวิธีการอานในลักษณะกิจกรรมกลุมตามแนวทางที่สาธิต ผูวิจัยใหคําแนะนําปอนขอมูลกลับ สวนกิจกรรมหลังอานเปนการ
นําความรูและทักษะไปประยุกตใชในการอานดวยตนเองของนักศึกษา เรียนรูในการปรับกระบวนการคิดใหสัมพันธกับบทอาน
อยางเปนระบบ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน หรือผูสอนเพื่อตรวจสอบกลวิธีการอานวาเปนไปตามที่คาดคะเนหรือไม
การทําเชนนี้สงผลดีตอบรรยากาศการเรียนที่สรางกําลังใจในการทําแบบฝกใหลุลวงตามวัตถุประสงค
1.2 การนําเสนอเนื้อหาและฝกกลวิธีการอานบทอานที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียง ผูวิจัยจัดลําดับเนื้อหา
จากง ายไปยาก จากระดั บ อนุ เ ฉท (paragraph) ไปสู ร ะดั บ ปริ เ ฉท (passage) สร า งความคุ นเคยกั บ ภาษา เนื้ อหา และ
โครงสรางของบทอานแตล ะประเภทเรีย นรูคําชี้แนะ (signal words) ซึ่งทํ าหนาที่เชื่อมโยงความสัม พันธระหวางประเด็ น
ความคิดหลัก ความคิดรอง และรายละเอียดในบทอาน มุงเนนกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการอภิปรายการถาม-ตอบ
ปรึกษารวมกัน ทําบันทึกยอ ฝกจัดระเบียบขอมูลลงแผนภาพลําดับความคิด ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบอยางและรวมกันสราง
ขึ้นโดยนักศึกษาซึ่งชวยใหมองเห็นและเขาใจเนื้อเรื่องไดชัดเจนขึ้น (Culbert, Flood, Windler and Work, online : 2007)
ซึ่งสอดคล องกั บงานวิจัย ของ สุภรั ตน สทานพล (2554 : 31-39) ที่ ใหค วามเห็นว าการใช แผนภู มิความหมายในการสอน
ภาษาอังกฤษชวยสงเสริมความสามารถในการอานไดมากขึ้น และผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนอานเรื่องไดเขาใจงายขึ้ น
เรี ย นรู การทํ า งานกลุ ม ได แสดงความคิ ด เห็ น ร วมกั น อย างไรก็ ต ามลั กษณะของแผนภาพความคิ ด มี ค วามซั บ ซ อ นของ
ความสัมพันธระหวางคําหรือกลุมคํา (Ruddell, 2002 : 168) การจัดระเบียบขอมูลเปนแผนภาพอาจเปนอุปสรรคในการทํา
กิจกรรมการอาน ผูวิจัยไดใหคําแนะนําชวยเหลือนักศึกษาบางคนที่ประสบปญหาดังกลาวเพื่อใหสามารถสรุปความและเห็น
ภาพรวมของเรื่องที่อาน เชนเดียวกับพัชยา สุขพัชราภรณ (2552 : 66-68) ใหขอคิดเห็นวาผูเรียนที่ไมคุนเคยกับกิจกรรม
แผนผังความคิดตองคอยเสริมแรงบวก ใหคําแนะนําอยางใกลชิดจึงจะชวยใหผูเรียนสามารถสรางแผนผังความคิดไดดวยตนเอง
ทั้งนี้รูปแบบของแผนภาพลําดับความคิดอาจมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับโครงสรางบทอานแตละประเภท ไมมีรูปแบบตายตัวแต
ตองมีการแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงความคิดที่สอดคลองกับบทอาน ผูวิจัยจึงคัดเลือกเนื้อหาสั้น ๆ ที่มีแผนภาพไมมากเกินไป
และเปนแผนภาพที่นักศึกษาเขาใจงาย สําหรับการเริ่มแรกของการฝกสรางแผนภาพเนนการรวมแสดงความคิดเห็น และจัด
ระเบียบขอมูลเนื้อหาตาง ๆ ตามหัวขอที่อานโดยวิเคราะหแผนภาพของเนื้อหาที่แสดงมโนทัศนหลักไปมโนทัศนท ี่แคบที่สุด
(Clark, 1990 : 17) โดยหาคําเชื่อมคําหรือขอความเพื่อใหแผนภาพมีความสัมพันธกัน พิจารณารวมกันในลักษณะกิจกรรม
กลุม หลังจากนั้นแตละคนฝกอานเนื้อเรื่องและรางแผนภาพตามความคิดของตนโดยอาศัยแนวทางจากการทํากิจกรรมกลุม ทํา
ใหสามารถรับรู เชื่อมโยงความคิดจากการทํากิจกรรมหนึ่งไปสูอีกกิจกรรมหนึ่งแบบบูรณาการความรูเดิมกับความรูใหม ซึ่ง
อาศัยการเชื่อมโยงความสัมพันธผังแผนภาพลําดับความคิ ด (Zaid, online : 1995) ดังนั้นเมื่อนักศึกษาทําแบบทดสอบทาย
บททันทีที่เรียนจบจึงสามารถทําคะแนนสอบเฉลี่ยสูงกวาคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน อธิบายไดวานักศึกษามี
ความเขาใจสามารถจดจําความรู และนําประสบการณม าใชการทํ าแบบทดสอบโดยผ านการฝกฝนทั กษะอยางเป นระบบ
กลาวคือการสรางแผนภาพลําดับความคิดชวยทําใหนักศึกษาเขาใจ และเกิดความคงทนในการเรียนรู (นภาไล ตาสาโรจน,
2553 : 58-62) ชวยฟนความจําจากการเชื่อมโยงขอมูลในสมองจึงสามารถจดจําและเรียกความจําไดดีที่สุดในการนํามาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาการอานของตนเอง (Buzan and Buzan, 1997 : 94-105)
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2. จากผลการวิจัยขอที่ 2 พบวานักศึกษากลุมตัวอยางที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มี
โครงสรางบทอานเชิงความเรียง โดยการสรางแผนภาพลําดับความคิดมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
หลั ง การทดลองสู งกว าก อนเรี ยนอย างมี นัย สําคั ญ ทางสถิติ ที่ ร ะดับ .05 ผลการวิ จัย นี้ ส อดคล องกั บ สมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ งไว แ ละ
สอดคลองกับนักวิจัยหลายทาน เชน ดาว แสงบุญ (2543 : บทคัดยอ) สมศรี ดวงสุวรรณ (2549: 82-86) ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผล
ดังนี้
การอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียงเปนการอานที่ผูอานตองสามารถสรุปสาระสําคัญหลักซึ่งมี
รูปแบบการนําเสนอของโครงสรางบทอานแตกตางกัน โดยตองรูวาอะไรสําคัญและอะไรไมสําคัญ ถาผูอานมีความรูพื้นฐานหรือ
ประสบการณที่ สัม พันธ กับ เรื่ องที่ อานจะชวยทํ าให เข าใจได งายเพราะสามารถคาดเดาจุ ดมุ งหมายของผูเ ขีย นในการเรีย บ
เรียงความคิดและถายทอดขอมูลไปสูรูปแบบงานเขียน ดังนั้นผูวิจัยมุงเนนการใหความสําคัญของการคิดอยางเปนระบบเพื่อให
นักศึกษารูจักโครงสรางบทอานประเภทตาง ๆ ดวยการฝกกระบวนการคิดอยางตอเนื่อง เชื่อมโยงกันในกิจกรรมขั้นกอนอาน
ระหว างอ าน และหลั งอ าน ฝกวิ เ คราะห คาดเดาเรื่ อง วางแผนการอาน และตรวจสอบการอ านของตนเอง ชี้ ให เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธของโครงสรางบทอานที่มีตอการทําความเขาใจบทอาน ชวยใหจดจําและอานเรื่องราวอยางเปนระบบมากกวาผูที่
ไมไดรับการสอนโครงสรางบทอาน (Slater, 1985 : 712) ซึ่งหมายถึงวาผูเรียนที่ไดรับการฝกสรางแผนภาพลําดับความคิดใน
การอานมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูงกวาผูเรียนที่ไมไดรับการฝกฝนดวยกิจกรรมดังกลาว (Gibbs. Online : 2009) (Phillips.
2009: บทคัดยอ) เมื่อนักศึกษามีตนทุนการคิด วิเคราะหอยางมี ระเบียบแบบแผนในการอานบทอานประเภทตาง ๆ ทําให
สามารถนําไปปรับใชใ นการทําแบบทดสอบหลังเรียนไดดีขึ้น ผลคะแนนการทดสอบที่สูง ขึ้นกวากอนเรียนดวยแบบฝ กนี้จึง
สะท อนให เ ห็ นถึ ง กลวิ ธีก ารอ านที่ นักศึ กษาได รั บ การถ า ยทอดจากผู วิ จัย ในการสอนของการทดลองครั้ ง นี้ อย างประสบ
ความสําเร็จ สามารถเชื่ อมโยงความรูเ ดิมซึ่งเป นมโนทัศ นของโครงสรางบทอานกับบทอานได สามารถจั ดระบบข อ มูลและ
เรียกใชขอมูลจากเรื่องที่อานได (Bernhardt. 2010 : บทคัดยอ) สามารถสรุปเนื้อหาสําคัญ ตีความ แปลความ การอางอิง
ความ อธิบายถายทอดความรูเปนรูปธรรมดวยแผนภาพ และจากการสังเกตพฤติกรรมระหวางฝกปฏิบัติขั้นทํากิจกรรมตาง ๆ
นักศึกษาเลื อกใชกลวิ ธีการอานตาง ๆ มาชวยในการสรางความเขาใจให ตนเอง เชน การซั กถาม แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น
รวมกันระหวางเพื่อนในกลุมและผูสอน การยอนกลับไปอานขอความซ้ํา การขีดเสนใต ทําเครื่องหมายลักษณะตาง ๆ การใช
ปากกาสีตาง ๆ เนนคํา วลี หรือขอความ คําชี้แนะในบทอาน (signal words) การขอคําแนะนําจากผูสอนเมื่อพบปญหาขณะ
อานเพื่อใหสามารถบรรลุเป าหมายของภาระงานในแบบฝก ปรับกลวิธีการอานใหเหมาะสมเพื่ อตรวจสอบความเขาใจของ
ตนเอง ซึ่งเปนพฤติกรรมการอานแบบปฏิสัมพันธที่เกิดจากความเขาใจความหมายของสิ่งที่อาน และกระบวนการใชความรูของ
ผูอานที่สัมพันธกันและเกิดขึ้นพรอมกัน (Tang, online. 1996) จึงสรุปไดวาประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการฝกทักษะ
การอานแบบฝกโดยการสรางแผนภาพลําดับความคิดชวยในการตีความหมายใหบรรลุเปาหมายของการอาน และสามารถ
พัฒนาการอานไดดี (Nuttal, 1996 : 16-17)
อยางไรก็ตามเมื่ อเปรียบเทีย บคะแนนเฉลี่ ยการทําแบบทดสอบหลังเรียนพบว า คะแนนเฉลี่ยร อยละของการทํ า
แบบทดสอบบทที่ 3 ประเภทแสดงเหตุและผล และบทที่ 4 ประเภทแสดงการเปรียบเทียบ มีคาต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยรอยละ
ของการทําแบบทดสอบกอนเรียนซึ่งเปนฉบับเดียวกัน ซึ่งอธิบายไดวาการสรุปขอมูลที่เปนเหตุเปนผลและการเปรียบเทียบ
ขอมูลไดถูกตอง ผูอานตองมีทักษะของการสรุปความอยางมีเหตุมีผล สามารถเชื่อมโยงความสําคัญของเหตุผลผลอยางกระจาง
ชัด สวนความสามารถในการจําแนกความเหมือนและความตางเปนการคิดสลับซับซอน ตองใชความสามารถในการคิดที่สูงกวา
ระดับความจํามาคิดหาคําตอบในการทําแบบทดสอบหลังเรียนได นอกจากนี้โครงสรางบทอานประเภทแสดงเหตุและผลเป น
โครงสรางบทอานที่ย ากซับซอนเชนเดียวกับประเภทแสดงการเปรียบเที ยบ ผูอานตองมีพื้นฐานการสรุปความ การอนุมาน
ความ การจับใจความสําคัญ การสรุปคาดการณ และการลําดับเหตุการณ เพื่อชวยสรางความเขาใจในการอาน (Mc Cormick.
1987 : 332) ในขณะที่บทอานประเภทแสดงการเปรียบเทียบ ผูอานตองอนุมานความสัมพันธที่นํามาเปรียบเทียบและประเด็น
ที่นํามาเปรียบเทียบนั้นขึ้นอยูกับความซับซอน และชนิดของการเปรียบเทียบ (Meyer and Freedle, 1984 : 121-124) การ
ฝกอานบทอานทั้งสองประเภทนี้ตองปฏิบัติมาก ๆ เปนเวลานานจึงจะเกิดทักษะและนําไปใชไดอยางคลองตัว ดังนั้นสรุปไดวา
เทคนิค การสร างแผนภาพลํ าดั บ ความคิ ดเป นวิ ธีห นึ่ง ที่ ช วยพั ฒ นาความสามารถในการอ านภาษาอั ง กฤษให กับ ผู เ รีย นทุ ก
ระดับชั้น ไมวาจะเปนผูเรียนที่มีความรูพื้นฐานแตกตางกันทางดานภาษาและระดับการศึกษา ซึ่งรวมทั้งผูที่เรียนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่สองมักประสบปญหาการเรียนรูในการทําความเขาใจในบทอานที่มีความซับซอน หากไดรับการสอนดวยกลวิธีนี้จะ
ทําใหปญหาดังกลาวไดรับการแกไขและพัฒนาผูเรียนไดดีขึ้น (Jiang. 2001 : บทคัดยอ) นอกจากนี้ยังทําใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดี
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ตอการอานภาษาอังกฤษ (Halvorson. 2010 : บทคัดยอ) และกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูใหบรรลุผลตาม
แผนการจัดการเรียนรูในการพัฒนาผูเรียนทั้งรายบุคคล และกลุมไดชัดเจน
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชในการเรียนการสอน
1. ควรเพิ่มระยะเวลาของการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียงดวย
การทําแบบฝกใหมากขึ้น จาก 12 สัปดาห เปน 14 สัปดาห เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและฝกภาษาไดอยางมั่นใจกอนการ
ทดสอบหลังเรียน
2. ผูสอนควรศึกษาและทําความเขาใจหลักการสรางแผนภาพลําดับความคิดใหกระจางชัด และสามารถใหคําแนะนํา
ผูเรียนในการทํากิจกรรมเพื่อกระตุนความสนใจและมัน่ ใจในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรสรางแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยเนนเนื้อหาเฉพาะสาขาวิชา โดยใชรูปแบบการสอนที่แตกตางกัน
เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ของการอานและประสิทธิภาพของการสอน
2. ควรทําการวิจัยพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยมุงเนนทักษะการอนุมานความ ซึ่ง
เปนทักษะสําคัญของการคิดสรุปความอยางมีเหตุผล เพื่อพัฒนาระดับความคิดของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรรณีกลุ ม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนคณาจารยในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จํานวน 6 คน เปนกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสั มภาษณอยางเปนทางการและไม เป นทางการ การวิเ คราะหข อมู ลอาศั ยสถิติ เชิ ง
พรรณนา ไดแก คารอยละ
ผลการวิจัย พบวา
แนวทางการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสาขาวิชาการพัฒนา
ชุ ม ชน คณะมนุ ษยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ าไพพรรรณี ป ระกอบด วย 1) การพั ฒ นาอาจารย ใ ห
ความสําคัญกับการพัฒนาตามแนวทางของผูบริหารโดยมีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF) และสงผลตอการบริหารจัดการสาขาวิชา และคณะ 2) รูปแบบการพัฒนาอาจารยผูสอนควรสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการการพัฒนาของอาจารยผูสอน เนนลักษณะการเรียนรูแบบใฝรูใฝเรียนและใชวงจร PDCA ในการพัฒนา 3) การ
จัดการฝกอบรมคณาจารยควรมีพี่เลี้ยงหรือวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทําแผนการพั ฒนาอาจารยดานการจัดทํา
แผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อพัฒนาอาจารยที่มีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันจะสามารถนําไปสูการ
พัฒนาอาจารยผูสอนทั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 4) การพัฒนาอาจารยผูสอนตองสอดคลองกับภารกิจ หนาที่
ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของอาจารยและปรับทัศนคติใหอาจารยผูสอนเพื่อใหเกิดความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานปกติ 5) การพัฒนาอาจารยผูสอนนอกจากเนื้อหาทางวิชาการแลวควรใหความสําคัญกับการพัฒนาอาจารยดาน
การใชสื่อเทคโนโลยี Internet Web-site เพื่อการสืบคนและการสรางฐานขอมูลดวย
ปญหาในการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีดังนี้ 1) การแบงกิจกรรม
เปนกลุมของนักศึกษา หากแบงกลุมใหญเกินไปจะไมเกิดการเรียนรูของนักศึกษาทุกคน 2) ภาระงานระหวางดําเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษามีไมมาก ไมมีเวลาจัดทําแผนการเรียนรูไดทุกจุดประสงคการเรียนรู 3) การจัดทํา
แผนการเรี ยนรู ที่เน นผู เรีย นเป นสํ าคัญ ไมส ามารถนําไปสู การปฏิบั ติที่ ไดผ ลจริ ง เพราะห องเรีย นมีนักศึ กษาจํานวนมาก 4)
ผูสอนไมมีความรูและเทคนิควิธีการในการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5) เนื้อหาสาระของคําอธิบายรายวิชา
มากเกินไป การจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจึงทําไดไมครบ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญประกอบดวย 1) การ
จัดกิจกรรมกลุมควรมีการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม 2) มีการประเมินการทํากิจกรรมแบบสวนบุคคล 3) ควรกําหนดใหผูสอน
รับผิดชอบรายวิชาใหตรงกับ ความรูแ ละความต องการของผูสอน เนื่องจากสงผลตอคุณภาพของการพัฒ นาตนเองดานการ
จัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4) ควรจัดทําแผนการสอนเพียงหัวขอเดียว เพราะระยะเวลามีจํากัด 5) ควรมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหทั่วถึงเพื่อสะดวกตอการดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผน 6) ควรจัดการอบรมและใหมีวิทยากร
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หากหลายและตรงกับความตองการของนักศึกษา
คําสําคัญ: การพัฒนาอาจารยผูสอน, แผนการเรียนรู
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The objectives of the reach are to study the guideline to develop the teachers on the
preparation of learning plan as the learners center, in the community development program, the faculty
of Humanity and Social Science, Rambhai Barni Rajabhat University. The example people on the research
were the six teachers in the community development program. They were the specific example. The
tools for the research were the formal and informal questionnaires and interviews. The data analysis was
descriptive statistic that was percentage.
The result of research was found that the forms to develop the teachers on the preparation of
learning plan as the learners center, in the community development program, the faculty of Humanity
and Social Science, Rambhai Barni Rajabhat University have included 1) to develop the teachers to keep
an importance on the development which the administrators have guided according to the National
Qualifications Framework for Higher Education (TQF) then effected to the management of program and
faculty 2) the development model of teachers should accord with the problems and also the needs to
develop of the teachers by emphasizing on the active learning and using the PDCA circle to develop 3)
the training management of the teacher should have mentors or academics who are expert in the
preparation of development plans of teachers in the learning plants by emphasizing on the child center
to develop the effective teachers and modify their behavior that can lead to the development for the
official teachers and university staff teachers 4) the development of teachers must be consistent with the
mission, duty, responsibility, performance of teachers and adjust the attitude of the university teachers to
get the feeling that the teaching is the part of normal operations 5) the development of teachers, in
addition to academic contents teaching, should emphasize on the Internet Web-site media technology to
allow the them search and create databases themselves.
The problems were found that 1) the divisions of students activities, if the group is too large it
will not be learned for all students 2) the workloads during the learning activities of each semester have
too much, no have time to prepare the learning plans for all- learning purposes 3) the plans could not
be put into the action given out of the actual results 4) the instructors no have knowledge and
techniques to do the plans 5) the contents and course descriptions were too much so the plan could not
be done for all purposes.
The suggestions 1) the group activities should be organized accordingly 2) the evaluations for the
personal activities should have 3) the instructors should be responsible the subjects which they know
very well and their needs because it will effect for the development themselves on the plans 4) the only
single lesson plan should be done because the time is limited 5) the information technology should be
developed comprehensively to facilitate the performance on the plan learning 6) the training and
academic experts for the learning activities should have variously and exactly on what the students need.
Keyword: the guideline to develop the teachers, learning plan as the learners center
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บทนํา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยไดระบุไวในหมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ มาตราที่ 9 (4) วา “มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง” และได
กําหนดหลักการดําเนินการไวในหมวด 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 วา “ใหกระทรวงสงเสริมใหมี
ระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับ การ
เปนวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับและประสานใหสถาบันทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา
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ใหมี ความพรอมและมีค วามเข มแข็ งในการเตรียมบุค ลากรใหมแ ละพั ฒนาบุค ลากรประจํ าการอยางตอเนื่อง รั ฐพึ งจั ด สรร
งบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ”
การพั ฒ นาคณาจารย แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาถื อ เป นภารกิ จ ที่ สํ า คั ญ ขององค ก รด า นการศึ ก ษาในระดั บ
มหาวิทยาลัย หนวยงานหรือองคกรจะเจริญกาวหนามากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความสามารถของบุคลากรในหนวยงานที่จะ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยที่อุทัย ดุลเกษม (2552) กลาววาการปรับเปลี่ยนหลักสูตร การปรับโครงสราง
การบริหารหรือการเพิ่มเทคโนโลยีเขาไปจะเปนเงื่อนไขที่พอเพียง (Sufficient Conditions) ของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
เปนความจริงที่วาการปรับเปลี่ยนหลักสูตร การใชเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการเปนสิ่งที่จําเปนในการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู แตสิ่งที่จําเปนตองทํ ากอนและทําอยางจริงจังต อเนื่องก็คื อการพัฒ นาบุคลากรทางการศึกษาทุ ก
ระดับ แนนอนวาการดําเนินการเรื่องนี้ยอมไมมีผลงานที่เห็นเปนรูปธรรมไดชัดเจนแบบการปรับแตงหลักสูตรหรือการจัดซื้อที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การพัฒนาครูผูสอนที่มีจํานวนมากมิใชเรื่องงายเพราะมีขอจํากัดทั้งดานงบประมาณ เวลาและการดําเนินการ ซึ่งวิธีที่
จะทํ าใหการปฏิ รูป กระบวนการเรีย นรู เ ปนจริ ง ไดนอกจากการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ กษาให มี คุ ณภาพมากขึ้นจึ ง ควร
พิจารณาถึงคําวา “คุณภาพหรือมาตรฐาน” ของผูสอนที่มักจะมุงเนนไปดูที่ใบปริญญา การคํานึงถึงคุณภาพดานการศึกษาหรือ
มาตรฐานนั้นการพัฒนาผูสอนใหมีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหนาที่ของตน การพัฒนาบุคลากรเปนวิธีการ
หนึ่งที่ชวยทําใหเกิดความประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช เพราะเมื่อบุคคลไดรับการพัฒนาแลวยอมปฏิบัติงานได
ถูกตองและมีความผิดพลาดนอย นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรยังชวยใหบุคคลมีความเขาใจในระบบและวิธีการทํางานถูกตอง
และรวดเร็ว กับทั้งยังชวยแบงเบาภาระหนาที่ของผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานในการตอบคําถามหรือใหคําแนะนําแก
ผูใตบังคับบัญชา และยังเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติงานเพื่อความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน
ซึ่งยอมสงผลดีตอคุณภาพของหนวยงาน
ในการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยนอกจากจะตองทําการพัฒนาบุคลากรผู สอนใหมีความสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 6 วา การจัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ
อยูรวมกับผูอ ื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 22 บัญญัติไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2542 : 8–9, 21–22) การใหความสําคัญและ
เนนใหจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็ม ตามศักยภาพ
ตลอดทั้งมุงใหผูเรียนรูวิธีการเรียนรู รูวิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง และหลักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อใหรูอยาง
ลึกซึ้งและกวางไกล (Learn to know) เรียนใหเขาใจและทําได (Learn to do) และเรียนรูจนรูจักและเขาใจวิธีคิดสูการปฏิบัติ
ในอาชีพนั้น ๆ (Learn to be) ทั้งยังสามารถนําความรูที่ไดรับนั้นมาประยุกตเขากับตัวเองไดอยางเหมาะสมกลมกลืนและ
สรางสรรค เพื่อความสุขของตนเองและคนรอบขาง (กิติยวดี บุญซื่อ และคณะ, 2541 : 23) ซึ่งผูเรียนสามารถแสวงหาและ
คนควาหาความรูดวยตนเอง การศึกษายุคใหมจึงต องพัฒ นาคนใหมีความสามารถที่ จะได รับขอมู ลขาวสารและสามารถนํ า
ขอมูลขาวสารนั้นมาพัฒนาเปนกระบวนการเรียนรูของตนเอง ดังนั้นผูสอนจึงตองใหความสําคัญกับวิธีการจัดการเรียนการสอน
ที่มีความหลากหลาย สามารถเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม
การจัดการศึกษาจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหค วามรู และประสบการณทางดานวิชาการและวิ ชาชีพควบคูกันไป
เพื่ อใหเ ยาวชนเหล านั้ นได มี ค วามรู ความสามารถ และมี ทั กษะในการดํ ารงชี วิต ในสัง คมไดเ ป นอย างดี ตลอดจนสามารถ
ประพฤติตนไดอยางเหมาะสมในการดํารงชีวิตประจําวัน และความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การจัดการศึกษาที่ มี
คุณภาพโดยพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพในหลายมิติ โดยเฉพาะความคิดสรางสรรคเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสามารถพัฒนาได
การจั ดการเรียนการสอนเพื่ อพัฒนาความคิด สรางสรรค ตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง ได แก บรรยากาศในหองเรี ย น
บุคลิกภาพของครู และวิธีการเรียนการสอน โดยครูตองยอมรับความรูสึก และมีความสนใจผูเรียนในการสงเสริมทัศนคติที่ดีให
โอกาสในการคนหาคําตอบและชวยเหลือผูเรียนเมื่อเกิดปญหา เพื่อที่จะไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน ครูตองปรับตัวเองอยู
เสมอ ในดานการสอนใหความสนใจตอเหตุการณรอบตัวพรอมทั้งสรางบรรยากาศใหเปนอิ สระไม เครงเครียดจนเกินไป เพื่อ
สงเสริม พัฒ นาการของความคิ ดสร างสรรค จั ดกระบวนการเรีย นการสอนที่ มุงใหผู เรีย นร วมกั นคิด และจินตนาการเพื่ อหา
แนวทางในการแกปญหา (พงษทอง คําแทง, 2531 : 46)
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สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรรณีกอตั้งขึ้นเมื่อป
พ.ศ.2536 ตามขอกํ าหนดเกณฑม าตรฐานหลั กสู ต รระดับ อุ ด มศึ กษาเพื่อใหส ถาบันอุ ดมศึ กษาใช เ ป นแนวทางการพั ฒ นา
หลักสูตรและมีคุณภาพมาตรฐาน โดยไดกําหนดปรัชญา ไววา “พัฒนาตน พัฒนาคน เพื่อนําไปสูการเปนนักพัฒนาชุมชนสังคม
และทองถิ่น” ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของชาติที่มุงเนนการพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ สงเสริมใหประชาชนในสังคมทุกระดับ
สามารถจัดการตนเองได เพิ่มขีดความสามารถดานศักยภาพของคน โดยมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุงผลิตบั ณฑิต
ดานการพัฒนาชุมชนออกมารับใชชุมชน สังคมและประเทศชาติ และมีความมุงมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนและการมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นใหสมกับปรัชญาของสาขาวิชา
ปจจุบันสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนไดผานการรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยในสวนของการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนมีโครงสรางหลักสูตรที่ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาในสาขาวิชาตองเรียนไมนอยกวา 123 หนวยกิต
ประกอบดวย (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต (2) หมวดวิชาเฉพาะ 87 หนวยกิต และ (3) หมวดวิชาเลือก
เสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากขอมูลนักศึกษาในปการศึกษา 2556 พบวามีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 286 คน โดยในแตละปจะมี
นักศึกษาเขาใหมในภาคปกติไมนอยกวา 100 คน ลักษณะของผูเรียนจะมีความหลากหลาย แตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนก็
สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาไดอยางตอเนื่องจนมีความเปนหนึ่งเดียวกันของนักศึกษาทุกชั้นป นอกจากนี้สาขาวิชา
การพั ฒนาชุม ชนยัง มุ งเนนการพัฒ นาคุณธรรม จริ ย ธรรมและการรั กษาวินัยในตนเองของนั กศึ กษาทุ กคนเพื่ อเป นการให
นักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งสงผลตอความมั่นคงทางจิตใจของผูเรียน
อยางไรก็ตามในการรับผิดชอบภาระงานดานการเรียนการสอนของผูสอนในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนนั้นพบวาไดมี
ขอจํากัดมากมาย อาทิ ขอจํากัดของผูเรียนที่มีพื้นฐานแตกตางกันสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนรูที่ไมเปนไปตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู ที่กําหนด นอกจากนี้ความพร อมด านทรั พยากรทางการศึกษาและคุ ณภาพของผูเรี ยนที่ มีขอจํ ากัด หลายดาน
อาจารยผู สอนมีภ าระงาน ทั้ งด านการจัด การเรี ย นใหแ ก ผูเ รีย น การปฏิบั ติห น าที่ พิเ ศษ ความรั บผิ ด ชอบด านการบริห าร
อาจารยบางสวนรับผิดชอบการจัดการเรียนรูในกลุมวิชาบังคับที่ไมตรงกับวิชาเอกที่เรียนจบมา นอกจากนี้ยังขาดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
โดยวัฒนาพร ระงับทุกข (2542) ไดกลาววา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูจะกอใหเกิดประโยชน คือ เกิดการวางแผนและ
การเตรียมตัวลวงหนา เปนการนําเทคนิควิธีการสอน การเรียนรู สื่อ เทคโนโลยีและจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสาน
ประยุกตใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตาง ๆ สงเสริมใหผูสอนคนควาหาความรูที่เกี่ยวกับหลักสูตร เทคนิคการเรียนการสอน
การเลือกสื่อ การวัดและประเมินผล ตลอดจนประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของจําเปน แผนการจัดการเรียนรูเปนคูมือ การจัดการ
เรียนรูสําหรับครูผูสอนและครูผูสอนแทน นําไปใชปฏิบัติการสอนอยางมั่นใจ เปนหลักฐานแสดงขอมูลดานการจัดการเรียนรู
และการวัดผลประเมินผลที่จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนตอไป นอกจากนี้ยังเปนหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญ
ของครูผูสอนซึ่งสามารถนําไปเสนอเปนผลงานทางวิชาการได
ดังนั้ นผูวิจัยจึ งเห็ นวาการศึกษาแนวทางการพั ฒนาอาจารยผูส อนด านการจั ดทําแผนการเรี ยนรู ที่เน นผูเ รี ยนเป น
สําคัญ มีประโยชนและมีความสํ าคัญที่ จะต องดําเนินการเพื่อความสอดคลองกับการเรี ยนการสอนในยุ คโลกาภิวัฒน ซึ่งผล
การศึ กษาครั้งนี้จะเปนขอมู ลพื้นฐานสําหรับผู บริห ารและผูเกี่ ยวของกับการจั ดการศึกษาของสาขาวิชาการพั ฒ นาชุม ชนใช
ประกอบการวางแผน แสวงหาเทคนิค รูปแบบที่เหมาะสมตอการพัฒนาอาจารยดานการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริง

วัตถุประสงคของการวิจัย
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เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก อาจารยผูสอนประจําสาชาวิชาการพัฒนาชุมชน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรดานการ
จัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
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สวนที่ 1 แบบสอบถาม ประกอบดวย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของอาจารยในสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการวาไดมีการปฏิบัติหรือไม ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ตามแนวคิดของลิเคิรท (Best and Kahn, 1993 : 246-250) ดังนี้
5
หมายถึง
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
4
หมายถึง
ระดับการปฏิบัติมาก
3
หมายถึง
ระดับการปฏิบัติปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับการปฏิบัตินอย
1
หมายถึง
ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด
ตอนที่ 2 ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาผูสอนดานการจัดการเรียนรูที่สําคัญ มีลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายเปด
สวนที่ 2 การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
เปนการสัมภาษณพูดคุยกับกลุมเปาหมายซึ่งเปนคณาจารยในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีจํานวน 6 คน โดยเปนการสัมภาษณในขณะที่รวมประชุมคณะกรรมการ
สาขาวิชาและการประชุมคณาจารยในสาขาวิชาเปนการพูดคุยตางวัน ตางเวลา ตางสถานที่ ในปการศึกษา 2557
การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาคนควาเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดการพัฒนาบุคลากร รูปแบบการพัฒนาบุคลากร
2. กําหนดกรอบแนวคิดและงานของการดําเนินงานที่จะศึกษา วิเคราะหลักษณะขอมูลใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการศึกษา
3. รางแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ โดยการกําหนดประเด็นการสนทนาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4. จัดทําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเพื่อนําไปใชกับกลุมเปาหมาย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการ
จัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปยังอาจารยผูสอนประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2. ทําการสัมภาษณ พู ดคุยเพื่ อใหเกิ ดการแลกเปลี่ย นความคิดเห็นอยางมี ระบบ เพื่อรวบรวมทัศ นคติ ความรูสึ ก
ความเชื่อ ประสบการณ ปฏิกิริยาของผูรวมสนทนาดวยแนวทางที่ยืดหยุนและมีความเปนไปได ซึ่งไดมีการกําหนดหัวเรื่องที่จะ
พัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. การจัดระเบียบขอมูล โดยจําแนกขอมูลที่รวบรวมไดจากการสนทนาตามประเด็นตาง ๆ พิจารณาความคิดเห็นที่
เปนจุดเดน จุดแข็ง และจุดออนในแตละประเด็นเพื่อสะดวกตอการนําไปใชและดําเนินการขั้นตอไป
4. การวิเคราะหและรายงานผลการวิจัย เปนการพิจารณาผลการวิจัยที่สามารถเปดเผยไดและนําไปสูการหาแนวทาง
ที่เหมาะสมตอการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคั ญของสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชนตอไป
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมดวยเครื่องมือที่ใชในการศึกษา มาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลแต
ละฉบับและวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การศึ กษาสภาพการจั ด ทําแผนการเรีย นรู ที่ เน นผู เ รี ย นเปนสํ าคั ญของอาจารย ในสาขาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ คํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปรผลตามเกณฑของเบสท
และคานท (Best and Kahn, 1993 : 246-250) กําหนดเกณฑการแปลความหมายไว ดังนี้
คาเฉลี่ย
4.50-5.00
หมายถึง
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
คาเฉลี่ย
3.50-4.49
หมายถึง
ระดับการปฏิบัติมาก
คาเฉลี่ย
2.50-3.49
หมายถึง
ระดับการปฏิบัติปานกลาง
คาเฉลี่ย
1.50-2.49
หมายถึง
ระดับการปฏิบัตินอย
คาเฉลี่ย
1.00-1.49
หมายถึง
ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด
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2. ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาผูสอนดานการจัดการเรียนรูที่สําคัญ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด
นําขอมูลมาวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และสังเคราะหเนื้อหาประเด็นที่เปนคําถามปลายเปด
สถิติที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ใชสถิติในการวิเคราะห ดังนี้
การหารอยละ (Percentage) เพื่อใชวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามสวนบุคคล โดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.
2538)
P
=
f x100
N
เมื่อ
P แทน คารอยละหรือเปอรเซ็นต
f แทน ความถี่ของคะแนน
N แทน ขนาดประชากร
สถิติเชิงพรรณนา เปนการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแลวนํามาวิเคราะหบรรยายแบบพรรณาความ
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1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล จําแนกตามตัวแปรได ดังนี้
เพศของผูตอบแบบสอบถามมีอัตราที่เทากัน คือ เพศหญิง รอยละ 50.00 และเพศชาย รอยละ 50.00
อายุของผูตอบแบบสอบถามมีระดับไลเลียงกันในอัตราสวนที่เทา ๆ กัน คือ อายุ 30-40 ป รอยละ 33.33 อายุ 4150 ป รอยละ 33.33 และอายุ 51-60 ป รอยละ 33.33
การศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาโท รอยละ 100.00
ตํ าแหน ง ทางวิ ช าการ ส วนใหญ ผู ต อบแบบสอบถามมี ตํ า แหน ง เป น อาจารย ร อยละ 66.66 และตํ าแหน ง รอง
ศาสตราจารยกับตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมีเทากันคือรอยละ 16.66
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอน สวนใหญมีระยะเวลาปฏิบัติงานสอน 1-5 ป รอยละ 50.00 และ 16-20 ป, 21-25
ป, 26 ปขึ้นไป ในอัตราสวนที่เทากันคือรอยละ 16.66
2. ผลการวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา พบวา 1) ดานการสํารวจความตองการ
พัฒนาผูสอน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 2) ดานการวางแผนพัฒนาผูสอน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 3) ดาน
การดําเนินการพัฒนาผู สอน มีระดับการปฏิบั ติอยูในระดั บปานกลาง 4) ดานการประเมิ นผลการพั ฒนาผูสอน มีระดับการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก และ 5) ดานเทคนิคและวิธีการสอน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก
3) ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาผูสอนดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมี ดังนี้
ปญหา 1) การแบงกิจกรรมเปนกลุมของนักศึกษา หากแบงกลุมใหญเกินไปจะไมเกิดการเรียนรูของนักศึกษาทุกคน
2) ภาระงานระหวางดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษามีไมมาก ไมมีเวลาจัดทําแผนการเรียนรูไดทุก
จุดประสงค การเรียนรู 3) การจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเ รียนเปนสํ าคัญไมสามารถนําไปสูการปฏิบั ติที่ไดผลจริง เพราะ
หองเรียนมีนักศึกษาจํานวนมาก 4) ผูสอนไมมีความรูและเทคนิควิธีการในการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5)
เนื้อหาสาระของคําอธิบายรายวิชามากเกินไป การจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจึงทําไดไมครบ
ขอเสนอแนะ 1) การจัดกิจกรรมกลุมควรมีการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม 2) มีการประเมินการทํากิจกรรมแบบสวน
บุคคล 3) ควรกําหนดใหผูสอนรับผิดชอบรายวิชาใหตรงกับความรูและความตองการของผูสอน เนื่องจากสงผลตอคุณภาพของ
การพัฒนาตนเองดานการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป นสําคัญ 4) ควรจัดทําแผนการสอนเพียงหัวขอเดียว เพราะ
ระยะเวลามีจํากัด 5) ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหทั่วถึงเพื่อสะดวกตอการดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผน 6)
ควรจัดการอบรมและใหมีวิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หากหลายและตรงกับความตองการของนักศึกษา
4) แนวทางการพัฒ นาอาจารยผูสอนด านการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญในสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
1. การพัฒนาอาจารยใหความสําคัญกับการพัฒนาตามแนวทางของผูบริหารโดยมีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และสงผลตอการบริหารจัดการสาขาวิชา และคณะ
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2. รูปแบบการพัฒนาอาจารยผูสอนควรสอดคลองกับปญหาและความตองการการพัฒนาของอาจารยผูสอน เนน
ลักษณะการเรียนรูแบบใฝรูใฝเรียนและใชวงจาร PDCA ในการพัฒนา
3. การจัดการฝกอบรมคณาจารยควรมีพี่เลี้ยงหรือวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารย
ดานการจัดทํ าแผนการเรี ยนรูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญเพื่ อพัฒนาอาจารยที่มี ประสิท ธิภาพและปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมอันจะ
สามารถนําไปสูก ารพัฒนาอาจารยผูสอนทั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
4. การพัฒนาอาจารยผูสอนตองสอดคลองกับภารกิจ หนาที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของอาจารยและ
ปรับทัศนคติใหอาจารยผูสอนเพื่อใหเกิดความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
5. การพัฒนาอาจารยผูสอนนอกจากเนื้อหาทางวิชาการแลวควรใหความสําคัญกับการพัฒนาอาจารยดานการใชสื่อ
เทคโนโลยี Internet Web-site เพื่อการสืบคนและการสรางฐานขอมูลดวย
6. สงเสริมใหอาจารยผูสอนเขารับการอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ตองการพัฒนาที่จัดขึ้นโดย
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
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จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีอภิปรายผลได ดังนี้
สภาพการดําเนินการพัฒนาอาจารยผู สอนดานการจัดทํ าแผนการเรียนรูที่เ นนผู เรีย นเปนสํ าคัญ ในสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีมีกระบวนการดําเนินการพัฒนาคณาจารย
ผู ส อน โดยมี ขั้ นตอนการฝ กอบรม สั ม มนา และประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ การ อยู ใ นรู ป แบบของโครงการกิ จ กรรมตามที่ ค ณะ
มนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร กําหนด และมี การฝ กอบรมในขณะปฏิบั ติงาน ขั้นตอนคื อ สํ ารวจความตองการการพัฒนา
อาจารย การวางแผนพัฒนาอาจารยผูสอน การสื่อสารภายในองคกร ดําเนินการพัฒนาคณาจารยผูสอนในคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร สวนรายละเอียดของการดําเนินการพัฒนาจะเห็นวาเมื่อสํารวจความตองการการพัฒนาของอาจารยผูสอน
สวนใหญไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการใหความสําคัญของ
การฝกอบรมของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน (http://trainer.in.th.2551) ที่กําหนดใหขั้นตอนการหาความจําเปนของ
การฝกอบรมเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการฝกอบรมบุคลากร อันเปนการคนหาปญหาที่เกิดขึ้นในองคกรหรือหนวยงานวามี
ปญหาใดเกิดขึ้น เรื่องใดบางที่จะสามารถแกไขใหบรรเทาเบาบางลงดวยการฝกอบรม
ดานสภาพปญหาของอาจารยผูสอนในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พบวาประสบปญหาภาระงานมากเกินไปและสงผล
ตอการเตรียมการและการใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การนําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปใชนั้นตอ
ใหผูเรียนได ใชทักษะในการปฏิบัติและเรียนรูตามกิจกรรมตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรีย นรูที่เนนผูเรี ย นเปนสําคั ญ
ทักษะตาง ๆ สวนใหญตองใชเวลาในการสืบคน และเตรียมฐานขอมูล ความรู ความสามารถที่จะพัฒนาไปสูการเรียนรูตาม
เปาประสงคที่ตั้งไวในแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งวัฒนาพร ระงับทุกข (2542) ไดกลาววา การจัดทํา
แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น นอกจากความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการการจัดทําและแผนการสอนแลว ผูสอน
จะตองมีแนวคิด หลักการในดานการจัดการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเทคนิคการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวย เพื่อที่จะไดนําความรูดังกลาวมาใชประกอบการจัดทํารายละเอียดในแตละองคประกอบของการจัดทําแผนการสอนให
สมบูรณ ชัดเจน ถูกตองและสัมพันธกันอันเปนแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางแทจริง
สวนแนวทางการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสาขาวิชาการ
พัฒนาชุ มชน คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏรําไพพรรรณี ประกอบด วย การพัฒ นาอาจารยใ ห
ความสําคัญกับการพัฒนาตามแนวทางของผูบริหารโดยมีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF) และสงผลตอการบริหารจัดการสาขาวิชา และคณะ สวนรูปแบบการพัฒนาอาจารยผูสอนควรสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการการพัฒนาของอาจารยผูสอน เนนลักษณะการเรียนรูแบบใฝรูใฝเรียนและใชวงจาร PDCA ในการพัฒนา ดาน
การจัดการฝกอบรมคณาจารยควรมีพี่เลี้ยงหรือวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารยดานการจัดทํา
แผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อพัฒนาอาจารยที่มีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันจะสามารถนําไปสูการ
พัฒนาอาจารยผูสอนทั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับการพัฒนาอาจารยผูสอนตองสอดคลองกับภารกิจ หนาที่
ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของอาจารยและปรับทัศนคติใหอาจารยผูสอนเพื่อใหเกิดความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของ
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การปฏิบัติงานปกติ อีกประการหนึ่งคือ การพัฒนาอาจารยผูสอนนอกจากเนื้อหาทางวิชาการแลวควรใหค วามสําคัญกับการ
พัฒนาอาจารยดานการใชสื่อเทคโนโลยี Internet Web-site เพื่อการสืบคนและการสรางฐานขอมูลดวย และควรสงเสริมให
อาจารยผูสอนเขารับการอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ตองการพัฒนาที่จัดขึ้นโดยหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สอดคลองกับการศึกษาของ จิตติพร
ทัศนียากร (2552) ที่พบวา การศึกษากระบวนการและแนวทางการพัฒนาครูผูสอนดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยการใชเทคนิคการสนทนากลุมภายใตกรอบการใชวางจรพั ฒนาคุณภาพ (PDCA) กํากับติดตามกระบวนการพัฒนา
ครูผูสอนเพื่อใหปรับเปลี่ยนการจัดทําแผนการเรียนรูใหอยูในรูปแบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารมีบทบาทเปนอยางมาก
ในกระบวนการพัฒนาครูผูสอนเพราะเปนฝายสนับสนุนใหดําเนินการพัฒนาประสบผลสําเร็จโดยเสนอวาควรมีการคํา นึงถึง
การวางแผนอย างรอบคอบเพื่ อนําไปสู การปฏิบั ติอย างค อยเปนค อยไปแลวจึ งตรวจสอบผลที่ เ กิด ขึ้น วิธีการปฏิ บั ติ ใดที่ มี
ประสิทธิผลที่สุดก็จัดใหเปนมาตรฐาน หากไมสามารถบรรลุเปาหมายได ก็ตองพยายามมองหาวิธีการปฏิบัติใหม ใหไดผลดียิ่ง
กวาเดิม

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

ัฏรำ

ควรมีการวิจัยในประเด็นอื่น ๆ เชน ศึกษากระบวนการประเมินผลการนําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจาก
การปฏิบัติจริง
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ลักษณะครูที่ดีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษแหงหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี
The Teacher Characteristics of the One of Superb Secondary School
in Chanthaburi Province
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การวิ จัยนี้ มีวัตถุ ป ระสงค เพื่ อศึกษาลั กษณะครู ที่ดี ของโรงเรี ยนมั ธยมศึกษาขนาดใหญพิ เ ศษแหง หนึ่ ง ในจั งหวั ด
จันทบุรี เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลที่สําคัญ รวมทั้งสิ้น 15 คน ประกอบไปดวย ครูผูสอน
ซึ่งไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลครูแสนดี/ครูตนแบบ/ครูดีเดน จํานวน 5 คน ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู จํานวน 5 คน และเพื่อนครู จํานวน 5 คน ขอมูลที่ไดนํามาจําแนกแจกแจง และวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยหลักตรรกะ
เทียบเคียงแนวคิด ทฤษฎี
ผลการศึกษา พบวา ครูตองมีความรักในอาชีพครู เพราะการที่เราจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามเราตองรักในสิ่งที่ทํา
แล วทุ กอย างจะออกมาดี ตองมีค วามเสี ย สละที่ จะให ความรู อย างแทจริ ง ทุ มเทเวลาในการเรีย นการสอน ใหค วามรูแ ละ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็ก ศึกษาหาความรูใหตนเองตลอดเวลา ศึกษาขาวสารใหม ๆ อยูตลอด และนําความรูที่ได
นั้นมาถายทอดใหแกเด็ก และสอนใหเด็กรูจักคิดวิเคราะห และนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม ในการ
สอนจะมีการใชเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู ซึ่งครูจะตองมีความรูในดานเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย หา
วิธีการสอนที่หลากหลาย ไมสอนแบบจําเจ นักเรีย นจะไดไม เ บื่อ ครูจะใชเทคนิค การสอนแบบรวมมือ เนนการทํางานกลุ ม
เพื่อใหนักเรียนปรึกษารือ และไดลงมือทํา มีสัมพันธกับครู ไมเพียงแตสอนวิชาการอยางเดียว แตการเปนครูจะตองประพฤติ
ตนเป นแบบอยางที่ดีแก นักเรี ยน ทั้งดานศีลธรรม วัฒนธรรม อุปนิ สัย ตลอดจนความเปนประชาธิป ไตย เพราะครูนั้นตอง
พัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพกอนจึงจะนําไปพัฒนาเด็ก ครูจะตองดูแลสุขภาพอยูเสมอ มีการตรวจสุขภาพ ออกกํา ลังกาย
และรับประทานอาหารที่มีประโยชน ครูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางวิชาการ และใชกระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อแกไข
ปญหาตางๆได เพื่อใหเด็กมีการคิดวิเคราะหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ครูตองมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง มี
กิจกรรมในโรงเรียนเกี่ยวกับงานประเพณี เพื่อสรางความเปนกันเองและคุนเคยกับผูนําชุมชน
ขอเสนอแนะสํ าคั ญ ควรมี การพัฒ นาระบบการผลิ ตและพัฒนาครูที่ มีคุณภาพ และมีจิตวิ ญญาณของความเป น
ครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน เพื่อ
เปนเครื่องมือชวยครู หรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้ง
ปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
คําสําคัญ : ลักษณะครูที่ดี

Abstract

มห
าว

The objectives of this research were to study the Teacher Characteristics of the one of the
superb secondary school in Chanthaburi Province. It is a qualitative research by in-depth interview with 15
key-informants including 5 prototype teachers, 5 educational executives and 5 colleagues. The collected
data was analyzed by using rational concept and compared to theories and methodology.
The results were as follow: Teacher should be loyalty in their profession, have commitment to
instruction, build on and develop professional knowledge, seek out professional development that helps
them to improve both student learning and their own performance need to provide effective Instruction
and use information technology and multi communication technologies; should be prototype in ethics,
cultural styles, manner and democracy. Moreover, need to have analytical and academic creative thinking
to problem solving effectiveness.
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In view of finding of this study the recommendations are: 1) There should be develop
productivity system for quality teachers, who have qualifications direct to their own instruction subjects.
2) IT and appropriate instruments should be used in learning and instruction for teacher in many way
such as self-learning, remote learning, e-learning. 3) Revising aptitude evaluation systems that performed
learning and instruction effectiveness and learner quality development.
Keywords: Teacher Characteristics
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท แกครูอาวุโสประจําป 2522 เมื่อวันอังคารที่ 29
ตุลาคม พ.ศ. 2523 มีขอความตอนหนึ่งที่แสดงถึงลักษณะครูที่ดี ไววา
"ครูที่แทนั้นจะตองทําแตความดี คือ ตองหมั่นขยัน และอุ ตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่ อแผและเสียสละ ตอง
หนักแนนอดกลั้นและอดทน ตองรักษาวินัย สํารวมระวัง ความประพฤติของตนใหอยูในระเบียบแบบแผนอันดีงาม ตองปลีกตัว
ปลีกใจจากความสะดวกสบาย และความสนุกรื่นเริงที่ไมสมควรแกเกียรติภูมิของตน ตองตั้งใจมั่นคง และแนวแน ตองซื่อสัตย
รักษาความจริงใจ ตองเมตตาหวังดี ตองวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคติ ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนสมบูรณขึ้น
ทั้งในดานวิทยาการ และความฉลาดรอบรูในเหตุและผล"
ครู จึงเปนบุคลากรคนสําคัญที่จะชวยใหการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพผูเ รียน
และใหมี คุ ณภาพเป นที่ย อมรับ ของชุม ชน สัง คม ฉะนั้น ความเป นครู นอกจากจะเป นอาชีพ ที่ มีเ กีย รติ แ ลว ยั งต องมี ความ
เสี ย สละ ทุ มเท ตลอดจนพั ฒ นาตนเองอยูเ สมอ เพื่ อให เ ทาทั นกับ การเปลี่ ยนแปลงทางสั ง คมวั ฒ นธรรม เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ครู ยังมีภาระการทําผลงานทางวิชาการ และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูแกผูเรียนเปนสําคัญ เชน การผลิตสื่อการเรียนการสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน
ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาครูที่สังคมสวนใหญปรารถนานั้น จะมีคุณลักษณะเปนอยางไร เพื่อให ผูที่จะ
เปนครูในอนาคตไดใช เปนแนวทางสําหรับการฝกปฏิบัติตาม หรือปรับปรุงตนเองใหเปนครูที่สังคมปรารถนา จึงทําการศึกษาถึง
ลักษณะครูที่ดี ผานกรณีศึกษา (Case Study) ครูผูอุทิศตนเพื่อการเรียนการสอน มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีผลงาน
ดีเดน จนไดรับรางวัลในระดับโรงเรียน ระดับชมรม ระดับจังหวัด หรือระดับมูลนิธิฯ ซึ่งการประพฤติปฏิบัติดังกลาวยอมเปน
แบบอยางที่ดี สามารถเปนเครื่องมือพัฒนาการเรียนรูใหกับนักศึกษาวิชาชีพครูไดตอไป
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะครูที่ดขี องโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษแหงหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี
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การศึ กษาเฉพาะกรณี (Case Study) ในครั้ ง นี้ อาศั ย ระเบี ย บวิ ธีวิ จัย เชิ ง คุ ณภาพ โดยการศึ กษาเอกสาร
(Documentary Study) และงานวิจัยภาคสนาม (Field Technique) ดวยการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ผูให
ขอมูลที่สําคัญ (Key-informant) ซึ่งปรากฏรายละเอียดวิธีที่ใชในการศึกษา ดังนี้
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตเนื้อหา ผูวิจัยทําการศึกษาลักษณะครูที่ดี ทั้ง 3 ดาน ประกอบดวย ดานคุณลักษณะ ดานความรูของครู
และดานการถายทอดความรู
2. ขอบเขตพื้นที่ ทําการศึกษาลักษณะครูที่ดีในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษแหงหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี ที่ซึ่ง
มีจํานวนนักเรียนมากกวา 2,501 คนขึ้นไป
3. ขอบเขตเวลา ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557
แนวคิดนําที่ใชในการศึกษา
ผูวิจัย ทํ าการศึ กษาเอกสาร (Documentary Study) เพื่ อวิ เ คราะห แ ละสั งเคราะห แ นวความคิ ด ที่เ กี่ ยวข องกั บ
ลักษณะครูที่ดี แลวจึงนํามากําหนดเปนแนวคิดนําที่ใชในการศึกษา (Core Concept) ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
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าชภ

ภาพที่ 1 แสดงแนวคิดนําที่ใชในการศึกษา
ที่มา : พัฒนาจาก http://www.moe.go.th/moe/th/blog/view-blog.php?memberid=1402
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นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา
ลักษณะครูที่ดี หมายถึง คุณลักษณะของครูที่สังคมสวนใหญปรารถนา เปนแนวทางสําหรับการฝกปฏิบัติตามสําหรับ
นักศึ กษาวิ ช าชี พครู หรื อปรั บปรุ ง ตนเองสํ าหรั บ ครู ประจํ าการ โดยครู ที่ ดี ควรมี คุ ณลักษณะที่จําเป น 3 ด าน คื อ ด าน
คุณลักษณะ ดานความรูของครู และดานการถายทอดความรู
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา
ครูและผูบริหารสถานศึกษา ในฐานะผูซึ่งเปนบุคคลสําคัญ (Key Persons) ที่เกี่ยวของกับลักษณะครูที่ดีในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษแหงหนึ่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งปจจุบันเปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 (ชวง
ชั้นที่ 3 - 4) ปการศึกษา 2555 มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,612 คน จํานวนครู 150 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจาง 9
คน และอัตราจางชาวตางประเทศ 12 คน
เนื่องจากโรงเรียนดังกลาว เปนศูนยกลางการศึกษา และความทันสมัยทามกลางกระแสโลกาภิวัตน ทําใหแหลงวิชาที่
มีนักเรียนจากหลากหลายพื้นที่เขามาอยูรวมกัน ทั้งในเขตอําเภอเมือง และอําเภอใกลเคียง
ผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key-informant)
อาศั ยการค นหาดวยการอางอิง ตอเนื่องปากต อปาก (Snowball Sampling Technique) (วิ รัตน คํ าศรี จันทร ,
2554) จากบุคคลสําคัญ (Key Persons) ปรากฏผูใหขอมูลที่สําคัญ รวมทั้งสิ้น 15 คน ประกอบดวย ครูผูสอน ซึ่งไดรับการ
คัดเลือกใหไดรับรางวัลครูแสนดี/ครูตนแบบ/ครูดีเดน จํานวน 5 คน ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน
5 คน และเพื่อนครู จํานวน 5 คน
แนวประเด็นที่ใชในการสัมภาษณเจาะลึก (Interview Guide)
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ
1. อายุ
2. เพศ
3. ระดับการศึกษา
4. ตําแหนงทางราชการ/ตําแหนงทางวิชาการ
5. ประวัติการรับราชการ
6. ผลงานที่เกี่ยวของกับครูตนแบบ/ครูแสนดี/ครูดีเดน
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สวนที่ 2 ลักษณะครูที่ดี
ดานคุณลักษณะ
1. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
2. พรอมที่จะพัฒนาวิชาชีพของตนอยูเสมอ
3. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ทั้ง ดานศีลธรรม วัฒนธรรม อุปนิสัย ตลอดจนความเปนประชาธิปไตย
4. ใฝรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ
5. มีความเมตตาแกศิษย และเห็นคุณคาของศิษย
6. มีสุขภาพสมบูรณ
7. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางวิชาการ และใชกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ได
8. ครูสรางความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น
9. มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน และสามารถเปนผูนําชุมชนได
10. สามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภาษา และการวิจัยเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง
11. สามารถพัฒนาตนเองใหเปนครูแบบใหมในระบบสากลได
12. ครูใชภาษาชัดเจนถูกตอง
13. ครูแสดงตนแบบที่ดี
ดานความรูของครู
1. มีความรูในวิชาที่สอนอยางแทจริง สามารถเชื่อมโยงความรู ทั้งการปฏิบัติในระดับสากลและในระดับทองถิ่น
2. ครูสงเสริมการคนพบวิธีการของตนเอง เสริมแรง และเสริมความสามารถ
3. มีความรูดานการวิจัย คอมพิวเตอรและภาษาเพื่อเปนเครื่องมือในการ แสวงหาความรู
4. มีความรูดานเทคนิคการสอน จิตวิทยา การวัดและประเมินผล และประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
5. รูขอมูลขาวสารรอบตัว และเรื่องราวในทองถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และฝกใหผูเรียนคิดวิเคราะหวิจารณได
ดานการถายทอดความรู
1. สามารถประยุกตใชเทคนิคการสอนตาง ๆ เชื่อมโยงความรูนั้น ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
2. สามารถอบรมนิสัยใหมีศีลธรรม เพื่อเปนบรรทัดฐานในการใชชีวิตรวมกับผูอื่นได
3. ครูจัดกิจกรรมเนนการฝกปฏิบัติ
4. สามารถพัฒนาใหผูเรียนใฝรู และกาวทันเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเอง
5. สามารถพัฒนาใหผูเรียนมองกวาง คิดไกล วิเคราะหและเลือกใชขาวสารขอมูลใหเกิดประโยชนตอตนเองได
6. ครูสรางสถานการณตัวอยาง ปญหาสถานการณที่เหมาะสมกับวัย และกระตุนความคิด
7. พัฒนาใหผูเรียนเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ของชุมชน สามารถนําความรูไปประยุกตใช เพื่อพัฒนาชุมชน และ
แกปญหาตาง ๆ ในชุมชนได
8. ครูจัดกิจกรรม เกม และเพลง แฝงสาระและแงคิดทางคุณธรรม
การเก็บรวบรวมขอมูล
เริ่มตนจากการมอบหมายใหนักศึกษานําหนังสือขออนุญาตสถานศึกษา เพื่อที่จะทําการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูล
ที่สําคัญ หลังจากนัน้ ไดประสานงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา พรอมนัดหมายครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษาที่จะทําการสัมภาษณ ตอมาไดทําการวิจัยภาคสนาม ลงพื้นที่ปฏิบัติการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลที่สําคัญ
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหขอ มูล โดยการนําเอาขอมูลมาวิเคราะหเบื้องตน ดวยการจัดหมวดหมู (Category)
ตามวัต ถุประสงค จากนั้นจึ งทําการวิเคราะห เนื้ อหา (Content Analysis) ดวยหลักตรรกะเที ยบเคี ยงแนวคิด ทฤษฏีและ
งานวิ จัย ตามหลั กการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัย ขอมูล สถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ ก การหาความถี่
คาเฉลี่ย และรอยละ มาประกอบเพื่อความชัดเจนและสมบูรณในการวิเคราะหและสรุปผลขอมูล (คมพล สุวรรณกูฏ, 2558)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประสบการณเรียนรูจากการศึกษาลักษณะครูที่ดีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษแหงหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี
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ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห และนําเสนอตามลําดับดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ
จากการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลที่สําคัญ พบวา มากกวาครึ่งเปนหญิง (คิดเปนรอยละ 66.66) รองลงมาเปนเพศ
ชาย (คิดเปนรอยละ33.33) มีอายุอยูในชวงระหวาง 46-50 ป มากที่สุด (คิด เปนรอยละ 46.66) รองลงมา อายุในชวงอยู
ระหวาง 51-55 ป (คิดเปนรอยละ 33.33) อายุในชวงอยูระหวาง 35-45ป (คิดเปนรอยละ 13.33) และอายุอยูในชวงระหวาง
56-60 ป (คิดเปนรอยละ 6.66) ตามลําดับ วุฒิการศึกษา เกือบทั้งหมดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (คิดเปนรอยละ
80.00) รองลงมา ระดับปริญญาตรี (คิดเปนรอยละ 20.00) ตามลําดับ ตําแหนงทางราชการ ทั้งหมดรับราชการอยูในตําแหนง
ระดับชํานาญการพิเศษ (คิดเปนรอยละ 100.00) สถานภาพความเกี่ยวของกับครูที่ดี ทั้งหมดเกี่ยวของสัมพันธกับครูตนแบบ
(คิดเปนรอยละ 100.00) รองลงมา ครูดีเดน (คิดเปนรอยละ 77.33) หนึ่งแสนครูดี (คิดเปนรอยละ 40.00) และครูครุสดุดีวัน
ครูโลก (คิดเปนรอยละ 13.33) ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ลักษณะครูที่ดีดานคุณลักษณะ
จากการศึกษาลักษณะครูที่ดีดานคุณลักษณะ ผูวิจัยพอที่จะจําแนกแจกแจงไดวา
ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู พบวา มีความรักในอาชีพ/มีความเสียสละ มีการปฏิบัติหนาที่ในการสอนอยาง
เต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบในวิชาชีพ มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 40.00) รองลงมา มีการถายทอดความรูโดยไมหวังสิ่ง
ตอบแทน (คิ ด เป นร อยละ 33.33) และมี ค วามเชื่ อมั่ นในตนเองและมี ค วามภู มิ ใ จในวิ ช าชี พ ครู (คิ ด เป นร อยละ 26.67)
ตามลําดับ
ครูพรอมที่จะพัฒนาวิชาชีพของตน พบวา มีการสื่อสารที่ดี มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 53.33) รองลงมา มีการเขารวม
กิจกรรมและสนับสนุนองคกรเกี่ยวกับวิชาชีพครู มีการเขารวมอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของความเปนครู (คิดเปนรอยละ
40.00) และมีการวางแผนและตั้งเปาหมายกอนทํา (คิดเปนรอยละ 26.67) ตามลําดับ
ครู มี ก ารประพฤติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี แ ก ผู เ รี ย นทั้ ง ด า นศี ล ธรรม วั ฒ นธรรม อุ ป นิ สั ย ตลอดจนความเป น
ประชาธิปไตย พบวา เปนแบบอยางใหกับ นักเรี ยนเห็นทั้ง ทางวาจา กาย และจิตใจ ปฏิ บัติตนเปนผู นําที่ ดีในด านศีล ธรรม
วัฒนธรรม พัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพดานบุคลิกภาพใหทันตอเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยูเสมอ มากที่สุด (คิดเปนรอย
ละ 53.33) รองลงมา พัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพกอนจึงจะนําไปพัฒนาเด็ก (คิดเปนรอยละ 46.66) ตามลําดับ
ครูใฝรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ พบวา รูขอมูลขาวสารรอบตัวและเรื่องราวในทองถิ่น มากที่สุด (คิดเปนรอยละ
53.33) รองลงมา มีการแสวงหาความรูใหมๆอยูเสมอ มีการพัฒนาตนเองใหเปนครูแบบใหมในระบบสากลได มีความรูในวิชาที่
สอนอยางแทจริงและสามารถเชื่อมโยงความรูไปสูการปฏิบัติได (คิดเปนรอยละ 46.66) และเปนครูที่เนนความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง มีความรูในเทคนิคการสอนและสามารถประยุกตใชได (คิดเปนรอยละ 40.00) ตามลําดับ
ครูมีความเมตตาและเห็นคุณคาของศิษย พบวา สรางความรูสึกเปนมิตร รับฟงปญหาและใหความชวยเหลือศิษย ให
โอกาสศิษยแตละคนไดแสดงออกตามความสามารถ มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 53.33) รองลงมา เปนที่พึงพอใจและวางใจได
ตอศิษยทุกคน (คิดเปนรอยละ 46.66) และมีการแนะแนวทางการพัฒนาของศิษยทุกคนตามความถนัด แสดงผลงานที่นาภูมิใจ
ของศิษยแตละคนทั้งในและนอกสถานที่ (คิดเปนรอยละ 40.00) ตามลําดับ
ครูมีสุขภาพสมบูรณ พบวา กินอาหารที่มีประโยชน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 73.33) รองลงมา มีการตรวจสุขภาพ
ประจําป ออกกําลังกายสม่ําเสมอ (คิดเปนรอยละ 66.67) มองโลกในแงดี (คิดเปนรอยละ 46.66) และมีการปรับตัวใหเขากับ
สังคมและสิ่งแวดลอม (คิดเปนรอยละ 40.00) ตามลําดับ
ครูมีการคิดริเริ่มสรางสรรคทางวิชาการและใชกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อแกปญหาตางๆได พบวา ใหความสําคัญ
กับทุกความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 86.67) รองลงมา สงเสริมใหเด็กมีการคิดวิเคราะห สังเคราะห
แยกแยะ (คิดเปนรอยละ 53.33) และกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง (คิดเปนรอยละ 46.66) ตามลําดับ
ครู ส ร างความรู ที่ ดี ต อตนเองและผู อื่น พบว า ตระหนั กถึ ง คุ ณค าของตนเอง มากที่ สุ ด (คิ ด เป นร อยละ 80.00)
รองลงมา มีความจริงใจ (คิดเปนรอยละ 73.33) และเชื่อมั่นในความสามารถของตน มีการยอมรับและใหเกียรติกัน (คิดเปน
รอยละ 66.67) ตามลําดับ
ครูมีบทบาทตอการพัฒนาชุมชนสามารถเปนผูนําชุมชนได พบวา สรางความเปนกันเองและคุนเคยกับผูนําชุมชน
มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 40.00) รองลงมา ใชกิจกรรมนําพาชุมชนเขามามีสวนรวม ใหเกียรติ และใหความเคารพตอสมาชิก
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ในชุมชน (คิดเปนรอยละ 33.33) และมีปฏิสัมพันธที่ดีกับชุมชนเปนอันดับแรกในการทํางาน การแสดงออกถึงความตั้งใจและ
จริงใจที่จะทํางานในชุมชน (คิดเปนรอยละ 20.00) ตามลําดับ
ครูสามารถใชเทคโนโลยี ภาษา และการวิจัยเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง พบวา นําระบบการสารสนเทศ
ตางๆหรือระบบงานที่สรางในเฉพาะดาน มาใชในการเรียนการสอนได มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 33.33) รองลงมา สามารถใช
โปรแกรมที่สรางขึ้ นในการปฏิบัติงานเฉพาะด านได (คิดเปนรอยละ 24.67) และสามารถประยุ กตใชโปรแกรมพื้ นฐานให มี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน สามารถใชโปรแกรมในการวิเคราะหขอมูลเพื่ อการพัฒนาการเรียนการสอน สามารถใช
คอมพิวเตอรในการติดตอสื่อสารหรือการรับสงงานตางๆ (คิดเปนรอยละ 20.00) ตามลําดับ
ครูสามารถพัฒนาตนเองใหเปนครูแบบใหมในระบบสากลได พบวา ปรับตัวและพัฒนาตนเองในยุคที่เปลี่ยนไป มี
ความรูความสามารถที่จะใชเทคนิควิธีการเรียนการสอนในแบบใหมๆ มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 24.67) รองลงมา มีความรูใน
ดานเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย กระตือรือรนที่จะพัฒนา ทักษะและวิชาการที่ทันสมัย (คิดเปนรอยละ
20.00) ตามลําดับ
ครู ใช ภาษาชัด เจนถู กต อง พบว า ใช คําที่ชั ดเจนไม กํากวม มากที่ สุด (คิด เป นร อยละ 40.00) รองลงมา ใชภ าษา
ถูกตองตามหลักไวยากรณ รูจักคํ าและความหมายของแตละคําไดถูกตอง (คิดเปนรอยละ 24.67) มีการออกเสี ยงที่ถูกตอง
ชัดเจน สามารถเลือกใชถอยคําในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (คิดเปนรอยละ 20.00) และรูจักใชคําใหเหมาะสมกับบุคคลและ
โอกาส (คิดเปนรอยละ 13.33) ตามลําดับ
ครูแสดงตนแบบที่ดี พบวา ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจา และใจ มากที่สุด มีการรักษาคําพูด (คิด
เปนรอยละ 33.33) รองลงมา ครูแสดงพฤติกรรมที่อยูในศีลธรรม ครูรูจักขมใจตนเอง มีความอดทนอดกลั้นและอดออม (คิด
เปนรอยละ 24.67) และมีความรับผิดชอบ (คิดเปนรอยละ 20.00) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ลักษณะครูที่ดีดานความรูของครู
จากการศึกษาลักษณะครูที่ดีดานความรูของครู ผูวิจัยพอที่จะจําแนกแจกแจงไดวา
ครูมีค วามรู ในวิช าที่สอนอยางแทจริง สามารถเชื่ อมโยงความรูทั้ง การปฏิบัติ ในระดับสากลและในระดับท องถิ่ น
พบวา ครูตองรูจักรางหลักสูตรการเรียนการสอน ควรตองคํานึงถึงคานิยมตางๆ ความตองการของสังคม และเปาหมายของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 80.00) รองลงมา ครูตองมุงพัฒนาศักยภาพของผูเรียนทางดาน
ความรู และสติปญญา (คิดเปนรอยละ 53.33) ครูตองพัฒนาใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดี เกิดความรักในสิ่งที่ไดเรียนรู และการ
เรียนรู (คิดเปนรอยละ 46.66) และครูตองมีการตองพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (คิดเปนรอยละ
40.00) ตามลําดับ
ครูสงเสริมการคนพบวิธีการของตนเอง เสริมแรง และเสริมความสามารถ พบวา ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและ
วิธีการที่ผสมผสานภูมปิ ญญาไทยและความรูสากล มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 66.67) รองลงมา ครูเขาใจและเอาใจใสนักเรียน
เปนรายบุคคลและแสดงความเมตตาตอนักเรียนอยางทั่วถึง (คิดเปนรอยละ 60.00) ครูจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา
จูงใจและเสริมแรงใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเต็มตามศั กยภาพ ครูจัดกิจกรรมและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออกอยาง
สรางสรรค (คิดเปนรอยละ 53.33) และครูสงเสริมใหนักเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงตนเอง (คิดเปนรอยละ 24.67)
ตามลําดับ
ครูมีความรูดานการวิจัย คอมพิวเตอร และภาษาเพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู พบวา ครูตองมีทักษะใน
ดานภาษา ใช ภาษาอยางถูกต อง ครู ควรใชภ าษาตางประเทศค นคว าหาความรู อยางต อเนื่ อง มี ทักษะในการสื่อสารเป น
ภาษาอังกฤษได มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 53.33) รองลงมา ครูตองรูจักสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีคุณภาพความ
เหมาะสมดีทุกดาน ครูควรมีทักษะการเรียนรูเรื่อง ICT และจัดการเรียนรูไดเหมาะสมกับนักเรียน มีทักษะในการขวนขวายหา
ความรูที่ทันสมัยมาสอนและแลกเปลี่ยนกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ (คิดเปนรอยละ 46.66) และครูตองมีการทําวิจัยในชั้นเรียน
เปนประจํา อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง/ปการศึกษา (คิดเปนรอยละ 24.67) ตามลําดับ
ครูมีความรูดานเทคนิคการสอน จิตวิทยา การวัดและการประเมินผลและประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน พบวา ครูตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ครูตองจัดการเรียนรู เนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ
ใหเหมาะสมกับผูเรียน รวมถึงมีเทคนิคการสอนที่เหมาะสมแกผูเรียน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 60.00) รองลงมา ครูตองมี
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และประยุกตใชความรูมาปองกันและแกปญหาในชั้นเรียน จัด
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เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (คิด
เปนรอยละ 46.66) และครูตองใชวิธีการประเมินที่หลากหลายประเมินการพัฒนานักเรียน (คิดเปนรอยละ 40.00) ตามลําดับ
ครูรูขอมูลขาวสารรอบตัว และเรื่องราวในทองถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและฝกใหผูเรียนคิดวิเคราะหวิจารณได
พบวา ครูตองหาเนื้อหาที่มีความทันสมัยสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการในปจจุบัน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 60.00)
รองลงมา ครูตองทันตอเหตุการณสถานการณบานเมือง รวมทั้งขาวสารตางๆที่เกิดขึ้นประจําเพื่อที่จะไดนํามาเลากลาวและ
ตอบนักเรียนในกรณีที่นักเรียนถาม ครูตองสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะหและวิจารณในวิชาที่สอน (คิดเปนรอยละ 53.33)
และครูต องจัดให มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่นักศึ กษาตองมีการนําเสนอ แลกเปลี่ย นและรับ ฟงการแสดงประสบการณ
คิดเห็นของผูอื่นที่อาจแตกตางจากของตนเอง (คิดเปนรอยละ 46.66) ตามลําดับ
ตอนที่ 4 ลักษณะครูที่ดีดานการถายทอดความรู
จากการศึกษาลักษณะครูที่ดีดานการถายทอดความรู ผูวิจัยพอที่จะจําแนกแจกแจงไดวา
ครูสามารถประยุกตใชเทคนิคการสอนตางๆเชื่อมโยงความรูนั้นประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดลักษณะการสอนที่ดี
การสอนที่ดีควรมีลักษณะ พบวา มีการสงเสริมนักเรียนใหเรียนดวยการทํางานเปนกลุม นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นยอมรับ
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการสอนใหสัมพันธระหวางวิชาที่เรียนกับวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรเปนอยางดี มากที่สุด (คิดเปนรอย
ละ 53.33) รองลงมา มีการสงเสริมนักเรียนใหเรียนดวยการกระทําการไดลงมือทําจริง ใหประสบการณที่มี ความหมายหมาย
มีการตอบสนองความตองการของนักเรียน เรียนดวยความสุข ความสนใจ กระตือรือรนใน การทํากิจกรรมตาง ๆ (คิดเปนรอย
ละ 46.66) และมีการใชสื่อการสอน จําพวกโสตทัศนวัสดุ เพื่อเราความสนใจ ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น (คิดเปน
รอยละ 40.00) ตามลําดับ
ครูสามารถอบรมนิสัยใหมีศีลธรรมเพื่อเปนบรรทัดฐานในการใชชีวิตรวมกับผูอื่น พบวา ใหเปนผูหนักแนนในเหตุผล
ไมเชื่องมงาย ตื่นขาว มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 60.00) รองลงมา ใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง ที่จะงดเวนจากกรรมชั่ว และ
รับผิดชอบตอผูอื่น ดวยการชวยเหลือเกื้อกูลทําความดี (คิดเปนรอยละ 53.33) ใหถือวาคุณธรรม ความสามารถ ความดีความ
ชั่วที่ทํา เปนเครื่องมือวัดความทรามหรือความประเสริฐของมนุษย (คิดเปนรอยละ 46.66) และใหถือวาบุคคลมีสิทธิและหนาที่
โดยธรรมชาติ โดยเทาเทียมกัน สามารถทําตนใหเลวลงหรือดีขึ้น (คิดเปนรอยละ 33.33) ตามลําดับ
ครูจัดกิจกรรมเน นการฝ กปฏิ บัติ พบว า วิธีส อนแบบบทบาทสมมุติ มากที่สุ ด (คิด เปนรอยละ 60.00) รองลงมา
วิธีการสอนแบบสาธิต วิธีการสอนแบบมีสวนรวม (คิดเปนรอยละ 53.33) และการเรียนรูจากสภาพจริง (คิดเปนรอยละ 40.00)
ตามลําดับ
ครูสามารถพัฒนาให ผูเรียนใฝรู และก าวทันเทคโนโลยีต ลอดจนสามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดด วยตนเอง
พบวา สอนใหผู เรี ย นเลือกใช เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับ การเรี ย นรู มากที่ สุด (คิด เปนรอยละ 66.67) รองลงมา ใหผู เรี ย น
แสวงหาความรูดวยตนเองโดยการใชเ ทคโนโลยีใหเ ปนประโยชน (คิดเปนรอยละ 53.33) และครูมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยี ครูสอนคุณประโยชนและโทษของเทคโนโลยี (คิดเปนรอยละ 33.33) ตามลําดับ
ครูสามารถ พัฒ นาใหผูเรี ยนมองกว าง คิดไกล วิ เคราะหแ ละเลื อกใชขาวสารขอมูล ใหเ กิดประโยชนตอตนเองได
พบวา ครูใหผูเรียนหาขาวใหมมาเลาใหเพื่อนฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเพื่อนๆในชั้นเรียนและครู ครูศึกษาขอมูลมา
อยางถูกตอง และชัดเจน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 53.33) รองลงมา ครูศึกษาขาวสารใหม ๆอยูตลอดเวลารูขอมูลขาวสาร
รอบตัว และเรื่องราวในทองถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและฝกผูเรียนคิดวิเคราะหวิจารณได (คิดเปนรอยละ 46.66) และเอาใจ
ใสคนควาความรูอยูเสมอ รูและตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอยูเสมอ (คิดเปนรอยละ 40.00) ตามลําดับ
ครูสรางสถานการณตัวอยาง ปญหาสถานการณที่เหมาะสมกับวัย และกระตุนความคิด พบวา การแสดงบทบาท
สมมุติ มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 60.00) รองลงมา สรางตัวอยางแนวทางในการสรางสถานการณ (คิดเปนรอยละ 53.33) ครู
สรางหรือจําลองสถานการณใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูผานกิจกรรม (คิดเปนรอยละ 46.66) และใชสื่อเพื่อนําเสนอ
สถานการณปญหา (คิดเปนรอยละ 40.00) ตามลําดับ
ครู พั ฒ นาใหผู เ รี ย นเรี ยนรู เ รื่ อ งราวต าง ๆ ของชุ ม ชน สามารถนํ าความรู ไ ปประยุ กต ใ ช เพื่ อพั ฒ นาชุ ม ชน และ
แกปญหาตาง ๆ ในชุมชนได พบวา ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร มากที่สุด (คิดเปน
รอยละ 73.33) รองลงมา หาวิ ธีการสนับ สนุนให มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ การพัฒ นาระหวางชุ มชน (คิด เปนรอยละ
60.00) และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ (คิด
เปนรอยละ 53.33) ตามลําดับ
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ครูจัดกิจกรรม เกม และเพลง แฝงสาระและแงคิดทางคุณธรรม พบวา บทความรูที่สอดคลองคุณธรรมจริยธรรม
มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 80.00) รองลงมา นิทานอีสป (คิดเปนรอยละ 60.00) สารคดีพระพุทธศาสนา วันประสูติ วันตรัสรู
วันปรินิพพาน (คิดเปนรอยละ 53.33) สวดมนต ตอนเชากอนเขาชั้นเรียน (คิดเปนรอยละ 40.00) และเพลงดั่งดอกไมบาน ให
เด็กฟงทุกวัน (คิดเปนรอยละ 33.33) ตามลําดับ
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1. ดานคุณลักษณะครู
ครูต องมีค วามรั กในอาชี พครู เพราะการที่เ ราจะประกอบอาชี พอะไรก็ ตามเราตองรั กในสิ่ งที่ ทําแล วทุ กอยางจะ
ออกมาดี ตองมีความเสียสละที่จะใหความรูอยางแทจริง ทุมเทเวลาในการเรียนการสอน ใหความรูและสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมใหแกเด็ก ศึกษาหาความรูใหตนเองตลอดเวลา ศึกษาขาวสารใหม ๆ อยูตลอด และนําความรูที่ไดนั้ นมาถายทอด
ใหแกเด็ก และสอนใหเด็กรูจักคิดวิเคราะห และนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม ในการสอนจะมีการใช
เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู ซึ่งครูจะตองมีความรูในดานเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย หาวิธีการสอนที่
หลากหลาย ไมสอนแบบจําเจ นักเรียนจะไดไมเบื่อ ครูจะใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือ เนนการทํางานกลุม เพื่ อใหนักเรียน
ปรึกษารือ และไดลงมือทํา มีสัมพันธกับครู ไมเพียงแตสอนวิชาการอยางเดียว แตการเปนครูจะตองประพฤติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีแก นักเรี ยน ทั้ งดานศีลธรรม วัฒนธรรม อุปนิสั ย ตลอดจนความเปนประชาธิปไตย เพราะครูนั้นตองพัฒนาตนเองให มี
ประสิทธิภาพกอนจึงจะนําไปพัฒนาเด็ก ครูจะตองดูแลสุขภาพอยูเสมอ มีการตรวจสุขภาพ ออกกําลังกาย และรับประทาน
อาหารที่มี ประโยชน ครู มีความคิด ริเริ่ มสร างสรรคท างวิ ชาการ และใชกระบวนการคิดวิ เคราะห เพื่อแกไขปญ หาตางๆได
เพื่ อใหเ ด็กมี การคิ ดวิ เ คราะหนักเรี ยนได เ รีย นรู ดวยตนเอง ครูต องมีค วามมั่นใจในความสามารถของตนเอง มี กิจกรรมใน
โรงเรียนเกี่ยวกับงานประเพณี เพื่อสรางความเปนกันเองและคุนเคยกับผูนําชุมชน
2. ดานความรูของครู
ครูจะตองมีความรูในวิชาที่ครูจะสอนอยางแทจริง ตองมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
และรางหลักสูตรการเรียนการสอน ครูเสริมแรงและเสริมความสามารถ โดยครูเตรียมการสอนเนื้อหาและวิธีการผสมผสานภูมิ
ปญญาไทย ครูจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ครูจะมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเปนประจํา ครู
สร างบทเรีย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน และต องมีทั กษะกระบวนการคิด การจั ด การ และประยุ กต ใ ชค วามรู ม าป องกันและ
แกปญหาในชั้นเรียน ครูตองทันเหตุการณบานเมือง ขาวสารที่เกิดขึ้น เพื่อมาเลากลาวและตอบนักเรียนในกรณีที่นักเรีย นถาม
ฝกใหผูเรียนคิดวิเคราะหวิจารณไดอาจจะในชั่วโมงโฮมรูม ครูดูขาวที่เกี่ยวกับวิทยาการหรือความรูใหม ๆ ที่เปนประโยชนกับ
นักเรียนก็จะนํามาพูดคุยกัน ถายทอดและแลกเปลี่ยนความคิดกัน เพื่อใหเด็กรูทันขาวสารบานเมือง
3. ดานการถายทอดความรู
ครูส งเสริม นักเรียนให เรีย นดวยการกระทํา การได ลงมื อทําจริ ง ใหประสบการณ ที่มีค วามหมาย และสง เสริ มให
นักเรียน ทํางานเปนกลุมนักเรียนคิดเห็นซึ่งกันละกัน ครูอบรมนิสัยใหมีความรับผิดชอบตอตนเองงดเวนการทําชั่ว รับผิดชอบ
ตอผูอื่น ดวยการชวยเหลือเกื้อกูล ทําความดีกับเพื่อนคุณครูและผูอื่น ครูจะเนนการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติ เพื่อใหนักเรียนได
ลงมื อ ทํ า และสอนให ผู เ รี ย นรู จักแสดงหาความรู ด ว ยตนเอง โดยการใช เ ทคโนโลยี ใ ห เ ป น ประโยชน โดยครู จะต องมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ครูสรางสถานการณจําลอง ใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูผานกิจกรรม ครูจัดกิจกรรม
เกม เพลงและแฝงสาระและแงคิดทางคุณธรรมอาจเปนนิทานอีสป สารคดีพระพุทธศาสนา วันประสูติ วันตรัสรู วันปรินิพาน
หรืออาจใหเพลงดั่งดอกไมบาน ใหเด็กฟงทุกวัน

ขอเสนอแนะ
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ควรมีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และมีจิตวิญญาณของความเปน ครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครู หรือ
เพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้ง ปรับระบบการประเมิน
สมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
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การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะวิชาชีพครู และ 2) ปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาตนสูคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพครูที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใชวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลที่สําคัญ
ประกอบไปดวย ครูผูสอนสังคมศึกษา ผูบริหารวิชาการกลุมสาระการเรียนรูลังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และผูบริหาร
สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 12 คน ขอมูลที่ไดนํามาจําแนกหมวดหมู และวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยหลักตรรกะเที ยบเคียงแนวคิด
ทฤษฎี
ผลการศึกษา คุณลักษณะวิช าชีพครู พบวา 1) ด านความรู ครูมีความแมนยาในเรื่องความรู แม ไมจบตรงตาม
วิชาเอกที่สอน ครูมีความเขาใจและใช Internet ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล ใชขอสอบวัดผลความรูความจํา
ควบคูกับการประเมินพฤติกรรมผูเรียน การลงโทษ ไมใชความรุนแรง พูดจาตักเตือนใหนักเรียนคิดไดดวยตนเอง จัดสภาพและ
บรรยากาศหองเรียน เกาอี้ โตะเรียน ใหเปนระเบียบเรียบรอย และมีสื่อการสอนที่พรอม 2) ดานการพัฒนาตน ครูไดรับการ
อบรมอยูเปนประจํา มีความทุมเทใหกับการเรียนการสอน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี แตงกายเรียบรอย พูดจาไพเราะนาฟง
แสวงหาขอความรูจากตําราหลายแหลง ทันตอเหตุการณ เปนแบบอยางที่ดี มีวินัยตอตนเอง สรางสื่อการสอนที่ครอบคลุม
เนื้อหา นาสนใจ และทันสมัย มีการเตรียมเนื้อหาการสอนแบบเจาะลึก เขียนแผนการสอน วางตัวอยางเหมาะสม ใชคําพูด
สุภาพ ไมสนิทกับนักเรียนมากเกินไป และ 3) ดานความสัมพันธกับบุคคลและสังคม ครูและนักเรียนมีสวนรวมในงาน และ
ชวยเหลือชุมชน เอาใจใสนักเรียนอยางเทาเทียม ใหความรักความเมตตา และเขาใจความแตกตางของนักเรียน ชวยเสริมแรง
ทางบวก เปนที่พึ่ง และใหการชวยเหลือนักเรียน มีความเปนกลาง มอบความรักความเมตตาอยางเทาเทียม ครูตางชวยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน แตสิ่งที่เปนปฏิปกษตอความเจริญของนักเรียนที่ครูไมควรปฏิบัติ ก็คือ การทําโทษทั้งหอง การทําโทษ
รุนแรง และความไมรับผิดชอบในหนาที่ของครู
ปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาตนสูคุณลักษณะทางวิชาชีพครูที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 พบวา
1) ดานทักษะชีวิตและการทํางาน วิธีการสอนสวนใหญครูจะใชวิธีการสอนแบบโครงงาน การทํางานกลุม และการใชบทบาท
สมมุติ แตปญหาที่เกิดขึ้นมักจะเปนในเรื่องเวลาไมเพียงพอ นักเรียนขาดความรับผิดชอบ และผูนําใชอํานาจในทางที่ผิด ครูจึง
ตองเขาไปแกปญหาความรุนแรง ชี้แนะวิธีการคนหาขอมูล และคอยใหกาลังใจกระตุน 2) ดานทักษะการเรียนรู วิธีการสอน
สวนใหญครูจะใชวิธีการใหนักเรียนศึกษาคนควา หาความรูดวยตนเอง ทํางานกลุม ใชการโตวาที การอภิปราย แลกเปลี่ยน
ทัศนะ ปญหาที่เกิดขึ้น สวนใหญจะพบปญหาในเรื่องของเวลาไมเพียงพอ ความขัดแยงภายในกลุม และความไมถูกตองของ
ขอมูล แนวทางการแกไข ครูจะใหนักเรียนศึกษาคนควานอกชั่วโมงเรียน ใหใชหลักประชาธิปไตยในการตัดสินใจ และใหมี
ความหลากหลายของแหลงขอมูล และ 3) ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ครูจะสงเสริมใหนักเรียนใชสมารทโฟนใน
การคนหาขอมูลในเรื่องที่สนใจ โดยใหผูเรียนวิเคราะหเหตุผล ปญหาที่พบ มักเปนปญหาในเรื่องของการเลนโทรศัพทมากกวา
คนควาขอมูล แนวทางการแกไข ครูตองเอาใจใส ใหกําลังใจ คอยใหคําปรึกษาชี้แนะ สรางความทาทาย และเดินสํารวจผูเรียน
อยางทั่วถึง
ขอเสนอแนะสําคัญ เด็กและเยาวชน ควรไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมีความสามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค เพื่อ
นําความรูที่ไดมาพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโต โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู ควบคูกับการเรียนรูจาก
แบบอยางที่ดีจากครู โดยครูตองไมตักตวงผลประโยชนจากเด็ก เสริมสรางใหเด็กพัฒนาตนเอง ใหเปนผูอยากรู คิดเปน ทําเปน
แกปญหาได
คําสําคัญ: คุณลักษณะวิชาชีพครู, การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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The objectives of this research were to study 1) the teacher professional characteristics 2)
Obstracles to self-development aims to teacher profession characteristics appropriated to learning
management in 21st. century. It is a qualitative research in-depth interview with 12 key-informants
including social studies teachers, executives of social studies teachers and educational executives. The
collected data has been grouped and analyzed from rational concept compare to theories and
methodologies.
The results revealed that:
1) Teacher professional characteristics should be comprised of 3 important aspects:
a)Knowledge: Teachers should have accuracy knowledge in content of subject, make more effective and
use information and communitcation technologies for learning and instruction b) Professional
development: teachers need to engage in workshop, have commitment to instruction, be a role model
with good manner, be enthusiastic for knowledge development including updating skill and
making interested instructional media, preparing lecture content and lectural planning in detailed. And c)
relationship between individual and society: Teachers and students should be participated with
surrounding community by positive driving to students.
2) The obstracles of teacher professional characteristic development appropriated for
Learning management in 21st. century were as follows; a) life skill: must have student time in works and
role plays. b) learning skill: conflict between group and class discussion, should be added time for
practice and adopting democratic classroom c) information technology: using mobile phone for Informal
connection.
Recommendation: Children and youth should be developed and encouraged to become
creative, critical thinkers with information technology to develop country by harmonizing learning from
role model teachers who is support student to be enthusiastic learners with problem solving skills.
Keywords: Teacher Profession Characteristics, Learning Management in 21st. Century
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สืบเนื่องจากนักศึ กษาวิชาชีพครู สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศ าสตร มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏรําไพพรรรณีภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 เกิดความกังวลในเรื่องความพรอมของตนเอง ในการจัดการเรียนการสอนสาระ การเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในอนาคตอันใกลนี้ เพราะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไดมีการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหมีความเขมขนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในปจจุบันสังคมโลกไดเขาสูศตวรรษที่ 21 อันมีการเปลี่ยนแปลงใน
ดานตาง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เขาสูการเปนยุคแหงอุตสาหกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม สงผล
ใหนักศึกษาวิชาชีพครู ขาดความมั่นใจในการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่งความเปนครูในอนาคต ตองเปลี่ยนแปลงตัวเองโดย
สิ้นเชิง ตางจากครูในศตวรรษที่ผานมา ที่เนนการเตรียมคน เพื่อออกไปเปนแรงงานในสายพานการผลิตในยุคเกษตรกรรม ยุค
อุตสาหกรรม และยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จําตองเตรียมคนออกไปเปนคนทํางานที่ใชความรู
(Knowledge Worker) และเปนบุคคลพรอมเรียนรู (Learning Person) ไมวาจะประกอบสัมมาชีพใด ซึ่งมนุษยในศตวรรษ
ที่ 21 ตองเปนบุคคลพรอมเรียนรู และเปนคนทํางานที่ใชความรู แมจะเปนชาวนาหรือเกษตรกรก็ตาม ทักษะสําคัญที่สุดของ
ศตวรรษที่ 21 จึงเปนทักษะของการเรียนรู (Learning Skills) การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จําตองเปนเชนนั้น เพราะตองเตรียม
คนใหเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไมถึง คนยุคใหมจึงตองมีทักษะสูงในการเรียนรูและปรับตัว
ครูจึงตองพัฒนาตนเองใหมีทักษะของการเรียนรูดวย ในขณะเดียวกันก็ตองมีทักษะในการทําหนาที่ครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งไม
เหมือนการทําหนาที่ครูในศตวรรษที่ 20 หรือ 19 ความเปนครูในสังคมไทยปจจุบันกําลังเผชิญกับปญหารุมเรารอบดาน แต
ปญหาใดก็ไมเทากับวิกฤติศรัทธาในวิชาชีพครู ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาเปนกระแสใหมทั่วโลก เพราะในยุคที่โลกกาลัง
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กาวหนาเขาสูศตวรรษที่ 21 สภาพของโลกนี้เปลี่ยนไปเปนโลกแหงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี เปนสังคมโลกที่สลับซับซอน
เชื่อมโยงและเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (รุง แกวแดง, 2543; วิจารย พานิช, 2555 : 18)
ดวยเหตุ นี้ ผู วิจัยจึ ง มี ค วามสนใจที่จะศึ กษาคุ ณลั กษณะทางวิ ช าชี พ ของครู สั ง คมศึ กษา ปญ หาอุ ป สรรคและ
ขอเสนอแนะทางการพัฒนาตนสูคุณลักษณะทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา ซึ่งนําไปสูแนวทางในการปฏิบัติงานใหนักศึกษาวิชาชีพ
ครูเกิดแรงผลักดันใหมีการพัฒนาตนเอง ใหปฏิบัติตนเปนไปตามคุณลักษณะวิชาชีพครู และสามารถจัดการเรียนการสอนได
อยางมั่นใจ มีความถูกตอง เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อันจะสงผลใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยาง
เต็มตามประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองที่ดี และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศสืบไป

ที่ 21

ไพพ

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะวิชาชีพครู
2. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาตนสูคุณลักษณะทางวิชาชีพครูที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษ

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
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วิธีการดําเนินการศึ กษาเฉพาะกรณี จากหลายกรณี ศึกษา (Multi Case Study) ในที่นี้ใช การวิ จัยเชิง คุณภาพ
(Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และการทําการศึกษาภาคสนามดวยวิธีการ
สัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key-informant) ซึ่งปรากฏรายละเอียดวิธีที่ใชในการศึกษา ดังนี้
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตเนื้อหา ผูวิจัยทําการศึกษาคุณลักษณะวิชาชีพครูที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
สงผลตอทั กษะผูเรี ยน 3 ประการ คื อ ทักษะชี วิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรู และทั กษะดานสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี
2. ขอบเขตพื้นที่ ทําการศึกษาครูผูสอนสังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใน 2
กรณีศึ กษา (Multi Case Study) ได แก โรงเรี ย นมั ธยมศึ กษาขนาดใหญ พิเ ศษแห งหนึ่ งในจั งหวัด จันทบุ รี และโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาขนาดใหญแหงหนึ่งในจังหวัดตราด
3. ขอบเขตเวลา ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557
แนวคิดนําที่ใชในการศึกษา
ผูวิจัยทําการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหแนวความคิดที่เกี่ยวของแลวนํามา
กําหนดเปนแนวคิดนําที่ใชในการศึกษา (Core Concept) ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงแนวคิดนําที่ใชในการศึกษา
ที่มา : พัฒนาโดยผูวิจัย, 2558
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นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา
คุณลักษณะวิชาชีพครู หมายถึง ลักษณะของครูตามที่ผูวิจัยศึกษาเอกสาร เพื่อใชเปนแนวคิดนําในการศึก ษา 3

รรณ

ดาน ดังนี้
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1) ดานความรู ประกอบดวย การใชสติปญญาในดานตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการ
สอนตรงตามวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษา ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน วิธีการที่ใชในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนักเรียน ความสามารถจัดสภาพและบรรยากาศในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู การทําวิจัยทางการ
ศึกษา
2) ดานการพัฒนาตน ประกอบดวย ไดรับการฝกอบรมและทากิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ การอุทิศตนเพื่อมุงพัฒนา
ผูเรียนโดยไมหวังผลประโยชน การปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจา ใจ การแสวงหาขอมูลและขาวสารใหม ๆ มา
ใชในการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานและจรรยาบรรณที่ครูพึงปฏิบัติไมใหบกพรอง การสรางสื่อการสอนใหมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ตองทาในการเตรียมการสอน การปฏิบัติตนใหนาเคารพนับถือ
3) ดานความสัมพันธกับบุคคลและสังคม ประกอบดวย การใหบริการตอสังคมในดานตาง ๆ การทํางานรวมกับผูอื่น
และชุมชน การมอบความรักและเมตตาเอาใจใสใหแกนักเรียน การชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจแกนักเรียน การใหความเทา
เทียมเสมอภาคแกผูเรียน ความสามัคคีชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกั นของครู สิ่งที่เป นปฏิปกษตอความเจริญทางรางกาย
อารมณ สังคม สติปญญาของนักเรียน
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 หมายถึง การที่นักเรียนเปนผูที่มีความดีเดนทั้งในเนื้อหาวิชาการและทักษะในการดําเนิน
ชีวิต สามารถรับมือกับปญหาและการเปลี่ยนแปลงไดอยางชาญฉลาด ถือเปนพลเมืองหรือแรงงานในอนาคตที่สังคมตองการ
และเปนผลลัพธที่สําคัญของการดําเนินการตามกรอบความคิดดานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย ทักษะ 3 ประการ
ดังนี้
1) ทักษะชีวิตและการทํางาน เปนผูมีความยืดหยุนและมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณ ที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยงได สามารถทํางานและเรียนรูไดดวยตนเอง มีความเปนผูนํา สรางผลงานของตนเอง รับผิดชอบตอผลงานที่เกิดขึ้น
รวมทั้งสามารถทํางานรวมกับคนจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายได
2) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม มีทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหเปนคนทันโลกใชความคิด
อยางมีวิจารณญาณ คิดอยางเปนเหตุเปนผล เปนระบบ เพื่อมองภาพรวม นําสูการแกปญหา รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารและ
การรวมมือกับผูอื่น และรูจักคิดอยางสรางสรรคหรือปรับเปลี่ยนมุมมองในการคิดเพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหม ๆ
3) ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตองมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหสามารถ
เขาถึงแหลงขอมูล ประเมินขอมูล และนําขอมูลไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการสรางสื่อ
ดวยตนเอง สามารถวิเคราะหวัตถุประสงคตาง ๆ ของสื่อที่มีอยูอยางหลากหลาย เพื่อใหรูทันสื่อ สามารถเลือก คัดกรองเฉพาะ
ขอมูลที่มีประโยชน
การเลือกพื้นที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัย เจาะจงเลือกโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ ที่ตั้งอยูในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 17 จํานวน 2 โรงเรียน เนื่องจากทั้งสองโรงเรียนมีนักเรียนเขารับการศึกษาเลาเรียน
อยูเปนจํานวนมากและหลากหลายวัฒนธรรม จึงเปนการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ และความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนของครูผูสอนทั้งสองโรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพสูง
วิธีการเขาถึงผูใหขอมูลที่สําคัญ
ผูวิจัย ไดยื่นหนัง สือขอความอนุเคราะหเก็ บรวบรวมขอมูลต อผูอํานวยการโรงเรียน พรอมทั้ง แนะนําตั วนักวิจัย
จากนั้นจึงชี้แจงใหทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล และขออนุญาตเขาพบเพื่อทําการสัมภาษณ
เจาะลึกผูใหขอมูลทีส่ ําคัญ และเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
ในการเขาถึงผูใหขอมูลที่สําคัญ ผูวิจัยแสดงวัตถุประสงคของการสัมภาษณเจาะลึก รวมทั้งบอกถึงวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลเหลานี้จะใชนามสมมุติทั้งสิ้น จากนั้นจึงถามความสมัครใจในการใหสัมภาษณขอมูลเชิงลึก หากผูใหขอมูล ที่สําคัญยินดี
ใหขอมูลจึงดําเนินการสัมภาษณตอไป และกอนยุติการสัมภาษณ ผูวิจัยไดขออนุญาตอีกครั้งในการนําขอมูลรายละเอียดตาง ๆ
ไปในใชประกอบการวิเคราะหในภาพรวมของการศึกษา (Holistic Approach)
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ดวยการใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth
Interview) เปนการรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง ความเชื่อมโยง และความตรงของเรื่องราว กระตุนใหผูใหขอมูลที่
สําคัญใหขอมูลโดยที่ไมขัดจังหวะ จะถามเพียงบางครั้งเพื่อขอสรุปประเด็นหรือขอความชัดเจนในเรื่องราวที่ผูใหขอมูลไดใหไม
ชัดเจนเทานั้น จากนั้นดําเนิ นการตรวจสอบความถู กตองของขอมูลที่ผูใหข อมูลที่ สําคัญไดใหไวแล ว โดยนํามาจัดหมวดหมู
(Category) รวบรวมเขาดวยกัน พรอมตีความ วิเคราะห และสังเคราะห เพื่อใหไดผลของขอมูลในการวิจัย
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา
ครูผูสอน ผูบริหารวิชาการกลุมสาระการเรีย นรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และผู บริหารสถานศึกษา ใน
ฐานะ ผู ซึ่ง เป นบุ ค คลสํ าคัญ (Key Persons) ที่ เ กี่ ยวข องกับ การจั ด การเรี ย นการสอนในโรงเรีย น 2 แห ง ประกอบด วย
1) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษแหงหนึ่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เปดระดับมัธยมศึกษาตอนตน รับเฉพาะ
นักเรีย นชาย และระดับมั ธยมศึ กษาตอนปลาย รับทั้ งนักเรียนชายและหญิง รวมจํานวน 71 ห องเรีย น จํานวนนั กเรีย น
ทั้งสิ้น 3,039 คน มีครูทั้งหมดจํานวน 162 คน และ 2) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญแหงหนึ่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ตราด เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย รวมจํานวน 52 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,069 คน มีค รู
ทั้งหมดจํานวน 117 คน
ผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key-informant)
อาศั ยการค นหาดวยการอางอิง ตอเนื่องปากต อปาก (Snowball Sampling Technique) (วิ รัตน คํ าศรี จันทร ,
2554) จากบุคคลสําคัญ (Key Persons) ปรากฏผูใหขอมูลที่สําคัญ ประกอบดวย ครูผูสอน ผูบริหารวิชาการกลุมสาระการ
เรียนรูลังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 12 คน
แนวประเด็นที่ใชในการสัมภาษณเจาะลึก (Interview Guide)
การวิจัยนี้ ไดใชแนวการสัมภาษณแบบเจาะลึก ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ
1.1 อายุ
1.2 เพศ
1.3 ระดับการศึกษา
สวนที่ 2 คุณลักษณะวิชาชีพครูสังคมศึกษา
2.1 ดานความรู
- การใชสติปญญาในดานตาง ๆ เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอน ตรงตามวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษา
- ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
- วิธีการที่ใชในการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักเรียน
- การใชความรูดานจิตวิทยาสําหรับครูกับนักเรียน
- ความสามารถจัดสภาพและบรรยากาศในหองเรียน ใหเอื้อตอการเรียนรู
- การทําวิจัยทางการศึกษา
2.2 ดานการพัฒนาตน
- ไดรับการฝกอบรมและทํากิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ
- การอุทิศตนเพื่อมุงพัฒนาผูเรียน โดยไมหวังผลประโยชน
- การปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจา ใจ
- การแสวงหาขอมูล และขาวสารใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน
- มาตรฐานและจรรยาบรรณ ที่ครูพึงปฏิบัติไมใหบกพรอง
- การสรางสื่อการสอนใหมีประสิทธิภาพ
- สิ่งที่ตองทําในการเตรียมการสอน
- การปฏิบัติตนใหนาเคารพนับถือ
2.3 ดานความสัมพันธกับบุคคลและสังคม
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- การใหบริการตอสังคมในดานตาง ๆ
- การทํางานรวมกับผูอื่นและชุมชน
- การมอบความรักและเมตตาเอาใจใสใหแกนักเรียน
- การชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังแกนักเรียน
- การใหความเทาเทียม เสมอภาคแกผูเรียน
- ความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของครู
- สิ่งที่เปนปฏิปกษตอความเจริญทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาของนักเรียน
สวนที่ 3 ทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
3.1 ทักษะชีวิตและการทํางาน
- มีความยืดหยุนปรับตัวเขากับสถานการณที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
- สามารถทํางานและเรียนรูไดดวยตนเอง
- มีความเปนผูนํา
- สรางผลงานของตนเองได
- รับผิดชอบตอผลงานที่เกิดขึ้น
- สามารถทํางานรวมกับคนจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายได
3.2 ทักษะการเรียนรู
- คิดอยางมีวิจารณญาณ
- คิดอยางเปนเหตุเปนผล เปนระบบ เพื่อมองภาพรวม นําสูการแกปญหา
- มีทักษะในการสื่อสาร และรวมมือกับผูอื่น
- คิดอยางสรางสรรค หรือปรับเปลี่ยนมุมมองในการคิด เพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหม ๆ
3.3 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
- สามารถเขาถึงแหลงขอมูล
- สามารถประเมินขอมูล
- นําขอมูลไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
- สามารถใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการสรางสื่อดวยตนเอง
- สามารถวิเคราะหวัตถุประสงคตาง ๆ ของสื่อที่มีอยูอยางหลากหลาย เพื่อใหรูทันสื่อ
- เลือก คัดกรอง เฉพาะขอมูลที่มีประโยชน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัย วิเคราะหขอมู ลโดยการพรรณนาวิเ คราะห (Analytical Description) ด วยการจัดหมวดหมู (Category)
วิเคราะหตามหลักตรรกะเทียบเคียงแนวคิดทฤษฎีควบคูกับบริบท และใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) บรรยาย
ผลการศึกษา ไดแก คารอยละ ความถี่ และแสดงขอมูลบางสวน มาประกอบเพื่อความชัดเจนและสมบูรณในการวิเคราะหและ
สรุปผลขอมูล (คมพล สุวรรณกูฏ, 2558)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาวิชาชีพครูทราบถึงคุณลักษณะวิชาชีพครู
2. นักศึกษาทราบถึงปญหาและแนวทางในการพัฒนาตนสูลักษณะวิชาชีพครูสังคมศึกษา
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ผลการวิจัย

ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห และนําเสนอตามลําดับดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ
จากการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลที่สําคัญ พบวา มากกวาครึ่งเปนเพศหญิง (คิดเปนรอยละ 66.67) สําหรับสวนที่
เหลือเปนเพศชาย (คิดเปนรอยละ 33.33) มีอายุระหวาง 26-35 ป มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 41.67) รองลงมา มีอายุระหวาง
46-55 ป (คิ ดเปน รอยละ 33.33) และอายุอยู ในชวงระหวาง 36-45 ป (คิดเป นรอยละ 25.00) ตามลําดับ ครึ่งหนึ่งจบ
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การศึ กษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 50.00) รองลงมา จบการศึกษาระดั บปริญ ญาโท (คิด เปนร อยละ 33.33) และจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ
ตอนที่ 2 คุณลักษณะวิชาชีพครู
ผูวิจัยพอที่จะจําแนกออกเปน 3 ดาน ดังนี้
1. ดานความรู
การใชสติปญญาในดานตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูมีความแมนยําในเรื่องความรู มีความรู
รอบดานและแตกฉาน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 33.33) รองลงมา ครูทําใหนักเรียนสามารถคิด วิเคราะห แยกแยะได ครู
ศึกษาขอมูลจากหลายแหลง เพื่อความนาเชื่อถือ (คิดเปนรอยละ 16.67) และ ครูวิเคราะหตัวชี้วัดของชั้นปนั้น ๆ ครูพูดจากสิ่ง
ที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม ครูตองมีความรูในการออกแบบการเรียนการสอน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ
การจัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษา พบวา ไมตองจบตรงตามเอกเสมอไป มากที่สุด (คิดเปน
รอยละ 58.33) รองลงมา จบการศึกษาโดยตรงตามเอก (คิดเปนรอยละ 41.67) ตามลําดับ
ความสามารถจัดการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูควรมีความรูในการใช Internet มากที่สุด
(คิดเปนรอยละ 58.33) รองลงมา Power Point, คลิป VDO (คิดเปนรอยละ 33.33) ใชคําถามกับรูปภาพ (คิดเปนรอยละ
16.67) และ โทรศัพท ทําเอกสารประกอบการเรียน โทรทัศน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ
วิธีการที่ใชในการประเมินผลการศึกษาของนักเรียน พบวา ใชขอสอบวัดผลความรูความจํา มากที่สุด (คิดเปนรอยละ
91.67) รองลงมา ประเมินจากพฤติกรรมผูเรียน (คิดเปนรอยละ 58.33) งานกลุม/งานเดี่ยว (คิดเปนรอยละ 41.67) วัดผล
ปฏิบัติ ความถนัด (คิดเปนรอยละ 16.67) และ แบบฝกหัดทายบท ถามตอบในหองเรียน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ
การใชความรูดานจิตวิทยาสําหรับครูกับนักเรียน พบวา ครูใชวิธีการลงโทษไมรุนแรง การพูดตักเตือนไมรุนแรง/คิด
ไดดวยตนเอง มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 41.67) รองลงมา การเสริมแรง การเปนมิตรกับผูเรียน (คิดเปนรอยละ 33.33) และ
การใหเกียรติซึ่งกันและกัน (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ
ความสามารถจัดสภาพและบรรยากาศในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู พบวา ครูอาศัยการจัดระเบียบเกาอี้ โตะ
เรียนและหองเรียนใหเปนระเบียบ มีความพรอมในเรื่องของสื่อ มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 41.67) รองลงมา ครูจัดการให
นักเรียนจัดระเบียบตนเองใหเรียบรอยเรื่องการแตงกาย ใหนักเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน จัดใหมีผลงานนักเรียนจัดแสดงที่
บอรด (คิดเปนรอยละ 25.00) ตามลําดับ
2. ดานการพัฒนาตน
ไดรับการฝกอบรมและทํากิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ พบวา ไดรับการอบรมครูเปนประจํา มากที่สุด (คิดเปนรอยละ
100.00) รองลงมา หาโอกาสอบรมตนเอง เชน UTQ (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ
การอุทิศตนเพื่อมุงพัฒนาผูเรียน โดยไมหวังผลประโยชน พบวา ครูมีความทุมเททั้งแรงกาย แรงใจใหกับการเรียน
การสอน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 58.33) รองลงมา ใหคําปรึกษานักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน อํานวยความสะดวกในการ
เรียน (คิดเปนรอยละ 25.00) ตามลําดับ
การปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจา ใจ พบวา ครูเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน มากที่สุด (คิดเปนรอย
ละ 91.67) รองลงมา ครูแตงกายเรียบรอย (คิดเปนรอยละ 41.67) พูดจาไพเราะนาฟง ยิ้มแยมแจมใส เปนมิตรกับทุกคน (คิด
เปนรอยละ 25.00) และมีความเปนกันเองไมหยิ่ง (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ
การแสวงหาขอมูลและขาวสารใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูอาศัยการศึกษาจากตําราหลาย
แหลง/จากแหลงเรียนรูหลายแหลง มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 83.33) รองลงมา ทันตอเหตุการณบานเมืองที่เปนปจจุบัน การ
วางตัวอยางเหมาะสมกับนักเรี ยน (คิดเปนรอยละ 66.67) และการอ าน/ดู/ฟง ขาวสารตลอด (คิด เปนรอยละ 50.00)
ตามลําดับ
มาตรฐานและจรรยาบรรณที่ครูพึงปฏิบัติไมใหบกพรอง พบวา การเปนตนแบบที่ดี มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 41.67)
รองลงมา มีวินัยตอตนเอง/และเพื่อนรวมงาน (คิดเปนรอยละ 33.33) รักในวิชาชีพ (คิดเปนรอยละ 25) และ มีความรักความ
เมตตา การเตรียมความพรอมอยูเสมอ (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ
การสรางสื่อการสอนใหมีประสิทธิภาพ พบวา สื่อมีความครอบคลุมในเรื่องเนื้อหา มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 50.00)
รองลงมา สื่อมีความนาสนใจและทันสมัย (คิดเปนรอยละ 41.67) มีการถายทอดสื่อใหผูเรียนเขาใจมากที่สุด (คิดเปนรอยละ
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33.33) สื่อมีความเหมาะสมกับผูเรียน (คิดเปนรอยละ 25.00) และ ศึกษาวิธีการใชสื่อเปนอยางดี ขอมูลมีความถูกตองแมนยา
(คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ
สิ่งที่ตองทําในการเตรียมการสอน พบวา ศึกษาเนื้อหาแบบเจาะลึก มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 83.33) รองลงมา มี
การเขียนแผนเพื่อการสอนที่เปนขั้นตอน (คิดเปนรอยละ 33.33) และศึกษาขอมูลจากหลายแหลง (คิดเปนรอยละ 25.00)
ตามลําดับ
การปฏิบัติตนใหนาเคารพนับถือ พบวา วางตัวอยางเหมาะสม มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 75.00) รองลงมา ใชคําพูด
สุภาพ (คิดเปนรอยละ 33.33) ไมสนิทกับนักเรียนมากเกินไป ใหเกียรติกันระหวางตัวครูกับนักเรียน (คิดเปนรอยละ 25.00)
และ รวมทุกขรวมสุขกับนักเรียน การรักษาคําพูด (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ
3. ดานความสัมพันธกับบุคคลและสังคม
การใหบริการสังคมในดานตาง ๆ พบวา ครูและนักเรียนรวมกิจกรรมในชุมชน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 50.00)
รองลงมา ครูและนักเรียนใหความชวยเหลืองานสังคม (คิดเปนรอยละ 33.33) และจัดใหนักเรียนมัธยมใหความรูนักเรียน
โรงเรียนประถม (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ
การทํางานรวมกับผูอื่นและชุมชน พบวา ครูและนักเรียนมีสวนรวมในงานตาง ๆ ในชุมชนละแวกโรงเรียน มากที่สุด
(คิดเปนรอยละ 83.33) รองลงมา มีการชวยเหลือชุมชนในเรื่องตาง ๆ (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ
การมอบความรักและความเมตตา เอาใจใสใหแกนักเรียน พบวา ครูเอาใจใสนักเรียนอยางเทาเทียม มากที่สุด (คิด
เปนรอยละ 75.00) รองลงมา ใหความรักความเมตตา (คิดเปนรอยละ 50.00) เขาใจความแตกตางของนักเรียน (คิดเปนรอย
ละ 25) และ ใหคําปรึกษาไดทุกเมื่อ มีขอมูลของนักเรียนแตละคน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ
การชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจแกนักเรียน พบวา ครูเสริมแรงทางบวก มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 83.33) รองลงมา
เปนที่พึ่งทุกเมื่อ (คิดเปนรอยละ 33.33) และใหการชวยเหลือในเรื่องตาง (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ
การใหความเทาเทียม เสมอภาคแกผูเรียน พบวา ครูมีความเปนกลาง มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 100.00) รองลงมา
ไมสนใจเด็กคนใดคนหนึ่ง/กลุมใดกลุมหนึ่งมากเกินไป (คิดเปนรอยละ 41.67) มอบความรักความเมตตาอยางเทาเทียม (คิด
เปนรอยละ 16.67) และไมละทิ้งเด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ
ความสามัคคีชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของครู พบวา ครูชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ
58.33) รองลงมา สามารถพึ่งพากันได (คิดเปนรอยละ 41.67) แบงงานกันทํา (คิดเปนรอยละ 33.33) และใหคําปรึกษาและ
แลกเปลี่ยนกันไดเสมอ ชวยเหลืองานนอกเหนือจากงานราชการ (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ
สิ่งที่เปนปฏิปกษตอความเจริญทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาของนักเรียน พบวา การทําโทษ ทั้งหอง/
ทําโทษรุนแรง ความไมรับผิดชอบในหนาที่ของครู มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 33.33) รองลงมา เอาใจใสคนใด คนหนึ่งมาก
เกินไป/เลือกปฏิบัติ ปญหาครอบครัวและเพื่อน (คิดเปนรอยละ 25.00) เวลาไมเพียงพอ (คิดเปนรอยละ 16.67) และ ดุดาไมมี
เหตุผล ไมฟงความคิดเห็น/ไมมีเหตุผล นโยบายการศึกษา การใชคําพู ดในทางลบ การวางตัวที่ ไมเปนมิตรตอนักเรีย น
ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ปญ หาอุ ป สรรคตอ การพั ฒ นาตนสูคุ ณ ลัก ษณะทางวิ ช าชีพ ครูที่ เ หมาะสมกั บ การจัด การเรี ยนรู ใ น
ศตวรรษที่ 21
1. ดานทักษะชีวิตและการทํางาน
1) วิธีการสอน พบวา ครูใชวิธีการสอนโดยการใหนักเรียนทําโครงงาน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 58.33) รองลงมา
ใหนักเรียนทํางานกลุม (คิดเปนรอยละ 33.33) การสอนในรูปแบบบทบาทสมมุติ การสอนโดยการมอบหมายงานใหกับ
นักเรียนที่ไมใชหัวหนาหอง การสอนโดยการอภิปราย (คิดเปนรอยละ 16.67) และการสอนโดยการใหดูสารคดี (คิดเปนรอยละ
8.33) ตามลําดับ 2) ปญหาที่เกิดขึ้น พบวา ครูพบปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน โดยมีปญหาในเรื่องของเวลาไม
เพียงพอ มีความขัดแยงภายในกลุม มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 58.33) รองลงมา ปญหาความรับผิด ชอบของนักเรียน (คิดเปน
รอยละ 25.00) และ ผูนํานักเรียนใชอํานาจในทางที่ผิด ภาระงานของนักเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนไมเขาใจวัตถุประสงคของการ
ทํางาน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ 3) แนวทางการแกไข พบวา ครูมีแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยการที่ครูตอง
เขาไปแกปญหาและความรุนแรง ครูตองคอยใหคําปรึกษาดูแลเอาใจใสเสมอ มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 50.00) รองลงมา การ
คนหาขอมูลนอกเหนือจากชั่วโมงเรียน (คิดเปนรอยละ 33.33) และ ครูคอยใหกําลังใจกระตุน การลดการบานอื่นลง เปด
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โอกาสใหนักเรียนทํางานเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ การลดกระบวนการทํางาน ชี้แจงวัตถุประสงคการทํางาน (คิดเปนรอยละ 8.33)
ตามลําดับ
2. ดานทักษะการเรียนรู
1) วิธีการสอน พบวา ครูใชวิธีการสอนโดยการใหนักเรียนศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง สอนโดยใชคําถามเชิง
วิเคราะห สืบหาเหตุผล มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 58.33) รองลงมา สอนใหนักเรียนทํางานกลุม สอนใหนักเรียนทํางานในเรื่อง
ที่สนใจ (คิดเปนรอยละ 41.67) และสอนโดยการโตวาที การอภิปราย แลกเปลี่ยนทัศนคติ (คิดเปนรอยละ 33.33) ตามลําดับ
2) ปญหาที่เกิดขึ้น พบวา ครูพบปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนโดยมีปญหาในเรื่องของเวลาไมเพียงพอ มากที่สุด
(คิดเปนรอยละ 50.00) รองลงมา ปญหาความขัดแยงภายในกลุม (คิดเปนรอยละ 41.67) ปญหาความไมถูกตองของขอมูล
(คิดเปนรอยละ 25.00) และ ปญหานักเรียนไมชินกับการถูกซักถาม ปญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบ ปญหาความวุนวายไม
เปนระเบียบในชั้นเรียน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ และ 3) แนวทางการแกไข พบวา ครูมีแนวทางการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นโดยการใหนักเรียนศึกษาคนควาหาความรูนอกเหนือจากชั่วโมงเรียน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 41.67) รองลงมา ครูให
นักเรียนใชหลักประชาธิปไตยในการตัดสินใจ ครูตองใหความเอาใจใส ใหคําปรึกษา ชี้แนะแนวทาง (คิดเปนรอยละ 33.33)
การหาขอมูลที่มีความหลากหลายของขอมูล (คิดเปนรอยละ 16.67) และ ครูตองพยายามฝกใหผูเรียนเกิดความเคยชินกับ
รูปแบบการสอน ใหผูเรียนยกมือตอบคําถามทีละคน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ
3. ดานทักษะสารสนเทศ
1) วิธีการสอน พบวา ครูใชวิธีการสอนโดยการสงเสริมใหนักเรียนใชสมารทโฟนในการคนหาขอมูล มากที่สุด (คิด
เปนรอยละ 41.67) รองลงมา ใหนักเรียนทํางานเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ (คิดเปนรอยละ 25.00) ชี้แนะแนวทางการสืบคนขอมูล
วิเคราะหเหตุผลในการใหความเชื่อถือขอมูล (คิดเปนรอยละ 16.67) สอนใหนักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนขอมูลและทัศนคติ
สอนนักเรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอนผานระบบอินเตอรเน็ต ใชคําถามกระตุนและสงเสริมนักเรีย น
สืบคนขอมูลจากหลายแหลง ครูจะตองเปนตัวอยางในการใชสื่อเทคโนโลยี (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ 2) ปญหาที่
เกิดขึ้น พบวา นักเรียนเลนโทรศัพทมากกวาคนควาขอมูล มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 50.00) รองลงมา นักเรียนไมเอาใจใส
คนควาขอมูล ประสิทธิภาพของงานมีนอย เพราะการบานของนักเรียนเยอะมาก รวมไปถึงขอมูลขาดความนาเชื่อถือ (คิดเปน
รอยละ 16.67) และการเรียนการสอนไมนาสนใจ (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ และ 3) แนวทางการแกไข พบวา มี
แนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยการที่ครูเอาใจใสและเดินสารวจผูเรียนอยางทั่วถึง มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 50.00)
รองลงมา ครูคอยเอาใจใส ใหกาลังใจนักเรียน คอยใหคําปรึกษาชี้แนะ (คิดเปนรอยละ 25.00) และ ครูตองสรางความทาทาย
ใหกับนักเรียน การวัดและประเมินผลตองมีความหลากหลาย ครูจะตองมีการจัดทําเนื้อหาใหนาสนใจ (คิดเปนรอยละ 8.33)
ตามลําดับ
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1. คุณลักษณะวิชาชีพครูสังคมศึกษา
1.1 ดานความรู ครูมีความแมนยาในเรื่องความรู แมไมจบตรงตามเอกที่สอน มีความเขาใจสามารถใช Internet ใน
การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนักเรียนใชขอสอบวัดผลความรูความจําควบคูกับการประเมินพฤติกรรม
ผูเรียน การลงโทษไมควรรุนแรง เนนการพูดตักเตือนใหผูเรียนคิดไดดวยตนเอง การจัดสภาพและบรรยากาศในหองเรียน
นอกจากจัดระเบียบเกาอี้ โตะเรียนและหองเรียนใหเปนระเบียบแลว ควรมีความพรอมในเรื่องของสื่อการเรียนการสอน
จะเห็นไดวา ดานความรู ครูตองมีความรูที่จะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติ ใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณเผชิญสถานการณจริง ครูจะตองมีความรูในเรื่องที่จะสอนอยางแตกฉาน ซึ่งปจจุบันครูสามารถใชเทคโนโลยีตาง
ๆ มาใชสนับสนุนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย จิตวิทยาในการควบคุมชั้นเรียน
เชน การเสริมแรงดวยคําชมเชย การจัดสภาพแวดลอมหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู เชน การจัดโตะเกาอี้ใหเปนระเบียบ
เรียบรอย อากาศถายเทไดสะดวก แสงสวางเพียงพอ รวมทั้งตัวครูถือเปนสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ดังคํากลาวของคุณครูทานหนึ่ง
ที่วา “...ความรูของครู เปรียบเสมือนวัตถุดิบของพอครัว ครูตองแสวงหาขอมูลมาถายทอดให ลูกศิษย พอครัวตองหาวัตถุดิบ
มาปรุงใหลูกคา...” หากจะถายทอดความรูใหกับนักเรียน ครูจําเปนตองอธิบายเหตุผล ที่มาที่ไปของขอความรู เพื่อใหเกิด
กระบวนการคิด วิเคราะห และการสรางความคิดรวบยอดของผู เรียน ในสวนของการวัดและประเมินผล ครูก็ควรวัดที่ความ
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ถนัดของผูเรียน ไมใชเพียงแตใชแบบทดสอบวัดความรูความจําแตเพียงอยางเดียว และความรูที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับครู ก็คือ
จิตวิทยาการสอนที่ครูใชกับนักเรียน
1.2 ดานการพัฒนาตน ครูไดรับการอบรมอยูเปนประจํา ครูมีความทุมเททั้งแรงกาย แรงใจใหกับการเรียนการสอน
ครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน แตงกายเรียบรอย พูดจาไพเราะนาฟง การแสวงหาขอมูล ครูศึกษาจากตํารา
หลายแหลง ทันตอเหตุการณบานเมือง เปนตนแบบที่ดี มีวินัยตอตนเอง การสรางสื่อการสอนมีความครอบคลุมในเรื่องเนื้อหา
นาสนใจและทันสมัย การเตรียมการสอน ครูศึกษาเนื้อหาแบบเจาะลึก มีการเขียนแผนการสอนเปนขั้นเปนตอน วางตัวอยาง
เหมาะสม ใชคําพูดสุภาพ และไมสนิทกับนักเรียนมากเกินไป
จะเห็นไดวา โรงเรียน มีการสนับสนุนและสงเสริมใหครูไดรับการฝกอบรมตลอดทัง้ ป ซึ่งรวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของครู ใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน การแตงกาย การพูดจา การประพฤติตนดีมีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ให
ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ไมแสวงหาผลประโยชนกับนักเรียน รวมถึง การเพิ่มพูนความรูใหม ๆ แตในบางครั้ง บาง
กิจกรรม อาจไมกอใหเกิดประโยชน กลายเปนการเสียเวลาโดยเปลาประโยชน แทนที่จะใชเวลามาอบรมสั่งสอน ถายทอดวิชา
ความรูใหกับผูเรียน กลับเปนการละลายงบประมาณของภาครัฐ เพราะหัวขอเรื่องการอบรมไมเหมาะสม และไมสามารถ
นํามาใชไดจริง แตการประพฤติปฏิบัติตนของครูที่เปนแบบอยางที่ดีกลับเปนการสรางสรรคผูเรียนที่ดี ดังคํากลาวของคุณครู
ทานหนึ่งที่วา “...อยากใหเด็กเปนเชนไร เราก็ตองทําตัวแบบนั้น หากเราเปนครูผูสอนที่ปฏิบัติตัวดี เราจึงจะสามารถอบรมสั่ง
สอนและเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนได...”
1.3 ดานความสัมพันธกับบุคคลและสังคม ครูและนักเรียนมีสวนรวมในงานของชุมชนละแวกโรงเรียน และชวยเหลือ
ชุมชน ครูเอาใจใสนักเรียนอยางเทาเทียม ให ความรักความเมตตา และเข าใจความแตกตางของนักเรียน ชวย เสริมแรง
ทางบวก เปนที่พึ่ง และใหการชวยเหลือนักเรียนในเรื่องตาง ๆ มีความเปนกลาง ไมสนใจเด็กคนใดคนหนึ่ง หรือกลุมใดกลุม
หนึ่งมากเกินไป มอบความรักความเมตตาอยางเทาเทียม ครูชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สามารถพึ่งพากันได สิ่งที่เปน
ปฏิปกษตอความเจริญของนักเรียนที่ครูไมควรปฏิบัติ คือ การทําโทษทั้งหอง การทําโทษรุนแรง และความไมรับผิดชอบใน
หนาที่ของครู
จะเห็นไดวา ครูและนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ใหการสนับสนุนและสงเสริมงานตาง ๆ โดยมี
การทํางานรวมกันของครูที่เต็มไปดวยความสามัคคี เอื้ออาทร ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ครูมีความเมตตาเขาใจความแตกตาง
ของผูเรียนแตละคน ใหคําชมเชย เพื่อเปนการเสริมแรง การใชกฎระเบียบตาง ๆ ตองเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ไมใชคําพูดดู
หมิ่นหรือดูถูกนักเรียน จากขางตน ครูและนักเรียนสามารถมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งสนับสนุนสงเสริม เชน
ประเพณีทางศาสนา ประเพณีประจําป การอบรม การสัมมนา งานวิชาการตาง ๆ และครูสามารถทํางานรวมกันดวยความ
สามัคคี เกื้อกูลกัน โดยที่ไมจําเปนตองเปนเพียงเรื่องเกี่ยวกับภาระหนาที่ในโรงเรียนเทานั้น แตรวมถึงงานตาง ๆ ที่เปนธุระของ
ชุมชน เชน งานทําบุญบาน งานแตงงาน งานบวช งานศพ และความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียน เปนปจจัยสําคัญที่จะ
สงเสริมใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน เอาใจใส ใหความเปนกันเอง ใหความอบอุน ความรักความเมตตา ชวยเหลือเอื้อ
อาทร สนับสนุนและสงเสริมใหกาลังใจนักเรียน อยางทั่วถึงทุกคน และเปนที่พึงใหกับนักเรียนไดทุกคนทุกเวลา
2. ปญ หาอุปสรรคต อการพั ฒนาตนสูคุ ณลักษณะทางวิ ชาชีพครูสั งคมศึกษาที่เหมาะสมกับ การจัด การเรี ยนรูใ น
ศตวรรษที่ 21
2.1 ดานทักษะชีวิตและการทํางาน วิธีการสอนสวนใหญครูจะใชวิธีการสอนแบบโครงงาน การทํางานกลุม และการ
ใชบทบาทสมมุติ แตปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญจะเปนในเรื่องของเวลาไมเพียงพอ ความรับผิดชอบของนักเรียน และผูนําใช
อํานาจในทางที่ผิด แนวทางการแกไข สวนใหญครูตองเขาไปแกปญหาความรุนแรง ชี้แนะวิธีการคนหาขอมูลนอกเหนือจาก
ชั่วโมงเรียน และคอยใหกาลังใจกระตุน
จะเห็นไดวา ครูใหทําโครงงาน ทํางานกลุม มีการแบงบทบาท หนาที่ และงานรับผิดชอบหัวหนาและสมาชิกกลุม ให
ดูนักเรียนดูวีดีทัศนเกี่ยวกับสารคดี การทองเที่ยว เพื่อใหเห็นภาพรวมไดงายขึ้น พรอมกับการใชคําถามของครู ปญหาที่เกิดก็
คือ นักเรียนเกิดความขัดแยงภายในกลุม รวมทั้งขอจํากัดดานเวลาที่ไมเพียงพอ ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบที่แตกตางกัน
ของนักเรียน ครูจึงตองตรวจสอบ ดูแลเอาใจใส แนะนํา ใหคําปรึกษา และมอบหมายงานใหนักเรียนกลับไปทําที่บาน ปลูกฝง
ใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ ซึ่งจําเปนตองอาศัยความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการทํางาน
กลุ ม และการจั ด กิ จกรรมการเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง ผู เ รี ย นแต ล ะคนมี ค วามสามารถแตกต างกั น บางคนมี
ความสามารถสูง แตบางคนอาจมีความถนัดเฉพาะดาน ดังนั้น การจัดการเรียน การสอน ตองเอื้อใหเด็กมีหนาที่ที่ตนเอง
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รับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบในงาน รวมทั้งพยายามใหงานที่ทาทายความสามารถของนักเรียน จึงจะทําใหผูเรียนมี
ความสนใจในการทํางานนั้น
2.2 ดานทักษะการเรียนรู วิธีการสอนสวนใหญครูจะใชวิธีการใหนักเรียนศึกษาคนควา หาความรูดวยตนเอง ทํางาน
กลุม และใชการโตวาที การอภิปราย แลกเปลี่ยนทัศนะ ปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญ จะพบปญหาในเรื่องของเวลาไมเพียงพอ
ปญหาความขัดแยงภายในกลุม และปญหาความไมถูกตองของขอมูล แนวทางการแกไขสวนใหญ ครูจะใหนักเรียนศึกษา
คนคว าหาความรู นอกเหนื อจากชั่ วโมงเรี ยน ให นักเรี ยนใช ห ลักประชาธิ ปไตยในการตัด สิ นใจ และให นักเรี ย นมี ค วาม
หลากหลายของแหลงขอมูล
จะเห็นไดวา ครู เนนการทํางานกลุม ใหนักเรียนรวมกันศึกษาคนควาดวยตนเอง ฝกใหทํางานเปนทีม กระตุนให
นักเรียนคิด วิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไข โดยใชคําถาม เพื่อใหเกิดการคิดวิเคราะห โดยคําตอบตองมีเหตุผลหรือ
แหลงอางอิงที่เชื่อถือได รวมทั้ง ใหนักเรียนแลกเปลี่ยนกัน แตอาจก็ใหเกิดปญหา ความขัดแยง และเวลาที่ไมเพียงพอ ขอมูลที่
นักเรียนไดมาอาจไมถูกตอง ความวุนวายในการแลกเปลี่ยนขอมูลของนักเรีย น ซึ่งแนวทางในการแกไ ขก็คือ ใหนักเรีย น
นําเสนอ แลวลงคะแนนเลือก ใหเวลาในการศึกษาคนควานอกเวลาเรียน สอนนักเรียนใหคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ
หลาย ๆ แหล ง ที่ มี ความนาเชื่อถื อ สร างข อตกลงกับ นั กเรี ย นให อยู ใ นความสงบ จากข างต น แสดงให เ ห็ นถึ ง การจั ด
กระบวนการเรียนรูที่เนนความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ ครูควรใหนักเรียนไดศึกษาคนควาทํางานเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
แตครูตองพยายามใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวเขากับเนื้อหาบทเรียนใหได และการใชคําถามขณะที่กําลังสอน ควบคู
กับการอธิบายขยายความ จะทําใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหไดดี และสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดเปน
อยางดี ทําใหนักเรียนสามารถจดจําเรื่องราวได เพราะเกิดความเขาใจอยางถองแท ในเหตุและผลของเหตุการณตาง ๆ รวมถึง
อาจทําใหเกิดความคิดสรางสรรคจินตนาการใหม ๆ หรือนวัตกรรมที่มีความเปนไปได
2.3 ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี วิธีการสอนสวนใหญครูจะสงเสริมใหนักเรียนใชสมารท โฟนในการ
คนหาขอมูล เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ โดยใหผูเรียนวิเคราะหเหตุผล ปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญจะพบปญหาในเรื่องของนักเรียนเลน
โทรศัพทมากกวาคนควาขอมูล ไมเอาใจใสคนควาขอมูล แนวทางการแกไข ครูตองเอาใจใส ใหกําลังใจ คอยใหคําปรึกษาชี้แนะ
สรางความทาทาย และเดินสํารวจผูเรียนอยางทั่วถึง
จะเห็นไดวา ครูใชสื่ออิเลคทรอนิคสในการสืบคนขอมูล โดยเฉพาะโทรศัพทสมารทโฟนของนักเรียน สามารถนํามาใช
ใหเกิดประโยชน ใหนักเรียนทํางานในเรื่องที่ตนสนใจ โดยวางเงื่อนไขวาขอมูลตองมีความนาเชื่อถือ มาจากหลายแหลงขอมูล
แตปญหาที่เกิดคือ นักเรียนขาดความรับผิดชอบงาน ขอมูลที่ไดขาดความนาเชื่อถือ แนวทางแกไขคือ ครูตองคอยดูแลอยาง
ทั่วถึงและมอบหมายงานใหมีกําหนดสง เอาใจใสติดตามผลงานความคืบหนา ตรวจสอบขอมูลเปนระยะ ๆ และกระตุนให
นักเรียนหาแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ ครูคอยแนะนําและใหคําปรึกษา จากขางตน แสดงใหเห็นถึงความสามารถของ
นักเรียน ในการเขาถึงแหลงของมูลตาง ๆ ไดอยางงายดาย เนื่องจากปจจุบันมีเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครูสามารถนํามาใช
สนับ สนุ นให นักเรีย นไดมีโ อกาสสื บค นขอมูล ดัง คํากลาวของครูผู สอนทานหนึ่ งที่ วา “...นักเรีย น แตล ะคนสวนใหญ มี
โทรศัพทมือถือสมารทโฟน เราจึงใหพวกเคาไดใชเทคโนโลยีเหลานั้น สืบคนขอมูลในทันที ขณะที่อยูในชั่วโมงการเรียนการสอน
...” พิจารณาไดวา เมื่อนักเรียนเกิดขอสงสัย ใหพยายามแสวงหาขอมูลในทันที ซึ่งนี่เองเปนพื้นฐานของคําวา “การศึกษาตลอด
ชีวิต” โดยครูควรปลูกฝงสิ่งนี้ใหกับนักเรียน เพราะความรูเหลานั้นจะเปนที่จดจําไปไดอีกนาน นักเรียนจะเกิดพฤติกรรมและมี
คานิยมในการคนควาหาขอมูลความรูที่ไมรูจบ

ขอเสนอแนะ

มห
าว

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ประเทศไทยมุงแตการพัฒนาประเทศในดานอุตสาหกรรม เพื่อความเจริญทางดานเศรษฐกิจ โดยลืมหันกลับมา
พัฒนาตัวบุคคล แทนที่จะเปนการพัฒนาทุก ๆ ดานไปพรอม ๆ กัน กลับพัฒนาเพียงไมกี่ดาน การศึกษาไทยจึงถดถอยลงไป
เรื่อย ๆ ทุกคนในประเทศควรใหความสําคัญกับการศึกษา เยาวชนจึงควรไดรับการพัฒนาใหมีความคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค
เพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโตตอไป
2) กระทรวงศึกษาธิการ ควรตระหนั กถึ งความสํ าคั ญของเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อพัฒ นาการเรีย นรู เพราะ
ประชากรสวนมากไมไดอยูในแหลงที่เจริญ เขาถึงความทันสมัย จึงมีความจําเปนที่ทางกระทรวง จะตองจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรูในโรงเรียนอยางทั่วถึง
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2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) ผูบริหารโรงเรียน ควรเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุคลากรภายในโรงเรียน สรางความนาเคารพนับถือ ความนา
ไววางใจในการบริหารโรงเรียน เพื่อสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีเปาหมายที่ชัดเจนในการ
พัฒนาโรงเรียนใหไปในทางที่ดียิ่งขึ้น
2) ครูผูสอน ควรมุงพัฒนาเด็กนักเรียนอยางแทจริง ไมตักตวงผลประโยชนจากเด็ก และไมมัวแตจะสรางผลงานเพื่อ
พัฒนาขั้ นเงินเดือนของตน เนื่องจากปจจุบั น ครูจะเนนการทํ าเอกสารทางวิชาการเพื่อสร างผลงาน และในชั่วโมงเรีย น
ครูผูสอนจะเก็บความรูสวนสําคัญไวเพื่อถายทอดใหกับเด็กนักเรียนที่เรียนพิเศษกับตน ทําใหเด็กที่ไมมีโอกาสไดเรียนนั้นเกิด
ความเหนื่อยลาในการเรียน เพราะรูสึกวาตนเรียนไมเกง เรียนไมทันเพื่อน
3) นักเรียน ตองมุงพัฒนาตนเอง ใหเปนผูอยากรูตลอดเวลา มองแตตนแบบที่ดี และทําตามในสิ่งที่คิดดี มองขาม
และละเลยสิ่งที่ไมดี ตัวอยางที่ไมดี เพื่อเติบโตเปนผูใหญที่มีประสิทธิภาพในอนาคต
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การวิ จัย ครั้ งนี้ มีวัตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาการดําเนิ นงานและแนวปฏิบั ติที่ มีป ระสิท ธิภ าพดานการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีกลุมตัวอยาง ไดแก คณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรรณี
จํานวน 228 คน เครื่ องมือที่ใ ชเ ปนแบบสอบถามมาตราส วนประมาณคา 5 ระดับ และแบบสั มภาษณ โดยสอบถามการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในดานกระบวนการ (PDCA) ดานการสนับสนุน และดานความรวมมือ สถิติที่ใชใน
การวิจัย ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของคณาจารยเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.75) เมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานความรวมมือ
( X = 3.82) ดานกระบวนการ (PDCA) ( X = 3.78) และดานการนําเสนอสนับสนุน ( X = 3.59) ผลการศึกษาแนวปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา แนวปฏิบั ติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานได
ดําเนินการ คือ การดําเนินการตามวงจร PDCA ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดานปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน เปนในเรื่องของ
การที่หนวยงานกลางดานการประกันคุณภาพ มีการประสานงานหรือใหแนวทางการดําเนินงานไมชัดเจนเพียงพอ การเปลี่ยน
ผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน ดานปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
พบวา ประกอบไปดวย ดานบุคลากร งบประมาณ กระบวนการดําเนินงาน ความรูความเขาใจ การสรางคานิยมที่ดี การสราง
เครือขาย และสําหรับความทาทายตอการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ คือ การสรางทัศนคติที่ดี และการสรางระบบ
กลไกที่ดี
คําสําคัญ: แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพ, การประกันคุณภาพการศึกษา
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The purpose of this research were to study in procedures and the effective practices of the
Quality Assurance in Rambhai Barni Rajabhat University. The sample consisted of 228 instructors and the
officials who were Quality Assurance Management. The instrument was the quality assurance
management questionnaire that based on the supporting, PDCA-Cycle (Plan-Do-Check-Act) and the
cooperation. The statistics used were percentage, mean and standard deviation.
The results showed that the official’s opinion towards the procedures of the quality assurance
was at a high level ( X = 3.75), the cooperation ( X = 3.82), PDCA-Cycle (Plan-Do-Check-Act) ( X = 3.78) and
the supporting ( X = 3.59). The results of the effective practices of the Quality Assurance showed that the
implementation of the PDCA cycle. Problems of the procedures was coordinated and guidelines are not
clear enough, changing the person who responsible for quality assurance. The success of the operation
were the personnel, budget, implementation process, cognition, creating Value and networking. The
challenge for the operation were creating a great attitude and creating a better system.
Keyword: the effective practices of the Quality Assurance, the Quality Assurance
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ผลจากการรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคอาเซียน กอใหเกิดการตื่นตัวและความทาทายตอการพัฒนาประเทศใน
หลายดาน ประการหนึ่งคือความทาทายดานการศึกษา ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการ
การศึกษาขามพรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต ประเด็นทั้งสองนี้ยอมเกี่ยวพันกับคุณภาพการศึกษา และ
มาตรฐานการศึกษา (คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ, 2556) ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และ
มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการพั ฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (วิสิทธิ์ โรจนพจนรัตน, 2546)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ใหความสําคัญเห็นความจําเปนเพื่อตอบสนองตอ
การพัฒนาประเทศตามที่กลาวมา และมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีพ.ศ.2547 มาอยางตอเนื่อง โดยมีกระบวนการจัดการเพื่อให
บรรลุเปาหมายในการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพไดมาตรฐานและสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) โดยเริ่มตนจากการวางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน
(Do) การตรวจสอบประเมินผล (Check) และการปรับปรุงพัฒนา (Act) แตอยางไรก็ตามผลการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพภายในที่ผานมา ยังมีบางตัวบงชี้ที่การดําเนินการอยูในระดับปานกลางและพอใช และจากการศึกษาความคิดเห็นของ
คณาจารย ตอกระบวนการประกันคุ ณภาพการศึกษาของมหาวิท ยาลั ย พบวา คณาจารย มีค วามคิด เห็ นตอกระบวนการ
ดําเนินงานตามวงจร PDCA ของมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง (เอกชัย กิจเกษาเจริญ, 2555) ซึ่งจากผลดังกลาวอาจเปน
ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพได
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ ใน 4 ขั้นตอน ตามวงจร PDCA เพื่อความตอเนื่อง
โดยเพิ่ มรายละเอี ย ดด านการสนั บสนุ น ดานความร วมมื อ และการศึ กษาหาแนวปฏิบั ติ ที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพด านการประกั น
คุณภาพจากคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ ซึ่งยังไมมีการศึกษาเพิ่มเติมมากอน ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนขอมูลที่เปน
ประโยชน ตอผู บริ หาร หรื อผู ที่เ กี่ ยวของ สรางความเขาใจที่ ตรงกัน และเพื่ อการวางแผนการดํ าเนิ นงานด า นการประกั น
คุณภาพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

ิทยา

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณาจารยและบุคลากรตอการดําเนินงาน ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

วิธีดําเนินการวิจัย
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ผูวิจัยมี วิธีการดําเนินการวิจัยในลักษณะผสมผสาน โดยศึกษาขอมูล เชิงปริมาณ การดําเนินงานดานการประกั น
คุณภาพการศึกษาใน 3 องคประกอบ ไดแก ดานกระบวนการ (PDCA) ดานการสนับสนุน และดานความรวมมือ และศึกษา
ข อมู ล เชิ ง คุ ณภาพเพื่ อหาแนวปฏิ บั ติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดํ าเนิ นงานด านการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา ซึ่ ง ผู วิจัย มี
วิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ คณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณี
กลุมตัวอยาง คือ คณาจารยและบุคลากรที่ป ฏิบัติหนาที่ ผูเกี่ยวของ หรือรับผิ ดชอบงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน เปนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 228 คน และผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณ ซึ่งไดจากการเลือก
แบบเจาะจง จากคณะทั้ง 10 คณะ ไดจํานวน 11 คน ตามลําดับ ประกอบกับการใชวิธีสโนวบอล เพื่อใหไดผูใหขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพที่เกี่ยวของเพิ่มเติม

372

48

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 ฉบับ เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่พัฒนาขึ้น
เพิ่มเติมจาก เอกชัย กิจเกษาเจริญ (2555) โดยยึดแนวทางการกระบวนการประกันคุณภาพตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) และ
เพิ่มเติมใน 2 องคประกอบจากการสังเคราะหงานวิจัย ไดแก ดานการสนับสนุน และดานความรวมมือ
ฉบับที่ 1 เปนแบบสอบถามสําหรับขอมูลเชิงปริมาณเปนลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยจัดทํา
โครงสร างของแบบสอบถามให มีเนื้อหาครอบคลุมวัต ถุประสงคของการวิจัย คุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ เทากับ 0.97
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด และปลายเปด จํานวน 4 ขอ
ประกอบดวย เพศ สถานภาพ และสังกัดหนวยงาน และประสบการณการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีใน 3 องคประกอบ จํานวนทั้งหมด 30 ขอ ไดแก
1) ดานกระบวนการ (PDCA) 4 ขั้นตอน จํานวน 17 ขอ ไดแก ดานการวางแผน (Plan) ดานการ
ดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) ดานการประเมินคุณภาพ (Check) และดานการนําเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act)
2) ดานการสนับสนุน จํานวน 66 ขอ ไดแก การสนับสนุนดานงบประมาณ ดานการพัฒนา
ศักยภาพหรือความรูดานสภาพแวดลอม
3) ดานความรวมมือ จํานวน 77 ขอ ไดแก ความรวมมือจากผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร
มีเกณฑการใหคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนน 1
หมายถึง เห็นดวยในระดับนอยที่สุด
คะแนน 2
หมายถึง เห็นดวยในระดับนอย
คะแนน 3
หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง
คะแนน 4
หมายถึง เห็นดวยในระดับมาก
คะแนน 5
หมายถึง เห็นดวยในระดับมากที่สุด
เกณฑการแปลผลคะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
คาเฉลี่ย ( X )
1.00-1.50
ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
1.51-2.50
ระดับความคิดเห็นนอย
2.51-3.50
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
3.51-4.50
ระดับความคิดเห็นมาก
4.51-5.00
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมใน 2 ประเด็นหลัก ไดแก
1) ดานปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
2) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหรือ แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตอการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ฉบับที่ 2 เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพื่อหาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสัมภาษณ ใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก
1) แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานไดดําเนินการ
2) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพในหนวยงาน และแนวทางแกไข
3) ปจจัยแหงความสําเร็จ (ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพในหนวยงาน)
4) ความทาทาย หรือการวางแผนเพื่อพัฒนางานดานการประกันคุณภาพในหนวยงาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังนี้
1) ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง และไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 228 ชุด
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และข อมูล ที่ได มีความสมบูรณ และเก็บข อมูลเชิงคุ ณภาพจากการสัมภาษณ ตามรายชื่อผูรั บผิด ชอบงานด านการประกั น
คุณภาพ และใชวิธีสโนวบอล เพื่อใหไดผูใหขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวของเพิ่มเติม
2) จัดทํารหัสขอมูลเพื่อการบันทึกผล
3) บันทึกขอมูลและวิเคราะหผล
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล โดยแบงการวิเคราะหดังนี้
1) วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชความถี่ และรอยละ (%)
2) วิเคราะหความคิดเห็นตอการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัย โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และรอยละ (%)
3) สังเคราะหความคิดเห็นสําหรับขอเสนอแนะ และขอมูลเชิงคุณภาพของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ตามประเด็นที่ศึกษา

ผลการวิจัย
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ผูวิจัยเสนอผลการวิจัยเปน 3 สวน ดังนี้
1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามโดยส วนใหญ เป นเพศหญิง รอยละ 62.22 สถานภาพสวนใหญเป นอาจารย ร อยละ 70.10
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกั ดในศูนย สํานั ก และกองตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย รอยละ 25.44 และด านประสบการณ
ปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ พบวา สวนใหญมีประสบการณมากกวา 3 ปขึ้นไป รอยละ 63.26
2) ความคิดเห็นของบุคลากรตอการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏรําไพพรรรณีโ ดยรวม ผลการวิ จัย พบวาความคิ ดเห็นของคณาจารยเกี่ ยวกับ การดํ าเนินงานด านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.75) เมื่อพิจารณารายดาน
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานความรวมมือ ( X = 3.82) ดานกระบวนการ
(PDCA) ( X = 3.78) และดานการสนับสนุน ( X = 3.59) เมื่อพิจารณาแตประเด็นยอย เรียงตามอันดับ พบวา ดานความ
รวมมือ คณาจารยและบุคลากร มีความเห็นในประเด็นยอยดานคณาจารยและบุคลากรภายในหนวยงานของท านใหความ
รวมมือและสนับสนุนงานดานการประกันคุณภาพเปนอยางดีมากเปนอันดับหนึ่ง ( X = 3.91) ดานกระบวนการ (PDCA) ดาน
การวางแผน (Plan) คณาจารยและบุคลากร มีความเห็นในประเด็นยอยดานคณาจารย และบุคลากรภายในหนวยงานของทาน
ใหความรวมมือและสนับสนุนงานดานการประกันคุณภาพเปนอยางดี มากเปนอันดับหนึ่ง ( X = 3.91) ดานการดําเนินงาน
(Do) คณาจารยแ ละบุ คลากร มี ค วามเห็ นในประเด็ นย อยด านมหาวิ ท ยาลั ย กํ าหนดผู ดู แลตั วชี้ วัด /กํ าหนดหน วยงานที่
รับผิดชอบที่เหมาะสม และชัดเจนมากเปนอันดับหนึ่ง ( X = 3.79) ดานการประเมินคุณภาพ (Check) คณาจารยและบุคลากร
มีความเห็นในประเด็นยอย ด านการแตงตั้งคณะกรรมการผู ตรวจประเมินภายในและภายนอก มีความเหมาะสม เปนผู มี
ประสบการณ มีความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพ มากเปนอันดับหนึ่ง ( X = 4.00) ดานการนําเสนอแนวทางการ
ปรับปรุง (Act) คณาจารยและบุคลากรมีความเห็นในประเด็นยอยดาน มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามผลการ
ประเมิน/ขอเสนอแนะที่ไดจากการประเมินคุณภาพการศึกษามากเปนอันดับหนึ่ง ( X = 3.74) ดานการสนับสนุน คณาจารย
และบุคลากรมีความเห็นในประเด็นยอยดาน มหาวิทยาลัย/หนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนการจัดอบรม หรือใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพฯ แก คณาจารย บุคลากร นักศึกษามากเปนอันดับหนึ่ง ( X = 3.72)
3) ผลการศึกษาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษา
3.1) แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานไดดําเนินการ คือ ดําเนินการตามวงจร
PDCA ที่มหาวิทยาลัยไดกําหนด
3.1.1) ขั้นการวางแผน (P) เริ่มตั้งแตการจัดใหมีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแยกเปน
ระดั บ หลั กสู ต ร และระดั บ คณะ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการโดยมี ค ณะกรรมการอํ านวยการ คณะกรรมการประกั นคุ ณภาพ
คณะกรรมการดําเนินงานตามตัวบ งชี้ ทั้ งในระดับ หลักสูตรและคณะ และแตงตั้งผูประสานงาน จัดใหมีกําหนดการหรื อ
ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการวางแผนการทํางานประกันคุณภาพอยางเปนระบบ จัดทําตาราง
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บริหารจัดการการประกันคุณภาพภายใน เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ ทั้งในระดับหลักสูตร และคณะ นอกจากนี้
คือ มี การทบทวนแผนการดําเนิ นงานโดยการมี สวนร วมในองค กร เพื่อให เกิ ดความรู ความเขาใจและการวางแผนเชิ ง การ
บริหารงานบุคคล และงบประมาณ
3.1.2) ขั้นการดําเนินงาน (D) จัดโครงการอบรม หรือจัดโครงการจัดการความรู (KM) ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกบุคลากร หลักสูตร และคณะ ดําเนินกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ตามวงจร PDCA ที่วางแผนไวตลอดปการศึกษา
จัดเก็บ รวบรวมเอกสาร หลักฐานตามแผนตัวบง ชี้ เกณฑประกันคุณภาพการศึกษา โดยผูรับ ผิดชอบในแตล ะ ตัวบ งชี้เก็ บ
รวบรวมเอกสารและมีการนํามาวิพากษตรวจสอบเบื้องตนภายในคณะ และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชาและ
คณะ และ จัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Cross Check) ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการตัวบงชี้
3.1.3) ขั้ นการประเมินคุณภาพ (C) การสร างระบบติด ตามการดําเนิ นงานประกั นคุ ณภาพการศึ กษาในระดั บ
หลักสูตร และ คณะโดยมีการประชุม ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่องหารือ พัฒนาผลการประเมินตนเองใหดีขึ้นสะทอน
ความเป นจริ ง รวมวิพ ากษ SAR แลกเปลี่ ย นประสบการณการเรีย นรู ร วมกับ หน วยงานประกันคุณภาพการศึ กษา และ
หนวยงาน คณะตาง ๆ ตลอดจนผูรับผิดชอบของหลักสูตร คณะ นําผลการวิพากษ SAR มาปรับปรุงแกไข
3.1.4) ขั้นการนําเสนอแนวทางการปรับปรุง (A) ในขั้นนี้คณะกรรมการ หรือผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพ
นําขอมูล ขอเสนอแนะ และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไปวิเคราะหสังเคราะหและนําเสนอ เพื่อ
นําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในสาขาวิชาและคณะใหดียิ่งขึ้น หรือนําไปวางแผนในระยะตอไป จากนั้นรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะและหนวยงานจัดทํา Improvement plan
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใชในการปรับปรุงตอไป
3.2) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสามารถวิเคราะหเปนประเด็นไดดังนี้
3.2.1) หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยดานการประกันคุณภาพ ยังมีการประสานงานหรือการใหรายละเอียดตัว
บงชี้ ตลอดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนไมเพียงพอ ซึ่งหนวยงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยควรเปนหนวยงานหลัก
เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการประสานและอธิบายตัวบงชี้ตอหนวยงานอื่น ๆ รวมไปถึงการเปนตนแบบในการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) หรือตนแบบในการจัดทําเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับดานประกันคุณภาพ
3.2.2) การเปลี่ ยนเกณฑการประเมินของตั วบงชี้ตาง ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใหม ตลอด สงผลต อการเตรีย ม
แผนการดําเนินการ การเก็บหลักฐาน
3.2.3) การเปลี่ยนผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน ซึ่งสงผลตอผูเขามารับผิดชอบคนใหม โดย
ตองมีการเรียนรูใหม และอาจไมเขาใจในการดําเนินงาน หรือการเก็บเอกสารที่ดีพอ
การแกไขปญหาการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
สําหรับแนวทางแกไขปญหา ผลการวิจัยสามารถวิเคราะหออกเปนเปนประเด็น ดังนี้
1) การเรียนรูจากเครือขายดานการประกันคุณภาพจากหนวยงานอื่น ๆ การเรียนรูจากเครือขายดานการวิจัย
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ดี สําหรับการพัฒนาความเขาใจดานการประกันคุณภาพ
2) มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรทั้งบุคลากรใหมและเกาที่รับผิดชอบดานการประกัน
คุณภาพ
3) รณรงค หรือสรางคานิยม ดานการประกันคุณภาพใหมีความสําคัญ และควรมีการนําเกณฑตัวบงชี้จับมา
เปนภาระหนาที่สําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
3.3) ปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
จากการสัม ภาษณ ถึง ป จจั ย แหง ความสําเร็จของการดํ าเนิ นงานดานการประกันคุ ณภาพการศึกษา สามารถ
วิเคราะหถึงองคประกอบหลัก ๆ ไดดังนี้
3.3.1) ดานบุคลากร
บุคลากรในที่นี้หหมายถึ
คลากรทุ
กระดั
ทั้งในระดั
าร อาจารย์
กศึผูกมษาีสวนได
ผู้มีสส่ววนได้
มายถึงบุงคบุลากรทุ
กระดั
บ ทับ้งในระดั
บผูบบริผูห้บารริหอาจารย
นักศึกนัษา
นเสีสย่วนเสีย
ผูเขารวมโครงการ หัวหนาสํานักงาน นักวิชาการ และโดยเฉพาะประธานหลักสูตร เนื่องจากในปนี้มีการตรวจประเมินในระดับ
หลักสูตร ซึ่งจะมีความละเอียดกวาการตรวจประเมินที่ผานมา และแบงเปนหนวยยอย ๆ ตามสาขาวิชา ประธานหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี เพราะการตรวจประเมินในครั้งนี้ทางเกณฑการตรวจ
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เพื่อการดําเนินงาน ก็3.3.2)
เปนสิ่งงบประมาณ
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ความเขาใจ
เทคโนโลยี
เนินนงานเป
เทคโนโลยี จะช
จะช่ววยให
ยให้กการดํ
ารด�ำเนิ
งานเป็นนระบบมากขึ
ระบบมากขึ้น้น เอืเอื้อ้อตต่ออการพั
การพัฒฒนาและปรั
นาและปรับบปรุ
ปรุงงงานประกั
งานประกันนคุคุณณภาพการศึ
ภาพการศึกกษา
ษา
ความรู
วามเขคาวามเข
ใจ ในระบบกลไก
มาตรฐานการศึกษา รายละเอียดตัวชี้วัดตาง ๆ ชวยใหการ
3.3.4) คความรู
าใจ
3.3.4) ความรู
้ความเข้กาษาประสบผลสํ
ใจ
ดํ			
าเนินงานดานการประกั
ภาพการศึ
าเร็จ นอกจากนี
บทบาทหน
ผิดชอบในการ
ความรูนคุคณวามเข
าใจ ในระบบกลไก มาตรฐานการศึ
กษา้การรู
รายละเอี
ยดตัวาชีที้ว่แัดละความรั
ตาง ๆ ชบวยให
การ
			
ความรู
้
ค
วามเข้
า
ใจ
ในระบบกลไก
มาตรฐานการศึ
ก
ษา
รายละเอี
ย
ดตั
ว
ชี
้
ว
ั
ด
ต่
า
งๆ
ช่
ว
ยให้
การด�ำเนินงาน
งานก็าเปนการประกั
นปจจัยที่ชนวคุยให
การประกักนษาประสบผลสํ
คุณภาพการศึกาษาประสบความสํ
าเร็บจทบาทหน
ดวยเชนกัานที่และความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานด
ณภาพการศึ
เร็จ นอกจากนี้การรู
นการประกั
กกษาประสบผลส�ำเร็
้การรู้บทบาทหน้
ละความรั
3.3.5)
การสร
างคานิยนมที
ี จ นอกจากนี
ดํด้าาเนิ
นงานก็เปนนคุปณจจัภาพการศึ
ยที่ชวยให
ารประกั
คุณ่ดภาพการศึ
กษาประสบความสํ
าเร็จาดทีว่แยเช
นกัน บผิดชอบในการด�ำเนินงานก็เป็น
ปัจจัยที่ช่วยให้การประกั
ณงทัภาพการศึ
นกัน กษาคืองานประจํา เปนสวนหนึ่งของการ
การสร
ศนคติ
คานิ่ดยี ม วางานประกัจนด้คุวณยเช่ภาพการศึ
3.3.5)นคุาการสร
างคาหรืนิกยอษาประสบความส�ำเร็
มที
3.3.5)
การสร้
งค่าหรืนิยอใจต
มที
ทํ			
างานที่สําคัญ จะชวการสร
ยใหตาระหนั
กาและใส
าเนินนคุงานมากยิ
่งขึ้นกษาคื
นอกเหนื
อจากนีา้กเป
็ความสามั
ในการ
งทัศนคติ
คาอนิ่ดคุยี ณ
ม ภาพการดํ
วางานประกั
ณภาพการศึ
องานประจํ
นสวนหนึค่คีงของการ
างทัศนคติ
หรือใจต
ค่าอนิคุยณ
ม ภาพการดํ
ว่างานประกั
ณภาพการศึ
องานประจ�ำ
นส่วนหนึค่งคีของการท�ำงาน
ดํทํ			
าเนิ
นงาน
งานที
่สําคัญ จะชวการสร้
ยใหตระหนั
กและใส
าเนินนคุงานมากยิ
่งขึ้นกษาคื
นอกเหนื
อจากนี้กเป็็ความสามั
ในการ
ทีดํา่สเนิ�ำคันญงานจะช่วยให้ต3.3.6)
ระหนักการสร
และใส่าใงเครื
จต่อคุอณ
นงานมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้ก็ความสามัคคีในการด�ำเนินงาน
ขาภาพการด�ำเนิ
ย
			 เครื
3.3.6)
การสร้
าย
อขาการสร
ยการเรีางเครื
ยนรูดอาขข่นงานประกั
นคุณภาพการศึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เป
นปจจัยหนึ่งที่ชวยให
าเนินงานมี
ทธิภาพขึน้นคุนเนืณคุ่อภาพการศึ
การแลกเปลี
นรู และอาจไดแนวปฏิบัติที่ดทีเยาลั
พื่อทการ
			
เครืกอารดํ
ยการเรี
้านงานประกั
ณงจากมี
ภาพการศึ
กษากั
วยยงานภายในและภายนอกมหาวิ
ขข่าายการเรี
ยยนรูนรูปด้ดระสิ
านงานประกั
กษากั
บหนบ่ยหน่
วนเรี
ยงานภายในและภายนอกมหาวิ
ยยาลัย
ดํเป
จัยหนึ
าเนินนงานมี
แนวปฏิ
บัตบิทัตี่ดิทีเพืี่ด่อีเพืการ
เป็านเนิปปันจงานใหม
หนึ่ง่งทีทีๆ่ช่ชว่วยให
ยให้กการดํ
ารด�ำเนิ
งานมีปประสิ
ระสิททธิธิภภาพขึ
าพขึ้น้นเนืเนื่อ่องจากมี
งจากมีกการแลกเปลี
ารแลกเปลี่ยนเรี
่ยนเรียนรู
ยนรู และอาจได
้ และอาจได้
แนวปฏิ
่อการ
3.4
และความท
า
ทาย
หรื
อ
การวางแผนเพื
อ
่
พั
ฒ
นางาน
ดํด�ำเนิ
าเนินงานใหม
งานใหม่ๆๆ
จากการสั
มภาษณ
พบวอหรื
า อความท
าทายสํ่อพัาคัฒ่อญพันางาน
และความท
การวางแผนเพื
ฒในขณะนี
นางาน ้ แบงเปนประเด็นหลัก ๆ ไดดังนี้
3.4 3.4
และความท้
าทายาทาย
หรื
การวางแผนเพื
1)
การสร
างทัพบว่
ศนคติ
ทาี่ดีความท
การให
วามสํญาคัในขณะนี
ญดในขณะนี
านการประกั
คุนณประเด็
ภาพทั
หนีารและบุ
จากการสั
มภาษณ
พบว
าคทายสํ
หลัๆ กได้บๆดริังได
ด้ ังนี้ คลากร การ
จากการสั
มภาษณ์
า ความท้
าทายส�ำคั
้ แบ่้ งแบ
เป็งนนเปประเด็
นหลัน้งกจากผู
สรางแรงจู1)งใจให
อาจารย
ุกคนให
วคมมื
อความสํ
และผู
หดารให
ความสํ
คัคุญณกัภาพทั
บ้งงานประกั
คุริหณารและบุ
ภาพการศึ
กการสร้
ษา ตลอดจนการ
1)การสร้
การสร
งทั
ศนคติ
ทวามร
ี่ดี การให
านการประกั
้งจากผู
คลากร
การ
างทัศทานคติ
ที่ดีคการให้
วามส�ำคั
ญาด้บคัาญรินการประกั
นคุณานภาพทั
จากผู
้บริหนบารและบุ
คลากร
างแรงจูงใจ
สร
า
งจิ
ต
สํ
า
นึ
ก
ให
เ
ห็
น
ว
า
การพั
ฒ
นาคุ
ณ
ภาพการศึ
ก
ษาจะต
อ
งดํ
า
เนิ
น
การอย
า
งต
อ
เนื
อ
่
งเป
น
ประจํ
า
ทุ
ก
ป
และเป
น
ความรั
ชอบก
งแรงจู
ง
ใจให
อ
าจารย
ท
ุ
ก
คนให
ค
วามร
ว
มมื
อ
และผู

บ
ริ
ห
ารให
ค
วามสํ
คั
ญ
กั
บ
งานประกั
น
คุ
ณ
ภาพการศึ
ก
ษา
ตลอดจนการ
ให้อาจารย์ทุกคนให้ความร่วมมือ และผู้บริหารให้ความส�ำคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการสร้างจิบผิตดส�ำนึ
รสรวมกั
นของทุ
คนเห็นวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป และเปนความรับผิดชอบ
านึกกให
ให้เาห็งจินตว่าสํการพั
ฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
รวมกันของทุก2)คน การสรางระบบกลไกที่ดีกวาเดิม โดยเฉพาะการวางแผนการจัดการหลักสูตร การตรวจสอบ ตลอดจน
2) การสร้างระบบกลไกที่ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะการวางแผนการจัดการหลักสูตร การตรวจสอบ ตลอดจนการจัดท�ำ
การจัดทําแผนการปรั
บปรุางงระบบกลไกที
คุณภาพระดับ่ดหนีกววายงานย
อย และคณะ ที่เปนระบบ ดการหลักสูตร การตรวจสอบ ตลอดจน
2) การสร
เดิม โดยเฉพาะการวางแผนการจั
แผนการปรับปรุ
ง
คุ
ณ
ภาพระดั
บ
หน่
ว
ยงานย่
อ
ย
และคณะ
ที่เป็น่ยระบบ
3) การสร
บัติทบี่ดหน
ี และนํ
าไปแลกเปลี
นเรีทีย่เนรู
เกิดประโยชนสรางการยอมรับจากหนวยงาน
การจัดทําแผนการปรั
บปรุางงแนวปฏิ
คุณภาพระดั
วยงานย
อย และคณะ
ปนใหระบบ
3)
การสร้
า
งแนวปฏิ
บ
ต
ั
ท
ิ
ด
่
ี
ี
และน�ำไปแลกเปลี
ย
่
นเรี
ย
นรู
ใ
้
ห้
เ
กิ
ด
ประโยชน์
สร้างการยอมรั
บจากหน่
วยงานภายนอก
ภายนอก 3) การสรางแนวปฏิบัติที่ดี และนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดประโยชน
สรางการยอมรั
บจากหน
วยงาน
4)
ความท้
า
ทายในการท�ำผลการประเมิ
น
คุ
ณ
ภาพโดยให้
ค
ะแนนดี
ข
น
้
ึ
ทุ
ก
ปี
หรื
อ
อยู
ใ
่
นระดั
บ
เดิ
ม
ภายนอก 4) ความทาทายในการทําผลการประเมินคุณภาพโดยใหคะแนนดีขึ้นทุกป หรืออยูในระดับเดิม
ความทาทายในการทําผลการประเมินคุณภาพโดยใหคะแนนดีขึ้นทุกป หรืออยูในระดับเดิม
สรุปและอภิ4)ปรายผล
สรุปและอภิ
ปรายผล
จากการศึ
กษาความคิดเห็นของบุคลากรตอการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา จากการศึ
พบวาความคิ
ดเห็นเกีด่ยเห็
วกันบของบุ
การดํคาลากรต
เนินงานด
านการประกั
นคุณภาพการศึ
ยราชภัฏรํานไพพรรณี
กษาความคิ
อการดํ
าเนินงานและแนวปฏิ
บัติทกี่มษาของมหาวิ
ีประสิทธิภาพทยาลั
ดานการประกั
คุณภาพ
การศึกษา พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

376

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

52

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

โดยรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.75) เมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยพบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน ไดแก ดานความรวมมือ ( X = 3.82) ดานกระบวนการ (PDCA) ( X = 3.78) และดานการสนับสนุน ( X = 3.59)
ผลการศึกษาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดาน
การประกันคุณภาพที่หนวยงานไดดําเนินการ คือ ดําเนินการตามวงจร PDCA ที่มหาวิทยาลัยไดกําหนด ตั้งแต ขั้นการวางแผน
(P) ขั้นการดําเนินงาน (D) ขั้นการประเมินคุณภาพ (C) และขั้นการนําเสนอแนวทางการปรับปรุง (A) ซึ่งสอดคลองกับ วีรพงศ
บดีรัฐ (2543: 7) ซึ่งกลาวถึงการดําเนินงานโดยยึดกิจกรรม PDCA จะชวยใหกิจกรรมมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน พบวา ประเด็นปญหาหนึ่งคือหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยดานการ
ประกันคุณภาพ ยังมีการประสานงานหรือการใหรายละเอียดตัวบงชี้ ตลอดแนวทางการดํา เนินงานที่ชัดเจนไมเพียงพอ ซึ่ง
หนวยงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยควรเปนหนวยงานหลักเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการประสานและอธิบายตัวบงชี้
ตอหนวยงานอื่น ๆ รวมไปถึงการเปนตนแบบในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) หรือตนแบบในการจัดทําเอกสารตาง
ๆ ที่เกี่ยวของกับดานประกันคุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ใจชนก ภาคอัต (2553) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดใหขอเสนอแนะวา ควรมีการบูรณาการตัวชี้วัดจาก
การประเมิน ตาง ๆ ใหเหลือนอยลง และผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะทํางานควรมีความรูความเขาใจในตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ
อยางแทจริงและเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิกา สุขสมัย (2556: 71) ทําการศึกษา
การดําเนินงานและความคาดหวังของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตอกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มีผลการวิจัยเสนอแนะวาหนวยงานประกันคุณภาพควรมีรูปแบบหรือระบบการพัฒนาผูเชี่ยวชาญงานดานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสามารถใหขอเสนอแนะกับบุคลากรที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ จัดใหมีผูเชี่ยวชาญหนึ่งทาน ตอ
หนึ่งคณะเพื่อทําหนาที่ประสานงาน ชวยเหลือ กระตุน การดําเนินงานของคณะ
ปญหาอีกประการหนึ่ง คือ การเปลี่ยนเกณฑการประเมินของตัวบงชี้ตาง ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใหมตลอด สงผลตอ
การเตรียมแผนการดําเนินการ การเก็บหลักฐาน ตลอดจนการเปลี่ยนผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน ซึ่ง
สงผลตอผูเขามารับผิดชอบคนใหม โดยตองมีการเรียนรูใหม และอาจไมเขาใจในการดําเนินงาน หรือการเก็บ เอกสารที่ดีพอ
เชนเดียวกับ จุฑารัตน วิทยาขาว (2544 อางถึงใน เนตรรุง อยูเจริญ , 2554 : 71) ซึ่งไดศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ และพบวาการขาดแคลนบุคลากร จะกอใหเกิดปญหาในการประสานงาน และการดําเนินงาน
ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้คลายคลึงกับการเปลี่ยนผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพ เนื่องจากเกิดปญหาดานการประสานงาน
และสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ พบวา ประกอบไปดวย ดานบุคลากร งบประมาณ
กระบวนการดําเนินงาน ความรูความเขาใจ การสรางคานิยมที่ดี การสรางเครือขาย เชนเดียวกับงานวิจัยของ ถิรนันท ปาลี
(2553: 69) ไดทําการประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม พรอมเสนอขอคนพบจาก
การศึ กษาว า ควรสนั บ สนุนให บุ ค ลากรอบรมเพิ่ ม พูน ความรู ทั กษะเกี่ ย วกั บการประกั นคุ ณภาพการศึกษา ศึ กษาดู ง าน
แลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานอื่นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ความทาทาย หรือการวางแผนเพื่อพัฒนางาน แบงเปนประเด็นหลัก ๆ คือ การสรางทัศนคติที่ดี และการสรางระบบ
กลไกที่ดีกวาเดิม ซึ่ งสอดคล องกั บงานวิจัย ของ เนตรรุง อยู เจริ ญ (2554) ทํ าการศึกษาปจจัยที่ สงผลตอการนํ านโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบวา ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ มากที่สุด คือ เจตคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นหากบุคลากรมีทัศนคติ หรือเจต
คติที่ดี จะสงผลตอการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้นเชนกัน
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การศึกษาคุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
Studying Unity Characteristics of First Year Community Developments
Major in the Faculty of Humanity and Social Sciences,
RambhaiBarni Rajabhat University.
บทคัดยอ

ไพพ

ณัฏฐวุฒิ ทรัพยอุปถัมภ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

าชภ

ัฏรำ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปที่
1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 90 คน เปนกลุม
ตัวอย างแบบเจาะจง เครื่ องมื อที่ ใ ชใ นการวิ จัย คือ แบบสอบถามระดั บการปฏิบั ติ ต ามคุ ณลั กษณะความสมานฉั นท ข อง
นักศึกษา มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .86 การวิเคราะหขอมูลอาศัยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณี
มีร ะดับ การปฏิบั ติ ตามคุ ณลั กษณะความสมานฉั นทภ าพรวมอยู ในระดั บ มากในทุ กดาน ( X =4.11) โดยเรี ย งลํ าดับ ของ
คุณลักษณะความสมานฉันทสามลําดับแรก คือ ดานความเห็นพองตองกัน ( X =4.19) รองลงมา ดานความรวมมือรวมใจหรือ
ความสามัคคี ( X =4.18) และดานความไมเห็นแกตัว ( X =4.15)
คําสําคัญ: คุณลักษณะ, ความสมานฉันท

Abstract

ิทยา

ลัยร

This research intended to study unity characteristics of the first year Community Development
majors in the faculty of Humanity and Social Sciences. Specific sampling methods were applied to the
sample group which contained 90 people. The instruments used in this study were a questionnaire which
was given to each individual, and the reliability of this method was valued to .86, The data analyses tools
that were employed in this research were frequency, percentage, mean and standard deviation of one
sample t-test and a dependent t-test.
The results of the study indicated that the first year Community Development majors in the
faculty of Humanity and Social Sciences have a high level of unity characteristicsin all subjects ( X =4.11).
The highest was expressed approval ( X =4.19), the second was cooperation ( X =4.18) and the third was
unselfishness ( X =4.15)
Keyword: Unity, Characteristics
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สถานการณโลกาภิวัตนทําใหการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ได
สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของมนุษยอยางมากมายทั้งในปจจุบันและในอนาคต สภาพการณปญหาตาง
ๆ ของโลก ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอนานาอารยประเทศ อันเปนสมาชิกของสังคมโลก ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยดวยเชนกัน
ความซับ ซอนของปญ หาและปรากฏการณต าง ๆ ในปจจุบั น อาจกล าวได วาโลกในยุค ปจจุบั นเป นโลกของความขั ดแย ง
(World of Paradox) ความรุนแรงของผลกระทบดังกลาวจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับคุณภาพของประชากรในประเทศนั้นๆ
เปนสําคัญ กลาวคือ หากประเทศใดมีประชากรที่มีคุณภาพก็ยอมสามารถนําพาประเทศชาติรอดพนจากวิกฤติการณดังกลาว
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ได และในทางตรงกันขามหากประเทศใด ประชากรขาดคุณภาพก็ยากที่จะฝาฟน ใหหลุดพนจากวิกฤติการณดังกลาวได
(ชัยวัฒน ถิระพันธ และคณะ. 2543)
เครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของประชากรคือ การจัดการศึกษาใหเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของ
มนุษย แตการจัดการศึกษาในระยะสองสามทศวรรษที่ผานมามีความเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย สะทอนใหเห็ นถึงความ
พยายามที่จะมุงสูความเปนเลิศ เกิดการแขงขันขึ้นในระดับบุคคลและประเทศชาติ เพื่อใหมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
สามารถแขงขันกับนานาชาติได ดวยฐานคิดดังกลาว การศึกษาจึงมีโครงสรางของการจัดกิจกรรมที่มุงสูการแขงขันเปนสําคัญ
เมื่อพิจารณาอยางผิวเผินจะเห็นวาเปนเรื่องที่ดี แตหากพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบแลว พบวา การศึกษาที่มุงแขงขัน ซึ่งมี
ผูแพผูชนะไดครอบงําผูคนและสังคมไทย ทําใหเกิดการแกงแยงชิงดีชิงเดน เกิดการเอารัดเอาเปรียบ เห็นแกประโยชนสวนตน
เปนที่ตั้ง (ไชยรัตน ปราณีและคณะ. 2553)
สภาพการณของสังคมเชนนี้ เปนภาพสะทอนของสังคมที่ไมพรอมรับมือกับความขัดแยงที่ ดํารงอยูในสังคม หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งวา สังคมไทยมิไดเปนสังคมที่สุขสงบ ปราศจากความรุนแรง แตเปนสังคมที่มีความรุนแรง ดํารงอยูในทุกระดับ
สังคม การที่จะนําสังคมไปสูสันติภาวะไดนั้น สังคมจําเปนตองสรางเครื่องมือ บุคลากรและองคประกอบที่จําเปน ซึ่งเกื้อกูลให
สังคมเกิดความสมานฉันทและเกิดความสันติสุขขึ้นเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งเพื่อใหเกิดสันติภาวะของสังคมดังกลาว คือ การ
จัดการศึกษาที่พัฒนาคนเขาใจสิ่งแวดลอมและสังคมใหอยูในสังคมไดอยางสงบสุข เพราะที่จริงความสําเร็จของมนุษย คือ การ
แกปญหาของสังคม เพื่อใหชีวิตมนุษยดีขึ้น มีความสุขขึ้น สังคมมีสันติสุขดวยตลอดจน การขยายความหมายไปถึง การสราง
โลก สรางสภาพแวดลอมที่รมเย็นรื่นรมยขึ้น (พระธรรมปฎก. 2540) การพัฒนาคนที่แทจริงจะตองชวยประสานประโยชน
ระหวางคนในสังคมรวมทั้งธรรมชาติใหเขากันไดอยางกลมกลืนและเกือ้ กูลซึ่งกันและกัน ถาสิ่งที่ดีงามแกชีวิต
นอกจากนี้ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมของประเทศไทย พ.ศ. 2550 ตองการใหสังคมไทยเปนสังคมที่พึงปรารถนา
คือ สังคมที่ดีงาม และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ซึ่งหมายถึง เปนสังคมแหงความพอเพียงและสันติ มีเศรษฐกิจพอเพียง ไมทอดทิ้ง
กัน มีความเปนธรรม มีวัฒนธรรม มีคุณธรรม มีความเขมแข็งของสังคมและสามารถรักษาความสมดุลในตัวเอง และกับโลก
ภายนอกทามกลางความเปลี่ยนแปลง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย . 2549) รวมทั้งเปาหมายของ
แผนการศึกษาของชาติ (พ.ศ.2545-2559) ไดกําหนดไววาใหคนไทยมีความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกง ดี มีความสุข ใหสังคมมี
ความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ 1) สังคมคุณภาพ 2) สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และ 3) สังคมสมานฉันท
เอื้ออาทรตอกัน (สันติภาพ. 2546)
จากกรอบแนวคิดดังกลาว การจัดการศึกษาควรมีรูปแบบที่มุงพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน ใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค กลาวคือ เปนคนเกง ดีและมีความสุข ซึ่งหมายถึงตองเปนทั้งคนเกงและดีดวย จึงจะทําใหสังคมเกิดความสงบสุขไดใน
ที่สุดและการที่จะอยูรวมกันอยางมีความสุขในสังคม เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดองกัน มีเมตตาใหคุณคาแกคนทุกคน
อยางเทาเทียมกัน ถึงประโยชนของสวนรวมเปนหลัก คุณลักษณะดังกลาวเรียกวาเปนสังคมแหงความสมานฉันทเอื้ออาทรตอ
กัน ดังนั้นจึงควรตองปลูกฝงสรางเสริมคุณลักษณะแหงความสมานฉันทใหเกิดกับตัวบุคคล จึงจะนําไปสูสังคมที่สมานฉันทได
ในที่สุด
อยางไรก็ตาม คุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษาจะเปนรูปแบบในการจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดคุณลักษณะ
ความสมานฉันทยังไมมีรูปธรรมหรือแนวทางที่ชัดเจน การที่จะปลูกฝงหรือสรางเสริมคุณลักษณะดังกลาวไดอยางตรงเปาตรง
ประเด็น จึงควรที่จะตองมีการวิจัยเพื่อใหการดําเนินการในเรื่องดังกลาวเปนไปตามเจตนารมณของสังคมและประเทศชาติ
ตอไป ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของความสมานฉันทของนักศึกษา เพื่อนําไปจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่สามารถปลูกฝงสรางเสริมคุณลักษณะดังกลาวไดอยางเปนจริง
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วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาคุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิ จัย เรื่ อง การศึ ก ษาคุ ณลั กษณะความสมานฉั น ท ข องนั กศึ กษาสาขาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนชั้ น ป ที่ 1 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
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1. การศึกษาเพื่อเตรียมการวิจัย
การศึกษาเพื่อเตรียมการวิจัย ผูวิจัยไดทําการคนควาขอมูล หลักการ แนวคิด สถานการณและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
กับความสมานฉันทและทําการสังเคราะหเอกสาร เพื่อสรางแนวคําถามเพื่อการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก นั กศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ นป ที่ 1 สาขาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 90 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะความสมานฉันท
ของนักศึกษาตามแนวคิดของไชยรัตน ปราณีและคณะ (2553) จํานวน 7 ดาน คือ ดานความรวมมือรวมใจหรือความสามัคคี
ดานความพอใจรวมกัน ดานความเคารพซึ่งกันและกัน ดานการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดานความไมเห็นแกตัว ดานการมีจิตสํานึก
เพื่อสวนรวม ดานความเห็นพองตองกัน ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูล สวนตัวของผู ต อบแบบสอบถาม มี ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ ประกอบดวย เพศ อายุ
อาชีพของผูปกครอง คาใชจายในการเรียนของนักศึกษาตอเดือน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับการปฏิบัติดานวามสมานฉันทของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีลักษณะเปน
แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ทั้งนี้แบงออกเปน 7 ดาน ดังนี้
1. ดานความรวมมือรวมใจหรือความสามัคคี จํานวน 10 ขอ
2. ดานความพอใจรวมกัน จํานวน 16 ขอ
3. ดานความเคารพซึ่งกันและกัน จํานวน 12 ขอ
4. ดานการชวยเหลือเกื้อกูลกัน จํานวน 15 ขอ
5. ดานความไมเห็นแกตัว จํานวน 8 ขอ
6. ดานการมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม จํานวน 10 ขอ
7. ดานความเห็นพองตองกัน จํานวน 7 ขอ
ผูวิจัยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) โดยมีหลักเกณฑในการใหคะแนนดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําผลคะแนนจากการกําหนดดังกลาวมาประเมินคาเพื่อหาความหมายคาคะแนนเฉลี่ย
โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544)
อันตรภาคชั้น

=

ิทยา

=

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
5-1
5
0.8
ระดับการปฏิบัติ
หมายถึง มากที่สุด
หมายถึง มาก
หมายถึง ปานกลาง
หมายถึง นอย
หมายถึง นอยที่สุด

=
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คะแนนเฉลี่ย
คะแนน 4.21 - 5.00
คะแนน 3.41 - 4.20
คะแนน 2.61 - 3.40
คะแนน 1.81 - 2.60
คะแนน 1.00 - 1.80

3. การสรางและพัฒ นาเครื่องมือ แบบสอบถามเกี่ ยวกั บคุณลักษณะความสมานฉันทข องนั กศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน มีขั้นตอนในการสรางและพัฒนา ดังนี้
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1. ศึกษาคนคว าเอกสาร งานวิ จัยที่ เกี่ ยวของเพื่อกําหนดแนวทางในการสรางเครื่ องมือที่ใ ชใ นการเก็ บ
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2. ดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค (Index of Item Objective Congruence : IOC) และความครอบคลุมของเนื้อหา
จํานวน 3 ทาน โดยคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค (IOC) ของแบบสอบถาม มีคาเทากับ .86
4. ปรับปรุงแกไขเครื่องมือหลังจากที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลว โดยปรับปรุงภาษาและขอความบางตอน
ของเครื่องมือ
5. นําเครื่องมือที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ที่ ไ ม ไ ด เ ป นกลุ ม ตั วอย าง จํ า นวน 60 คน เพื่ อหาคุ ณภาพของเครื่ องมื อ โดยการหาค าความเชื่ อมั่ นทั้ ง ฉบั บ โดยใช สู ต ร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย ผูว ิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชวิธีการทางสถิติโดยการ
วิเคราะห หาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คน ดังนี้

ัฏรำ

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา ปรากฏผลการขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 90
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เพศ พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 62.22 เพศหญิง รอยละ 37.79
อายุ พบวา นักศึกษามีอายุ ระหวาง 18 ถึง 19 ป โดยสวนใหญ รอยละ 58.89 รองลงมา อายุ 20-21 ป รอยละ
20.00 อายุ 22-23 ป รอยละ 12.22 และอายุ 24 ปขึ้นไป รอยละ 8.89
อาชีพ ของผูป กครอง พบวา ส วนใหญ ผู ปกครองของนั กศึ กษามีอาชี พ เกษตรกรรม รอยละ 36.67 รองลงมาคื อ
คาขายและรับจางทั่วไป รอยละ 20.00 ธุรกิจสวนตัว รอยละ8.89 รับราชการ รอยละ 13.33 และอาชีพอื่น ๆ คือ เพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา (เลี้ยงกุง) รอยละ 1.11
คาใชจายในการเรียนของนักศึกษาตอเดือน พบวานักศึกษาสวนใหญมีคาใชจายในการเรียนระหวาง 2,001 – 3,000
บาท รอยละ 50.00 รองลงมาคือ ระหวาง 3,001 – 4,000 บาท รอยละ 18.88 คาใชจายระหวาง 4,001 – 5,000 บาท รอย
ละ 14.44 คาใชจาย ต่ํากวา 2,000 บาท รอยละ 12.22 คาใชจายระหวาง 5,001 – 6,000 บาท รอยละ 3.33 และ คาใชจาย
ตั้งแต 6,001 บาทขึ้นไป รอยละ 1.11
2. ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษา
ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษา จํานวน 7 ดานพบวา นักศึกษามีระดับ
การปฏิ บั ติ ต ามคุ ณ ลั กษณะความสมานฉั นท อยู ใ นระดั บ มาก ( X =4.11) เมื่ อพิ จารณารายด า นปรากฏว า นั กศึ กษามี
คุณลักษณะความเห็นพองตองกันอยูในระดับมาก ( X =4.19) รองลงมา ดานความรวมมือรวมใจหรือความสามัคคี ( X =4.18)
ดานความไมเห็ นแก ตัว ( X =4.15) ดานความเคารพซึ่งกั นและกัน ( X =4.13) ดานความชวยเหลื อเกื้อกูลกั น ( X =4.10)
ดานความพอใจรวมกัน ( X =4.09) และดานการมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ( X =3.97)

อภิปรายผล
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คุ ณ ลั ก ษณะความสมานฉั นท ข องนั ก ศึ กษาสาขาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีอยูในระดับมากในทุกดานทั้งนี้เมื่อพิจารณาแลวพบวานักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สวนใหญมีอายุระหวาง 18-19 ป ซึ่งเปนผูที่จบการศึกษาในระดับมัธยมปลายและไดรับการอบรม ปลูกฝงความคิดในเรื่องของ
การรวมมือ การชวยเหลื อซึ่ ง กัน และกั น มี ค วามเป นพวกพอง จากสถาบั นการศึ กษาเดิ ม ประกอบกั บ การเข ามาเรีย นใน
ระดับอุดมศึกษาจําเปนตองแสวงหาแนวทางการสรางเพื่อนกลุมใหมจึงทําใหนักศึกษาสวนใหญมีคุณลักษณะความสมานฉันทอ
ยูในระดับมาก ประกอบกับการที่นักศึกษาสวนใหญมีพื้นเพมาจากการเปนชาวชนบทที่ยังยึดถืออาชีพการทําการเกษตรกรรม
อาจจะเปนสวนหนึ่งที่คิดวาความเปนเพื่อนพอง นองพี่ในชุมชนของตนเองซึ่งเปนสิ่งที่นักศึกษาประสบอยูในชีวิตประจําวันของ
เขา จึงสงผลใหนักศึกษามีระดับการปฏิบัติตามคุณลักษณะความสมานฉันทอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับกองวิ จัยทางการ
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ศึกษา กรมวิชาการ (2545) ศึกษาเรื่องดัชนีวัดความสมานฉันทและเอื้ออาทรตอสังคมไทย โดยใชเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัย
พบวา 1) ความสมานฉันท หมายถึง ความรวมมือรวมใจ หรือความสามัคคี ความเอื้ออาทร หมายถึง ความชวยเหลือเกื้อกูลกัน
2) คุณลักษณะของเด็กที่มีความสมานฉันท คือ มีความสามัคคี และใหความรวมมือกับผูอื่น 3) คุณลักษณะของเด็กที่มีความ
เอื้ออาทร คือ มีน้ําใจ และมีความเมตตากรุณา 4) พฤติกรรมที่สงเสริมใหเด็กมีความสมานฉันท คือ ทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น มี
โอกาสชวยเหลือกัน รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 5) พฤติกรรมที่สงเสริมใหเด็กมีความเอื้ออาทร คือ มีน้ําใจชวยเหลือเกื้อกูลกัน
และเห็นอกเห็นใจ 6) ปจจัยดานบริ บทที่เด็กจะดําเนินการใหสําเร็จ โดยใชความสมานฉันทและความเอื้ ออาทร คือ มี
บรรยากาศที่ เอื้ อใหเ ด็กเกิ ดความสมานฉั นท และความเอื้ ออาทรและจัด สิ่ง แวดล อมให เด็ กทํ างานรวมกัน 7) ปจจัย ดาน
กระบวนการที่เด็กจะดําเนินการใหสําเร็จ โดยใชความสมานฉันทและเอื้ออาทร คือ ครูตองจัดกิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนา
ความสมานฉันทและเอื้ออาทร จัดประสบการณใหเด็กมีความเมตตากรุณา 8) ปจจัยดานผลผลิตที่เด็กจะดําเนินการใหสําเร็จ
โดยใชความสมานฉันทและความเอื้ออาทร คือเด็กยอมรับและเห็นคุณคาของความสมานฉันทและเอื้ออาทร ครูและเด็กเห็น
คุณคาและนําความสมานฉันท และเอื้ออาทรไปใชในชีวิตประจําวัน และเด็กมีพฤติกรรมความสมานฉันทและเอื้ออาทร 9)
ปจจัยที่สงผลใหเด็กมีความสมานฉันท คือ ไมมีกิจกรรมที่ใหโอกาสเด็กสมานฉันท ไมใหเด็กมีโอกาสชวยเหลือกัน เด็กคิดแต
ประโยชนตนเองและเห็นแกตัว 10) ปจจัยที่สงผลใหเด็กไมมีความเอื้ออาอาทร คือ เด็กเห็นแกตัวและเด็กชอบเอารัดเอาเปรียบ
11) แนวทางที่ทางโรงเรียนหรือผูเกี่ยวของกับการศึกษาตองดําเนินการเพื่อชวยใหเด็กมีความสมานฉันทและเอื้ออาทร คือ
สงเสริมใหเด็กไดชวยเหลือกันและทํางานเปนกลุม สรางสิ่งแวดลอมที่เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความสมานฉันทและเอื้อ
อาทรและควรจัดบรรยากาศ ใหมีความสมานฉันทและเอื้ออาทร และมีความสอดคลองกับการศึกษาของ ไชยรัตน ปราณีและ
คณะ (2553) ที่ ทํ าการศึ กษารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อเสริ ม สร า งคุ ณลั กษณะความสมานฉั นท ข องเยาวชนไทย มี
วัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความสมานฉันทใหกับเยาวชนไทย โดยการ
วิจัย ครั้ งนี้ มีลั กษณะเปนการวิ จัยพั ฒนาทดลอง (Experimental Development) ผลการวิ จัย พบวา คุ ณลั กษณะความ
สมานฉันทของเยาวชนไทย (Reconciliation) คือ คุณลักษณะในตัวบุคคลที่สะทอนใหเห็นถึงความรวมมือรวมใจหรือความ
สามัคคี (Unity) ความพอใจ รวมกัน (Satisfy) การเคารพซึ่งกันและกัน (Respect) การชวยเหลือเกื้อกูลกัน (Help) ความไม
เห็นแกตัว (Unself-centered) หรือมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม (Public Consciousness) และมีความเห็นพองตองกัน (Agree)
ซึ่ง ผลการวิ เ คราะห องค ป ระกอบเชิง ยื นยั นของโมเดลคุ ณลั กษณะความสมานฉั นทข องเยาวชนไทย พบว า โมเดลมีค วาม
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจาก คาไค-สแควร (Chi-Square) มีคาเทากับ 10.90 ที่ชั้นแหงความ
เปนอิสระ (degree of freedom) 9 มี คาความนาจะเปน หรือคา p เทากับ 0.28268 นั่นคือ คาไค-สแควร ไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และคา ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคา เทากับ 1.00
และ 0.99 ตามลํ าดั บ โดยปรากฏผลการศึ กษาจากกลุ มทดลองว า นั กเรี ย นที่ เ รีย นโดยใช รู ป แบบการจัด การเรีย นรู เ พื่ อ
เสริมสรางคุณลักษณะความสมานฉันทของเยาวชนไทย มีคุณลักษณะความสมานฉันทอยูในระดับมาก ( X = 4.38) โดยเมื่อ
พิจารณารายดานปรากฏวา อันดับแรก นักเรียนมีคุณลักษณะความเห็นพองตองกันอยูในระดับมาก ( X = 4.46) รองลงมา
การมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.45) ความไมเห็นแกตัวอยูในระดับมาก ( X = 4.42)
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ผลจากการวิจัย ในครั้งนี้อาจใชเปนแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอนในประเด็นการทํางานรวมกัน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อชวยพัฒนาการเรียนรูและสติปญญาของกลุม นักศึกษา
2. ควรสนับสนุนใหนักศึกษาไดเห็นคุณคาของความสมานฉันทดวยการเรียนรูจากการทํางานรวมกันกับนักศึกษาคน
อื่น ๆ เพื่อสอดคลองกับสภาพจริงของสังคมที่ประกอบดวยคนหลากหลายลักษณะและแตละคนมีความสามารถในการเรียนรู
โดยใชวิธีการและรูปแบบที่แตกตางกัน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรมี ก ารวิ จั ย ในประเด็ น อื่ น ๆ เช น การมี ส ว นร วมในกิ จ กรรม สิ ท ธิ ข องบุ ค คล หรื อ ความเป นนั กศึ กษาใน
มหาวิทยาลัย เปนตน เพื่อเปนการตอยอดในเรื่องของคุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษา
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ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
Knowledge, Attitude and Behavior to ASEAN Community among Students in
Rambhai Barni Rajabhat University
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซี ย นของนั กศึ กษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ าไพพรรรณี แ ละ 2) เพื่ อศึ กษาความสั ม พั นธ ร ะหว างความรู ทั ศ นคติ และ
พฤติกรรม การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีประชากรที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีจํานวน 9,008 คน โดยใชการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่มีความ
เชื่ อถื อได 95% ได จํานวนกลุ มตั วอย าง 400 คน และใช วิธีการเลื อกกลุ ม ตัวอย างแบบบัง เอิญ (Accidental Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิ จัยพบวา 1) นั กศึกษามี ความรู เกี่ย วกับ ประชาคมอาเซี ยนอยูในระดับสู ง โดยนั กศึกษามีความรู เกี่ย วกั บ
ประชาคมอาเซียนเรื่องอาเซียน (ASEAN) ย อมาจากคําวา Association of South East Asian Nations หรือสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต มากที่สุด และนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเรื่องประชาคมอาเซียนถือ
กําเนิดมาจากประกาศปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) นอยที่สุด 2) นักศึกษามีทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
อยูในระดับปานกลาง โดยนักศึ กษามีทั ศนคติ เกี่ยวกับประชาคมอาเซีย นวาประชาคมอาเซียนทํ าใหคุ ณภาพชี วิตของคนใน
ประเทศดีขึ้น มากที่สุด และนักศึกษามีทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนวาประชาคมอาเซียนทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม นอยที่สุด และ 3) นักศึกษามีพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับสูง โดยนักศึกษามี
พฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในเรื่องการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจากสื่อตางๆ
มากที่สุด และนักศึกษามีพฤติกรรมในเรื่องการเดินทางไปประเทศสมาชิกอาเซียน นอยที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 1) ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพั นธกับ ทัศนคติ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 2) ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการ
เตรี ย มความพร อ มเข าสู ป ระชาคมอาเซี ย นของนั กศึ ก ษา และ 3) ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย นของนั ก ศึ กษา มี
ความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
คําสําคัญ : ความรู, ทัศนคติ, พฤติกรรม, ประชาคมอาเซียน, มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

Abstract

มห
าว

The objectives of the study were to : 1) examine the knowledge, attitude and behavior to ASEAN
community among students in Rambhai Barni Rajabhat University and 2) execute the relationship
between the knowledge, attitude and behavior to ASEAN community among students in Rambhai Barni
Rajabhat University. The population was 9,008 students in Rambhai Barni Rajabhat University and using a
95% confidence interval calculation. The representative samples consisted of 400, obtained by accidental
sampling method. The research tool was questionnaires. Data analysis statistics were frequency,
percentage, mean, standard deviation and Person’s product moment correlation coefficient.
The results showed that 1) student had a very good understanding of ASEAN Community at a
highest levels. The student knew that ASEAN was the abbreviation of Association of South East Asian
Nations on the highest levels on the other hand the knowledge about the origin of ASEAN declaration
came down to the lowest levels 2) student had the moderate attitude about ASEAN Community. The
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student believed that ASEAN Community would make everyone’s life better on the highest levels but the
attitude on cultural exchange was on the lowest levels and 3) student had a good preparation for ASEAN
Community at a highest levels. The student received the information about ASEAN Community from the
media on the highest levels but travelling in ASEAN is on the lowest levels.
Hypothesis tests results found that 1) the knowledge about ASEAN Community was not
correlated with the attitude about ASEAN Community of the student 2) the knowledge about ASEAN
Community was correlated with the preparation for ASEAN Community of the student and 3) the attitude
about ASEAN Community was correlated with the preparation for ASEAN Community of the student.
Keywords: Knowledge, Attitude, Behavior, ASEAN community, Rambhai Barni Rajabhat University
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ัฏรำ

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมตัวของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนใหเปนชุมชนที่มี
ความแข็งแกรง สามารถสรางโอกาสและรับมือสงทาทาย ทั้งดานการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเปนอยูที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น และ
สมาชิกในชุมชนมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งกําหนดใหมีการสรางประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปดวย 3 เสาหลัก
ไดแก 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community - APSC) มุงใหประเทศ
กลุมสมาชิกอยูรวมกันอยางสันติสุข แกไขปญหาระหวางกันโดยสันติวิธี มีเสถียรภาพและความมั่นคงรอบดาน เพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยของเหลาประชาชน 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) มุงเนนใหเกิดการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดตอคาขายระหวางกัน เพื่อใหประเทศสมาชิกสามารถแขงขันกับภูมิภาค
อื่นๆไดโดย 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) มุงหวังใหประชากร
อาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีการพัฒนาในทุกๆ ดาน และมีสังคมแบบเอื้ออารี โดยจะมีแผนงาน
สรางความรวมมือ 6 ดาน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การคุมครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม การสรางอัตลักษณอาเซียน การลดชองวางทางการพัฒนา ซึ่งตอมาผูนําอาเซียนไดตกลงใหมีการ
จัดตั้งประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จเร็วขึ้นมาเปนภายในป 2558 (มติชน, 2557)
ปจจุบัน ประชาชนโดยทั่วไปของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งรวมถึงคนไทยยังไมไดมีความรูสึกถึงความเปน "พลเมือง
อาเซีย น" จากรายงานผลการสํารวจขอคิด เห็นเกี่ ยวกับทั ศนคติ เกี่ย วกั บการรั บรู เ รื่องอาเซียน พบว าประชาชนสวนใหญ มี
ความรูสึกวาตนเองเปน "พลเมืองอาเซียน" ไมถึงรอยละ 65 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2557)
ในฐานะที่ประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกกอตั้งอาเซียน รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมของ
ประเทศเพื่ อร วมผลั กดั นให เ กิ ด การสร างประชาคมอาเซี ย นภายในป 2558 ที่ เ น นการปฏิ บั ติ แ ละเชื่ อมโยงยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ
ผลประโยชนของประชาชนในภูมิภาค ตามที่ปรากฏในปฏิญญาชะอํา หัวหิน วาดวยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน พ.ศ.
2552-2558 ซึ่งประเทศไทยมีขอผูกพันรวมกับสมาชิกอาเซียนที่จะสงเสริมใหประชาชนอาเซียนมีสวนรวมและไดรับประโยชน
จากการรวมตัวของอาเซียน และกระบวนการเปนประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ในวาระที่ไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซี ยน
เมื่อป 2522 รัฐบาลไทยไดผลักดันใหเกิดการบรรลุเปาหมายกฎบัตรอาเซียน (Realizing the ASEAN Chater) การเสริมสราง
ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง (Revitalizing a people-centered ASEAN Community) และการเนนย้ํา
ความมั่นคงของประชาชนในภูมิภาค (Reinforcing human security for all) เปนตน อันจะทําใหประชาชนสามารถกาวสู
การเปนประชาคมอาเซียน ไดอยางบรรลุผลไดภายในป 2558
รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคม
อาเซียนที่สมบูรณ โดยสร างความพรอมและความเขมแข็งทั้งดานเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม และการเมืองและความ
มั่นคง โดยที่ประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลักมีความสําคัญเทาเทียมกัน ควรมีการดําเนินการอยางตอเนื่องไปพรอมๆ กัน การ
กําหนดการกาวไปสู ประชาคมเป นวาระแหง ชาติ จึง ควรครอบคลุ ม ทั้ง สามเสา เพื่ อประกอบกันเปนประชาคมอาเซีย นที่
ครบถวนสมบรูณ โดยมีคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติเปนกลไกระดับประเทศในการประสานการดําเนินงาน และติดตาม
ความคืบหนาในภาพรวมทุกเสา และมีหนาที่สําคัญในการผลักดันและสนับสนุนหนวยงานราชการตางๆ ในการดําเนินการเพื่อ
กาวไปสูประชาคมอาเซียน และไดมีการจัดทําแผนงานแหงชาติสําหรับการกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนดวย
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ตามที่สํานั กงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา โดยสํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ ไดจัดทํายุ ทธศาสตร
อุดมศึกษาไทย ในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ดวยตระหนักถึงผลกระทบจากการ
รวมตัวเปนประชาคมอาเซียนตออุดมศึกษาไทย ซึ่งเปนประเด็นที่กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) ใหความสําคัญตอการจัดการอุดมศึกษา ทั้งนี้การเปนประชาคมอาเซียนจะทําใหการเคลื่อนยายกําลังคน นักศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยสะดวกขึ้น และการเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาจะสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายองค
ความรู ภาษาและวัฒ นธรรมระหวางกัน อุ ดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิท ยาลัยจึ งจําเป นตองปรับตัวเพื่อผลิต บัณฑิตที่ มีความ
พรอมและสรางองคความรูและนวัตกรรมใหทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนแลว
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557)
การเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาในสถาบั นอุดมศึกษานั้น ประเด็นการสํารวจ
ความรู ทั ศ นคติ และพฤติ กรรมการเตรี ย มความพร อมเพื่ อเข าสู ป ระชาคมอาเซี ย น ย อ มมี ส วนสํ า คั ญ ต อการปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพแกนักศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ไดอยางมีคุณภาพตอไป
ดั ง นั้ น ผู วิจัย จึ ง ได มี ค วามสนใจที่ จะศึ กษาเรื่ อง “ความรู ทั ศ นคติ และพฤติ กรรมการเตรี ย มความพร อมเข า สู
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” เพื่อสามารถนําผลการวิจัยที่ได ไปใชในการพัฒนานักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีใหมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป อีกทั้งยังเปน
การบูรณาการเขากับการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการวิจัยไดอีกดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย

ลัยร

าชภ

1. เพื่ อ ศึ ก ษาความรู ทั ศ นคติ และพฤติ กรรมการเตรี ย มความพร อ มเข าสู ป ระชาคมอาเซี ย นของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
สมมติฐานการวิจัย
1. ความรูมีความสัมพันธกับทัศนคติการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซี ยนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี
2. ความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี
3. ทัศนคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี
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การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุงศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรรณีประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 2557 ชั้นปที่ 1 – 4 จํานวนทั้งสิ้น 9,008 คน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane (วิเชียร เกตุสิงห, 2543) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงไดกลุมตัวอยาง เทากับ 382.99 หรือประมาณ 383 คน ทั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บขอมูล
จากกลุ มตั วอย างทั้ งหมดจํ านวน 400 คน ซึ่ ง เป นจํ านวนที่ม ากกวาจํ านวนที่ คํานวณได หลั งจากไดข นาดกลุ ม ตัวอยางที่
เหมาะสมโดยใชสูตรดังที่กลาวมาแลวนั้น ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ซึ่งมีการสุมตัวอยางโดย
ไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อให
ไดจํานวนกลุมตัวอยางตามที่ตองการ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวยคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด
โดยแบงคําถามออกเปน 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ
ชั้นป คณะ และเกรดเฉลี่ย ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 3
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เปนคําถามเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เตรี ย มความพร อมเข าสู ป ระชาคมอาเซี ย นของผู ต อบแบบสอบถาม และ ตอนที่ 5 เป นคํ าถามเกี่ ย วกั บ ข อคิ ด เห็ นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีผูชวยนักวิจัยจํานวน 2 คน ซึ่งไดมีการชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลกอนออกเก็บขอมูลจริง การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการนําแบบสอบถามไปขอความรวมมือจาก
กลุมตัวอยางใหสละเวลาตอบแบบสอบถามและขอรับคืนทันที
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 1) การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอขอมูลดวยตารางแจกแจงความถี่ เพื่ออธิบายขอมูลกลุมตัวอยาง คือ ขอมูลทั่วไปของกลุม
ตัวอย าง ความรูเ กี่ ย วกั บประชาคมอาเซี ยนของกลุม ตั วอย าง ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกับ ประชาคมอาเซีย นของกลุ ม ตั วอย าง และ
พฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยาง และ 2) การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน
ใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรคูตางๆ ตามสมมติฐาน
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ขอมู ลทั่วไปของกลุม ตัวอยาง ผลการวิจัย พบว า กลุม ตัวอยางเป นเพศหญิ งมากกวาเพศชาย กลุ มตั วอย างเกือบ
ครึ่งหนึ่งมีอายุอยูในชวง 19-20 ป รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีอายุอยูในชวง 21-22 ป และกลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอยที่สุด
คือ กลุมตัวอยางที่มีอายุ 25 ปขึ้นไป กลุมตัวอยางเกือบครึ่งหนึ่งกําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 1 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 2 และกลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ กลุมตัวอยางที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 5 ขึ้นไป กลุมตัวอยาง
สวนใหญศึกษาอยูคณะวิทยาการจัดการ รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่ศึกษาอยูคณะนิเทศศาสตร และกลุมตัวอย างที่มีจํานวน
นอยที่สุดคือ กลุมตัวอยางที่ศึกษาอยูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ กลุมตัวอยางเกือบครึ่งหนึ่งมีเกรดเฉลี่ยอยูในชวง
2.51-3.00 รองลงมาคื อ กลุม ตัวอย างที่ มีเ กรดเฉลี่ ย อยู ในชวง 2.01-2.50 และกลุ มตั วอยางที่มี จํานวนน อยที่ สุด คือ กลุ ม
ตัวอยางที่มเี กรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00
ความรูเ กี่ยวกับ ประชาคมอาเซี ยนของกลุม ตัวอยาง ผลการวิจัย พบว า กลุม ตัวอยางมีค วามรูเกี่ ยวกับประชาคม
อาเซียนเรื่องอาเซียน (ASEAN) ยอมาจากคําวา Association of South East Asian Nations หรือสมาคมประชาชาติแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต มากที่สุด รองลงมาคือ เรื่องคําขวัญอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งเอกลักษณ หนึ่งประชาคม (One
Vision One Identity One Community) และเรื่องประชาคมอาเซียนไดกําหนดใหมี 8 อาชีพที่สามารถทํางานไดอยางเสรีใน
ประเทศสมาชิก คือ แพทย พยาบาล ทันตแพทย วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี นักสํารวจ มัคคุเทศก และกลุมตัวอยางมีความรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเรื่องประชาคมอาเซียนถือกําเนิดมาจากประกาศปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) นอย
ที่สุด ซึ่งกลุมตัวอยางมีระดับความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับสูง มากที่สุด รองลงมาคือ กลุมตัวอยางมีระดับความ
รูอยูในระดับปานกลาง และกลุมตัวอยางมีระดับความรูอยูในระดับต่ํา นอยที่สุด โดยภาพรวมแลว กลุมตัวอยางมีระดับความรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับสูง
ทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนวาประชาคมอาเซียนทําใหคุณภาพชีวิตของคนในประเทศดีขึ้น มากที่สุด รองลงมาคือ มีทัศนคติวาประชาคมอาเซียน
ชวยแกปญหาการวางงาน และกลุมตัวอยางมีทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนวาประชาคมอาเซียนทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม นอยที่สุด ซึ่งกลุมตัวอยางมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับปานกลาง มากที่สุด รองลงมา
คือ กลุมตัวอยางมีระดับทัศนคติอยูในเชิงบวก และกลุมตัวอยางมีระดับทัศนคติอยูในเชิงลบ นอยที่สุด โดยภาพรวมแลว กลุม
ตัวอยางมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับปานกลาง
พฤติกรรมการเตรี ยมความพร อมเขาสู ประชาคมอาเซี ยนของกลุม ตัวอยาง ผลการวิ จัย พบว า กลุ ม ตัวอยางมี
พฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในเรื่องการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจากสื ่อตางๆ
มากที่สุด รองลงมาคือ มีพฤติกรรมในเรื่องการเขารวมอบรม/สัมมนา/ฟงบรรยายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และกลุมตัวอยาง
มีพฤติกรรมในเรื่องการเดินทางไปประเทศสมาชิกอาเซียน นอยที่สุด ซึ่งกลุมตัวอยางมีระดับพฤติกรรมการเตรี ยมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับสูง มากที่สุด รองลงมาคือ กลุมตัวอยางมีระดับพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง และกลุม
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ตัวอยางมีระดับพฤติกรรมอยูในระดับต่ํา นอยที่สุด โดยภาพรวมแลว กลุมตัวอยางมีระดับพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขา
สูประชาคมอาเซียนอยูในระดับสูง
การทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยาง ไมมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยาง ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 2) ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ของกลุ ม ตั วอย าง มี ค วามสั มพั นธ กับ พฤติ กรรมการเตรี ยมความพร อมเข าสู ป ระชาคมอาเซีย นของกลุ มตั วอยาง อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 โดยความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก หมายความวา
นักศึกษาที่มีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาก จะมีพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนมากตามไป
ดวย และความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับต่ํา และ 3) ทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยาง มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติ ฐานขอที่ 3 โดยความสัมพันธดัง กลาวเปนไปในเชิง บวก หมายความว า นักศึกษาที่มีทัศนคติเกี่ยวกับ ประชาคม
อาเซียนในเชิงบวก จะมีพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนมากตามไปดวย และความสัมพันธดังกลาวอยู
ในระดับปานกลาง
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สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับสูง นักศึกษามีทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับ
ปานกลาง และ นักศึกษามีพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐานมี
ดังนี้ 1) ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธกับ ทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
2) ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษา และ 3) ทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1) ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธ กับ ทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของเทอรสโตน (Thurstone, 1992) อธิบายวาทัศนคติเปนผลลัพธอยางหนึ่งของการสื่อสาร
เมื่อผูรับสารไดเปดรับขาวสารตามกระบวนการสื่อสารแลว ผูรับสารจะมีปฏิกิริยาตางๆ หลังจากการรับสาร อาจจะมีปฏิกิริยา
ที่คล อยตาม เห็นดวยหรื อไมเ ห็นด วย ยอมรั บหรือปฏิเ สธ สิ่ งเหลานี้ก็คือผลของการรับ ขาวสารที่ สง ผลต อความรูสึ ก หรื อ
อารมณของผูรับ สารซึ่งสามารถเรี ยกอีกอยางวาทัศนคตินั่นเอง และสอดคลองกับแนวคิด ของซิมบารโด และ เอบเบสเซ็ น
(Zimbardo and Ebbessen, 1977) กลาวถึงองคประกอบของทัศนคติที่สําคัญมีดังนี้ องคประกอบทางดานความรูสึกและ
อารมณ (Affective Component) คือลักษณะของการแสดงออกทางดานอารมณที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งตางๆ ซึ่งมีผลแตกตางกัน
ไปตามบุคลิ กภาพของคนคนนั้ น แล วแตค านิยมของคน และสอดคลองกับแนวคิด การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่วา โดยทั่ วไป
คนเราสามารถที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความคิ ดเห็นได กระบวนการในการก อใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงทั ศนคติของบุค คล
(Herbert, 1967) คือ ความตองการอยากจะเปลี่ย น (Internalization) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรั บสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือกว า
เนื่องจากสิ่งนั้นตรงกับความตองการภายในและคานิยมของเขาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยกระบวนการนี้จะสอดคลองกับ
คานิยมที่เขามีอยูเดิม ความพอใจจะขึ้นอยูกับเนื้อหารายละเอียดของพฤติกรรมนั้นๆ
2) ความรู เกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย นของนั กศึ กษา มี ค วามสัม พั นธ กับ พฤติ กรรมการเตรี ยมความพร อมเข าสู
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของสุรพงษ โสธนะเสถียร (2533) กลาววา พฤติกรรม คือ การกระทํา
หรือพฤติกรรมใดๆ ของคนเราสวนใหญเปนการแสดงออกของบุคคล โดยมีพื้นฐานที่มาจากความรูเละทัศนคติของบุคคล การที่
บุค คลมีพ ฤติ กรรมแตกต างกั น ก็เ นื่องมาจากการมีค วามรู และทัศ นคติที่ แ ตกตางกั น เกิ ดขึ้ นไดก็เ พราะความแตกต างอั น
เนื่องมาจากการเปดรับสื่อ และความแตกตางในการแปลความสารที่ตนเองไดรับ จึงกอใหเกิดประสบการณสั่งสมที่แตกตางกัน
อันจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคล และสอดคลองกับแนวคิดของแนนซี่ ซี ชวาทซ (Nancy Z. Schwartz, 1972)
กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน วามีความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติและการปฏิบัติตัวในรูปแบบ 4 ประการ
ดังนี้ 1. ทัศนคติเปนตัวกลางที่ทําใหเกิดการเรียนรูและการปฏิบัติ ดังนั้น ความรูมีความสัมพันธกับทัศนคติ และมีผลตอการ
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ปฏิบัติ 2. ความรูและทั ศนคติมีค วามสัมพั นธกัน และทําใหเกิดการปฏิบัติ ตามมา 3. ความรูและทัศนคติต างทําให เกิดการ
ปฏิบัติได โดยที่ความรูและทัศนคติไมจําเปนตองมีความสัมพันธกัน 4. ความรูมีผลตอการปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออม
3) ทัศ นคติเ กี่ย วกั บประชาคมอาเซี ยนของนั กศึ กษา มี ความสัม พันธกับ พฤติกรรมการเตรีย มความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของซิมบารโด และ เอบเบสเซ็น (Zimbardo and Ebbessen, 1977)
กลาวถึงองคประกอบของทัศนคติที่สําคัญมีดังนี้ องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) คือการแสดงออก
ของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากองคประกอบดานความรู ความคิด และ ความรูสึก และ
สอดคลองกับแนวคิดของสุรพงษ โสธนะเสถียร (2533) กลาววา พฤติกรรม คือ การกระทํา หรือพฤติกรรมใดๆ ของคนเราสวน
ใหญเปนการแสดงออกของบุคคล โดยมีพื้นฐานที่มาจากความรูเละทัศนคติของบุคคล การที่บุคคลมีพฤติกรรมแตกตา งกัน ก็
เนื่องมาจากการมีความรู และทัศนคติที่แตกตางกัน เกิดขึ้นไดก็เพราะความแตกตางอันเนื่องมาจากการเปดรับสื่อ และความ
แตกตางในการแปลความสารที่ตนเองไดรับ จึงกอใหเกิดประสบการณสั่งสมที่แตกตางกัน อันจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมของ
บุคคล และสอดคลองกับแนวคิดของแนนซี่ ซี ชวาทซ (Nancy Z. Schwartz, 1972) กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
คน วามีความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติและการปฏิบัติตัวในรูปแบบ 4 ประการ ดังนี้ 1. ทัศนคติเปนตัวกลางที่ทําใหเกิด
การเรี ย นรู แ ละการปฏิ บั ติ ดั ง นั้ น ความรู มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ทั ศ นคติ และมี ผ ลต อการปฏิ บั ติ 2. ความรู แ ละทั ศ นคติ มี
ความสัมพันธกัน และทําใหเกิดการปฏิบัติตามมา 3. ความรูและทัศนคติตางทําใหเกิดการปฏิบัติได โดยที่ความรูและทัศนคติ
ไมจําเปนตองมีความสัมพันธกัน 4. ความรูมีผลตอการปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออม และสอดคลองกับแนวคิดของจุมพล รอด
คําดี (2532) กลาววาในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษยนั้นจะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงคือ การเปลี่ยน
พฤติกรรม เปนการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินชีวิตในสังคม ซึ่งไมมีผลตอบุคคลทําใหตองเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมเสียใหม การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีสวนเกี่ยวของโดยตรง ถาความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมถูกกระทบในระดับใดก็ตาม จะมีผลตอการ
เปลี่ยนทัศนคติทั้งสิ้น นอกจากนี้องคประกอบตางๆในกระบวนการสื่อสาร เชน คุณสมบัติของผูสงสาร ลักษณะของขาวสาร
คุณสมบัติของชองทางการสื่อสาร และคุณสมบัติของผูรับสาร ลวนมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได
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1. ในการวิจัยครั้งต อไปควรศึ กษาตั วแปรอื่นๆ ที่มี ผลตอการเตรีย มความพร อมเพื่อเข าสูป ระชาคมอาเซีย นของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีเพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียนตอไป
2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษากลุมตัวอยางกลุมอื่นๆ เชน นักเรียน นักศึกษา สถาบันอื่นๆ เพื่อนําผลการวิจัยที่
ไดมาเปรียบเทียบและหาแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของเยาวชนตอไป
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ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ตอการจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส
Satisfaction of Students in Faculty of Law, Rambhai Barni Rajabhat University
on Block Courses.
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การวิจัย ครั้งนี้ มี วัตถุประสงคเพื่อทราบถึง ความพึง พอใจของนักศึกษาคณะนิติ ศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพ
พรรรณีตอการจัดการเรียนการสอนแบบรายวิชาเดียวตอเนื่องหรือ "บล็อกคอรส" (Block Course) กลุมตัวอยางคือ นักศึกษา
ชั้นปที่ 1-4 และบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรรณีการวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิง
ผสมผสานทั้งแบบปริมาณและแบบคุณภาพ โดยมีการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณเชิงเจาะลึก และการสํารวจ เครื่องมือที่
ใช ใ นการวิ จัยคื อ แบบสั ม ภาษณ เชิ ง เจาะลึ กและแบบสอบถามมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) แบบสอบถาม
ประกอบดวยสวนสําคัญ 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา/หลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานอาจารยผูสอน และดานการวัด
และการประเมินผล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและใชt-testในกรณีที่
พบความแตกตางเปนรายกลุมวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีเชฟเฟ (Scheffe’stest)
ผลการวิจัยพบวา มีนักศึกษาที่รวมตอบแบบสอบถาม จํานวน 88 คน ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง คิดเปนรอย
ละ 54.5 เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 44.3 ไมระบุคิดเปนรอยละ 1.2 โดยผูตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 20-22 ป ชั้นปที่ให
ขอมูลมากที่สุดคื อ ชั้นปที่ 3 คิดเปนรอยละ 29.5 ซึ่งในนักศึ กษากลุมนี้ เปนกลุมที่แสดงความคิดเห็นในการสัมภาษณเชิ ง
เจาะลึกถึงความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดการเรียนการสอนแบบ รายวิชาเดียวตอเนื่อง "บล็อกคอรส" (Block Course)
ผลการวิจัยพบวานักศึกษาคณะนิติศาสตร มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 3.84 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน ดานเนื้อหา/หลักสูตร เทากับ 3.96 ดานการจัดการเรียนการสอน เทากับ 3.76 ดาน
อาจารยผูสอน เทากับ 3.99 และดานการวัดและการประเมินผล เทากับ 3.64
คําสําคัญ: บล็อกคอรส, ความพึงพอใจ, การเรียนการสอน
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The purpose of this research was to study the satisfaction of students in Faculty of Law, Rambhai
Barni Rajabhat University on Block Courses. The sample consisted of undergraduate students and
graduate students in Faculty of Law, Rambhai Barni Rajabhat University. The research used the mixed
method research based on the quantitative research and qualitative research. The research methodology
was carried out by documentary study, in-depth interview and survey. The instruments used in the
research were an interview form and a rating scale questionnaire. The questionnaire consisted of 4 parts;
curriculum contents, teaching and learning process, lecturers, as well as measurement and evaluation.
The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, and Scheffe’s test.
The results showed that 88 questionnaires were returned. The 54.5% of the respondents were
female, 44.3% for male, and 1.2% for identified respondents . The majority of the respondents was
between the ages of 20 and 22. Most of the respondents (29.5%) were the third year students who
participated in the in-depth interview. The satisfaction of the students in Faculty of Law, Rambhai Barni
Rajabhat University on Block Courses was at a high level (3.84) ; curriculum contents (3.96), teaching and
learning process (3.76), lecturers (3.99), measurement and evaluation (3.64).
Keywords: Block Course, Satisfaction, Teaching and learning
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มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรรณี เ ป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการเปนมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทหนาที่สําคัญในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา เพื่อใหมีคุณภาพและเปนที่
ต องการของท องถิ่ นในการร วมสร างความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนให เ ป นไปตามนโยบายด านการจั ด การศึ กษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึง ปฏิบัติตอนิสิต โดยอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 8ประกอบ
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 กําหนดสิทธิในการรับขอมูลขาวสารใน
การเขาเปนนักศึกษาที่สําคัญ อาทิเช น การไดรั บขอมูล เกี่ย วกับการจัดการศึกษาที่เ ปนความจริง และถูกตอง การรับรอง
คุณวุฒิโดยหนวยงานของรัฐและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวของ การทราบรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนปจจุบัน
การกําหนดคาใชจาย และระยะเวลาในการศึกษาเลาเรียน และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดจนการไดรับการ
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่น เขน มาตรฐานของสภาวิชาชีพ ไดแก สํานัก
อบรมศึ ก ษากฎหมายแห ง เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา สภาทนายความ ซึ่ ง หากการศึ ก ษาไม เ ป น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษา
สถาบันอุดมศึกษานั้น จะตองรับผิดชอบตอนักศึกษา ซึ่งเปนผูเสียหายในผลแหงความเสียหายที่เกิดขึ้น
สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารขางตน ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 ยังไดเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมสี วนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษา อบรม การเรียนการสอน การ
วิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการโดยอิสระ รวมทั้งไดมีสวนรวมในการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ ขอกําหนดและ
ขอบังคับที่เกี่ยวกับ นิสิต นักศึกษา จากหลักกฎหมายขางตนในการคุมครองสิทธิของนักศึกษา นํามาสูการอธิบายถึงบทบาท
ภาระและหนาที่ในการกําหนดนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตอนักศึกษา ใหเห็นวา สถาบันอุดมศึกษา มีภารกิจหลักที่
สําคัญในดานการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของสังคม รวมตลอดทั้งการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นหรือความพึงพอใจทางการศึกษาเปนสิ่งที่สําคัญ สถาบันอุดมศึกษา ควรมีหนาที่ตองปฏิบัติตามสิทธิอัน
ชอบธรรมในการศึกษาของผูเรียนหรือนักศึกษาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิก าร
พ.ศ. 2546
ผูวิจัย ซึ่งเปนอาจารยผูสอนตระหนักดีถึงหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตรงตามที่
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไดรับการรับรองจากสถาบันวิชาชีพ อันไดแก สภาทนายความ สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา ซึ่งเปนหลักสูตรที่ตองไดรับมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education, TQF:HEd) อันเปนกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ
เชนเดียวกัน เพราะวาอยูภายใต การกํากับและดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนั้น การที่หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต มีหลายหนวยงานในการกํากับดูแลคุณภาพของหลักสูตร จึงนํามาสูประเด็นปญหาในการทําวิจัยครั้งนี้ ที่
ผูวิจัย มุงจะศึกษาภายใตกรอบวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ คือ นักศึกษามีความพึงพอใจ มากนอยเพียงใดตอการจัดการ
เรียนการสอนแบบรายวิชาเดียวตอเนื่อง หรือ บล็อกคอรส (Block Course)และ จะมีแนวทางอยางไรในการพัฒนาการเรียน
การสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตอไปในอนาคต โดยอาศัยรูปแบบการเรียนการสอนแบบรายวิชาเดีย วตอเนื่อง หรื อ
บล็อกคอรส
ในระยะแรก การสอนในรายวิ ช ากฎหมาย เป นส ว นหนึ่ ง ของคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ที่ เ รี ย กว า
“หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ” เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต ปพ .ศ.2548 กระทั่งในป พ.ศ.2550 เปน
คณะจัดตั้ง โดยในการจัดการเรียนการสอน จะมีการเชิญอาจารยพิเศษ ที่มีชื่อเสียงในวงการวิชาชีพกฎหมายมาเป นอาจารย
ผูสอน ร วมกั บอาจารยประจําที่เป นผูส อนหลัก การเรีย นการสอนในรูป แบบของ รายวิช าเดี ยวต อเนื่ อง หรือ บล็ อกคอร ส
(Block Course) จึงมีมาพรอมๆกับการจัดตั้งคณะนิติศาสตร ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนมารวม 8 ป โดยไมปรากฏวามี
การทําวิจัยในเรื่องผลของการกําหนดรูปแบบ การเรียนการสอนแบบรายวิชาเดียวตอเนื่องหรือ บล็อกคอรส (Block Course)
ถึงประสิทธิภาพหรือผลที่เกิดจากการเรียนการสอน ในลักษณะนี้ ที่จะเกิดผลกระทบตอนักศึกษา
ดัง นั้น เพื่ อให มี การศึกษาถึ ง ความพึ ง พอใจในการดําเนินกระบวนการเรีย นการสอน ในลักษณะพิ เศษนี้ จึ งเป น
ประเด็นที่ทําใหผูวิจัยตั้งขอสงสัย ถึงรูปแบบ ในการจัดการเรียนการสอนแบบรายวิชาเดียวตอเนื่อง หรือ บล็อกคอรส (Block
Course) วา นักศึกษามีความพึงพอใจอยางไร มีปญหาในกระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือไม มีผลกระทบในดานใดบาง
ทั้งอุปสรรค ขอจํากัด หรือ ประเด็นในดานการจัดการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
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และเมื่ อได ข อสรุป จากการวิ จัย ก็จะได นํามาซึ่ ง การปรั บ ปรุ ง หรื อการพั ฒ นาหลั กสู ตรนิ ติ ศ าสตรบั ณฑิ ตต อไป ให มี ค วาม
สอดคลองและมี ความเหมาะสม ตลอดทั้งใหเ กิดความพึง พอใจของนั กศึกษา ที่จะเป นผูเ รีย นโดยตรง เพื่อใหเ กิด การผลิ ต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนบัณฑิตที่ไดมาตรฐาน สอดคลองตอแนวทางที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฎิบัติตอนักศึกษา

วัตถุประสงคการวิจัย

ไพพ

1.เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ตอการจัดการเรียนการสอนแบบรายวิชาเดียวตอเนื่อง
หรือบล็อกคอรส ( Block Course)
2.เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการ พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช ากฎหมาย ของหลั ก สู ต ร
นิติศาสตรบัณฑิต
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การดําเนินการวิจัยประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1. ผูใหสัมภาษณหรือ ผูตอบแบบสอบถาม
ผูใหสัมภาษณที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะนิติศาสตร ชั้นปที่ 1 2 3 4 และ บัณฑิตนิติศาสตร ที่จบ
การศึกษาแลว รวมจํ านวนทั้ งสิ้น 88 คน ที่ตอบแบบสอบถาม โดยคณะผูวิจัยไดเลื อกนักศึ กษา ชั้ นป ที่ 3 เป นผูต อบแบบ
สัมภาษณในลักษณะใหเปนการแสดงความคิดเห็นแบบสัมภาษณเชิงเจาะลึก เนื่องจากเปนกลุมที่ไดรับการศึกษา ในรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบรายวิชาเดียวตอเนื่อง หรือ บล็อกคอรส มาตลอด 3 ป จึงถือเปนผูมีประสบการณโดยตรง สวนนักศึกษา
ชั้นปอื่นและะบัณฑิตที่จบการศึกษาใชการตอบแบบสํารวจ/แบบสอบถามโดย ใชวิธีการทางสถิติมาชวยในการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 2. การดําเนินการวิจัยและเครื่องมือในการวิจัย
2.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary study) ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ขอมูลออนไลน
แนวคิดทฤษฎีการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีเอกสารเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเอกสารประกอบ
ประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการศึกษาในรายวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย ที่มีขอมูลของ
การจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส
2.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล เพื่อได
ทราบความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักศึกษานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีตอการจัดการเรียนการสอนแบบ
บล็อกคอรส
ตอนที่ 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสํารวจความพึง พอใจของนักศึกษาคณะนิติศ าสตร ที่มีตอการ
จัด การเรีย นการสอนแบบบล็อ กคอรส โดยมีผู รว มในการตอบแบบสอบถาม 88 คน ในจํ านวนนั ้น มีสวนหนึ ่ง ที่ไ ดใ ห
ขอมูลในการสัมภาษณเชิงเจาะลึกดวย
ตอนที่ 4. ระยะเวลาในการศึกษา ระหวางเดือนเมษายน– ตุลาคม พ.ศ. 2557

มห
าว

1. ขอมูลเบื้องตน ผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรรณี
ตอการจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส (Block Course) มีจํานวน 88 คน ประกอบดวยนักศึกษาที่อยูระหวางศึกษาชั้น
ปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 และนิติศาสตรบัณฑิตที่จบการศึกษาแลว รวมในการตอบแบบสอบถามโดยพบวาขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนนักศึกษาเพศหญิง รอยละ 54.5 % มีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 20-22 ป รองลงมาเปนเพศชาย รอยละ 44.3 โดย
นักศึกษาชั้นป ที่ใหขอมูลมากที่สุดคือ ชั้ นปที่ 3 รอยละ 29.5 % ซึ่งเปนนักศึกษาที่ ผูวิจัยใหทําขอมูลในลักษณะของ การ
สัมภาษณเชิงเจาะลึก
2. ผลการวิจัยความพึงพอใจ ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนแบบบล็อกคอรส ทั้ง 88 คน พบว านักศึ กษาสวนใหญมี ภาพรวมความพึง พอใจ ตอการจั ดการเรีย นการสอนแบบ
บล็อกคอรสในระดับ มาก ( X = 3.84) โดยเมื่อวิเคราะหจําแนกเปนรายขอ ปรากฏผล เรียงลําดับจาก มากไปหานอย
ไดแก ดานอาจารยผูสอน ( X = 3.99) ดานเนื้อหา/หลักสูตร ( X = 3.96) ดานการจัดการเรียนการสอน ( X = 3.76)
ดานการวัดและการประเมินผล ( X = 3.64)
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3. อยางไรก็ดี แมภาพรวมของความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบบล็อก
คอรส จะมีความพึงพอใจในระดับมาก แตผูวิจัยยังพบวา การจัดการเรียนการสอนแบบล็อกคอรสยังมีขอจํากัดหรืออุปสรรค
อาทิเชน ขอจํากัดดานงบประมาณ ระยะเวลาในการสอน รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนไมครอบคลุมเนื้อหา โดยผูวิจัยไดนํา
ขอสรุปจากการสัมภาษณเชิงเจาะลึก ของนักศึกษาในชั้นปที่ 3 สรุปเปนรายขอไดดังนี้
1) การบล็อกคอรส เปนระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี
2) ผูสอนที่เรียก อาจารยพิเศษ มีทั้งบุคคลที่นักศึกษา เห็นวา มีความสามารถในการถายทอด และมีบางสวน
เห็นวา การถายทอดของอาจารย ที่มีคุณวุฒิสูงและมีประสบการณสูงนั้น นักศึกษาตามไมทัน หรือ มีความไมเ ขาใจในเนื้อหา
สาระวิชานั้นๆ
3) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน สั้นมากเกินไป
4) ลักษณะการสอนแบบล็อกคอรส มีความเขาใจยาก เพราะในการสอนบางครั้ง มีลักษณะเหมือนเปนการมา
สรุปทบทวนมากกวา
5) มีรายวิชาไมครบทุกรายวิชา ในการจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส
6) การจัดการเรียนการสอน มีความซ้ําซอนในบางรายวิชา กับอาจารยประจําวิชา
ทั้งนี้ ผลการวิจัย ในดานอาจารยผู สอน พบวางานวิจัยของ นิพนธ วรรณเวช (2538) ในเรื่องของ สภาพแวดลอม
สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง ในทัศนะของผูบริหารและนักศึกษา กําหนดคุณลักษณะที่สําคัญของอาจารยไววา อาจารยตอง
เปนผูมีความรู ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และควรมีประสบการณและทักษะในการสอนและดวยการมีประสบการณสอน จะ
ทําใหเขาใจปญหาและมีทักษะที่ดีในการสอนใหแกนักศึกษา ซึ่งคุณลักษณะขางตนนั้นสอดคลองตอการเปนอาจารยพิเศษที่
เปนผูสอนกฎหมาย เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรรณีไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก
สํ านั กอบรมศึ กษากฎหมายแห ง เนติ บั ณฑิ ต ยสภา โดยหลั ก เกณฑ การพิ จารณามาตรฐานปริ ญ ญานิ ติ ศ าสตรบั ณฑิ ต ของ
สถาบันการศึกษาอื่น ไดกําหนดคุณลักษณะเดนที่สําคัญในการรับรองมาตรฐานของหลักสูตรนิติศาสตรวา ผูที่จะดํารงตําแหนง
อาจารย พิ เ ศษ ต อ งมี ป ระสบการณ ส อนทางกฎหมายไม นอ ยกว า 5 ป หรื อ มี ผ ลงานทางกฎหมายเป น ที่ ย อมรั บ หรื อ มี
ประสบการณในทางวิชาชีพกฎหมายไมนอยกวา 10 ป (มติ คณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครั้งที่ 329 ลง
วันที่ 21 มีนาคม 2556)
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จากผลการวิ จัย พบว าการเรี ย นการสอนที่ เ รี ย กว า การจั ด การเรี ย นการสอนแบบบล็ อ กคอร ส ผู วิจั ย ได ส รุ ป
ความหมายวา การบล็อกคอรส คือ “การกําหนดรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบกําหนดระยะเวลาชวงหนึ่งชวงใดที่
มีความแนนอน” เปนการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษา ไดมีโอกาสในการรับความรูเพิ่มเติม ตอยอดจากการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาปกติ ที่เกิดจากการเรียนการสอนของอาจารยประจํา ซึ่งหากพิจารณาแลวในการจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชากฎหมายนั้น มีความยาก และมีความซับซอน ในการบังคับใชกฎหมาย หากปราศจากบุคคลผูมีประสบการณจริง ใน
สายวิ ช าชี พ มาให คํ า แนะนํ า ก็ อ าจทํ าให นั กศึ กษาที่ จบการศึ ก ษาเป นนิ ติ ศ าสตรบั ณฑิ ต นั้ น ประกอบอาชี พ อย า งไม มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
ดังนั้ น การจัด การเรี ยนการสอนแบบบล็อกคอรส จึง เป นเรื่องที่มี ความจํ าเปน แต การสอนแบบล็อกคอรส ก็ มี
อุปสรรคในการจัดการเรียนตอการรับรูของนักศึกษาอาทิเชน ขอจํากัดดานงบประมาณในการจัดจางอาจารยพิเศษ เนื่องดวย
ระยะเวลาจํานวนวันที่สอน จํานวนชั่วโมงที่ใชในการสอน ยังไดรับงบประมาณอยางจํากัด ทําใหในการจัดจางอาจารยพิเศษ
ที่เปนผูสอนนั้น จัดสอนไดเพียงไมกี่ชั่วโมง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปนระบบ Block Course โดยทั่วไป เปนการ
จัดการเรียนการสอนทีละรายวิชา โดยแตละรายวิชาใชเวลาเรียน 6 ครั้ง (เรียนเฉพาะวันเสารหรือวันอาทิตย 6 ครั้ง) เมื่อเรียน
จบวิชาแรก ก็จะสอบ แลวจึงเริ่มเรียนวิชาที่ 2 และเมื่อวิชาที่ 2 เรียนครบ 6 ครั้ง ก็จะสอบ แลวจึงคอยเริ่มเรียนวิชาที่ 3 ทํา
เชนนี้จนครบจํานวนวิชา ที่ตองเรียนทั้งหมด ประมาณ 10-12 วิชา รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ จะชวยใหผูเรียนไมสับสน
ไมตองเรียนหลายวิชาในเทอมเดียวกัน ทําใหนักศึกษาสามารถ เรียนไปดวยทํางานไปดวยได ซึ่งรูปแบบ การเรียนการสอนแบบ
ทั่วไปนั้น จะแตกตางจากกระบวนการในการจัดเรียนการสอน ในหลักสูตรนิติศาสตร เนื่องจากเปนการสอนในลากหลายวิชา
ซึ่งจะมีลักษณะการสอนแบบนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ) ทั่วๆไป
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ในดานของการจัดอาจารยผูสอน ที่เรียกวา “ อาจารยพิเศษ” นั้น มีความจําเปนในการที่จะตองเชิญหรือใหอาจารย
พิเศษ มาสูกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชากฎหมาย เพื่อเปนไปตาม หลักเกณฑมาตรฐาน ของสํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ในการรับรองมาตรฐาน ทางวิชาชีพ โดย สถาบันการศึกษา หรือ คณะ ควรมีการเพิ่ม
งบประมาณหรือจํานวนเงิน เพื่อรองรับในการจัดจางอาจารยพิเศษ มาสอน
การจัดจาง อาจารยพิเศษ ควรมีการกําหนด รายวิชาที่ มีความจําเปน และ เหมาะสมในการฝกทักษะ ความชํานาญ
หรือผูที่เชี่ยวชาญ ในรายวิชานั้นๆ โดยแยกประเภท ของรายวิชา ที่ชัดเจน ในสาย ของ กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมาย
มหาชน กฎหมายปกครอง กฎหมายพิเศษ
การกําหนดระยะเวลาในการ เรียนการสอน ไมควรจะกําหนดโดย ใชระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป เพราะ การเรียนทั้ง
วัน ในวิชาเดียวกัน ไมไดทําให นักศึกษามีความเขาใจในรายวิชานั้นเสียทีเดียว แตจะเปนการทําให นักศึกษา มีความเมื่อยลา
และ ไมอาจทําความเขาใจไดโอกาสเดียว
การจัดการเรียนการสอนแบบ บล็อกคอรส ไมควรเรียกในการศึกษาในระดับ ชั้นปริญญาตรี ในรายวิชากฎหมาย แต
ควรมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบของการจัดการเรียนการสอน ใหใกลเคียงกับการสอนที่ใหความรู แกนักศึกษา ที่เขาใจงาย และ
มีความไมนาเบื่อ ในการเรียนการสอน โดยควรเปนรูปแบบ ในการสรุป หรือ เปนการ ทบทวนความรู ที่ไมใชเปนการแบง
หรือ กําหนดเนื้อหาในการเรียนการสอน ในรายวิชานั้นๆ
การใชการเรียนการสอนแบบ บล็อกคอรส เปนการเรียนการสอน ที่ยังไมไดรับการยืนยัน หรือกําหนดในหลักเกณฑ
การประกันคุณภาพ ทางการศึกษา( เนื่องจากไมพบขอมูล วามีการรับรองใหการเรียนการสอนแบบ บล็อกคอรส เปนสวนหนึ่ง
ของการจัดการเรียนการสอนที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน แตขอมูลสวนใหญคือ กรณีใชสําหรับการศึกษาในระดับ ปริญญาโท)
แต การเรียนการสอนที่เชิญอาจารยผูทรงคุณวุฒิ เปนความสําคัญในการ พัฒนาการเรียนการสอน และสงเสริมให นักศึกษา
ไดรับโอกาสที่ดี จากการไดศึกษาจากอาจารยผูมีความชํานาญ ในสาขาวิชาชีพ ที่นักศึกษาในสายนิติศาสตร มุงที่จะไปสูการ
ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
เพื่อให นโยบายที่ สถาบันอุ ดมศึ กษา พึง ปฏิบัติ ตอ นักศึ กษาคณะนิติศ าสตร มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ รําไพพรรรณี มี
คุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานของกรรมการการอุดมศึกษา และ ไดตามหลักเกณฑมาตรฐานทางวิชาชีพ ของ สํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา และ สภาทนายความที่รับรอง การเรียนการสอน จึงตองดําเนินการอยางเปนธรรมและให
สามารถแขงขันในมหาวิทยาลัยอื่น ในภูมิภาคเดียวกันได การเชิญ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ และมีชื่อเสียงในวงการนิติศาสตร จึงมี
ความสําคัญตอการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรตอไป
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ขอเสนอแนะ ความพึงพอใจที่ มีตอการจัด การเรี ยนการสอนแบบ บล็อกคอรส ในการศึกษาวิชากฎหมายนั้น มี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เพื่อใหกระบวนการในการรับรูของนักศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรรณีไดรับรูกฎหมาย
จากบุคคลผูมีความชํานาญและประกอบอาชีพในกฎหมายไมนอยกวา 10 ป ตามเงื่อนไขแหงการรับรองมาตรฐานของสํานัก
อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิต นั้น คณะนิติศาสตร ยังมีความจําเปนอยางมากที่จะตองมีการเชิญอาจารยผูทรงคุณวุฒิ
หรือ ผูที่ประกอบอาชีพกฎหมาย มานําเสนอความรูและประสบการณ
2. อยางไรก็ดี ผูวิจัยเห็นวา การจัดการเรียนการสอนแบบ บล็อกคอรส ควรจะมีการจัดเปนหลักสูตรเฉพาะดานหรือ
เฉพาะทาง ไมควรนํามาเรียกในการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาตรี เพราะคําวา บล็อกคอรส สมควรที่จะไปปรากฏใน
ระดับชั้นปริญญาโท มากกวา สวนในการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาตรี ใหเปลี่ยนจากคําวา บล็อกคอรส เปน “การสอน
ภาคทบทวน โดยอาจารยพิเศษ” (เหมือนที่ใชในสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา) และใหกําหนดชั่วโมงใน
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชา ในหลักสูตรนิติศาสตรที่มีการเปดการเรียนการสอนในภาคนั้นๆ
3. ควรมี การ เพิ่ มความหลากหลายในหลั กสูต รนิติ ศาสตร โดยมี การเพิ่ม หลักสู ตรการศึ กษากฎหมายเฉพาะทาง
โดยเฉพาะในกลุมของนักศึกษาประเภท กศปช หรือ นักศึกษาที่จบปริญญาตรีมาแลว 1 ใบและมาเพิ่มการเรียนรูดานกฎหมาย
เฉพาะทางโดย ใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบ บล็อกคอรส ควรไดมีการทํา การศึกษาวิจัย ในรายวิชากฎหมายที่เปนวิชา
แกน หรือ วิชาเลือกเสรี ในกรณีของ หลักเกณฑ ในการกําหนด หลักเกณฑหรือมาตรการในการกําหนด การวัดการประเมินผล
ในสวนของการมีคะแนนเก็บหรือไมมีคะแนนเก็บ ในรายวิชากฎหมาย สําหรับระดับชั้นปริญญาตรี
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4. ควรมี การจัด ทํ าการประเมินหลักสูต รนิติ ศ าสตร ที่จะนําระบบการจั ด การเรี ยนการสอน ที่ เ นนให ผู เรี ย น ใช
ระยะเวลาเรียน ในลักษณะของการเรียนเปน หลักสูตรระยะสั้น หรือ เทียบเคียงไดกับการจัดการเรียนการสอนแบบ บล็อก
คอรส เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรอื่น เชน หลักสูตรกฎหมายปกครอง หลักสูตรกฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพ
นายตํารวจ หลักสูตรกฎหมายทรัพยสินทางปญญา หลักสูตรกฎหมายเพื่อสิ่งแวดลอม หลักสูตรกฎหมายเพื่ออาเซียน ฯลฯ
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ฐานเศรษฐกิจ.2557. “เอแบค-ราม ฯ ชูระบบเรียนใหม อินเตอรเนท-บล็อกคอรสลอใจนักศึกษา.”
เขาถึงไดจาก http://www.moe.go.th/news center/news 05072549 1 html. (26 พฤษภาคม 2557)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฎิบัติตอนิสิต พ.ศ.2546
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.2557.“ระบบการศึกษา”เขาถึงไดจาก
http://www.mmm.ru.ac.th/mmm/html_data/project3.html (26 พฤษภาคม 2557):
มหาวิทยาลัยศรีปทุม .2557 . “การจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส” เขาถึงไดจาก:
http://www.patum.ac.th/new/index.php?option.in.block course. (26 พฤษภาคม 2557)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี .2557 “หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส”
เขาถึงไดจาก. http://www.east.spu.ac.th/apply_54/graduate/mdetai/4.html. (26 พฤษภาคม 2557)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557 ( ฉบับชั่วคราว)
วิชา มหาคุณ .2549.การใชเหตุผลทางกฎหมาย ,กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณการ.
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ภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชน
จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด
The image of Rambhai Barni Rajabhat University form The Point of View
of People in Rayong, Chantaburi, Tard
บทคัดยอ

ไพพ

นิสากร ยินดีจันทร, ภูริพัฒน แกวตาธนวัฒ, รดาธร ศรีสายหยุด
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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การศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชนจังหวัด ระยอง จันทบุรี ตราด”
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด และ
ศึกษาภาพลักษณที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกลุมตัวอยางคือประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดระยอง
จันทบุรี ตราด จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแกคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จัยพบวา ความคิ ดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จั งหวัดระยอง จันทบุรี ตราดที่มีตอภาพลักษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวย ( x =3.71) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความมีชื่อเสียง
กลุมตั วอยางมีค วามคิ ดเห็นตอภาพลักษณม หาวิท ยาลัย ราชภัฏรําไพพรรณีโ ดยรวม อยูในระดับ เห็นดวย ( x =3.74) ดาน
จริยธรรม คุณธรรมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวย
( x =3.73) ดานความเปนเอกลักษณเฉพาะกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม
อยูในระดับเห็นดวย ( x =3.63) ดานเทคโนโลยีกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
โดยรวม อยูในระดับเห็นดวย ( x =3.74) ดานความนาเชื่อถือ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวย ( x =3.71) ดานภาพลักษณที่ดีที่สุด พบวา ประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดมี
ระดับความคิดเห็นตอภาพลักษณที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีดานความเปนเอกลักษณเฉพาะ รอยละ 35.8
ดานภาพลักษณที่ควรปรับปรุงมากที่สุ ดดานเทคโนโลยี รอยละ29.0 ขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได มีร ะดับ ความคิด เห็น ต อภาพลักษณ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ รําไพพรรณี ของประชาชนจัง หวั ดระยอง จั นทบุรี ตราด
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนที่อยูปจจุบัน มีร ะดับ ความคิด เห็น ตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ทัศนะ, ภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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A study on "The image of Rambhai Barni Rajabhat University in the perspective of Rayong,
Chanthaburi, trad" were to study the image in the opinion of the people in Rayong, Chantaburi, Trat. and
to study the image characteristics of image in the opinion of the people in Rayong, Chantaburi, Trat. The
target were people in the district in Rayong, Chantaburi, Trat of 400. The instrument was the 5 level
assessment questionnaire The statistics used were percentage, mean and standard deviation.
The results showed that the opinions people in the district in Rayong, chantaburi and Trat
towards the image of Rambhai Barni Rajabhat University overall were agreed at 3.71% When considering
individual aspects fame, the opinions on the dichotomy overall were agreed at 3.74% In ethics’s opinion
on Rambhai Barni Rajabhat University overall were agreed at 3.73% While the opinions on the sample
image dichotomy overall were agreed at 3.63% For technology, the opinion on the Rambhai Barni
Rajabhat University’s image overall were agreed at 3.74% In reliability, the opinion on the dichotomy
overall 3.71% the image of the best. Found that people in Rayong Province, Chantaburi and Trat opinions
on the best image Rambhai Barni Rajabhat University. The unique aspect of 35.8 image should be the
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most improvement in technology 29% Personal information including gender, age, education, occupation,
income, with comments on image dichotomy of public health in Chantaburi and Trat were different
significantly .05 for the current address, Opinions on the dichotomy of Chanthaburi and trad were no
different.
Keyword: The image of Rambhai Barni Rajabhat University, The point of View
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การพัฒนาประเทศในแผนพั ฒนาฯ ฉบับ ที่ 11 สํ านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแหง ชาติ
(สศช.) ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศใน
ทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวม
จัดทํารายละเอียดยุ ทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู "สังคมอยูรวมกันอย างมีความสุข ดวยความเสมอภาค เป นธรรม และมี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง" เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตั วรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาส
เขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวย
ฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูป ธรรม ภายใตหลักการ
พัฒนาพื้ นที่ภ ารกิจ และการมี สวนรวมของทุกภาคสวนในสัง คมไทย ซึ่ง จะนําไปสู การพัฒ นาเพื่อประโยชน สุข ที่ ยั่ง ยืนของ
สังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
การเป ดเสรี ทางการศึกษาการขยายตัวอย างรวดเร็วของสถานศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของจํ านวนผูเ รีย นอั น
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางจํานวนประชากร สงผลกระทบใหเหลาสถาบันการศึกษาตองปรับกลยุทธในการพัฒนา
ตนเองในดานตางๆ ไมวาจะเปนหลักสูตรการเรียน การสอน คุณภาพอาจารย การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารจัดการ
หรือการจัดบริการทางการศึกษา การเพิ่มจํานวนงานวิจัยที่มีผลตอสังคมและเปนที่ยอมรับของนานาชาติ และตองยังคงความ
เปนเอกลักษณของตนไวเพื่อสรางชื่อเสียงและคุณภาพใหกับสถาบัน(นุชนารถ อินทโรจนและคณะ,2553)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรรณี เ ป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเลขที่ 41 หมูที่ 5 ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรรณี
ประกาศจัดตั้งครั้งแรกเปน “วิทยาลัยครูจันทบุรี” เมื่อวันที1่ 5 มิถุนายน 2515 ณ บริเวณวังสวนบานแกว อันเคยเปนที่ประทับ
และที่ ท รงงานส ว นพระองค ของสมเด็ จ พระนางเจ า รํ า ไพพรรณี พระบรมราชิ นี ใ นรั ช กาลที่ 7 พระราชทานให
กระทรวงศึกษาธิการจํานวน 720 ไร 3 งาน ตั้งเปนวิทยาลัยครูจันทบุรี อันเปรียบประดุจปฐมบทของการสรางองคความรูอัน
ทรงคุณคามหาศาลทั้งทางดานการเกษตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัฒนธรรม สังคม การบริหารจัดการ ฯลฯ
โดยพระองคทรงเปรียบประดุจองคบรมครู ผูชี้นําการนําศาสตรตาง ๆ เหลานี้มาสรางประโยชนและคุณคาใหแกประชาชนชาว
จังหวัดจันทบุรี และไดรับพระราชทานตราศักดิเดชน ซึ่งเปนตราประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เปน
ตราประจําวิทยาลัยตอมาเมื่อ เดือนมีนาคม 2528 ไดรับพระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจา
รําไพพรรณี เปนนามของวิทยาลัย วา “วิทยาลัยรําไพพรรณี” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกล มหาสังฆปรินายก ไดพระราชทานคติธรรมประจําวิทยาลัยรําไพพรรณีวา “ปณฺฑิโต นิปุณํ สํวิเธติ” แปลวา
“บัณฑิต ยอมฉลาดจัดการ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2536 พระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหัว ฯ ไดพระราชทานชื่อใหเป น
“สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ไดเปลี่ยนเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” ตามประกาศ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากอดีตถึงปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีสรางความแตกตางดานการเรียนการสอน เสริมสรางบุคลากรให
มีความเข มแข็ งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอย างยิ่ง วิชาชีพครูเป นมหาวิทยาลัย เพื่อการพั ฒนาทองถิ่นในภาค
ตะวั นออก ที่ มี ชื่ อเสี ย งเกริ กไกร มี ห ลั กสู ต รและสาขาวิ ช าการต าง ๆ อั นหลากหลายและลุ ม ลึ กสามารถผลิ ต บั ณฑิ ต ที่ มี
สมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อนําความรูดัง กลาวไดรับใชท องถิ่น ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติอยางอเนกอนันต จนเปนที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปในภาคตะวันออกอยางกวางขวาง ปจจุบันซึ่งไดมีการฝกสอนใน
หลักสูตร และสาขาวิชาการตาง ๆ อันเปนความตองการของเยาวชนและประชาชนในทองถิ่น สรรสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
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ความรู และมีภูมิธรรมออกไปรับใชประชาชนทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับชาติอยูอยางไมจบไมสิ้น ในหวงระยะเวลา 40 ป
จนไดรับการกลาวขวัญจากประชาชนวา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีเปนศักดิ์ศรีทางวิชาการแหงบูรพาทิศอยางแทจริง
ภาพลักษณองคกรหรือภาพลักษณของบริษัท เปนภาพลักษณที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลหรือประชาชนที่มีตอบริษัท
หรือองคกรใดองคกรหนึ่ง และภาพลักษณยังเปนองครวมของความคิดและความประทับใจที่บุคคลมีตอองคกร เปนสิ่งที่มองได
ชัดเจนและยังเปนเสมือนสิ่งสะทอนตัวองคกรวาคนทั่วไปมององคกรเปนอยางไร กลาวคือ ภาพลักษณมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
องคกร สถาบัน สินคา หรือธุรกิจตางๆ เพราะเปนมูลคาแฝงอยู เปนภาพลักษณที่สรางความเชื่อถือใหกับบุคคล ซึ่งจะดีหรือไม
ดีขึ้นอยูกับสิ่งที่แสดงใหสังคมไดรับรูผานการดําเนินงาน และการเผยแพรขาวสารตางๆ ภาพลักษณทดี่ ี จึงเปนพื้นฐานการสราง
ความเชื่อมั่น ความไววางใจ แกประชาชน และสังคมอีกดวย (นุชนารถ อินทโรจนและคณะ,2553)
ดังนั้นผูวิจัยจึง สนใจศึกษาวิ จัยเรื่อง ภาพลักษณมหาวิท ยาลั ยราชภัฏรํ าไพพรรณีในทัศนะของประชาชนจั งหวั ด
ระยอง จันทบุรี ตราด จึงเปนการศึกษาถึงภาพลักษณในปจจุบั น (Current Image) และศึ กษาถึ งแนวทางในการสราง
ภาพลักษณที่พึงประสงค (Wish Image) เพื่อไดทราบถึงสถานการณและแนวทางในการธํารงไวซึ่งภาพลักษณที่ดีและวางแผน
ในการพัฒนาการบริหารจัดการดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนองความตองการของสังคมพรอมทั้งบูรณาการสูสากล

วัตถุประสงคการวิจัย

ัฏรำ

1. เพื่อศึกษาภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด
2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนะที่มีตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ที่อยูปจจุบัน
3. เพื่อศึกษาภาพลักษณที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชนจังหวัดระยอง
จันทบุรี ตราด
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การศึกษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชนจังหวัด ระยอง จันทบุรี ตราด ครั้ง
นี้ เ ป น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ (Quantitative
Research)
โ ด ย มี วิ ธี ก า ร วิ จั ย ดั ง ขั้ น ต อ น ต อ ไ ป นี้
กลุมประชากรที่ทําการศึกษาวิจัย ไดแก ประชาชนที่อาศัยและประกอบอาชีพในเขตอําเภอเมืองจังหวัดระยองมี
243,502 คน อําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีมี 168,382 คน และอําเภอเมืองจังหวัดตราดมี 91,018 คน รวมทั้งสิ้น 502,902 คน
ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑของตาราง สําเร็จรูปของ TARO YAMANE ที่กําหนดวาประชากรมากกวา
100,000 คนที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05 หรือ + 5 %ตองใชกลุม
ตัวอยางการวิจัยอยางนอย 398 คน ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทําการเลือกกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 400 คน ซึ่งจะเปนขนาด
ที่สามารถใชเปนตัวแทนประชาชนในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราดไดอยางพอเพียงและเหมาะสม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 การสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดย
การคนควาจากหนังสือ เอกสารตางๆ รวมถึงการศึกษาผลงานวิจัยที่ เกี่ยวของ ซึ่งแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนแบบสอบถามที่
เปนคําถามปลายปด และคําถามปลายเปดตลอดจนดัดแปลงจากแนวความคิดและงานวิจัยที่ใกลเคียง เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่
ครอบคลุมและเที่ยงตรงมากที่สุดโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายได
และที่อยูอาศัยปจจุบันโดยใชสถิติการวิเคราะหแบบความถี่และ รอยละ
สวนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณีในประเด็น 5 ดาน โดยใชการวัดผลแบบ Likert Scalc ดังนี้
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมืองจั งหวัดระยอง จันทบุรี ตราดตอ
ภาพลักษณที่พึงประสงค เชน ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีความคิดเห็นวาเปนภาพลักษณดานที่ดีที่สุด
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีความคิดเห็นวาเปนภาพลักษณดานที่ควรปรับปรุงที่สุด และขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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ผูวิจัยและคณะฯ ดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยใหกลุมตัวอยางกรอกขอมูลและรอรับ แบบสอบถามในทันที
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้คาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) เพื่อใชในการนําเสนออธิบายขอมูล
ทั่วไปของประชากรที่ศึกษา คาเฉลี่ย (Mean : X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีคาเฉลี่ย (Mean : X) รอยละ
(Percentage) และสรุปขอเสนอแนะ เพื่อแสดงความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดตอภาพลักษณที่พึง
ประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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1.ประชาชนสวนใหญเป นเพศหญิ ง (รอยละ 51.5) มีอายุ 21-30 ป มากที่ สุด (รอยละ 37.5) มีการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี (รอยละ 49.3) เปนนักเรียน/นักศึกษา (รอยละ 39.4) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท (รอยละ 29.4) มี
ที่อยูในจังหวัดระยอง (รอยละ 44.8)
2 พบวาความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดที่มีตอภาพลักษณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวย ( x =3.71) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานความมีชื่อเสียง กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับ
เห็นดวย ( x =3.74) ไดแก 1.เปนสถาบันการศึกษาของรัฐที่กอตั้งมายาวนานและมีชอื่ เสียง 2.เปนสถาบันการศึกษาที่ไดรับการ
ยอมรับและเปนที่รูจัก 3. มีสภาพแวดลอมเหมาะสมกับการเรียนการสอน 4.สรางบัณฑิตที่มี คุณภาพ สูงาน ทํางานได 5.
อาจารยผูสอนมีความสามารถในการถายทอดองคความรูและเปนที่ยอมรับของสังคม และ 6.มีผลงานการวิจัยเปนที่รูจักของ
สังคม
ดานจริยธรรมคุณธรรม กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม อยูใน
ระดับเห็นดวย ( x =3.73) ไดแก 1.นักศึกษาและบัณฑิตไมสรางปญหาแกสังคม 2. นักศึกษาและบัณฑิตมีความสุภาพ ออน
นอม 3.นักศึกษาและบัณฑิตเปนผูมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น 4.นักศึกษาและบัณฑิตมีความขยันหมั่นเพียร อดทน สูงาน 5.
นักศึกษาและบัณฑิตเคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื่น และ 6.นักศึกษาและบัณฑิตเปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง
ดานความเปนเอกลักษณเฉพาะกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม
อยูในระดับเห็นดวย ( x =3.63) ไดแก 1.ผูที่สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตนักปฏิบัติที่สูงานสรางงานทํางานไดจริง 2.บัณฑิตเมื่อ
จบการศึกษาแลวสามารถประกอบอาชีพไดดวยตนเองและประสบความสําเร็จ 3. ผูที่สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ไดรับ การยอมรับจากสั งคม และ 4. บัณฑิ ตมีค วามสามารถในการนําความรูทางวิช าชีพ มาประยุ กตใช กับการทํ างานและ
ผูประกอบการพึงพอใจ
ดานเทคโนโลยีกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับเห็น
ดวย ( x =3.74) ไดแก 1.บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดทักษะและความชํานาญด านเทคโนโลยี 2.มีหลักสูตรการ
เรียนการสอนเน นวิชาชีพ และเทคโนโลยีที่ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.มีหลั กสูตรการเรียนการสอนที่
ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และ 4. มหาลัยมีเครื่องมือ อุปกรณการเรียนการสอนที่เพียงพอและมีแหลงคนควา
ขอมูลที่ทันสมัย
ดานความนาเชื่อถือ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับ
เห็นดวย ( x =3.71) ไดแก 1.สามารถสรางบัณฑิต ใหเปนผูที่ มีความรู มี ทักษะในการปฏิบัติง านไดเปนอยางดี 2.ถาทานคื อ
ผูสําเร็จการศึกษาทานจะมีความภาคภูมิใจในระดับใด 3.ผูสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพไดรับการยอมรับจาก
สังคม 4.เปนสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและไดรับการยอมรับจากสังคมและ 5.เปนแหลงความรูและมีความเปนเลิศทาง
วิชาการ

สรุปและอภิปราย

การศึกษาภาพลั กษณ ม หาวิ ทยาลัย ราชภั ฏรํ าไพพรรณี ใ นทั ศ นะของประชาชนจัง หวัด ระยอง จั นทบุ รี ตราดผล
การศึกษาพบวา ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนางนุชนารถ อินทโรจน, นายมนตรี ภูนพคุณดี และนางสาวนิตยา
คําภักดี (2553) พบวาภาพลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในทัศนะประชาชนจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม
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พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระดับมาก คือมีความคิดเห็นใน
ประเด็นที่ศึกษาแตละดานดังนี้
ภาพลักษณดานความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีประเด็นที่ศึกษา คือเปนสถาบันการศึกษาของรัฐ
ที่กอตั้งมายาวนานและมีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับและเปนที่รูจักของสังคม มีสภาพแวดลอมเหมาะสมกับการเรียนการสอน
สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ สูงาน ทํางานได อาจารยผูสอนมีความสามารถในการถายทอดองคความรูและเปนที่ยอมรับของสังคม
และ มีผลงานการวิจัยเปนที่รูจักของสังคม
พบวากลุมตัวอยาง มีความคิด เห็นดวยตอภาพลักษณดานความมีชื่อเสียงในเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
เป นสถาบั นการศึกษาของรัฐ ที่ กอตั้ ง มายาวนานและมี ชื่อเสี ยงได รับ การยอมรั บ และเป นที่ รู จักของสั ง คม ทั้ งนี้ เ นื่ องจาก
มหาวิทยาลัยฯประกาศจัดตั้งครั้งแรกเปน “วิทยาลัยครูจันทบุรี” เมื่อวันที1่ 5 มิถุนายน 2515 ณ บริเวณวังสวนบานแกว ตอมา
เมื่อ เดือนมีนาคม 2528 ไดรับพระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี เปนนามของ
วิทยาลัย วา “วิทยาลัยรําไพพรรณี” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2536 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ไดพระราชทานชื่อใหเปน
“สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ไดเปลี่ยนเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” นับระยะเวลา
กวา 43 ป เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นในภาคตะวันออก ที่มีชื่อเสียงเกริกไกร สามารถผลิตบัณฑิตเพื่อนําความรู
ดังกลาวไดรับใชทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางอเนกอนันต จนเปนที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปในภาคตะวันออก
อยางกวางขวางซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรอุมา ไชยเศรษฐ (2551) ไดศึกษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยพายัพพบวา
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณดานความมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับและรูจักของสังคมอยูในระดับดี
ภาพลักษณดานจริยธรรม คุณธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีประเด็นที่ศึกษา คือนักศึกษาและบัณฑิตไม
สรางปญหาแกสังคม มีความสุภาพ ออนนอม เปนผูมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น ขยันหมั่นเพียร อดทน สูงาน เคารพในสิทธิ
เสรีภาพของผูอื่น และ นักศึกษาและบัณฑิตเปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง
พบวากลุมตัวอยาง มีความคิด เห็นดวยตอภาพลักษณดานจริยธรรม คุณธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ในเรื่องบัณฑิตไมสรางปญหาแกสังคม เปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง
ภาพลักษณ ดานความเป นเอกลั กษณ เ ฉพาะของมหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ รํ าไพพรรณี ป ระเด็ นที่ ศึ กษา คือผู ที่ สําเร็ จ
การศึกษาเปนบัณฑิตที่สูงานสรางงานทํางานไดจริง สามารถประกอบอาชีพไดดวยตนเองและประสบความสําเร็จ มีคุณภาพ
ไดรับการยอมรับจากสังคม มีความสามารถในการนําความรูทางวิชาชีพมาประยุกตใชกับการทํางานและผูประกอบการพึง
พอใจ
พบว ากลุ ม ตั วอย า ง มี ค วามคิ ด เห็ นด วยต อภาพลั ก ษณ ค วามเป นเอกลั ก ษณ เ ฉพาะของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
รําไพพรรณีในเรื่องผูที่สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่สูงานสรางงานทํางานไดจริง สามารถประกอบอาชีพไดดวยตนเองและ
ประสบความสําเร็จ มีคุณภาพไดรับการยอมรับจากสังคม
ภาพลักษณดานเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีประเด็นที่ศึกษาคือบุคลากรมีความสามารถในการ
ถายทอดทักษะและความชํานาญดานเทคโนโลยี มีหลักสูตรการเรียนการสอนเนนวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับ ความ
ตองการของตลาดแรงงาน มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน มหาลัยมีเครื่องมือ อุปกรณการเรียนการสอนที่
เพี ยงพอและมี แ หล งค นควาข อมู ลที่ ทันสมั ย ส วนประเด็ นเรื่องเครื่ องมื อ อุป กรณ การเรีย นการสอนมีค วามคิด เห็ นวาควร
ปรับปรุง
พบวากลุมตัวอยาง มีความคิด เห็นดวยตอภาพลักษณดานเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีใ นเรื่อง
บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดทักษะและความชํานาญดานเทคโนโลยี มีหลักสูตรการเรียนการสอนเนนวิชาชีพและ
เทคโนโลยีที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
ภาพลักษณดานความนาเชื่อถือของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีประเด็นที่ศึกษาคือ สามารถสรางบัณฑิตใหเ ปน
ผูที่มีความรู มีทักษะในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มีความภาคภูมิใจ เปนบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพไดรับการยอมรับจากสังคม
มหาวิทยาลัยฯเปนสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและไดรับการยอมรับจากสังคมและ เปนแหลงความรูและมีความเปนเลิศทาง
วิชาการ
พบวากลุมตัวอยาง มีความคิด เห็นดวยตอภาพลักษณดานความนาเชื่อถือของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีใ น
เรื่องเปนสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและไดรับการยอมรับจากสังคม
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ดานภาพลักษณที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาคือภาพลักษณดานความ
เปนเอกลักษณเฉพาะรองลงมาคือดานความมีชื่อเสียง ดานภาพลักษณที่ควรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นวาคือภาพลักษณดานเทคโนโลยี รองลงมาคือดานความมีชื่อเสียงซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของนางนุชนารถ
อินทโรจน, นายมนตรี ภูนพคุณดี และนางสาวนิตยา คําภักดี (2553) พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณที่ดีที่สุด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในดานความมีชื่อเสียง และมีความคิดเห็นตอภาพลักษณที่ควรปรับปรุงที่สุดของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในดานเอกลักษณเฉพาะทาง ผลการวิ จัย พบว า ข อมู ล ส วนบุ ค คลได แ ก เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได มีร ะดับ ความคิด เห็น ตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีของประชาชนจังหวัดระยอง
จันทบุรี ตราด แตกต างกันอยางมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ .05 ส วนที่ อยู ปจจุ บัน มีร ะดับ ความคิด เห็น ต อภาพลั กษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป

ัฏรำ

1. การศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษาภาพลักษณในดานอื่นของมหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรรณีเชนระบบการ
บริหารงานซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหภาพลักษณของมหาวิทยาลัยพัฒนาไปในทางที่ดีก็ตองขึ้นอยูกับนโยบายของผูบริหาร และ
ควรเขาถึงประชาชนใหทั่วถึงมากกวานี้
2. ควรทําการศึกษา ระดับความคิดเห็นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีเพื่อใหเห็นแนวทางในการพัฒนาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยฯ
3. การวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาการเปดรับขาวสาร และการรับรูภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีกับการเลือกศึกษาตอของมหาวิทยาลัยฯวามีความสัมพันธกันหรือไมและอยางไร

เอกสารอางอิง
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสมการพยากรณน้ําหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรี โดยใชขอมูลทุติยภูมิ
จากโรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ มารดาที่อาศัยอยูในจังหวัดจันทบุรีซึ่งมาฝากครรภและ
คลอดที่โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรีชวงเดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557 ไดตัวอยาง 548 คน โดยใชการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอน้ําหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรีอยางมีนัยสําคัญ
ที่ 0.05 มี 3 ดาน ไดแกอายุครรภเมื่อคลอด การคลอดกอนหรือหลังกําหนด และอายุมารดาขณะคลอด โดยทั้ง 3 ปจจัยรวมกัน
อธิบายความผันแปรของน้ําหนักทารกแรกเกิดไดรอยละ 32 และสามารถสรางสมการพยากรณน้ําหนักทารกแรกเกิดในจังหวั ด
จันทบุรีในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
Z = 0.471(อายุครรภเมื่อคลอด) – 0.158(การคลอดกอนหรือหลังกําหนด) – 0.121 (อายุมารดาขณะคลอด)
คําสําคัญ: พยากรณ น้ําหนักทารกแรกเกิด จันทบุรี

Abstract

บทนํา

ลัยร

าชภ

The study’s objective was to create the predictive equation birthweight in Chanthaburi by using
secondary data from Prapokklao hospital in Chantaburi. The sample was the maternal antenatal care and
confined at Prapokklao hospital in Chantaburi (October 2013 – September 2014). The total sample was
548, and was analyze by Stepwise Multiple regression Analysis. The results showed that factors
influencing for birthweight in Chanthaburi at 0.05 significant level. There are 3 aspects, including
gestational age, before and after child birth and mother’s age. These three factors explained the variation
of birthweight for 32 percent that was able to create the predictive equation birthweight in Chanthaburi
(Standardized Coefficients) as below.
Z = 0.471(gestational age) – 0.158(before and after child birth) – 0.121(mother’s age)
Key word: Prediction, Birthweight, Chanthaburi

มห
าว

ิทยา

การพัฒนาประเทศถือเปนสิ่งสําคัญยิ่ง เพื่อความกาวหนาและมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะเมื่อเปนประเทศที่กําลัง
กาวเขาสูการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) เนื่องจากความหลากหลายในดาน
ตางๆ ของกลุมประเทศสมาชิก เชน ความแตกตางในดานแรงงาน ดานการศึกษา ดานเทคโนโลยี ฯลฯ อันสงผลใหการแขงขัน
ระหวางกลุมประเทศสมาชิกนั้นเกิดขึ้นมากมาย และเปนที่ปฏิเสธไมไดเลยวาประเทศไทยก็ควรไดรับการพัฒนาในดานตางๆ
เชนกัน ซึ่งปจจัยสําคัญที่จะทําใหประเทศสามารถพัฒนาใหกาวไกลทัดเทียมประเทศอื่นๆ ได นั่นคือ บุคลากรในประเทศ โดย
ประชากรเด็กนั้นถือเปนกลุมคนสําคัญที่เมื่อเติบโตขึ้นจะเปนบุคคลากรที่เปนฟนเฟองในการขั บเคลื่อนประเทศใหกาวหน า
และการที่เด็กจะเติบโตขึ้นเพื่อเปนบุคลากรที่ดีพรอมสมบูรณไดนั้นจะตองเริ่มพิจารณากันตั้งแตแรกเกิด วาทารกที่มีชีวิตหลัง
การคลอดมีความแข็งแรง สมบูรณหรือไม ซึ่งการที่เด็กมีรางกายที่มีความสมบูรณพรอมจะสงผลโดยตรงกับโอกาสในการเรียนรู
และพัฒนาการในดานตางๆ น้ําหนักแรกเกิดจึงเปนตัวชี้วัดหนึ่งที่บอกถึงความแข็งแรง สมบูรณของทารกที่จะเติบโตขึ้นเพื่อมา
พัฒนาประเทศตอไปในอนาคต
จากขอมูลการเปรียบเทียบน้ําหนักแรกเกิดของทารกในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน พบวา ประเทศไทยมีทารกที่มี
น้ําหนั กต่ํ ากว าเกณฑ (ต่ํากวา 2,500 กรัม ) คิ ดเปนร อยละ 7 ของประชากรในประเทศทั้ง หมด ซึ่ งใกล เ คีย งกั บ ประเทศ
อินโดนีเซีย สหภาพพมา และกัมพูชา ที่มีทารกน้ําหนักต่ํากวาเกณฑสูงถึงรอยละ 9 (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข, 2556) สําหรับในประเทศไทยนั้น เมื่อพิจารณาเปนรายภาคแลว พบวา ภาคตะวันออกมีรอยละการเกิดมีชีพของ
น้ําหนักทารกแรกเกิดต่ํ ากว า 2,500 กรัม คิ ดเป นร อยละ 11.61 ซึ่งมากกวาภาคอื่นๆ และสู งกว าเป าหมายที่กระทรวง
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สาธารณสุขกําหนดไว คือไมเกินรอยละ 7 (กระทรวงสาธารณสุข, 2558) เมื่อพิจารณารอยละการเกิดมีชีพของทารกแรกเกิดที่
มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑในภาคตะวันออกโดยจําแนกตามป พ.ศ. 2552 – 2556 พบวา มีแนวโนมน้ําหนักทารกแรกเกิดที่ต่ํากวา
2,500 กรัมสูงขึ้น และเมื่อพิจารณารอยละการเกิดมีชีพของทารกแรกเกิดที่มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑโดยจําแนกตามจังหวัดในเขต
ภาคตะวันออก พบวา จังหวัดจันทบุรีมีทารกแรกเกิดที่ มีน้ําหนักต่ํากวา 2,500 กรัม มากเปนอันดับสอง โดยเปนรองเพีย ง
จังหวัดปราจีนบุรี (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556)
ผูวิจัยมองเห็นถึงปญ หาและความสําคัญดั งกลาว จึงทํ าการสรางสมการพยากรณน้ําหนักทารกแรกเกิดในจั งหวั ด
จันทบุรี เพื่อนํ ามาใช ประโยชนในแงของการพัฒนาคุณภาพของประชากรในจัง หวัดจันทบุรีและของประเทศ เพื่อเป นการ
เตรียมความพรอมในการแขงขันและนําประเทศกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
สรางสมการพยากรณน้ําหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย
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ลัยร
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1. ประชากร และตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ มารดาที่มาฝากครรภและคลอดที่โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี โดยศึกษา
เฉพาะมารดาที่อาศัยอยูในจังหวัดจันทบุรี และทารกที่คลอดมายังมีชีวิตอยู ทั้งนี้ใชขอ มูลในชวงเดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน
2557 ดังนั้นจะไดตัวอยางที่ใชในการศึกษาจํานวน 548 คน
2. ตัวแปร นิยาม และการวัด
ตารางที่ 1 ตัวแปร นิยาม และการวัดตัวแปรที่ใชในการศึกษา
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(ต่อ)
ตารางที่ 1 ตัวแปร นิยาม และการวัดตัวแปรที่ใชในการศึกษา (ต
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3. การวิเคราะหขอมูล
ผู วิ จั ย วิ เ คราะห ข อ มู ล ด วยโปรแกรมทางสถิ ติ โดยนํ า เสนอข อ มู ล ทั่ ว ไปของตั ว อย าง ด ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยใชรอยละ และสรางสมการพยากรณน้ําหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรี ดวยสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

าชภ

ผลการศึกษา
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ขอมูลทั่วไปของตัวอยาง
จากมารดาที่ใชในการศึกษาจํานวน 548 คน พบวาขณะคลอดมารดามีอายุระหวาง 19 – 25 ป และ 26 – 35 ป ใน
รอยละที่ใกลเคียงกันคือ รอยละ 38.70 และ 33.40 ตามลําดับ สวนใหญมีสถานภาพสมรสมรอยละ 95.80 และเปนครรภที่ 1
รอยละ 66.60 รองลงมาเปนครรภที่ 2 คิดเปนรอยละ 22.30 โดยมีการฝากครรภครั้งแรกขณะที่อายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห
และระหวาง 13 – 20 สัปดาห ในรอยละที่ใกลเคียงกันคือ รอยละ 40.90 และ 36.60 สวนใหญมีอายุครรภเมื่อคลอด 37 – 40
สัปดาห รอยละ 84.20 โดยมีอายุครรภเมื่อคลอดไมเกิน 36 สัปดาห และมากกวา 40 สัปดาห เพียงรอยละ 10.90 และ 4.20
ตามลําดับ ดานจํานวนครั้งที่มาฝากครรภ พบวา มากกวาครึ่งมาฝากครรภ 6 – 10 ครั้ง รองลงมาคือผูที่มาฝากครรภไมเกิน 5
ครั้ง รอยละ 24.10 และมาฝากครรภมากกวา 10 ครั้ง รอยละ 8.40 ตามลําดับ และเปนผูที่ไมไดรับวัคซีน รอยละ 73.50 ดาน
ความเขมขนของเลือด พบวาเปนผูที่มีความเขมขนของเลือดปกติ รอยละ 57.50 ดานการมีภาวะแทรกซอน พบวาสวนใหญ
เปนผูที่ไมมีภาวะแทรกซอน รอยละ 65.50 และเปนผูที่คลอดครบกําหนดถึงรอยละ 91.20 ดานจํานวนครั้งที่คลอดนั้น สวน
ใหญผานการคลอด 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 71.40 รองลงมาผานการคลอด 2 และ 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 20.60 และ 6.60
ตามลําดับ และไม เปนโรคทาลัสซีเ มีย ร อยละ 55.10 ดานอาชีพ สวนใหญเ ปนนักเรียน นักศึ กษา แมบาน รอยละ 48.00
รองลงมาประกอบอาชีพอื่นๆ เชน ชางเพชรพลอย ประมง รับจาง รอยละ 38.30 และประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ 6.90
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 98.40 มีเชื้อชาติไทย รอยละ 94.70 และมากกวาครึ่งอยูในเขตเทศบาล
ตรวจสอบความสัมพันธเชิงเสน
เมื่อตรวจสอบความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรอิสระอันไดแก 2 ปจจัยหลัก คือปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดาน
เศรษฐกิ จและสั ง คม กั บ ตั วแปรตาม คื อ น้ํ าหนั ก ทารกแรกเกิ ด โดยพิ จารณาจากค า สั ม ประสิ ท ธิ ส หสั ม พั น ธ (Pearson
Correlation) พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดแก อายุมารดาขณะคลอด ลําดับที่การตั้งครรภ จํานวน
ครั้ ง ที่ ฝ ากครรภ และจํ านวนครั้ ง ที่ ค ลอดมี ค วามสั ม พั น ธ อยู ใ นระดั บ ต่ํ ามาก และเป นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ( R =0.118,
R =0.092, R =0.175 และ R =0.108) อายุครรภเมื่อคลอดมีความสัมพันธในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
( R =0.530) อายุครรภเมื่อฝากครรภครั้งแรก และการมีภาวะแทรกซอน มีความสัมพันธในระดับต่ํามาก และเปนไปในทิศทาง
ตรงกันขาม ( R =-0.086, R =-0.110) สวนการคลอดครบกําหนด มีความสัมพันธในระดับต่ํา และเปนไปในทิศทางตรงกัน
ขาม ( R =-0.368) ไดผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
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หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ 0.05
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อเลือกปจจัยเขาสูสมการ พบวาในขั้นที่ 1 เมื่อนําปจจัย
อายุครรภเมื่อคลอด ( X 5 ) เขาสูสมการแลว พบวาปจจัยดังกลาวสามารถอธิบายน้ําหนักทารกแรกเกิดไดรอยละ 28.40 ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ขั้นที่ 2 มีการนําปจจัยคลอดกอนหรือหลังกําหนด ( X 10 ) เพิ่มเขามาในสมการซึ่ง 2 ปจจัยดังกลาว
สามารถอธิบายน้ําหนักทารกแรกเกิดไดรอยละ 30.50 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และขั้นที่ 3 มีการนําปจจัยอายุมารดาขณะ
คลอด ( X 1 ) เพิ่ มเขามาในสมการซึ่ ง 3 ปจจัย ดัง กล าวสามารถอธิ บายน้ํ าหนักทารกแรกเกิ ดไดร อยละ 32.00 ที่ร ะดั บ
นัยสําคัญ 0.05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
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สรางสมการพยากรณน้ําหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรี
จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวาปจจัยดานอายุครรภเมื่อคลอด ( X 5 ) การคลอดกอนหรือหลัง
กําหนด ( X 10 ) และอายุมารดาขณะคลอด ( X 1 ) สามารถอธิบายความผันแปรของน้ําหนักทารกแรกเกิด ( Y ) ได รอยละ
32.00 (Adjusted R Square = 0.320) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
สมการพยากรณน้ําหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรี ( Y ) ในรูปคะแนนดิบคือ
Z  0.471Z1  0.158Z 2  0.121Z 3

กําหนดให

Z1 = อายุครรภเมื่อคลอด
Z 2 = การคลอดกอนหรือหลังกําหนด
Z 3 = อายุมารดาขณะคลอด

ไพพ

สมการพยากรณน้ําหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรี ( Z ) ในรูปคะแนนมาตรฐานคือ
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จากสมการถดถอยพหุคูณ แปลความไดวาถาอายุครรภเพิ่มขึ้น 1 สัปดาห น้ําหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรีจะ
เพิ่มขึ้น 0.471 กิโลกรัม ถาคลอดกอนหรือหลังกําหนด 1 สัปดาห น้ําหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรีจะลดลง 0.158
กิโลกรัม ถาอายุมารดาขณะคลอดเพิ่มขึ้น 1 ป น้ําหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรีจะลดลง 0.121 กิโลกรัม

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอน้ําหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรีที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 มี 3 ดาน ไดแกอายุครรภเมื่อคลอด
การคลอดกอนและหลังกําหนด และอายุมารดาขณะคลอด ซึ่งปจจัยทั้ง 3 รวมกันอธิบายความผันแปรของน้ําหนักทารกแรกเกิดได
รอยละ 32 และสามารถสรางสมการพยากรณน้ําหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรใี นรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
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มารดามีอายุครรภเมื่อคลอดเพิ่มขึ้น 1 สัปดาห น้ําหนักทารกแรกเกิดจะเพิ่มขึ้น 0.471 กิโลกรัม ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของมณฑิรา เขียวยิ่ง และสรอย อนุสรณธีรกุล (2534: 35 - 37) ที่กลาววาอายุครรภมีความสัมพันธกับน้ําหนักทารก
แรกเกิด ทั้งนี้อาจเปนเพราะเมื่ออายุครรภได 8 – 9 เดือน ทารกจะมีการสะสมไขมันมากขึ้น มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 230
กรัมตอสัปดาห ดังนั้นทั้งอายุครรภและน้ําหนักทารกแรกเกิดจึงมีความสัมพันธกัน (ชอทิพยวรรณ พันธุแกว, 2541 อางถึง
ในณัฎฐา อนันตสุข, 2547: 43) นอกจากนี้ดานการคลอดกอนหรือหลังกําหนด พบวามารดาคลอดกอนหรือหลังกําหนด 1
สัปดาห น้ําหนักทารกแรกเกิดจะลดลง 0.158 กิโลกรัม สอดคลองกับงานวิจัยของสมนึก นอยนงเยาว (2539: 12) ที่กลาววา
มารดาที่อายุครรภนอยกวา 37 สัปดาห มีอัตราเสี่ยงตอการใหกําเนิดทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยเปน 14.3 เทาของมารดาอายุครรภ
มากกวา 37 สัปดาห ดานอายุมารดาขณะคลอด พบวาถาอายุมารดาขณะคลอดเพิ่มขึ้น 1 ป น้ําหนักทารกแรกเกิดจะลดลง
0.121 กิโลกรัม สอดคลองกับงานวิจัยทางดานชีววิทยา ดานเศรษฐกิจและสังคม ของทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย ที่สวีเดน ในป
ค.ศ. 1966 ซึ่งพบวาหญิงตั้งครรภที่มีอายุมากกวา 35 ป ใหกําเนิดทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม สูงกวาหญิง
ตั้งครรภที่มีอายุระหวาง 19 – 34 ป ที่ระดับนัยสําคัญ 0.001 (Bjerre and Varendh, 1975 อางถึงใน สมนึก นอยนงเยาว,
2539: 28)
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1. จากการศึกษาจะเห็นวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอน้ําหนักทารกแรกเกิดมากเปนอันดับหนึ่ง ไดแก การคลอดกอนและ
หลังกําหนด ดังนั้นสถานพยาบาลตางๆ ควรเพิ่มการใหความรูในเรื่องปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่ทําใหคลอดกอนกําหนดแกมารดาที่
ตั้งครรภ เพื่อลดโอกาสของการคลอดกอนกําหนด
2. ควรมีการนําตัวแปรอื่นๆ มาใชในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถอธิบายปจจัยที่มีอิทธิพลตอน้ําหนักทารก
แรกเกิดในจังหวัดจันทบุรี เชน น้ําหนักของมารดาที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ การสูบบุหรี่ ระดับการศึกษา เปนตน
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การศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 2556
The Employment Situation of the Bachelor Degree Graduates from
Rambhai Barni Rajabhat University in the Academic Year 2013
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าชภ

ัฏรำ

การศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 2556 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาสถานภาพการมี การทํ างาน การศึกษาต อ สาเหตุ ข องการไม มี ง านทํ า ป ญหาในการหางานทํ า และข อเสนอแนะ
หลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนการวิจัยเชิงผสม โดย
การสํารวจ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามออนไลน ในระบบภาวะการมีงานทํา เก็บรวบรวมขอมูลจากผูสําเร็จ การศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวนทัง้ สิ้น 1,220 คน ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,172 คน คิดเปนรอยละ 96.07 ผลการศึกษา
พบวา บัณฑิตมีงานทําแลวรอยละ 82.08 ยังไมมีงานทํา รอยละ 16.55 และศึกษาตอ รอยละ 1.37 โดยบัณฑิตคณะนิเทศ
ศาสตร ไดงานทํามากที่สุด รอยละ 94.55 บัณฑิตสวนใหญใชเวลา 1-6 เดือนในการหางานทําและทํางานเปนพนักงานบริษัท
มากที่สุด โดยทํางานตรงสาขา รอยละ 53.04 ซึ่งบัณฑิตคณะครุศาสตรไดงานตรงสาขามากที่สุด รอยละ 77.31 มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนผานเกณฑ (ตั้งแต 13,300 บ.ขึ้นไป) รอยละ 63.10 เงินเดือนเฉลี่ย จํานวน 13,173 บาท ทั้งนี้บัณฑิตที่ศึกษา
ตอสวนใหญเลือกศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล เพราะงานที่ตองการตองใชวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี แตปญหาที่
พบคือขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาตอมากที่สุด สวนบัณฑิตที่ยังไมมีงานทําสาเหตุมาจากรอฟงคําตอบจากหนวยงานมาก
ที่สุด ร อยละ 29.38 ป ญหาในการหางานทําหลังสําเร็จการศึกษามาจากไม ทราบแหลง งานมากที่สุ ด รอยละ 35.20 ทั้ง นี้
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาความสามารถดานภาษาตางประเทศ การฝกประสบการณวิชาชีพที่จําเปนในการปฏิบัติงานพื้น ฐาน
และคอมพิวเตอรเพื่อสรางความพรอมในการทํางาน
คําสําคัญ : ภาวะการมีงานทํา

ลัยร

Abstract

ิทยา

The objectives of the research were to study the employment situation of the bachelor degree
graduates from Rambhai Barni Rajabhat University in the academic year of 2013 and to investigate the
employment status, further study and opinions on activity and education development for the students.
The instrument was an online questionnaire. The sample consisted of 1,172 graduates. The results found
that the graduates were employed 82.08% and furthered their study 1.37%. The graduates suggested that
the university should provide the students were been in foreign languages, career practices and computer
before they the graduation.
Keyword: Employment Situation

บทนํา

มห
าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดรับการโปรดเกลาฯจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา วันที่
14 มิถุนายน 2547 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2547 จัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ มีภารกิจ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 คือ มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ที่เ สริ มสรางพลั งป ญญาของแผนดิน ฟ นฟูพ ลัง การเรี ยนรู เชิ ดชู ภู มิป ญญาของท องถิ่น สรางสรรค ศิล ปวิ ท ยา เพื่อความ
เจริ ญ ก า วหน า อย า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ของปวงชน มี ส ว นร ว มในการจั ด การ การบํ า รุ ง รั ก ษา การใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
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ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวั ฒนธรรม
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1. เพื่อศึกษาสถานภาพการมีการทํางาน ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 2556
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าชภ

วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร

การมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 2556 เปนการวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods)
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วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

87411

รรณ

ี

งานทําที่เว็บไซต www.job.rbru.ac.th หลังจากที่สําเร็จการศึกษาไปแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป ผูวิจัยจึงเก็บขอมูล 2
ครั้ง คือในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ป 2556 (บัณฑิตที่จบการศึกษาระหวาง เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2556) และครั้งที่
2 ในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ป 2557 (บัณฑิ ตที่ จบการศึ กษาระหวางเดื อนมกราคม-พฤษภาคม 2557) ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
การวิเคราะหขอมูลและสังเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทํา โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหคือการแจกแจงความถี่ คารอยละ และ
คาเฉลี่ย รวมทั้งสังเคราะหขอมูลในสวนของขอเสนอแนะหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2556 จํานวน 1,220 คน ใน
จํานวนนี้ มีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจในระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต จํานวน 1,172 คน คิดเปนรอยละ 96.07
1. สถานภาพการมีทํางานของบัณฑิต
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระแลวจํานวน 962 คน คิดเปนรอยละ
82.08 โดยบัณฑิตคณะนิเทศศาสตรไดงานทํามากที่สุด คิดเปนรอยละ 94.55 รองลงมาคือบัณฑิตคณะครุศาสตร คิดเปน รอยละ
86.32 และคณะวิทยาการจัดการบัณฑิตไดงานทํา รอยละ 83.75
บัณฑิ ต ที่ มี ง านทําแล วจํ านวน 962 คน มี ง านเดิ ม ก อนเข าศึ กษาจํ านวน 220 คน และมี ง านหลัง จากที่ สํ าเร็ จ
การศึกษาจํานวน 742 คน โดยระยะเวลาที่ไดงานหลังสําเร็จการศึกษาใชเวลา 1-6 เดือนมากที่สุด จํานวน 429 คน รองลงมา
คือ ไดงานทําทันที จํานวน 213 คน โดยทํางานเปนพนักงานบริษัทมากที่สุด จํานวน 377 คน คิดเปนรอยละ 39.19 รองลงมา
เปนขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 25.47 และมีอาชีพอิสระ จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ
16.11 ทั้งนี้ทํางานตรงสาขา จํานวน 393 คน คิดเปนรอยละ 53.04 และทํางานไมตรงสาขาจํานวน 348 คน คิดเปนรอยละ
46.96 บัณฑิตคณะครุศาสตรไดงานตรงสาขามากที่สุดรอยละ 77.31 สวนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทํางานไมตรง
สาขามากที่สุดถึงรอยละ 73.21 ไดรายไดเฉลี่ยตอเดือนผานเกณฑ (ตั้งแต 13,300 บ.ขึ้นไป) เพียงจํานวน 355 คน คิดเปนรอย
ละ 36.90 และไดรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมผานเกณฑ (นอยกวา 13,300 บ.) จํานวน 607 คน คิดเปนรอยละ 63.10 โดยบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยที่มีงานทํา มีเงินเดือนเฉลี่ยจํานวน 13,173 บาท ทั้งนี้บัณฑิตคณะนิติศาสตรมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงที่สุด
จํานวน 16,428 บาท สวนคณะที่ไดรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยที่สุด คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 10,981 บาท
บัณฑิต ที่กําลังศึ กษาตอมี จํานวน 16 คน คิด เปนรอยละ 1.37 โดยบัณฑิ ตคณะนิติ ศาสตรล าศึกษาต อมากที่สุ ด
รองลงมาคือ บั ณฑิต จากคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและอั ญมณี ศาสตร และคณะวิท ยาการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยสวนใหญ เลือกศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ทั้งนี้เพราะงานที่ตองการตองใชวุฒิการศึ กษาสูงกว า
ปริญญาตรี รอยละ 38.98 และตองการเพิ่มพูนความรูเพื่อพัฒนาตนเอง แตปญหาที่พบมากที่สุด คือ ขาดแคลนเงินทุนใน
การศึกษาตอ รอยละ 81.52
2. สาเหตุของการไมมีงานทํา และปญหาในการหางานทํา
บัณฑิต กรอกแบบสํารวจ 1,172 คน ยั ง มิไ ดง านทํ า จํานวน 194 คน คิด เปนรอยละ 16.55 ซึ่ งอยู ระหว าง
การเกณฑทหาร จํานวน 14 คน และลาอุปสมบท จํานวน 15 คน โดยบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังไมได งานทํา
มากที่สุด รอยละ 25.00 รองลงมาคือ บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร รอยละ 21.82 จากบัณฑิตที่ยัง
ไมไดงานทําทั้งหมด พบวาสาเหตุมาจากรอฟงคําตอบจากหนวยงาน จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 29.38 รองลงมาคือ ยัง
ไมประสงคทํางาน จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 27.84 และหางานทําไมได จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 19.07 ปญหา
ในการหางานทําหลังสําเร็จการศึกษาสวนใหญเปนปญหาจากไมทราบแหลงงาน รอยละ 32.20 รองลงมาคือ หางานถูกใจไมได
รอยละ 28.81 และสอบเขาทํางานไมได รอยละ 22.03
3. ขอเสนอแนะหลักสูตรการเรียนการสอน
บัณฑิตมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเพิ่มรายวิชาหรือความรูดานภาษาอังกฤษ มากที่สุด รอยละ
36.61 รองลงมาคือ การฝกปฏิบัติจริง รอยละ 23.54 และคอมพิวเตอร รอยละ 20.71 เพื่อเอื้อประโยชนตอการประกอบ
อาชีพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีขอเสนอแนะตอการพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการพัฒนาหลักสูตรและวิชาที่เรียน
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1. ควรเนนสอนภาษาอังกฤษและฝกการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น หรือสอดแทรกเนื้อหา
ของรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ
2. ควรเนนหลักสูตรที่มีการฝกปฏิบัติจริง มีกิจกรรมในหองเรียนหรือนอกสถานที่ เพื่อนักศึกษาจะไดกลาคิด
กลาแสดงออก
3. ควรเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาวิชา และปรับปรุงเนื้อหาบางวิชาที่ไมเปนปจจุบัน โดยนําเทคโนโลยี
มาใชใหมากขึ้น และเปดโอกาสนักศึกษาเลือกวิชาเสริมในดานที่ตนเองตองการ นอกเหนือจากที่ตองเรียน เพื่ อที่จะไดนําไป
ประยุกตใชในอนาคต รวมทั้งจัดลําดับวิชาเรียนใหเหมาะสม
4. ควรเพิ่มหนวยกิตการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรใหมากขึ้น เนื่องจากบางหนวยงานรับที่เรียนวิชา
คอมพิวเตอร 6 หนวยกิตขึ้นไป และควรสอนคอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน เชน word และ excel
5. ควรจะใหนักศึกษาออกฝกประสบการณในชั้นปที่ 4 จากเดิมชั้นปที่ 3 เพราะหากหนวยงานนั้นๆ ที่นักศึกษา
ฝกประสบการณอยู พึงพอใจในการทํางานของนักศึกษาสามารถรับเขาทํางานไดทันที่ที่สําเร็จการศึกษา
6. ควรมีหลั กสูตรรองรับนักศึ กษาที่สํ าเร็จปริ ญญาตรีแ ลว และตองการศึกษาระดับปริญ ญาตรีในสาขาอื่ น
เชน จัดหลักสูตร 2 ป, หลักสูตร 3 ป เพื่อที่นักศึกษาจะไดไมตองทําการเทียบ โอนรายวิชา
ดานการเรียนการสอน
1. ควรจัดเวลาเรียนใหพอเหมาะ ไมควรใหแตละวิชาใชเวลาติดตอกันหลายชั่วโมง ถึงแมเวลาเรียนเพียงพอ
แตความรูที่ไดจริง คอนขางนอย อาจมาจากวิธีการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ขาดพื้นฐาน รวมทั้งอาจารย
ควรใหความเอาใจใสกับนักศึกษามากกวานี้
2. ควรมีกิจกรรมที่ฝกปฏิบัติจริง เนนการมีสวนรวมในชั้นเรียน และการศึกษานอกหองเรียน เพื่อใหไดเรียนรู
ในสถานที่จริงนอกจากศึกษาในตําราเรียน
3. ควรมีอาจารยดานภาษาตางประเทศที่เปนชาวตางชาติเพิ่มขึ้น เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาใน
หลาย ๆ เรื่อง
4. อาจารยผูสอนควรสอนดวยเนื้อหาที่กระชับเขาใจงาย และแบงระดับการสอนเปนขั้น คือ 1) อาจารยสอน
นักศึกษา 2) อาจารยทําใหนักศึกษาดู 3) นักศึกษาทําใหอาจารยดู
5. ควรจัดหาอุปกรณหรือสื่อที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ พรอมสําหรับการสอน รวมทั้ง
ปรับภูมิทัศนของหองเรียนใหนาเรียนยิ่งขึ้น
ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. ควรลดกิจกรรมที่ไมจําเปนใหมีความเหมาะสมกับเวลาเรียนไมมากเกินไป และมีขั้นตอนรอบรัดชัดเจน
2. ควรจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อจุดประกายใหนักศึกษาไดใชความคิด สรางความสามัคคี และกิจกรรม
เพื่อพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม เชน การจัดคายเพื่อพัฒนาทองถิ่น การซอมบํารุงเพื่อชุมชน การเขาวัดทําความสะอาด การสาน
สัมพันธรุนพี่กับรุนนอง
3. ควรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีสว นรวมแสดงความสามารถในดานตาง ๆ โดยมีการนําความรูที่เรียนมาใช
เชน การจัดละครเวที งานนิทรรศการ
4. ควรมีการประชาสัมพั นธกิจกรรมต าง ๆ หลากหลายช องทาง มีการประกาศเสีย งตามสายของทุกคณะ
เพื่อใหทราบขอมูลไดทั่วถึง หรือบริการขอมูล ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
5. ควรมีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานอาชีพ
และความรูความสามารถใหเพิ่มขึ้น
6. ควรมี กิจกรรมคายภาษาอังกฤษฝ กทักษะให กับนั กศึกษา หรือจั ดกิจกรรมนอกสถานที่ให ไดพ บเจ าของ
ภาษาไดฝกความกลาคิด กลาพูด กลาทํา

สรุปและอภิปรายผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2556 จํานวน 1,220 คน ใน
จํ านวนนี้ มี บั ณฑิ ต ที่ ต อบแบบสํ ารวจในระบบภาวะการมี ง านทํ าของบั ณฑิ ต จํ านวน 1,172 คน คิ ด เป นร อยละ 96.07
ซึ่งเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557:44)
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พบวาบัณฑิตปการศึกษา 2556 มีงานทําแลวรอยละ 82.08 ลดลงเล็กนอยจากปการศึกษา 2555 ซึ่งมีงานทํารอย
ละ 83.48 (สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557:18) สอดคลองกับการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติที่ระบุวาในป 2555 มีงาน
ทํา 38.9 ลานคน และลดลงเล็กนอยเปน 38.8 ลานคน ในป 2556 และลดลงเปน 38.1 ลานคน ในป 2557 (กรมการจัดหา
งาน, 2558) ทั้งนี้ปลัดกระทรวงแรงงาน กลาววาในป 2556 การจางงานมีแนวโนมชะลอตัว โดยปจจัยที่สงผลกระทบตอการ
ว างงานในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นป 2556 คื อ กลุ ม แรงงานที่ จบการศึ ก ษาใหม เนื่ อ งจากนายจ างเลื อกจ างแรงงานที่ มี
ประสบการณ แ ละคุณสมบั ติ สาขาตรงกั บ ตําแหน งงาน รวมถึง นายจางมีการชะลอการจ างงานใหม ผลจากการปรั บฐาน
เงินเดือนของขาราชการในระดับปริญญาตรี ทําใหภาคเอกชนตองปรับเงินเดือนตามไปดวย (กัณติภณ คูสมิทธิ์, 2555) โดย
บัณฑิตคณะครุศาสตร ในชวงปที่ผานมามีงานทํามากกวารอยละ 90 และไดงานทํามากที่สุด (สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557)
แตในปการศึกษา 2556 บัณฑิตคณะนิเทศศาสตรไดงานทํามากที่สุด ถึงรอยละ 94.55 ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากกสทช. มีการ
ปรับระบบการรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนภาคพื้นดินเปนระบบดิจิทัล และมีชองรายการเพิ่มมากขึ้นทําให
ธุรกิจทางดานสื่อสารมวลชนมีการเติบโต และมีการรับสมัครงานทางดานนี้เพิ่มขึ้น และบัณฑิตไมไดเลือกงานมากนักเพราะ
ทํางานไมตรงตรงสาขาถึง รอยละ 47.62 สวนคณะครุศาสตรบัณฑิต ได งานทําลดลงเป นรอยละ 86.32 แตบัณฑิต คณะครุ
ศาสตรยังคงไดงานทําตรงสาขามากที่สุดรอยละ 77.31 และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมจะพบวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีไมเลือกงานเพราะมีงานทําแลวถึงรอยละ 82.08 แตทํางานตรงสาขา เพียงรอยละ 53.04 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
สวนใหญยังนอยกวา 13,300 บ. โดยมีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 13,173 บาท
ส วนบั ณ ฑิ ต ที่ ยั ง ไม มี ง านทํ าจํ านวน 194 คน พบว า สาเหตุ ม าจากสาเหตุ ม าจากรอฟ ง คํ า ตอบจากหน วยงาน
รอยละ 29.38 รองลงมาคือ ยังไมประสงคทํางาน รอยละ 27.84 และหางานทําไมได รอยละ 19.07 ปญหาในการหางานทํา
หลังสําเร็จการศึกษามาจากไมทราบแหลงงาน รอยละ 32.20 รองลงมาคือ การหางานถูกใจไมได รอยละ 28.81 และสอบเขา
ทํางานไมได รอยละ 22.03
ดานการศึกษาตอ พบวา บัณฑิตที่กําลังศึกษาตอสวนใหญเลือกศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ทั้งนี้เพราะงาน
ที่ตองการตองใชวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และตองการเพิ่มพูนความรูเพื่อพัฒนาตนเอง แตปญหาที่พบคือขาดแคลน
เงินทุนในการศึกษาตอ
ทั้งนี้บัณฑิตมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเพิ่มรายวิชาหรือความรูดานภาษาอังกฤษ มากที่ส ุ ด
รอยละ 36.61 รองลงมาคือ การฝกปฏิบั ติจริ ง รอยละ 23.54 และคอมพิ วเตอร รอยละ 20.71 เพื่อเอื้อประโยชนตอการ
ประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผูอํานวยการวิจัยการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยที่กลาววา
คุณสมบัติของบัณฑิตจบใหมที่องคกรตองการมากที่สุด คือ 1.มีความพรอมในการทํางานทันที ไมตองสอนเพิ่ม 2.ขยัน 3.มี
คุณธรรม 4.เกงภาษาอัง กฤษ 5.อดทนตอแรงกดดั น 6.เกงภาษาเพื่อนบาน 7.เกงภาษาจีน 8.มีความรูดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี (จิตวดี เพ็งมาก, 2557) ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อใหบัณฑิตสามารถไดเปรียบ
ในการแขงขัน โดยการพัฒนาความสามารถดานภาษาตางประเทศ เนื่องจากเปนที่ตองการของบริษัท และการเขาสูการเปน
ประชาคมอาเซีย นภาษาเป นเรื่ องที่ สําคัญ ในการประกอบอาชีพ รวมทั้ งควรปรับ ปรุ ง เนื้ อหาหลั กสู ต รใหทั นสมั ย โดยนํ า
เทคโนโลยีมาใชใหมากขึ้น และเนนการฝกปฏิบัติจริง เพื่อสรางความพรอมในการทํางาน รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อ
จุดประกายใหนักศึกษาไดใชความคิด ฝกความกลาคิด กลาพูด กลาทําสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานอาชีพเพื่ อใหตรงตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน และเรียนจบแลวมีงานทําสูงตอไป
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การวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน
The Research Program Integration of Environmental Management and the
Development of the Biodiversity values : A Case Study of The Conservation
and Restoration of Seagrass of Sanamchai in Accordance With the Principles
of Sufficiency Economy and the Local Wisdom.
ชลพรรณ ออสปอนพันธ1, นภา จันทรตรี1 , พงศธร จันทรตรี2, นิวัติ ธัญญะชาติ3, ศุภภักษร วุฒฑิ4,
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 2คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร, 3 นักวิจัยทองถิ่น,
4
นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร
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งานวิจัยชิ้นนี้เรื่องโครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กรณี ศึ กษาการอนุ รักษ แ ละฟ นฟูแ หลง หญ าทะเลของกลุ ม ประมงชายฝ ง สนามไชยยึ ดหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงและภูมิปญญาชาวบานครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ พื่อ 1. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเล
ชุมชนสนามไชย ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 2.เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการและการถายทอดภูมิปญญา
ชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝงแหลงหญาทะเลสนามไชยและเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 3. เพื่อ
ศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานและการ
สรางเครือขายประชาสังคมของกลุมประมงชายฝงสนามไชยผลการวิจัยพบวา1.สาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญา
ทะเลชุมชนมีสาเหตุและผลกระทบไดแก 1) ภัยธรรมชาติไดแก คลื่นลมและภาวะโลกรอน 2) ภัยจากมนุษยไดแกการหาหอย
สารเคมีจากสวนผลไมและขยะสงผลกระทบให 1) ความสมบูรณของทรัพยากรชายฝงลดลง 2) อาชีพประมงพื้นบานหากินได
ยาก 2.พบว าสามารถนํ าเอากระบวนการวิ จัย แบบมี ส วนร ว ม(Participatory Action Research)มาใช เ พื่ อ ฟ นฟู ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลสนามไชยได
3.พบวาสามารถขับเคลื่อนการอนุรักษและแหลงหญาทะเลรวมกับกลุมธนาคารปูได
คํ า สํ า คั ญ : การบู ร ณาการ, การบริ ห ารจั ด การ, สิ่ ง แวดล อ ม, ความหลากหลายทางชี ว ภาพ, การอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ,
หญาทะเล
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ิทยา

This research was named as the project of environmental management and developing biodiversity at
Sanam Chai’s fishery village, which is situated in Nayaiam district, Chanthaburi, Thailand. Sufficiency
Economy Theory and local wisdom were integrated into this study. This research study aimed to
investigate causes and effects of a decreasing amount of seagrass in the village. It also aimed to
investigate the ways in which local wisdom of preserving biodiversity and reproducing seagrass was taught
to their village members. Additionally, it aimed to investigate the ways in which policies from the
administrators were put into practice under the frameworks of Sufficiency Economy Theory, local wisdom,
and co-operation among fishery groups in the village. Results of this study revealed that the causes of a
decreasing amount of seagrass were sea waves, global warming, shell fishery, chemical residues from
orchards, and garbage. This resulted in a decreasing amount of marine resources, a decreasing amount of
income from local fishery. The researchers found that the method of participatory action research was
able to solve these problems. This method could potentially rehabilitate a decreasing amount of
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biodiversity, seagrass, and marine resources. In addition, this could result in the co-operation between the
seagrass conservatory project and the project of the crab bank.
Keywords: Integration, management, environment, biodiversity, conservation and restoration, seagrass
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ไพพ

สืบเนื่องจากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ บรมราชินีนาถ (2555: ออนไลน) ความวา ธรรมชาติแวดลอม
ของเราไมวาจะเปนแผนดิน ปาไม แมน้ํา ทะเลและอากาศ มิไดเปนเพียงสิ่งสวย งามเทานั้น หากแตเปนสิ่งจําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิตของเราและการคุมครองสิ่งแวดลอมของเราไวใหดีนี้ก็เทากับเปนการปกปองรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของเราดวย
จังหวัดจันทบุรีมีทรัพยากรทางชีวภาพมากมายรวมถึงแหลงหญาทะเล ที่ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอามที่ประกอบดวย
ชายฝงทะเลและสวนผลไม
ชลพรรณ ออสปอนพันธและคณะ (2557)ไดศึกษาเรื่องการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน พบวาพื้นที่ของชุมชนชายฝงสนามไชยเปนพื้นที่ที่ยังพบแหลงหญาทะเลที่
คอนขางอุดมสมบูรณหญาทะเลที่พบมี 1 ชนิดคือหญาผมนางสามารถพบการกระจายไปทั่วพื้นที่ชายฝงสนามไชยอาวคุง
กระเบนซึ่งเปนหญาทะเลที่มีความสําคัญในพื้นที่ เนื่องจากเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ําวัยออนที่สําคัญ ไดแกปูมา คณะวิจัยได
คนพบวาแนวทางการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนสนามไชยนั้นตองเกิดขึ้นจากความรวมมือจากทุก
ภาคสวนในชุมชนในการทํางานรวมกันที่สําคัญคือการเปดโอกาสใหกับชุมชนในฐานะเจาของพื้นที่ไดเขามารวมดําเนินการการ
วางแผนการดําเนินการของกิจกรรมการพัฒนาคุณคาความหลากหลายนั้น มหาวิทยาลัยราชภั ฏรําไพพรรณีเขาไปสงเสริ ม
ความรูทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพใหกับชุมชนสนามไชยที่จะสงผลตอรายรายไดใหกับคนในชุมชน
โดยมุงเนนใหชุมชนเห็นคุณคาของทรัพยากรชีวภาพของแหลงหญาทะเล เกิดแนวทางการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน
เพื่อเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพของแหลงหญาทะเล ดวยการ
อนุ รักษผื นป าชายเลนที่มี อยู ใ หเ กิด ความอุด มสมบูร ณโ อบอุ มคุ มกั นแหล งหญ าทะเลและมี ความจําเป นต องรั กษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอการเติบโตของ หอย กุง ปูมา ปูดํา ปลา แหลงหญาทะเล อันจะนําไปสูการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชาวบานสนามไชย
คณะผูวิจัยไดประชุมปรึกษาหารือกับแกนนํากลุมประมงพื้นบานหัวแหลมเพื่อถอดบทเรียนการดําเนินการวิจัยในปที่
1 พบวาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลดวยการปลูกหญาทะเลไมสามารถทําไดเนื่องจากตองลงทุนสูง ตองใชผูเชี่ยวชาญ
และตองรอเวลาน้ําขึ้นน้ําลง สวนการปลูกตนโกงกางที่ปลูกในพื้นที่เพื่อโอบอุมแหลงหญาก็โดนคลื่นลมทําลายไปจนหมดการ
ดําเนินการวิจัยปที่ 2 คณะวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคและแผนการวิจัยรวมกับนักวิจัยทองถิ่นคือแกนนํากลุมประมงพื้นบ าน
หัวแหลมซึ่งเห็นพองตองกันวาทรัพยากรที่เคยอุดมสมบูรณลดลงมากการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนสนามไชยเปนสิ่ง
ที่จําเปนและควรเรงรีบดําเนินการเปนอยางยิ่งเนื่องจากพื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชนสนามไชยเปนแหลงหญาทะเลที่มีความอุดม
สมบูรณ มีความสําคัญและเปนประโยชนตอคนในชุมชนในการทํามาหากินและประกอบอาชีพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมจึง
ตองมี ขึ้ นเพื่อใหการจั ดสรรทรั พยากรที่มี อยูจํากั ด ให กับทุ กคนในชุม ชนได รับ ประโยชนร วมกั นนอกจากนี้ โครงการวิ จัย ได
ขับเคลื่อนกิจกรรมไปสูเยาวชนในพื้นที่เพื่อสร างความตระหนักใหกับเยาวชนในการอนุรักและฟนฟูแหลงหญาทะเลและได
ขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลรวมกับการทํ าธนาคารปู ศูนย ศึกษาการพัฒนาอ าวคุงกระเบนอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1(ระยอง) และสํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ไดกําหนดปรัชญาไววาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และกําหนดวิ สัยทัศน ไววา มหาวิทยาลั ยราชภัฏรําไพพรรณี เป นมหาวิ ทยาลั ยแหง การเรี ยนรูที่ มุงเน นการผลิตบัณฑิตและ
บูรณาการภูมิ ปญญาท องถิ่ นและภูมิ ปญ ญาสากลเพื่อการพัฒ นาใหเข มแข็งและยั่ งยืน การที่ นโยบายการอนุ รักษ และฟนฟู
ทรัพยากรชายฝง จะเกิดผลในทางปฏิบัติไดนั้น นอกจากมาตรการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติของเจาหนาที่รัฐบาลแลว
ความรวมมือในลักษณะเครือขายชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานยังมีความสําคัญยิ่ง ดังนั้น
ประเด็นสําคัญ ของโครงการวิ จัย การบู รณาการการบริห ารจั ดการสิ่ง แวดล อมและการพัฒ นาคุ ณค าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิป ญญาชาวบ านคื อทํ าอย างไรที่ จะทําใหชุ มชนตระหนั กและเห็นความสําคัญ ของแหลงหญาทะเลอั นจะนําไปสู การ
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อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศแหลงหญาทะเลไดอยางมั่นคงเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ที่
ยั่งยืนอันจะนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน

วัตถุประสงค

ไพพ

1. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเลชุมชนสนามไชย ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษารูป แบบวิ ธีการและการถายทอดภู มิป ญญาชาวบานในการอนุ รักษแ ละฟนฟูค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพของทรัพยากรชายฝงแหลงหญาทะเลสนามไชยและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของเทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา
ชาวบานและการสรางเครือขายประชาสังคมของกลุมประมงชายฝงสนามไชย

วิธกี ารดําเนินการวิจัย

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

โครงการวิ จัย การบู รณาการการบริ ห ารจั ดการสิ่ ง แวดล อมและการพั ฒ นาคุ ณค าความหลากหลายทางชี วภาพ
กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภู มิ
ปญญาชาวบานเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ระหวางภาคีตาง ๆ เชน ศูนย
อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที1่ (ระยอง) ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โรงเรียน
วัดทาแคลง กลุมธนาคารปูมาบานหัวแหลม ผูใหญบานหมู7 และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีวิธีดําเนินการวิจัยมีดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อสรางความตระหนักถึงปญหาสาเหตุและผลกระทบของการลดลง
แหลงหญาทะเลเริ่มจากนักวิจัยลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพบปะกับทีมนักวิจัยชุมชนโดยใชเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเพื่อทําความเขาใจ
เกี่ยวกับเปาหมายและกระบวนการวิจัยและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย รวมทั้งการแกนนําในชุมชนที่สามารถ
ทํางานรวมกันโดยใชวิธีการปรับแนวความคิดกระบวนการในการทํางานรวมกัน
2.ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการเพื่อสรางกระบวนการเรียนรู โดยแกนนําที่เปนตัวแทนของชุมชนและเปนนั กวิจัย
ชาวบานของโครงการวิจัยไดรวมกันจัดเก็บขอมูลเบื้องตนของชุมชนที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเมื่อความอุดมสมบูรณของแหลง
หญาทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอาศัยการรวมกลุมของชาวบานเพื่อสรางกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของ
กลุมดวยการมีสวนรวมในการสรางจิตสํานึกตระหนักถึงความสําคัญของแหลงหญาทะเลโดยใชภูมิปญญาชาวบาน ที่มีอยูของ
ชุมชนที่มีศักยภาพมาสรางกิจกรรม
3.ขั้นตอนการถายทอดภูมิปญญาสูชุมชนชายฝงทะเลจันทจันทเริ่มจากการสาธิตการทําหญาทะเลเทียมเพื่อใชเปน
กิจกรรมการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับชุมชน การสาธิตการทําธนาคารปู การปลอยลูกปูมาลงสูแหลงหญาทะเลและการ
ถายทอดความรูเรื่องความสําคัญของแหลงหญาทะเลใหแกเด็กและเยาวชนในโรงเรียนบริเวณที่พบแหลงหญาทะเลเพื่อสราง
ความตระหนักและเห็นคุณคาของแหลงหญาทะเลแกเด็กและเยาวชน
4. ขั้นตอนการประเมินผลสัม ฤทธิ์แ ละการถายทอดผลการวิ จัยไปใชประโยชนดวยการถ ายทอดผลการวิจัยไปใช
ประโยชน โดยโครงการถายทอดผลงานวิจัยไปใชประโยชนและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพแหลงหญาทะเลโดยการจั ด
เวทีคืนขอมูลการวิจัยใหชุมชน

ผลการวิจัย

มห
าว

ผลจากการวิเคราะหขอมูลสามารถตอบวัตถุประสงคไดดงั นี้
1.สาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเลสนามไชย ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
มีสาเหตุ 2 สาเหตุไดแก 1) ภัยธรรมชาติไดแก คลื่นลมและภาวะโลกรอนที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของแหลงหญาทะเล
2) ภัยจากมนุษยไดแกเครื่องมือประมงผิดประเภทจากอาชีพการหาหอยปากเปดของชาวบานและแรงงานตางดาวที่อาศัยอยู
บริเวณโดยรอบแหลงหญาทะเลโดยวิธีการหาหอยปากเปดในบริเวณแหลงหญาทะเลที่เปนที่นิยมคือ การขุดโดยใชเสียมที่มี
ผลกระทบตอแหลงหญาทะเลคือทําใหรากขาด การใชปูนขาวหวานและการใชยาหยอดทําใหพื้นดินเปนดางสูงทําใหหญาทะเล
และสัตวทะเลขนาดเล็กถูกทําลายเปนระยะๆ การการทําสวนผลไมที่สารเคมีจากการทําการเกษตรเมื่อมีฝนตกทําใหเกิดการชะ
ลางไหลลงสูแหลงหญาทะเลและสุดทายคือเนื่องจากบริเวณแหลงหญาทะเลเปนที่ตั้งของชุมชนและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญคือ

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

93417

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

อาวคุ ง วิ ม านและจุ ดชมวิ วเนิ นนางพญาทําให มี นักท องเที่ ย วเข ามาในพื้ นที่ เ ป นจํานวนมากก อเกิ ด ร านอาหารเพื่ อรองรั บ
นักทองเที่ยวมีผลทําใหเกิดขยะและน้ําเสียที่ระบายน้ําลงสูทะเลโดยตรงทําใหเกิดผลกระทบจากการลดลงของแหลงหญาทะเล
บริเวณชุมชนสนามไชยไดแก1) ความสมบูรณของทรัพยากรชายฝงลดลงสงผลทําใหสัตวทะเลไมมีที่อยูอาศัยและขยายพันธุ 2)
อาชีพประมงพื้นบานหากินไดยากเนื่องจากสัตวน้ํามีปริมาณนอย
2. รูป แบบวิธีการและการถายทอดภู มิป ญญาชาวบ านในการอนุรั กษ และฟนฟูค วามหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรั พยากรชายฝง แหลง หญ าทะเลสนามไชยและเพิ่ มศั กยภาพการบริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมของ
เทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีคณะผูวิจัย พบวา 1.รู ปแบบวิ ธีการและการถายทอดภู มิปญญา
ชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝงแหลงหญาทะเลสนามไชย คณะวิจัยพบวา
ในอดีตพื้นเมื่อประมาณ50 ปแลวตําบลสนามไชยมีสภาพเสื่อมโทรม แหงแลงเนื่องจากมีการตัดไมทําลายปาเพื่อทําไรเลื่อน
ลอยและการทําลายปาชายเลนเพื่อทํานากุงจนเมื่อเกิดโครงการพัฒนาของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในปพ.ศ.2524 ไดเกิดศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้นทําใหมีโครงการอนุรักษ
และควบคุมดูแลแหลงหญาทะเลในพื้นที่อาวคุงกระเบนและบริเวณใกลเคียงใหมีความอุดมสมบูรณตลอดไปเพื่อเปนแหล ง
อาหารสัตว ทะเลทํ าใหพื้ นที่แ หล งหญ าทะเลสนามไชยได รับ การดูแ ลเป นพิ เศษจากหนวยงานศู นยศึ กษาการพั ฒนาอาวคุ ง
กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริและผลจากการควบคุมขนาดของปูมาในการจับเพื่อบริโภคและจําหนายของประมงจังหวัด
จันทบุรีสงผลใหปูมามีโอกาสเจริญเติบโตและขยายพันธุเพิ่มมากขึ้น 2.รูปแบบวิธีการและการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี คณะวิจัยพบวาสามารถนํา
กระบวนการวิ จัย แบบมี ส ว นร วม(Participatory Action Research) มาใช เ พื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลสนามไชยไดโดยจากการศึกษาแผนพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลตําบลสนาม
ไชยพบวามีการระบุถึงแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวแบบกวางๆไมโดยไมไดระบุพื ้นที่และ
แผนการทํางานดังนั้นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงได
นํากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research) มาบูรณาการกับ การเรียนการสอนในรายวิ ชาการ
วิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการโดยจัดใหนักศึกษาลงพื้นที่สัมภาษณเพื่อศึกษาสภาพปญหาและคนคนวิธีการแกไข
อยางเปนระบบและเปนการถายทอดภูมิปญญาจากชาวบานโดยตรงทําใหนักศึกษาไดศึกษาในภาคปฏิบัตินักศึกษาเกิดเรียนรู
อยางตอเนื่องอยางไมจํากัดและนําเสนอขอมูลที่คนพบตอเทศบาลตําบลสนามไชยผานเวทีคืนขอมูลการวิจัยใหชุมชนเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลสนามไชยตอไป
3. ผลการศึ กษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิ บัติโดยองคกรชุมชนโดยยึ ดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภู มิ
ปญญาชาวบานและการสรางเครือขายประชาสังคมของกลุมประมงชายฝงสนามไชย 1) ลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดย
องคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานพบวา 1.ชาวบานหมู 7 บานหัวแหลมที่มีอาชีพสวน
ใหญเปนประมงพื้นบานไดมีความตระหนักถึงการมีอยูของแหลงหญาทะเล 2.กลุมประมงพื้นบานสนามไชยชวยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรในทะเลดวยการขับเคลื่อนกิจกรรมการทําธนาคารปู ดวยการนําปูไขนอกกระดองที่ไขแกจัดมาเขี่ยลงในภาชนะใส
ออกซิเจนทิ้งไว3-5 วันก็จะไดลกู ปูที่ปลอยลงสูแหลงหญาทะเลและการปลูกปาโกงกางเพื่อโอบอุมแหลงหญาทะเล 3. 1)กลุม
ชาวบานคอยเปนหูเปนตาดูแลการทําประมง เชนอวนลากอวนรุน ซึ่งมีผลตอหญาทะเล 2)การสรางเครือขายประชาสังคมของ
กลุมประมงชายฝงสนามไชยพบวาการทํางานของคณะผูวิจัยเปนตัวเชื่อมระหวางกลุมประมงพื้นบานสนามไชยกับกลุมประมง
พื้นบานอื่นๆไดแก กลุมประมงพื้นบานปากน้ําแขมหนู ชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอาวบางกะไชย ผานการเขา
รวมกิจกรรมที่ทางคณะผูวิจัยไดจัดขึ้นเชนการประชุมเชิงปฏิบัติการตางๆทําใหแกนนํามีโอกาสในการพูดคุย แลกเปลี่ยนขอมูล
กันทําใหเกิดเปนเครือขายประชาสังคม

มห
าว

สรุปและอภิปรายผล

อภิปรายผลการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ
กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝง สนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงและภูมิ
ปญญาชาวบาน
1. ขอคนพบเรื่ององคความรูเรื่องกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลสนามไชยพบวาสามารถทํากิจกรรม
การอนุรักษแหลงหญาทะเลควบคูไปกับการทําธนาคารปูไดเปนอยางดีเนื่องจากทั้งสองกิจกรรมเปนสิ่งที่เกื้อหนุนกันทั้งทางตรง
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และทางอ อมโดยยึ ด หลั กเศรษฐกิ จพอเพี ย ง เช นการแยกขยะ การให ค วามรู แ หล ง หญ า ทะเลกั บ นั กท อ งเที่ ย วผ านการ
ประชาสัมพันธเปนตนซึ่งเปนการยืนยันของนิวัติ ธัญญะชาติ ประธานกลุมประมงพื้นบานหัวแหลมเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.
2558บนเวทีเสวนาหัวขอแนวทางการเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพแหลงหญาทะเลตําบลสนามไชยอยางยั่งยืน ใน
โครงการถายทอดผลการวิจัยไปใชประโยชนและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพแหลงหญาทะเล
2. ขอคนพบเรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนสนามไชยเปนสิ่งที่มีความจําเปนและควรเรงรีบอนุรักษและ
ฟนฟูเปนอยางยิ่งเนื่องจากพื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชนสนามไชยเปนแหลงหญาทะเลที่มีความอุดมสมบูรณมีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอคนในชุมชนซึ่งการเสริ มสรางความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนสนามไชยมี ความจําเป นมากตอการ
อนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลเพราะสัตวนอยใหญในแหลงหญาทะเลลวนพึ่งพาอาศัยกันมนุษยพลอยไดอานิสงสรับความ
อุดมสมบูรณมีกินมีใชไปดวย ซึ่งสอดคลองกับ สุวลักษณ นาทีกาญจนลาภ (2534) ซึ่งชี้ใหเห็นถึง ความจําเปนเรงดวนในการ
อนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลเพราะ ความเหมาะสมระบบนิเวศหญาทะเลจะเปนแหลงอนุบาลตัวออนแหลงที่อยู อาศัย
แหลงอาหารและที่กําบังหลบภัยของสัตวทะเลหลายชนิด ผลจากลักษณะโครงสรางของหญาทะเลที่ มีใบ ลําตน และรากทําให
สัตวทะเลมากมายเขามาอาศัยอยูโดยอาจเขามาอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราวก็ได กลุมสัตวทะเลที่พบในบริเวณหญาทะเล
นั้นมีทั้งอยูในวัยออนและโตเต็มวัย ความสามารถของระบบนิเวศหญาทะเลในการชวยลดความเร็วของกระแสน้ํา ลดความแรง
ของคลื่นและยังชวยลดการฟุงกระจายของตะกอนใหเกิดขึ้นนอยลงนั่นคือมีสวนในการชวยรักษาสภาพแวดลอมใหค งทนลด
การพังทลายใหเกิดนอยลงทั้งนี้เปนผลจากโครงสรางของหญาทะเลไมวาจะเปนสวนของใบที่ ชวยตานกระแสน้ําแลวสวนของ
รากและเหงาก็ยังชวยในการยึดพื้นทองทะเลอีกดวย
3.ขอคนพบเรื่ององคค วามรูดานการถายทอดภูมิปญ ญาชาวบานคณะวิจัย ใชเวทีป ระชุมเชิง ปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมกับภาคีเครือขายขับเคลื่อนกิจกรรมสรางความรูความเขาใจผลที่ไดรับคือชุมชนและเยาวชนในชุมชนตอบรับดีมากเพราะ
ปจจุบันคนรุนใหมจํานวนมากไมทราบวาพื้นที่นี้มีแหลงหญาทะเลซึ่งสอดคลองกับเสนห จามริก (2536) ไดสรุปไววา เกษตร
ทางเลือกไมใชเปนเพียงเพื่อความอยูรอดของเกษตรกรผูยากไรเทานั้นหากยังจะมีความหมายสําคัญยิ่งตอสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของคนในเมืองเองรวมทั้งตอความยั่งยืนสถาพรของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมดวยโดยสวนรวมการทําเกษตร
ธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมีสังเคราะหเปนทางเลือกที่เหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวชนบทไทยในหลาย ๆ ดานที่
จะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
4. ขอคนพบเรื่ององคความรูเกี่ยวกับการสรางเครือขายพบวาชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้นที่จะรวมกันบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนของตัวเองแตยังขาดการรวมกลุมกันอยางจริงจังทั้งยังขาดการสนับสนุนการรวมกลุม จากองคกร
ปกครองสวนท องถิ่นทํ าใหไม มีการรวมกันระดมป ญหาและหาทางแกไ ขปญหารวมกันและพบวาจุด ออนที่สํ าคัญของชุมชน
สนามไชยในการสรางเครือขายประมงชายฝงที่ตองมีภาครัฐที่สนับสนุนสงเสริมไมมีการสรางเครือขายระหวา งองคกรชุมชน
ดวยกันเองและการขับเคลื่อนกลุมและการบริห ารจัด การกลุมยัง เปนการดําเนินการเฉพาะแกนนํา ขาดการมี ส วนร วมจาก
สมาชิกกลุม ดังนั้นเมื่อมีการขอความรวมมือในการทํากิจกรรมสมาชิกกลุมจึงไมใหความสนใจเทาที่ควร นอกจากนี้การติดตอ
ขาวสารทางเทคโนโลยี สารสนเทศ เชนเฟชบุ ค (Facebook) ไลน (Line) ทําให งายต อการสร างเครือขายซึ่ งแกนนํากลุ ม
บางสวนก็ใชเปนชองทางการสือ่ สารเพื่อสรางเครือขายติดตอประสานงานกับโลกภายนอก ซึ่งตรงกับที่ เสรี พงศพิศ (2555) ได
อธิบายถึงเครือขายวา เครือขาย หมายถึง วัฒนธรรมองคกร เปนกระบวนทัศนใหมที่ทําใหมีการจัดการความสั มพันธภายใน
องค กรหนึ่ ง ระหว างคนในองค กร และระหว างองค กรอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อง โดยการเปลี่ ย นจากการจั ด การแบบลํ าดั บ ขั้ น
(hierarchical) มาเปนการสรางเครือขาย (networking) วัฒนธรรมองคกรที่มีกระบวนทัศนนี้จะไมเนนการใชอํานาจในการ
บริหารจัดการ แตเนนการจัดความสัมพันธใหม การสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี สรางแรงบันดาลใจใหทุกคนอยากทํางาน
และทลายกําแพงกั้นระหวางกอง ฝาย โครงการตาง ๆ ในองคกรนั้น เกิดเปนความรวมมือ เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดี และทํางาน
แบบประสานพลัง (synergy) กิจกรรมที่สําคัญที่สุดที่เครือขายทํารวมกัน
5. ขอคนพบเรื่ององคความรูดานการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ คนพบวาความหลากหลายทางชีวภาพที่
ฟนฟูจากการอนุรักษแหลงหญาทะเลของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริและการทําธนาคาร
ปูของกลุมประมงพื้นบานหัวแหลมทําใหระบบนิเวศแหลงแหลงหญาทะเลมีความอุดมสมบูรณและเปนที่อยูอาศัยของปูมาที่มี
เนื้อหวานอรอยเปนที่ตองการของทองตลาดซึ่งสอดคลองกับที่วิสุทธิ์ ใบไม (2538) ไดเสนอวา การคนหาคุณคาของสิ่งมีชีวิต
ชนิดใดชนิดหนึ่งเราจะตองมีความรูความเขาใจในสิ่งมีชีวิตนั้นเสียกอน ถาหากเราไมเคยรูจักมันเลยและไมรูวาสิ่งนั้นอยูในโลกนี้
แลว เราจะรูสึกคุณคาของมันไดอยางไร หากจะคิดอยางนักธรรมชาติวิทยาผูมีความเชื่อมั่นวาสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อุบัติขึ้นมาและ
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มีชีวิตอยูไดในสภาพธรรมชาติยอมมีคุณคาในตัวของมันเองเสมอเพียงแตวาเราจะมีวิธีการคนควาหาความรูแ ละนําคุณคาของ
มันมาใชไดอยางเหมาะสมหรือไมเทานั้นคงไมใชเรื่องงายนักที่จะนําเอาหลักการคํานวณทางเศรษฐศาสตรมาใชประเมินคุณ
คาที่แทจริงของสิ่งมีชีวิตที่แฝงอยูในความหลากหลายรูปแบบตาง ๆ กันอยางซับซอนนักวิชาการมีความรูสึ กวากวาจะศึกษา
ประเมินคุณคาอยางแทจริงของความหลากหลายทางชีวภาพที่เห็นสมควรจะอนุรักษไวไดทันใจผูบริหารการพัฒนาประเทศก็คง
จะไมมีความหลากหลายทางชีวภาพหลงเหลือไวใหเชยชมและเก็บเกี่ยวผลประโยชน
6. ขอค นพบเรื่องการกําหนดนโยบายและยุ ทธศาสตร พบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่ นเริ่ม ใหความสําคัญการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตมิไดลงลึกถึงสภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหาโดยเฉพาะการแกไขโดย
ดึงประชาชนหรือองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาสภาพแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับ นันทวัฒน บรมนันทและ
แกวคํา ไกรสรพงษ (2544) เสนอวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทที่ตองสงเสริมกระบวนการที่เปนประชาธิปไตย ตอง
มีการทบทวนบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งอาจตองปรับเปลี่ยนไปจากเดิมตามฐานความคิดเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ ยนไปในบทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญดวย การกระจายอํานาจใหแกอ งคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวความคิดเกี่ยวพันกับแรงผลักดันที่จะสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในระดับทองถิ่น ดังนั้น
ความคาดหมายเชิง บทบาทขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นในการบริห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดลอมว า
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปนหนวยบริการซึ่งวัดที่ผลผลิต หรือหนวยสงเสริมการบริหารจัดการที่เปนประชาธิปไตย ซึ่ง
ดูจากกระบวนการในการดําเนินการ จะเปนสวนสําคัญที่กําหนดภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการ
มีสวนรวมขององคกรชุมชนและประชาชนวาจะกวางขวาง ครอบคลุมและมีการพัฒนาการไปในทิศทางใด
7.ขอคนพบเรื่องคุณภาพชีวิต พบวาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสนามไชยไมมีความเดือดรอนในเรื่องปจจัย 4 คือมี
อาหารการกินที่อุดมสมบู รณ มีที่อยูอาศัยที่แข็งแรง มีอากาศและสภาพแวดลอมที่ดีทําใหสุขภาพของคนในชุมชนสวนใหญ
แข็งแรงไมเจ็บปวย คนชราในชุมชนไดรับการดูแลตามอัตภาพแตมีอาการเหงาวาเหวเนือ่ งจากลูกหลานตองทํางานไมมีเวลาอยู
ดวย ชาวบ านในชุม ชนส วนใหญมี อาชี พ ประมงและมี ลูกจ างทั้ งเป นชาวไทยและต างด าวอย างครอบครั วละน อย 2-3 คน
ชาวบานสวนใหญเห็นความสําคัญของการศึกษาของลูกหลานทําใหไดเรียนในระดับสูง แตสิ่งที่คณะวิจัยพบคือครอบครัวของ
แกนนํามีอาชีพเปนประมงพื้นบานแตมีคนในบานเปนโรคมะเร็งเมื่อไดสอบถามดูพบวานอกจากอาชีพประมงแลวยังมีอาชีพทํา
สวนผลไม ดวยสอดคล องกั บ ศิ ริ ฮามสุ โ พธิ์ (2543) อธิ บ ายวา คุ ณภาพชีวิต หมายถึง คุ ณภาพในด านสุ ข ภาพ สั ง คม
เศรษฐกิ จ การศึ กษา การเมืองและศาสนาซึ่ งเปนค าเทีย บเคีย งไม มีกฎเกณฑ ตายตั วแน นอน กล าวคือ ทุ กคนหรือทุ ก
ประเทศอาจจะกําหนดมาตรฐานตางๆ กันไปตามความตองการ และความตองการคุณภาพชีวิตนี้จะเปลี่ยนแปลงไปไดตาม
กาลเวลาและกาลเทศะ หรือคุณภาพชีวิต ยังหมายถึงชีวิตของบุคคลที่สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับสังคมไดอย างเหมาะสม
ไม เ ปนภาระและไม กอใหเ กิ ด ปญ หาแก สั งคม เป นชี วิตที่ ส มบูร ณ ทั้ง ร างกาย จิ ตใจ และสามารถดํารงชี วิต ที่ช อบธรรม
สอดคลองกับสภาพแวดลอมและคานิยมสังคม ตลอดจนแสวงหาสิ่งที่ตนปรารถนาใหไดมาอยางถูกตองภายใตเครื่องมือและ
ทรัพยากรที่มีอยู

ิทยา

1. ควรสงเสริมการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลควบคูไปกับการสงเสริมการทําธนาคารปูของกลุมประมงพื้นบาน

หัวแหลม

2. ควรสงเสริมแนวทางการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักและฟนฟูแหลง
หญาทะเล
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ฐานราก กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติดวยการสรางเครือขายกลุมประมงชายฝงทะเล
จันทยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน. จันทบุรี : ชุดโครงการนวัตกรรมเพื่อถายทอด
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แผนการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลจันทยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน
The Research Program of the Integration of the Environmental Management
and the Development of the Biodiversity values for The Conservation and
the Restoration of the Marine and the Coastal Resources Within Chantaburi
Province With Adhesion of the principles of Sufficiency Economy and the
local Wisdom.
ชลพรรณ ออสปอนพันธ1, นภา จันทรตรี 1 พงศธร จันทรตรี2 ,นิวัติ ธัญญะชาติ3,
วิรัช สมัครสมาน3, ศุภักษร วุฒฑิ 4, อมรรัตน บุญพิทักษ 4
1
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 2คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร, 3 นักวิจัยทองถิ่น,
4
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
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งานวิจัยชิ้นนี้เรื่องแผนงานวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลจันทยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา
ชาวบานครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อ 1) เพื่ อศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเลชุ มชนสนามไชย ตําบล
สนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการและการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษ
และฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝงแหลงหญาทะเลสนามไชยและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 3) เพื่อศึกษาลักษณะการ
นํานโยบายไปปฏิ บัติโดยองคกรชุม ชนโดยยึดหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานและการสรางเครือขาย
ประชาสังคมของกลุมประมงชายฝงสนามไชย 4) เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบของปญหาการกัดเซาะชายฝงเกาะแมวแหลมหญา จังหวัดจันทบุรี 5) เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝงและการลดการกัดเซาะชายฝงเกาะแมว-แหลมหญา และเพิ่มศักยภาพกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมของเทศบาลตําบลปากน้ํ าแหลมสิ งห อํ าเภอแหลมสิ งห จังหวั ดจันทบุรี 6) เพื่อศึกษา
ลักษณะและการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยองคกรชุมชนยึดหลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพียงและภูมิ ปญ ญาชาวบ านและสราง
เครือขายประชาสังคมของชุมชนเกาะแมว-แหลมหญา จังหวัดจันทบุรีผลการวิจัยพบวา 1.สาเหตุและผลกระทบของปญหาการ
กัด เซาะชายฝง เกาะแมว จั ง หวั ดจั นทบุ รีมี ส าเหตุ แ ละผลกระทบได แก 1) คลื่ นลมแรงกัด เซาะชายฝง 2) การทํ านากุ ง ส ง
ผลกระทบทําให 1) ที่ดินที่เคยเปนนาขาวเปลี่ยนเปนทะเล 2 ) ทรัพยากรทางทะเลลดลงสงผลใหรายไดของชาวบานลดลง 2.
สาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเลชุมชนมีสาเหตุและผลกระทบไดแก 1) ภัยธรรมชาติไดแก คลื่นลมและ
ภาวะโลกรอน 2) ภัย จากมนุษยได แกการหาหอย สารเคมีจากสวนผลไมแ ละขยะสง ผลกระทบให 1) ความสมบูร ณของ
ทรัพยากรชายฝงลดลง 2) อาชีพประมงพื้นบานหากินไดยาก 3.พบวาสามารถถายทอดภูมิปญญาชาวบานโดยบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัยได 4.พบวาสามารถนํากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) มาใชกับ
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลและเทศบาลได 5.พบว า องค ก รชุ ม ชนสามารถนํ า นโยบายการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปขับเคลื่ อนได 6.พบวารูปแบบและวิธีการสรางเครือขายชุมชนประมงชายฝ งจังหวั ด
จันทบุรีใหมีความเขมแข็งคือใหแตละกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
คําสําคัญ: การบูรณาการ
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This research was named as the project of environmental management and developing
biodiversity at Chanthaburi’s coastal areas, which are situated in Nayaiam district, Chanthaburi, Thailand.
Sufficiency Economy Theory and local wisdom were integrated into this study. This research study aimed
to investigate causes and effects of a decreasing amount of seagrass in the villages. It also aimed to
investigate the ways in which local wisdom of preserving biodiversity and reproducing seagrass was taught
to their village members. Additionally, it aimed to investigate the ways in which policies from the
administrators were put into practice under the frameworks of Sufficiency Economy Theory, local wisdom,
and co-operation among fishery groups in the village. In addition, this research also aimed to investigate
causes and effects of coastal erosion in the Koh Maew and LaemYah’. It also aimed to investigate the
ways in which local wisdom of preserving biodiversity and reproducing seagrass was taught to village
members of Koh Maew and LaemYah. Additionally, it aimed to investigate the ways in which policies from
the administrators were put into practice under the frameworks of Sufficiency Economy Theory, local
wisdom, and co-operation among fishery groups in the Koh Maew and LaemYah village .The results of this
study revealed that main causes of Koh Maew’s coastal erosion were sea waves and shrimp farming. The
shrimp farming changed the rice field into the seabed, decreasing the amount of marine resources.
Finally, this resulted in a decreasing amount of income from local fishery. On the other hand, the results
also revealed the causes of a decreasing amount of seagrass. These included seawaves ,global warming,
shell fishery, chemical residues from orchards, and garbage. This resulted in a decreasing amount of
marine resources, a decreasing amount of income from local fishery. The researchers found that the
method of participatory action research was able to solve these problems. It could create co-operation
between local administrative organizations. Researchers found the effective ways of creating a high-level
co-operation, which hwere the participatory activities of stakeholders in the communities.
Keywords: Integration
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สืบเนื่องจากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ บรมราชินีนาถ (2555: ออนไลน) ความวา ธรรมชาติแวดลอม
ของเราไมวาจะเปนแผนดิน ปาไม แมน้ํา ทะเลและอากาศ มิไดเปนเพียงสิ่งสวย ๆ งาม ๆ เทานั้น หากแตเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
การดํารงชีวิตของเราและการคุมครองสิ่งแวดลอมของเราไวใหดีนี้ก็เทากับเปนการปกปองรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของเรา
ด วย คณะวิ จัย ได ดํ าเนิ นการตามแผนงานวิ จัย การบู ร ณาการการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อมและการพั ฒ นาคุ ณค าความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลจันทยึดหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภู มิ ป ญญาชาวบ านป ที่ 1 ในป พ .ศ.2557 ซึ่ ง ในแผนประกอบด วย1) โครงการวิ จัย การบู ร ณาการการบริ หารจั ด การ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูคลองตาสังขดวยปุยอิ นทรีย
ชีวภาพชนิดน้ํายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน ณ บานคลองตาสังข ตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี เปนโครงการที่มุงแกไขปญหาสิ่งแวดลอมภายในชุมชนและการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชนคลองตาสังขดวยน้ําหมักชีวภาพจากหยวกกลวยซึ่งผลที่ไดคือสามารถแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนคลองตาสังขได
เปนอยางดี 2)โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ
กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภู มิ
ปญญาชาวบานเปนโครงการที่มุงในเรื่องการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลตําบลสนามไชยซึ่งเปนทรัพยากรทางทะเลที่มี
ความสําคัญกับระบบนิเวศชายฝงสนามไชยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเปนที่อยูอาศัยของลูกปูลูกปลาดวยการปลู ก
หญาทะเลและปลูกปาชายเลนเพื่อโอบอุมแหลงหญาทะเล
การดําเนิ นงานป ที่ 2 ในแผนประกอบด วย1)โครงการวิจัย การบู รณาการการบริห ารจัด การสิ่ง แวดลอมและการ
พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชย
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ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน 2)โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูปาแสมเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงของชุมชนบาน
เกาะแมว-แหลมหญา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานคณะผูวิจัยไดประชุมปรึกษาหารือกับแกนนํา
กลุมประมงพื้นบานหัวแหลมเพื่อถอดบทเรียนการดําเนินการวิจัยในปที่1พบวาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลดวยการ
ปลูกหญาทะเลไมสามารถทําไดเนื่องจากตองลงทุนสูง ตองใชผูเชี่ยวชาญและตองรอเวลาน้ําขึ้นน้ําลง สวนการปลูกตนโกงกางที่
ปลูกในพื้นที่เพื่อโอบอุมแหลงหญาก็โดนคลื่นลมทําลายไปจนหมดการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ คณะวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงค
และแผนการวิจัย รวมกับ นักวิ จัยท องถิ่ นคื อแกนนํากลุม ประมงพื้นบ านหั วแหลมซึ่ งเห็นพ องต องกั นวาทรั พยากรที่ เคยอุด ม
สมบูรณลดลงมากการบริหารจัด การสิ่งแวดลอมของชุมชนสนามไชยเปนสิ่งที่จําเป นและควรเร งรีบดําเนินการเปนอยางยิ่ ง
เนื่องจากพื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชนสนามไชยเปนแหลงหญาทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ มีความสําคัญและเปนประโยชนตอ
คนในชุมชนในการทํามาหากินและประกอบอาชีพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมจึงตองมีขึ้นเพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
จํากัดใหกับทุกคนในชุมชนไดรับประโยชนรวมกันนอกจากนี้โครงการวิจัยไดขับเคลื่อนกิจกรรมไปสูเยาวชนในพื้นที่เพื่อสร าง
ความตระหนักใหกับเยาวชนในการอนุรักและฟนฟูแหลงหญาทะเลและไดขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูแ หลงหญา
ทะเลรวมกับการทําธนาคารปู ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงที่ 1(ระยอง) และสํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรีคณะวิจัยพบวาอาชีพของคนในชุมชนบานเกาะแมวสวนใหญ
ประกอบอาชีพประมงพื้นบานและรับจาง ซึ่งผลกระทบที่เห็นไดชัดเจนคือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลทําให
ชาวประมงพื้นบานตองออกจับสัตวน้ําไกลน้ําซึ่งโดยความเปนจริงแลวในอดีตพื้นที่บานเกาะแมวเปนแหลงทรัพยากรทางทะเล
ที่สมบูรณแหงหนึ่งที่ทั้งชาวประมงในพื้นที่และใกลเคียงจะเขามาหาสัตวน้ําในพื้นที่จากปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรงที
พบวาในพื้นที่บานเกาะแมวหมู 16นั้นมีแนวการกัดเซาะชายฝงยาวถึงหมู 13และ14 บานเขานอย ชาวบานในพื้นที่สวนใหญมี
อาชีพทําประมงพื้นบาน รับจางและทํานากุงชาวประมงในพื้นที่บานเกาะแมวตองออกไปจับสัตวนําไกลขึ้นเนื่องจากทรัพยากร
สัตวน้ําบริเวณพื้นที่บานเกาะแมวมีจํานวนลดลงเนื่องจากปาแสมมีนอยปจจุบันมีหนวยงานที่เกี่ยวของไดคือกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายซึ่งดําเนินการโดยศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1(ระยอง) ไดเขามาแกไขปญหากัดเซาะชายฝง
บานเกาะแมวดวยการปกไมไผกันคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงพบวาทําใหมีปาแสมเกิดขึ้นตลอดหลังแนวไมไผทําใหสัตวน้ํา
ตางๆที่หายไปเริ่มกลับมาเนื่องจากมีปาแสมเปนที่วางไขเปนแหลงอาหารและเจริญเติบโตของสัตวน้ําเศรษฐกิจนานาชนิดๆและ
เมื่อปาแสมมีเพิ่มขึ้นก็ทําใหความเร็วของกระแสน้ําลดลงทําใหตะกอนดินที่พัดมากับกระแสนําตกตะกอนทับถมเกิดแผนดินงอก
ออกมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีไดกําหนดปรัชญาไววาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และกําหนดวิสัยทัศนไววา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตและบูรณา
การภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาสากลเพื่อการพัฒนาใหเขมแข็งและยั่งยืนการที่นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจะเกิดผลในทางปฏิบัติไดนั้นนอกจากมาตรการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติการของเจาหนาที่รัฐบาลแลวความ
รวมมือของภาคประชาชนในลักษณะองคกรชุมชนหรือเครือขายกลุม ชาวบานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปญญาชาวบานยังมีความสําคัญยิ่งซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ จันทรโอชานายกรัฐมนตรี แถลงตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ นโยบายขอที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกั บ
การใชประโยชนอยางยั่งยืนขอ9.1 สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว สรางโอกาสในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนอันเกิดขึ้นจากการ
ใช ทรั พยากรพั นธุ กรรมอยางยุ ติธรรมและเทาเที ยม เพื่อสร างความเปนอยู ที่ดี ข องประชาชน ความมั่ นคงทางดานอาหาร
สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชนและการพัฒนาเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใหการคุมครอง เพื่ อใหเกิดความ
ปลอดภัยทางสังคมดังนั้นประเด็นสําคัญของโครงการวิจัยการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟ นฟูปาแสมเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงของชุมชนบานเกาะแมว-แหลมหญายึดหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน คือ ทําอยางไรที่จะใหชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญของปาแสมและปา
ชายเลนอั นจะนําไปสู การสร างฐานทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อมอย างยั่ง ยื นและยกระดั บ ระดั บคุ ณภาพชี วิต ของ
ประชาชน
ดังนั้นประเด็นสําคัญของแผนงานวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลจันทยดึ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา
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คือ ทําอยางไรที่จะทําใหชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพอันจะนําไปสูการอนุรัก ษและ
ฟนฟูท รัพยากรทางทะเลและชายฝง ทะเลจันทสร างฐานทางทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อมอยางยั่งยื นและยกระดั บ
คุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนจังหวัดจันทบุรีตอไป
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1. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเลชุมชนสนามไชย ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่ อศึ กษารูป แบบวิ ธีการและการถ ายทอดภู มิ ป ญญาชาวบ านในการอนุ รั กษ แ ละฟ นฟูค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพของทรัพยากรชายฝงแหลงหญาทะเลสนามไชยและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของเทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา
ชาวบานและการสรางเครือขายประชาสังคมของกลุมประมงชายฝงสนามไชย
4. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบของปญหาการกัดเซาะชายฝงเกาะแมว-แหลมหญา จังหวัดจันทบุรี
5.เพื่อศึ กษารู ปแบบวิธีการถายทอดภูมิป ญญาชาวบ านในการอนุรักษและฟนฟูค วามหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรั พ ยากรชายฝ ง และการลดการกั ด เซาะชายฝ ง เกาะแมว-แหลมหญ า และเพิ่ ม ศั ก ยภาพกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี
6.เพื่อศึกษาลักษณะและการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา
ชาวบานและสรางเครือขายประชาสังคมของชุมชนเกาะแมว-แหลมหญา จังหวัดจันทบุรี
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แผนงานวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลจันทยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานมี
1) โครงการวิ จัยการบูรณาการการบริหารจัด การสิ่ งแวดลอมและการพัฒ นาคุ ณคาความหลากหลายทางชี วภาพ
กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภู มิ
ปญญาชาวบาน
2) โครงการวิ จัยการบูรณาการการบริหารจัด การสิ่ งแวดลอมและการพัฒ นาคุ ณคาความหลากหลายทางชี วภาพ
กรณี ศึ กษาการอนุ รั กษ แ ละฟนฟู ป าแสมเพื่อลดการกั ด เซาะชายฝ ง ของชุ ม ชนบ านเกาะแมว-แหลมหญ า ยึ ด หลั กปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานเปนเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี สวนรวม (Participatory Action Research)
ระหวางภาคีตาง ๆ เช น ศูนย อนุรักษ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ที่ 1 (ระยอง) ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ประมงจังหวัดจันทบุรี โรงเรียนวัดทาแครง กลุมธนาคารปูมาบานหัวแหลม นายณรงเดช แพทยปทุม
ผูใหญบานหมู7 กลุมประมงพื้นบานแหลมแมนกแกว ชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรอาวบางกะไชย กลุมประมงพื้นบาน
ปากน้ําแขมหนู นายศรีสุวรรณ วิเชีย รผูใหญบาน หมู 14 นายสุทั ศน คําผั น ผูใหญบ านหมู16 องคกรปกครองส วนทองถิ่ น
ชาวบานในชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
1. ขั้นตอนการเตรียมความพรอม 1)โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคา
ความหลากหลายทางชีวภาพกรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูปาแสมเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงบานเกาะแมวยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพี ยงและภูมิป ญญาชาวบ านศึก ษาวิ จัยครั้ งนี้ได ดําเนินการวิจัย เฉพาะพื้นที่บานเกาะแมวเนื่องจากไมสามารถ
เดิ นทางไปยั ง บานแหลมหญา ที่ ตั้ง อยู บ นเกาะกลางน้ํ าเขตพื้ นที่ห มู ที่ 2 ของตําบลบางชั น อํ าเภอขลุง จัง หวัด จันทบุรี ไ ด
การศึกษาเริ่มจากนักวิจัยลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพบปะกับทีมนักวิจัยชุมชนโดยใชเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ
เปาหมายและกระบวนการวิจัยและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย รวมทั้งการแกนนําในชุมชนที่สามารถทํางาน
รวมกันโดยใชวิธีการปรับ แนวความคิ ดกระบวนการในการทํางานรวมกัน 2)โครงการวิจัยการบูร ณาการการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมและการพั ฒนาคุ ณคาความหลากหลายทางชี วภาพ กรณีศึกษาการอนุ รักษแ ละฟ นฟู แหลงหญาทะเลของกลุ ม
ประมงชายฝงสนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานเริ่มจากนักวิจัยลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพบปะกับ
ทีมนักวิจัยชุมชนโดยใชเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและกระบวนการวิจัยและประโยชนที่คาดวา
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จะไดรับจากโครงการวิจัย รวมทั้งการแกนนําในชุมชนที่สามารถทํางานรวมกันโดยใชวิธีการปรับแนวความคิดกระบวนการใน
การทํางานรวมกัน
2. ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการเพื่อสรางกระบวนการเรียนรู ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการเพื่อสรางกระบวนการ
เรียนรูเริ่มจากแกนนําที่เปนตัวแทนของแตละชุมชน และเปนนักวิจัยชาวบานของโครงการวิจัยรวมกันจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของ
ชุมชนเพื่อหาหนทางใหเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูโดยการรวบรวมกลุมสมาชิกเพื่อสรางกิจ กรรมเพื่ อ
พัฒนาศักยภาพของกลุมเครือขายโดยเนนการมีสวนรวม ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติดวยการสรางเครือข าย
กลุมประมงชายฝงทะเลจันทยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน คนหาศักยภาพของภูมิปญญา และการ
จัดองคความรูของภูมิปญญาในการนํามาประยุกตใช ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝงแหลง
จังหวัดโดยใชภูมิปญญาชาวบาน ที่มีอยูของชุมชนที่มีศักยภาพมาสรางกิจกรรม
3. ขั้นตอนการถายทอดภูมิปญญาสูชุมชนชายฝงทะเลจันทโดยการจัดกิจกรรมโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมภายในชุมชนโดยอาศัยแกนนําเปนตัวเชื่อมระหวางนักวิจัยกับชุมชนผานโครงการ1)โครงการรปศ.จิตอาสาทํา
หญาทะเลเทียมและซั้งเชือกเพื่อสรางความหลากหลายทางชีวภาพอาวคุงกระเบน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 2)โครงการโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการรปศ.รวมใจสรางความหลากหลายทางชีวภาพดวยการปลอยลูกปูมาลงสูแหลงหญาทะเลม.7ตําบลสนาม
ไชย ณ.ศาลาประชาคมหมู 7 คุงวิ มานตําบลสนามไชย อํ าเภอนายายอาม จังหวัดจั นทบุรีวันที่ 25 กุม ภาพั นธ พ.ศ.2558
3)โครงการรวมพลังพะยูนนอยรักหญาทะเล ณ โรงเรียนวัดทาแครง ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี วันที่
25 กุมภาพันธ พ.ศ.2558 4)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรปศ.รวมใจแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบานเกาะแมวโดยการ
ปลู กต นแสม ณ ศาลาประชาคมบ านเกาะแมว ตํ าบลปากน้ําแหลมสิ ง ห อํ าเภอแหลมสิ ง ห จั ง หวั ด จั นทบุ รี วันเสาร ที่ 2 8
กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 5)โครงการรปศ.จิตอาสารวมแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบานเกาะแมวโดยการปลูกตนแสมหลัง
แนวไมไผ ณ ศาลาประชาคมบานเกาะแมว ตําบลปากน้ําแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรีวันอาทิตยที่ 15 มีนาคม
พ.ศ. 2558
4. ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์และการถายทอดผลการวิจัยไปใชประโยชน ดวยการถายทอดผลการวิจัยของแต
ละโครงการวิจัยดวยการเวทีคืนความรูสูชุมชน
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จากการดําเนินโครงการวิจัยสามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการศึกษา สาเหตุและผลกระทบของปญหาการกัดเซาะชายฝงเกาะแมวจังหวัดจันทบุรี มี 2 สาเหตุไดแก 1.
คลื่นลมแรงทําสงผลทําใหเกิดคลื่นสูงปะทะกับชายฝงอยางรุนแรงเนื่องจากชายฝงที่มีความลาดชันนอย น้ําทวมไดงาย ตะกอน
ที่ประกอบกันเปนชายฝงเปนทรายปนดินเหนียวซึ่งรวนจับตัวไมแนนและชายฝงที่เปดโลงรับมรสุมโดยตรง 2. การทํานากุงโดย
การสูบน้ําทะเลเขาสูนากุงหลังหาดและมีถนนสรางชิดชายฝงมากซึ่งอาจจะทําเกิดการทรุดตัวของถนนและมีผลกระทบถึงการ
เคลื่อนตัวของตะกอนดิน ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝงบานเกาะแมวมี 1) การเปลี่ยนสภาพของพื้นที่จากนาขาวกลายมา
เปนนากุงและถูกกัดเซาะจนกลายเปนทะเล 2) สัตวน้ําในทะเลลดนอยลงสัตวน้ําวัยออนไมมีที่อยูอาศัยเนื่องจากปาแสมถู ก
ทําลายทําใหสัตวน้ําที่จับไดมีขนาดเล็กขายไมไดราคาไมคุมกับคาโสหุยที่เสียไปทําใหรายไดของชาวบานลดลง
2. สาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเลสนามไชย ตําบลสนามไชยอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
มีสาเหตุ 2 สาเหตุไดแก 1) ภัยธรรมชาติไดแก คลื่นลมและภาวะโลกรอนที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของแหลงหญาทะเล
2) ภัยจากมนุษยไดแกเครื่องมือประมงผิดประเภทจากอาชีพการหาหอยปากเปดของชาวบานและแรงงานตางดาวที่อาศัยอยู
บริเวณโดยรอบแหลงหญาทะเลโดยวิธีการหาหอยปากเปดในบริเวณแหลงหญาทะเลที่เปนที่นิยมคือ การขุดโดยใชเสียมที่มี
ผลกระทบตอแหลงหญาทะเลคือทําใหรากขาด การใชปูนขาวหวานและการใชยาหยอดทําใหพื้นดินเปนดางสูงทําใหหญาทะเล
และสัตวทะเลขนาดเล็กถูกทําลายเปนระยะๆ การการทําสวนผลไมที่สารเคมีจากการทําการเกษตรเมื่อมีฝนตกทําใหเกิดการชะ
ลางไหลลงสูแหลงหญาทะเลและสุดทายคือเนื่องจากบริเวณแหลงหญาทะเลเปนที่ตั้งของชุมชนและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญคือ
อาวคุ ง วิ ม านและจุ ดชมวิ วเนิ นนางพญาทําให มี นักท องเที่ ย วเข ามาในพื้ นที่ เ ป นจํานวนมากก อเกิ ด ร านอาหารเพื่ อรองรั บ
นักทองเที่ยวมีผลทําใหเกิดขยะและน้ําเสียที่ระบายน้ําลงสูทะเลโดยตรงทําใหเกิดผลกระทบจากการลดลงของแหลงหญาทะเล
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บริเวณชุมชนสนามไชยไดแก1) ความสมบูรณของทรัพยากรชายฝงลดลงสงผลทําใหสัตวทะเลไมมีที่อยูอาศัยและขยายพันธุ 2)
อาชีพประมงพื้นบานหากินไดยากเนื่องจากสัตวน้ํามีปริมาณนอย
3. รูปแบบวิธีการและการถายทอดภู มิปญ ญาชาวบานในการอนุ รักษ และฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรั พยากรชายฝง แหลง หญ าทะเลสนามไชยและเพิ่ มศั กยภาพการบริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมของ
เทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีคณะผูวิจัย พบวา 1.รู ปแบบวิ ธีการและการถายทอดภู มิปญญา
ชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝงแหลงหญาทะเลสนามไชย คณะวิจัยพบวามี
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนศูนยกลางของขอมูลและมีผูเชี่ยวชาญในเรื่องแหลงหญา
ทะเลที่ทํางานรวมกับผูเ ชี่ยวชาญของมหาวิทยาลั ยราชภัฏรําไพพรรณีทําใหการอนุรักษและควบคุ มดูแลแหลงหญ าทะเลใน
พื้นที่อาวคุงกระเบนและบริเวณใกลเคียงใหมีความอุดมสมบูรณและผลจากการทําธนาคารปูรวมกับการควบคุมขนาดของปูมา
ที่จับไดทําใหปูมามี โอกาสเจริญเติบ โตและขยายพันธุ เพิ่มมากขึ้น 2.รู ปแบบวิธีการและการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี คณะวิจัยพบวาสามารถนํา
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมมาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาล
ตําบลสนามไชยได
4. รูปแบบวิธีการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากร
ชายฝงและการลดการกัดเซาะชายฝงเกาะแมวและเพิ่มศักยภาพกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
เทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี พบวา 1.รูปแบบวิธีการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการ
อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝงและการลดการกัดเซาะชายฝงเกาะแมวดวยการจั ดเวที
ประชุมเชิงปฏิบัติการถายทอดภูมิปญญาแสมจากผูเฒาผูแกในชุมชนที่มีความรูในเรื่องการปลูกแสมมาถายทอดวิธีการปลูก
แสมจากเมล็ดหรือตนออนซึ่งงอกจากเมล็ดไมเกิน 2สัปดาหทําใหอัตราการรอดของตนแสมมีสูงขึ้นกวาการขุดยายตนแสมที่มี
อายุมากไปปลูก2)รู ปแบบวิธีการและการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมของเทศบาล
ตําบลปากน้ําแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี สามารถนํากระบวนการวิจัยแบบมีสวนมาใชเพื่อเพิ่ มศักยภาพใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงหดว ยการสรางความรูความเขาใจ
และสรางการมีสวนรวมเพื่อลดความขัดแยง
5. ผลการศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนองคกรชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปญญาชาวบานและสรางเครือขายประชาสังคมของชุมชนเกาะแมว จังหวัดจันทบุรีพบวา1) ลักษณะการนํานโยบายไป
ปฏิบัติโดยองคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานพบวา1)คณะกรรมการการแกไขปญหา
การกัด เซาะชายฝง ไดมี กิจกรรมการปลูกป าชายเลนทั้ ง ตนโกงกางและต นแสมในวาระสําคั ญต างๆโดยการสนับ สนุนของ
หนวยงานภาครัฐไดแกเทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงห ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที1่ (ระยอง) เปนแก 2)การ
สรางเครือขายประชาสังคมของคณะกรรมการการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงพบวาการทํางานของคณะผูวิจัยเปนตัวเชื่อม
ระหวางคณะกรรมการการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงกับกลุมประมงพื้นบานอื่นๆไดแก กลุมประมงพื้นบานปากน้ําแขมหนู
ชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอาวบางกะไชย ผานการเขารวมกิจกรรมที่ทางคณะผูวิจัยไดจัดขึ้นเชนการประชุม
เชิงปฏิบัติการตางๆทําใหแกนนํามีโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลกันทําใหเกิดเปนเครือขายประชาสังคมแตพบปญหา
และอุปสรรคที่เกิดจากความไมเขาใจกันระหวางชาวบาน นายทุนและภาครัฐอันจะเปนบทเรียนใหเกิดการเรียนรูรวมกันทั้งผูมี
สวนเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสียนักวิจัยและนักศึกษาไดถอดบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อใชเปนบทเรียนในการทํากิจกรรม
ตางๆรวมกับชุมชนตอไป
6. ผลการศึ กษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิ บัติโดยองคกรชุมชนโดยยึ ดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภู มิ
ปญญาชาวบานและการสรางเครือขายประชาสังคมของกลุมประมงชายฝงสนามไชย1) ลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดย
องคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานพบวา 1.ชาวบานหมู 7 บานหัวแหลมที่มีอาชีพสวน
ใหญเปนประมงพื้นบานไดมีความตระหนักถึงการมีอยูของแหลงหญาทะเล 2.กลุมประมงพื้นบานสนามไชยชวยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรในทะเลดวยการขับเคลื่อนกิจกรรมการทําธนาคารปู ดวยการนําปูไขนอกกระดองที่ไขแกจัดมาเขี่ยลงในภาชนะใส
ออกซิ เ จนทิ้ ง ไว 3 -5 วั น ก็ จ ะได ลู กปู ที่ ป ล อ ยลงสู แ หล ง หญ า ทะเลและการปลู ก ป า โกงกางเพื่ อ โอบอุ ม แหล ง หญ าทะเล
3. 1)กลุมชาวบานคอยเปนหูเปนตาดูแลการทําประมง เชนอวนลากอวนรุน ซึ่งมีผลตอหญาทะเล 2)การสรางเครือขายประชา
สังคมของกลุมประมงชายฝงสนามไชยพบวาการทํางานของคณะผูวิจัยเปนตัวเชื่อมระหวางกลุมประมงพื้นบานสนามไชยกับ
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กลุมประมงพื้นบานอื่นๆไดแก กลุมประมงพื้นบานปากน้ําแขมหนู ชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอาวบางกะไชย
ผานการเข าร วมกิ จกรรมที่ ทางคณะผู วิจัยไดจัดขึ้ นเช นการประชุ มเชิ งปฏิบั ติ การตางๆทํ าใหแ กนนํามีโ อกาสในการพูด คุ ย
แลกเปลี่ยนขอมูลกันทําใหเกิดเปนเครือขายประชาสังคม
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อภิ ป รายผลการวิ จัยตามแผนงานวิจัย การบู ร ณาการการบริ หารจั ด การสิ่ งแวดล อมและการพั ฒนาคุ ณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลจันทยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปญญาชาวบาน เกิดขอคนพบดังนี้
1. ขอคนพบเรื่องความรูสําหรับชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝง คณะวิจัยพบวาการฟนฟูปาชายเลน
ที่เสื่อมโทรมที่มีปญหามากนอยแตกตางกันการมีสวนรวมของประชาชนก็แตกตางกันกลาวคือพื้นที่ใดมีปญหามากการมีสวน
รวมของประชาชนก็ มีมากพื้ นที่ ใดมี ปญ หานอยพื้นที่นั้นก็มี สวนร วมน อยสอดคล องกับ กับ ณิฏ ฐารัตน ปภาวสิ ท ธิ์แ ละคณะ
(2546) ไดอธิบายหลักการฟนฟูปาชายเลนโดยการชุมชนมีสวนรวม ดังนี้ 1. การใหชุมชนมามีสวนรวมตั้งแตเริ่มต นของการ
ฟนฟู เชน ตั้งแตขั้นตอนของการวางแผน เพื่อใหมั่นใจวาอยูบนพื้นฐานของความตองการของชุมชนอยางแทจ ริง เชน การให
ชุมชนมีความเขาใจถึงเหตุผลวาทําไมจึงตองการมีการฟนฟูปาชายเลน การเลือกพื้นที่ที่จะทําการฟนฟู วิธีการฟนฟูที่ชุมชนจะ
ทําใหและมีความเหมาะสม วันที่จะทําการปลูก ไปจนถึงขั้นตอนของการดูแลบํารุงรักษาและการปลูกซอมแซม เปนตน 2. การ
สร างจิต สํานึกและการเสริม สร างแรงจูง ใจตาง ๆ ให กับ ชุม ชน เพื่ อใหชุ มชนมี ความรูค วามเข าใจเกี่ย วกั บระบบนิ เวศและ
ความสําคัญของปาชายเลน และการทําใหชุมชนทราบวาตนเองเปนผูที่จะไดรับผลประโยชนจากการฟนฟู เชน ปาชายเลนจะ
เปนกําแพงธรรมชาติเปนแหลงเพาะขยายพันธุสัตวน้ําและเปนแหลงไมใชสอยในอนาคต
2. ขอคนพบเรื่ององคความรูบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการ
อนุรักษแ ละฟนฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทะเลจั นทยึดหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบ านพบว า
1)พื้นที่แหลงหญาทะเลสนามไชยสามารถอนุรักษแหลงหญาทะเลไดโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานชาว
ดวยการถายทอดการทําธนาคารปูควบคูไปกับการอนุรักษแหลงหญาทะเลไดเนื่องจากทั้งสองกิจกรรมเปนสิ่งที่เกื้อหนุนกันทั้ง
ทางตรงและทางออม 2)ปญ หากัดเซาะชายฝงบานเกาะแมวสามารถทํ าไดโดยยึดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพีย งและภู มิปญญา
ชาวบานดวยการถายทอดภูมิปญญาการปลูกแสมซึ่งเปนไมปาชายเลนดังเดิมที่เคยขึ้นอยูบริเวณบานเกาะแมวทําใหไมสามารถ
ปลูกจนโกงกางไดเพราะแสมเองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งที่แตกตางจากตานโกงกางคือมีรากพิเศษเรียกวารากหายใจโผลจากดิน
หรือโคลนมีรากแกวเปนขนแข็งและงอนขึ้นจึงสามารถยึดเหนี่ยวดินไวไดแนนจะทําใหเกิดดินงอกและเกิดเปนแผนดินใหม เมื่อ
มีตนแสมขึ้นหนาแนนก็จะกลายเปนฉากกําบังปองกันคลื่นลมกัดเซาะชายฝงสูชุมชนบริเวณพื้นดินใกลโคนแสมก็เปนที่อยูอาศัย
ของปลาตีน หอยและลูกปูชนิดตางๆที่เขามาอาศัยหากินและหลบภัยจากศัตรูสอดคลองกับวิสุทธิ์ ใบไม (2538) ไดอธิบายภูมิ
ปญญาไทยกับการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพของทองถิ่น การพัฒนาอยางยั่งยืนโดยไมฝนธรรมชาติเปนแนวทางการ
พัฒนายุคใหมที่มีความโยงใยไปถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนโดยเฉพาะทรัพยากรดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่บรรพบุรุษของเราไดหยิบมาใชสอยอยางทะนุถนอมเปนเวลายาวนานนับพัน ๆ ปและไดสั่งสมความรูความเขาใจในการใช
ทรั พยากรชี วภาพอยางยั่ ง ยืนมาโดยตลอดในรูป แบบของหมอชาวบานที่ ใ ชวิธีการรักษาโรคภัย ไขเ จ็บ แบบโบราณจากพื ช
สมุนไพรที่หาไดจากปาเขาลําเนาไพรที่มีอยูมากมายในอดีตและในรูปแบบของเกษตรพื้นบานที่พัฒนาและรักษาพันธุพืชอาหาร
และพันธุสัตวเลี้ยงการดํารงชีวิตบรรพชนไทยไดสั่งสมความรูความเขาใจและไดใชทรัพยากรชีวภาพที่มีอยูอยางอุดมสมบูรณ
อยางชาญฉลาดในภาพลักษณของ ภูมิปญญาชาวบานและปราชญชาวบานแตเปนเรื่องที่นาเสียดายอยางยิ่งที่ทรัพยากรบุคคล
ทั้ง 2 ประเภทนี้ไดถูกทอดทิ้งและอาจถูกเหยียดหยามวาเปนคนโบราณลาสมัยไมพัฒนาตามกระแสการพัฒนาโดยนักพัฒนายุค
ใหมที่มีแนวคิดแบบตะวันตก ในชวง 20-30 ปที่ผานมาทําใหประเทศไทยเราตองสูญเสียปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่น
ไปพรอม ๆ กับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย างนาเสียดายยิ่ง เสมือนเปนการทุ บหมอขาวของตัวเองอยา งน า
ละอายใจและไมนาใหอภัย ครั้นเมื่อกระแสการพัฒนาตามแบบตะวันตกไดชี้นําวาการพัฒนายุคใหมจะตองเนนการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนกลุมนักพัฒนาของไทยเราก็ตองสนองตอบกระแสการพัฒนาแนวใหมตามไปดวยแทที่จริงแลวก็ไมนาจะเรียกวาเปนการ
พัฒนาอยางยั่งยืนยุคใหมเพราะแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้นเปนวิถีชีวิตของบรรพชนไทยในอดีตไดถือปฏิบัติ
ตอกันมาเปนเวลานานนับพัน ๆ ปเพียงแตเราไมไดใสใจในภูมิปญญาไทยและแนวความคิดของปราชญชาวบานของเราเท า
นั้นเองเสมือนวาอยูใกลเกลือกินดางฉันใดก็ฉันนั้น
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3. คนพบเรื่องการกําหนดนโยบายและยุ ทธศาสตรพบวา1)การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการอนุรักษและ
ปกปองแหลงหญาทะเลพบวาทองถิ่นเริ่มใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแตยังไมไดกําหนดถึ งสภาพปญหา
ผูรับผิดชอบและวิธีการแกไขปญหาของแหลงหญาทะเลไวอยางชัดเจน 2) การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบานเกาะแมวมี
การทํางานดวยการยึดหลักกฎหมายเปนหลักแตการทํางานของหนวยงานหลักที่รับผิดชอบคือศูนยอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงที1่ (ระยอง)และเทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงหที่ทํางานไมสอดคลองกันทําใหเกิดปญหาระหวางชุมชน
กับหนวยงานภาครัฐที่สงผลทําใหการแกไขปญหาในพื้นที่เปนไปดวยความลาชาเพราะถูกตอตานจากชุมชนซึ่งสอดคลองกับ
นันทวัฒน บรมนันทและแกวคํา ไกรสรพงษ (2544) เสนอวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทที่ตองสงเสริมกระบวนการ
ที่เปนประชาธิปไตย ต องมีการทบทวนบทบาทขององคกรปกครองสวนท องถิ่นซึ่งอาจตองปรับเปลี่ยนไปจากเดิมตามฐาน
ความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดว ย การ
กระจายอํ านาจให แ ก องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ นเป น แนวความคิ ด เกี่ ย วพั นกั บ แรงผลั กดั นที่ จะส ง เสริ ม กระบวนการ
ประชาธิ ป ไตยในระดั บ ท องถิ่ น ดั ง นั้ นความคาดหมายเชิ ง บทบาทขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปนหนวยบริการซึ่งวัดที่ผลผลิต หรือหนวยสงเสริม
การบริ หารจั ดการที่เปนประชาธิปไตย ซึ่ง ดูจากกระบวนการในการดําเนินการ จะเปนส วนสําคัญที่กําหนดภารกิจอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการมีสวนรวมขององคกรชุมชนและประชาชนวาจะกวางขวาง ครอบคลุมและมีการ
พัฒนาการไปในทิศทางใด
4. คนพบเรื่ององคความรูดานการถายทอดภูมิปญญาชาวบานคณะวิจัยพบวาสามารถนํากระบวนการวิจัยแบบมีสวน
รวมมาใชในการถายทอดภูมิ ปญญาชาวบานเพื่อใชแกไขปญหาในพื้นที่ไ ดดวยการประชุมปรึ กษาหารือกับชุ มชนเพื่ อคนหา
ปญหาและวิธีการแกไขโดยอาศัยภูมิปญญาชาวบานที่มีศักยภาพมาปรับใชใหสามารถรองรับกับปญหาในแตละพื้นที่สอดคลอง
วิสุทธิ์ ใบไม (2538) ไดนําเสนอแนวคิดภูมิปญญาไทยกับการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพของทองถิ่นวาแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาอยางยั่งยืนเปนวิถีชีวิตของบรรพชนไทยในอดีตที่ไดปฏิบัติติดตอกันมายาวนานแตเราไมไดใสใจเขาทํานองตามคํา
พังเพยอยูใกลเกลือกินดาง เทคโนโลยีพื้นบานหรือภูมิปญญาของปราชญชาวบานมีคุณคายิ่งสําหรับนําเอาไปใชในการพัฒนา
สมัยใหมควบคูกับเทคโนโลยีชีวภาพยุคใหม เชน การผลิตยารักษาโรคจากพืชสมุนไพรที่ไดมาจากภูมิปญญาของหมอชาวบาน
แนวทางลักษณะนี้อาจเรียกไดอีกวาเปนเกษตรกรรมทางเลือกซึ่งไมใชเปนเพียงความอยูรอดของเกษตรกรผูยากไร หากยังมี
ความความหมายความสํ า คั ญ ยิ่ ง ต อ สุ ข ภาพและคุ ณ ภาพของชี วิ ต คนในเมื อ งรวมทั้ ง สํ า คั ญ ต อ ความยั่ ง ยื น สภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมสวนรวม
5. ขอคนพบเรื่ององคความรูเกี่ยวกับการสรางเครือขายพบวา1)ชุมชนสนามไชยมีการพัฒนาการสรางเครือขายเพิ่ม
ดวยการอาศัยภาครัฐในการที่จะสนับสนุนสงเสริมการสรางเครือขายและแกนนํามีการใชเทคโนโลยีสื่อสารตางๆทางสื่อสังคม
ออนไลน เ พื่อเป นช องทางการสื่ อสารสร างเครื อขายและติ ด ตอประสานงานกับ โลกภายนอก 2)บ านเกาะแมวมี การสร าง
เครือขายดวยการที่ นักวิ จัยเป นตัวเชื่อมระหวางแกนนํ ากับ กลุมต างๆใหส ามารถทํางานร วมกั นได ซึ่งตรงกับ ที่ เสรี พงศพิ ศ
(2555) ไดอธิบายถึงเครือขายวา เครือขาย หมายถึง วัฒนธรรมองคกร เปนกระบวนทัศนใหมที่ทําใหมีการจัดการความสัมพันธ
ภายในองคกรหนึ่ง ระหวางคนในองคกร และระหวางองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยการเปลี่ยนจากการจัดการแบบลําดับขั้น
(hierarchical) มาเปนการสรางเครือขาย (networking) วัฒนธรรมองคกรที่มีกระบวนทัศนนี้จะไมเนนการใชอํานาจในการ
บริหารจัดการ แตเนนการจัดความสัมพันธใหม การสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี สรางแรงบันดาลใจให ทุกคนอยากทํางาน
และทลายกําแพงกั้นระหวางกอง ฝาย โครงการตาง ๆ ในองคกรนั้น เกิดเปนความรวมมือ เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดี และทํางาน
แบบประสานพลัง (synergy) กิจกรรมที่สําคัญที่สุดที่เครือขายทํารวมกัน
6. ขอคนพบเรื่ององคคุณภาพชีวิตพบวา1)ชุมชนสนามไชยมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ มีที่อยูอาศัยที่แข็งแรง มี
อากาศและสภาพแวดลอมที่ดีทําใหสุขภาพของคนในชุมชนสวนใหญแข็งแรงไมเจ็บปวย คนชราในชุมชนไดรับการดูแลตาม
อัตภาพแตมีอาการเหงาวาเหวเนื่องจากลูกหลานตองทํางานไมมีเวลาอยูดวยชาวบานในชุมชนสวนใหญมีอาชีพประมงและมี
ลูกจางทั้งเปนชาวไทยและตางดาว เห็นความสําคัญของการศึกษาของลูกหลานทําใหไดเรียนในระดับสูงแตสิงที่นักวิจัยพบคือ
ครอบครั วของแกนนํามี คนในบ านเปนโรคมะเร็ง เมื่อได สอบถามดูพ บวานอกจากอาชีพ ประมงแลวยังมี อาชีพทํ าสวนผลไม
2)คุณภาพชี วิต ของของคนในชุ ม ชนบานเกาะแมวพบว าชาวบ าน มี รางกายอ วนทวนสมบู ร ณเ นื่องจากมีอาหารการกินที่ ดี
ชาวบานในชุมชนสวนใหญมีอาชีพประมงพื้นบานมี มีรายไดดี มีที่อยูอาศัยที่แข็งแรงแตมีขนาดเล็กและปลูกชิดติดกันเนื่องจาก
มีพื้นที่นอยคนในชุมชนสวนใหญเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน ความดันและโรคหัวใจ สอดคลองกับกับ ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543)
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อธิบ ายวา คุณภาพชี วิต หมายถึง คุ ณภาพในด านสุขภาพ สัง คม เศรษฐกิ จ การศึกษา การเมืองและศาสนาซึ่ง เป นค า
เทียบเคียงไม มีกฎเกณฑตายตัวแนนอน กลาวคือ ทุ กคนหรือทุกประเทศอาจจะกําหนดมาตรฐานตางๆ กั นไปตามความ
ตองการ และความตองการคุณภาพชีวิตนี้จะเปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลเวลาและกาลเทศะหรือคุณภาพชีวิต ยังหมายถึงชีวิต
ของบุคคลที่ สามารถดํารงชี วิต อยูร วมกั บสั งคมไดอยางเหมาะสม ไมเ ปนภาระและไม กอใหเ กิดป ญหาแก สังคมเปนชี วิต ที่
สมบูร ณทั้ งร างกาย จิต ใจ และสามารถดํ ารงชี วิต ที่ ชอบธรรมสอดคลองกั บสภาพแวดล อมและคานิย มสั ง คม ตลอดจน
แสวงหาสิ่งที่ตนปรารถนาใหไดมาอยางถูกตองภายใตเครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู

ขอเสนอแนะ

ไพพ

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเปนหนวยงานหลักที่สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมการแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงดวยการปลูกปาแสมหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับการสรางความหลากหลายทางชีวภาพดวย
2. ควรสงเสริมการอนุรักและฟนฟูแหลงหญาทะเลควบคูไปกับการสงเสริมการทําธนาคารปูของกลุมประมงพื้นบาน
หัวแหลมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน

เอกสารอางอิง
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ความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง
Trade Coorperation Thailand – Cambodia Case Study of Trat – Koh Kong
จุตินันท ขวัญเนตร , เชษฐณรัช อรชุน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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ไพพ

ในการวิจัยเรื่องความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลกระทบ
จากความรวมมือทางการคา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา โดยใชวิธีการศึกษาการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผลการศึกษาพบวา ความรวมมือทางการคาที่ไดรับการสงเสริมภายใตกรอบความ
รวมมือของ ACMECS และนโยบายเมืองคูมิตรนั้นกอใหเ กิดผลกระทบ กลาวคือ ดานการเมืองการคาระหวางประเทศขาม
พรมแดนไปมายังใหเกิดปญหาดานความมั่นคง ไดแก การลักลอบคายาเสพติด แรงงานลักลอบเขาเมือง โดยผิดกฎหมาย การ
โจรกรรมรถยนตและรถจักรยานยนต ปญหาการปฏิบัติตอชาวกัมพูชาที่ถูกจับกุมดานเศรษฐกิจ ถือเปนคูคาที่สําคัญและเปนผู
ลงทุนรายใหญในกัมพูชา การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินคาระหวางกัน มีวิธีที่ไมยุงยาก เนนความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งมีทั้งการคาที่ถูก
กฎหมาย (ผานดานศุลกากร) และที่ผิดกฎหมาย (ลักลอบคา) ดานสังคมผลการศึกษาแบงผลกระทบออกเปน 2 ดาน กลาวคือ
ผลกระทบดานบวกการพั ฒนาความรวมมือทางดานการคาทําใหชุมชนระหวาง 2 พื้นที่ไปมาหาสูกันอยางใกล ชิด เกิดเป น
ความสัมพันธอันดีในการสรางความสัมพันธในดานอื่นๆ ผลกระทบดานลบ มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมมาถึงไทย ปญหาเรื่อง
แรงงานตางดาว การกออาชญากรรมปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ การลักลอบทําการคาบริเวณชายแดนทําใหสินคามี
ราคาถูกกวาสินคาราคาปกติในทองตลาด และผูซื้อนิยมซื้อสินคาแบบผิดกฎหมาย ชุมชนไมสามารถปรับตัวไดอยางเทาทัน
ขอเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาความรวมมือทางการคาชายแดนระหวางไทย กัมพูชา เพื่อใหผลประโยชนสูงสุดตกสู
ชุมชนทองถิ่นในฐานะของความเปนเจาของพื้นที่นั้น ผลการศึกษาพบวาใหการปรับปรุงการขนสงทางบกใหมีตนทุนที่ถูกลง
และผูประกอบการไทยควรมองหาโอกาสในการเจาะตลาดในผลิตภัณฑใหมๆ ใหความสําคัญกับเรื่องที่ดิน เตรียมความพรอม
ใหกับชุมชน กฎหมายและอํานาจทาบซอน ควรมองปญหาความมั่นคงในลักษณะที่ครอบคลุม (comprehensive) ใหมาก
ยิ่งขึ้นใหมีความประสานสอดคลองกันดานงบประมาณ ควรสนับสนุนงบประมาณใหเหมาะสมและเพียงพอตอความจําเปนใน
การบริหารจัดการทองถิ่น และดานการประสานงานรวมกันเพื่ออํานวยความสะดวกทางการคา ควรจะจัดตั้งคณะกรรมการที่
ประกอบไปด วย ตั วแทนจากรั ฐ บาลในหน วยงานที่ เ กี่ ย วข องรวมไปถึ ง ตั ว แทนจากภาคเอกชนทั้ ง ผู ป ระกอบการและ
ผูประกอบการขนสงเพื่อใหการออกแบบและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาตรงตามความตองการของผูใชงานจริง
คําสําคัญ : ความรวมมือ, การคาชายแดน
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This Research on “Trade Cooperation Thailand - Cambodia Case Study Trat - Koh Kong aimedto
study the impact of trade cooperation and suggestions for the development of trade cooperation
Thailand – Cambodia and a qualitative research study.
The major findings identified Trade cooperation has been promoted under the cooperation of
ACMECS and urban policy Matching Grants :-the politics of international trade across the border to revisit
the issue of security including illegal drug trade, stick Labor, illegal immigration, illegal theft of cars and
motorcyclesand the problem treats a Cambodian arrest. The economy of considered as an important
partner and a major investor in Cambodia, buy, sell, trade between each other. A hassle-free way Focus
on convenience including trade legislation. (Through Customhouse) and illegal (illegal trade).The social of
studies into the effects into two aspects: - the positive impacts of development cooperation, trade allows
the community between two areas to come together, good relationship to build relationships on the
other side in other hand negative impacts environmental impact to Thailand, illegal alien labour, crime,
economic inequality. The Illegal border trade products are cheaper than the normal price in the market.
Most buyers purchase products illegally and communities can adapt wisely.
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Recommendations for the development of border trade between Thailand and Cambodia cooperate to
provide maximum benefit to the local community as the fall of the ownership of the area. The results
showed that the improvement of the transport costs is down. Thailand and entrepreneurs should look for
opportunities to market new productswith focus on land, preparing communities, stacked against the law
and jurisdiction should look at security issues in a comprehensive manner to provide a more coordinated.
The budget, supporting appropriate and adequate budget for local management and the
coordinated together to facilitate trade. The establishment of a committee comprising is representatives
of government agencies, including representatives from the private sector operators and transport
operators to improve the design and commercial facilities to meet the needs of real users.
Keyword: Cooperation, Border Trade

บทนํา

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

ในปจจุบันความสัมพันธระหวางประเทศ เขาสูยุคของความรวมมือโดยเฉพาะการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดั บ
ภูมิภ าค การรวมกลุมเศรษฐกิ จที่สํ าคั ญตอประเทศไทยในชวงแผนพั ฒนาฯฉบับที่ 11 ได แก การรวมกลุ มในภูมิ ภาคเอเชี ย
ภายใตกรอบการคาเสรีของอาเซี ยนกั บจีน ญี่ปุน และอิ นเดีย และการเป นประชาคมอาเซียนในป 2558 รวมทั้ง กรอบความ
รวมมือ อาทิกรอบความรวมมือเอเชีย- แปซิฟค กรอบความรวมมือกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตรความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจาพระยา - แมโขง (ACMECS) กับประเทศกัมพูชา ลาว พมา เวียดนามและไทย และ โครงการพัฒนา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคในอนุภาคลุมแมนาโขง 6 ประเทศ คือ กัมพูชา-จีน-พมา-ลาว-เวียดนาม-ไทย หรือหก
เหลี่ยมเศรษฐกิจ (Greater Mekong Sub-regional Economic Cooperation: GMS-EC) ในการพัฒนาโครงขายโครงสราง
พื้นฐานหลักเชื่อมโยงแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในเสนทาง 3 เสนทางหลัก อันไดแก (1) การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือใต (North-South Economic Corridor) เชื่อมโยง ไทย-พมา-ลาว-จีน (2) การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
( East-West Economic Corridor) เชื่อมโยง พม า-ไทย-ลาว-เวียดนาม และ (3) การพัฒ นาแนวพื้นที่ เศรษฐกิจตอนใต
(Southern Economic Corridor) เชื่อมโยงไทย กัมพูชา และเวียดนามประกอบกับพัฒนาทั้งจุดผานแดนถาวร ที่มีอยูดวยกัน
28 แหง จะมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งตองมีการเตรียมความพรอมในหลายดานโดยเฉพาะการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนากลไก
ยุทธศาสตรความร วมมื อทางเศรษฐกิ จ อิ รวดี -เจาพระยา-แม โขง ระหวางกัม พูชา ลาว พม า ไทย และเวีย ดนาม
(ACMECS: Airawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy) เปนกรอบความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใชประโยชนจากความแข็ งแกรงและความหลากหลายของทั้งหาประเทศสมาชิก
เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางสมดุล
โครงการสถาปนาเมืองพี่เมืองนอง เปนครองการภายใตกรอบความรวมมือ ซึ่งจะเปนการจับคูระหวางเมืองชายแดน
ของทั้ง 2 ประเทศในลักษณะ “City Linking” ของแตล ะประเทศสมาชิก ซึ่ง เป นหนึ่ง ในหลาย ๆ โครงการที่ ระบุอยูใ น
แผนปฏิบัติการ (Plan of Action) โดยจะเปนการจับคูกันระหวางจังหวัดชายแดนของไทยที่มีเศรษฐกิจที่เขมแข็งกับเมือง
ชายแดนของประเทศสมาชิกในการสงเสริมการคาชายแดน การเชื่อมโยงการขนสงและโลจิสติกสและสาขาความรวมมืออื่น ๆ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดโครงการความรวมมือระหวางกันที่ตอบสนองตอความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่มี
การประสานงานกันโดยตรงระหวางหนวยงานทองถิ่นของแตละประเทศสมาชิกในการดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อใหเกิดความ
รวดเร็วและเปนไปในลักษณะที่ยั่งยืน โดยมีโครงการที่จะจัดตั้งเมืองพี่เมืองนองระหวางจังหวัดของไทยและจังหวัดของประเทศ
เพื่อนบานจํานวนหลายเมืองและถือเปนเมืองนํารองของโครงการ
ตราดและเกาะกงไดลงนามตกลงในการสถาปนาเมืองพี่เมืองนองเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ผลที่จะเกิดขึ้นกับบันทึก
ขอตกลงนี้มีมหาศาล เพราะปจจุบันจังหวัดตราด มีถนนสาย 48 ในจังหวัดเกาะกงสามารถเชื่อมโยงการคาตามชายแดนทาง
ขนสงทางบกมุงสูพนมเปญ กัมปอด ที่เปนเมืองทาสงไปเวียดนามตอนใตไดอยางสะดวก สวนการทองเที่ยวก็จะเกิดการเดินทาง
ไปมาระหวาง 2 ประเทศไดดีและสะดวกกวาเมื่อ 5-10 ปที่ผานมา ที่จะใชทางเรือโดยสาร และในขณะนี้จังหวัดเกาะกงไดถูก
จัดตั้งใหเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เนียงกก – เกาะกง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
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จากแผนพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกที่มีวิสัยทัศนในการเปนประตูสูเศรษฐกิจโลก จังหวัดตราดถือเปนหนึ่ง
ในจังหวัดสําคัญของภาคตะวันออกในการขับเคลื่อนการเปนประตูสูเศรษฐกิจโลก โดยมีดานถาวรบานหาดเล็ก อําเภอคลอง
ใหญ จังหวัดตราดเชื่อมตอกับบานจามเยี่ยม อําเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ทั้งนี้เพราะจังหวัดตราดตั้งอยูบนเสนทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor) นั่นคือ Southern Coastral Sub-Corridor กรุงเทพ-ตราด-เกาะ
กง-ฮาเตียน-กาเมา-นําแคน
ดัง นั้ นจึง มี ค วามจํ าเป นอย างยิ่ง ที่ จะศึ กษาความร วมมือทางการคา ไทย-กั ม พูช า กรณี ศึ กษา ตราด-เกาะกง ซึ่ ง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ที่มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติ
ตัวคน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสูความสมดุลและ
ความยั่งยืนตอการพัฒนาประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสํ าคัญ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เนนการเสริมสรางความเขมแข็งพรอมกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558
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1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง
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วิธีการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดแนวทางและขั้นตอนที่สําคัญในการดําเนินงานดังตอไปนี้
1. พื้นที่ของการศึกษา ผูวิจัยเลือกทําวิจัยและเก็บขอมูลจากจุดผานแดนถาวรบานหาดเล็ก ตําบลหาดเล็ก อําเภอ
คลองใหญ จังหวัดตราด
2. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อตอบวัตถุประสงคในการวิจัย แนว
ทางการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การวิ จัย เชิง คุณภาพในการศึกษาครั้ง นี้จะเป นวิ ธีวิท ยาที่ จะใช ใ นการศึ กษาถึ งผลกระทบและการรั บรู ข องชุม ชน
ทองถิ่นที่มีตอกระบวนการดําเนินความรวมมือระหวางประเทศเพื่อไปใชเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนา
ศักยภาพการทํางานขององคกรปกครองทองถิ่น ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของการเก็บรวบรวมขอมูล เชิงคุณภาพผูวิจัยจะทําการรวบรวม
ขอมูลดวยวิธีการดังตอไปนี้
1) การศึกษาเอกสารเอกสารที่จะใชในงานวิจัยชิ้นนี้มี 2 ประเภท คือ การศึกษาทั้งเอกสาร
ชั้นตน (Primary Data) และเอกสารชั้นรอง (Secondary Data)
2) การสัมภาษณประวัติศาสตรบอกเลา (Oral History) เพื่อศึกษาความทรงจําในอดีตของผูคน
ในโดยผูวิจัยใชวิธีการเขาไปหาขอมูลในพื้นที่ (Field Research) ทั้งนี้เพื่อที่จะศึกษาประวัติศาสตรของชุมชนจากคนในชุมชน
3) การสั ม ภาษณ เ จาะลึ ก (In-Dept Interviews) จากผู ที่ ส ามารถให ข อมู ล หลั ก (KeyInformants) ตามวัตถุประสงคการวิจัยและกระบวนการสัมภาษณจนกวาขอมูลจะอิ่มตัว (Data Satiation)
2. การตรวจสอบขอมูลสําหรับการตรวจสอบขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใชวิธีการตรวจสอบขอมูลตาม
หลั กการของการวิ จัย ในเชิง คุ ณภาพ คือ การใช หลั กการตรวจสอบแบบสามเส า (Triangulation) โดยมี วิธีการตรวจสอบ
ดังตอไปนี้ (สุภางค จันทวานิช, 2552; ชาย โพธิสิตา,2549)
3. การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้เปนการนําเอาขอมูลที่ไดจากการคนควาวิจัย มาจัดกระทํา
ใหเปนระบบและหาความหมาย แยกแยะองคประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธของขอมูล เพื่ อที่จะนําไปสูการ
ตีความ (Hermeneutic) (ชยันต วรรธนะภูติ, 2537)
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ผลกระทบจากความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง
- ดานการเมือง
ผูนําไทยกับกัมพูชามีความสัมพันธที่ใกลชิดและมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันอยางสม่ําเสมอ ซึ่งมี
สวนช วยใหความร วมมื อระหวางสองประเทศดําเนินไปอยางราบรื่นและสามารถแกไขปญหาและอุป สรรคตาง ๆ ได อยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สําหรับความรวมมือที่สําคัญในปจจุบันไทยและกัมพูชามีกลไกความรวมมือ ไดแก คณะกรรมการ
ชายแดนทั่วไป (GBC) ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเปนประธานรวม และคณะกรรมการชายแดน
สวนภูมิภาค (RBC) เปดจุดผานแดนถาวร ระหวางกัน 1 จุด คือ จุดผานแดนถาวรบานหาดเล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกดาน
การสัญจรขามแดนระหวางประชาชนทั้งสองฝายบนพื้นฐานของความตกลงสัญจรขามแดนไทย - กัมพูชา ป 2540 ซึ่งสงเสริม
การสัญจรขามแดนที่ถูกตอง การคาระหวางประเทศขามพรมแดนไปมายังใหเกิ ดปญหาดานความมั่นคงกลาวคือ ปญ หาใน
พื้นที่ชายแดนยังคงมีอยู โดยเฉพาะการลักลอบคายาเสพติด แรงงานลักลอบเขาเมือง โดยผิดกฎหมาย การโจรกรรมรถยนต
และรถจักรยานยนต ปญหาการปฏิบัติตอชาวกัมพูชาที่ถูกจับกุม ในบางครั้ง การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ไทยเพื่อปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมอาจนําไปสูการเสียชีวิตและบาดเจ็บ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสัมพันธและความเขาใจอันดี
ระหวางรัฐบาลและประชาชนของทั้งสองประเทศไดโดยเฉพาะปญหาแรงงานตางดาว เนื่องจากมีแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขา
มาทํางานอยางไมถูกตองโดยมีขอพิจารณาก็คือ การที่ชาวกัมพูชาเขามาทํางานในไทย เนื่องจากปญหาความยากจน และบาง
คนมาทั้งครอบครัว ทําใหเกิดปญหาตอเนื่อง เด็กที่ติดตามพอแมมาไมไดรับการดูแล ไมไดเรียนหนังสือ ซึ่งคนเหลานี้เมื่อโตขึ้น
ก็อาจเปนอาชญากร สรางความเดือดรอนใหกับประชาชนไทยตามแนวชายแดนได
- ดานเศรษฐกิจ
ความสัมพันธไทย - กัมพูชาในทางเศรษฐกิจดําเนินไปอยางใกลชิด ปจจุบันมีคนไทยอาศัยอยูในกัมพูช า
ประเทศไทยถือเปนคูคาที่สําคัญและเปนผูลงทุนรายใหญในกัมพูชา แตโดยที่ระบบการบริหารจัดการภายในของกัมพูชา อาทิ
การจัดเก็บภาษี การสงเสริมและคุมครองการลงทุน ความโปรงใส ฯลฯ ยังขาดมาตรฐานและไมเปนสากล ทําใหการคาและ
การลงทุนของไทยในกัม พูช ามีต นทุ นสูง และเติบโตช าซึ่ งไม สอดคล องกับ ศักยภาพและสถานะทางเศรษฐกิจของไทย ทั้ ง นี้
รัฐบาลสองฝายไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตกลงที่จะรวมมือกันเรงรัดการแกไขปญหาและลดอุปสรรคดานการค าและการ
ลงทุนระหวางกันให ปรากฏผลที่เ ปนรูป ธรรมตอไป การค าระหว างไทยกับประเทศเพื่อนบาน นอกจากจะมีรู ปแบบการค า
ตามปกติที่มีการนําเขาและสงออกทางเสนทางการคมนาคมตาง ๆ แลว ไทยยังมีการทําการคากับประเทศเพื่อนบานในรูปของ
“การคาชายแดน” อีกดวย เนื่องจากสวนใหญไทยมีชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน
การค าชายแดน เป นการค าในรู ป แบบต าง ๆ ของประชาชนหรื อผู ประกอบการค าที่มี ภู มิ ลํ าเนาหรื อ
พรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบานไดทําการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินคาระหวางกัน มีวิธีที่ไมยุงยาก เนนความสะดวกรวดเร็ว
ซึ่งมีทั้งการคาที่ถูกกฎหาย (ผานดานศุลกากร) และที่ผิดกฎหมาย (ลักลอบคา) โดยมีเสนทางการขนสงสินคาทั้งทางบก (เขาสู
จังหวัดเกาะกง กัมพูชา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง กัมพูชา-ลาว-พมา-ไทย (Ayeyawady - Chao Praya - Mekong
Economic Cooperation Strategy: ACMECS) มีโครงการเรงดวนดานการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมไทย-กัมพูชาภายใต
กรอบความรวมมือ ACMECS ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง มีดังนี้
โครงการกอสรางถนนสาย 48 ตราด-เกาะกง–สะแรอัมเบิล ทําใหจังหวัด เกาะกงไดประโยชนจากถนนสาย
นี้อยางมาก เพราะจะนําไปสูการคา การลงทุน การทองเที่ยวของทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา และเวียดนามเสนทางถนน
สาย 318 (ตราด-คลองใหญ-บานหาดเล็ก) เปนถนนโครงขายภาคตะวันออกสู อินโดจีนจากกรุงเทพฯ-ตราด – จังหวัดเกาะกงกัมปงโสม (สีหนุวิลล) ถนนสาย 318 เปนถนนสายสําคัญในการขนสงสินคาจากกรุงเทพฯ จังหวัดในภาคตะวันออก รวมทั้ง
จังหวัดตราด เพื่อนําสินคาสงไปยังทาเรือคลองใหญ เพื่อนําขึ้นที่ทาเรือสีหนุวิลลในกัมพูชา และขนสงตอไปยังเวียดนามตอนใต
จังหวัดตราดจะมีความสําคัญเปนประตูเขา-ออกของอินโดจีนอยางแทจริง เพราะเสนทางสาย R10 จะเชื่อมตอถึงเวียดนามใต
ตามโครงขายสายเอเชียดวย ในอนาคตเสนทางสายนี้จะเปนเสนทางสายเศรษฐกิจที่สําคัญ
การคาระหวางผูสงออกไทยกับกัมพูชาบริเวณชายแดน สวนใหญเปนการทําการคาที่ไมมีการทําสัญญาและไม
นิยมผานระบบธนาคาร เนื่องจากคาบริการสูงและมีความลาชา สงผลใหผูสงออกไทยถูกโกงจากผูนําเขากัมพูชาบอยครั้ง
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- ดานสังคม
ผลการศึกษาแบงผลกระทบออกเปน 2 ดาน กลาวคือ ผลกระทบดานบวกจากการพัฒ นาความรวมมื อ
ทางดานการคาทําใหชุมชนระหวาง 2 พื้นที่ไปมาหาสูกันอยางใกลชิด เกิดเปนความสัมพันธอันดีในการสรางความสัมพันธใน
ดานอื่นๆ ผลกระทบดานลบ มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมมาถึงไทย ปญหาเรื่องแรงงานตางดาว การกออาชญากรรมป ญหา
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ การลักลอบทําการคาบริเวณชายแดนทําใหสินคามี ราคาถูก กวาสินคาราคาปกติในทองตลาด
และผูซื้อนิยมซื้อสินคาแบบผิดกฎหมาย ชุมชนไมสามารถปรับตัวไดอยางเทาทัน
การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา
ขอเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาความรวมมือทางการคาชายแดนระหวางไทย กัมพูชา เพื่อใหผลประโยชนสูงสุดตกสู
ชุมชนทองถิ่นในฐานะของความเปนเจาของพื้นที่นั้น ผลการศึกษาพบวา
1.สําหรับขอเสนอแนะเพื่อการใชประโยชนทางเศรษฐกิจจากการคาทางบก ใหการปรับปรุงการขนสงทางบกใหมี
ตนทุนที่ถูกลง และผูประกอบการไทยควรมองหาโอกาสในการเจาะตลาดในผลิตภัณฑใหมๆ
2.ใหความสําคัญกับเรื่องที่ดิน เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกทางการคา
ดังนั้นควรที่จะมีการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณดานพรมแดนเพื่อกิจกรรมการขนสงสินคาระหวางประเทศนั้นควร
ตองพิจารณาความตองการของผูใชงานเปนหลักควรมีการแยกพื้นที่บริเวณดานพรมแดนสําหรับกิจกรรมการเพื่อการทองเที่ยว
รถโดยสารออกจากพื้นที่ใ นการตรวจตราและขนส งสิ นค าสํ า หรั บรถบรรทุกและควรแยกพื้ นที่สํ าหรับ กิจกรรมการ ขนส ง
สินคาออกนอกชุมชน
3.เตรี ย มความพร อมให กับ ชุ ม ชน ควรมี การสรางเอกลั กษณ ด วยการส ง เสริ ม การนํ าทุ นทางวั ฒนธรรมมาสร าง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อดึงดูดใจแกลูกคาเปนโอกาสที่ดีในการสรางรายไดเพิ่มขึ้นรวมถึงการสรางมาตรการในดานการ
รับประกันสินคา ควรมีการสรางความสัมพันธเชิงเครือขาย ดวยการทําตลาดกับคนรูจัก คนใกลตัวและคนสนิทคุนเคย และการ
ประยุ กต วิ ธีก ารขยายตลาดด ว ยวิ ธีก ารทํ าตลาดผ า นทางนายหน า หรื อตั ว แทนการส ง ออกกั บ กรมส ง เสริ ม การส ง ออก
ผูประกอบการควรจะมีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงาน ควรมีการขยายตลาดดวยการสรางชองทางการติดตอที่สะดวก
รวดเร็ วและมีร ะบบการดํ าเนิ นงานที่ มีสํ าคัญ ด วยการสรางการติ ดต อคาขายผ านระบบอิ เ ล็กทรอนิ คส คื อ การทํ าตลาด
อิเล็กทรอนิคสที่รูจักกันดีในชื่อของ “Internet Marketing”ซึ่งเปนวิธีที่สากลมนิยมที่สามารถเขาถึงไดงาย
4.กฎหมายและอํานาจทาบซอน ควรมองปญหาความมั่นคงในลักษณะที่ค รอบคลุม (Comprehensive) ใหมาก
ยิ่งขึ้นใหมีค วามประสานสอดคลองกันโดยใหห นวยงานที่เ กี่ยวข องสามารถปรับตั วใหทั นกับป ญหาต างๆเพื่อให ทิศทางการ
ทํางานตั้งแตขั้นนโยบายระดับสูงนโยบายการจัดการเฉพาะในพื้นที่ที่จะนําไปสูการปฏิบัติจริงมีความประสานสอดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกัน
5.ดานงบประมาณ ควรสนั บสนุนงบประมาณให เหมาะสมและเพี ยงพอต อความจํ าเป นในการบริห ารจั ดการ
ทองถิ่น
6.การประสานงานร วมกันเพื่ออํา นวยความสะดวกทางการค า ควรจะจั ด ตั้ง คณะกรรมการที่ ประกอบไปด วย
ตัวแทนจากรัฐบาลในหนวยงานที่เกี่ยวของรวมไปถึงตัวแทนจากภาคเอกชนทั้งผูประกอบการและผูประกอบการขนสงเพื่อให
การออกแบบและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาตรงตามความตองการของผูใชงานจริง
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การศึกษาเรื่องความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกงสามารถสรุปและนํากรณีศึกษามา
อภิปรายในเชิงทฤษฎี และชี้ใหเห็นถึงนัยยะเชิงทฤษฎี ดังนี้
กรณีศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาการคาขายขามชาติระหวางไทยกับกัมพูชานั้นไดรับการสนับสนุนจากรัฐอยางเปนทางการที่
เรียกวาการอํานายการของรัฐ (Government as trade facilitator) พรอมดวยสถานการณที่โลกเชื่อมกับทองถิ่นถิ่นตอกัน
ดวยการคาขามชาติระดับภูมิภาค ทําใหทั้งสองฝายตางรองรับการจัดทําโครงการรวมกันทั้งในเชิงภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และสาธารณูป โภคพื้นฐาน ซึ่ง พฤกษ เถาถวิล (2550) ไดวิเคราะหใ หเ ห็นถึง ความเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการค า
ชายแดนบริเวณดาชองเม็กนับจากนโยบายเปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคาในป 2530 เปนตนมา ทําใหเกิดความรวมมือใน
ระดับทองถิ่นมากยิ่งขึ้น พัฒนาการของการคาขายขามพรมแดนเปลี่ยนแปลงไปพรอมกัน การพัฒนาดานชายแดนและนโยบาย
ภายในประเทศ และนโยบายความรวมมือระหวางประเทศด วยความเปนประเทศเพื่อนบาน ประเทศสมาชิกอาเซียน และ

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

111435

ลัยร

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

ประเทศลุ ม น้ํ าโขง การเปลี่ ย นแปลงนโยบายภายในของแต ล ะประเทศ และการพั ฒ นาภู มิ ภ าคนิ ย มร วมกั นเพื่ อการค า
โดยเฉพาะกรอบความรวมมื อ ACMECS จึง เปนกลไกสําคั ญในการกระตุ นความรวมมือทางการคาโดยผลักการคาขายนอก
ระบบเขาสูระบบของทางราชการมากขึ้น
อยางไรก็ดี แมวาความรวมมือทางการคาจะมีลักษณะที่เปนทางการมากขึ้นและไดรับการอํานวยการจากรัฐ แตผล
การการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวา ในการกําหนดนโยบายจนกระทั่งถึงกระบวนการนํานโยบายมาปฏิบัตินั้นยังมีลักษณะที่เปน
กระบวนการที่กําหนดจากบนลงลาง (Top down Approach) กลาวคือ ในการสงเสริมความรวมมือทางการคาที่เกิดขึ้นนั้น
เกิดจากการผลักดันจากสวนกลางมาสูทองถิ่น ซึ่งไมสอดรับกับความตองการและปญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่นไดอยางแทจริง
การคาขามพรมแดนดวยการกระชับความสัมพันธแบบเมืองคูมิตร ระหวางตราด-เกาะกงนั้น เปนความพยายามดึง
เอาศักยภาพของกันและกั นมาเป นประโยชนท างการค า การลงทุนและการท องเที่ย ว ซึ่ ง ได ดํ าเนิ นการร วมกั นเป นระยะ
เวลานานในฐานะบานใกลเรือนเคียง ซึ่งเปนความสัมพันธที่มีมากอนกรอบของ ACMECS เสียอีก ซึ่งการคาขายรวมกันมั ก
ดําเนินไปในลักษณะเอื้อประโยชนตอกันผานนความสัมพันธทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการระหว างเจาหนาที่และ
ประชาชนโดยเฉพาะการเจรจาต อรองทางการค า และการแก ไ ขป ญ หากรณี พิ พ าทที่ เ น นการพู ด คุ ย (Dialogue) อย า ง
ตรงไปตรงมา เปนกันเองรวมกันแกปญหา และไมเนนใหเกิดความขัดแยงเปนหลัก ซึ่งเปนตัวอยางและหลักการของการทูตใน
ระดับพลเมืองที่เห็นไดชัดเจน
การเปนเมืองคูมิตรระหวางจังหวัดตราดกับจังหวัดเกาะกง ซึ่งมีการลงนามอยางเปนทางการแตในขณะเดียวกันกลับ
พบวา กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายตามกรอบความรวมมือนั้นเปนไปเฉพาะสวนบนเทานั้น ในระดับทองถิ่นในฐานะเจาของ
พื้นที่ยังขาดการมีสวนรวม การเปนเมืองคูมิตรจึ ง มิไดกอใหเกิดการพัฒนาความรวมมือทางการคาที่ชัดเจนหรือใหผลในเชิ ง
ประจักษอยางเพียงพอ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึกษาของการวิจัยผูศึกษานํามาเปนฐานในการพิจารณาขอเสนอแนะในเชิงนโยบายสาธารณะที่สําคัญ ดังนี้
1. ในการพัฒนาความรวมมือทางการคาบริเวณชายแดนนั้น ควรตองเพิ่มการมีสวนรวมของชุมชนและผูเกี่ยวของ
รวมกันในการกําหนดนโยบายจากทองถิ่นขึ้นเสนอสวนกลาง คือ กระบวนการกําหนดจากลางขึ้นบน (Bottom Up) โดยกลุม
ภายในชุมชน เพื่อใหเกิดประโยชนและสงผลกระทบดานลบตอชุมชนนอยที่สุด
2. เพื่อใหเกิดการพัฒนาความรวมมือทางการคาระหวางประเทศในพื้นที่ชายแดนอยางยั่งยืนนั้น ควรจะใหความรูที่
เกี่ยวของในการทําการคาระหวางประเทศที่สําคัญใหแกชุมชนทองถิ่น ใหสามารถสรางประโยชนสูงสุดใหแกคนในชุมชน
ควรมีการศึกษาถึงความพรอมและปญหาอุปสรรคในดานตางๆของชุมชนทองถิ่นบริเวณชายแดน เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาศักยภาพทางดานการคาระหวางประเทศใหสามารถปรับตัวไดทันกับสถานการณภายใตกระแสโลกาภิวัตนและการเปด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ตอไป
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ปญหาและมาตรการในการพัฒนาองคกรประชาสังคมทองถิ่น : กรณีศึกษา
กลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด
Problems and Measures of Civil Society Organization Development: A Case
Study of Satjasasomsap Group in Trat Province
บทคัดยอ

ไพพ

นัยนา เมฆวะทัต
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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การศึกษาเรื่องปญหาและมาตรการในการพัฒนาองคกรประชาสังคมทองถิ่น : กรณีศึกษากลุมสัจจะสะสมทรัพย
ของจังหวัดตราด มีวัตถุป ระสงคใ นการศึ กษา เพื่ อศึกษาใหทราบถึ งปญ หา สาเหตุ และมาตรการในการดํา เนิน งานของ
กลุม สัจจะสะสมทรัพ ยข องจัง หวัด ตราด การศึก ษาครั้งนี้ ใชการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว างวิ ธีวิจัยเชิ ง
ปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสํารวจ จํานวน 167 กลุม และใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก ขอคนพบที่ไดศึกษา
พบวา ปญหาหลักที่เกิดขึ้นกับกลุมสัจจะสะสมทรัพยในปจจุบัน ไดแก เปนปญหาที่สมาชิกอยูภาวะหนี้สินลักษณะอยูในวงจรหนี้
ปญหาที่กลุมไมสามารถจัดสรรสวัสดิการใหครอบคลุมแกสมาชิกกลุมได ปญหาการทํางานของกรรมการกลุมไมไ ดเนนการ
ทํางานในแนวราบ แบบมีสวนรวม สาเหตุของปญหาดังกลาวเกิดจาก พฤติกรรมการบริโภคของสมาชิกกลุม ที่มีลักษณะแบบ
บริโภคนิยมมากขึ้น ขาดประสิทธิภาพในการเพิ่มรายไดของกลุม เกิดจากกรรมการกลุม มุง ทํางานใหกับ ญาติพี่นอง พรรค
พวกเปนสําคัญ สวนมาตรการในการพัฒนากลุมสัจจะสะสมทรัพยที่สําคัญก็คือ สงเสริมใหสมาชิกกลุมดํารงชีวิตตามวิถีชีวิต
แบบพอเพียง เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเชิงธุรกิจมากขึ้น และการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของสมาชิกกลุม
คําสําคัญ : องคกรประชาสังคมทองถิ่น การพัฒนา
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The research entitled “Problems and Measures in Local Civil Society Organization Development:
a Case Study of Satjasasomsap Group in Trat Province” was aimed to study and find the problems,
causes, and measures in the work operation of Trat Satjasasomsap Group. The mixed methods research
of the quantitative and qualitative research was employed in this study. The survey and in-depth
interview with the 167 Satjasasomsap groups were used to collect the research data. The findings
identified that the current major problem of Satjasasomsap group was members’ debts. The next
problem was the fringe benefit was not sufficiently provided for each member. Another problem was the
committees did not cooperatively work based on the participatory work operation. The causes were
each member’s consumption behavior reflecting their social consumerism. The individual members did
not effectively increase their own incomes resulting from the group committee focusing on supporting
their own family members and partisans. The measures to develop Satjasasomsap group were to
promote the self-sufficiency way of life to each member, efficiently raise commercial work operation,
and reinforce more participation from each member.
Keywords: Local Civil Society Organization, Development

บทนํา

จากกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด 2 กลุมในป 2533 จนถึงปจจุบันนี้ ไดขยายออกไปถึง 167 กลุม มี
จํานวนสมาชิก 62,542 คน มีงบประมาณหมุนเวียนรวมกวา 1,097,416,703 (เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพย,2546) ทําให
สมาชิกกลุมคอนจังหวัด มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีแหลงเงินกู มีเงินสะสมของตนเองเพิ่มขึ้นทุกเดือน มีเงินปนผลในอัตราที่สูงกวา
ดอกเบี้ ยธนาคาร และยัง มีส วัสดิ การคุม ครองตั วเอง นี้คื อความหวั งของ พระสุบิ น ปณีโ ต ผู กอตั้งกลุม สัจจะออมทรัพ ยใ น
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จังหวัดตราด เพราะเล็งเห็นวา ความยากจนเปนบอเกิดของปญหานานาชนิด หากชาวบานยังยากจนอยู จะเทศนใหเปนคนดี
เพียงใดก็ไมสําเร็จ ทานจึงแปรคําเทศนาจากนามธรรมสูรูปธรรม โดยใหคนในชุมชน ระดมเงินออมคนละ 10 บาท 20 บาท
เพื่อนํามาปลอยกูชวยเหลือกันเองในกลุมอยางมีวินัย เพราะที่ผานมาสถาบันการเงินลวนแตดึงเงินออมจากชาวบานจากชนบท
เพื่ อนํ าไปปลอยกูใ ห คนเมือ ง และภาคธุ ร กิจทํ ากํ าไรเฉพาะตน โดยที่ ค นยากจนในภาคชนบทมิไ ด มีส วนร วมในกําไรนั้ นๆ
มิหนําซ้ําการจะเขาถึงเพื่อไปใชประโยชนจากเงินของตนเองในสถาบันเหลานี้กลับเปนไปไดยาก ยิ่งใชยิ่งจน ยิ่งกูยิ่งลมละลาย
(ชัยยนต ประดิษฐศิลป, 2553)
ศักยภาพและบทบาทของกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด เปนการเล็งเห็นปญหาหนี้สินที่เปนปญหาหลัก
ของชาวบานเปนผลใหพระสุบิน ปณีโต ตองการแกไขปญหาโดยการรวมกลุมของชาวบานในการแกปญหาเพราะทานเห็ นวา
การแกปญหาในเรื่องของความยากจน หากแกไขดวยการกูเงินคนอื่นมาก็จะทําใหมีหนี้สินมากขึ้ นไปอีก เพราะที่ผานมานั้น
ชาวบานมักแกปญหาดวยการกูยืมเงินมาลงทุน โดยพระอาจารยสุบินเห็นวาชาวบานในชุมชนมีความไมมั่นคงเนื่องจากชาวบาน
ตกเปนหนี้สิน และที่สําคัญชาวบานยังตางคนตางอยูยังไมไดมีการรวมกลุมกันเพื่อแกปญหา ดังนั้นการรวมกลุมเพื่อชวยกัน
แกปญหาในเรื่องดังกลาวโดยไมจําเปนตองพึ่งพาหนวยงานภายนอกจึงเปนเรื่องสําคัญ (ชัยยนต ประดิษฐศิลป, 2553)

วัตถุประสงคของการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาปญหาในการดําเนินงานกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด
2. เพื่อศึกษาสาเหตุของปญหาการดําเนินงานกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด
3. เพื่อศึกษามาตรการในการพัฒนากลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด

วิธีดําเนินการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาความคิดเห็นในการบริหารงานกลุมของสมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด ปญหา
สาเหตุ ในการดําเนินงานของกลุม และมาตรการในการแกไขปญหาในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนากลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัด
ตราด กลุมประชากรคือ จํานวนกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด 167 กลุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการเปน
สมาชิกกลุม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม ปญหาในการดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราดใน 3 ขั้นตอน
ไดแก ปญหาดานพฤติกรรมของสมาชิกกลุม ปญหาดานหลักการของกลุม ปญหาดานกรรมการกลุม (เอกสารประกอบการสอน
ปฏิบัติการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี,2556: 28) การสรางแบบวัดทัศนคติที่เรียกวา (Likert Scale) โดยมี
ตัวเลือกตอบแบบ 5 ระดับ โดยในแตละระดับกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด แสดงความคิด เห็น และขอเสนอแนะในทัศ นะของสมาชิกกลุม สัจจะ
สะสมทรัพย ในการพัฒนาองคกรประชาสังคมทองถิ่นของกลุมสัจจะสะสมทรัพยจังหวัดตราด
การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการตีความชวงคาเฉลี่ยจะแบง
คะแนนออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ (ชัยยนต ประดิษฐศิลป. 2556 : 28) ได้
ไดแแก่ก คะแนนระหวาง 1.00 – 1.79แสดงวามีความเห็น
มีปญหานอย คะแนนระหวาง 1.80 – 2.59 แสดงวามีความเห็น มีป ญหาคอนขางนอยคะแนนระหวาง 2.60 – 3.39
แสดงวามีความเห็น มีปญหาปานกลาง คะแนนระหวาง 3.40 – 4.19 แสดงวามีความเห็น มีปญหาคอนขางมาก
และคะแนนระหวาง 4.20 – 5.00 แสดงวามีความเห็น มีปญหามาก
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1. ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกกลุมที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 74.30 รองลงมาเปนเพศชาย
รอยละ 25.70 การศึกษาสวนใหญอยูในระดับตางๆ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
รอยละ 36.50 ระดับประถมศึกษา รอยละ 27.50 ระดับปริญญาตรี รอยละ 18.60 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 11.40
ระดับอนุปริญญา/ปวส. รอยละ 4.80 และระดับสูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ 1.20
2. ความเห็นของสมาชิกกลุมเกี่ยวกับปญหาในการดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราดโดยรวมอยู
ในระดับที่มีปญหาคอนขางมาก (µ= 3.87) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับตามคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย
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พบว า อยูใ นระดับที่ มีปญ หาค อนข างมากทุ กดาน ไดแก ป ญหาดานหลักการของกลุม สัจจะสะสมทรัพย ของจังหวัดตราด
(µ= 4.07) ปญหาดานพฤติกรรมของสมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด (µ= 3.98) และปญหาดานกรรมการกลุม
สัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด (µ= 3.57) เมื่อพิจารณารายประเด็นในแตละดานโดยเรียงตามคาคะแนนเฉลี่ย พบวา
ปญหาดานพฤติกรรมของสมาชิกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด แบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมประเด็น
ปญหาที่มีระดับมากกับกลุมที่มีปญหาระดับคอนขางมาก กลุมประเด็นที่มีปญหามากตามลําดับมากไปหานอย ไดแก ประเด็น
เรื่องการที่สมาชิกกลุมในปจจุบันมีภาระหนี้สินในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น (µ = 4.49) ประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมมีเจตนากู
เงินมากกวาการออมเงิน (µ = 4.47) ประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมไมมีการวางแผนการใชจายหรือลดภาระคาใชจาย
(µ= 4.41) ประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมกูเงินมาเพื่อไปใชหนี้ (µ= 4.23) และประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมเขาเปนสมาชิก
โดยมี เจตนาได สิทธิ กูเงิ นจากกลุม (µ= 4.22) สวนกลุมประเด็นที่มี ปญหาคอนขางมากตามลํ าดับมากไปหาน อย ไดแ ก
ประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมไมมีสวนรวม ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพ ย (µ= 4.18)
ประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมไมสามารถลดการกูเงินนอกระบบได (µ= 4.14) ประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมมีปญหาไม
สามารถกูเงินจากกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพิ่ มได (µ= 4.10) ประเด็นเรื่ องการที่ สมาชิกกลุมไดรับ สวัสดิการไมเทาเทียมกั น
(µ= 4.08) ประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมติดอยูในวงจรเปนหนี้ไมรูจบ (µ= 3.97) และประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมกูเงิน
กลุมเพื่อนําไปปลอยเงินกูนอกระบบ (µ= 3.60)
ปญหาดานหลักการกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด ประเด็นที่มีปญหาในระดับมากตามลําดับมากไปหานอย
ไดแก ประเด็นเรื่องการไมจัดสรรเงินกําไร โดยใหเงินปนผล และจัดสรรสวัสดิการใหครอบคลุมตั้งแตเกิดจนถึงตาย ทําใหกลุม
สัจจะสะสมทรัพยประสบปญหาในการดําเนินงาน (µ= 4.55) ประเด็นเรื่องการไมมีสวนรวม สมาชิกไมรวมวางกฎระเบียบ
การบริหารงานกลุม ทําใหกลุมสัจจะสะสมทรัพยประสบปญหาในการดําเนินงาน (µ= 4.55) ประเด็นเรื่องการไมจัดสวัสดิการ
ทําใหสมาชิกกลุมไมสามารถอยูดีกินดี เปนสุขทุกคน ทําใหกลุมสัจจะสะสมทรัพยประสบปญหาในการดําเนินงาน (µ= 4.43)
ประเด็นเรื่องความยืดหยุนการกู สงใชเงินกู ทําใหกลุมสัจจะสะสมทรัพยประสบปญหาในการดําเนินงาน (µ= 4.27) ประเด็น
เรื่องการไมยึดหลักความเทาเทียมกัน เสมอภาค ทําใหกลุมสัจจะสะสมทรัพยประสบปญหาในการดําเนินงาน (µ= 4.25) และ
ประเด็ นเรื่ องสมาชิ กไม รู จักวางแผนการใช เ งิ นของตนเองทํ าให ก ลุ ม สั จจะสะสมทรั พ ย ป ระสบป ญ หาในการดํ าเนิ น งาน
(µ= 4.25) สวนกลุมประเด็นที่มีปญหาคอนขางมาก ไดแก ประเด็นเรื่องการเปนแหลงเงินทุนที่ไมสามารถแกปญหาความ
เดือดรอนทําใหกลุมสัจจะสะสมทรัพยประสบปญหาในการดําเนินงาน (µ= 4.10) และกลุมประเด็นที่ปญหาคอนขางนอย
ไดแก ประเด็นเรื่องระบบค้ําประกันทําใหสมาชิกที่ไมมีปญหาเรื่องเงินตองกูเงินกลุมเพื่อปองกันการหนีหนี้ (µ= 2.14)
ปญหาดานกรรมการกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด แบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมประเด็นปญหาที่มี
ระดั บคอนข างมากกั บกลุมที่ มีป ญหาระดั บปานกลาง กลุมประเด็นที่มีป ญหาคอนข างมากตามลําดั บมากไปหานอย ไดแ ก
ประเด็นเรื่องการที่ไมมีการสรางเครือขายการทํางานรวมกันในแตละกลุมทั้งหมด ทําใหกลุมสัจจะสะสมทรัพยประสบปญหาใน
การ (µ= 4.17) ประเด็นเรื่องการที่สมาชิกสวนใหญไมมีความเชื่อมั่นการดําเนินงานของกรรมการกลุม (µ= 4.13) ประเด็น
เรื่องการที่ไมมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพื่อเสนอแนะปญหา และแนวทางแกไข (µ= 4.12) ประเด็นเรื่องการที่กรรมการ
กลุมมักเห็นแกพวกพองตัวเองในการพิจารณาใหเงินกู (µ= 4.07) และประเด็นการที่กรรมการกลุมไมมีความซื่อสัตย สุจริต ใน
การดําเนินงานกลุม (µ= 3.92) สวนกลุมประเด็นที่มีปญหาปานกลางตามลําดับมากไปหานอย ไดแก ประเด็นเรื่องระบบการ
ตรวจสอบของกรรมการกลางใชเวลานอยไป (µ= 3.31) ประเด็นเรื่องกรรมการกลุมสวนใหญไมมีความรับผิดชอบ (µ= 3.14)
และประเด็นเรื่องกรรมการกลุมไมมีศักยภาพในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ (µ= 3.07)

สรุปและอภิปรายผล
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จากผลการวิจัยพบวา ปญหา สาเหตุและมาตรการในการดําเนินงานกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราดนั้น เกิดจาก
ประเด็นตาง ๆ ของปญหา 3 ดาน ดังนี้
ปญหาหลักดานพฤติกรรมของสมาชิกกลุมในปจจุบันไดวา เปนปญหาที่สมาชิกกลุมอยูในภาวะหนี้สินลักษณะอยูใน
วงจรหนี้ กลาวคือ สมาชิกกลุมใหความสําคัญในการกูเงินมากกวาการออมเงินในกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด เมื่อกูเงิน
ไปแลวก็ใชจายโดยไมมีการวางแผนใชจาย นําไปใชจายอยางฟุมเฟอย หนามืดใชจาย หลังจากนั้นเมื่อใชจายจนเงินหมดไปโดย
ไมนําไปลงทุนเพื่อแสวงหารายได จึงทําใหมีปญหาในการใชหนี้ในเวลาตอมา เมื่อไมมีเงินใชหนี้จึงตองหาทางไปกูหนี้มาเพิ่มอีก
เพื่อจะนําเงินที่กูมาใหมไปใชหนี้เกาตอไปเปนวงจรไปเรื่อย ๆไมรูจบ
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สาเหตุของปญหาในการที่สมาชิกกลุมติดอยูในภาวะวงจรหนี้นั้น เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของสมาชิกกลุม ใน
รูปแบบบริโภคนิยม กล าวคือสมาชิ กกลุมใชจายอยางฟุมเฟอย เชน ซื้อของเกินความจําเป นไมไดใชป ระโยชนแต ซื้อมาไวเพื่ อ
ประดับบารมี เห็นคนอื่นเขามีก็ตองมีเหมือนคนอื่นเขา เดี๋ยวไมเท ลาสมัย โดยไมนําเงินที่กูไปใชในการลงทุนประกอบอาชีพเพื่อ
แสวงการหารายไดผลกําไรเพื่อใชหนี้ทกี่ ูมาจะไดมีเงินทุนของตนเองโดยไมตองไปกูอีก
มาตรการในการแกไขปญหา ในปจจุบันควรเนนที่จะใหสมาชิกกลุมดํารงชีวิตตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง คือกินอยูอยาง
พอดี ประหยัดเรียบงาย ไมเบียดเบียนผูอื่น อยาออนไหวกับสิ่งแปลกใหม อยาตามคนอื่น สมาชิกกลุม ตองให ค วามสําคัญ กับ
การออมเงินมากกวาการกูเงิน วางแผนในการดํารงชีวิต โดยการทําบัญชีครัวเรือน เมื่อไดเห็นบัญชีที่ใชจายเกินรายไดที่ไดมา
ก็จะสามารถยับยั้งการใชจายซื้อสินคาที่ไมจําเปนออกไปได จะไดมีภูมิคุมกันเมื่อเกิดเหตุการณในอนาคตที่เราไมรูวาจะเกิด
อะไรขึ้นและจะสงผลกระทบกับเราอยางไร
ปญหาหลักดานหลักการดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราดในปจจุบันไดวา เปนปญหาที่กลุมไม
สามารถจัดสรรสวัสดิการใหครอบคลุมแกสมาชิกได ดังนั้นจึงไมสามารถใหสมาชิกกลุมกินดีอยูดีไดอยางทั่วถึง
สาเหตุของปญหาหลักที่กลุม ไมส ามารถจัด สวัส ดิการใหค รอบคลุม ได เนื่องมาจากขาดประสิทธิภาพในการเพิ่ม
รายไดของกลุม กลาวคือการทํากองทุนและการลงทุนตาง ๆ เชน กองทุนสวัสดิการวันละบาท ที่สมาชิกกลุมไมไดเขากองทุน
ทุกคน การซื้อของเพื่อแลกกั บ การใหส วัส ดิการ เปนการขายที่ กลุ มไมห วัง ผลกําไรมากและรายได สวนใหญ ก็จะจั ดสรรใน
รูปแบบการกูเสียมากกวา ที่จะนํามาเปนเงินปนผลและสวัสดิการที่ครอบคลุมทุกดานใหแกสมาชิกไดเต็มที่
มาตรการในการแกไขปญหา กลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด ตองเพิ่มวิธีการทางธุรกิจมากขึ้น เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในขณะเดียวกันพิจารณาเพื่อแสวงหาแหลงเงินทุ นที่ กอใหเกิดตนทุนและความเสี่ ยงต่ํา การลงทุนทําสินค า
พื้นบานใหกับสมาชิกกลุ มโดยการใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนการลดความเสี่ยงในการที่จะให สมาชิกกูเงิ นไปแลวไม นําไปลงทุ น
ประกอบอาชีพ จริง และลดการกูเ งินของสมาชิกกลุ ม หาผลกํ าไรจากแหลง เงินนอกกลุ มแลวมาจั ดสรรเปนสวัส ดิการใหแ ก
สมาชิกกลุม
ปญหาหลักดานกรรมการกลุมที่ทํางานใหกับกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด ไดวา การทํางานของกรรมการกลุม
ไมไดเนนการทํางานในแนวราบ แบบมีสวนรวม แตเปนการทํางานกลุมแบบกระจุกตัว อยูที่ผูนําหรือผูนําที่เปนกรรมการกลุม
สาเหตุของปญหาดังกลาวเกิดขึ้นจากกรรมการกลุมนั้นมุงทํางานใหกับญาติพี่นอง พรรคพวก เปนสําคัญ เนื่องจากเปน
การเอื้ออํานวยผลประโยชนใหแกญาติพี่นอง พรรคพวก กรรมการกันเอง
มาตรการในการแกไขปญหา กรรมการต องทํ างานเน นแนวราบ กล าวคื อ ใหสมาชิกกลุมเขามามีส วนร วมในการ
ทํางานของกลุม เอาผลประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง ตองมีจิตอาสาอยางแทจริง พูดคุยสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน ตองรับฟง
ความคิดเห็นของคนอื่นดวย ดังนั้นตองมีการกําหนดระยะเวลาการทํางานของกรรมการกลุมเพื่อมีการเปรียบเทียบการทํางาน
ของกรรมการกลุมถือเปนการตรวจสอบการทํางานของกรรมการกลุมไปดวย รับการตรวจสอบจากบุคคลที่เปนแกนนําของพระ
อาจารยสุบิน ปณีโต ในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อเปนการถวงดุลการทํางานและนําหลักธรรมาภิบาลมาเปนเครื่องในการทํางาน
ของกรรมการกลุม

ิทยา

ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไป
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1) กลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราดควรไดรับการพัฒนาความมั่นคงในชีวิตในหลายมิติ เชน ความมั่นคงดาน
รายได ดานสุขภาพ และดานสังคม-วัฒนธรรม ใหแกสมาชิกกลุม ใหดีขึ้นมากขึ้นกวาที่เปนอยู โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
ความมั่นคงในชีวิตของมนุษย จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุมเพื่อพัฒนาความมั่นคงใน
ชีวิตของสมาชิกกลุม
2) กลุมสั จจะสะสมทรัพยข องจัง หวัดตราดควรปลุ กจิตสํ านึกการพัฒ นาความมั่นคงในชีวิตใหแกส มาชิกกลุมได
ปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และควรสงเสริมความรูความเขาใจในหลักการบริหารของกลุม ใหความรู ความเขาใจ
เพื่อใหสมาชิกไดนําไปประพฤติปฏิบัติ ใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสมาชิกกลุมในแตละพื้นที่ และตองสอดคลองกับการบริหาร
จัดการแบบใหมที่มุงใหความสําคัญเรื่อง
- การมีสวนรวมของสมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพย
- การใหความสําคัญเรื่อง ศีล คุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา
- การยกระดับความรู การบริหารจัดการแบบใหม โปรงใส ตรวจสอบได
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- การพัฒนาการบริหารจัดการใหสอดคลองกับเจตนารมณของผูกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพย
- การพัฒนางานฝมือเพื่อตั้งกลุมวิชาชีพเสริมแกสมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพย
- ใหความสําคัญเรื่องการประชาสัมพันธกิจกรรมของกลุมสัจจะสะสมทรัพย
- การปลูกฝงคานิยมการดํารงชีวิตแบบพอมีพอกิน
ซึ่ง เป นการพัฒ นากลุ ม ใหมี ค วามเข มแข็ ง สูค วามมั่ นคงอย างยั่ ง ยื น ซึ่ ง เป นการแสดงให เห็ นถึ งประสิท ธิ ภ าพการ
ดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด อยางมีประสิทธิผลสามารถใหสมาชิกกลุมมีความมั่นคงในชีวิต หมด
หนี้สิน อยูอยางมีความสุข อยางเปนรูปธรรม (มาลี เบ็ญจะมโน,2546 : 27)
3) นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชี วิตแก พสกนิ กรชาวไทย เปนปรัชญาชี้ถึง แนวการดํารงอยู และปฏิบัติ ตนของประชาชนในทุก ระดับ ตั้ง แต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒ นา และบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพั ฒนาเศรษฐกิจเพื่ อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิ วัตน ชี้ แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบั ติตนในทางที่ควรจะเป นโดยมี
พื้นฐานมาจากวิถี ชีวิตดั้ง เดิม ของสัง คมไทย สามารถนํ ามาประยุกต ใช ไดต ลอดเวลาและเปนการมองโลกเชิง ระบบที่มี การ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ความพอเพียง
หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีและตองประกอบไปดวยสอง
เงื่อนไข คือเงื่อนไขความรู เงื่อนไขคุณธรรม (อภิชัย พันธเสน 2549: 33)
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การวิจัยบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง
ชีวภาพกรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูปาแสมเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงบานเกาะแมว-แหลม
หญายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน
The Research Program Integration of Environmental Management and the
Development of The Biodiversity values : A Case Studies Coppice to Reduce
Coastal Erosion Koh-Maew - Laem Ya in Accordance With the Principles of
Sufficiency Economy and the Local Wisdom.
พงศธร จันทรตรี1, ชลพรรณ ออสปอนพันธ2 , นภา จันทรตรี2 , วิรัช สมัครสมาน3,อมรรัตน บุญพิทักษ4
1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร,2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ,3 นักวิจัยทองถิ่น
4
นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร
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ัฏรำ

งานวิจัยชิ้นนี้การวิจัยบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ
กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูปาแสมเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงบานเกาะแมว-แหลมหญายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปญญาชาวบานครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1. ศึกษาสาเหตุและผลกระทบของปญหาการกัดเซาะชายฝงเกาะแมว-แหลม
หญา จังหวัดจันทบุร2ี .ศึกษารูปแบบวิธีการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ของทรั พ ยากรชายฝ ง และการลดการกั ด เซาะชายฝ ง เกาะแมว-แหลมหญ า และเพิ่ ม ศั ก ยภาพกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี 3.ศึกษาลักษณะ
และการนํานโยบายไปปฏิบัติโ ดยองคกรชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานและสรางเครือขาย
ประชาสังคมของชุมชนเกาะแมว-แหลมหญา จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา1.สาเหตุและผลกระทบของปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงเกาะแมว จังหวัดจันทบุรีมีสาเหตุ และผลกระทบไดแก 1) คลื่นลมแรงกัดเซาะชายฝง 2)การทํานากุงสงผลกระทบทําให
1) ที่ดินที่เคยเปนนาขาวเปลี่ยนเปนทะเล 2 )ทรัพยากรทางทะเลลดลงสงผลใหรายไดของชาวบานลดลง 2. พบวาสามารถ
นําเอากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research) มาใชเพื่อฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพและ
เพิ่ มศั กยภาพกั บ การบริ หารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อมของเทศบาลตํ าบลปากน้ําแหลมสิ ง หไ ด 3.พบว า
สามารถขับเคลื่อนการลดการกัดเซาะชายฝงเกาะแมว-แหลมหญาโดยการปลูกปาแสมได
คําสําคัญ: การบูรณาการ, การบริหารจัดการ, สิ่งแวดลอม, ความหลากหลายทางชีวภาพ, การอนุรักษและฟนฟู, การกัดเซาะ
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Environmental management and developing biodiversity under the frameworks of Sufficiency
Economy Theory and local wisdom were integrated into this research. This research was conducted at
Koh Maew and Laem Yah’ areas in Chanthaburi. Its main purpose was to rehabilitate the Sa Mae forest in
order to decrease an amount of coastal erosion. This research study aimed to investigate causes and
effects of coastal erosion in the villages. Additionally, it also aimed to develop environmental
management skills for PaknamLaemsing’s municipal members. Moreover, it also aimed to investigate the
ways in which local wisdom of decreasing an amount of coastal erosion was taught to their village
members. Additionally, it aimed to investigate the ways in which policies from the administrators were
put into practice under the frameworks of Sufficiency Economy Theory, local wisdom, and co-operation in
the villages. Results revealed that main causes of Koh Maew’s coastal erosion were sea waves and
shrimp farming. The shrimp farming changed the rice field into the seabed, decreasing the amount of
marine resources. Finally, this resulted in a decreasing amount of income from local fishery. The
researchers found that the method of participatory action research was able to solve these problems. It

118

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

442

รรณ

ี

could create co-operation between local administrative organizations. Researchers found the effective
ways of reducing coastal erosion in Koh Maew and Laem Yah’s areas by growing Sa Maes.
Keyword: Integration, management, environment, biodiversity, conservation and restoration, erosion

บทนํา

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

สืบเนื่องจากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ บรมราชินีนาถเมื่อ 11 สิงหาคม 2542 (2555: ออนไลน) ความ
วาเมื่อตอนแตงงานขณะนั้นอายุ 17 ใกล 18 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดย้ําความสําคั ญของปาชายเลนทรงรับสั่งวาตอง
คอยดูแลอยางใหคนทําลายเพราะเปนแหลงอนุบาลกุงหอยเปนที่หลบภัยและเปนอาหารใหมนุษยแตในขณะนี้มีการทําลายปา
ชายเลนขอใหตระหนักถึงความสําคัญอยางไปทําลายจังหวัดธนวัฒน จารุพงษสกุลและคณะ (2552) ไดชี้วาจังหวัดจันทบุรีมี
ชายฝงทะเลยาวทั้งสิ้น 80 กิโลเมตรชายฝงถูกกัดเซาะรุนแรง 16 กิโลเมตรและชายฝงถูกกัดเซาะปานกลางยาว 3 กิโลเมตร
พื้นที่ประสบปญหาวิกฤติการกัดเซาะรุนแรงที่สุดของประเทศไทยแหงหนึ่งคือชายฝงทะเลเกาะแมว-แหลมหญา อําเภอแหลม
สิงห จังหวัดจันทบุรี ชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะรุนแรงมากอยูทางดานทิศใตของบานเกาะแมวลงมาทางใตจนถึงแหลมหญา พบ
อัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอป การกัดเซาะทําใหปาชายเลนดานหนึ่งลมตายลงเปนระยะทางยาวตามชายฝงประมาณ
16 กิโลเมตร ปจจัยที่ทําใหเกิดการกัดเซาะรุนแรงเนื่องมาจากชายฝงมีความชันนอยทําใหคลื่นลมเคลื่อนตัวปะทะชายฝงทะเล
โดยตรง
คณะวิจัยไดเดินทางไปยังพื้นที่บานเกาะแมว ตําบลปากน้ําแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี พบวาอาชีพของคนในชุม ชน
สวนใหญประกอบอาชีพประมงพื้นบานและรับจาง ซึ่งผลกระทบที่เห็นไดชัดเจนคือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสั ตวน้ําใน
ทะเลทํ าให ช าวประมงพื้ นบ านต องออกจั บ สั ต ว น้ําไกลน้ํ าซึ่ ง โดยความเป นจริ ง แล วในอดี ต พื้ นที่ บ านเกาะแมวเป นแหล ง
ทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณแหงหนึ่งที่ทั้งชาวประมงในพื้นที่และใกลเคียงจะเขามาหาสัตวน้ําในพื้นที่จากปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง อย างรุ นแรงที พบว าในพื้ นที่บ านเกาะแมวหมู 16นั้นมี แ นวการกั ด เซาะชายฝ ง ยาวถึ งหมู 13และ14 บานเขาน อย
ชาวบานในพื้นที่สวนใหญมีอาชีพทําประมงพื้นบาน รับจางและทํานากุงชาวประมงในพื้นที่บานเกาะแมวตองออกไปจับสัตวนํา
ไกลขึ้นเนื่องจากทรั พ ยากรสั ต วน้ําบริ เ วณพื้ นที่บ านเกาะแมวมี จํานวนลดลงเนื่ องจากปาแสมมี นอยปจจุ บันมี หน วยงานที่
เกี่ย วของได คือกรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายซึ่ง ดําเนินการโดยศูนย อนุรั กษ ทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝง ที่ 1(ระยอง)
ไดเขามาแก ไขปญ หากัด เซาะชายฝ งบานเกาะแมวด วยการปกไมไผกันคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงพบวาทํ า ใหมี ปาแสม
เกิ ด ขึ้ นตลอดหลั ง แนวไม ไ ผ ทํ าให สั ต ว น้ําต างๆที่ ห ายไปเริ่ ม กลั บ มาเนื่ องจากมี ป าแสมเป นที่ วางไข เ ป นแหล ง อาหารและ
เจริญเติบโตของสัตวน้ําเศรษฐกิจนานาชนิดๆและเมื่อปาแสมมีเพิ่มขึ้นก็ทําใหความเร็วของกระแสน้ําลดลงทํา ใหตะกอนดินที่
พัดมากับกระแสนําตกตะกอนทับถมเกิดแผนดินงอกออกมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีไดกําหนดปรัชญาไววาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และกําหนดวิสัยทัศนไววา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตและบูรณา
การภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาสากลเพื่ อการพัฒนาใหเขมแข็งและยั่งยืนการที่นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจะเกิดผลในทางปฏิบัติไดนั้นนอกจากมาตรการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติการของเจาหนาที่รัฐบาลแลวความ
รวมมือของภาคประชาชนในลักษณะองคกรชุมชนหรือเครือขายกลุมชาวบานโดยยึดหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปญญาชาวบานยังมีความสําคัญยิ่งซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ จันทรโอชานายกรัฐมนตรี แถลงตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ นโยบายขอที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืนขอ9.1 สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว สรางโอกาสในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนอันเกิดขึ้นจากการ
ใช ทรั พยากรพั นธุ กรรมอยางยุ ติธรรมและเทาเที ยม เพื่อสร า งความเปนอยู ที่ดี ข องประชาชน ความมั่ นคงทางดานอาหาร
สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชนและการพัฒนาเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใหการคุมครอง เพื่ อใหเกิดความ
ปลอดภัยทางสังคมดังนั้นประเด็นสําคัญของโครงการวิจัยการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูปาแสมเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงของชุมชนบานเกาะแมว-แหลมหญา ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน คือ ทําอยางไรที่จะใหชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญของปาแสมและปา
ชายเลนอั นจะนําไปสู การสร างฐานทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อมอย างยั่ง ยื นและยกระดั บ ระดั บคุ ณภาพชี วิต ของ
ประชาชน
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1.เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบของปญหาการกัดเซาะชายฝงเกาะแมว-แหลมหญา จังหวัดจันทบุรี
2.เพื่อศึ กษารู ปแบบวิธีการถายทอดภูมิป ญญาชาวบ านในการอนุรักษและฟนฟูค วามหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรั พ ยากรชายฝ ง และการลดการกั ด เซาะชายฝ ง เกาะแมว-แหลมหญ า และเพิ่ ม ศั ก ยภาพกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี
3.เพื่อศึกษาลักษณะและการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา
ชาวบานและสรางเครือขายประชาสังคมของชุมชนเกาะแมว-แหลมหญา จังหวัดจันทบุรี

ไพพ

วิธีการดําเนินการวิจัย

ผลการวิจัย

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

โครงการวิ จัย การบู รณาการการบริ ห ารจั ดการสิ่ ง แวดล อมและการพั ฒ นาคุ ณค าความหลากหลายทางชี วภาพ
กรณี ศึ กษาการอนุ รั กษ แ ละฟนฟู ป าแสมเพื่ อลดการกั ด เซาะชายฝ ง ของชุ ม ชนบ านเกาะแมว-แหลมหญ า ยึ ด หลั กปรั ช ญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยงและภู มิปญ ญาชาวบานเปนการวิจัยเชิ งปฏิ บัติ การแบบมีสวนร วม (Participatory Action Research)
ระหวางภาคีเครือขายตางๆประกอบดวย ชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรอาวบางกะไชย กลุมประมงพื้นบานปากน้ําแขมหนู
นายศรี สุวรรณ วิเชี ยรผูใ หญบาน หมู1 4 นายสุทัศ น คําผั นผูใหญบานหมู16 ศูนยอนุรักษท รัพยากรทางทะเลและชายฝง ที่
1 (ระยอง) องคการปกครองสวนทองถิ่นชาวบานในชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีวิธีดําเนินการวิจัยมีดังตอไปนี้
1.ขั้นตอนการเตรียมความพรอมของนักวิจัยและชุมชนที่อาศัยอยูบานเกาะแมวซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการ
วิจัยเฉพาะพื้นที่บานเกาะแมวเนื่องจากไมสามารถเดินทางไปยังบานแหลมหญาที่ตั้งอยูบนเกาะกลางน้ําเขตพื้นที่หมูที่ 2 ของ
ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีได การศึกษาเริ่มจากนักวิจัยลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพบปะกับทีมนักวิจัยชุมชนโดยใชเวที
พบปะแลกเปลี่ยนเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและกระบวนการวิจัยและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย
รวมทั้งการแกนนําในชุมชนที่สามารถทํางานรวมกันโดยใชวิธีการปรับแนวความคิดกระบวนการในการทํางานรวมกัน
2.ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูโดยแกนนําที่เปนตัวแทนของชุมชนและเปนนักวิจัย
ชาวบานของโครงการวิจัยรวมกันจัดเก็บขอมูลเบื้องตนของชุมชนที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เมื่อปาชายเลนถูกรุกรานกลายเปน
นากุงและความหลากหลายทางชีวภาพลดลง อาศัยการรวมกลุมของชาวบานเพื่อสรางกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของกลุม
ดวยการมีสวนรวมในการสรางจิตสํานึกตระหนักถึงผลกระทบของการกัดเซาะชายฝงโดยใชภูมิปญญาชาวบานที่มีอยูของชุมชน
ที่มีศักยภาพมาสรางกิจกรรม
3.ขั้นตอนการถายทอดองคความรูภูมิปญญาชาวบานโดยการปลูกปาแสม
4.ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของการวิจัยโครงการถายทอดผลการวิจัยไปใชประโยชนโดยการจัด
เวทีคืนขอมูลการวิจัยใหชุมชน

มห
าว

ิทยา

ผลจากการวิเคราะหขอมูลสามารถตอบวัตถุประสงคไดดังนี้
1. สาเหตุและผลกระทบของปญหาการกัดเซาะชายฝงเกาะแมวจังหวัดจันทบุรี มี 2 สาเหตุไดแก 1.คลื่นลมแรงทํา
สงผลทําใหเกิดคลื่นสูงปะทะกับชายฝงอยางรุนแรงเนื่องจากชายฝงที่มีความลาดชันนอย น้ําทวมไดงาย ตะกอนที่ประกอบกัน
เปนชายฝงเปนทรายปนดินเหนียวซึ่งรวนจับตัวไมแนนและชายฝงที่เป ดโลงรับมรสุมโดยตรง 2. การทํานากุงโดยการสูบน้ํา
ทะเลเขาสูนากุงหลังหาดและมีถนนสรางชิดชายฝงมากซึ่งอาจจะทําเกิดการทรุดตัวของถนนและมีผลกระทบถึงการเคลื่อนตัว
ของตะกอนดิน ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝงบานเกาะแมวมี 1) การเปลี่ยนสภาพของพื้นที่จากนาขาวกลายมาเปนนากุง
และถูกกัดเซาะจนกลายเปนทะเล 2) สัตวน้ําในทะเลลดนอยลงสัตวน้ําวัยออนไมมีที่อยูอาศัยเนื่องจากปาแสมถูกทําลายทําให
สัตวน้ําที่จับไดมีขนาดเล็กขายไมไดราคาไมคุมกับคาโสหุยที่เสียไปทําใหรายไดของชาวบานลดลง
2. รูปแบบวิธีการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากร
ชายฝงและการลดการกัดเซาะชายฝงเกาะแมวและเพิ่มศักยภาพกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
เทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี พบวา 1.รูปแบบวิธีการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการ
อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝงและการลดการกัดเซาะชายฝงเกาะแมวดวยการจัดเวที
ประชุมเชิงปฏิบัติการถายทอดภูมิปญญาแสมจากผูใหญในชุมชนและนอกชุมชน2)รูปแบบวิธีการและการเพิ่มศักยภาพการ
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บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล อมของเทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิ งห อํ าเภอแหลมสิงห จัง หวัดจั นทบุ รี
คณะวิจัยพบวาสามารถนํากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research) มาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงหดวยการสงเสริมการมีสวนรวมของคน
ในชุมชน โดยใหคนในในชุมชนไดมีโอกาสเขามาเปนนักวิจัยรวมกันในการรวมคิด วางแผนและตัดสินใจในการแกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝงในพื้นที่บานเกาะแมวที่ผานมาพบวาทางเทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงหมีกลไกขับเคลื่อนการทําประชาสังคม
เพื่อคนหาและแนวทางแกไขอยูแลวแตจากที่คณะวิจัยไดศึกษาแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงห พบวามี
การระบุถึงแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวแบบกวางๆไมไดระบุพื้นที่และแผนการทํางานดังนั้น
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี จึงไดนํากระบวนการวิจัย
แบบมี สวนร วมมาบู รณาการกั บ การเรี ยนการสอนในรายวิช าการวิ เ คราะห โ ครงการและการบริห ารโครงการด วยการให
นักศึกษาลงพื้นที่สัมภาษณเพื่อศึกษาสภาพปญหาและคนวิธีการแกไขอยางเปนระบบและนําเสนอขอมูลที่คนพบตอชุมชนบาน
เกาะแมวผานเวทีคืนขอมูลการวิจัยใหชุมชนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลปากน้ํา
แหลมสิงหตอไป
3.ผลการศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนองคกรชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ภูมิปญญาชาวบานและสรางเครือขายประชาสังคมของชุมชนเกาะแมว จั งหวัดจั นทบุรีพบว า1) ลักษณะการนํานโยบายไป
ปฏิบัติโดยองคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานพบวา1)คณะกรรมการการแกไขปญหา
การกัด เซาะชายฝง ไดมี กิจกรรมการปลูกป าชายเลนทั้ ง ตนโกงกางและต นแสมในวาระสําคั ญต างๆโดยการสนับ สนุนของ
หนวยงานภาครัฐไดแกเทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงห ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่1 (ระยอง) เปนตน 2)
การสรางเครือขายประชาสังคมของคณะกรรมการการแกไขปญหาการกั ดเซาะชายฝ งพบวาการทํางานของคณะผูวิจัยเป น
ตัวเชื่อมระหวางคณะกรรมการการแกไ ขป ญหาการกัด เซาะชายฝง กับ กลุ มประมงพื้นบานอื่นๆไดแ ก กลุ มประมงพื้นบาน
ปากน้ําแขมหนู ชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอาวบางกะไชย ผานการเขารวมกิจกรรมที่ทางคณะผูวิจัยไดจัดขึ้น
เชนการประชุมเชิงปฏิบัติการตางๆทําใหแกนนํามีโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลกันทําใหเกิดเปนเครือขายประชาสังคม
แตพบปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความไมเขาใจกันระหวางชาวบาน นายทุนและภาครัฐอันจะเปนบทเรียนใหเกิดการเรียนรู
รวมกั นทั้ง ผูมีส วนเกี่ยวข อง ผูมีส วนไดสวนเสีย ผูศึ กษารัฐประศาสนศาสตร นั กวิจัย และนักศึ กษาไดถ อดบทเรีย นจากสิ่ง ที่
เกิดขึ้นเพื่อใชเปนบทเรียนในการทํากิจกรรมตางๆรวมกับชุมชนตอไป
ภาพกิจกรรม
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1. ขอคนพบเรื่องความรูสําหรับชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝง คณะวิจัยคนพบวาในอดีตประมาณ
50ป ที่แ ลวพื้นที่บ านเกาะแมวชาวบานส วนใหญ มีอาชี พทํ านาปลูกขาวโดยมีห ลักฐานเป นโฉนดที่ ดินของชาวบานที ่ ระบุวา
บริเวณประตูน้ําที่อยูตั้งอยูหางจากถนนปจจุบันประมาณ 1 กิโลเมตรเคยเปนนาขาวที่อาศัยน้ําฝนในการทํานามีประตูกันน้ําที่
ปองกันน้ําทะเลไหลเขาสูที่นาถัดจากประตูน้ําไปเปนชายฝงทะเลที่มีปาชายเลนอุดมสมบูรณมีตนแสมมีขนาดใหญขึ้นหนาแนน
ตอมาชาวบานเริ่มตัดตนแสมออกเพื่อตองการนําเรือเขามาจอดเทียบบริเวณบานเพื่อสะดวกในการขนสงสัตวทะเลที่จับไดเขา
บานไมตองเดินไกลทําใหปาแสมถูกทําลายจนหมดและเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากการทํานาขาวมาเปนทํานากุงทําใหเกิด
ป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ ง กั ด กิ น พื้ น ที่ เ ข ามาเรื่ อยๆเนื่ อ งจากคลื่ นลมบริ เ วณดั ง กล าวมี ค วามรุ นแรงซ้ํ า ยั ง ไม มี ป าแสมที่
เปรีย บเสมือนกําแพงธรรมชาติ ที่ คอยลดแรงปะทะของคลื่นลมจนในที่สุ ดพื้ นที่นาข าวกลายเป นทะเลดั งที่ เ ห็นในป จจุ บั น
ซึ่งวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝงบานเกาะแมวคณะวิจัยพบวาควรสงเสริมใหชาวบานในพื้นที่เขามามีสวนรวมตั้งแต
เริ่ มต นต นและต องให มี สวนร วมในกิ จกรรมต างๆให มากที่สุ ดคณะผู วิจัยจึ งได เป ดโอกาสประชาชนใหเ ขามามี สวนร วมกั บ
โครงการวิจัยผานแกนนําชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอาวบางกะไชยซึ่งที่ผานมาคณะวิจัยไดติดตอกับนายสุทัศน
คําผัน ผูใหญบานหมู1 6 เปนหลักเนื่องจากพบวาเปนแกนนําทีไ่ ดดําเนินการปกแนวไมไผบริเวณชายฝงบานเกาะแมวหมู16และ
บานเขานอยหมู14 ซึ่งจากการพูดคุยกันในเบื้องตนกับแกนนําเรื่องการมีสวนรวมของชาวบานในพื้นที่แนวปกไมไผแตไดรับ
คําตอบจากแกนนํ าวาชาวบานในพื้ นที่ทั้ ง 2 หมูบานไม ใหค วามสนใจและมีส วนร วมกับโครงการปกไมไผ ในพื้ นที่เ พื่อแกไ ข
ปญหาการกัดเซาะชายฝงเนื่องจากชาวบานไมมีเวลาตองทํามาหากินแตเมื่อคณะวิจัยไดมีโอกาสสัมภาษณชุมชนกลับพบวาการ
ทํางานของผูใหญบานเปนการทํางานระหวางผูใหญหมู16 บานกับหนวยงานของภาครัฐคือเทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงห
และศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่1(ระยอง)เทานั้นไมไดดึงเอาชาวบานที่เปนเจาของพื้นที่เขามามีสวนรวมใน
การตั ดสินใจ จนภายหลัง เกิดป ญหาเนื่องจากชาวบ านที่ เปนเจาของที่ดิ นบริเ วณแนวปกไมไ ผเริ่ม ตอต านการทํางานเพราะ
ผูใ หญ บ านได มี ป ญ หากับ ชาวบ านเรื่ องการแจ ง ความให ตํ ารวจมาจั บ ชาวบ านที่ ตั ด ต นไม ใ นที่ ดิ นของตั วเองสอดคล องกั บ
ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์และคณะ(2546)ไดอธิบายหลักการฟนฟูปาชายเลนโดยการชุมชนมีสวนรวม ดังนี้ 1. การใหชุมชนมามี
สวนรวมตั้งแตเริ่มตนของการฟนฟู เชน ตั้งแตขั้นตอนของการวางแผน เพื่อใหมั่นใจวาอยูบนพื้นฐานของความตองการของ
ชุมชนอยางแทจริง เชน การใหชุมชนมีความเขาใจถึงเหตุผลวาทําไมจึงตองการมีการฟนฟูปาชายเลน การเลื อกพื้นที่ที่จะทํา
การฟนฟู วิธีการฟนฟูที่ชุมชนจะทําใหและมีความเหมาะสม วันที่จะทําการปลูก ไปจนถึงขั้นตอนของการดูแลบํารุงรักษาและ
การปลูกซอมแซม เปนตน 2. การสรางจิตสํานึกและการเสริมสรางแรงจูงใจตาง ๆ ใหกับชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความรูความ
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เขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศและความสําคัญของปาชายเลน และการทําใหชุมชนทราบวาตนเองเปนผูที่จะไดรับผลประโยชนจาก
การฟนฟู เชน ปาชายเลนจะเปนกําแพงธรรมชาติเปนแหลงเพาะขยายพันธุสัตวน้ําและเปนแหลงไมใชสอยในอนาคต
2. ข อค นพบเรื่ ององค ความรู ด านสาเหตุ แ ละผลกระทบการกั ด เซาะชายฝ ง ของชุ ม ชนบานพบว าจากสั ม ภาษณ
ชาวบานถึงผลกระทบเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออมพบวาพื้นที่บานเขานอยหมูท1ี่ 3 และ14ที่เปนพื้นที่ปกแนวไมไผชะลอคลื่น
ระยะที่2จํานวน 3 กิโลเมตรติดตอกับแนวไมไผเกาของบานเกาะแมวหมู 16ที่ทําแนวปกไมไผชะลอคลื่นเพื่อแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงเนื่องจากปาแสมที่เคยมีอยูและสรางความอุดมสมบูรณมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเปนที่อยูอาศัยของสัตว
ทะเลนอยใหญหลากหลายชนิดที่อาศัยหากินและขยายพันธุใหชาวบานไดอาศัยทํามาหากินเพียงออกเรือหางจากชายฝงไมมา
กงก็ได ปลาเต็มลําเรือเมื่ อปาแสมถูกทํ าลายความหลากหลายทางชีวภาพลดลงทําใหปจจุ บันชาวบานต องออกไปหาปลาใน
บริเวณที่ไกลขึ้นแตปริมาณปลาและสัตวน้ําที่จับไดมีปริมาณที่นอยและมีขนาดเล็กไมคุมกับคาโสหุยที่ใชในการทําการประมงใน
แต ล ะครั้ ง ซ้ํ า ยั ง ได รั บ ผลกระทบจากเรื ออวนลากที่ แ วะเวี ย นเข ามาจั บ ปลาบริ เ วณชายฝ ง บ านเกาะแมวเป นระยะๆซึ่ ง
เปรียบเสมือนการซ้ําเติมปญหาในพื้นที่ใหมีมากขึ้นกวาเดิมสอดคลองกับวิสุทธิ์ ใบไม (2538) ไดอธิบายภูมิปญญาไทยกับการใช
ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพของทองถิ่น การพัฒนาอยางยั่งยืนโดยไมฝนธรรมชาติเปนแนวทางการพัฒนายุคใหมที่มีความ
โยงใยไปถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนโดยเฉพาะทรัพยากรดานความหลากหลายทางชีวภาพที่บรรพบุรุษของเราได
หยิบมาใชสอยอยางทะนุถนอมเปนเวลายาวนานนับพัน ๆ ปและไดสั่งสมความรูความเขาใจในการใชทรัพยากรชีวภาพอยาง
ยั่งยืนมาโดยตลอดในรูปแบบของหมอชาวบานที่ใชวิธีการรักษาโรคภัยไขเจ็บแบบโบราณจากพืชสมุนไพรที่หาไดจากปาเขา
ลําเนาไพรที่มีอยูมากมายในอดีตและในรูปแบบของเกษตรพื้นบานที่พัฒนาและรักษาพันธุพืชอาหารและพันธุสัตวเลี้ยงการ
ดํารงชี วิต บรรพชนไทยได สั่ง สมความรู ความเข าใจและไดใ ชท รัพ ยากรชี วภาพที่มี อยู อยางอุ ดมสมบูร ณอย างชาญฉลาดใน
ภาพลักษณของ ภูมิปญญาชาวบานและปราชญชาวบานแตเปนเรื่องที่นาเสียดายอยางยิ่งที่ทรัพยากรบุคคลทั้ง 2 ประเภทนี้ได
ถูกทอดทิ้งและอาจถูกเหยียดหยามวาเปนคนโบราณลาสมัยไมพัฒนาตามกระแสการพัฒนาโดยนักพัฒนายุคใหมที่มีแนวคิด
แบบตะวันตก ในชวง 20-30 ปที่ผานมาทําใหประเทศไทยเราตองสูญเสียปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่นไปพรอม ๆ กับ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอยางนาเสียดายยิ่งเสมือนเปนการทุบหมอขาวของตัวเองอยางนาละอายใจและไมนา
ให อภั ย ครั้นเมื่ อกระแสการพั ฒนาตามแบบตะวั นตกได ชี้ นําว าการพั ฒ นายุค ใหม จะต องเน นการพั ฒ นาอย างยั่ ง ยื นกลุ ม
นักพัฒนาของไทยเราก็ตองสนองตอบกระแสการพัฒนาแนวใหมตามไปดวยแทที่จริงแลวก็ไมนาจะเรียกวาเปนการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนยุคใหมเพราะแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้นเปนวิถีชีวิตของบรรพชนไทยในอดีตไดถือปฏิบัติตอกันมา
เปนเวลานานนับพัน ๆ ปเพียงแตเราไมไดใสใจในภูมิปญญาไทยและแนวความคิดของปราชญชาวบานของเราเทานั้นเองเสมือน
วาอยูใกลเกลือกินดางฉันใดก็ฉันนั้น
3. ขอคนพบเรื่องถายทอดภูมิปญญาการปลูกปาแสมสูชุมชนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน
พบวาพื้นดินในบริเวณชายฝงบานเกาะแมวเปนทรายปนดินเหนียวซึ่งรวนจับตัวไมแนนมีการทับถมของตะกอนดิน และที่อยู
อาศัยของสัตวจําตางๆเชนหอยนานาชนิดทําใหพื้นดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนแสมซึ่งตนแสม
เองก็เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของสัตวน้ําและรากพิเศษเรียกวารากหายใจโผลจากดินหรือโคลนมีมีรากแกว เปนขนแข็ง
และงอนขึ้ นจึง สามารถยึดเหนี่ย วดินไวไ ดแน นจะทําใหเกิ ดดินงอกและเกิดเปนแผนดิ นใหม เมื่อมี ตนแสมขึ้ นหนาแน นก็จะ
กลายเปนฉากกําบัง ปองกันคลื่ นลมกัด เซาะชายฝง เปนอย างดีดัง ตัวอย างที่ บานเขาน อยหมู 14 ชาวบานทานหนึ่งกลาวว า
เมื่อกอนพื้นที่ตรงนี้ยังเปนพื้นดิ นที่ชาวบานใชอาศัยทํามาหากิ นอยู เลยแตเมื่อปาแสมถูกทําลายพื้นที่ชาวบานถูกกัดเซาะจน
กลายเปนทะเลจนเมื่อมีโครงการปกไมไผก็มีตนแสมขึ้นและเจริญเติบโตขึ้นเปนดงเลียบไปตามแนวชายฝงทําใหผืนแผนดินงอก
ออกไปในทะเล คณะวิจัยไดเล็งเห็นถึงประเด็นนี้เพราะปญหาการกัดเซาะชายฝงเปนปญหาที่สําคัญของตําบลเกาะแมวและ
การศึกษาของผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้คนพบตรงกับโครงการวิจัยในครั้งนี้คือการปลูกปาชายเลนโดยเฉพาะตนแสมซึ่ง
วิธีการปลูกทําไดดวยขุดยายตนแสมจากบริเวณที่หนาแนนไปปลูกยังบริเวณที่มีตนแสมนอยหรือไมมีเลยโดยเปนการชวยขยาย
พื้นที่ปาแสมใหมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากธรรมชาติของแสมที่ขยายพันธุโดยเมล็ดที่มีคุณลักษณะลอยน้ําอาศัยคลื่น ลมใน
ทะเลชวยพัดไปเกิดยังที่แหงใหมทําใหบริเวณแนวแสมไมคอยมีตนแสมงอกเทาที่ควรตอมาเมื่อมีการปกแนวไมไผกันคลื่นทําให
เมล็ดแสมไมลอยออกไปไกลพื้นที่แตแนวปกไมไผแมทําใหเมล็ดแสมลอยไปติดแนวไมไผไมถูกพัดไปที่อื่นก็ตามแตสิ่งที่เกิดขึ้น
คือการงอกขึ้นหนาแนนเปนกระจุกไมกระจายไปในพื้นที่การขุดยายจึงเปนวิธีที่จะชวยใหแสมกระจายเต็มพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว
สอดคลองนพรัตน บํารุงรักษ (2535) ไดอธิบายวา ปาชายเลนเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญอยางยิ่งทั้งในดาน
การปาไม การประมง และสิ่งแวดลอดังนี้ 1. ในดานปาไม ไมจากปาชายเลน โดยเฉพาะไมโกงกางนํามาทําฟน เผาถาน ใหถาน
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ที่มีคุณภาพดีไมในปาชายเลนอีกหลายชนิดนําไปทําสิ่งกอสราง เฟอรนิเจอร และกลั่นเอาสารเคมีที่เปนประโยชน เชน แทนนิน
แอลกอฮอร กรดน้ําสมและน้ํามันดิน 2. ในดานการประมง ปาชายเลนเปนแหลงขยายพันธุและที่อยูอาศัยของสัตวนานาชนิด
เชน กุง โดยมีคนศึกษาพบวามีประมาณ 16 ชนิด กุงบางชนิดอาจมีการวางไขในทะเลลึกแลวมาเติบโตในชายฝง ขณะที่สัตวน้ํา
บางชนิ ดอาจใชบ ริเ วณป าชายเลนเปนทั้ งแหลง เกิ ด และอาศัย จนเติบ โตสื บพั นธุต อไป สั ต วน้ําประเภทปลาก็ เช น เดี ยวกั บ
ประเภทกุงที่บางชนิดเขามาเลี้ยงตัวในวัยออนในแหลงน้ําชายฝงอันอุดมสมบูรณ จนเจริญเติบโตแลวออกสูทะเลเพื่อการแพร
พันธุตอไปแตบางชนิดก็มีถิ่นอาศัยตั้งแตเกิดจนตายในบริเวณเดียวกันและพบปลาในวัยออนอาศัยบริเวณชายฝงมากที่สุด สัตว
น้ําประเภทหอยที่มีคาทางเศรษฐกิจที่พบบริเวณปาชายเลนและพื้นที่ใกลเคียง เชน บนที่ราบดินเลน ที่ราบดิ นทรายปนเลน
ไดแก หอยนางรม หอยแมลงภู หอยแครงและหอยพง นอกจากนี้สัตวประเภทปูจะพบมากชนิด 3 ในดานสิ่งแวดลอม ปาชาย
เลนมีความสําคัญในดานการอนุรักษพื้นที่ชายฝงทะเลโดยเฉพาะชวยลดภาวะน้ําเสียและยังชวยทําใหเกิดการงอกของแผนดิน
ขยายออกไปสูทะเลอีกดวย ความสําคัญของปาชายเลนดานการอนุรักษพื้นที่ชายฝงทะเลนั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 1 )ปาชาย
เลนเปนฉากกําบังภัยธรรมชาติ เพื่อปองกันลมพายุ มรสุมตอการพังทลายของดินที่อยูบริเวณชายฝงทะเล 2)ปาชายเลนชวย
ปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ รากของตนไมในปาชายเลนที่งอกเหนือพื้นดิน จะทําหนาที่คลายตะแกรงธรรมชาติ คอยกลั่นกรอง
สิ่งปฏิกูลตางๆที่ มากับกระแสน้ํา ทําใหแมน้ํา ลําคลอง และชายฝงทะเลสะอาดขึ้น 3) ปาชายเลนชวยทําใหพื้นดินบริเวณ
ชายฝงทะเลงอกขยายออกไปในทะเล รากของตนไมในปาชายเลน นอกจากจะชวยปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษแลว ยังชวยให
ตะกอนที่แขวนลอยมากับน้ําทับถมเปนดินงอกใหม เมื่อระยะเวลานานก็จะขยายออกไปในทะเลเกิดเปนหาดเลนอันเหมาะแก
การเกิดพันธุไมปาชายเลน
4. ขอคนพบเรื่องการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรคณะวิจัยพบวาการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นคือ
เทศบาลตําบลปากน้ํ าแหลมสิ ง ห ในเรื่องการแก ไ ขป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ ง บานเกาะแมวนั้นมี หลั กการทํางานที่ ยึด หลั ก
กฎหมายเปนหลักในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่แบบตรงไปตรงมาเนื่องจากที่ดินบริเวณที่ถูกกัดเซาะเขามาจน
กลายเปนทะเลในปจจุบันนั้นเดิมเปนที่ดินที่ชาวบานเปนผูถือกรรมสิทธิ์โดยมีโฉนดที่ดินเปนหลักฐานเพีย งแตวาปจจุบันไมมี
เนื้อที่ดินเหลืออยูแลวเพราะถูกน้ํากัดเซาะหายไปหมดซึ่งในทางกฎหมายก็ใหอํานาจเนื่องจากแนวการตีความกฎหมายของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถือวาเอกชนไดเจตนาสละกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นแลวมีกฎหมายรองรับคือกฎหมายแพงและ
พาณิชยตามมาตรา1304ที่ระบุวาทะเลเปนสาธารณะสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกันแตในขอเท็จจริง
พบวาชาวบานยังคงมีการเสียภาษีภาษีบํารุงทองที่ใหกับเทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงหอยูทุกปทําใหชาวบ านไดอางสิทธิใน
ครอบครองที่ดินอยูเสมอทําใหการทํางานในพื้นที่เปนไปดวยความลําบากเนื่องจากการทํางานของหนวยงานภาครัฐไมชัดเจน
สอดคลองกับ นั นทวั ฒน บรมานันท และแกวคํ า ไกรสรพงษ (2544) ได เสนอประเด็นที่ ควรพิจารณาเกี่ยวกับการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับบทบาทที่จําเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไววาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรมียุทธศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการแปลง
ความหมายมาเป นความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ การและการดําเนิ นการขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นนั่ นคือการกํ าหนด
ยุทธศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความมุงหมายของยุทธศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคือการ
กําหนดลําดับความสําคัญสําหรับการดําเนินการที่อยูบนฐานทางความเห็นขอทองถิ่นวาอะไรคือสิ่งสําคัญและควรไดรับความ
สนใจและควรเปนความเห็นจากองคกรชุมชนและประชาชนดวย
5. ขอคนพบเรื่องคุณภาพชีวิตพบวาคุณภาพชีวิตของชาวบานเกาะแมวพบวาชาวบานมีป จจัย 4 ครบถวนไดแก มี
อาหารการกินที่ดีทําให มีรางกายอวนทวนสมบูรณ คนชราในชุมชนไดรับการดูแลตามอัต ภาพ ชาวบานในชุมชนสวนใหญ มี
อาชีพประมงพื้นบานมี รายไดดี มีที่อยูอาศัยที่แข็งแรงแตมีขนาดเล็กและปลูกชิดติดกันเนื่องจากมีพื้นที่นอยคนในชุมชนสวน
ใหญเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน ความดันและโรคหัวใจจากสภาวะอวนมีสอดคลองกับกับ ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543) อธิบายวา
คุณภาพชี วิต หมายถึ งคุ ณภาพในดานสุ ขภาพ สั งคม เศรษฐกิ จ การศึกษา การเมื องและศาสนาซึ่ง เป นค าเทีย บเคีย งไม มี
กฎเกณฑตายตัวแนนอน กลาวคือ ทุกคนหรือทุกประเทศอาจจะกําหนดมาตรฐานตางๆ กันไปตามความตองการ และความ
ตองการคุณภาพชีวิตนี้จะเปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลเวลาและกาลเทศะหรือคุณภาพชีวิต ยังหมายถึงชีวิตของบุคคลที่สามารถ
ดํารงชีวิต อยูร วมกั บสัง คมไดอย างเหมาะสม ไมเป นภาระและไมกอใหเ กิดป ญหาแกสั งคม เปนชี วิตที่ สมบู รณทั้ งรางกาย
จิตใจ และสามารถดํารงชีวิตที่ชอบธรรมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและคานิยมสังคม ตลอดจนแสวงหาสิ่งที่ตนปรารถนาให
ไดมาอยางถูกตองภายใตเครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู
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การศึกษาถึงแนวทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน
ในแหลงทองเที่ยว“ปลายเลโฮมสเตย”อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
A Study of the Communication Approach Used to Develop the Eco-tourism
Attraction Site Named ' Plaile Homestay' in Khlung District,
Chanthaburi Province.
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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ตุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง แนวทางการสื่ อ สารเพื่ อ การพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
อย า งยั่ ง ยื น ในแหล ง ท อ งเที่ ย ว“ปลายเลโฮมสเตย ” อํ าเภอขลุ ง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก
นักทองเที่ยงที่เขามายังแหลงทองเที่ยวปลายเลโฮมสเตย จํานวน 384 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามปลายปด
และปลายเปด สถิติที่ใชในการวิจัยไดแกคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย ตามองคประกอบ
ของการทองเที่ยวเชิง นิเวศ 4 ดาน โดยพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจดานพื้นที่เกี่ยวกับ ความสมบูรณของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ดานการจัดการมีความพึงพอใจตอครัวปลายเลที่มีการจัดสวนอยูในพื้นที่ที่เหมาะสม ดานกิจกรรมและกระบวนการ
สงเสริมการทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอมุมเก็บภาพที่ระลึกที่มีความหลากหลาย และดานการมีสวนรวมจากภายนอก มีความ
พึงพอใจตอปาย Clean Food Good Taste ทําให มั่นใจวาอาหารที่ปรุงจากครัวปลายเลถูกสุขลักษณะ 2) แนวทางการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ อยางยั่งยืนนั้น ปลายเล โฮมสเตยจัดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณมี
จุดเดนของพื้นที่มีความเหมาะสมสําหรับการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ สิ่งสําคั ญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเปนการ
รักษาความสมบูรณของธรรมชาติ คือการใชแนวทางการสื่อสารเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับทราบขอตกลงในการปฏิบัติตัวที่เขา
มาทองเที่ยวยังพื้นที่ของปลายเล โฮมสเตย ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหความสมบูรณของธรรมชาติคงอยูอยางยั่งยืนตอไปโดย
ผลการวิจัยการจัดการดานการสื่อสารของผูประกอบการกับนักทองเที่ยวซึ่งมีกระบวนการสื่อสารประกอบดวย (1) ผูสงสาร
ไดแก ผูประกอบการปลายเล โฮมสเตย (2) สาร ไดแก การแจงขอปฏิบัติตนที่ถูกตองในแตละจุดของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ที่นักทองเที่ยวตองใหความรวมมือเพื่อคงความยั่งยืนของการทองเที่ยว เชิงนิเวศ(3) สื่อ / ชองทางการสื่อสาร ไดแก ปายแจง
ขอปฏิบัติ สื่อบุคคล (4) ผูรับสาร ไดแก นักทองเที่ยวที่เขามายังแหลงทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย โดยพบวาปลายเล โฮมสเตย
มีการแจงเตือนขอปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับทราบและปฏิบัติตนไดถูกตองอยูในระดับปานกลาง
คําสําคัญ: แนวทางการสื่อสาร,ทองเที่ยวเชิงนิเวศ,ปลายเล โฮมสเตย
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The objective of this research was to study the communication approach used to develop the
eco-tourism attraction site named ' Plaile Homestay' in Khlung district, Chanthaburi province. The research
sample included 384 tourists who paid a visit to the premises. The tools used in this research were the
questionnaire forms of both open-ended and close-ended. The statistical tools included values of the
frequency, the percentage, the average, and the standard deviation.
The study has found that; 1) The tourists' satisfaction of ' Plaile Homestay' can be categorized,
according to the eco-tourism principles, into four aspects which were as follows; 1) the majority were
satisfied with the richness of natural resources. 2) Regarding the management aspect of this premises
found that it was in the suitable location. 3) In the aspect of activities and tourism promotion, they were
satisfied with the variety of photogenic sceneries available at the premises. 4) Finally, in the aspect of
supports from the outside, the tourists were delighted to see the sign of ' Clean Food Good Taste' which
could reassure them that the food cooked from the premises are safe for consumption. 2) The
communication approach used for the development of sustainable eco-tourism attraction site, Plaile
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Homestay could be qualified to be a proper eco-tourism attraction site. The keynote of being an ecotourism attraction site is the means of using communication channel to ensure that the tourists would
fully understand and appreciate about what to do and not to do during their stay at Plaile Homestay. This
is truly essential and necessary for the preservation of natural resources. By studying this communication
management process , it can be concluded that the process begins from (1) the sender who is principally
the entrepreneur of Plaile Homestay, (2) the message itself is essentially an agreement between Plaile
Homestay and its visitors whom are expected to behave and be aware of the preservation of natural
resources for sustainable eco-tourism, (3) the communication channel which can be seen on the premises
such as the notice of Dos and Don'ts, and (4) the message recipients who are the tourists or visitors of
Plaile Homestay and it can be found that Plaile Homestay has informed moderately the torurists or
visitors about what to do and not to do while they are staying at the premises.
Keyword: Communication approach, Eco-tourism, Plaile Homestay, attraction
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ตามมติ เ อกฉั นท ข องสหประชาชาติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 21 ในป พ.ศ.2510 อั น เป น ป ท อ งเที่ ย วสากลว า
“การท อ งเที่ ย วเป น กิ จ กรรมพื้ น ฐานที่ ม นุ ษ ยชาติ ต อ งการมากที่ สุ ด ควรที่ รั ฐ บาลของทุ ก ประเทศและมนุ ษ ย ทุ ก คน
จะสนับ สนุน ” (Burkart & Medlik,1985) จัง หวัด จั นทบุ รี ถู กจัด ใหเ ป นเมื องท องเที่ ย วการพั ฒ นาด านการท องเที่ ย ว
ของจังหวัดจันทบุรี ไดมีนโยบายใหความสําคัญเปนอยางมาก มุงเนนการเสริมสรางศักยภาพดานการทองเที่ยว โดยการพัฒนา
เสนทางเชื่อมโยงเขาสูแหลงทองเที่ยว การประชาสัมพันธและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมี
คุณภาพเพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว (กลุมงานพัฒนาจังหวัดจันทบุรี,2557)กลุมงานยุทธศาสตร)
ความโดดเดนของจังหวัดจันทบุรีที่ มีความอุดมสมบูร ณ ของทรั พยากรทางธรรมชาติซึ่งเปนตนทุนที่ดีให กับจัง หวัดจั นทบุ รี
สง ผลให ด านการท องเที่ ย วมี ค วามพร อมทั้ ง การท องเที่ ย วทางบกและทางน้ํ าได แก ช ายหาด ทะเล น้ํ าตก ภู เ ขา แหล ง
ประวัติศาสตร เปนตน สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดรูปแบบการทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีที่มีความหลากหลาย แตการพัฒนาสงเสริม
รูป แบบทองเที่ ย วใหม ๆ หรื อการสนั บสนุ นจุ ด ขายของแหล งท องเที่ย ว ผลิ ตภั ณฑการท องเที่ ยวที่ มีค วามโดดเดน และมี
ศักยภาพ ยังมีการดําเนินการนอยจึงจําเปนตองพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหสามารถรองรับ นักทองเที่ยวมี
ความสะดวกในดานการคมนาคมเขาสูแหลงทองเที่ยว และมุงเนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศ และเชิ งเกษตรมากขึ้น
เพื่อคงสภาพแวดลอมที่สวยงาม ปราศจากมลพิษอันเปนเอกลักษณของจังหวัด อยางยั่ง ยืน (กลุ มงานพัฒ นาจังหวั ดจันทบุ รี
,2557) สอดคลองตามยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ (ภาคบริการและการทองเที่ยว) สูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
และยั่งยืนในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รวมถึงยุทธศาสตรการพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน ภายใต
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 เพื่อใหเกิดรูปแบบการทองเที่ยวในลักษณะที่ยั่งยืน และนําไปสูการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) และอาจจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะเปนประโยชน ตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนทั้ง
ทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ การทองเที่ยวซึ่งมีแนวโนมของการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มี
รูปแบบของการทองเที่ยวที่มีหลากหลาย และนํามาซึ่งรายไดชวยสงเสริมสภาพความเขมแข็งดานเศรษฐกิจใหกับชุมชน สังคม
เป น อย า งดี รู ป แบบของการท อ งเที่ ย วที่ มี ค วามหลากหลายจึ ง เป น ทางเลื อ ก ในการสนองตอบต อ ความต อ งการ
ของนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี
รู ป แบบของการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศเป น การท อ งเที่ ย วอี ก รู ป แบบหนึ่ ง สํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วที่ ป ระสงค
การชื่นชมความงามจากธรรมชาติ การได ทองเที่ย วแตล ะครั้ง ของนั กท องเที่ ยวที่ชอบความสวยงามของธรรมชาติจึงไมใ ช
เพียงแตการเดินทางเพื่อมารับประทานอาหารหรือเพื่อเปนการเปลี่ยนบรรยากาศเทานั้น สิ่งที่นักทองเที่ยวตางตองการในการ
เดิ นทางเข ามาท องเที่ ยวยั งเป นการแสวงหาความหมาย และคุ ณคาของชี วิตจากสถานที่ ท องเที่ย วอีกด วยในปจจุ บันการ
ทองเที่ย วเชิ งนิ เ วศอยู ใ นความสนใจของนักท องเที่ ย ว การหาแหลง ท องเที่ ย วเชิง นิ เวศที่ มี ความสมบู รณ พ รอมสํ าหรั บการ
พักผอนจึงเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวตองการ ปลายเล โฮมสเตย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศใหมทามกลางธรรมชาติที่สมบูรณบน
เนื้อที่ 64 ไร ในอดีตพื้นที่นี้มีบางสวนเคยเปนที่ทํานามากอน ตอมา ไดมีการปลูกปาโกงกางเสริมมาโดยตลอดในระยะเวลา 20
ป จึง ทําให มีจํานวนป าโกงกางมากกว าพั นธไ มช นิด อื่น ๆ ปลายเล โฮมสเตย เป ดใหบ ริการทั้ง อาหาร ที่ พัก คางแรม และ
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กิจกรรมตาง ๆ สําหรับนักทองเที่ยว มีการจัดแบงพื้นที่ เปนสวนของครัวปลายเล จําหนายอาหารโดยเฉพาะอาหารทะเล ที่สด
สะอาด เนื่องจากอยูใกลแหลงจําหนายอาหารทะเลจึงไดเปรียบสามารถจัดหาวัตถุดิบไดสดอยูเสมอที่พักคางแรม โฮมสเตย ที่
แวดลอมไปดวยบรรยากาศของความเปนธรรมชาติ บริเวณดานหนาโฮมเสตย ติดลําคลองซึ่งเปนเสนทางสัญจรออกสูทะเลอาว
ไทย นอกจากนี้ยังมีสระน้ําขนาดใหญไวสําหรับการเลี้ยงปลา และจัดใหเปนจุดสําหรับการชมนกเหยี่ยวแดง ซึ่งมีความโดดเดน
มากกวาสถานที่อื่น เนื่องจากไมตองเดินทางออกไปชมนกเหยี่ย วไกล ในชวงเวลาประมาณ 5 โมงเย็น ของทุกวัน จะมีฝูงนก
เหยี่ยวแดงจํานวนมากบินวนคอยโฉบเฉี่ยวเหยื่อบนผิวน้ําในสระหนาโฮมสเตย ที่ทางพนักงานไดนํามาใหเปนประจําทุกวัน เมื่อ
ใกลเวลาให อาหารจะมีนกเหยี่ย วแดงทยอยบิ นวนเวียนมาเปนจํ านวนมาก จากการสอบถามพนักงานที่ คอยให เหยื่ อ ทําให
ทราบวานกเหยี่ยวแดงซึ่งในปจจุบันเปนจุดเดน ของพื้นที่นี้ แตเดิมมีจํานวนนอยไมกี่ตัว ตอมาไดมีการทดลองนําอาหารจําพวก
เครื่องในปลาเนื่องจากจะมีถุงลมทําใหเหยื่อลอยไดบนผิวน้ํา โดยวิธีการนํามาโปรยลงในสระดานหนาโฮมสเตย ในชวงเวลา
ประมาณ 5 โมงเย็น ของทุก ๆ วัน ตอมาจึงมีจํานวนนกเหยี่ยวแดงคอย ๆ เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ สวนพื้นที่ดานหลังโฮมส
เตย จะอุดม ไปดวยพันธไมริมทะเลหลากหลายชนิดเปนที่อยูอาศัยของหิ้งหอยที่นักทองเที่ยวจะไดชื่นชมความงดงาม ในชวง
กลางคืน บริเวณโดยรอบดานหลังโฮมสเตย มีการขุดลองน้ําสําหรับกิจกรรมการพายเรือคายัคชมความงามอุดมสมบูรณของ
ป าพั นธ ไ ม ริ ม ทะเล ปลายเล โฮมสเตย ยั ง มี กิจกรรมที่ ไ ด สั ม ผั ส ถึ ง วิ ถี ชุ ม ชนชาวเล โดยการพานั่ ง เรื อยนต หรื อประสงค
จะนั่ งแพเปย ก (แพไมไ ผ ใ ชเ รื อยนต ล าก) ชมการเพาะเลี้ ยงหอยนางรม หนึ่ง ในอาชี พของชุม ชนของพื้ นที่ ความโดดเด น
ที่ห ลากหลายของความเปนแหลง ทองเที่ ยวเชิ งนิ เวศที่ มีค วามสมบูร ณข องธรรมชาติ อยูร ายรอบปลายเล โฮมสเตย ทําให
นั ก ท อ งเที่ ย วได เ ติ ม เต็ ม ความสุ ข กั บ ธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ สิ่ ง เหล า นี้ ล ว นสร า งความประทั บ ใจให กั บ นั กท อ งเที่ ย ว
เปนอยางมาก
ความสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยูในพื้นทีป่ ลายเล โฮมสเตย ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ปจจัย ที่
สําคัญที่สุดของทรัพยากรทองเที่ยวที่ตองมีสิ่งดึงดูดใจอยางใดอยางหนึ่ง ในการดึงดูดใจนักทองเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมเยือนใน
สถานที่ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, หนา 50-57) การรักษาทรัพยากรในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ใหคงอยูตอไปลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแหลงทองเที่ยวใหนอยที่สุดเพื่อคงความโดดเดนและความสมบูรณของทรัพยากรในพื้น ที่จึงเปนสิ่ง
สําคัญที่จะทําใหการทองเทีย่ วเชิงนิเวศเกิดความยั่งยืนได
ดั ง นั้ นผู วิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจในการศึ ก ษาถึ ง แนวทางการสื่ อ สาร องค ป ระกอบเพื่ อการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
ความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วเพื่ อ การพั ฒ นาปลายเลย โฮมสเตย ให เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศอย า งยั่ ง ยื น
เพื่อคงความสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติตามตามองค ประกอบหลักของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (การทองเที่ยวแห ง
ประเทศไทย
นพื้นที่ ด้าานพื
นการจั
ด้านกิดจการ
กรรมด าและองค์
ประกอบด้
านการมี
ส่วนร่วามน
ประเทศไทย 2544)
2544) 4 ด้าน 4คือดองค์
านปคืระกอบด้
อองค ปาระกอบด
้ นที่ ดการ
ด านการจั
นกิ จกรรม
และองค
ป ระกอบด
การมี
นรวม เพื่อเปนกแนวทางทํ
ใหกงนิารท
องเที่ยวเชิงนิแ่ เวศของสถานที
่แหรงณ์นีข้คองธรรมชาติ
งความสมบูอรย่ณาขงยัองธรรมชาติ
นตนอการ
ไป
เพื
อ่ เป็สนวแนวทางท�ำให้
ารท่องเทีย่ าวเชิ
เวศของสถานที
ห่งนีค้ งความสมบู
ง่ ยืนต่อไปได้ออียกาทังยัง้ ยั่งยืงเป็
อีกทั้งยังเปากันบการบู
ากับการเรีนยักนการสอนโดยให
นักศึกษาคณะนิ
ทศศาสตรจัยมครั
ีสว้งนรนี้ดวมในการวิ
จัยครั้งนี้ดวย
บูไดรณาการเข้
การเรีรยณาการเข
นการสอนโดยให้
ศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
มีส่วนร่วเมในการวิ
้วย

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย

ิทยา

1. เพื่อศึกษาสภาพความพรอมของพื้นที่ในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. เพื่อศึกษาการจัดการตามองคประกอบเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

วิธีการดําเนินการวิจัย

มห
าว

การวิจัย ครั้งนี้มุ งศึกษาแนวทางการสื่อสารเพื่ อการพั ฒนาแหล งทองเที่ยวเชิ งนิเวศอยางยั่ง ยืน ในแหลงท องเที่ย ว
“ปลายเลโฮมสเตย”อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตละดานเพื่อการพั ฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ปลายเลโฮมสเตยอยางยั่งยืน เปนการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุมตัวอยางคือผูเกี่ยวของในเขต
พื้นที่ของปลายเล โฮมสเตยจํานวน 12 คน และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางคือนักทองเที่ยว จํานวน
384 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยแบบสอบถามดังกลาวไดมา
จากการคนควา การดัดแปลงจากแนวความคิด และงานวิจัยที่ใกลเคียงที่มีผูเคยวิจัยมากอนหนานี้ นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดนําผล
จากการศึกษาแนวทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน ในแหล งทองเที่ยว“ปลายเลโฮมสเตย”
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรใี นสวนที่ 1 มาปรับปรุง แกไข และใชเปนแนวทางในการออกแบบแบบสอบถามในสวนนี้อีกดวย ซึ่ง
ในแบบสอบถามมีทั้งคําถามแบบปลายปด (Closed - ended Questions) และคําถามแบบปลายเปด (Open - ended
Questions) จํานวน 23 ขอ โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ภูมิลําเนา ลักษณะการทองเที่ยว
การเดินทาง การพักคางแรม การทราบขาวแหลงทองเที่ยวจากสื่อ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตามองคประกอบการทองเที่ยวเชิ งนิเวศ ที่มีตอแหลงทองเที่ยวปลายเล
โฮมสเตย จํานวน 17 ขอ
ตอนที่ 3 แนวทางการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนตอแหลงทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย จํานวน 6
ขอ
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเป ดสอบถามปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเพื่อแนวทางในการพัฒนาแหล ง
ทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย อยางยั่งยืน
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผู วิ จั ย ใช วิ ธี แ จกแบบสอบถามให แ ก นัก ท อ งเที่ ย ว พร อ มรอรั บ แบบสอบถาม ทํ า ให
ไดแบบสอบถามกลับคืนครบจํานวน 384 ชุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเกณฑการแปลคาคะแนน
เฉลี่ยไดแก 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจเรื่องดังกลาวในระดับนอยที่สุด 1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจ
เรื่องดังกลาวในระดับนอย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจเรื่องดังกลาวในระดับปานกลาง 3.41 – 4.20 หมายถึง
ความพึงพอใจเรื่องดังกลาวในระดับมาก 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจเรื่องดังกลาวในระดับมากที่สุด
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การศึกษาเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนโดยการศึกษาแนวทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในแหลงทองเที่ยว “ปลายเลโฮมสเตย” อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เกี่ยวกับสภาพความพรอม องคประกอบ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความพึงพอใจ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะของการทองเที่ยวเชิงนิเวศของปลายเล โฮมสเตยเพื่อให
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนตลอดไป นั้น พบวา
สวนที่ 1
1. สภาพความพรอมของพื้นที่ในการทองเที่ยวเชิงนิเวศของปลายเลโฮมสเตย อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปลายเลย
โฮมสเตย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีตนทุนทางธรรมชาติเปนฐานที่สําคัญ อุดมไปดวยปาพันธไมริมทะเลหลากหลายชนิด
ยังคงความสมบูรณของความเปนปาชายเลน บนเนื้อที่ 64 ไร เปดใหบริการทั้งอาหารและที่พัก พื้นที่บริเวณดานหนาโฮมเสตย
ติดลําคลองซึ่งเปนเสนทางสัญจรออกสูทะเลอาวไทย นอกจากนี้ยังมีสระน้ําขนาดใหญไวสําหรับการเลี้ยงปลา และเปนจุดชม
นกเหยี่ยวแดง ซึ่งเปนจุดเดนของพื้นที่ ในชวงเวลาประมาณ 5 โมงเย็น ฝูงนกเหยี่ยวแดงจํานวนมากจะบินวนคอยโฉบเหยื่อใน
สระที่ทางพนักงานไดนํามาใหเปนประจําทุกวัน สวนพื้นที่ดานหลังโฮมสเตย จะอุดมไปดวยพันธไมริมทะเลหลากหลายชนิด
เปนที่อยูอาศัยของหิ้งหอยอีกหนึ่งจุดเดน ที่นักทองเที่ยวจะไดชื่นชมความงดงาม ในชวงกลางคืน บริเวณโดยรอบดานหลังโฮมส
เตย มีการขุดลองน้ําสําหรับกิจกรรมการพายเรือคายัคชมความงามของธรรมชาติ สวนของพื้นที่จัดแบงสัดสวนการใชประโยชน
อยางลงตัว คงความเปนธรรมชาติที่สมบูรณ ทําใหพื้นทีค่ งความโดดเดนของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
2. ดานการจัดการตามองคประกอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน ผลการศึกษาพบวา ในพื้นที่แหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศของปลายเล โฮมสเตย มีองคประกอบที่เปนจุดยืนหลักที่สามารถเปนฐานที่สําคัญ ในการนําไปสูการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
อยางยั่งยืน ดังนี้
- ดานพื้ นที่ มี ลักษณะที่โดดเดนทางตนทุ นทางธรรมชาติที่สมบูรณ เปนสถานที่พั กผอนท ามกลางธรรมชาติ ที่
หลากหลายและมีจุดเดน อยางแทจริงจึงเหมาะสมสําหรับการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศไดทททททท
- ด านการจั ด การ แหล ง ทองเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศของปลายเล โฮมสเตย เป นของเอกชนมี การบริ ห ารจั ด การ โดย
ผูประกอบการเปนผูลงทุ นแตเพียงผูเดียว ดานการจัดการนี้จัด เปนองคป ระกอบที่สําคัญที่จะทําให การทองเที่ยวเชิงนิเวศมี

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

129453

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

ความยั่งยืน ทั้งการจัดการดานพื้นที่ ดานกิจกรรมและกระบวนการการสงเสริมการทองเที่ยวตลอดจนดานการมีสวนรวมจาก
ภายนอก เพื่อใหการบริหารจัดการสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดอยางยั่งยืน
ดวยการบริหารจัดการที่ผูประกอบการเปนผูลงทุนแตผูเดียวเปนกิจการภายในครอบครัว การจัดการในดานตาง ๆ ในบางสวน
จึงยังขาดระบบ ที่ชัดเจน
ทท
- ดานกิจกรรมและกระบวนการสงเสริมการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของ ปลายเลโฮมสเตย ไดมีการ
จัดเตรียมกิจกรรมไวสําหรับบริการนักทองเที่ยวที่หลากหลาย กิจกรรมจุดเดนของพื้นที่ ทั้งในสวนของการจัดพื้นที่จุดชมนก
เหยี่ยวแดง จุดชมหิ่งห อยซึ่งสรางความประทับใจใหกับ นักท องเที่ย วเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังมีบ ริการที่หองพักใหเลือก
หลากหลาย มีหองประชุม หองจัดเลี้ยง รานอาหารไวบริการจัดพื้นที่เสนทางพายเรือคายัค เสนทาง ปนจักรยาน การนั่งเรือ
ชมวิถี ชีวิต ชาวเล ชมการเลี้ ยงหอยนางรม นั่ งแพเปยก นอกจากนี้ยั งมีการสง เสริ มการทองเที่ ยวในรูปแบบของการจั ดเป น
แพ็คเก็ตในราคามิตรภาพ ไวสําหรับนักทองเที่ยวอีกดวย
3 ดานการมีสวนรวมจากภายนอก
การมีสวนรวมจากภายนอก ประกอบดวย ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ มีบทบาท ในการ
รวมกันพัฒนาพื้นที่แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของ ปลายเล โฮมสเตยใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน และเพื่อใหเปน
แหลงรายไดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนใหดียิ่งขึ้น
สวนที่ 2 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย
1. ข อ มู ล เบื้ อ งต น ของนั ก ท อ งเที่ ย วกลุ ม ตั ว อย า งเป น นั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ข า มายั ง แหล ง ท อ งเที่ ย วปลายเล
โฮมสเตย สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 64.06 มีอายุระหวาง 25 – 34 คิดเปนรอยละ 42.97 มาทองเที่ยวกับเพื่อน คิดเปน
รอยละ 67.45 โดยสวนใหญพบวาไมพักคางแรมแหลงทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย คิดเปนรอยละ 70.45 รับทราบขาวแหลง
ทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตยจากสื่อบุคคล คิดเปนรอยละ 58.85 และสวนใหญพักอาศัยอยูในจังหวัดจันทบุรีคิดเปน รอยละ
59.64ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย
2. ความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ มี ต อ แหล ง ท อ งเที่ ย วปลายเล โฮมสเตย ตามองค ป ระกอบของ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ดาน เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยวปลายเล
โฮมสเตย ในระดับมากที่สุด ( = 4.21) เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ดานพื้นที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในความสมบูรณ
ของทรัพยากรทางธรรมชาติมากที่สุด ( = 4.77) ดานการจัดการ ครัวปลายเลมีการจัดสวนอยูในพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด
( = 4.45) ดานกิจกรรมและกระบวนการสงเสริมการทองเที่ ยว มีความพึงพอใจดานกิจกรรมมีความหลากหลายมากที่สุด
( = 4.29) ดานการมีสวนรวมจากภายนอก มีความพึงพอใจตอปาย Clean Food Good Taste ทําใหมั่นใจวาอาหารที่ปรุง
จากครัวปลายเลถูกสุขลักษณะมากที่สุด ( = 4.65)
3. แนวทางการสื่ อ สารการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศอย า งยั่ ง ยื น ปลายเล โฮมสเตย จั ด เป น แหล ง ท อ งเที่ ย ว
เชิงนิเวศที่สมบูรณมีจุดเดนของพื้นที่มีความเหมาะสมสําหรับการเปนแหลง ทองเที่ยวเชิงนิเวศ สิ่งสําคัญ เพื่อเปนการรักษา
ความสมบูรณของธรรมชาติการใชการสื่อสารเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับทราบขอตกลงในการปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวที่เขามา
ทองเที่ยวยังพื้นที่ของปลายเล โฮมสเตย เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหความสมบูรณของธรรมชาติคงอยูอยางยั ่งยืนตอไป พบวา
คาเฉลี่ยการแจงเตือนขอปฏิบัติตาง ๆ ของปลายเล โฮมสเตยนั้น มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจการแจงขอพึงปฏิบัติสวนใหญอยูใน
ระดับปานมีกลาง โดยพบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการแจงขอพึงปฏิบัติ เพื่อการปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวอยางถูกตองใน
ภาพรวมนั้นนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับนอย ( (X=2.49)
= 2.49) เมื่อพิจารณาแตละขอพบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ
ตอการแจงขอปฏิบัติในการเขารับประทานอาหาร ที่ครัวปลายเลอยูในระดับปานกลาง ( = 2.62) มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ตอการแจงขอพึงปฏิบัติในการเดินทางเพื่อชมวิถีชาวเลอยูในระดับปานกลาง ( = 2.66) มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการแจง
ขอพึงปฏิบัติในการปนจักรยานอยูในระดับปานกลา ( = 2.78) มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอในการเขาพักโฮมสเตยในระดับ
ปานกลาง( = 2.89) มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการแจงขอพึงปฏิบัติในการชมนกเหยี่ยวอยูในระดับปานกลาง ( = 2.97)
และมีคาเฉลี่ยความ พึงพอใจ ตอการแจงขอพึงปฏิบัติในการชมหิ่งหอยอยูในระดับมาก ((X=3.90)
= 3.90 )
4.ปญหา อุปสรรค หรือขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน
4.1 ดานปญหา อุปสรรค ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท
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4.1.1 ดานพื้นที่ เนื่องจากผูประกอบการซึ่งเปนของเอกชน ผูประกอบการเปนผูลงทุนเองทุกอยาง การปรับ
พื้นที่ในสวนตาง ๆ เพื่อภูมิทัศนที่สวยงามและเพื่อการอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวยังคงขาดความสมบูรณอีกทั้งการ
เขามามีสวนรวมของภาครัฐนั้นกระทําไดเพียงทางออมเทานั้นจึงขาดบทบาทในการสงเสริมเพื่อพัฒนาอยางจริงจัง
4.1.2 ดานการจัดการ ปลายเลโฮมสเตยเปนการบริหารงานในลักษณะกิจการของครอบครัว ทําใหขาดการ
ทํางานที่เปนระบบ ซึ่งทําใหเกิดขอผิดพลาดได เชน การจองหองพักมีเบอรโทรศัพทติดตอสายตรงกับเจาของเบอรโทรศัพท
หลายเบอร ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการจองหองพักได
4.1.3 ดานกิจกรรม ซึ่งมีความหลากหลายในแหลงทองเที่ยวปลายเลโฮมสเตย นักทองเที่ยวอาจไมไดชม
ตลอดทั้ง ป หรือตลอดเวลาที่เ ขามาท องเที่ย ว บางกิจกรรมนั้นเป นกิจกรรมตามฤดูกาลหรือตามสถานะการณ เช นการชม
หิ่งหอย หากเปนชวงฤดูหนาวจะไดชมหิ่งหอย ระยิบระยับ เต็มตนไมอยางสวยงาม หากมาทองเที่ยวในฤดูรอนจะเห็นหิ่งหอย
จํานวนนอยมาก การชมนกเหยี่ยวแดง หากเปนวันที่ฝนตกจํานวนนกเหยี่ยวแดงจะลงมากินเหยื่อนอยมาออ
4.2 ดานขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนทททททททททททททท
4.2.1 ผูประกอบการควรมีการควบคุม แจงขอพึงปฏิบัติตาง ๆ เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนและทั่วถึง
ในจุดที่ตองใชความระมัดระวัง เพื่อใหนักทองเที่ยวมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เนื่องจากเปนสถานที่ทองเที่ ยวที่ยังคงความอุดม
สมบูรณของธรรมชาติอยูมาก การดูแลไมทั่วถึงอาจสงผลเสียตอความสมบูรณของธรรมชาติ ที่สวยงามการปฏิบัติตนไดอยาง
ถูกตองอันจะสงผลทําใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนได
4.2.2 การบริหารจัดการควรวางระบบการบริหารจัดการเพื่อปองกันขอผิดพลาดในดานการใหบริการ
4.2.3 ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลแหลงทองเที่ยว ใหหลากหลายชองทางมากขึ้นเพื่อใหเปนแหลงขอมูล
สําหรับนักทองเที่ยว
4.2.4 ควรมีการสรางเครือขายเชื่อมโยงโฮมสเตย ในพื้นที่ใกลเคียงเพื่อการรองรับนักทองเที่ยว
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จากผลการวิจัย พบวาพื้ นที่ปลายเล โฮมสเตย มืสภาพความพรอมของพื้ นที่ในการทองเที่ ยวเชิง นิเวศ เปนแหล ง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีตนทุนทางธรรมชาติเปนฐานที่สําคัญ อุดมไปดวยปาพันธไมริมทะเลหลากหลายชนิด ยังคงความสมบูรณ
และมีจุดเดนในพื้นที่ ที่หลากหลายทั้งจุดชมนกเหยี่ยวแดง จุดชมหิ่งหอย รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
สอดคลองกับ นิศา ชัชกุล (2550, หนา 260) กลาวถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศคือ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มีคุณคา
มนุษยสรางขึ้น ที่หมายถึง ชีวิตและวัฒนธรรมของผูคนในชุมชนนั้น ๆ รวมถึงวัฒนธรรม เทศกาล งานประเพณีสิ่งตาง ๆ
เหลานี้เปนสิ่งดึงดูดใจ หรือเปน “จุดขาย” ของการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเยือนครั้งแลวครั้งเลา ซึ่งเปนจุดเดน
ของพื้นที่ นอกจากนี้ปลายเล โฮมสเตยยังมีบริการที่พักซึ่งมีลักษณะเปนโฮมสเตยและอาหารไวบริการสําหรับนักทองเที่ยว มี
องคประกอบที่เปนจุดยืนหลักที่สามารถเปนฐานที่สําคัญ ในการนําไปสูการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน ตามองคประกอบ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544) ไดกลาวถึงองคประกอบหลักที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มี 4 ประการคือ การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนี้
- ด านพื้ นที่ มี ลั กษณะที่ โ ดดเด นทางต นทุ นทางธรรมชาติ ที่ ส มบู ร ณ เป นสถานที่ พั กผ อนท ามกลางธรรมชาติ ที่
หลากหลายและมีจุดเดน อยางแทจริงจึงเหมาะสมสําหรับการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได
- ด านการจั ด การ แหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศของปลายเล โฮมสเตย เป น ของเอกชนมี การบริ ห ารจั ด การ โดย
ผูประกอบการเปนผูลงทุ นแตเพียงผูเดียว ดานการจัดการนี้จัด เปนองคป ระกอบที่สําคัญที่จะทําให การทองเที่ยวเชิงนิเวศมี
ความยั่งยืน ทั้งการจัดการดานพื้นที่ ดานกิจกรรมและกระบวนการการสงเสริมการทองเที่ยวตลอดจนดานการมีสวนรว มจาก
ภายนอก เพื่อใหการบริหารจัดการสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดอยางยั่งยืน
ดวยการบริหารจัดการที่ผูประกอบการเปนผูลงทุนแตผูเดียวเปนกิจการภายในครอบครัว การจัดการในดานตาง ๆ จึงยังขาด
ระบบ ที่ชัดเจน
- ดานกิจกรรมและกระบวนการสงเสริมการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของ ปลายเล โฮมสเตย ไดมีการ
จัดเตรียมกิจกรรมไวสําหรับบริการนักทองเที่ยวที่หลากหลาย กิจกรรมจุดเดนของพื้นที่ ทั้งในสวนของการจัดพื้นที่จุดชมนก
เหยี่ยวแดง จุดชมหิ่งห อยซึ่งสรางความประทับใจใหกับ นักทองเที่ย วเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังมีบ ริการที่หองพักใหเลือก
หลากหลาย มีหองประชุม หองจัดเลี้ยง รานอาหารไวบริการจัดพื้นที่เสนทางพายเรือคายัค เสนทาง ปนจักรยาน การนั่งเรือ
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ชมวิถีชีวิตชาวเล ชมการเลื้ยงหอยนางรม นั่งแพเปยก นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบของการจัดเปนแพ็ค
เก็ตในราคามิตรภาพ ไวสําหรับนักทองเที่ยวอีกดวย
- ดานการมีสวนรวมจากภายนอก การมีสวนรวมจากภายนอก ประกอบดวย ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ มีบทบาท ในการรวมกันพัฒนาพื้นที่แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของ ปลายเล โฮมสเตยใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศที่ยั่งยืน และเพื่อใหเปนแหลงรายไดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนใหดียิ่งขึ้น
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ปลายโฮมสเตย ตามองคประกอบแตละดานของการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ดาน พบวานักทองเที่ยวความพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย ในระดับมากที่สุด ( =
4.21) ในดานพื้นที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในความสมบูรณ ของทรัพยากรทางธรรมชาติมากที่สุด ( = 4.77) นอกจาก
พันธไมทะเลนา ๆ ชนิดแลว ยังมีจุดเดนการชมนกเหยี่ยวแดง และการชมหิ่งหอย ดานการจัดการ ครัวปลายเลมีการจัดสวน
อยูในพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด ( = 4.45) ดานกิจกรรมและกระบวนการสงเสริมการทองเที่ยว มีความพึงพอใจดานกิจกรรม
มีความหลากหลายมากที่สุด ( = 4.29) ดานการมีสวนรวมจากภายนอก มีความพึ งพอใจตอปาย Clean Food Good
Taste ทําใหมั่นใจวาอาหารที่ปรุงจากครัวปลายเลถูกสุขลักษณะมากที่สุด ( = 4.65) สอดคลองกับงานวิจัยของพนิตตา
สิงหครา (2544) ไดทําการศึกษาเรื่อง ศักยภาพของชุมชนบานหวยฮี้ในการจัดการการ ทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย พบวา
การทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย คือ การทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ ในเชิงกายภาพการที่ชุมชนตั้งอยูบนที่สูง ทําใหไดเปรียบใน
แงของธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม รวมไปถึงความหลากหลายในพันธุพืชและสัตว เปนจุดขายที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ แสดงใหเห็นวาชุมชนบานหวยฮี้มีศักยภาพหลายประการที่สามารถสนับสนุนการ พัฒนาไปสูการเปนแหลง ทองเที่ยวเชิง
นิเวศรูปแบบโฮมสเตยอยางสมบูรณได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ รําไพพรรณ แกวสุริยะ (2545 ) กลาวในสรุปกิจกรรมป
ทองเที่ยวเชิงนิเ วศนานาชาติ ไว วา ความมีเอกลักษณ ของแหลงท องเที่ย วและกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเ วศถือเปนสิ นคาที่
นักทองเที่ยวเชิงนิเวศใหความสนใจ การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศไมควรนําคาตอบแทนมาเปนที่ตั้งชุมชนควรจัดการทองเที่ยว
เชิงนิเวศโดยใหความสําคัญกับเอกลักษณทองถิ่น ความมีความเปนตัวของตัวเอง ขณะเดียวกันนักทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ดีก็ควรมี
จริยธรรมของนักทองเที่ยวเชิงนิเวศดวยเชนกัน
ปลายเล โฮมสเตยเ ปนแหล งท องเที่ ยวเชิ งนิเ วศที่อุดมสมบูร ณ สิ่งสํ าคั ญเพื่อเป นการรักษาความสมบู รณ ของ
ธรรมชาติคือการใช การสื่อสารเพื่อใหนักท องเที่ยวได รับทราบขอตกลงในการปฏิ บัติตั วของนักทองเที่ ยวที่ จะชวยใหค วาม
สมบูรณของธรรมชาติคงอยูอยางยั่งยืนตอไป พบวาคาเฉลี่ยการแจงเตือนขอปฏิบัติตาง ๆ ของปลายเล โฮมสเตยนั้น มีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจการแจงขอพึงปฏิบัติสวนใหญอยูในระดับปานมีกลาง โดยพบวาคาเฉลี่ยความพึงพอ ใจตอการแจงขอพึงปฏิบัติ
เพื่อการปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวอยางถูกตองในภาพรวมนั้นนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ( = 2.97)
เมื่อพิจารณาแตละขอพบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการแจงขอปฏิบัติในการเขารับประทานอาหาร ที่ครัวปลายเลอยู
ในระดับปานกลาง ( = 2.62) มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการแจงขอพึงปฏิบัติในการเดินทางเพื่อชมวิถีชาวเลอยูในระดับ
ปานกลาง ( = 2.66) มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการแจงขอพึงปฏิบัติในการปนจักรยานอยูในระดับปานกลาง ( = 2.78)
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอในการเขาพักโฮมสเตย ในระดับปานกลาง( = 2.89) มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการแจงขอพึง
ปฏิบัติในการชมนกเหยี่ยวอยูในระดับ ปานกลาง ( = 2.97) และมีคาเฉลี่ยความ พึงพอใจ ตอการแจงขอพึงปฏิบัติในการชม
หิ่งหอยอยูในระดับมาก ( = 3.90 ) สอดคลองกับ สุชาดา วรรธนะมานี (2542) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับ
ข า วสารเกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศกั บ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการท อ งเที่ ย วของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว าป จจั ยที่ มีผ ลตอการรั บรู ขาวสารเกี่ย วกั บการท องเที่ ยวเชิ งนิ เ วศได แก ชั้นป เพศ ประเภทของ
สถาบันการศึกษาภูมิลําเนาและการเขารวมกลุมกิจกรรม จะทําใหความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศแตกตางกัน ทั้งนี้การ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากนิตยสารมีความสัมพันธเชิงบวกกับความรูและทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิง
นิเวศมากกวาสื่ออื่น โดยที่การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากสื่อทั้งวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพและนิตยสาร
ลวนมีความสัมพันธ เชิงบวกกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธเชิงบวกตอ
นิ เ วศ ทั้ ง นี้ ทั ศ นคติ เ รื่ องการท อ งเที่ ย วเชิ ง ทั ศ นคติ เ รื่ อ งการท องเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ แต ไ ม มี ค วามสั ม พั น ธ กับ พฤติ ก รรม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
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1) ควรมีการศึกษาถึง การสื่อสารเพื่อสรางจิตสํานึก เพื่อวิเคราะหถึงพฤติ กรรมของนักทองเที่ยวอันเกิ ดจากการมี
จิตสํานึกในการทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับจังหวัด เพื่อใหเป นแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืนอยาง
แทจริง
2) ควรมีการศึกษาถึงประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสื่อสารและกล
ยุทธในการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน
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การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่เหมาะสม และเพื่อถอดบทเรียนการจัดการความรูดานการบริหารจัดการเครือขายการวิจัย
แบบมีสวนรวมดานความหลากหลายทางชีวภาพ ผลการวิจัย พบวา การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่เหมาะสม มีรปู แบบแบงเปน 3 ระยะ ไดแก 1) ระยะตนน้ํา เปน
การพัฒนานักวิจัยใหสามารถคนหาปญหา โจทยการวิจัยแลวนําไปสูการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยได 2) ระยะกลางน้ํา เปน
การดูแลติดตามนักวิจัยระหวางดําเนินการวิจัยเพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย และหาแนวทางแกไขปญหา
รวมกัน และ 3) ระยะปลายน้ํา เปนการสนับสนุนใหนักวิจัยเผยแพรผลงานวิจัย จัดหาผลประโยชนจากผลการวิจัย หรือการ
จัดการทรัพยสินทางปญญา
ผลการสังเคราะหองคความรู ถอดบทเรียนเพื่อการเผยแพรขยายผล พบวาปจจัยสูความสําเร็จของการบริหารจัดการ มี
3 องคประกอบ ไดแก 1) ดานปจจัยนําเขา (Input) ไดแก การพัฒนาโจทยวิจัย การวางแผนและการเตรียมความพรอม
งบประมาณสนับสนุน การสนับสนุนขอมูลสารสนเทศและเครื่องมือ-อุปกรณ และระบบการเงิน 2) ดานกระบวนการ (Process)
ไดแก การบริหารนักวิจัย และการบริหารงบประมาณ และ 3) ดานผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)
ไดแก ผูเขารวม-เครือขายวิจัย นักวิจัยรุนใหม ทุนวิจัย สื่อสิ่งพิมพดานการวิจัย และองคความรูในการพัฒนานักวิจัยที่สามารถ
นําไปปฏิบัติได
คําสําคัญ: รูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัย, งานวิจัย
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The purposes of the research were to develop network management of biodiversity research of
Rambhai Barni Rajabhat University and to apply the knowledge management of biodiversity participation
network management into practice. The results were found that:
There were 3 phases to develop the network management of biodiversity of the university. The
first was to develop the researchers to create and solve the problems. The second was to follow up what
the researchers had done to share and resolve the problems. The last was to support the researchers to
distribute their researches and to find financial supporters.
There were 3 factors to apply the knowledge management into practice. The first was the
input factors which were setting problems, plans, budget, information and instruments. The second was
process management; researcher and budget management. The last was the output, outcome and impact
which were networks, young researchers, grants, research publications and knowledge to develop
researchers.
Keyword : Development Model of Networking Management, Research
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เขมแข็งของชุมชน ดวยการวิจัยเปนเครื่องมือการพัฒนางานบนฐานความรู แตในสภาพจริงสวนใหญการแกปญหาขาดความ
เชื่อมโยงกับกลไกและนโยบายที่เกี่ยวของ ผูใชประโยชนจากงานวิจัยไมมีสวนกําหนดโจทยวิจัยและมีสวนรวมในกระบวนการวิจัย
การวิจัยสวนใหญ จึงเปนงานวิจัยที่ใหผลตอบแทนไมคุมการลงทุน เนื่องจากขาดระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
ปจจุบันรัฐบาลจึงถือเปนนโยบายสําคัญในการเรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรสําคัญหนึ่งที่ตองสนองนโยบายนี้ และเปนหนึ่งพันธกิจซึ่ง ทุกมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติ
ปการศึกษา 2556 โครงการวิ จัย กลุ มความหลากหลายทางชีวภาพเครื อข ายวิจัยกลุม มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยในรูปแบบของเครือขายทั้งใน
ระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด เนื่องจากการมีสวนรวมและการเรียนรูรวมกันขององคกรตาง ๆ ทางการศึกษาและการวิจัยเพื่อ
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นและเครือขายการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น (วิสุทธิ์ ใบไม, 2548) ผนวกกับในป 2548 ทางสํานักงานคณะกรรกม
การการอุดมศึกษาไดจัดสรรทุนวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดําเนินงานบริหารจัดการงานวิ จัยในรูปแบบของชุด
โครงการวิจัยและพัฒนาการเรีย นการสอนวิทยาศาสตร ทองถิ่น มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ป 2547-2548 โดยมีทานอาจารย
ศรีวรรณ ไชยสุข เปนหัวหนาชุดโครงการวิจัยโดยมีศาสราจารย ดร.วิสุทธิ์ ใบไม รศ.สุภาพ ณ นคร และทานอื่น ๆ เปนที่ปรึกษา
ไดแบงเขตพื้นที่บริหารจัดการงานวิจัยออกเป น 8 ภูมิภาค ผลการดําเนินงานพบวาสามารถบริหารจัดการไดอยางสมบูร ณ
นักวิจัยทั้งหนาใหมและเกาไดรับการกระตุนหนุนเสริม พรอมไดมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเปนระยะ ๆ เกิด ผลกระทบตอชุมชน
ทองถิ่นอยางกวางขวาง เกิดการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีสอนใหม มีความสุขทั้งผูเรียนและผูสอน มีการใชงานวิจัยมาสูการสอน
และใหบริการวิชาการ เกิดการพัฒนาคน พัฒนาตน และชุมชนทองถิ่นอยางมีสวนรวม (เครือขายงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ,
2547)
ดวยเหตุ ผ ลดั งกล าว มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ รําไพพรรณี จึ งมี แนวคิด นําเอารูป แบบที่ผ านการทดลองใช ม าแลวมา
ประยุกตใชกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภาค
กลางนี้ โดยมีขอบเขตพื้นที่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เนนรูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหม
ใหมี จํานวนเพิ่มมากขึ้น ทั้ งทางด านปริ มาณและคุ ณภาพ โดยพั ฒนาศักยภาพทางการวิ จัย ตาง ๆ ใหนักวิ จัย และเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย และนอกเครือขาย ถอดบทเรียนการจัดการความรูดานการบริหารจัดการ เพื่อ ใหไดองค
ความรูเพื่อการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาดังกลาวจะกอใหเกิดงานวิจัยซึ่งเปนประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติตอไป
1. เพื่อพัฒ นารูปแบบการบริหารจัด การเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
รําไพพรรณีที่เหมาะสม
2. เพื่อถอดบทเรียนการจัดการความรูดานการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยแบบมีสวนรวมดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
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ผูวิจัยวางแผนดําเนินการวิจัย โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยซึ่งแบงเปนระยะหลัก 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ ปญหา ความตองการและแนวทางพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี โดย
1.1 วางแผนปฏิบัติการศึกษาสถานการณปญหาและการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
1.2 ศึกษาสถานภาพและแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยศึกษาขอมูลจากหนวยงานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ
1.2.2 ศึกษาขอมูลปฐมภูมิจากกลุมรับผิดชอบงานวิจัยโดยการพูดคุย สอบถาม
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1.2.3 จัดเวทีวิเคราะหสถานการณปญหา ศักยภาพจุดออน จุดแข็ง ปญหา อุปสรรคและโอกาสของการ
ทํางานวิจัยของเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
1.3 ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบความสมบูรณของผลการศึกษาสถานภาพและแนวทางพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ซึ่งผลการศึกษา ทีมผูวิจัยมีแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายความหลากหลายทางชีวภาพ
และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใน 3 ระยะ ไดแก ระยะตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
ระยะที่ 2 ทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของเครือขายการวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดังนี้
2.1 การทดลองปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของเครือขาย
การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามระยะที่ทีมวิจัยไดวางไว ไดแก
2.1.1 ระยะตนน้ําเปนการพัฒนานักวิจัยใหสามารถคนหาปญหาการวิจัยแลวพัฒนาไปสูการสรางโจทยวิจัย
พรอมทั้งสามารถพัฒนาโจทยวิจัยสูการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย โดยสนับสนุนใหนักวิจัยรวมพัฒนาโจทยวิจัยโดยรวมกับ
ภาคีโดยใหไดชุดโจทยวิจัย และการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไดขอเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ
2.1.2 ระยะกลางน้ํา เปนการดูแลติดตามนักวิจัยระหวางดําเนินการวิจัยเพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการวิจัย และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน และทดลองระบบการติดตามสงเสริมสนับสนุน
2.1.3 ระยะปลายน้ํา เปนระยะที่สนับสนุนใหนักวิจัยทําการเผยแพรผลการวิจัยของตนเอง รวมทั้งการจัดหา
ผลประโยชนจากผลการวิจัยนั้น
2.2 บันทึกขอมูลการทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของเครือขาย
การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทั้งในสวนขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพจากการ
แสดงความคิดเห็น
การถอดบทเรียนการจัดการความรูดานการบริหารจัดการเครือขายการวิจัย มีวิธีการดําเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของเครือขาย
การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ปญหาอุปสรรค ของการ
ดําเนินงาน และนําเสนอผลการดําเนินงานพรอมทั้งรวมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรวมกัน
2) ประเมินผล สรุป สังเคราะหองคความรู ถอดบทเรียนและเขียนรายงานเพื่อการเผยแพรขยายผล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ คณาจารย นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
กลุมตัวอยาง คือ คณาจารย นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยชุดโครงการวิจัยความ
หลากหลายทางชี วภาพจากสํ านั กบริ ห ารโครงการส ง เสริ ม การวิ จัย ในอุ ด มศึ ก ษาและพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย วิ จัย แห ง ชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน
1) แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สําหรับการศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ
ปญหา ความตองการและแนวทางพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่งคณะผูวิจัย ไดสังเคราะหประเด็น
แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาทักษะดานการวิจัยใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก การเขียนขอเสนอและการออกแบบดานการวิจัย
การอภิปราย สรุปผล และการเขียนรายงาน การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร และการจดแจงทรัพยสินทางปญญา
2) แบบประเมินเพื่อการสังเคราะหและถอดบทเรียน ซึ่งมีลักษณะปลายเปด โดยผูวิจัยยึดโครงสรางการ
ประเมินตามเครื่องมือการถอดบทเรียนของเครือขายฯ รวมกับการวิเคราะหและสังเคราะหจากการดําเนินการวิจัย ซึ่งจะเสนอ
องคความรูจากการถอดบทเรียนในองคประกอบหลัก 3 ประเด็น ไดแก 2.1) ปจจัยนําเขา (Input) 2.2) ดานกระบวนการ
(Process) 2.3) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ทีมวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเอง และไดรับความรวมมือจากคณาจารย นักวิจัยกลุมตัวอยางในการ
สงขอมูลกลับคืน
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สถิติที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัย วิเ คราะห ข อมู ลเชิ งปริม าณ ในประเด็ นการศึ กษาสถานภาพ ศั กยภาพการวิจัยของคณาจารยแ ละนั กวิ จัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และรอยละ (%) โดยกําหนดเกณฑการ
แปลระดับคะแนนดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) และผูวิจัยในการวิเคราะหเนื้อหา และสังเคราะหขอมูล สําหรับขอมูลการ
วิจัยเชิงคุณภาพ
ความหมาย
คาเฉลี่ย ( X )
1.00-1.50
ระดับนอยที่สุด
1.51-2.50
ระดับนอย
2.51-3.50
ระดับปานกลาง
3.51-4.50
ระดับมาก
4.51-5.00
ระดับมากที่สุด
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ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณีที่เหมาะสม แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1
1.1 ศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ ปญหา ความตองการและแนวทางพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
และการจัด เวทีวิเคราะหสถานการณปญ หา ศั กยภาพจุดอ อน จุ ดแข็ง ปญหา อุป สรรคและโอกาสของการทํางานวิ จัยของ
เครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งทีมวิจัยไดจัดเวทีประชุมวิเคราะหศักยภาพจุดออนจุดแข็ง ปญหา การทํางาน
และสอบถามถึงศักยภาพ ปญหา ความตองการพัฒนาดานการวิจัย จากคณาจารยนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่
รับทุนอุดหนุนการวิจัยชุดโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพจากสํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณาจารยที่ไมไดรับทุน รวมจํานวนทั้งสิ้น
45 คน ซึ่งกลุมผูตอบแบบประเมินและผูใหขอมูลแกทีมวิจัย เปนกลุมตัวอยางที่เปนนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตอเนื่อง และเปนผูมี
ประสบการณดานการทําวิจัยที่สามารถใหขอเสนอแนะ เพื่อการบริหารจัดการ วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ดานงานวิจัยได ซึ่ง
ขอมูลดังกล าว ชวยให ทีมผูวิจัยไดทราบถึงป ญหา และความตองการพัฒนาศักยภาพด านการวิจัยในภาพรวม และเพื่อการ
วางแผนบริหารจัดการดานการวิจัยในระดับที่สูงขึ้น และเกิดประโยชนอยางแทจริง สอดคลองตามระยะการพัฒนา ไดแก ตน
น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนใหญประเมินตนเองดานศักยภาพการวิจัยใน
ภาพรวมระดับปานกลาง รอยละ 68.00 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยและรอยละเปนรายดานพบวาผูตอบแบบประเมินเห็นวาตนเองมี
ศักยภาพดานการวิจัยในระดับปานกลางเรียงตามอันดับจากคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก การยื่นจดแจงทรัพยสินทางปญญาประเภท
ตาง ๆ การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร การเขียนขอเสนอ และการออกแบบกระบวนการทําวิจัย และการเขียนอภิปราย
สรุปผล และการเขียนรายงานการวิจัย
ความคิดเห็นเพิ่มเติมดานการพัฒนาศักยภาพการวิจัย และการบริหารจัดการงานวิจัย จากคณาจารยและนักวิจัย
ผูตอบแบบประเมินตองการเพิ่มเติมทักษะการวิจัยในประเด็น การพัฒนาโจทยวิจัย และการไดประสบการณในการบริหาร
งานวิจัยจากผูมีประสบการณ การวิจัยทางสหวิทยาการที่รวมกลุมวิจัยกับสาขาอื่น ๆ การกําหนดตัวแปร และเขียนกรอบการ
วิจัยที่ชัดเจน ในขั้นสูง การใชสถิติในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล การเขียนบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ
การตีพิมพ และการจดแจงทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ และความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย พบวา
ควรจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทําวิจัยกับนักวิจัยในสาขา ตาง ๆ เพื่อใหเกิดกระบวนการทํา งานวิจัย
รวมกัน และเกิดงานวิจัยในเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยควรเชื่อมโยงเครือขายผูมีความรูความสามารถ มาเปนพี่เลี้ยงในการทํา
วิจัย และควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยที่เพียงพอ
1.2 ผลการวิเคราะห สังเคราะหแนวทางพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัย
ของเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา แนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
บริห ารจั ดการเครือขายความหลากหลายทางชี วภาพ และพัฒนาศักยภาพของนั กวิจัยมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ รําไพพรรณี ที่
เหมาะสม โดยแบงเปน 3 ระยะ ไดแก 1) ระยะตนน้ําเปนการพัฒนานักวิจัยใหสามารถคนหาปญหาการวิจัยแลวพัฒนาไปสูการ
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สรางโจทยวิจัย พรอมทั้งสามารถพัฒนาโจทยวิจัยสูการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยได 2) ระยะกลางน้ํา เปนการดูแลติดตาม
นักวิจัยระหวางดําเนินการวิจัยเพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน และ 3)
ระยะปลายน้ํ า เป นระยะที่ สนั บสนุ นให นักวิ จัยทํ าการเผยแพร ผ ลการวิ จัย ของตนเอง รวมทั้ ง การจั ด หาผลประโยชน จาก
ผลการวิจัยนั้น
ระยะที่ 2
การทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของเครือขายการวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผลการทดลองปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา
พัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตาม
ระยะที่คณะวิจัยไดวางไว ไดแก ระยะตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา พบวา
1) ระยะตนน้ํา เปนการพัฒนานักวิจัยใหสามารถคนหาปญหาการวิจัยแลวพัฒนาไปสูการสรางโจทยวิจัย พรอมทั้ง
สามารถพัฒนาโจทยวิจัยสูการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย โดยมีกิจกรรมสนับสนุนนักวิจัย ไดแก
- กิจกรรมที่ 1 (ระยะตนน้ํา) สนับสนุนใหนักวิจยั พัฒนาโจทยวิจัยรวมกับภาคี และการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยที่
สมบูรณ เรื่อง การพัฒนาโจทย วิจัยด านความหลากหลายชีวภาพและภูมิป ญญาทองถิ่น สําหรั บปงบประมาณ 2558 ซึ่ ง
กิจกรรมดังกลาว ชวยใหนักวิ จัยมีค วามรู ความเขาใจการไดมาซึ่ งโจทยวิจัย และตั วอยางงานวิจัยด านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น นอกจากนี้ไดรับฟงการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ตามกรอบการวิจัยแต
ละกลุมที่เกี่ยวของ
- กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนใหคณาจารย และนักวิจัย ไดเขารวมอบรมเพื่อการพัฒนาและเขียนขอเสนอโครงการวิจัยที่
ถูกตองตามหลักวิชาการเพื่อใหไดรับทุนสนับสนุน โดยเขารวมอบรมกับทางสมาคมนักวิจัย และเพื่อการนําขอมูลดัง กลาวมา
ถายทอดแกคณาจารยนักวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2) ระยะกลางน้ํา เปนการดูแลติดตามนักวิจัยระหวางดําเนินการวิจัยเพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการวิจัย และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน ซึ่งในระยะนี้ทีมวิจัยไดดําเนินการติดตามนักวิจัยและจัดกิจกรรม เพิ่มเติมคือ
การจัดการความรู เรื่อง “รูปแบบการสนับสนุนนักวิจัยเพื่อการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยอยางมีคุณภาพ” เพื่อเปนสวนชวย
ดูแล และสนับสนุนใหนักวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยไดอยางไมติดขัดในระยะเริ่มตน หรือตั้งแตระยะกลางน้ํา
นอกจากนี้ทีมวิจัยเล็งเห็นวา หนวยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย
ดานการวิจัย และมีหนาที่ในการบริหารจัดการงานวิจยั ใหมีประสิทธิภาพ นับไดวาเปนหนวยงานสําคัญที่ตองดูแลงานดังกลาว
อยางเปนระบบ ทั้งระยะตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ดังนั้นการจัดการความรูเพื่อใหไดรูปแบบในการสนับสนุนนักวิจัย ดังกลาว
จึงเปนหนาที่สําคัญของบุคลากรในหนวยงาน ซึ่งภายหลังการจัดการความรูดังกลาวชวยใหทีมวิจัยไดแนวปฏิบัติ และรูปแบบที่ดี
เพื่อการสนับสนุนนักวิจัยในการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยอยางมีคุณภาพ ใน 4 ประเด็น ไดแก 1) การหาประเด็นหรือโจทย
วิจัย 2) การระบุที่มาและความสําคัญของปญหา 3) การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย และ 4) การเขียนงบประมาณในการวิจัย
และผลผลิตที่ไดเพิ่มเติมจากการดําเนินงานในระยะกลางน้ํา ดวยการจัดการความรูชวยใหทีมวิจัยได สื่อ สิ่งพิมพ ซึ่งเปนคูมือ “4
เทคนิค เพื่อการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยอยางมีคุณภาพ”
3) ระยะปลายน้ํ า เป นระยะที่ สนั บสนุ นให นักวิ จั ยทํ าการเผยแพร ผ ลการวิ จัย ของตนเอง รวมทั้ ง การจั ด หา
ผลประโยชนจากผลการวิจัยนั้น ซึ่งทีมวิจัยไดมีการวางระบบและมีการสนับสนุนใหนักวิจัยนําผลงานวิจัยไปเผยแพรผานชองทาง
และรูปแบบตาง ๆ ไดแก
- การสนับสนุนงบประมาณในการนําผลงานไปเผยแพรผานเวทีการประชุมวิชาการตาง ๆ (การสนับสนุนในสวนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเอง ไดเปดชองทางสําหรับนักวิจัยในการเผยแพรผลงานผานการประชุมวิชาการระดับชาติ ใน
งานประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 19-20 ธันวาคม ของทุกป)
- การสนับสนุนคาตอบแทนในการตีพิมพลงวารสารวิชาการ (การสนับสนุนในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
เอง ไดเปดชองทางสําหรับนักวิจัยในการตีพิมพผลงานวิจัย ในวารสารวิจัยรําไพพรรณี ซึ่งเปนวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI ตาม
เกณฑ สกอ.)
- การสนับสนุนดานการจัดการทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ ซึ่งทีมวิจัย และสถาบันวิจัยมีการให บริการแก
นักวิจัยในการจดแจง ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร โดยมีเจาหนาที่และบุคลากรที่ทําหนาที่เฉพาะอยางชัดเจน

462

138

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

การถอดบทเรียนการจัดการความรูดานการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยแบบมีสวนรวมดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ผลการศึกษา การถอดบทเรียนการจัดการความรูดานการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยฯ เปนดังนี้
1) ผลการประเมินการทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ในการทํางานวิจัยของเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทีมวิจัยไดมีการ
ประชุมสรุป ทบทวนการดําเนินงาน และประเมินการใชรูปแบบ โดยสรุปไดวา
- การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การเครื อข ายการวิ จัย ความหลากหลายทางชี วภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยแบงเปน ระยะที่ 1 ศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ ปญหา ความตองการและแนวทางพัฒนา
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และการจัดเวทีวิเคราะหสถานการณปญหา ศักยภาพจุดออน จุดแข็ง ปญหา
อุปสรรคและโอกาสของการทํางานวิจัยของเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มีความเหมาะสม เนื่องจากชวยให
ผูวิจัยไดขอมูลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ของความตองการในการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของคณาจารย นักวิจัย และ
ความพรอมตอการดําเนินงานบริหารจัดการ
- แนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายความหลากหลายทางชีวภาพ
และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยแบงเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะตนน้ํา ระยะกลางน้ํา และ
ระยะปลายน้ํ า นั้น มี ความเหมาะสมเนื่องจากการสนั บสนุ นดั งกลาวเป นตั วช วยขั บเคลื่ อนใหการดําเนิ นงานด านการวิจัยของ
คณาจารย และนักวิจัย ดําเนินตอไปไดตามระบบ ไมเกิดขอขัดของติดขัด สามารถดูแลติดตามนักวิจัยระหวางดําเนินการวิจัยเพื่อ
ทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย และหาแนวทางแกไขปญหารวมกันได นอกจากการดําเนินการดังกลาวที่ทีม
วิจัยประเมินวามีความเหมาะสมแลว ความรวมมือจากนักวิจัยที่ไดรับกลับมาก็เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเห็นวาเปนระบบที่ชัดเจน
2) ผลการประเมิน สรุป สังเคราะหองคความรู ถอดบทเรียนเพื่อการเผยแพรขยายผล ทีมวิจัย ไดประเมิน สังเคราะห และถอด
บทเรียน โดยผูวิจัยยึดโครงสรางการประเมินตามเครื่องมือการถอดบทเรียนของเครือขายฯ รวมกับการวิเคราะหและสังเคราะห
จากการดําเนินการวิจัย ซึ่งจะเสนอ องคความรูจากการถอดบทเรียนในองคประกอบหลัก 3 ประเด็น ไดแก 1) ดานปจจัย
นําเขา (Input) ไดแก การพัฒนาโจทยวิจัย การวางแผนและการเตรียมความพรอม งบประมาณสนับสนุน การสนับสนุนขอมูล
สารสนเทศและเครื่องมื อ-อุปกรณ และระบบการเงิน 2) ดานกระบวนการ (Process) ได แก การบริหารนักวิจัย และการ
บริหารงบประมาณ และ 3) ดานผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) ไดแก ผูเขารวม-เครือขายวิจัย
นักวิจัยรุนใหม ทุนวิจัย สื่อสิ่งพิมพดานการวิจัย และองคความรูในการพัฒนานักวิจัยที่สามารถนําไปปฏิบัติได
บทเรียนและองคความรูใหมเพิ่มเติม
องคความรูที่ไดจากการดําเนินการบริหารจัดการเพิ่มเติม พบวา
1. กระบวนการพัฒนาโจทยวิจัยรวมกับภาคีเครือขาย มีความสําคัญ เนื่องจากเปนกระบวนการตนน้ําเพื่อให
ไดมาซึ่งโจทยวิจัย การเขารวมพัฒนาโจทยดังกลาวจะทําใหทราบปญหาในพื้นที่ แนวโนมในการจัดการหรือตอยอดประเด็น
งานวิจัย ตลอดจนสามารถเกิดเครือขายในการวิจัยไดอยางเปนรูปธรรม และนักวิจัยควรใหความสนใจในการติดตาม และเขา
รวม
2. กระบวนการติดตอประสานงานเพื่อการบริหารจัดการเปนสิ่งสําคัญ เพื่อการดําเนินงานที่ชัดเจน เปนไป
ตามกําหนดระยะเวลา และลดความคลาดเคลื่อนในการดําเนินงาน กระบวนการติดตอประสานงานผานหลายชองทาง และใน
รูปแบบที่หลากหลาย เชน การจัดประชุม การสงหนังสือราชการ การสงขอมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) จะชวยให
รับ ทราบข อมู ลที่ แ นนอน แต อย างไรก็ แล วแต ควรเพิ่ มการติ ดต อประสานงานทางโทรศั พท และมี ผูป ระสานงานที่ ชั ดเจน
ระหวางหนวยงาน จะชวยใหการดําเนินงานชัดเจนเปนไปตามวัตถุประสงคและลดความคลาดเคลื่อนไดมากขึ้น
3. ความรวมมือของนักวิจัยและเครือขายองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การใหความรวมมือของ
นักวิจัยและเครือขาย ตลอดจนความเอาใจใส และการปฏิบัติตาม มีผลใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ชวยให
การดําเนินงานตางๆ เปนไปตามกําหนด และเปนไปตามเปาประสงค
4. บุคลากรที่ทําหนาที่ประสานงานและดูแลนักวิจัย เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ขาดไมได
และเป นตัวเชื่อมประสานระหว างสถาบั นวิ จัยและพัฒ นา นั กวิ จัย และ สกอ. บุ ค คลนี้ ชวยให การบริ หารจัด การสามารถ
ขับเคลื่อนไปได อย างมี ประสิท ธิภาพ นักวิ จัย ทราบขาวสาร และดําเนิ นกิจกรรมไดอย างถูกต อง จากการประสานงานของ
บุคลากรดังกลาว ดังนั้น ในการบริหารจัดการบุคลากรผูประสานงานนับเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่ง
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จากผลการวิจัย พบวา การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ที่เหมาะสม ในระยะที่ 1 การศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ ปญหา ความตองการและแนวทางพัฒนานักวิจัย โดยการจัดเวที
วิเคราะหสถานการณปญ หา พบวา คณาจารย และนักวิจัยมีความตองการในการพัฒนาศักยภาพด านการวิจัย ในดานตางๆ
ไดแก ดานการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การเขียนอภิปราย สรุปผล และเขียนรายงาน การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร
และการการยื่นจดแจงทรัพยสินทางปญญา และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมตอการพัฒนาทักษะการวิจัยในดานการพัฒนาโจทย
วิจัย ซึ่งตองการไดประสบการณ การบริหารงานวิจัยจากผูมีประสบการณ อีกทั้งตองการการพัฒนางานวิจัยในเชิงสหวิทยาการ
ซึ่งสอดคลองกับ ปรัชญา เวสารัชช (2546) ซึ่งไดกลาวถึงปญหาและอุปสรรคของการวิจัยในมหาวิทยาลัยวา งานวิจัยสวนใหญ
เปนงานวิจัยเดี่ยวมากกวางานวิจัยเปนทีม จึงมีงานวิจัยลักษณะสหวิทยาการนอย ซึ่งควรมีการพัฒนา
นอกจากนี้ความคิดเห็นเพิ่มเติมดานการบริหารจัดการงานวิจัยจากคณาจารยและนักวิจัย พบวา ควรมีการจัดเวที
การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทําวิจัยกับนักวิจัยในสาขาตาง ๆ เพื่อใหเกิดกระบวนการทํางานวิจัยรวมกัน และเกิด
งานวิจั ย ในเชิง บู รณาการ และมหาวิท ยาลั ย ควรเชื่ อมโยงเครือข ายผู มีค วามรู ค วามสามารถมาเปนพี่ เลี้ ย งในการทําวิ จัย
ตลอดจนการจั ด หางบประมาณเพื่ อการวิ จัย ให เ พี ย งพอ ซึ่ ง เป นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ พงษ พั ช ริ นทร พุ ธวั ฒ นะ (2545)
ทําการศึ กษาสภาพงานวิจัยของมหาวิท ยาลั ยและวัฒ นธรรมดานการวิจัย ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง พบว าองคประกอบสําคัญ ที่
สงเสริมใหเกิดงานวิจัย ไดแก แหลงเงินทุน ความรูความสามารถ ของนั กวิจัย แหลงคนควา โครงสรางและระบบการ
บริหารงานวิจัยที่ดี และการใหเวลาคณาจารยทําวิจัย
ผลการวิเคราะห สังเคราะหแนวทางพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของ
เครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทีมผูวิจัยไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการเครือขายฯ โดยแบงเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะตนน้ําเปนการพัฒนานักวิจัยใหสามารถคนหาปญหาการวิจัย
แลวพัฒนาไปสูการสรางโจทยวิจัย พรอมทั้งสามารถพัฒนาโจทยวิจัยสูการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยได ระยะกลางน้ํา เปน
การดูแลติดตามนักวิจัยระหวางดําเนินการวิจัยเพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย และหาแนวทางแกไขปญหา
รวมกัน และระยะปลายน้ํา เปนระยะที่สนับสนุนใหนักวิจัยทําการเผยแพรผลการวิจัยของตนเอง รวมทั้งการจัดหาผลประโยชน
จากผลการวิจัยนั้น
ในระยะที่ 2 ผลการทดลองปฏิ บัติตามรูป แบบการบริห ารจั ดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการทํ างานวิจัยของ
เครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามระยะที่ทีมวิจัยไดวางไว พบวา ระยะ
ตนน้ํา การสนับสนุนใหนักวิจัยพัฒนาโจทยวิจัยรวมกับภาคี และการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ ชวยใหนักวิจัยมี
ความรูความเขาใจการไดมาซึ่งโจทยวิจัยและตัวอยางงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น นอกจากนี้
ไดรับฟงการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ตามกรอบการวิจัยแตละกลุมที่เกี่ยวของ
ระยะกลางน้ํา เปนการดูแลติดตามนักวิจัยระหวางดําเนินการวิจัยเพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
วิจัย และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน ซึ่งในระยะนี้ทีมวิจัยไดดําเนินการติดตามนักวิจัยและจัดกิจกรรม เพิ่มเติมคือ การจัดการ
ความรู เรื่อง “รูปแบบการสนับสนุนนักวิจัยเพื่อการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยอยางมีคุณภาพ” เพื่อเปนสวนชวยดูแล และ
สนับสนุนใหนักวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยไดอยางไมติดขัดในระยะเริ่มตน หรือตั้ งแตระยะกลางน้ํา ซึ่งภายหลังการจัดการ
ความรูดังกลาวชวยใหทีมวิจัยไดแนวปฏิบัติ และรูปแบบที่ดี เพื่อการสนับสนุนนักวิจัยในการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยอยางมี
คุณภาพ ใน 4 ประเด็น ไดแก 1) การหาประเด็นหรือโจทยวิจัย 2) การระบุที่มาและความสําคัญของปญหา 3) การสรางกรอบ
แนวคิดในการวิจัย และ 4) การเขียนงบประมาณในการวิจัย และผลผลิตที่ไดเพิ่มเติมจากการดําเนินงานในระยะกลางน้ํา ดวย
การจัดการความรูชวยใหทีมวิจัยได สื่อ สิ่งพิมพ ซึ่งเปนคูมือ “4 เทคนิค เพื่อการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยอยางมีคุณภาพ”
ระยะปลายน้ํา เปนระยะที่สนับสนุนใหนักวิจัยทําการเผยแพรผลการวิจัยของตนเอง รวมทั้งการจัดหาผลประโยชน
จากผลการวิจัยนั้น ซึ่งทีมวิจัยไดมีการวางระบบและมีการสนับสนุนใหนักวิจัยนําผลงานวิจัยไปเผยแพรผานชองทางและรูปแบบ
ตาง ๆ ไดแก การสนับสนุนงบประมาณในการนําผลงานไปเผยแพรผานเวที การประชุมวิชาการ และการลงวารสารวิชาการ
ตลอดจนการสนับสนุนดานการจัดการทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ ซึ่งทีมวิจัย และสถาบันวิจัยฯ มีการใหบริ การแก
นักวิจัยในการจดแจง ลิขสิ ทธิ์ อนุสิท ธิบัตร และสิทธิ บัตร โดยมี เจาหนาที่ และบุ คลากรที่ทํ าหนาที่เฉพาะอยางชั ดเจน ซึ่ ง
กระบวนการดังกลาว เปนระบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนา วางแนวทางและดําเนินการตามระบบ เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนางานวิจัย ซึ่งปรัชญา เวสารัชช (2546) ไดกลาวถึงอุปสรรคประการหนึ่งของการวิจัยในมหาวิทยาลัย วามหาวิทยาลัย
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เชื่อมโยงกับระบบ “ตีพิมพเผยแพร” แตไมเชื่อมโยงกับระบบ “ฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญา” ของโลก นักวิจัยไทยมักไมใช
ประโยชนจากฐานขอมูลสิทธิบัตรของโลกเปนเครื่องมือคนควา สถาบันอุดมศึกษายังไมแสวงประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา
เพื่อการวิจัยตอยอด
ผลการสังเคราะหองคความรู ถอดบทเรียนเพื่อการเผยแพรขยายผล พบวาปจจัยสูความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ดานปจจัยนําเขา (Input) ที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาโจทยวิจัย การวางแผนและการเตรียมความพรอมทั้ง 3 ระยะ งบประมาณ
สนับสนุนการบริหารจัดการ การสนับสนุนขอมูลสารสนเทศและเครื่องมือ อุปกรณ และการมีระบบการเงินที่ ชัดเจน ดาน
กระบวนการ (Process) ปจจัยที่สําคัญ ไดแก ดานการบริหารนักวิจัย (ระยะตนน้ํา ระยะกลางน้ํา ระยะปลายน้ํา) และดานการ
บริห ารงบประมาณ ซึ่ง สอดคลองกั บ ปรั ชญา เวสารั ชช (2546) และ รั ชนา ศานติย านนท และคณะ (2544) กลาวถึ งผู ที่
เกี่ยวของและมีบทบาทสนับสนุนหรือพัฒนางานวิจัยในมหาวิทยาลัย วา ผูอํานวย หรือผูบริหารถือเปนผูที่เกี่ยวของสําคัญของ
การพัฒนางานวิจัย การจัดสรรงบประมาณ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานการวิจัย การสงเสริม สนับสนุนการใหแรงจูงใจ
การกํากับดูแลและการดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรม สําหรับด านผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) ผลกระทบ
(Impact) มีปจจัยที่สําคัญไดแก ผูเขารวม-เครือขายวิจัย นักวิจัยรุนใหม ทุนวิจัยในปงบประมาณ 2558 สื่อสิ่งพิมพดานการ
วิจัย และองคความรูในการพัฒนานักวิจัยที่สามารถนําไปปฏิบัติได
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บทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี
The role of the Program of Fine Arts (Design Applied Arts),
Faculty of Humanities and Social Sciences, Rambhai Barni Rajabhat
University, On Arts Industry in Chanthaburi.
บทคัดยอ
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งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในการพัฒนาและสรางบัณฑิตใหมีประสิทธิภาพ สามารถสรางประโยชนตอ
ภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุรี จํานวน
4 คน และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 4 ชั้นป จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณผูประกอบการธุกิจดานศิลปะใน
จังหวัดจันทบุรี และแบบสอบถามนักศึกษา เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคารอยละ ความถี่ และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีความเห็นตอบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ที่มีตอภาคธุรกิจ
ศิลปะในจังหวัดจันทบุรีในเกณฑมากที่สุดไดแก มีการฝกใหนักศึกษามีระเบียบตรงตอเวลา มีการสรางจิตสํานึกสงเสริมใหมี
ความซื่อสัตยสุจริตในการในการประกอบอาชีพเปนอันดับ1 เปนทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม (Affective Domain) มากที่สุด
ในสวนของประเด็นดานความรู (Cognitive Domain) และดานการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) เปนดานรองลงมา
ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุรีเห็นดวยมากที่สุดวาสาขาวิชา มีบทบาทในการเตรียมนักศึกษาใหมีทั้ง
ความรูความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพทางศิลปกรรม เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกงานที่สนใจระหวางเรี ยน
และมีบทบาทในการผลิตนักศึกษาที่มีความรูในเรื่องของศิลปะ ทําใหเปนที่ตองการของธุรกิจทางศิลปะ ความรูในศาสตรทาง
ศิลปะที่ตองมี ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันมากที่สุดคื อความรูในเรื่ องของทฤษฎี สี หลักการออกแบบ การจั ด
องคประกอบทางศิลปะ ความรูในศาสตรดานอื่น คือเรือ่ งการตลาด การทําโฆษณาประชาสัมพันธ การประเมินราคางาน การ
คิดกําไร ขาดทุน ทักษะและการฝกปฏิบัติที่ตองมีคือการใชโปรแกรม Adobe Photoshop, CorelDraw ทักษะและการฝก
ปฏิบัติทางศาสตรดานธุรกิจคือทักษะในการตอนรับลูกคา การพูดเสนองาน การเจรจาตอรองราคา คุณธรรมจริย ธรรม คื อ
ความรักในอาชีพที่ทํา ความซื่อสัต ยสุจริต และมีวินัยตรงตอเวลา ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะตองการเห็นสาขาวิชาผลิ ต
นักศึกษาที่จบออกไปมีความรูทางดานศิลปะ ดานการออกแบบ สามารถทํางานในภาคธุรกิจศิลปะได แนวโนมและอนาคตควร
จัดใหนักศึกษาไดแสดงผลงานการสรางสรรคระหวางเรียน นอกจากงานที่จะแสดงเมื่อจบการศึกษา เพื่อใหผูประกอบการได
ชมผลงานและติดตอนักศึกษาเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ ควรจัดโครงการพานักศึกษามา
ดูงานตามสถานประกอบการต างๆ เพื่ อเปด โอกาสใหนักศึ กษาไดรู จักและเลื อกที่ ทํางานได ตรงความตองการ ซึ่ งจะทําให
นักศึกษานําความรูไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน
คําสําคัญ : บทบาทสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป), ภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี

Abstract

This research aimed to find out the role of the Program of Fine Arts (Applied Arts Design), Faculty
of Humanities and social sciences Rambhai Barni Rajabhat University, in developing and producing
graduates efficiency and beneficial creativity in arts industry in Chanthaburi. The sample of this research
was divided into two groups: 4 arts entrepreneurs in Chanthaburi and 40 undergraduates of the Program
of Fine Arts (Applied Arts Design), Faculty of Humanities and social sciences, Rambhai Barni Rajabhat
University. The research tools consisted of interviews with the first group and using 5 point rating scale
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questionnaires for the second group. Statistical analisis methods for analyzing data were mean,
percentage, frequency, and content analysis.
The research results were found that undergraduates showed their opinions on the role of the
Program of Fine Arts (Applied Arts Design) towards arts industry in Chanthaburi at the highest level for
teaching students to be punctual, creating awareness, and encouraging integrity in their career. For
ethical skills, Affective Domain ranked first, whereas Cognitive Domain and Psychomotor Domain were
ranked respectively.
Most entrepreneurs in Chanthaburi agreed that this program plays an important role in preparing
undergraduates to have knowledge and skills of fine arts career , encouraging them to explore their
interests in internship while studying and producing efficient graduates with knowledge experience and
professional skills that were required for arts industry. Most entrepreneurs agreed that undergraduates
must know about color theory, design principles, artistic composition, marketing and advertisement, know
how to evaluate art price and analyze a profit and loss statement , and hve computer skills in Adobe
Photoshop and CorelDraw , develop knowledge of basic business principles such as customer service ,
presentation, negotiation, and have ethics. Loving their career , integrity and punctuality . Furthemore ,
the entrepreneurs suggested that the program should produce graduates to be able to apply knowledge
for arts industry. Based on the findings , it was suggested that the program should provide an exhibition
for undergraduates during their semester to present their art work and introduce themselves to
entrepreneurs. The other suggestion was to take undergraduates to visit workplaces in order to find
needs, and they can use their knowledge , experience and skills gained in their daily life and in their
future career.
Keywords : Role of the Program of Fine Arts ( Applied Arts Design), Arts Indurtry in Chanthaburi
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การศึกษาดานศิลปะมีความจําเปนที่จะตองฝกใหนักศึกษามีทักษะในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545-2559 ไดระบุวาการจัดการเรียนรูตองส งเสริมใหผู เรียนคิดวิเ คราะหและแกปญหาดวย
ตนเอง(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ,2545) ซึ่งการแกปญหาดวยตนเองนี้มีความสําคัญในการประกอบอาชีพ
ตางๆ ดังที่ หลักสูตรศิล ปกรรม(ออกแบบประยุกตศิลป) กลาววาจากสถาณการณในปจจุบั นที่มีการแขงขันในภาคธุรกิจ จึ ง
จําเปนอยางยิ่ง ที่จะใช ผูมี ความรู ความชํานาญทางดานศิล ปะ เพื่ อใชในการออกแบบรู ปแบบสิ นค า และบรรจุภั ณฑต างๆ
(หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต,2555) เชนนี้การจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคลองดังกลาวจึงมีความสําคัญเรงดวน
สกนธ ภูงามดี(2547) กลาววาธุรกิจนั้นหมายถึงงานที่เกี่ยวของกับการผลิต (Production) การซื้อ(Purchasing)และการขาย
(Selling) และในการเริ่มตนประกอบธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดยอม ตองมีขั้นตอนเปนลําดับ
จังหวัดจันทบุรีมีสถานที่ทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งน้ําตก ทะเล ดําน้ํา รวมทั้งเที่ยวชม
แหลงประวัติศาสตรตาง ๆ นอกจากนี้ยังเปนแหลงเจียระไนพลอยที่มีชื่อเสียงที่สุด และกวา 80 % ของพลอยที่จําหนายทั่วโลก
(แผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดจันทบุรี,2554) เชนนี้ธุรกิจทางศิลปะจึงมีสวนสําคัญในการผลักดันการเจริญเติบโตของ
จังหวัด ไมวาจะเปนในเรื่ องของการทําสื่อโฆษณา ป ายรานคา ปายประชาสัมพั นธแหลงทองเที่ยว การออกแบบผลิตภัณฑ
สินคา เครื่องประดับ ธุรกิจทางศิลปะเหลานี้จึงเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก และการแขงขันก็มีเพิ่มขึ้น ตามความตองการของตลาด
ในสวนของมหาลัยจึงควรมีสวนสงเสริมผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมออกสูภาคธุรกิจ ซึ่งในสวนของนักศึกษาบางครั้งอาจจะยัง
ไมเห็นถึงความสําคัญ หรือการเรียนการสอนนั้นอาจจะยังไมสอดคลองกับธุรกิจศิลปะที่มีอยูมากพอ การที่นัก ศึกษาจะสําเร็จ
การศึ กษาออกไปแล วสามารถประกอบธุ กิจของตนเอง หรื อในสถานประกอบการต างๆนั้นจึง เป นเรื่ องที่ ตองมี การพูด คุ ย
แลกเปลี่ยนกันระหวางจังหวัด ชุมชน สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตดานศิลปกรรม
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ผูวิจัย จึ ง เห็ นวาการศึ กษาถึง บทบาทของสาขาวิ ช าศิ ล ปกรรม(ออกแบบประยุ กต ศิล ป ) คณะมนุษยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนความตองการของภาคธุรกิจ
ศิลปะ สามารถทําใหการดําเนินธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
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เพื่ อ ทราบถึ ง บทบาทของสาขาวิ ช าศิ ล ปกรรม (ออกแบบประยุ ก ต ศิ ล ป ) คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในการพัฒนาและสรางบัณฑิตใหมีประสิทธิภาพ สามารถสรางประโยชน ตอภาคธุรกิจศิลปะ
ในจังหวัดจันทบุรี
ขอบเขตของโครงการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ ผลผลิตหลัก (Outcome) คือ บทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนความ
ตองการของภาคธรุกิจศิลปะ สามารถทําใหการดําเนินธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. จํานวนประชากร/ กลุมเปาหมาย
ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ไดแก ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุรี และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
(ออกแบบประยุกตศิลป)
3. ขอบเขตดานสถานที่
ภาคธุรกิจศิลปะ จังหวัดจันทบุรี
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เพื่อใหงานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงคจึงไดกําหนดวิธีการดําเนินวิจัยดังตอไปนี้
1. การศึกษาคนควาขอมูล
2. การกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล
7. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
เครื่องมือการวิจัย
การวิจัย ครั้ ง นี้ ใช แ บบสอบถาม และแบบสั ม ภาษณ เปนเครื่องมือในการเก็ บ รวบรวมข อมู ล เกี่ ยวกั บ บทบาทของ
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาค
ธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
1. แบบสอบถามเรื่องบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที1่ แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข อมูล ทั่วไปของผูต อบแบบสอบถามมีลั กษณะเป นแบบ
เลือกตอบ (Check-List) และคําถามปลายเปด (Open end) ซึ่งประกอบไปดวยขอคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
ประเภทธุรกิจและประสบการณดานประกอบธุรกิจศิลปะ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ย วกับ สภาพปจจุ บัน ความต องการ และบทบาทของสาขาวิ ชาศิ ลปกรรม
)ออกแบบประยุกตศิ ลป (คณะมนุ ษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั ฏรําไพพรรณี ที่มีต อภาคธุรกิ จศิล ปะใน
จังหวัดจันทบุรี มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ
2. แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุรี มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณปลายเปด (Open-end)
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ตอนที่2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป)คณะมนุษยศาสตร
และสั งคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั ฏรําไพพรรณี ที่ มีตอภาคธุร กิจศิ ลปะในจังหวัด จันทบุ รี มีลักษณะเปนแบบสัม ภาษณ
ปลายเปด (Open-end)
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ขอมู ล ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกั บบทบาทของสาขาวิ ชาศิ ล ปกรรม (ออกแบบประยุ กต ศิล ป ) คณะมนุษยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามนักศึก ษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต
ศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 40 คน
สามารถวิ เคราะหข อมูล จากแบบสอบถามนั กศึกษาสาขาวิ ชาศิ ลปกรรมในเรื่ องบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม
(ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุ รกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุ รี
พบวานักศึกษามีความเห็นวาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) มีการปฏิบัติอยูในเกณฑมากที่สุดไดแก การฝกให
นักศึกษามีระเบียบและตรงตอเวลา และมีการสรางจิตสํานึกสงเสริมใหนักศึกษามีความซื่อสัตยสุจริตในการในการประกอบ
อาชีพธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีเทากัน (4.63) รองลงมาคือสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) พัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความต องการของทองถิ่นชุม ชน และมีส วนผลักดันในการสรางใหนักศึกษาสามารถสรางอาชีพ และรายได
เกี่ยวกับธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีเทากัน (4.50)
สาขาวิชาศิ ลปกรรม (ออกแบบประยุกต ศิลป) มีการปฏิบั ติอยูใ นเกณฑมาก ไดแ ก สร างโอกาสในการเรียนรูของ
นักศึกษา และสนับสนุนใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพเกี่ยวกับธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี (4.45) มีวิชาเรียนที่หลาก
หลายตรงตามความตองการของภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี (4.45) มีกระบวนการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดปฏิบัติ
ทดลอง การทํางานที่เกี่ยว ของกับธุรกิจทางศิลปะ (4.28) ใหบริการวิชาการและสนองตอบความตองการของภาคธุรกิจศิลปะ
ในจังหวัดจันทบุรี (4.20) และมีสื่อที่ใชประกอบการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดปฏิบัติทดลองการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ทางศิลปะ (4.05) ตามลําดับ
สามารถวิ เ คราะหข อมู ล จากการสั มภาษณ ผู ป ระกอบการธุ กิจด านศิ ล ปะในจั ง หวั ด จั นทบุ รี ในเรื่ องบทบาทของ
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาค
ธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี ดังนี้
2.1ความเขาใจของผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุรีในเรื่องบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี
มีประเด็ น 3 ประเด็น คื อเปนสาขาวิชาที่ สําคัญมาก เพราะผูเรีย นไดรับความรู ในเรื่องของศิลปะที่จะทําใหผูเรีย นไดเป ด
มุมมองใหมๆในเรื่องราวของศิลปะ และสามารถนําไปใชปรับปรุงผลงานตนเองใหมีความเหมาะสมกับพื้นถิ่นจันทบุรีได (2คน)
สาขาวิชาที่สําคัญมาก เพราะเปนการสรางความเขาใจในแนวความคิด ของศิลปนที่สรางงานศิลปะ ทําใหผูเรีย นมีความเปน
ศิลปนเมื่อเวลาจบมาประกอบอาชีพ ผลงานออกแบบจะไดมีมีสุนทรียภาพทางศิลปะ (1คน) และเปนสาขาวิชาสําคัญมาก
เพราะเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น (1คน)
2.2 ความคิดเห็นตอบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นดวยมากที่สุดวา
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) มีบทบาทในการเตรียมนักศึกษาใหมีทั้งความรูความสามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาซีพทางศิลปกรรม เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทดลองฝกงานที่ชอบและสนใจระหวางเรียน (2คน)
การใหความรูกับนักศึกษาในเรื่องของศิลปะ ภูมิปญญาพื้นบานในจังหวัดจันทบุรีใหมาก เพื่อนักศึกษาจะไดมีความรูในรากเหงา
ของตนเอง กอนที่จะเรียนรูเรื่องศิลปะสากล (1คน) และมีบทบาทในการผลิตนักศึกษาที่มีความรูในเรื่องของศิลปะ ทําใหเปนที่
ตองการของธุรกิจทางศิลปะ (1คน)
2.3 ความรูในศาสตรทางศิลปะที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอภาค
ธุรกิ จศิล ปะในจั งหวัดจั นทบุรี ผู ประกอบการธุ กิจดานศิล ปะเห็นตรงกันมากที่สุด คือความรู ในเรื่องของทฤษฎี สี หลักการ
ออกแบบ การจัดองคประกอบทางศิลปะ (4คน)
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2.4 ความรูในศาสตรดานอื่นๆที่นอกเหนือจากศาสตรทางศิลปะที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต
ศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี
ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือ ความรูในเรื่องการตลาด การทําโฆษณาประชาสัมพันธ การประเมินราคางาน การ
คิดกําไร ขาดทุน (3คน) และการทําบัญชีรายรับรายจาย (1คน)
2.5 ทักษะและการฝกปฏิบัติที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอภาค
ธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือ
ความรูในเรื่องการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบงาน เชนโปรแกรม Adobe Photoshop, CorelDraw (3คน) และ
โปรแกรม Adobe Illustrator (1คน)
2.6 ทักษะและการฝกปฏิบัติทางศาสตรดานธุรกิจที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมี
เพื่อประโยชนตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือทักษะในการตอนรับลูกคา การ
พูดเสนองานลูกคา การเจรจาตอรองราคา (4คน)
2.7 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชน
ตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจั นทบุรีผูประกอบการธุกิจดานศิ ลปะเห็นตรงกันคือความรักในอาชีพที่ทํา ความซื่อสัตยสุจริ ต
และความมีวินัยตรงตอเวลา (4คน)
2.8 ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะความตองการเห็นบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีในทิศทางดังนี้ คือ
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองผลิตนักศึกษาที่จบออกไปแลวมีความรูทางดานศิลปะ การออกแบบสามารถ
ทํางานในภาคธุรกิจศิลปะไดทันที (2คน) เมื่อนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) จบออกไปทํางานจริงใน
ภาคธุรกิจนาจะมีการตั้งกลุ ม หรือสมาคมผูประกอบการธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี เพื่อใหมี การรวมมือ และการกําหนด
ราคาตลาดได (1คน) และสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) นาจะมีการจัดอบรมใหความรูกับผูประกอบการธุรกิจ
ในสวนของงานศิลปะใหมๆ (1คน)
2.9 ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเสนอวาแนวโนม/อนาคตของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะ
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีเทากันคือสาขาวิชา
ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป)
จัดใหนักศึกษาไดแสดงผลงานการสรางสรรคระหวางเรียน นอกเหนือจากงานที่นักศึกษาจะแสดงเมื่อจบการศึกษา เพื่อให
ผู ป ระกอบการได เ ห็ นและชมผลงานการออกแบบของนั กศึ กษา เพื่ อ การติ ด ต อทาบทามนั ก ศึ ก ษาเข า ทํ า งานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ (2คน) และสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) จัดอบรมใหความรูผูประกอบ หรือการจัดใหผู
ประกอบไดเขามาพูดคุยกับนักศึกษา ในดานของประการณการประกอบอาชีพ (2คน)
2.10 ผูประกอบการธุ กิจดานศิลปะมีขอเสนอแนะเพิ่มเติ มอื่นๆ ตอบทบาทของสาขาวิ ชาศิล ปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี
คืออยากให ส าขาวิ ช าศิ ล ปกรรม (ออกแบบประยุ กต ศิ ล ป ) จั ด โครงการพานั กศึ กษามาศึ กษาดู ง านเที่ ย วชม ตามสถาน
ประกอบการตางๆเพื่อการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรูจักและสามารถเลือกที่ทํางานไดตรงความตองการ (2คน) และอยากให
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ฝ กใหนักศึ กษาสามารถใชอุป กรณ เครื่ องมือในการทํางานปายอิงค เจ็ท เพื่ อ
นักศึกษาจะไดนําไปใชประกอบอาชีพเมื่อจบออกไป (2คน)

สรุปและอภิปรายผล

มห
าว

นักศึกษามีความเห็นวาบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัด
จันทบุรีสวนใหญอยูในเกณฑมาก และในสวนของเกณฑมากที่สุดไดแก มีการฝกใหนักศึกษามี ระเบียบตรงตอเวลา สาขาวิชา
ศิลปกรรมมีการสรางจิต สํานึกสงเสริ มใหนักศึกษามีค วามซื่อสัต ยสุจริต ในการในการประกอบอาชีพธุ รกิ จศิ ลปะในจัง หวั ด
จันทบุ รี เท ากั นเป นลํ าดับ ที่ 1 ซึ่ง แสดงให เห็ นว าทางสาขาวิ ชาศิล ปกรรมไดมี การเน นให นักศึ กษาเกิ ดทั กษะดานคุ ณธรรม
จริยธรรม (Affective Domain) มากที่สุด เปนอันดับ 1 สอดคลองกับวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544) ไดกลาวถึงการ
สอนในระดับอุดมศึกษาวาจําเปนที่จะตองตองเนนการอบรมฝกฝนคนใหมีความดี อาจารยและผูเรียนจะตองพัฒนาทักษะการ
คนควาวิจัย ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงตองสงเสริมใหผูสอนและผูเรียนตองพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู การวิเคราะห
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การรวบรวมขอมูล และการนําเสนอขอคนพบใหม ในสวนของประเด็นดานความรู (Cognitive Domain) และดานการปฏิบัติ
(Psychomotor Domain) นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมเห็นดวยอยูในสวนรองลงมาคือสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิ ลป) พัฒนาหลักสูตรใหสอดคล องกับความตองการของทองถิ่ นชุมชน และมีสวนผลักดันในการสรางใหนักศึกษา
สามารถสรางอาชีพและรายไดเกี่ยวกั บธุรกิจศิลปะในจังหวัดจั นทบุรีเทากันเปนลําดับที่ 2 สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) สรางโอกาสในการเรียนรูของนักศึกษา และสนับสนุนใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพเกี่ยวกับธุรกิจศิลปะ
ในจังหวัดจันทบุรี เปนลําดับที่ 3 มีวิชาเรียนที่หลาก หลายตรงตามความตองการของภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี เปน
ลําดับที่ 4 มีกระบวนการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดปฏิบัติทดลอง การทํางานที่เกี่ยว ของกับธุรกิจทางศิลปะ เปนลําดับที่ 5
ใหบริการวิชาการและสนองตอบความตองการของภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี เปนลําดับที่ 6 และมีสื่อที่ใชประกอบการ
เรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดปฏิบัติทดลองการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจทางศิลปะเปนลําดับที่ 7
ความเขาใจของผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุรีในเรื่องบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี
คือเปนสาขาวิชาที่สําคัญมาก เพราะผูเรียนไดรับความรู ในเรื่องของศิลปะที่จะทําใหผูเรียนไดเปดมุมมองใหมๆในเรื่องราวของ
ศิลปะ และสามารถนําไปใชปรับปรุงผลงานตนเองใหมีความเหมาะสมกับพื้นถิ่นจันทบุรีได ทําใหผูเรียนมีความเปนศิลปนเมื่อ
เวลาจบมาประกอบอาชีพ ผลงานออกแบบจะไดมีมีสุนทรียภาพทางศิลปะ และเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น
สอดคลองกับสราวุฒิ ใจแจง (2550) ที่กลาววาการรับรูคุณคาของศิลปะ จะสงเสริมผูเรียนใหมีจิตใจที่งดงาม มีสุนทรียภาพ
เห็นคุณคาความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกทางภูมิปญญาของคนในชาติ เปนจุดกําเนิดของการ
สรางสรรคผลงานทางศิลปะอันมีคุณคา รวมถึงสรางจิตสํานึกในการพิทักษรักษาศิลปกรรมในทองถิ่นของตน ซึ่งเปนภูมิปญญา
ของคนในชาติ
ความคิดเห็ นตอบทบาทของสาขาวิ ชาศิล ปกรรม (ออกแบบประยุกตศิ ลป) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี ผูประกอบการธุรกิจดานศิลปะเห็นดวยมากที่สุดวา
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) มีบทบาทในการเตรียมนักศึกษาใหมีทั้งความรูความสามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ทางศิลปกรรม เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทดลองฝกงานที่ชอบและสนใจระหวางเรียน และมีบทบาทในการผลิต
นักศึกษาที่มีความรูในเรื่องของศิลปะ ทําใหเปนที่ตองการของธุรกิจทางศิ ลปะ สอดคลองกับจรัส สุวรรณเวลา (2540) ที่ได
กลาววาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการจัดการศึกษาที่มีเปามายในการสรางผูที่มีความรูความสามารถ และทักษะเฉพาะ
ในรายวิชาหรือวิชาชีพสาขานั้นๆ ในหลักสูตรจะมีสาขาวิชาพื้นฐานเพื่อสรางความรูความเขาใจในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของกับ
วิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ และมีวิชาชีพเฉพาะที่มุงสรางความสามารถในการประกอบวิชาชีพนั้นๆ
ความรู ในศาสตรทางศิลปะที่ นักศึกษาสาขาวิชาศิ ลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมี เพื่อประโยชน ตอภาค
ธุรกิ จศิล ปะในจั งหวัดจั นทบุรี ผู ประกอบการธุ กิจดานศิล ปะเห็นตรงกันมากที่สุด คือความรู ในเรื่องของทฤษฎี สี หลักการ
ออกแบบ การจัดองคประกอบทางศิลปะ เนื้อหาที่มีความเหมาะสมจึงตองเปนเนื้อหาที่ครอบคลุมความรูที่หลากหลายเป น
ทักษะที่สามารถบูรณาการความรูตางๆเขาดวยกันได ซึ่งสอดคลองกับฤทัยรัตน ธรเสนา (2544) ที่กลาววา ทักษะการคิดเปน
พื้นฐานสําคัญในการคิด บุคคลจะคิดไดดีจําเปนตองมีทักษะ การคิดที่จําเปนมาบางแลว และทักษะที่มีกระบวนการขั้นตอน
มากและซับซอนซึ่งสวนใหญจะตองใชทักษะพื้นฐานหลายทักษะผสมกัน ซึ่งจะเรียกวา ทักษะการคิดขั้นสูง
ความรูในศาสตรดานอื่นๆที่นอกเหนือจากศาสตรทางศิลปะที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป)
ตองมีเพื่อประโยชนตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีผูประกอบการธุรกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือ ความรูในเรื่องการตลาด
การทําโฆษณาประชาสัมพันธ การประเมินราคางาน การคิดกําไร ขาดทุน และถาสามารถทําบัญชีรายรับรายจายยิ่งจะเปน
ประโยชนในการทําธุรกิจเนื้อหาที่มีความเหมาะสมจึงตองเปนเนื้อหาที่ครอบคลุมความรูในหลากหลายสาขา ทักษะที่สามารถ
บูรณาการความรูตางๆเขาดวยกันได ซึ่งสอดคลองกับฤทัยรัตน ธรเสนา (2544) ที่กลาววา ทักษะการคิดเปนพื้นฐานสําคัญใน
การคิด บุคคลจะคิดไดดีจําเปนตองมีทักษะ การคิดที่จําเปนมาบางแลว และทักษะที่มีกระบวนการขั้นตอนมากและซับซอนซึ่ง
สวนใหญจะตองใชทักษะพื้นฐานหลายทักษะผสมกัน ซึ่งจะเรียกวา ทักษะการคิดขัน้ สูง
ทักษะและการฝกปฏิบัติที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอภาคธุรกิจ
ศิลปะในจั งหวัด จันทบุ รี ผูป ระกอบการธุ กิจดานศิ ลปะเห็นตรงกั นคื อความรูใ นเรื่องการใช โปรแกรมคอมพิวเตอร ในการ
ออกแบบงาน เชนโปรแกรม Adobe Photoshop, CorelDraw สอดคลองกับจําเนียร ศิลปวานิช (2538) ที่กลาววาการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาบัณฑิต มีเปาหมายในการสรางผูที่มีความรูความสามารถ และทักษะเฉพาะในวิชาการหรือ
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วิชาชีพสาขานั้นๆ ในระดับตน หลังจากนั้นอาจฝกฝนเพิ่มเติมเปนการเฉพาะหรือศึกษาเพิ่มเติมในระดับสูงขึ้น เพื่อประกอบ
วิชาชีพเฉพาะทาง ในหลักสูตรจะมีสาขาวิชาพื้นฐานเพื่อสรางความรูความเขาใจในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาการหรือ
วิชาชีพนั้นๆ โดยมุงใหมีหลักที่สามารถนําไปใชปรับวิชาการตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงได
ทักษะและการฝกปฏิบัติทางศาสตรดานธุรกิจที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อ
ประโยชนตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือทักษะในการตอนรับลูกคา การพูด
เสนองานลู ก ค า การเจรจาต อ รองราคา สอดคล อ งกั บ อุ ทุ ม พร จามรมาน (2530) ที่ ก ล า วว า การเรี ย นการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาเปนการเรียนการสอนที่มีความแตกตางจากระดับอื่นในแงที่เปนการการเนนการเสาะแสวงหาความรู ความ
จริง การเรียนการสอนจึงเปนการพัฒนาใหเกิดทักษะ เกิดความรู เกิดความรัก และมีทัศนคติที่ดีตลอดจนมี คุณธรรมใน
อาชีพที่จะทําในอนาคต
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอ
ภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือความรักในอาชีพที่ทํา ความซื่อสัตยสุจริต และ
ความมีวินัยตรงตอเวลา สอดคลองกับวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544) ไดกลาวถึงการสอนในระดับอุดมศึกษาวาจําเปนที่
จะตองตองเนนการอบรมฝกฝนคนใหมีความดี อาจารยและผูเรียนจะตองพัฒนาทักษะการคนควาวิจัย ดังนั้นในการเรียนการ
สอนจึ ง ตองส ง เสริ มใหผู ส อนและผูเ รี ยนตองพัฒ นาทั กษะการแสวงหาความรู การวิเ คราะห การรวบรวมข อมูล และการ
นําเสนอขอคนพบใหม
ผูประกอบการธุกิจด านศิ ลปะความตองการเห็นบทบาทของสาขาวิช าศิล ปกรรม (ออกแบบประยุ กตศิ ลป) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีในทิศทางดังนี้ คือ
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองผลิตนักศึกษาที่จบออกไปแลวมีความรูทางดานศิลปะ การออกแบบสามารถ
ทํางานในภาคธุรกิจศิลปะไดทันที เมื่อนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) จบออกไปทํางานจริงในภาค
ธุรกิจนาจะมีการตั้งกลุม หรือสมาคมผูประกอบการ ธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี เพื่อใหมีการรวมมือและการกําหนดราคา
ตลาดได และสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) นาจะมีการจัดอบรมใหความรูกับผูประกอบการธุรกิจในสวนของ
งานศิลปะใหมๆ สอดคลองกับวิชัย วงษใหญ ( 2537 ) ที่กลาววาการเรียนการสอนไมวาจะเปนระดับใด จะมีองคประกอบที่
เกี่ยวของสัมพันธกันอยู 3 ประการดวยกันคือ ผูเรียน ผูสอน และปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน การสอนแตละครั้งยอม
แตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการสอน เนื้อหาสาระ การเสาะแสวงหาความรูหรือกลวิธีการสอนที่ผูสอนเลือกนํามาใชให
เหมาะสมกับผูเรียน
ผูประกอบการธุ กิจดานศิ ลปะเสนอว าแนวโน ม/อนาคตของสาขาวิ ชาศิล ปกรรม (ออกแบบประยุกตศิ ลป ) คณะ
มนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏรําไพพรรณี ที่ มีตอภาคธุรกิ จศิล ปะในจั งหวั ดจันทบุ รี คือสาขาวิช า
ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) จัดใหนักศึกษาไดแสดงผลงานการสรางสรรคระหวางเรียน นอกเหนือจากงานที่นักศึกษา
จะแสดงเมื่ อจบการศึ กษา เพื่อให ผูประกอบการได เห็ นและชมผลงานการออกแบบของนั กศึกษา เพื่อการติด ตอทาบทาม
นักศึกษาเขาทํางานในสถานประปรอบการนั้นๆ และสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) นาจะมีการจัดอบรมให
ความรูผูประกอบ หรือการจัดใหผูประกอบไดเขามาพูดคุยกับนักศึกษา ในดานของประการณการประกอบอาชีพ สอดคลอง
กับวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530) ที่กลาวถึงการสอนระดับอุดมศึกษาวา การสอนที่ดีนั้นผูสอนตองรูจักวิธีการถายทอด
ความรู ความคิด ใหผูเรียนโดยใชวิธีการแตกตางกันออกไปอยางเหมาะสมและนาสนใจ
ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ ตอบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต
ศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีคืออยากให
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) จัดโครงการพานักศึกษามาศึกษาดูงานเที่ยวชม ตามสถานประกอบการตางๆเพื่อ
การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรูจักและสามารถเลือกที่ทํางานไดตรงความตองการ และอยากใหสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) ฝกใหนักศึกษาสามารถใช อุปกรณ เครื่องมือในการทํางานปายอิงค เจ็ท เพื่อนักศึกษาจะไดนําไปใชประกอบ
อาชีพเมื่อจบออกไป สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) ที่กลาวถึงแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2545-2559 ไววานอกจากการจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหนักเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียนในสิ่งที่สอดคลองกับความสนใจและ
ความถนั ดแลว ยังตองสงเสริ มใหนักเรียนไดรูจักการคิดวิ เคราะห และแก ปญหาด วยตนเอง เกิ ดการใฝรูอย างตอเนื่ อง และ
สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน
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ควรมีการศึกษาวิจัยบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอชุมชนทองถิ่นในฐานะสาขาวิชาที่มีความสอดคลองสัมพันธกับวัฒนธรรมและสังคมไทย
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การพัฒนากลยุทธทางการตลาดของผลิตภัณฑมะมุดสูตลาด OTOP : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ
มะมุด ตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Development of Marketing Strategic for Horse Mango Products to OTOP
Market ; A Case Study of Horse Mango Products in Tumbon Tham Yai,
Amphoe Thung song, Nakhon Sri Thammarat
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ณรงคชัย มาคง, สุภาพร ไชยรัตน, อิศราพร ใจกระจาง, สุวรรณี โภชากรณ, อลิสา เลี้ยงรื่นรมย,
กรกนก โภคสวัสดิ,์ กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค, กีฬา จินตนากรพันธ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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การวิจัยนี้ มีจุดประสงค 1.) เพื่อศึกษาสภาพตลาดของผลิตภัณฑที่แปรรูปจากมะมุดในตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2.) เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
รายไดตอเดือน และระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากมะมุดเพื่อพัฒนากลยุทธ-ทางการตลาดของผลิตภัณฑ
มะมุดสูตลาด OTOP 3.) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิต ภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากมะมุดของผูบริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช 4.) เพื่อ
พัฒนากลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑจากมะมุดสูตลาด OTOP กรณีศึกษาผลิตภัณฑม ะมุดในตํ าบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี วิธีดํ าเนิ นการ โดยเจาะจงเก็ บ ขอมู ลจากผู บริ โ ภคในเขตจั ง หวั ดนครศรี ธรรมราช ใน 23 อํ าเภอ จํ านวน
แบบสอบถาม 600 ชุด โดยเก็บจากจํานวนประชากรแตละอําเภอ นําขอมูลมาวิเคราะหได 500 ตัวอยาง วิเคราะหขอมูลโดย
หาคา (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
จากผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีคาเฉลี่ย 62.2 สูงกวาเพศชาย คาเฉลี่ย 37.8 อายุ
คาเฉลี่ยสูงสุด 27.0 คาเฉลี่ยรอง 26.8 อาชีพรับจาง/เกษตรกรรม คาเฉลี่ยสูงสุด 38.0 นักเรียน/นักศึกษา คาเฉลี่ยรอง 23.6
ใหความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑมะมุดพบวาทัศนคติของผูบริโภคที่มีผลตอการตั ดสินใจซื้อ 4.1ผลิตภัณฑมะมุ ด
โดยรวมอยู ในระดับมาก มีค าเฉลี่ยเท ากับ 3.73 เมื่อพิจารณารายปจจัยพบวาผูต อบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ ความ
ปลอดภัยจากสารเคมีตกคางมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 รองลงมาคือมีผลผลิตตามฤดูกาล มีคาเฉลี่ย 4.10 และที่นอย
ที่สุดคือ มีใหเลือกหลายระดับราคา มีคาเฉลี่ย 3.32 ผลของการศึกษาตลาดของผลิตภัณฑที่แปรรูปจากมะมุดในตําบลถ้ําใหญ
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราชใหความสนใจ การทํามะมุดแชอิ่ม มีคาเฉลี่ยสูงสุด และการแปรรูปแบบเสน มีคาเฉลี่ย
รองลงมา
คําสําคัญ : ชุมชน, อาณาบริเวณ, ความสัมพันธของสมาชิก, วัฒนธรรม, ขนมธรรมเนียม, ประเพณี, ธุรกิจชุมชน
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The objectives of this research were 1) to study the market conditions of transforming products
from Horse mango in Tambon Tham Yai, Amphoe Thung Song, Nakhon Sri Thammarat; 2) to study the
difference between demographic characteristics, such as gender, age, marital status, occupation, monthly
income and education level, and purchasing behavior of consumers in Horse Mango products in order to
develop marketing strategies for Horse Mango products to OTOP market; 3) to study the relationship
between marketing mix, such as product, price, distribution channel and promotion, and purchasing
behavior of consumers in Nakhon Sri Thammarat in Horse Mango products; and 4) to develop marketing
strategies for Horse Mango products to OTOP market: a case study of Horse Mango products in Tambon
Tham Yai, Amphoe Thung Song, Nakhon Sri Thammarat.
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The population was consumers in 23 districts in Nakhon Sri Thammarat selected using purposive
sampling. Data were collected using 600 questionnaires. The total completed questionnaires were 500.
Data were analyzed using mean and standard deviation.
The results of this research indicated that the majority of the respondents were female (62.2%),
higher than male (37.8%). The highest average of age was 27 years old, followed by 26.8 years old. The
majority of the respondents were employees and/or farmers (38.0%) and students (23.6%), respectively.
According to the overall aspects emphasized on consumers’ purchasing decision for Horse Mango
products, the result indicated that the consumers’ attitudes towards Horse Mango products affected
purchasing decision for Horse Mango products revealed in a high level (3.73). Considering in each aspect,
the result indicated that the most important thing the respondents emphasized on is the safety of toxins
and residues (Mean = 4.41), followed by fruit available in season (Mean = 4.10), and the least was
providing several price levels (Mean = 3.32). Based on the study of the market conditions of transforming
products from Horse Mango in Tambon Tham Yai, Amphoe Thung Song, Nakhon Sri Thammarat, the
results showed that the respondents were interested in preserved Horse mango and stick transforming
product.
Keywords: Community, Area, Member Relationship, Culture, Tradition, Customer, Community Business
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าชภ

อาชีพกรีดยางพารา เปนอาชีพหลักของเกษตรกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกลเคียง ซึ่งอาชีพนี้มีทั้งผู
ที่เปนเจาของสวนยางพาราเอง และผูที่รับจางกรีดเทานั้น ในชวงที่ยางราคาแพงเกษตรกรชาวสวนยางพารามีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้น แตดวยสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนพื้นที่ภาคใตมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น บางครั้งฝนตกติดตอกันเปนระยะเวลากวา
หนึ่งเดือน สงผลใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราไมสามารถกรีดยางไดขาดรายไดหลักซึ่งมาจากการกรีดยาง และเกษตรกรก็ยัง
ตองเจอกับภาวะวางงานในหลายพื้นที่ เชนเดียวกับเกษตรกรในชุมชนตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราชที่
สวนใหญมีอาชีพทําการเกษตรสวนยางพารา ในชวงฝนตกเกษตรกรก็จะขาดรายไดและตองวางงาน ทําใหค วามเปนอยูของ
ครอบครัวตองเจอกับภาวะขัดสนคาใชจายตางๆ ถึงแมในชวงที่สามารถกรีดยางได เกษตรกรจะมีรายไดสูงแตเมื่อเจอกับภาวะ
เศรษฐกิจที่สินคามีราคาแพง เกษตรกรก็ไมสามารถแบงเงินไวเปนเงินออมไดซึ่งจากการลงพื้นที่สํารวจขอมูลและสอบถามคน
ในชุมชนพบวา เกษตรกรของชุมชนนี้นิยมกรีดยางในชวงดึกหรือเชามืดเพื่อใหไดผลผลิตน้ํายาง อยางเต็มที่ ดังนั้นชวงเวลาที่
กรีดยางเสร็จเกษตรกรก็มีเวลาวาง จนเกษตรกรบางคนใชเวลาวางนี้มั่ วสุมอบายมุขต างๆ ซึ่ งจะกอใหเกิด เปน ปญ หาสังคม
ตามมา
จากการสํารวจและสอบถามเกษตรกรในชุมชนนี้ ผูวิจัยจึงทราบวาชุมชนนี้มีผลไมชนิดหนึ่งเยอะมาก และขณะนี้ยัง
ไมมีใครนํามาทําเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาขึ้นมา นั่นก็คือ มะมุด คนในชุมชนนิยมนําเอามะมุดมาทําเปนอาหาร เชน แกงสมหรือ
แกงเหลือง ยํามะมุด ซึ่งการนํามาประกอบอาหารก็ไมไดทําบอยๆ จึงปลอยใหใหมะมุดสูญเปลา ประโยชนไป งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุป ระสงคเ พื่อใหเกษตรกรในชุมชนตําบลถ้ํ าใหญ อํ าเภอทุงสง จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช ได รวมกลุม กันเพื่ อการแปรรู ป
ผลิตภัณฑจากมะมุด โดยมีวัตถุประสงคในการรวมกลุมคือ 1) เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเสริมจากการ แปรรูปผลิตภัณฑจาก
มะมุด 2) เพื่อใหเกษตรกรไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนและยังสามารถลดปญหาสังคมที่จะตามมาไดดวย 3) เพื่อเปนการนํา
สิ่งที่มีอยูในชุมชนมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา 4) เพื่อเปนการพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนตนแบบที่มีเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได
ผูวิจัยจึงศึกษาถึงความตองการของผูบริ โภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากมะมุด ซึ่งการแปรรูปผลิตภัณฑมะมุดสามารถเพิ่มมูลค า
ผลไมพื้นบานและสรางรายไดเสริมใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืน

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนากลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑจากมะมุดสูตลาด OTOP กรณีศึกษาผลิตภัณฑมะมุดในตําบลถ้ําใหญ
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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2. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอ
เดือน และระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากมะมุด เพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดของผลิตภัณฑมะมุดสู
ตลาด OTOP
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากมะมุดของผูบริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. เพื่อศึกษาสภาพตลาดของผลิตภัณฑที่แปรรูปจากมะมุดในตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีการดําเนินการวิจัย

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

การวิจัยครั้งนี้เปนการการวิจัยโดยการสํารวจ (Survey) ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล วิธีการแจกแบบสอบถาม
คื อ แจกแบบสอบถาม เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ การวิ จั ย เชิ ง พรรณนาในครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเก็บขอมูลจากผูบริโภคในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช ใน 23 อําเภอ แบงเก็บขอมูลตามสัดสวนประชากรตามข อมูลจํานวนประชากรและบาน จําแนกเปนราย
อําเภอ และรายตําบล จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 เรียงตามลําดับประชาการแตละอําเภอในการ
เก็บขอมูล แบบสอบถาม 600 ชุดและสามารถนํามาวิเคราะห 500 ตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑจากมะมุด
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากมะมุด
โดยใชคาเฉลี่ยรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวิเคราะหปจจัยดานความ
ตองการรับประทานผลิตภัณฑมะมุดแปรรูป

ผลการวิจัย
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ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
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จากการสํ ารวจข อ มู ล พื้ น ฐานส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถามซึ่ ง เป นกลุ ม ตั วอย า งที่ อาศั ย อยู ใ นจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง จํานวนทั้งสิ้น 500 ราย พบวา เปนเพศหญิง จํานวน 311 ราย คิดเปนรอยละ 62.20 และ
เปนเพศชาย จํานวน 189 ราย คิดเปนรอยละ 37.80 สวนใหญมีอายุอยูในชวง 31 – 40 ป จํานวน 135 ราย คิดเปนรอยละ
27.00 รองลงมาคือ 21 – 30 ป จํานวน 134 ราย คิดเปนรอยละ 26.80 อายุ 61 ปขึ้นไป จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ
12.00 อายุ 51 – 60 ป จํานวน 59 ราย คิดเปนรอยละ 11.80 และนอยที่สุดคือ มีอายุอยูในชวง 15 – 20 ป และอายุ 41 50 ป มีจํานวนเทากันคือ 56 ราย คิดเปนรอยละ 11.20
ดานสถานภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 257 ราย คิดเปนรอยละ51.40 รองลงมา
คือ โสด จํานวน 200 ราย คิดเปนรอยละ 40.00 และนอยที่สุดคือ มีสถานภาพหยาราง/แยกกันอยู/หมาย จํานวน 43 ราย
คิดเปนรอยละ 8.60
ดานอาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับจาง/เกษตรกรรม จํานวน 190 ราย คิดเปนรอยละ 38.00
รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 118 ราย คิดเปนรอยละ 23.60 ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 80 ราย คิด
เปนรอยละ 16.00 ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 55 ราย คิดเปนรอยละ 11.00 ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 8.00 และนอยที่สุดคือประกอบอาชีพอื่นๆ จํานวน 17 ราย คิดเปนรอย
ละ 3.40
ดานรายได ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 5,000 – 10,000 บาท จํานวน 153 ราย
คิดเปนรอยละ 30.60 รองลงมาคือ มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาทตอเดือน จํานวน 129 ราย คิดเปนรอยละ
25.80 มีรายไดเฉลี่ย 10,000 – 15,000 บาทตอเดือน จํานวน 116 บาท คิดเปนรอยละ 23.20 มีรายไดเฉลี่ย 15,001 –
20,000 บาทตอเดือน จํานวน 66 ราย คิดเปนรอยละ 13.20 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,000 บาทขึ้นไป จํานวน 20 ราย คิด
เปนรอยละ 4.00 และนอยที่สดุ คือ มีรายไดเฉลี่ย 20,001– 25,000 บาทตอเดือน จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 3.20
ดานการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 153 ราย คิดเปน
รอยละ 30.60 รองลงมาคือ ประถมศึกษา จํานวน 152 ราย คิดเปนรอยละ 30.40 มัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 122 ราย คิด
เปนรอยละ 24.40 อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 10.60 และนอยที่สุด คือ มีระดับการศึกษาสูงกว า
ปริญญาตรี จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 4.00
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาดของผลิตภัณฑมะมุด
2.1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑมะมุด ผูตอบแบบสอบถามที่เปน
ผูบริโภคมะมุด ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามดานผลิตภัณฑ
มะมุดในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.11, S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นต อผลิตภัณฑมะมุดทุกขออยูใ นระดับมาก โดยผลิตภัณฑมะมุดมีความปลอดภัยจากสารเคมีและสิ่งตกคาง มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.42) รองลงมาคือ ผลิตภัณฑมะมุดออกผลตามฤดูกาล ( X = 4.10) ผลิตภัณฑมะมุดสามารถแปร
รูปเปนอาหารไดหลายชนิด ( X = 4.08) เนื้อมะมุดสามารถแปรรูปเปนอาหารไดหลายชนิด ( X = 4.04) และนอยที่สุด คือ
ผลิตภัณฑมะมุดบริโภคไดทั้งเปนผักและผลไม ( X = 3.93)
าเฉลี
่ยและส่
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐานของส่
วนประสมทางการตลาดด้
านราคาของผลิ
ะมุด ผู้ตอบ
2.22.2คาค่เฉลี
่ยและส
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐานของส
วนประสมทางการตลาดด
านราคาของผลิ
ตภัณฑมตะมุภัดณฑ์ผูตมอบ
แบบสอบถามทีเ่ ่เป็ปนนผูผูบ้ บริริโโภคมะมุ
ภคมะมุดดในจัในจั
ดนครศรี
ธรรมราชและพื
ที่ใเกล
ยง าพบว
ระดับความคิ
ดเห็นต้ ของผู
ตอบ
แบบสอบถามที
งหวังหวั
ดนครศรี
ธรรมราชและพื
น้ ที้นใ่ กล้
คียเงคีพบว่
ระดัาบความคิ
ดเห็นของผู
อบแบบสอบถาม
พิจารณาเป
ตภัณฑมะมุดในภาพรวมอยู
นระดั
มาก S.D.
( X ==3.56,
ด้แบบสอบถามด
านราคาของผลิานราคาของผลิ
ตภัณฑ์มะมุดในภาพรวมอยู
่ในระดับมาก ใ(X
= บ3.56,
0.84) S.D.
เมื่อพิ=จ0.84)
ารณาเป็เมืน่อรายข้
อพบว่านรายข
ผู้ตอบอ
ับ
พบวา ผูตอบแบบสอบถามส
นใหญมดีรเห็ะดันบในหั
ความคิ
เห็นในหั
วขอราคามีความเหมาะสม
( X = 3.80)
แบบสอบถามส่
วนใหญ่มีระดับวความคิ
วข้อดราคามี
ความเหมาะสม
(X = 3.80) และราคาขึ
้นอยู่กและราคาขึ
ับฤดูกาล (X้นอยู= ก3.80)
ระดับบความคิ
เห็นอยูในระดั
มากบความคิ
รองลงมาคื
ะดับความคิ
ดเห็นอยูได้ใแนระดั
บปานกลาง
ไดแก
กาลบความคิ
( X =ด3.80)
มีฤดูระดั
เห็นอยูมี่ในระดั
มาก ดรองลงมาคื
อ มีบระดั
ดเห็นออยูมี่ใรนระดั
บปานกลาง
ก่ สามารถต่
อรองราคาได้
ยแสดงราคาชั
ดเจน
และนอบยที
่สุดคื(Xอ =มีใ3.32)
หเลือกหลายระดับราคา
สามารถต
( X =ด3.48)
(X
= 3.48)อรองราคาได
มีป้ายแสดงราคาชั
เจน (Xมี=ปา3.38)
และน้อยที
่สุดคือ( Xมีให้=เลื3.38)
อกหลายระดั
ราคา
( X = 3.32)
2.3 ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของส ว นประสมทางการตลาดด า นช องทางการจั ด จํ า หน า ยผู ต อบ
แบบสอบถามที่เ ป นผู บ ริ โ ภคมะมุ ด ในจั งหวั ด นครศรี ธรรมราชและพื้ นที่ ใ กล เ คี ยง พบว า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู ต อบ
แบบสอบถามดานชองทางการจัดจําหนายของผลิตภัณฑมะมุดในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.56, S.D. = 0.88) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นในหัวขอสถานที่วางขายอยูในยานการคาหรือ
ชุมชน ( X = 3.94) รองลงมา คือ ทําเลที่ตั้งสามารถหาซื้อไดงาย สะดวกในการเดินทาง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
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( X = 3.87) สถานที่จัดจําหนายสะอาด สวยงาม ( X = 3.46) ความเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดวางสินคา ( X = 3.42)
และนอยที่สุดคือ มีบริการสงถึงบานกรณีซื้อจํานวนมาก ( X = 3.11)
2.4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถาม
ที่เปนผูบริโภคมะมุด ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามดานการ
สงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑมะมุดในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.69, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทุกขออยูในระดับมากเชนกัน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นใน
หัวขอแมคามีอัธยาศัยดี ( X = 3.86) รองลงมา คือ มีการใหสวนลดในกรณีที่ซื้อปริมาณมาก มี ระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.69) มีการใหสวนลดพิเศษแกลูกคาประจํา ( X = 3.54)

มห
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ิทยา

ลัยร
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑมะมุด
3.1 จํานวนรอยละของแหลงที่มาโดยสวนใหญของผลิตภัณฑมะมุดที่บริโภค ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูบริโภคมะมุด
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง จํานวนทั้งสิ้น 500 ราย พบวา แหลงที่มาของผลิตภัณฑมะมุดที่บริโภค โดยสวน
ใหญซื้อจากตลาดสด จํานวน 291 ราย คิดเปนรอยละ 58.2 รองลงมาคือ ปลูกเอง 97 ราย คิดเปนรอยละ 19.4 ของฝากจาก
เพื่อนบาน จํานวน 84 ราย คิดเปนรอยละ 16.80 รานขายของชํา 27 ราย คิดเปนรอยละ 5.40 และนอยที่สุดคือ อื่น ๆ 1
ราย คิดเปนรอยละ 0.2
3.2 ลักษณะการบริโภคผลิตภัณฑมะมุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูบริโภคมะมุดในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง จํานวนทั้งสิ้น 500 ราย พบวา ลักษณะการบริโภคผลิตภัณฑมะมุดสวนใหญอยูในรูปแบบ
แกงสม จํานวน 346 ราย คิดเปนรอยละ 69.20 รองลงมาคือ รับประทานผลสุก 298 ราย คิดเปนรอยละ 59.60 ยํามะมุด
จํานวน 241 ราย คิดเปนรอยละ 48.20 แปรรูปโดยการแชอิ่ม/ดอง จํานวน 72 ราย คิดเปนรอยละ 14.40 และนอยที่สุดคือ
การบริโภคในรูปแบบอื่นๆ จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 1.00
3.3 จํานวน รอยละ ของเหตุผลที่บริโภค ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูบริโภคมะมุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
พื้นที่ใกลเคียง จํานวนทั้งสิ้น 500 ราย พบวา เหตุผลที่บริโภคผลิตภัณฑมะมุดเนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวา
มะมุดเปนผัก/ผลไมทองถิ่น จํานวน 158 ราย คิดเปนรอยละ 31.60 รองลงมาคือ รสชาติอรอย จํานวน 147 ราย คิดเปนรอย
ละ 29.40 ปลอดภัยจากสารเคมีและสิ่งตกคาง จํานวน 105 ราย คิดเปนรอยละ 21.00 มีคุณคาทางโภชนาการ จํานวน 68
ราย คิดเปนรอยละ 13.60 และนอยที่สุดคือคิดวา ราคาถูก จํานวน 22 ราย คิดเปนรอยละ 4.40
3.4 จํ านวนร อยละของรู ป แบบผลิ ต ภั ณฑ ม ะมุ ด ที่ นาสนใจ ผู ต อบแบบสอบถามที่ เ ป นผู บ ริ โ ภคมะมุ ด ในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง จํานวนทั้งสิ้น 500 ราย พบวา สวนใหญสนใจผลิตภัณฑมะมุดแชอิ่มมากที่สุด จํานวน
325 ราย คิดเปนรอยละ 65.00 รองลงมาคือ มะมุดเสนอบแหง จํานวน 124 ราย คิดเปนรอยละ 24.80 และนอยที่สุด
คือ มะมุดกวน จํานวน 51 ราย คิดเปนรอยละ 10.20 สวนใหญซื้อผลิตภัณฑมะมุด จํานวน 450 ราย คิดเปนรอยละ
90.00 และไมซื้อผลิตภัณฑมะมุด จํานวน 50 ราย คิดเปนรอยละ 10.00 สวนเหตุผลสําคัญที่ซื้อผลิตภัณฑมะมุด ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญซื้อเพื่อการบริโภค จํานวน 284 ราย คิดเปนรอยละ 56.80 รองลงมาคือ ซื้อเพราะรสชาติอรอย
จํานวน 112 ราย คิดเปนรอยละ 22.40 ซือ้ เพื่อเปนของฝาก จํานวน 93 ราย คิดเปนรอยละ 18.60 และนอยที่สุดคือ
ซื้อเพื่อจําหนาย จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 2.20
3.5 ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ ม ะมุ ด ผู ต อบแบบสอบถามที่ เ ป น ผู บ ริ โ ภคมะมุ ด ในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง จํานวนทั้งสิ้น 500 ราย พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคผลิตภัณฑมะมุดในภาพ
รวมอยูในระดับมาก ( X = 3.84, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญปจจัยที่มีอิทธิผลตอการบริโภค
ผลิตภัณฑมะมุด คือ มีการใหสวนลดพิเศษแกลูกคาประจํา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 4.21) รองลงมาคือ
ญาติ/บุคคลในครอบครัว/เพื่อนบาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 4.13) และนอยที่สุด คือ แมคามีอัธยาศัย
ดี มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 3.19)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธทางการตลาดของผลิตภัณฑมะมุดสูตลาด OTOP กรณีศึกษาผลิตภัณฑมะมุด
ตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสรุปไดดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ลักษณะทั่วไปของปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคและขอมูลทัศนคติของ
ผูบริโภคตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑมะมุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีศึกษาผลิตภัณฑมะมุด ตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชอธิบายไดดังนี้
เพศ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 311 คน คิดเปนรอยละ 62.2 และเปนเพศชาย 189
คน คิดเปนรอยละ 37.8
อายุ กลุ มตั วอย างที่ ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี อายุระหว าง 31 – 40 ป จํานวน 135 คน คิ ดเป นรอยละ 27.0
รองลงมา คือ 21 – 30 ป จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 24.3 และนอยที่สุด คือ 15 – 20 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 11.2
สถานภาพ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ สมรสแลว จํานวน 253 คน คิดเปนรอยละ 50.6 รองลงมาคือ
โสด จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 40.0 และที่นอยที่สุดคือ หยาราง/หมาย/แยกกันอยู จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 8.6
อาชีพ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพ รับจาง หรือเกษตรกรรม จํานวน 190 คน คิดเปน
รอยละ 38.0 คน รองลงมาคือ นักเรีย นนักศึ กษา จํ านวน 118 คน คิ ดเป นร อยละ 23.6 และที่นอยที่ สุ ดคื ออาชี พอื่ น ๆ
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 3.4
รายไดเฉลี่ยตอเดือน กลุมตัวอยางที่ต อบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,000 – 10,000 บาท
จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 30.6 รองลงมาคือ 5,000 บาทตอเดือน จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 25.8 และที่นอย
ที่สุดคือ 20,000 – 25,000 บาทตอเดือน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 3.2
ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวน 153 คน คิดเปน
รอยละ 30.6 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 30.4 และที่นอยที่สุดคือสูงกวาปริญญาตรี
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 3.8

าชภ

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑมะมุด
จากผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑมะมุดพบวาทัศนคตี
ของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑมะมุด โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 เมื่อพิจารณารายปจจัย
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความปลอดภัยจากสารเคมีตกคางมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 รองลงมา
คือมีผลผลิตตามฤดูกาล มีคาเฉลี่ย 4.10 และที่นอยที่สุดคือ มีใหเลือกหลายระดับราคา มีคาเฉลี่ย 3.32
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑมะมุด
จากผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จํานวน 291 คน ซื้อมะมุดมาจากตลาดสด รองลงมาคือปลูกเอง
97 คนและที่นอยที่สุดคือ อื่น ๆ 1 คน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จํานวน 346 คน เลือกบริโภคผลิตภัณฑมะมุดในลักษณะของการแกงสม รองลงมาคือ
รับประทานผลสุก จํานวน 298 คน และที่นอยที่สุดคือ ในรูปแบบอื่น ๆ จํานวน 5 คน
ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญ เลือกบริโ ภคผลิต ภัณฑม ะมุ ดเนื่ องจาก เปนผัก /ผลไมในทองถิ่ น จํานวน 158 คน
รองลงมาคือ รสชาติอรอย 147 คน และที่นอยที่สุดคือ ราคาถูก 22 คน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาผลิตภัณฑมะมุดแปรรูปทีนาสนใจมากที่สุดคือ มะมุดแชอิ่ม 325 คน รองลงมาคือ
มะมุดเสนอบแหง 124 คน และนอยที่สุดคือมะมุดกวน 51 คน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อผลิตภัณฑมะมุดแปรรูปเพื่อบริโภค 284 คน รองลงมาคือ รสชาติอรอย 112 คน
และนอยที่สุดคือ ซื้อเพื่อจําหนาย 11 คน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจซื้อผลิต ภัณฑมะมุ ดดวยตนเอง มีค าเฉลี่ยเทากับ 4.21 รองลงมาคื อ ญาติ /
บุคคลในครอบครัว/เพื่อนบาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และนอยที่สุดคือ แมคา 3.19
อภิปรายผล
ผลการศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ลักษณะทั่วไปของปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีคาเฉลี่ย 62.2 สูงกวาเพศชาย
คาเฉลี่ย 37.8 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป คาเฉลี่ยสูบสุด 27.0 คาเฉลี่ยรอง 26.8 มีอาชีพรับจาง/เกษตรกรรม คาเฉลี่ยสูงสุด
38.0 นักเรียนนักศึกษาคาเฉลี่ยรอง 23.6 รายไดตอเดือนระหวาง 5,000 – 10,000 บาท วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่ง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ พูลศักดิ์ อินทรโยธา และภักดี บุญเจริญ ฝายวิจัยและแผน สํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยาง
(2552) คุณภาพชีวิตของเกษตกรชาวสวนยาง
2. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑมะมุด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกแหลงที่มาของมะมุดจาก
ตลาดสด เนื่องจากสะดวกในการซื้อหา เลือกรับประทานมะมุดในลักษณะของการแกงสม รับประทานมะมุดเนื่องจากเปนผัก/
ผลไมในทองถิ่น เลือกผลิตภัณฑมะมุดแปรรูปแบบมะมุดแชอิ่มหากมีจําหนายจะซื้อผลิตภัณฑดังกลาวเพื่อการบริโภคโดยการ
ตัดสินใจดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรกนก ตุลารักษ (2543) และโขมพัฒน สงเกื้อ (2544)
ทัศนคติของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑมะมุด โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 เมื่อ
พิจารณารายปจจั ยพบวาผูต อบแบบสอบถามใหความสําคัญกั บความปลอดภัยจากสารเคมีตกค างมากที่สุ ด โดยมีคาเฉลี่ ย
เทากับ 4.41 รองลงมาคือมีผลผลิตตามฤดูกาล มีคาเฉลี่ย 4.10 และที่นอยที่สุดคือ มีใหเลือกหลายระดับราคา มีคาเฉลี่ย 3.32
ผลของการศึกษาตลาดของผลิตภัณฑที่แปรรูปจากมะมุดในตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราชใหความสนใจ
การทํามะมุดแชอิ่ม มีคาเฉลี่ยสูงสุด และการแปรรูปแบบเสน มีคาเฉลี่ยรองลงมา

ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย

าชภ
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จากการศึกษาและสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑมะมุดในครั้งนี้ ทําใหไดทราบถึงปญหาของมะมุด ดังนั้นเพื่อ
แกปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงขอเสนอแนวทางการคงอยูของมะมุดดังตอไปนี้
1. เพิ่มมูลคาใหกับมะมุดโดยการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ เชน ยํามะมุดสําเร็จรูป มะมุดแชอิ่ม และน้ํามะมุด วางขายสู
ทองตลาด
2. จัดอบรมใหความรูในโรงเรียนและ สถานศึกษาตาง ๆ เพื่อใหเยาวชนไดทราบและตระหนักถึงคุณคาของตนไมพื้นถิ่น
3. รณรงคใหมีการอนุรักษพืชทองถิ่น หรือผลไมในทองถิ่น โดยการเขาไปอบรมใหความรูถึงประโยชนและคุณคาทาง
อาหารของมะมุด

เอกสารอางอิง
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กรกนก ตุลารักษ. 2543. ความสัมพันธระหวางบรรจุภัณฑกีบการเลือกซื้อผลิตภัณฑไวน. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ.
โขมพัฒน สงเกื้อ. 2544. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคน้ํามันปาลมบรรจุขวดในเขต. กรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจ.
พูลศักดิ์ อินทรโยธา และภักดี บุญเจริญ ฝายวิจัยและแผน สํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยาง. 2552. คุณภาพชีวิตของ
เกษตกรชาวสวนยาง
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การใชผําบดแหงทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและปลาไน
Use of Dried Water Meal Replacement of Soybean in Diet for Silver Barb and
Common Carp

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

การศึกษาครั้งนี้ไดดําเนินการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของผํา และ ระดับของปริมาณผําที่เหมาะสมสําหรับ
ทดแทนถั่ วเหลืองในการเลี้ ยงปลาไน และปลาตะเพี ยน ผลการศึกษาพบวา ผํามีคุ ณคาทางโภชนาการสูง โดยพบปริ มาณ
โปรตีนถึง 34.64% ของน้ําหนักแหง และพบคารโบไฮเดรตถึง 29.46% ของน้ําหนักแหง ในการศึกษาครั้งนี้ยังพบวา ผํายังมี
พลังงานคอนขางเหมาะสมสําหรับการนําไปใชเปนอาหารสัตวน้ํา คือมีพลังงานถึง 306.35 Kcal/ผํา100กรัม และยังมีปริมาณ
ไขมัน 5.55 กรัม/ผํา100 กรัมซึ่งเหมาะตอการนําไปผสมในสูตรอาหารเลี้ยงสัตวน้ํา จึงมีความเปนไปไดในการใชผําทดแทนถั่ว
เหลืองในสูตรอาหารเลี้ยงปลาไน และปลาตะเพียน สําหรับการศึกษาระดับของปริมาณผําที่เหมาะสมสําหรับทดแทนถั่วเหลือง
ในการเลี้ยงปลาไน และปลาตะเพียน ไดดําเนินการวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ และสังเคราะหขอมูลตาง ๆ เหลานั้นเพื่อ
หาคาที่ใชในการตัดสิน วาอาหารสูตรใด (ระดับปริมาณของผําเปนเทาใด) เหมาะสมกับปลาชนิดใด ผลการสังเคราะห แสดงให
เห็นวา ในปลาไน สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยง 120 และ 90 วัน คือสูตรที่ 2 ซึ่งทดแทนกากถั่วเหลืองดวยผํา 25%
และสูตรที่ 4 ซึ่งทดแทนกากถั่วเหลืองดวยผํา 75% ตามลําดับ สวนในปลาตะเพียน สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยง
120 และ 90 วัน คือสูตรที่ 1 ซึง่ เปนสูตรที่ไมมีการทดแทนผําในสูตรอาหารและสูตรที่ 2 ซึ่งทดแทนกากถั่วเหลืองดวยผํา 25%
ตามลําดับ ผลการศึกษาในครั้งนี้ เปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ ในการตอยอดการพัฒนาการใชประโยชนจากผําเพื่อทดแทนใน
สูตรอาหาร เพื่อลดคาใชจายในอาหารเลี้ยงปลาตอไป
คําสําคัญ: ผํา ไขน้ํา ปลาตะเพียน ปลาไน

Abstract

ิทยา

ลัยร

This study processing to analyze on Nutritious and possibility used Water Meal, Wolffia arriza, to
replacement on soy in artificial diet for feed silver barb and common carp, in term of optimum level.
Result on Nutritious analysis showed high level of protein (34.64%) carbohydrate (29.46%) energy (306.35
Kcal/100g) and good level of fat (5.55 g/100g). These results confirm possibility of usage Water Meal,
Wolffia arriza, to replacement on soybean in artificial diet for feed silver barb and common carp.
Investigation for optimum replacement level were process and found that 25% and 75 % of Water Meal
replacement showed high score for common carp rearing in the period of 120 and 90 days respectively.
Diet with no replacement and 75% of Water Meal replacement showed optimum level for silver barb
rearing in period of 120 and 90 days respectively. Results from this study make important baseline information
and that was a first step toward to drive the use of Water Meal as a natural material in artificial diet
purpose for decreased cost of fish diet.
Keyword: Water Meal, Wolffia, Silver Barb, Common Carp
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ประเทศไทยอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติมาก เปนประเทศที่ถือไดวาร่ํารวยในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และสวน
ใหญ อาชี พ ของประชากรจะเป นเกษตรกรรม การเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ําก็ เ ป นอี ก อาชี พ หนึ่ ง ที่ ป ระชากรทํ าเป นอาชี พ ถาวร
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของไทยในปจจุบัน มีการขยายตัวและพัฒนาในเรื่องของการเพิ่มผลิตผลสัตวน้ําเปนอยางมาก
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารเพื่อใชเลี้ยงสัตวน้ําก็มีความสําคัญมากขึ้นตามไปดวย ในเรื่องเกี่ยวกับอาหารเลี้ยงสัตวน้ํา นอกจาก
ความตองการอาหารที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพของอาหารแลว ยังมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดหาอาหารที่มีคุณภาพ
เพื่อใหการเจริญเติบโตของสัตวน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตบางครั้งวัตถุดิบบางชนิดที่เปนสวนประกอบของการทําอาหาร
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สัตวน้ํานั้นบางฤดูกาลมีความขาดแคลน หรือมีราคาแพง ทําใหอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีตนทุนที่สูงขึ้นในเรื่องของ
ปจจัยตนทุนคาอาหาร
สวนประกอบของอาหารปลากินพืชสวนใหญ ที่ใชกันในปจจุบันประกอบดวย ปลาปน กากถั่วเหลือง รํา ปลายขาว ซึ่ง
วัตถุดิบที่ใชเปนแหลงคารโบไฮเดรต และโปรตีน ในสูตรอาหารปลากินพืช ที่มีราคาสูง และมีความขาดแคลนในบางฤดูกาลไดแก
กากถั่วเหลือง และรําขาว ดังนั้นการใชทรัพยากรชนิดอื่นที่มีหลากหลายในทองถิ่น ทดแทนวัตถุดิบดังกลาว จึงถือวาเปนเรื่องที่
นาสนใจ และจะสงเสริมใหมกี ารใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
ผํา หรือ ไขน้ํา เปนพืชลอยน้ําขนาดเล็ก สามารถพบไดทั่วไปตามแหลงน้ําธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ สามารถ
เจริญเติบโตไดดีและรวดเร็ว ในที่ที่มีน้ําขังและแหลงน้ํานิ่ง พบมากในชวงระหวางฤดูรอน ในภาคอีสานและภาคเหนือนิย ม
นํามารับประทาน ผํามีความสําคัญและมีคุณคาทางอาหารคือโปรตีนสูงถึง 20.32% (ศิริภาวี และคณะ, 2545) จึงสามารถ
นํามาใช เป นอาหารเลี้ ยงสัต วน้ําได เป นอยางดีโ ดยเฉพาะสัต วน้ําจํ าพวกปลาที่กินพืช เป นอาหาร (herbivores) เชน ปลา
ตะเพียน ปลานิล ปลาเฉา ปลาหมอเทศ ปลาทอง และปลานวลจันทร เปนตน
งานวิจัยนี้ จึงตั้งตนขึ้นมาจากแนวคิดของการนําพืชน้ําที่สามารถหาไดงายในทองถิ่นและมีคุณคาทางอาหารสูงมาใช
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการศึกษาคุณคาทางโภชนาการ และทดลองนํามาเปนสวนผสมในอาหาร สําหรับเลี้ยงปลากิน
พื ช โดยการนํ าผํ ามาทดแทนวั ต ถุ ดิ บ ส วนที่ เ ป นแหล ง โปรตี นจากพื ช คื อ กากถั่ วเหลื อง ซึ่ ง เป นวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว น้ํา ที่
จําเปนตองซื้อจากโรงงานที่ผลิต ทําใหตนทุนการเลี้ยงสูงขึ้น ซึ่งถาหากสามารถนําเอาสิ่งที่หาไดใกลต ัวที่อยูในทองถิ่นและมี
คุณคาทางอาหารสูงนํามาเปนใชเลี้ยงปลากินพืช โดยทําใหมีการเจริญเติบโตและมีการรอดตายที่ดีได จะเปนการชวยลดตนทุน
ในการเลี้ยงสัตวน้ํา สามารถใชประโยชนตอทรัพยากรอยางคุมคา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย การศึกษาครั้งนี้จึงดําเนิน
ขึ้นเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว
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เพื่อวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ องคประกอบทางเคมีของผํา และศึกษาสัดสวนที่เหมาะสมของการใชผําทดแทน
กากถั่วเหลือง ที่มีผลตอการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลาตะเพียนขาว และปลาไน
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ใชผําบดแหงทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสําเร็จรูป โดยวิธีการทดลองนําเอาผําบดแหงทดแทนกากถั่วเหลืองใน
อาหารสําเร็จรูปในอัตราที่แตกตางกัน โดยการทดแทน กากถั่วเหลือง ดวยผํา ในอัตรา 0%, 25%, 50%, 75% และ 100%
ทดลองเลี้ยงปลาตะเพียนขาว และปลาไน การทดลองนี้วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized
Design) ทําการทดลอง 3 ซ้ํา ซ้ําละ 20 ตัวจํานวนทั้งหมด 600 ตัว โดยทําการทดลองเลี้ยงในตูปลาขนาด 60 ×20×20 นิ้ว
ตูละ 20 ตัว (ซ้ํา) ทั้งหมด 30 ตู ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง เชาเวลา 08.00 น. และเย็นเวลา 16.00 น. ใหปลากินจนอิ่ม ทําการ
ดูดตะกอนวันละ 1 ครั้ง ในชวงเย็นหลังจากใหอาหารเรียบรอยแลว และเติมน้ําใหเ ทาเดิม วัด คุณภาพน้ําขั้นพื้นฐานทุกวั น
เปลี่ยนถายน้ํา 70% ทุก 3 วัน โดยใชระยะเวลาในการทดลองเลี้ยงเปนเวลา 120 วัน ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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1. การวิเคราะหคุณคาและองคประกอบทางเคมีของผําหรือไขน้ํา
จากการสงตัวอยางผําที่อบแหงที่อุณหภูมิ 40 องศาเปนเวลา 12 ชั่วโมง เมื่ออบเรียบรอยแลวทิ้งไวประมาณ 1ชั่วโมง
จึง นําผําที่ แห งแลวมาบดละเอี ยด โดยผํ าที่ บดละเอีย ดแล วมี ลักษณะเป นสี เ ขีย วคล้ําแหง เกื อบเปนผง จากนั้ นนํ าไปบรรจุ
ถุงพลาสติกเพื่อสงนําสงตรวจที่ หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด ภายใน 24 ชั่วโมงหลังอบแหง ผลการวิเคราะห
คุณคาทางโภชนาการของผําพบวา ผําบดแหงที่น้ําหนัก 100 กรัมใหพลังงาน 306.35 Kcal และมีโปรตีน 34.64 กรัม อีกทั้งยัง
มีคารโบไฮเดรต 29.46 กรัม มีไขมัน 5.55กรัม มีเถา 20.71กรัม และมีความชื้น 9.64 กรัม ซึ่งในกากถั่วเหลือง 100 กรัม ให
พลังงาน 323.84 Kcal โปรตีน 45.29 กรัม ไขมัน 2.24 กรัม และมีความชื้น 10.75 กรัม และคุณคาทางโภชนาการของรําที่ใช
เปนสวนผสมในอาหารปลาที่น้ําหนัก 100 กรัม ใหพลังงาน 378.39 Kcal โปรตีน 13.01 กรัม ไขมัน 17.35 กรัม ความชื้น
7.94 กรัม (สิทธิพัฒน, 2550) ซึ่งผําสามารถใหโปรตีนไดนอยกวาโปรตีนที่ไดจากกากถั่วเหลืองเพียง 10.65 Kcal เทานั้น ซึ่ง
สามารถนํามาทําการทดลองเพื่อหาความแตกตางของการเจริญเติบโตจากการการทดลองเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและปลาไน
โดยใชผําทดแทนกากถั่วเหลืองไดดีเชนเดียวกัน
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2. การเตรียมอาหารเลี้ยงปลา
การเตรียมอาหารเริ่มจากการจัดเตรียมวัตถุดิบอาหาร เชน รํา ปลาปน กากถั่วเหลือง และผํา โดยผําสดไดนําไปอบ
ใหแหงกอนที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง แลวนํามาใชผสมในสูตรอาหาร การผสมอาหารใชเครื่องบดอัด
ขนาดเล็ก อัดผสมอาหารออกมาเปนเสน เมื่อผานกระบวนการทําใหแหง จะไดอาหารที่มีลักษณะเปนทอนสั้น ๆ สัดสวนของ
ปริมาณวัตถุดิบตาง ๆ ที่ใชในการประกอบสูตรอาหารแตละสูตร ที่ใชในการทดลองครั้งนี้
อาหารทั้ง 5 สูตรมีความแตกตางทางกายภาพคือ สูตรที1่ ผสมผําทดแทนกากถั่วเหลือง 0% มีสีเหลืองปนน้ําตาลซีด
ตามสีของกากถั่วเหลืองและรําซึ่งเปนสวนประกอบหลักและลักษณะอาหารจะเปนเสนแข็งกวาสูตรอื่นเมื่อแหง สูตรที่ 2 ผสม
ผําทดแทนกากถั่วเหลือง 25% มีสีเหลืองปนน้ําตาลอมเขียวเล็กนอยและลักษณะอาหารจะเปนเสนแข็งกวาสูตร 3, 4, 5 หัก
งายกวาสูตร 1 เมื่อแหง สูตรที่ 3 ผสมผําทดแทนกากถั่วเหลือง 50% มีสีออกเขียวขี้มาคอนขางชัดเจนและลักษณะอาหารจะ
เปนบิดูจะหักงายและมีเศษเล็ก ๆ หลุดออกมาเล็กนอย สูตรที่ 4 ผสมผําทดแทนกากถั่วเหลือง 75% มีสีออกเขียวขี้มาชัดเจน
จนแทบไมมีสีอื่นและลักษณะอาหารจะหักงายและมีเศษเล็ก ๆ หลุดออกมาเมื่อบีบดูจะแตกได การแตกจะแตกเปนกอน สูตรที่
5 ผสมผําทดแทนกากถั่วเหลือง 100% เปนสีเขียวขี้มาลักษณะอาหารจะหักงายและมีเศษเล็ก ๆ หลุดออกมาเมื่อบีบดูจะแตก
ไดงาย การแตกจะแตกเปนกอนคอนขางเล็ก และรูสึกนิ่ม
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3. การเติบโตของปลาไน และปลาตะเพียนที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารผสมผําในระดับตาง ๆ
3.1 ความยาวลําตัวที่เพิ่มขึ้น
ความยาวลําตัวของปลาไน และปลาตะเพียนที่เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงดวยอาหารสูตรตาง ๆ เปนระยะเวลา 120
วัน ปลาทั้งสองชนิดมีการเพิ่มความยาวลําตัวเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการเลี้ยง ความยาวสุดทายเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา
ปลาไนที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 2 มีความยาวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 5 สูตรที่ 4 สูตรที่ 1 และ สูตรที่ 3
ตามลําดับ สวนในปลาตะเพียน ความยาวสุดทายที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 3 มีมากที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 2 สูตรที่ 1 สูตรที่
4 และสูตรที่ 5 ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม เมื่อทดสอบความแตกตางของการเพิ่มขึ้นของความยาวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (120 วัน) โดยวิธี
วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) พบวา ในปลาไน และปลาตะเพียน ไมพบมีความแตกตางของการเพิ่มขึ้น
ของความยาว (ที่ความเชื่อมั่น 95%)
3.2 น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น
เชนเดียวกับความยาว ลักษณะการเพิ่มขึ้นของความยาวลําตัวปลาไนและปลาตะเพียน มีการเพิ่มของน้ําหนักขึ้น
ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง น้ําหนักสุดทายเมื่อสิ้นสุด การทดลอง พบวา ปลาไนที่เลี้ยงด วยอาหารสูตรที่ 2 มีความยาวเฉลี่ ย
เพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 1 สูตรที่ 5 สูตรที่ 4 และ สูตรที่ 3 ตามลําดับ สวนในปลาตะเพียน ความยาวสุดทายที่
เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 3 มีมากที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 2 สูตรที่ 1 สูตรที่ 4 ผสมผําบดแหงทดแทนกากถั่วเหลือง 75% และ
สูตรที่ 5 ตามลําดับ เมื่อเมื่อทดสอบความแตกตางของการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (120 วัน) โดยวิธีวิเคราะห
ความแปรปรวน (Analysis of Variance) พบวาปลาตะเพียนมีความแตกตางของการเพิ่มขึ้นของน้ําหนัก ระหวางอาหารสูตร
ตางๆ (ที่ความเชื่อมั่น 95%) แตไมพบความแตกตางของคาดังกลาวในปลาไน จึงดําเนินการเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ย (Multiple comparison) การเพิ่มขึ้นของน้ําหนักในแตละสูตรอาหาร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และพบวา สูตร
อาหารที่ 5 มีผลใหปลาตะเพียนมีการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลองต่ํากวา สูตรอาหารที่ 1 (ชุดควบคุม) อยางมี
นัยสําคัญ
3.3 การเปรียบเทียบคาความสมบูรณของรางกาย (condition factor)
จากการการเปรี ย บเที ย บทางสถิ ติค าความยาว และคาน้ํ าหนั กที่เ พิ่ มขึ้ น ระหวางอาหารสู ต รต าง ๆ ที่ใ ช ผํ า
ทดแทนถั่วเหลืองในระดับตาง ๆ กันนั้น ใหผลการทดลองเห็นภาพไดระดับหนึ่ง เพื่อใหผลการศึกษามีขอสรุปที่ชัดเจนขึ้น การ
พิจารณาเปรียบเทียบคาความสมบูรณของรางกายของปลา จึงดําเนินการเพื่อย้ําผลการศึกษาใหชัดเจนขึ้น
3.4 การเปรียบเทียบอัตราการรอดตาย
อัตราการรอดของปลาไน ที่เลี้ ยงดวยสูต รอาหารผสมผําในระดับ ตางกั นทั้ง 5 สู ตรพบว า ปลาไนที่เลี้ ยงดวย
อาหารสูตรที่ 1 สูตรที่ 2 และสูตรที่ 4 มีอัตราการรอดมากที่สุดเทากันคือ 100% รองลงมาคือสูตรที่ 3 และสูตรที่ 5 มีอัตรา
การรอดเทากันคือ 98.33%
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อัตราการรอดของปลาตะเพียน ที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารผสมผําในระดับตางกันทั้ง 5 สูตรพบวา ตะเพียนที่เลี้ยง
ดวยอาหารสูตรที่ 4 มีอัตราการรอดมากที่สุด (100%) รองลงมาคือ รองลงมาคือสูตรที่ 3 (98.33%) สูตรที่ 1 (96.66%) สูตรที่
2 (95%) และสูตรที่ 5 มีอัตรารอดต่ําที่สุด โดยมีคาเทากับ 91.66%
3.5 การเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
อัตราการเปลี่ ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) ของปลาไน ที่เลี้ย งดวยสูต รอาหารผสมผํ าในระดั บตางกันทั้ ง 5 สูต ร
พบวา ปลาไนที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 2 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ดีที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 1
และสู ต รที่ 5 มี อัต ราเปลี่ ย นอาหารเป นเนื้ อด อยที่ สุ ด โดยมี ค า เท ากั บ 4.982+1.102, 5.174+0.495, 5.489+0.250,
5.532+0.871 และ 5.821+0.473 ตามลําดับ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ของปลาเพียน ที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารผสมผําในระดับตางกันทั้ง 5 สูตรพบวา ปลา
ตะเพียนที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 1 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 2 และสูตร
ที่ 5 มีอัตราเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดอยที่สุด โดยมีคาเทากับ 4.413+0.601, 4.722+0.443, 4.983+0.264, 5.001+0.116และ
6.168+0.752 ตามลําดับ
3.6 ประสิทธิภาพของอาหาร
ประสิทธิภาพของอาหาร (FE) ในการเลี้ยงปลาไน ที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารผสมผําในระดับตางกันทั้ง 5 สูตรพบวา
ปลาไนที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 2 มีประสิทธิภาพของอาหารดีที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 3 สูตรที่1 สูตรที่ 4 และสูตรที่ 5 มี
ประสิทธิภาพดอยที่สุด
ประสิทธิภาพของอาหาร (FE) ในการเลี้ยงปลาเพียน ที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารผสมผําในระดับตางกันทั้ง 5 สูตร
พบวา ปลาตะเพียนที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 1 มีประสิทธิภาพของอาหารดีที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 2 และ
สูตรที่ 5 มีประสิทธิภาพดอยที่สุด
3.7 ตนทุนคาใชจาย
ในดานตนทุนคาอาหารนั้นอาหารในสูตรที่ 1 (ไมมีการผสมผํา) สามารถคิดไดกิโลกรัมละ 26.85 บาท แตเมื่อมี
การผสมผําอบแหงลงไปทดแทนถั่วเหลือง จะทําใหตนทุนสูงขึ้น คือ ถาผสมผําอบแหงทดแทนกากถั่วเหลือง 25% คาอาหาร
จะเพิ่มเปน 31.35 บาท/กก.ผสมผําอบแหงทดแทนกากถั่วเหลือง 50% คาอาหารจะเพิ่มเปน 35.85 บาท/กก. ผสมผําอบแหง
ทดแทนกากถั่ วเหลือง 75% ค าอาหารจะเพิ่มเปน 40.35 บาท/กก. และถา ผสมผําอบแห งทดแทนกากถั่วเหลือง 100%
คาอาหารจะเพิ่มเปน 44.85 บาท/กก.
3.8 คาคุณภาพน้ํา
คาคุณภาพน้ําตลอดการทดลองทุกพารามิเตอรที่ตรวจวัด อยูในเกณฑคุณภาพน้ําที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา
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ผํา เปนที่ทราบกันดีวาเปนพืชมีดอกขนาดเล็ก ที่เจริญเติบโตอยูในน้ํา เปนพืชที่มีสารอาหารอยางสมบูรณ มีรายงาน
ถึงปริมาณโปรตีนและสารประกอบจําพวกแปงพบในปริมาณสูงมากในเซลลของผํา ในญี่ปุน มีการศึกษาพบวา ปริมาณโปรตีน
ที่พบในผํามีป ริม าณถึ ง 40-50% ของน้ํ าหนั กผํ า (Fujita et al., 1999; Faskin, 1999) และยัง สามารถผลิต ปริ มาณ
สารประกอบจําพวกแปงไดถึง 6 กรัมตอพื้นที่เลี้ยง 1 ตารางเมตร (Fujita et al., 1999) นอกจากนี้ ผํายังมีคุณสมบัติพิเศษอีก
หลายอยางเชน เติบโตไดอยางรวดเร็วมาก ดูดซับ และใชสารอาหารที่ละลายในน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ (Fujita et al.,
1999; Suppadit et al., 2008) และยังเปนพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไดงาย (Fujita et al.,1999; Suppadit et al., 2008)
ภาพรวมของคุณสมบัติตาง ๆ เหลานี้ของผํา จึงทําใหเปนพืชที่ถูกคาดวาสามารถนํามาพัฒนาเพื่อใชประโยชนได ทั้งในการผลิต
อาหารสัตว โดยทดแทนถั่วเหลือง (Chantiratikul et al, 2010a; Chantiratikul et al, 2010b) และการสกัดสารตาง ๆ เชน
โปรตีน และแป ง สํ าหรั บการอุ ตสาหกรรม (Fujita et al., 1999) ในการศึกษาครั้ง นี้ได ดําเนินการวิเคราะหคุ ณคาทาง
โภชนาการของผํา และไดผลการวิเคราะหสอดคลองกับกับการศึกษาในหลายรายงานที่กลาวมาขางตน โดยพบปริมาณโปรตีน
ถึง 34.64% ของน้ําหนักแหง และพบคารโบไฮเดรตถึง 29.46% ของน้ําหนักแหง สอดคลองกับการศึกษาของ Fujita et al.
(1999) และ Faskin (1999) ที่พบปริมาณโปรตีนและสารประกอบจําพวกแปงในปริมาณสูงในพืชสกุลนี้ นอกจากนี้ผลการ
วิเคราะหในการศึกษาครั้งนี้ยังพบวา ผํา ยังมีพลังงานคอนขางเหมาะสมสําหรับการนําไปใชเปนอาหารสัตวน้ํา คือมีพลังงานถึง
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306.35 Kcal/ผํา100กรัม และยัง มีปริมาณไขมันที่ไมมากนัก เหมาะตอการนําไปผสมในสู ตรอาหารเลี้ยงสัตวน้ํา (จากการ
วิเคราะหพบไขมัน 5.55 กรัม/ผํา100 กรัม)
2. ความเปนไปไดในการใชผําทดแทนถั่วเหลืองในสูตรอาหารเลี้ยงปลาไน และปลาตะเพียน
ในประเทศอินเดีย มีการเลี้ยงปลาไนโดยใชเฉพาะผําเปนอาหารแตเพียงอยางเดียว พบวาสามารถผลิตปลาไนไดถึง
10,358 กิโลกรัมตอพื้นที่ 1 เฮกแตร (6 ไร 1 งาน) ตอ 1 ป โดยใชผําปริมาณ 100.5 ตัน ตอพื้นที่ 1 เฮกแตร (6 ไร 1 งาน) ตอ
1 ป เฉลี่ยแลว ปริมาณผํา 6 กิโลกรัม สามารถสรางเนื้อปลาไดถึง 1 กิโลกรัม (FCR = 6) (Naskar, 1986) นอกจากใชเลี้ยง
ปลาไนแลว ยังมีการนํามาทดลองเลี้ยงปลานิลดวยโดยการทดแทนถั่วเหลือง 15% (Chareontesprasit and jiwyam, 2001)
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อระบุถึงระดับของปริมาณ (สัดสวน) ของผําที่เหมาะสมสําหรับทดแทนถั่วเหลือง ในการเลี้ยงปลาไน และ
ปลาตะเพียน คณะผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และสังเคราะหขอมูลตาง ๆ เหลานั้นเพื่อหาคาที่ใช
ในการตัดสิน วาอาหารสูตรใด (ระดับปริมาณของผําเปนเทาใด) เหมาะสมกับปลาชนิดใด ผลการสังเคราะห แสดงไดดังตาราง
ที่ 15 และ 16 แสดงใหเห็นวา ในปลาไน สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยง 120 วัน คือสูตรที่ 2 และสําหรับการเลี้ยง
90 วัน คือสูตรที่ 4 สวนในปลาตะเพียน สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยง 120 วัน คือสูตรที่ 1 และสําหรับการเลี้ยง 90
วัน คือสูตรที่ 2
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1. ผลผลิตผํามีปริมาณไมคงที่ ควรมีการศึกษาการเพาะเลี้ยงผําในระดับมหมวล
2. เมื่อไดผํามาตองรีบทําใหแหงโดยเร็วมิฉะนั้นผําจะเนาเสียไมสามารถนํามาทําอาหารปลาได คุณคาทางโภชนาการ
ระหวางผําสด และผําอบแหงมีความแตกตางกันหรือไม ควรตองมีการศึกษาตอในเชิงลึกตอไป
3. เมื่ออบผําเสร็จแลวตองรีบเก็บเขาตูเย็นโดยเร็วถาเปนตูเย็นธรรมดาควรเก็บใสถุงพลาสติกแลวหอดวยกระดาษอีก
ชั้นเพื่อไมใหลักษณะทางกายภาพของผําที่อบแหงเปลี่ยนแปลงไป การศึกษาเพื่อยืดอายุของผลิตผลผําสด หรือผําอบแหง เปน
ประเด็นที่ตองดําเนินการศึกษาตอไป
4. อาหารที่ ผสมผําในปริ มาณมากจะค อนข างเหลว เหนีย ว เมื่ อนํามาเข าเครื่องบดอั ดอาหารเปนเส นจะทําให เส น
อาหารติดกัน ทําใหอาหารเสียรูปทรง เปนประเด็นที่ตองดําเนินการศึกษาตอไป
5. ปริม าณสารยึ ด เหนี ย วที่เ หมาะสมสํ าหรั บ ผลิ ตอาหารที่ ผ สมผํ าควรเป นประเด็ นที่ ต องดําเนิ นการศึ กษาต อไป
เชนเดียวกัน
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การใชผักกระฉูด (Neptunia sp.) บดแหงทดแทนปลายขาวในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิล
Use of Ground Dried Water Sensitive Plant (Neptunia sp.) to Replace
Broken Rice in Diets for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaeus)
พันธธิป ยาสันเทียะ2 สราวุธ แสงสวางโชติ1 วาสนา เจริญรื่น1
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
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การศึกษาการใชผักกระฉูดบดแหงทดแทนปลายขาวที่ระดับตางๆ กัน 4 ระดับในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิล โดยมี
ระดับทดแทนที่ 0, 50, 75 และ 100 % ชุดทดลองละ 3 ซ้ํา ปลานิลที่ใชในการทดลองมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.389 กรัม และมีความ
ยาวเฉลี่ย 2.52 เซนติเมตร ทําการเลี้ยงทดลองเปนระยะเวลา 6 สัปดาห ใหอาหารวันละ 3 มื้อ คิดเปน 10 % ของน้ําหนักตัว
พบวาปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่ใช ผักกระฉูดบดแหงทดแทนปลายขาวทุกระดับ มีคาน้ําหนักตัวเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ ย
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย และอัตราการรอดตายเฉลี่ย มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยสูตรที่ระดับทดแทน 50 %
มีน้ําหนักตัวเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยดีที่สุด เทากับ 1.06±0.14 กรัมและ 0.02±0.14 กรัมตอตัวตอวัน สําหรับคา
ความยาวเฉลี่ยดีที่สุด ในสูตรอาหารที่ใชผักกระฉูดบดแหงทดแทนปลายขาวที่ระดับ 75 % เทากับ 3.88±0.04 เซนติเมตร
จากผลการทดลองครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาสามารถใชผักกระฉูดไปเปนวัตถุดิบทดแทนปลายขาวในสูตรอาหารปลานิลได ซึ่งจะ
ชวยลดตนทุนคาอาหารในการเลี้ยงปลานิลและยังเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติที่เหมือนเปนสิ่งไมมีคาเพราะเปนวัชพืชมาใช
ใหเกิดประโยชน
คําสําคัญ: ผักกระฉูด, ปลายขาว, ปลานิล

าชภ

Abstract

ิทยา

ลัยร

The experiment on replacement of broken rice meal protein with ground dried water sensitive
plant meal protein in diet of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaeus) at level of 0, 50, 75 and 100
percentage was conducted in 3 replications. The fish with initial body weight at 0.389 g and the length at
2.52 cm were fed with 10 percentage of body weight thrice daily for 6 weeks. There were no differences
(p>0.05) among the treatments on the values of average body weight, length, growth rate and survival
rate. At the level of 50 percentage of ground dried water sensitive plant meal protein showed the highest
average body weight and the growth was at 1.06±0.14 g and 0.02±0.14 g /fish /day, respectively.
Moreover, using 75 percentage of ground dried water sensitive plant meal protein was optimum for
promoting average fish length with 3.88±0.04 cm. The study showed that the ground dried water sensitive
plant meal protein could be replaced the broken rice meal protein for Nile Tilapia.
Keyword: water sensitive plant, broken rice meal, broken rice meal
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อาหารสัตวน้ํามีความสําคัญตอการเลี้ยงสัตวน้ําอยางมาก เปนตนทุนผันแปรที่สูงที่สุดของการเลี้ยงสัตวน้ําจึงมีผ ล
โดยตรงตอ กําไรหรือขาดทุนของผูเลี้ยง (กรมประมง, 2556) อาหารที่มีคุณภาพดีสัตวน้ําก็จะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มี
สุขภาพดี แข็งแรงและมีลูกดก อาหารสัตวน้ํานอกจากจะตองมีคุณคาทางโภชนาการที่ครบถวน และปริมาณที่เพียงพอแลว ยัง
จะตองมีรู ป แบบที่ส ะดวกและเหมาะสมต อชนิ ด ขนาด และวั ย ของสัต ว น้ําด วยปลานิล เปนปลาน้ํ าจื ด ชนิ ด หนึ่ ง อยู ใ นวงศ
Cichlidae เปนปลาที่มีความอดทน สามารถปรับตัวใหเขากับธรรมชาติไดงาย เปนปลาที่กินอาหารไดทุกชนิดโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งชอบกินสาหราย เศษซากเนาเปอยแพลงกตอนพืชและสัตวตลอดจนสัตวหนาดิน (อุทัยรัตน, 2531) ผักกระฉูด (Neptunia
sp.) จัดไดวาเปนพืชน้ําลมลุกที่มีจํานวนมากในแหลงน้ําอยูในวงศ Mimosaceae พืชในวงศนี้พบทั้งพืชยืนตน พืชไมพุม พืช
ลมลุกพบทั้งที่เปนพืชบกและพืชน้ํา ลําตนมีทั้งตั้งตรง และเลื้อยทอดไปตามพื้นดินหรือพื้นน้ํา ที่รากอาจจะพบปมที่มีจุลินทรีย
อาศัยอยูรวมดวย(สุชาดา,2542) เปนพืชลมลุกลําตนทอดขนานแตกแขนงไปบนผิวน้ําตนลอยน้ํามีลักษณะเหมือนผักกระเฉด
แตมีลําตนใหญและแข็งกวาแผนใบใหญกวาและมีสีเขียวสด ตนที่ขึ้น ชายน้ําหรือบนดินที่ชื้นแฉะจะมีลําตนแข็งสีน้ําตาลไมมี

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

163487

ไพพ

รรณ

ี

นม สีขาวหุม ตนสูง 1-1.5 เมตร (อรุณีและคณะ, 2555) ประชาชนสวนใหญไมนิยมนํามารับประทาน เนื่องจากผักกระฉูดมีลํา
ตนเหนียว แข็งกระดาง ดวยสาเหตุนี้จึงทําใหผักกระฉูดมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้น สามารถแพรพันธุโดยการแตกกิ่งกานขยาย
เถา หรือรากและแตกฝกทําใหแพรขยายพันธุไดอยางรวดเร็วไปบนผิวน้ํา ทําลายทัศนียภาพของแหลงน้ํา ทั้งยังสงผลใหเกิด
ปญหาในแหลงน้ํา เนื่องจากเมื่อผักกระฉูดเจริญ ปกคลุมพื้นที่ผิวของน้ําเปนปริมาณมากจะทําใหลดปริมาณแสงที่สองผานลง
ในน้ําทําใหแพลงกตอนพืชและพืชใตน้ําสังเคราะหแสงไดนอยลงสงผลกระทบโดยตรงตอสิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยในน้ํา ผักกระฉูดจึง
เปนวัชพืชชนิดหนึ่งที่สรางผลกระทบตอแหลงน้ําไดมาก เพื่อเปนการกําจัดวัชพืชจึงมีการนําผักกระฉูดมาเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตอาหารสัตวน้ํา ซึ่งจะเปนวิธีการชวยลดปริมาณผักกระฉูด แตไดสรางคุณคาการใชทรัพยากรไดอยางมีป ระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อทราบอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิลที่เลี้ยงดวยอาหารผสมผักกระฉูดในระดับตางๆ กัน
2. เพื่อทราบสัดสวนที่เหมาะสมของผักกระฉูดในสวนผสมของอาหารเลี้ยงปลานิล

วิธีดําเนินการวิจัย

าชภ

ัฏรำ

เตรียมสูตรอาหารโดยการใชผักกระฉูดบดแหงทดแทนปลายขาวที่ระดับตางๆ กัน 4 ระดับในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิล
โดยมีระดับทดแทนที่ 0, 50, 75 และ 100 % วางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบู รณ (Completely Randomized
Design : CRD) โดยมีการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบ ดังตารางที่ 1 กอนจะผสมวัตถุดิบตามสูตรอาหารดัง
ตารางที่ 2 ผสมกันโดยเติมน้ํากลั่นเพื่อใหอาหารเกาะตัว และนําไปเขาเครื่องบด (Mincer) เพื่ออัดใหอาหารเปนเสนทุกสูตร
อาหารมีระดับโปรตีน 35 % โดยวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด ชุดทดลองละ 3 ซ้ํา ใชลูกปลานิลอายุ 30-40 วัน ใสลงในตู
ขนาด 200 ลิตร จํานวน 30 ตัวตอตูใหอาหารปลาวันละ 2 ครั้ง ชวงเวลาเชาและเย็นเปลี่ยนถายน้ํา 2 วันตอครั้งทําการวัด
ขนาด และชั่งน้ําหนัก ตรวจวัดคุณภาพน้ําไดแก ความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิน้ําคาไนไตรทและแอมโมเนีย ทุกๆ 1 สัปดาห
โดยทําการทดลอง ณ หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 100 ป สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณีบันทึกขอมูลทั้งหมดจนครบ 6 สัปดาห เมื่อสิ้นสุดการทดลองแลวนํา
ขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดขนาด และชั่งน้ําหนัก นําไปคํานวณหาอัตราการเจริญเติบโตอัตราการรอดตาย และวิเคราะหความ
แปรปรวน (Analysis of Variance) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

ลัยร

ตารางที่ 1 คุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบที่ใชประกอบสูตรอาหารในการทดลอง
ชนิดของวัตถุดิบ
พลังงาน
เถา
ความชื้น
ไขมัน
Kcal/100g.
g/100g.
g/100g.
g/100g.
364.19
422.49
402.24
488.94
302.93

6.41
23.98
7.21
6.95
0.44
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ผักกระฉูดอบแหง
ปลาปน
กากถั่วเหลือง
รําละเอียด
ปลายขาว

10.9
13.63
14.53
12.2
27.89

2.07
6.24
1.00
19.82
1.38

โปรตีน
g/100g.

เยื่อใย
g/100g.

16.57
63.16
56.68
14.35
8.02

2.93
4.80
2.79
2.93
2.74
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35.35
38,573
6.28
14.35
9.93
3.17
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100
25.57
0
22.43
24.43
20.57
3.5
3.5
100
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34.82
37,788
6.20
16.66
9.23
3.18

75
19.18
6.39
24
24
20
3
3.34
100
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โปรตีน(%)
พลังงาน (Kcal)
ไขมัน (%)
ความชื้น(%)
เถา (%)
เยื่อใย (%)

50
12.79
12.79
24.43
24.43
20.57
2
3
100

35.40
39,372
6.59
13.07
10.14
3.15
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0
ผักกระฉูดบดแหง
0
ปลายขาว
25.57
ปลาปน
24.43
กากถั่วเหลือง
25.43
รําละเอียด
20.57
วิตามินรวม
2
น้ํามันพืช
2
รวม
100
สวนประกอบของโภชนาการ (โดยการคํานวณ)

ี

ตารางที่ 2 สวนประกอบสูตรอาหารที่ใชผักกระฉูดบดแหงทดแทนปลายขาวเพื่อใชทดลองเลี้ยงปลานิล
สูตรอาหารที่ใชโปรตีนจากผักกระฉูดบดแหงทดแทน
ชนิดของวัตถุดิบ
โปรตีนจากปลายขาวที่ระดับตางๆ (%)

35.21
39,448
6.25
11.91
10.21
3.11
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ผลการเปรียบเทียบการทดลองสูตรอาหารการใชผักกระฉูดบดแหงทดแทนปลายขาวที่ระดับแตกตางกัน 4 ระดับ
โดยแตละสูตรมีอัตราสวนคือ 0:100 (ไมใชผักกระฉูด), 50:50, 75:25 และ 100:0 (ไมใชปลายขาว) มีคาน้ําหนักเฉลี่ยเรียงตาม
สูตรเทากับ 0.93±0.01, 1.06±0.14, 0.94±0.04 และ 0.72±0.22 กรัม คาความยาวเฉลี่ยเทากับ 3.87±0.1, 3.78±0.63,
3.88±0.04 และ 3.87±0.09 เซนติเ มตร อัต ราการเจริ ญเติ บโตเฉลี่ยเทากับ 0.02±0.04, 0.02±0.14, 0.01±0.04 และ
0.01±0.22 กรัมตอตัวตอวัน อัตราการรอดตายเฉลี่ยเทากับ 99.89±0.19, 95.44±3.66, 99.89±0.19 และ 93.33±5.77 %
คาที่ไดในแตละสูตรอาหารไมมีค วามแตกต างกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ สอดคลองกั บการทดลองของ เจษฎา (2541) ที่
สามารถใชเปลือกกลวยแหงทดแทนปลายขาว และการทดลองของภุชงค (2552) ที่ใชเปลือกทุเรียนและเมล็ดทุเรียนบดแหง
ทดแทนปลายขาวไดเชนกัน สําหรับคาคุณภาพน้ําตลอดการทดลองอยูในเกณฑปกติ โดยอุณหภูมิน้ํามีคาในชวง 28.3-29.5
องศาเซลเซีย ส ความเปนกรด-ด างมี คา 7.2-7.7 แอมโมเนี ยมี คา 0.01-0.04 มิล ลิกรั มต อลิ ตร และไนไตรทมีค า 0.1-0.5
มิลลิกรัมตอลิตร

สรุปและขอเสนอแนะ
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าว

จากผลการทดลองการใชสูตรอาหารที่ใชผักกระฉูดบดแหงทดแทนปลายขาวพบวาในทุกระดับการใชผักกระฉูด ปลา
มีคาน้ําหนักตัวเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายเฉลี่ยใหผลการทดลองไมแตกตางกันทาง
สถิติ โดยพบวาสูตรอาหารที่ใชผักกระฉูดทดแทนปลายขาวที่อัตราสวน 50 % มีคาแนวโนมดีที่สุด รองลงมาคือ สูตรอาหารที่มี
อัตราสวนใชผักกระฉูด 100 %, 75 % และสูตรที่ไมไดใชผักกระฉูด (ชุดอาหารควบคุม)
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ความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจ – สังคมกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
ผูเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดจันทบุรี
The relationship between socio-economic factors and status of beef cattle
raising of farmers in Chanthaburi Province
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การเลี้ยงโคเนื้อถือเปนอาชีพที่สําคัญอยางหนึ่งที่เกษตรกรสามารถทําควบคูกับการทํานาหรือการเกษตรอยางอื่น ซึ่ง
สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรเปนอยางดี โดยในอดีตการเลี้ยงโคเนื้อมีวัตถุประสงคเพื่อใชแรงงานในไร นาเปนหลัก เมื่อ
หมดอายุการใชงานจึงจําหนายเปนโคเนื้อ แตในปจจุบันรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อไดเปลี่ยนมาเปนการเลี้ยงเพื่อจําหนายเปนโค
เนื้อมากขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะความตองการบริโภคเนื้อโคเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประชากรมนุษยเพิ่มขึ้นอย างมาก จึงมีเกษตรกร
เลี้ยงโคเนื้อครั้งละหลาย ๆ ตัวและเปนรูปแบบฟารมมากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลที่ผานมาไดมีนโยบายในการปรับปรุงโครงสราง
ระบบการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อดวย โดยหวังวาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อจะเปนอาชีพที่สรางรายได
ใหกับเกษตรกรอีกอาชีพหนึ่ง
กรมปศุสัตว (2554) ไดรายงานวาประเทศไทยมีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อจํานวน 1.03 ลานราย จํานวนโคเนื้อ 6.58
ลานตัว เพิ่มขึ้นจากป 2553 ไมมากนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อยังประสบปญหาหลายอยาง เชน ขาดความรู
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ในการจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อ ขาดแคลนพืชอาหารสัตว ทําใหโคเนื้อไดรับสารอาหารไมเพียงพอ การปรับปรุงพัน ธุยังไมทั่วถึง
และป ญหาการเกิดโรคระบาด ทําใหการผลิต โคเนื้ อไม เพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะเนื้อโคคุณภาพสู ง
(premium grade) ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพและความสามารถสูงเมื่อเทียบกับประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี
ความสามารถที่จะผลิตโคพันธุและเนื้อโคสงออกไปจําหนายตางประเทศได ขณะเดียวกันก็มีการนําเขาเนื้อโคคุณภาพสูงจาก
ตางประเทศปละประมาณ 3,000 ตัน ทําใหสูญเสียเงินตราออกไปตางประเทศ ปละประมาณ 620 ลานบาท(กรมปศุสัตว,
2556) ดังนั้นกรมปศุสัตวจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการผลิตโคเนื้อป 2555 – 2559 ในดานตาง ๆ ทั้งดานการผลิต ดานการ
ควบคุมป องกั นโรค ด านการตลาด ดานการศึกษาวิ จัยการพั ฒนาโคเนื้อ และดานการบริ หารจัดการองคกร อยางไรก็ ตาม
จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่สวนใหญใชในการปลูกไมผลที่สําคัญไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลําไย เปนตน ซึ่งผลไมเหลานี้
มักจะให ผลผลิต ในชวงเวลาที่ ใ กล เ คี ยงกั น ทํ าให มี ปริ ม าณผลผลิ ตออกมามากจนล นตลาด เกิ ดป ญ หาราคาผลผลิ ตตกต่ํ า
เกษตรกรประสบปญหาขาดทุนมาโดยตลอด จากปญหาดังกลาวทําใหเกษตรกรชาวสวนหลายรายหันมาประกอบอาชีพอื่น
เสริมเพื่อเปนการสรางรายไดเพิ่ม การเลี้ยงโคเนื้อจึงเปนอาชีพเสริมอยางหนึ่ งที่มีความมั่นคงและสรางรายไดอยางสม่ําเสมอ
ใหแกเกษตรกร อยางไรก็ตามในป พ.ศ.2553 จังหวัดจันทบุรีมีการเลี้ยงโคเนื้อทั้งหมด จํานวน 5,125 ตัว จํานวนเกษตรกร
591 ราย(กรมปศุสัตว, 2554) มีการเลี้ยงโคเนื้อมากในเขตอําเภอสอยดาว อําเภอขลุง อําเภอนายายอาม อําเภอแกงหางแมว
อําเภอเขาคิชกูฏ อําเภอเมือง อําเภอทาใหม อําเภอโปงน้ํารอน และอําเภอมะขาม ตามลําดับ เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญ
เปนเกษตรกรรายยอย จึงอาจมีปญหาหลายอยางทั้งทางดานการเลี้ยงดู การปองกันรักษาโรค พันธุโคเนื้อ ชองทางการซื้อขาย
อีกทั้งจังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่มีศักยภาพในการเลี้ยงโคเนื้อ เนื่องจากมีปริมาณน้ําฝนคอนขางสูง เหมาะแกการปลูกสราง
แปลงหญาและผลิตอาหารหยาบ เปนแหลงผลิตอาหารสัตวหลายชนิด เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง รวมทั้งอาหารที่ไดจากผล
พลอยไดและวัสดุเหลือทิ้งจากทางการเกษตร ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเลี้ ยงโคเนื้อให เหมาะสมกับสภาพในทอ งถิ่ น
ตอไป
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานสังคมกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
ผูเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดจันทบุรีและปญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร

วิธีดําเนินการวิจัย
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การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานเศรษฐกิจ - สังคม กับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต เดือนกรกฎาคมถึง
พฤศจิกายน พ.ศ.2557
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 591
�
ราย สวนกลุมตัวอยางที่ใช จํานวน 239 ราย โดยใชสูตรของ Yamane (1973) คือ n =����
�
เมื่อ N คือ จํานวนประชากร , n คือ จํานวนตัวอยาง และ e คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นในรูปของ
สัดสวน(0.05)
���
แทนคาในสูตร n =
��(���)(�.��)(�.��)

มห
าว

จะไดจํานวนตัวอยาง = 238.55 ราย ดังนั้น จะใชกลุมตัวอยางจํานวน 239 ราย
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก ขอมูลปจจัยทางดานเศรษฐกิจ - สังคมของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ
ในจังหวัดจันทบุรี
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีในดานพันธุโค
เนื้อ การผสมพันธุ อาหารและการใหอาหาร โรงเรือนและอุปกรณ การควบคุมและปองกันโรค
นิยามศัพทเฉพาะ
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สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ หมายถึง ลักษณะการเลี้ยงโคเนื้อ พันธุโคเนื้อ การผสมพันธุ อาหารและการใหอาหาร
โรงเรือนและอุปกรณ การควบคุมและปองกันโรค (ซึ่งในที่นี้จะหมายถึง การเลี้ยงโคเนื้อพันธุพื้นเมือง วิธีการผสมพันธุโคเนื้อ
แปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อ ขนาดของโรงเรือนโคเนื้อ การเกิดโรคโคเนื้อ)
โคเนื้อ หมายถึง โคที่เกษตรกรเลี้ยงมีวัตถุประสงคเพื่อใชเนื้อในการบริโภค ใชแรงงาน ขายเปนรายไดหรือเลี้ยงไว
เพื่อประโยชนอยางอื่น ยกเวนเพื่อการผลิตน้ํานม
เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดจันทบุรี
ปจจัยทางดานเศรษฐกิ จ หมายถึง ขอมูล ที่เกี่ยวกับลักษณะของเกษตรกรในเรื่องของรายไดจากการเลี้ย งโคเนื้ อ
รายจายจากการเลี้ยงโคเนือ้ จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยง แรงงานที่ใชในการเลี้ยงโคเนื้อ
รายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อ หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดที่เกษตรกรไดรับจากการเลี้ยงโคเนื้อภายในหนึ่งป
รายจายจากการเลี้ยงโคเนื้อ หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดที่เกษตรกรนําไปใชจายในการเลี้ยงโคเนื้อภายใน
หนึ่งป
จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยง หมายถึง จํานวนโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยงไวในครอบครัวจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2557
จํานวนแรงงานที่ใชในการเลี้ยงโคเนื้อ หมายถึง จํานวนคนที่เปนผูเกี่ยวของในการเลี้ยงโคเนื้อเปนประจํา(ป
พ.ศ.2557)
ปจจั ยทางดานสัง คม หมายถึ ง ข อมู ลที่ เ กี่ย วกั บลั กษณะของเกษตรกรในเรื่ องอายุ ระดั บการศึกษา อาชีพ หลั ก
ประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อ
อายุ หมายถึง จํานวนปของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ ตั้งแตเกิดจนถึงปจจุบัน เศษของอายุตั้งแต 6 เดือนขึ้น
ไปใหเปนจํานวนปเต็ม
ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาขั้นสูงสุดของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ ไดแก ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท
อาชีพหลัก หมายถึง งานที่ทําเปนประจําและมีรายไดตอบแทนเปนรายไดหลักของครอบครัว ไดแก ทํา
สวน ทําไร ทํานา เลี้ยงโคเนื้อ
ประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อ หมายถึง จํานวนปที่เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ ตั้งแตเริ่มเลี้ยงจนถึงปที่เลี้ยง
ปจจุบัน
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยทางดานสังคมของเกษตรกรมีความสัมพันธกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
2. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจของเกษตรกรมีความสัมพันธ กับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณที่มีโครงสราง (Structured Interview) ที่
ไดรับการตรวจความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความถูกตอง ครบถวนของคําถาม โดยผานการทดสอบกับเกษตรกร
ผูเลี้ยงโคเนื้อที่ไมใชกลุมตัวอยาง พรอมปรับปรุงแกไขแลว ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ และทางดานสังคมของเกษตรกร
ตอนที่ 2 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้ อในจังหวัดจันทบุรีที่
เปนกลุมตัวอยาง โดยคณะผูวิจัยทําการเก็บขอมูลดวยตนเองและมีนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร) ปที่ 4 ที่เรียน
วิชาการผลิตโคเนื้อ จํานวน 8 คนเปนผูชวยเก็บรวบรวมขอมูล ในระหวางเดือนกรกฎาคม พฤศจิกายน 2557 โดยขอความ
อนุเคราะหคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปศุสัตวจังหวัดจันทบุรี และเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อใน
จังหวัดจันทบุรี เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลปจจัยทางดานเศรษฐกิจ - สังคม และสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ โดยใชสถิติเชิง
พรรณนา(Descriptive Statistic) ประกอบดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) จํานวนคารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย
เลขคณิต(Arithmetic Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย
ทางดานสังคม - เศรษฐกิจกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อโดยใชคาสถิติ ไคสแควร(Chi - square)ทดสอบ คานัยสําคัญทางสถิติที่ใช
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ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้กําหนดไวที่ระดับ 0.05 และ 0.01 สวนการวิเคราะหขอมูลที่เปนขอความหรือขอมูลเชิงคุณภาพใช
วิธีวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) แลวนําเสนอในรูปแบบการบรรยายหรือการพรรณนา
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ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางดานสังคมของเกษตรกรมีความสัมพันธ กับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
โดยแยกเปนสมมติฐานยอย พบวา
อายุของเกษตรกรและการเลี้ยงโคเนื้อพันธุพื้นเมืองไมมีความสัมพันธกัน
อายุของเกษตรกรและวิธีการผสมพันธุโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
อายุของเกษตรกรและแปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
อายุของเกษตรกรและขนาดของโรงเรือนโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
อายุของเกษตรกรและการเกิดโรคโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
ระดับการศึกษาของเกษตรกรและการเลี้ยงโคเนื้อพันธุพื้นเมืองไมมีความสัมพันธกัน
ระดับการศึกษาของเกษตรกรและวิธีการผสมพันธุโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
ระดับการศึกษาของเกษตรกรและแปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อไมมีความสัมพันธกัน
ระดับการศึกษาของเกษตรกรและขนาดของโรงเรือนโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
ระดับการศึกษาของเกษตรกรและการเกิดโรคโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
อาชีพหลักของเกษตรกรและการเลี้ยงโคเนื้อพันธุพื้นเมืองไมมีความสัมพันธกัน
อาชีพหลักของเกษตรกรและวิธีการผสมพันธุโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับ 0.01
อาชีพหลักของเกษตรกรและแปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อไมมีความสัมพันธกัน
อาชีพหลักของเกษตรกรและขนาดของโรงเรือนโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
อาชีพหลักของเกษตรกรและการเกิดโรคโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
ประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อและการเลี้ยงโคเนื้อพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกันที่ระดับ 0.01
ประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อและวิธีการผสมพันธุโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
ประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อและแปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
ประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อและขนาดของโรงเรือนโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
ประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อและการเกิดโรคโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจของเกษตรกรมีความสัมพันธกับสภาพการเลี้ยงโค
เนื้อ โดยแยกเปนสมมติฐานยอย พบวา
จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยงและการเลี้ยงโคเนื้อพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยงและวิธีการผสมพันธุโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยงและแปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยงและขนาดโรงเรือนมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยงและการเกิดโรคโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
รายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อและการเลี้ยงโคเนื้อพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
รายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อและวิธีการผสมพันธุโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
รายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อและแปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
รายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อและขนาดโรงเรือนโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
รายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อและการเกิดโรคโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
รายจายจากการเลี้ยงโคเนื้อและการเลี้ยงโคเนื้อพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
รายจายจากการเลี้ยงโคเนื้อและวิธีการผสมพันธุโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
รายจายจากการเลี้ยงโคเนื้อและแปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
รายจายจากการเลี้ยงโคเนื้อและขนาดของโรงเรือนโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
รายจายจากการเลี้ยงโคเนื้อและการเกิดโรคโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
จํานวนแรงงานที่ใชเลี้ยงโคเนื้อและการเลี้ยงโคเนื้อพันธุพื้นเมืองไมมีความสัมพันธกัน
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จํานวนแรงงานที่ใชเลี้ยงโคเนื้อและวิธีการผสมพันธุโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
จํานวนแรงงานที่ใชเลี้ยงโคเนื้อและแปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อมีความสัมพันธกันทีร่ ะดับนัยสําคัญที่ 0.01
จํานวนแรงงานที่ใชเลี้ยงโคเนื้อและขนาดของโรงเรือนโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
จํานวนแรงงานที่ใชเลี้ยงโคเนื้อและการเกิดโรคโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐาน
สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
ไมมี
มี
ความสัมพันธ ความสัมพันธ
1.ปจจัยทางดานสังคมของเกษตรกรมีความสัมพัน ธกับสภาพการเลี้ยงโค
เนื้อ
-อายุมีความสัมพันธกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
/
-ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
/
-อาชีพหลักมีความสัมพันธกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
/
-ประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อมีความสัมพันธกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
/
2.ปจจัยทางดานเศรษฐกิจของเกษตรกรมีความสัมพัน ธกับสภาพการเลี้ยง
โคเนื้อ
-จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยงมีความสัมพันธกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
/
-รายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อ
/
-รายจายจากการเลี้ยงโคเนื้อ
/
-จํานวนแรงงานที่ใชเลี้ยงโคเนื้อ
/
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ผูวิจัยจึงไดสรุปและอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
ปจจัยทางดานสังคม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อมีความสัมพันธกับ
สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
1. อายุของเกษตรกรมีความสัมพันธกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุของเกษตรกรและการเลี้ยงโคเนื้อ
พันธุพื้นเมืองไมมีความสัมพันธกัน อายุของเกษตรกรและวิธีการผสมพันธุโคเนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05)
ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกษตรกรที่มีอายุนอยและเริ่มเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อใหตนทุนในการเลี้ยงนอย จึงตองใชวิธีการผสมเทียม เพราะ
เปนการลงทุนที่นอยไมตองซื้อพอพันธุที่มักจะมีราคาแพงกวา ไมตองเลี้ยงพอพันธุ และสวนใหญในการผสมเทียมนั้นเจาหนาที่
ปศุสัตวจะดําเนินการให บางทีไมเสียคาใชจาย อายุของเกษตรกรและแปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับ
นัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกษตรกรที่เริ่มเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญเปนเกษตรกรที่มีอายุนอย จึงเห็นความสําคัญของ
แปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อ เนื่องในการเลี้ยงโคเนื้อนั้นหญาเปนอาหารที่สําคัญ จะตองมีการเตรียมปลู กสรางแปลงหญ า
อายุของเกษตรกรและขนาดของโรงเรือนโคเนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01)ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกษตรกรที่เริ่ม
เลี้ยงโคเนื้อสวนใหญเปนเกษตรกรที่มีอายุนอย จึงเห็นความสําคัญของการสรางโรงเรือนที่ไดมาตรฐาน ซึ่งโรงเรือนเปน ปจจัย
การเลี้ยงที่สําคัญ อายุของเกษตรกรและการเกิดโรคโคเนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
เกษตรกรที่เริ่มเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญเปนเกษตรกรที่มีอายุยังนอยการเกิดโรคในโคเนื้อมีมากกวาเกษตรกรที่อายุมาก
2. ระดับการศึกษาของเกษตรกรมีความสัมพันธกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ.
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ
พื้นเมือง แปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อปรากฎวาไมมีความสัมพันธกัน ระดับการศึกษาของเกษตรกรและวิธีการผสมพันธุโ ค
เนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งอาจเปนเพราะเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อที่ใชวิธีการผสมพันธุโคเนื้อโดยวิธีการ
ผสมเทียมสวนใหญเปนเกษตรกรที่ไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา เกษตรกรขาดความรูในดานการผสมพันธุโคเนื้อ จะมี
การผสมพันธุหลายครั้งจึงจะผสมติด จึงตองอาศัยวิธีการผสมเทียมจากเจาหนาที่ปศุสัตวที่มีความรูความชํานาญมากกวา และ
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ไดปฏิบัติตามกันตามกั น ซึ่งสอดคลองกับประจวบ อรุณ (2545) ไดศึกษาการใช เทคโนโลยีในการเลี้ยงโคนมของสมาชิ ก
สหกรณโคนมหนองมวงจํากัด อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี พบวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการใชเทคโนโลยีในการ
เลี้ยงโคนม และ วัชรพงษ กรัณฑกาญจน (2546) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
ยากจน พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการยอมรับการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรยากจน และเชนเดียวกับการศึกษา
ของ ชฎารัตน บุญจันทร(2552)ที่พบวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้ออยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
ระดับการศึกษาของเกษตรกรและขนาดของโรงเรือนโคเนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
เกษตรกรที่มีการศึกษามากกวาระดับประถมศึ กษาใหค วามสําคัญกับโรงเรือนที่อยูอาศัยของโค จึงมี การลงทุนในการสราง
โรงเรือนให ไดม าตรฐานมากกวาและขยายขนาดของโรงเรือนโคเนื้อเพิ่ม ขึ้นมากดวย อย างไรก็ต ามในการวิจัยครั้ งนี้ร ะดั บ
การศึกษาของเกษตรกรและการเกิดโรคโคเนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของทรง
ศักดิ์ เทพหนู(2552) ไดศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา
ระดับการศึกษากับวิธีการผสมพันธุโคเนื้อ แปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อ ขนาดของโรงเรือนโคเนื้อ การเกิดโรคโคเนื้อปรากฎวา
ไมมีความสัมพันธกัน
3. อาชีพหลักของเกษตรกรมีความสัมพันธกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาชีพหลักของเกษตรกรกับการเลี้ยงโค
เนื้อพันธุพื้นเมือง แปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อปรากฎวาไมมีความสัมพันธกัน อาชีพหลักของเกษตรกรและวิธีการผสมพันธุ
โคเนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับ 0.01) ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกษตรกรมีอาชีพหลักในการทําการเกษตรหนึ่ งในอาชีพหลักคือ
การเลี้ยงโคเนื้อ จึงมี การลงทุนในการซื้อพ อพันธุคุมฝู งมากกวา อาชีพหลั กของเกษตรกรและขนาดของโรงเรื อนโคเนื้อมี
ความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05) ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกษตรกรมีอาชีพหลักในการทําการเกษตรหนึ่งในอาชีพหลักคือ
การเลี้ ยงโคเนื้อ จึ งมีการลงทุนในการสรางโรงเรือนให ไดมาตรฐานมากกวาและขยายขนาดของโรงเรือนโคเนื้ อเพื่อรองรั บ
จํานวนโคเนื้อที่จะเพิ่มขึ้น อาชีพหลักของเกษตรกรและการเกิดโรคโคเนื้อมีความสัมพันธกันที่(ระดับนัยสําคัญที่ 0.05) ทั้งอาจ
เปนเพราะเกษตรกรสวนใหญมีอาชีพหลักในการทําการเกษตรหนึ่งในอาชีพหลักคือการเลี้ยงโคเนื้อ จึงดูแลเอาใจใสในการเลี้ยง
ดูโคเนื้อมากกวาทําใหเกิดโรคนอยกวาเกษตรกรที่มีอาชีพหลักอยางอื่น
4. ประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อมีความสัมพันธกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อและการ
เลี้ยงโคเนื้อพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อและวิธีการผสมพันธุโค
เนื้ อมี ค วามสั ม พั นธ กัน (ที่ ร ะดั บ นั ย สํ าคั ญ ที่ 0.01) ประสบการณ ใ นการเลี้ ย งโคเนื้ อและแปลงหญ าสํ า หรั บ เลี้ ย งโคเนื้ อมี
ความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อและขนาดของโรงเรือนโคเนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่
ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกษตรกรที่เริ่มเลี้ยงโคเนื้อไดมีการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเขาสูระบบฟารมมาก
ยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากการเลี้ยงโคเนื้อพันธุพื้นเมืองกอน เมื่อมีความรูความชํานาญหรือมีประสบการณมากขึ้น จึงมีการหาพันธุโค
เนื้อลูกผสมที่มีคุณสมบัติดีมาเลี้ยงเพิ่มขึ้น หาพอพันธุและใชวิธีการผสมพันธุโคเนื้อที่หลากหลายเพิ่มขึ้นเพื่อใหผสมติดดีขึ้น มี
การปลูกสรางแปลงหญาเพิ่มมากขึ้น ขยายขนาดโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพมากขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับ รักไทย วีรานันต (2539) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อแบบ เปนการคาของ
เกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ พบวาประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อ มีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีในการเลี้ยงโค
เนื้อ ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของทรงศักดิ์ เทพหนู(2552) ไดศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ตําบลทาเรือ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อกับการเลี้ยงโคเนื้อพันธุพื้นเมือง วิธีการผสมพันธโคเนื้อ
ขนาดของโรงเรื อนโคเนื้ อ และการเกิ ด โรคโคเนื้ อ ปรากฎว าไม มี ค วามสัม พั นธ กัน อย างไรก็ ต ามในการวิ จัย นี้ ยั ง พบว า
ประสบการณ ใ นการเลี้ ย งโคเนื้ อและการเกิ ด โรคโคเนื้ อ มี ค วามสั ม พั นธ กัน (ที่ ร ะดั บ นั ย สํ าคั ญ ที่ 0.01) โดยเกษตรกรที่ มี
ประสบการณมากขึ้นมักจะเกิดโรคมากขึ้นตามไปดวย ทั้งนี้อาจเนื่องจากเมื่อมีการเลี้ยงโคเนื้อเปนระยะเวลานานขึ้นจึงมีการ
สะสมโรคมากขึ้น โอกาสที่จะเกิดโรคจึงมากขึ้น
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไดแก จํานวนโคเนื้อ รายได รายจาย และจํานวนแรงที่ใชเลี้ยงโคเนื้อมีความสัมพันธกับ
สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
1. จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยงมีความสัมพันธกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
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จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนโคเนื้อที่เลี้ยงและการเลี้ยงโค
เนื้อพันธุพื้นเมื องมี ความสัมพั นธ กัน(ที่ร ะดั บนัย สําคัญที่ 0.01) ทั้ งนี้อาจเปนเพราะเกษตรที่เ ริ่ม เลี้ย งโคเนื้อใหม จะเริ่ม จาก
จํานวนโคเนื้อที่นอยกวาและมักจะใชโคเนื้อพันธุพื้นเมือง เนื่องมีความทนตอสภาพแวดลอมไดดี(ถาวร ฉิมเลี้ยง, 2549 ; ชาญ
ชัย นรเทพไพศาล, 2550) แลวคอยเพิ่มจํานวนโคเนื้อพันธุผสมมากขึ้นภายหลัง จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยงและวิธีการผสมพันธุโค
เนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งนี้อาจเปนเพราะโคเนื้อของเกษตรกรมีนอยการใชวิธีการผสมพันธุก็เปน
แบบจูงผสมและผสมเทียม ซึ่งการผสมเทียมนั้นเหมาะสําหรับเกษตรกรที่มีจํานวนโคนอย ไมตองเลี้ยงดูพอพันธุ(ปฐพีชล วายุ
อัคคี, 2548) ถาโคเนื้อมีมากก็อาจ ใชวิธีการผสมเทียมและพอพันธุคุมฝูง จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยงและแปลงหญาสําหรับเลี้ยงโค
เนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งนี้อาจเนื่องจากเกษตรกรบางที่เลี้ยงโคเนื้อจํานวนมาก ๆ มีพืชอาหารสั ตว
ไมเพียงพอ เกษตรกรที่มีโคเนื้อจํานวนนอยไมมีการปลูกพืชอาหารสัตว เกษตรกรที่มีโคเนื้อจํานวนมากจะมีการปลูกสรางแปลง
หญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อ จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยงและขนาดโรงเรือนมีความสัมพันธกัน (ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งนี้อาจเปน
เพราะเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อจํานวนนอยขนาดของโรงเรือนโคเนื้อก็มีขนาดเล็กสวนเกษตรกรที่มีโคเนื้อจํานวนมากขนาดของ
โรงเรือนโคเนื้อก็มีขนาดใหญ จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยงและการเกิดโรคโคเนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งนี้
อาจเปนเพราะเกษตรกรที่มีจํานวนโคเนื้อนอย มีการดูแลเอาใจใสไดงาย จึงทําใหเกิดโรคไดนอยกวาเกษตรกรที่มีจํานวนโคเนื้อ
มาก
2. รายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อมีความสัมพันธกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อและการเลี้ยง
โคเนื้อพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกษตรมีรายไดนอยมีเงินทุนนอยจึงนิยม
เลี้ยงโคเนื้อพันธุพื้นเมือง เนื่องจากมีราคาถูกกวา รายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อและวิธีการผสมพันธุโคเนื้อมีความสัมพันธกัน (ที่
ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกษตรกรมีรายไดนอย ทําใหวิธีการผสมพันธุแตกตางกัน และเกษตรกรอาจไมคอย
สนใจในการผสมพันธุทําใหผสมติดต่ําในเกษตรกรบางราย รายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อและแปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อมี
ความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกษตรกรมีรายไดนอยมีเงินทุนนอยก็ไมคอยมีการปลูกสราง
แปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อ รายไดจากการเลี้ย งโคเนื้อและขนาดโรงเรือนโคเนื้อมีความสัมพั นธกัน (ที่ระดับนัย สําคัญ ที่
0.01) ทั้งนี้อาจเปนเพราะรายไดเปนสิ่งจําเปนอยางมากในการสรางโรงเรือนและลักษณะของโรงเรือนวาเปนโรงเรือนไม หรือ
โรงเรือนปูนซิเมนต เมื่อเกษตรกรมีรายไดมากก็จะสรางโรงเรือนโคเนื้อที่ไดมาตรฐานมีขนาดใหญขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ รักไทย
วีรานันต (2539) ไดศึ กษาปจจัยที่มีผลต อการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ย งโคเนื้อแบบ เปนการคาของเกษตรกรในจังหวั ด
เพชรบูรณ พบวา รายได ในการเลี้ยงโคเนื้อ มีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีในการเลี้ยงโคเนื้อ รายไดจากการเลี้ยงโค
เนื้อและการเกิดโรคโคเนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกษตรกรมีรายไดจากการเลี้ยงโค
เนื้อนอยจึงจําเปนตองหารายไดอื่นทดแทน การดูแลอาจไมดีนักจึงมีโรคเกิดขึ้น
3. รายจายจากการเลี้ยงโคเนื้อมีความสัมพันธกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายจายจากการเลี้ยงโคเนื้อและการ
เลี้ยงโคเนื้อพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกษตรกรมีรายจายนอย เมื่อเลี้ยงโค
เนื้อพันธุพื้นเมือง เนื่องจากโคเนื้อพันธุพื้นเมืองเลี้ยงงาย คาใชจายนอย รายจายจากการเลี้ยงโคเนื้อและวิธีการผสมพันธุโค
เนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งนี้อาจเนื่องจากคาใชจายในการผสมพันธุโคเนื้อแตกตางกันตามวิธีการผสม
พันธุ เชนจากการใชพอพันธุคุมฝูงจะใชคาใชจายในการซื้อพอพันธุและคาเลี้ยงดูจะมากขึ้น แตถาเปลี่ยนมาเปนวิธีการผสม
พันธุแบบผสมเทียมคาใชจายจะลดลงได รายจายจากการเลี้ยงโคเนื้อและแปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่
ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) อาจเปนเพราะถารายจายในการเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะทําให จํานวนการปลูกหญาลดนอยลง แต
กลับไปหาหญาธรรมชาติมาใชเลี้ยงโคเนื้อมากยิ่งขึ้น รายจายจากการเลี้ยงโคเนื้อและขนาดของโรงเรือนโคเนื้อมีความสัมพันธ
กัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) อาจเปนเพราะ ถารายจายในการเลี้ยงโคเนื้อสูง ขนาดโรงเรือนโคเนื้อก็มีขนาดเล็กลงเกษตรกรไม
มีเงินทุนที่จะมาสรางโรงเรือนใหมีขนาดใหญ ซึ่งสอดคลองกับ รักไทย วีรานันต (2539) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ
เทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อแบบ เปนการคาของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ พบวา รายจายในการเลี้ยงโคเนื้อ มีความสัมพันธ
กับการยอมรับเทคโนโลยีในการเลี้ยงโคเนื้อ รายจายจากการเลี้ยงโคเนื้อและการเกิดโรคโคเนื้อมีความสัมพันธกัน (ที่ระดับ
นัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งนี้อาจเปนเพราะถารายจายในการเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มมากขึ้นจะทําใหเกษตรกรพยายามลดรายจายจากการ
เกิดโรคใหนอยลง
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4. จํานวนแรงงานที่ใชเลี้ยงโคเนื้อมีความสัมพันธกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนแรงงานที่ใชเลี้ยงโคเนื้อและการ
เลี้ยงโคเนื้อพันธุพื้นเมืองไมมีความสัมพันธกัน จํานวนแรงงานที่ใชเลี้ยงโคเนื้อและวิธีการผสมพันธุโคเนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่
ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งนี้อาจเปนเพราะจํานวนแรงงานที่ใชเลี้ยงโคเนื้อ 1 คนจะใชวิธีการจูงผสมมากกวาการใชวิธีการอื่นๆ
ในการผสมพันธุโคเนื้อ จํานวนแรงงานที่ใชเลี้ยงโคเนื้อและแปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่
0.01)ทั้งนี้อาจเปนเพราะ จํานวนแรงงานที่ใชเลี้ยงโคเนื้อ 1 คนมีการปลูกสรางแปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด จํานวน
แรงงานที่ใชเลี้ยงโคเนื้อและขนาดของโรงเรือนโคเนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ขนาด
โรงเรือนโคเนื้อมักตองใชแรงงานจากเกษตรกรมาใชในการกอสรางโรงเรือนและดูแลทําความสะอาด จํานวนแรงงานที่ใชเลี้ยง
โคเนื้อและการเกิดโรคโคเนื้อมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การปองกันการเกิดโรคในโคเนื้อ
มักตองใชแรงงานที่ใชเลี้ยงโคเนื้อมาชวยดูแล
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ปญหาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญหาซื้อพันธุโคเนื้อที่มีลักษณะดีไดยาก มีราคาแพง ขาดความรูในการผสมพันธุโคเนื้อ
เจาหนาที่ปศุสัตวไมเพียงพอกับความตองการในการผสมพันธุโคเนื้อ ขาดความรูในการดานอาหารและการใหอาหารโคเนื้อ โค
เนื้อสวนใหญจะโตชาเนื่องไดรับอาหารไมเพียงพอ ไมนิยมเสริมอาหารขน อาหารไมเพียงพอโดยเฉพาะในฤดูรอน วัสดุที่ใชใน
การกอสรางโรงเรือนมีราคาแพง การกอสรางโรงเรือนที่ยังไมไดมาตรฐาน เกษตรกรมีเงินทุนนอย ขาดความรูใ นการควบคุม
และปองกันโรค
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
ควรมีการสนับสนุนพันธุโคเนื้อใหแกเกษตรกร โดยหาพันธุที่เหมาะสมและราคาถูกบริการใหแกเกษตรกร การหา
น้ําเชื้อพันธุลูกผสมมาใชในการผสมเทียม จัดหาแหลงเงินกูที่มีดอกเบี้ยต่ําใหแกเกษตรกรสําหรับจัดซือ้ โคเนื้อมาเลี้ยง ควรมีการ
ฝกอบรมวิธีการผสมพันธุโคเนื้อ ควรมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการใหอาหารโคเนื้อ การปลูกสรางแปลงหญา และการถนอมพืช
อาหารสัตว ควรมีการสนับสนุนในการกอสรางโรงเรือนใหไดมาตรฐาน ควรมีการสนับสนุนในการทําวัคซีนปองกันโรคระบาด
ใหแกเกษตรกร ควรมีการอบรมดานการควบคุมและปองกันโรค
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การพัฒนากระบวนการแปรรูปและผลิตเครื่องจักรสําหรับผลิตภัณฑจากมะมุด
Development of transforming Process and Manufactory of Machinery for
Cutting and Peeling Products of Horse Mangoes.
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาออกแบบสรางเครื่องผลิตภัณฑมะมุด 2) ศึกษาแหลงวัสดุในการผลิต
เครื่องจักรใหมีความประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และ 3) เพื่อศึกษาการแปรรูปมะมุด ประชากรที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ผูบริโภคผลิตภัณฑมะมุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 23 อําเภอ ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจงไดกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาจํานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ผลการศึกษาพบวา โดยปกติแลวชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการบริโภคผลิตภัณฑมะมุด 2
รูปแบบ คือ การแปรรูปผลิตภัณฑมะมุดในการประกอบอาหาร และการบริโภคผลสด
จากการศึกษาออกแบบเครื่ องผลิ ตภัณฑแ ละแหลงวัตถุ ดิบในการผลิ ตเครื่ องจักร พบวา ผลการปอกมะมุดดวย
เครื่องปอกมะมุดมีคาเฉลี่ยเวลาในการปอก เทากับ 8.17 วินาที คาเฉลี่ยน้ําหนักที่สูญเสียในการปอกมะมุด เทากับ 11.07
เปอรเซ็นต มีสมรรถนะการทํางาน เทากับ 112 ผล/ชั่วโมง มากกวาการปอกมะมุดดวยแรงคนถึง 3.5 เทา และตนทุน
ในการผลิตเครื่องปอกมะมุดอยูที่ 6,121 บาท/เครื่อง ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการแปรรูปผลมะมุดนอกจากจะชวยประหยัดเวลา
แลวยังจะชวยหลีกเลี่ยงการถูกน้ํายางมะมุดที่เปนอันตราย เพราะจะเกิดแผลผุพองหรือรอนมือได และจากการศึกษาการแปร
รูปมะมุด พบวา จากการวิจัยสามารถเพิ่มผลิตภัณฑมะมุดใหมีผลิตภัณฑอื่นเพิ่มขึ้น ไดแก ผลิตภัณฑน้ํามะมุด ผลิตภัณฑ
มะมุดแชอิ่ม ผลิตภัณฑมะมุดกวน และผลิตภัณฑเสนมะมุดอบแหง ซึ่งทําใหมีผลิตภัณฑมะมุดบริโภคไดยาวนานยิ่งขึ้น และ
มีใหบริโภคไดตลอดทั้งป
นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการอนุรักษและรักษาผลไมมะมุดไวในชุมชน โดยมีเครื่องมือที่ใชในการแปรรูปที่ไรสารเคมี
ซึ่งการแปรรูปผลิตภัณฑมะมุดสามารถเพิ่มมูลคาผลไมพื้นบานและสรางรายไดเสริมใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืน อีกทั้งยังเปน
แหลงเรียนรูใหคนรุนหลังไดศึกษาขอมูลและเรียนรูสืบตอไป
คําสําคัญ : มะมุด,การแปรรูป, เครื่องจักร, ผลิตภัณฑ

Abstract

มห
าว

This research aimed to 1) develop of design and product a machinery for horse mangoes 2) study
material resources to product machine 3) study the horse mango processing. The research population
was horse mango’s consumers from 23 districts in Nakon Si Thammarat Province. The samples were
selected by sampling with the total 400 cases. The questionnaires were used a tool. The used statistics
were percentage, means, standard deviation and One-way ANOVA. The study found that Nakon Si
Thammarat’s people have consumed horse mango products in two way; processed horse mangoes anal
fresh ones.
From the study, the results indicated that the average time in peeling horse mangoes by using
the machine was equal 8.17 seconds; the average weight loss was equal 11.07 percent, The performance
competency was equal 112 fruit per hour that more than using labor to 3.5 times and production cost of
building horse mango peeling machine was 6,121 baht per machine. This was not only saved time but
also avoided horse mango latex with dangerous in case of ulcer and cold sore. The found that increasing
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of horse mango products such as horse mango juice, preserved horse mango product, mixed horse
mango product and horse mango salad that make the horse mango products keep longer consuming and
consume throughout the year.
In addition, the result of this research is created the conservation and preservation of horse
mango in the community by using a chemical free transforming machine. Transforming of horse mango
products can increase local fruit value and generate additional income to community as sustainability.
Moreover, It is a place of leaning for future generations and continue beyond leaning.
Keywords: horse mango, transforming, machine, products
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จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการปลูกผลไมเปนจํานวนมาก รวมทั้งผลไมพื้นบานที่หาไดตามทองตลาดทั่วไปแตไมไดรับ
ความนิยม สืบเนื่องมาจากการนําไปรับประทานเพราะบางครั้งเปลือกของผลไมแข็งเกินไป และมียางที่มีผลกระทบกับผิวหนัง
ทํ าให ผิ วหนั ง เป น รอยไหม ไ ด (พี ร ศั กดิ์ วรสุ นทโรสถ และคณะ. 2544.) ผลไม พื้ นบ านนี้ ไ ด แ ก มะมุ ด ชื่ อวิ ท ยาศาสตร :
Mangifera foetida เปนพืชในสกุลเดียวกับมะมวง ( https://th.wikipedia.org/wiki.2557 )ซึ่งมีวางขายอยูทั่วไป และราคา
คอนขางถูก มีความนิยมรับประทานกันในวงแคบเทานั้น แตสรรพคุณของมะมุดมีหลากหลายทั้งเปนผลไมที่มี วิตามินสูงถึง
91/100กรัมและแคลเซียม 51/100กรัม แตทั้งนี้ควรบริโภคมะมุดผลดิบเพราะมีคุณคาทางโภชนาการที่สูงกวาผลสุก (นิดดา
หงสวิวัฒน และทวีทอง หงสวิวัฒน. 2550.) มีสรรพคุณทางยา และนําไปปรุงอาหารในชีวิตประจําวันตาง ๆ ได ในปจจุบัน
ประเทศไทยเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีเครื่องอํานวยความสะดวกมากมายไมวาจะเปนประเภทอุปโภคบริโภค โดยสวนใหญในภาคอุตสาหกรรมครัวเรือนทั่วไปตามบานเรือนและที่พักอาศัยจะเนนทางดานการผลิต แตไ มมีเครื่อง
ปอกผลไมที่เนนผลไมเปลือกแข็ง
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาผลิตเครื่องจักรหรือเครื่องมือในการ ผลิตภัณฑจากมะมุดใหสามารถใชงานจริง
สอดคลองกับการวิจัยผลิตภัณฑใหมๆจากมะมุดที่จะแปรรูปใหไดอยางรวดเร็ว และถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการผลิตเครื่องจักร
นี้มีราคาที่ถูกกวาในตลาด และสามารถตอยอดความคิดในการจัดจําหนา ยเครื่องจักรชนิดนี้ และการแปรรูปผลิตภัณฑจาก
มะมุด ใหเกิดรายไดใหกับชุมชนที่เขารวมการพัฒนา
1. เพื่อศึกษาออกแบบสรางเครื่องปอกมะมุด
2. เพื่อศึกษาวัสดุในการสรางเครื่องจักรใหมีความประหยัดและประสิทธิภาพมากที่สุด
3. เพื่อศึกษาการแปรรูปมะมุด

อุปกรณและวิธีการดําเนินการวิจัย

มห
าว

ิทยา

การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการวิจัย มีวัตถุประสงคเพื่อการสรางเครื่องปอกมะมุด และสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาการ
แปรรูปผลิตภัณฑจากมะมุดผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการศึกษาวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ออกแบบและสรางเครื่องปอกมะมุดที่ตนทุนการผลิตนอยกวาในทองตลาด
2. ศึกษาการแปรรูปมะมุดในรูปแบบตาง ๆ
1. การสรางเครื่องปอกผลมะมุด
การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสรางเครื่องปอกผลมะมุด
ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการศึกษาวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการทดลอง
1.1.1 วัสดุที่ใชในการทําเครื่องปอกมะมุด

500
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ตารางที่ 1 วัสดุที่ใชในการทําเครื่องปอกมะมุด

มห
าว

ิทยา
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1.2 เครื่องมือ อุปกรณ
1.2.1 เครื่องเชื่อมไฟฟา
1.2.2 สวานมือ
1.2.3 หินเจียรไนมือ
1.2.4 ไฟเบอรตัดเหล็ก
1.2.5 ตัวยิงรีเวรด
1.2.6 ประแจ เบอร 19, 10
1.2.7 ไขควง
1.2.8 ตลับเมตร
1.2.9 ฉาก
1.2.10 คอน
1.3 วิธีการทดลอง
ขั้นตอนการสรางเครื่องปอกมะมุด
1.3.1 ศึกษารูปแบบและการทํางานของเครื่องปอก
1.3.2 ออกแบบเครื่องปอกมะมุดและสรางเครื่องปอกมะมุด
1.3.3 สรางชุดใบมีดปอก
1.3.4 สรางตัวจับมะมุดสวนหัว – ทาย
1.3.5 ติดตั้งชุดสายไฟ และกลองควบคุมไฟฟา
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1.3.6 ทําการทาสีชิ้นงาน
1.4 การทดสอบ
ทําการทดสอบเครื่องปอกมะมุด3 ซ้ํา ตามขั้นตอนดังนี้
1.4.1 ทําการทดสอบปอกมะมุดดวยแรงงานคนเตรียมมะมุดจํานวน 3 ซ้ํา
1.4.1.1 นํามะมุดที่เตรียมไวไปชั่งน้ําหนักกอนปอกแลวบันทึกผล
1.4.1.2 นํามะมุดที่ไดชั่งน้ําหนักแลวไปปอกดวยแรงงานคน
1.4.1.3 จับเวลาที่ใชในการปอกทั้งหมด3 ซ้ําแลวบันทึกผล
1.4.1.4 นํามะมุดที่ปอกแลวไปชั่งน้ําหนักหลังปอกแลวบันทึกผล
1.4.1.5 คํานวณและแปรผล ใชสูตรคํานวณเปอรเซ็นต
น้ําหนักที่สูญเสียในการปอก =น้ําหนักกอนปอก – น้ําหนักหลังปอก × 100
น้ําหนักกอนปอก
1.4.2 ทําการทดสอบปอกมะมุดดวยเครื่องปอกมะมุด
1.4.2.1 เตรียมมะมุดจํานวน 3 ซ้ํา
1.4.2.2 นํามะมุดที่เตรียมไวไปชั่งน้ําหนักกอนปอกแลวบันทึกผล
1.4.2.3 นํามะมุดที่ไดชั่งน้ําหนักแลวไปปอกดวยเครื่องปอกมะมุด
1.4.2.4 จับเวลาที่ใชในการปอกทั้งหมด3 ซ้ําแลวบันทึกผล
1.4.2.5 นํามะมุดที่ปอกแลวไปชั่งน้ําหนักหลังปอกแลวบันทึกผล
1.4.2.6 คํานวณและแปรผล ใชสูตรคํานวณเปอรเซ็นต
น้ําหนักที่สูญเสียในการปอก =น้ําหนักกอนปอก – น้ําหนักหลังปอก × 100
น้ําหนักกอนปอก
2. ศึกษารูปแบบการแปรรูปมะมุด
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริโภคผลิตภัณฑมะมุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 23 อําเภอ ผูวิจัย
ใช การสุ ม ตัวอย างแบบเจาะจงได กลุ มตั วอย างที่ ใช ในการศึกษาจํ านวน 400 ราย เครื่องมื อที่ ใ ชใ นการศึ กษา ได แ ก
แบบสอบถาม สถิติที่ ใช ไดแ ก ค ารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
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ผลการวิจัย

2

6

233

2

6

310

มห
าว
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1. ผลทดสอบการทํางานของเครื่อง
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบความเร็วรอบของเพลาใบมีดในความเร็วรอบ 155 ,233 และ 310 รอบ/นาที
ความเร็ว
เพลา
ความเร็ว
เพลา
น้ําหนักมะมุด ความเร็วการ
น้ําหนักที่
เวลาที่ใชใน
รอบของ
รอบของ
กรัม
เคลื่อนที่ของ สูญเสียในการ การปอก
มะมุด
นิ้ว
เพลาใบมีด
นิ้ว
ใบมีด
ปอกมะมุด
มะมุด
ก
อ
น
หลั
ง
รอบ/นาที
รอบ/นาที
เมตร/นาที
(%)
(ลูก/วินาที)
ปอก ปอก
ขับ ตาม
ขับ
ตาม
155
2
6
155
2
6
467 400 7.4
14.33
24.8
155

3

4

6

475 425

9.9

10.72

19.8

6

474 429

12.4

9.39

14.8

จากตารางที่ 2 ความเร็วของเพลาใบมีดปอก 155 รอบ/นาที ใบมีดมีการปอกซ้ําที่เดิม เนื่องจากความเร็วรอบของ
มะมุดกับความเร็วรอบของเพลาใบมีดไมสัมพันธกันจึงทําใหน้ําหนักที่สูญเสียในการปอกมากเกินไป ผิวมะมุดสะอาดเปนรอย
เสนไมเรียบ
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ความเร็ วของเพลาใบมี ด ปอก 233 รอบ/นาที ใบมี ด มี การปอกที่ ต อเนื่ องเนื่ องจากความเร็วรอบของมะมุ ด กั บ
ความเร็วของเพลาใบมี
ดปอก
่ต่อเนืผ่อลเป
งเนืน่อทีงจากความเร็
วรอบของมะมุ
ความเร็วรอบของเพลาใบมี
ดมีความสั
มพันธ233
กันจึงรอบ/นาที
ทําใหน้ําหนัใบมี
กที่สดูญมีเสีการปอกที
ยพอดีและให
่นาพอใจ ผิวมะมุ
ดสะอาดแตดเกักิบด
ความเร็
ดมีความสัมพันธ์กันจึงท�ำให้น�้ำหนักที่สูญเสียพอดีและให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผิวมะมุดสะอาดแต่เกิด
เปนเสนวไมรอบของเพลาใบมี
เรียบ
เป็
นเส้นวไม่ของเพลาใบมี
เรียบความเร็ดวปอก
ของเพลาใบมี
ดปอก 310
ใบมี
ดมีการกิเนื
นเป็
นขดลวด เนื่อวงจากความเร็
วรอบของเพลาใบมี
ความเร็
310 รอบ/นาที
ใบมีดรอบ/นาที
มีการกินเป
นขดลวด
่องจากความเร็
รอบของเพลาใบมี
ดเร็วเกินไปไมด
เร็สัมวพัเกินนธไปไม่
พันธ์กวันรอบของมะมุ
กับความเร็วรอบของมะมุ
ดจึงกท�ำให้
ที่สวูญมะมุ
เสียดน้ไมอสยผิะอาดเกิ
วมะมุดดไม่
กันกับสัมความเร็
ดจึงทําใหน้ําหนั
ทีส่ ูญนเสี�้ำยหนั
นอกยผิ
เปสนะอาดเกิ
รอยเสนดไมเป็เรีนยรอยเส้
บมากนไม่เรียบมาก
ดั้งนั้น ความเร็วของเพลาใบมีดปอก 233 รอบ/นาที เปนความเร็วรอบที่นาพอใจ เหมาะสําหรับนําไปทําการทดสอบ
2. ผลการทดสอบโดยใชแรงงานคนกับเครื่องปอกมะมุด จากการทดสอบการใชแรงงานคนปอกมะมุด และการใช
เครื่องปอกมะมุดเวลาที่ใชแรงงานคนปอกมะมุดได51วินาที สําหรับเวลาที่ใชเครื่องปอกมะมุดนั้นได 14.5 วินาที จึงทําใหเวลา
ในการปอกมะมุดและน้ําหนักที่สูญเสียในการปอกมะมุดเปนที่นาพอใจ
จึงสรุปผลไดวาการออกแบบสรางเครื่องปอกมะมุดนั้นบรรลุเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยการทดสอบปอก
มะมุด ตามตารางตอไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลการปอกมะมุดโดยใชแรงงานคน
น้ําหนักมะมุด (กรัม)
น้ําหนักที่สูญเสีย
ซ้ําที่
เวลาที่ปอก (วินาที)
(%)
กอนปอก
หลังปอก

2
3
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าชภ

จากตารางที่ 3 ผลการปอกมะมุ ดด วยแรงงานคนจะเห็นได วา ค าเฉลี่ ยเวลาในการปอกคื อ 25.67 วิ นาที และ
คาเฉลี่ยน้ําหนักที่สูญเสียในการปอกมะมุด 16.67 เปอรเซ็นต
ตารางที่ 4 แสดงผลการปอกมะมุดโดยใชเครื่องปอกมะมุด
น้ําหนักมะมุด (กรัม)
น้ําหนักที่สูญเสีย
ครั้งที่
เวลาที่ปอก (วินาที)
(%)
กอนปอก
หลังปอก
1
8
426
377
11.50
8.5

453

402

11.26

9

478

428

10.46

มห
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เฉลี่ย
8.17
452.33
402.33
11.07
จากตารางที่ 4 ผลการปอกมะมุดดวยเครื่องปอกมะมุดจะเห็นไดวาคาเฉลี่ยเวลาในการปอกมะมุดคือ 8.17 วินาที
และคาเฉลี่ยน้ําหนักที่สูญเสียในการปอกมะมุด 11.07 เปอรเซ็นต

รูปที่ 1 เครื่องปอกมะมุด
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ความสามารถในการ
ปอกมะมุด
(ก.ก./ชม )
36

รรณ

ตารางที่ 5 แสดงผลเปรียบเทียบการปอกมะมุดโดยใชแรงงานคนกับใชเครื่องปอกมะมุด
น้ําหนักที่สูญเสียในการ
การเปรียบเทียบ เวลาที่ใชในการปอก
วิธีการปอกมะมุด
มะมุด
ปอกมะมุด
(วินาที)
(%)
แรงงานคน
25.67
16.67

179503

112

มห
าว
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จากตารางที่ 5 แสดงผลเปรีย บเทีย บการปอกมะมุ ดโดยใชแรงงานคนกั บใช เครื่องปอกมะมุ ด ผลที่ได จากการใช
แรงงานคนคือเวลาที่ใชในการปอกมะมุด 25.67 วินาที น้ําหนักที่สูญเสียในการปอกมะมุด 16.67 เปอรเซ็นต ความสามารถ
ในการปอก 36 กิโลกรัมตอชั่วโมง ผลที่ไดจากการใชเครื่องปอกมะมุดคือเวลาที่ใชในการปอกมะมุด 8.17 วินาที น้ําหนักที่
สูญเสียในการปอกมะมุด 10.07 เปอรเซ็นต ความสามารถในการปอก 112 กิโลกรัมตอชั่วโมง
3. การวิเคราะหรูปแบบการทานและแปรรูปมะมุด
ตารางที่ 6 วิเคราะหจํานวนรอยละ รูปแบบการทานมะมุดผลดิบ
ถาทานรับประทานมะมุดแบบผลดิบทานจะ
จํานวน
รอยละ
รับประทานในรูปแบบใด
(คน)
(%)
รับประทานแบบสด
149
37.3
ใชแปรรูป
38
9.5
ใชประกอบอาหาร
201
50.3
อื่น ๆ
12
3.0
รวม
400
100
จากตารางที่ 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับประทานมะมุดผลดิบในการใชประกอบอาหาร จํานวน 201
คน คิดเปนรอยละ 50.3 รองลงมาคือ รับประทานแบบสด จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.3 และนอยที่สุดคือแบบอื่น ๆ
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน
ตารางที่ 7 วิเคราะหจํานวนรอยละ รูปแบบการทานมะมุดผลสุก
ถาทานรับประทานมะมุดแบบผลสุกทานจะ
จํานวน
รอยละ
รับประทานในรูปแบบใด
(คน)
(%)
รับประทานแบบสด
308
77.0
ใชแปรรูป
52
13.0
ใชประกอบอาหาร
40
10.0
รวม
400
100
จากตารางที่ 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับประทานมะมุดผลสุกแบบสด จํานวน 308 คน คิดเปนรอยละ
77.0 รองลงมาคือใชแปรรูป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.0 และนอยที่สุดคือใชประกอบอาหาร จํานวน 40 คน คิดเปน
รอยละ 10 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน
ตารางที่ 8 วิเคราะหจํานวนรอยละ การนํามะมุดมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ถามีผลิตภัณฑมะมุดแปรรูปจําหนาย
จํานวน
รอยละ
ผลิตภัณฑใดนาสนใจที่สุด
(คน)
(%)
การแชอิ่ม
189
47.3
เสนอบแหง
79
19.8
การกวน
55
13.8
น้ํามะมุด
77
19.3
รวม
400
100
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จากตารางที่ 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนํามะมุดมาแปรรูปในรูปแบบการแชอิ่ม จํานวน 189 คน คิดเปน
รอยละ 47.3 รองลงมาคือ เสนอบแหง จํานนวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.8 และนอยที่สุดคือ การกวน จํานวน 55 คน คิด
เปนรอยละ 13.8
4. ปญหา อุปสรรค
4.1 ดานการออกแบบ เนื่องจากมะมุดเปนผลไมที่มีเปลือกแข็งและหนา อีกทั้งรูปทรง และขนาดแตกตาง
กันยากตอการออกแบบ
4.2 ไมสามารถหั่นมะมุดดวยเครื่องไดเนื่องจากเนื้อมะมุดมีความเหนียวและมีเสนใยสูง

ไพพ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

าชภ

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

ัฏรำ

1. จากการศึกษาออกแบบเครื่องผลิตภัณฑและแหลงวัตถุดิบในการผลิตเครื่องจักร พบวา ผลการปอกมะมุดดวย
เครื่องปอกมะมุดมีคาเฉลี่ยเวลาในการปอก เทากับ 8.17 วินาที คาเฉลี่ยน้ําหนักที่สูญเสียในการปอกมะมุด เทากับ 11.07
เปอรเซ็นต มีสมรรถนะการทํางาน เทากับ 112 ผล/ชั่วโมง มากกวาการปอกมะมุดดวยแรงคนถึง 3.5 เทา และตนทุนใน
การผลิตเครื่องปอกมะมุดอยูที่ 6,121 บาท/เครื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิชัย บุญสงนาค.(2551). การสรางและ
พัฒนาเครื่องปอกมะละกอ.วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรบัณฑิต,บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ซึ่งเครื่องมือ
ที่ใชในการแปรรูปผลมะมุดนอกจากจะชวยประหยัดเวลาแลวยังจะชวยหลีกเลี่ยงการถูกน้ํายางมะมุดที่เปนอันตราย เพราะจะ
เกิดแผลผุพองหรือรอนมือได
2. จากการศึกษาการแปรรูปมะมุด พบวา จากการวิจัยสามารถเพิ่มผลิตภัณฑมะมุดใหมีผลิตภัณฑอื่นเพิ่มขึ้น ไดแก
ผลิตภัณฑน้ํามะมุด ผลิตภัณฑมะมุดแชอิ่ม ผลิตภัณฑมะมุดกวน และผลิตภัณฑเสนมะมุดอบแหง ซึ่งทําใหมีผลิตภัณฑมะมุด
บริโภคไดยาวนานยิ่งขึ้น และมีใหบริโภคไดตลอดทั้งป
ควรใหผูประกอบการแปรรูปมะมุดเปนผูทดสอบและเพิ่มความหลากหลายของสายพันธุมะมุดในการทดสอบพัฒนา
มีการปรับปรุงแกไขและเพื่อรองรับตอยอดของระบบใบมีดที่มีคุณสมบัติแ ละลักษณะที่สามารถปอกมะมุดที่ปอกเปลือกเสร็จ
แลว ปอกออกมาเปนชิ้น ๆ ที่นําไป ทําผลิตภัณฑสําเร็จรูป เชน มะมุดตากแหง สมตํามะมุด ฯลฯ

เอกสารอางอิง

มห
าว

ิทยา

ลัยร

กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม. กองสงเสริมเทคโนโลยี.เทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหารพืชผัก.
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2537.
นภดล เจียมเลิศประเสริฐ. 2545. รวบรวมบทความทางดานเครื่องกล. เรื่องนารูเทคนิคเครื่องกลชุดที่ 8. กรุงเทพฯ.
นิดดา หงสวิวัฒน และทวีทอง หงสวิวัฒน. 2550. สมมุด ใน ผลไม 111 ชนิด: คุณคาอาหารและการกิน. กทม. แสงแดด.
หนา 233
พิสณุ ฟองศรี. การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย.พิมพครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: บริษัท ดานสุทธาการพิมพ จํากัด,2553.
พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ และคณะ. 2544. ทรัพยากรพืชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 2: ไมผลและไมผลเคี้ยวมัน. กทม.
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. หนา 292 – 293
วิกิพีเดีย. 2557.สมมุด. https://th.wikipedia.org/wiki/สมมุด เขาถึงวันที่ 19 มกราคม 2558.
สุทธิชัย บุญสงนาค.2551. การสรางและพัฒนาเครื่องปอกมะละกอ. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรบัณฑิต,บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

รรณ
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Production Economics and Marketing of Stingless Bee
In Chanthaburi Province
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การวิจัยมีวตั ถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรผูเลี้ยงชันโรง สภาพการผลิตและการตลาดชันโรง และ
วิเคราะหความคุมคาทางการเงินของการลงทุนเลี้ยงชันโรงในจังหวัดจันทบุรี ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
สัมภาษณเกษตรกรผูเลี้ยงชันโรงจํานวน 30 ราย วิสาหกิจชุมชน จํานวน 1 แหง และ คนกลางทางการตลาด จํานวน 3 ราย
ในการวิเคราะหความคุมคาทางการเงินในการเลี้ยงชันโรง กําหนดใหอายุโครงการเทากับ 10 ป มีอัตราคิดลดเทากับรอยละ 7
ตอป และการประมาณราคาและรายไดจะใชขอมูลป 2557
ผลการวิจัยพบวา ผูเลี้ยงชันโรงสวนใหญมีประสบการณในการเลี้ยงชันโรง 3-4 ป มีคาใชจายในการลงทุนครั้งแรก
4,830 บาท คนกลางทางการตลาด ประกอบดวย ผูรวบรวมผลผลิต ผูคาสง ผูคาปลีก ผลการวิเคราะหความคุมคาทางการเงิน
ของการลงทุนเลี้ยงชันโรง พบวา NPV มีคาเทากับ 16,622.34 บาท BCR มีคาเทากับ .17 และIRR มีคาเทากับรอยละ 43
จากดัชนีชี้วัดทางการเงินแสดงใหเห็นวาการลงทุนเลี้ยงชันโรงใหผลคุมคาแกการลงทุน ผลจากการวิเคราะหความออนไหว
ภายใตขอสมมติตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ผลตอบแทนลดลงรอยละ 10 และตนทุนเพิ่มและรายไดลดลงรอยละ 10 พบวาทุก
กรณียังมีความคุมคาในการลงทุน และผลการวิเคราะหคาความแปรเปลี่ยน พบวา การลงทุนเลี้ยงชันโรงมีความเสี่ยงอยูใน
ระดับต่ํา
คําสําคัญ: ชันโรง, ความคุมคาทางการเงิน, การตลาด
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The objectives of this research were to study the general status of stingless bee keepers,
production and marketing of stingless bee and the financial analysis of stingless bee farming in
Chanthaburi province. The questionnaires were used for the data collection with 30 stingless bee keepers,
1 community enterprise and 4 persons as the middlemen. The financial analysis of investment for
stingless bee used 10 years project, discount rate 7% per year, the estimation and the income used the
data in 2014
The results showed that majority of stingless bee keepers had 3 or 4 years experiences, first
investment was 4,830 bath. The middlemen were collector, wholesaler and retailer. The financial analysis
of investment for stingless bee showed that NPV was 16,622.34 Baht, BCR was 1.7 and IRR was 43%. These
indicators showed that stingless bee farming was worthwhile. Moreover, there was sensitivity analysis in
the conditions cost increased 10%, income decreased 10% and cost increased and income decreased
10%, the results indicated that all cases were still worthwhile. The results of switching value test showed
that stingless bee farming was low in financial risk.
Keyword: Stingless bee, Financial Analysis, Marketing

บทนํา

ชันโรง (stingless bee) เปนชื่อสามัญที่ใชเรียกผึ้งที่ไมมีเหล็กใน เปนแมลงขนาดเล็กสามารถใหผลผลิตน้ําผึ้งได มีชื่อ
เรียกแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค โดยภาคเหนือเรียกชันโรงชนิดตัวเล็กวา “ขี้ตังนี หรือขี้ตึง” (Trigona laeviceps) ถาเปน
ชนิดตัวใหญจะเรียกวา ขี้ยาดํา (T. apicalis และ T. collina) สวนชันโรงที่มีขนาดใหญมากจะเรียกวาชันโรงยักษหรือขี้ยาแดง
(T. ﬁmbriata) ภาคใตเรียกชันโรงไมวาเล็กหรือใหญวา “แมลงอุง” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เรียกชันโรงที่ทํา
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รังใตดินวา “ขี้สูต” สําหรับภาคตะวันออก เรียกชันโรงวา “ตัวชํามะโรง หรืออีโลม” และภาคตะวันตก เรียกวา “ตัวตุงติ้ง”
หรือ “ติ้ง” เปนตน (กรมวิชาการการเกษตร, 2545: 1)
ในอดีตเกษตรกรชาวสวนผลไมในจังหวัดจันทบุรี ตองการเพิ่มผลิตจึงมีการใชผึ้งพันธุ (A. Mellifera) เพื่อผสมเกสร
ใหแกไมผล เชน เงาะ แตเนื่องดวยสภาพภูมิอากาศในจังหวัดจันทบุรี มีลักษณะเปนฝนตกชุก ทําใหเปนอุปสรรคตอการเพาะ
และขยายรังผึ้ง ประกอบกับความตองการในการใชผึ้งพันธุเพื่อการผสมเกสรเพิ่มสูงขึ้น ภาครัฐไดสงเสริมการนําชันโรงมาใช
เปนแมลงผสมเกสรแทนการใชผึ้ งพันธุ ซึ่งมี ขอจํากัดมาก (ศู นยส งเสริ มและพัฒนาอาชี พเกษตรจัง หวัดจั นทบุ รี (ผึ้ ง),2553)
นอกเหนือจากการเลี้ยงชันโรงในสวนเพื่อเพิ่มผลผลิตแลวในปจจุบันเกษตรกรชาวสวนผลไม หันมาเลี้ยงชันโรงเพื่อการคามาก
ขึ้น เพราะตลาดโลกมีกระแสความตองการคอนข างสู ง ด วยสรรพคุณ ของน้ํ าผึ้ง ชันโรงที่ชวยรั กษาโรคทางเดิ นหายใจ ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยมีความไดเปรียบดานภูมิอากาศ และสิ่งแวดลอม มีความเหมาะในการขยายพันธุชันโรง (สมนึก บุญ
เกิด, 21 เมษายน 2551)
ดังนั้น ผูศึกษาเห็นสมควรทําการศึกษาสภาพโดยรวมของการเลี้ยงชันโรงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยศึกษาสภาพ
ทั่วไปของเกษตรกรผูเลี้ยงชันโรงลักษณะการผลิตไดแกวิธีการเพาะพันธุลักษณะการลงทุนในการเลี้ยงชันโรงเพื่อแสดงใหเห็น
ถึงตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตรวมทั้งวิเคราะหความคุมคาทางการเงินของเกษตรกรผูเลี้ยงชันโรงเพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยง
ชันโรงในปจจุบันทราบถึ งฐานะทางการเงินของตน และเปนขอมู ลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเตรีย มความพรอมด าน
การเงินของผูที่ สนใจเลี้ยงชันโรงในการนี้หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนําผลการศึกษาไปใชประกอบการ
วางแผน เพื่อใหการชวยเหลือดานการเงินกับเกษตรกรผูเลี้ยงชันโรงและธุรกิจที่เกี่ยวของได ในการศึกษาดานการตลาด แสดง
ใหเห็นความเชื่อมโยงของธุรกิจการเลี้ยงชันโรงในจังหวัดจันทบุรี อาทิผูเลี้ยงชันโรง วิถีตลาด ประเภทคนกลาง ลักษณะของ
สินคา รวมทั้งทราบถึงปญหาและอุปสรรคตางๆตลอดจนแนวทางการแกปญหานั้นๆ

วัตถุประสงคของการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรผูเลี้ยงชันโรงในจังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดชันโรงในจังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อวิเคราะหความคุมคาทางการเงินของการลงทุนเลี้ยงชันโรงในจังหวัดจันทบุรี
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การเก็บรวบรวมขอมูล
คือการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ โดยขอมูลปฐมภูมิรวบรวมโดยใชแบบสอบถามจากการสัมภาษณ
เกษตรกรที่เลี้ยงชันโรง ในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 30 ราย วิสาหกิจชุมชน จํานวน 1 แหง และคนกลางทางการตลาด จํานวน
3 ราย สําหรับขอมูลทุติยภูมิทําการรวบรวมจากเอกสาร บทความวารสารงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของตลอดจนขอมูลที ่ไดจาก
หนวยงานตางๆ เชนศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) เปนตน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาลั กษณะทั่ วไปตลอดจนป ญหาและอุป สรรคทางด านการผลิ ต น้ําผึ้ง ชั นโรงในจั ง หวั ดจั นทบุ รี ใชการ
วิเคราะหเชิงพรรณนา โดยอาศัยคาทางสถิติในรูปของรอยละและคาเฉลี่ย การวิเคราะหความคุมคาทางการเงินของการลงทุน
โดยจะใชเ กณฑการตัด สินใจ แบบปรับคาของเวลาเปนเกณฑการตั ดสินใจ ซึ่ง จะเปนการเปรียบเที ยบเงินลงทุ นหรือตนทุ น
(Cost) กับรายไดหรือผลตอบแทน (Beneﬁt) จากการลงทุนเลี้ยงชันโรง ในการวิเคราะหและประเมินคาเงินลงทุนในโครงการ
จะใชดัชนีชี้วัดหรือหลักเกณฑการตัดสินใจ 3 วิธี คือมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนต อ
ตนทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) โดยมีเกณฑที่ใชในการตัดสินใจลงทุนเลี้ยงชันโรงคือคา NPV
มากกวาศูนย คา BCR มากกวาหนึ่ง และคา IRR มากกวาคาเสียโอกาสหรืออัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่ใชลงทุนในโครงการ
การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เพื่อประเมินผลกระทบของการลงทุนในกรณีที่ผลตอบแทน
และต นทุนที่ เกิดขึ้ นแตกตางจากคาที่นํามาวิเคราะห เชน ผลตอบแทนลดลง หรื อตนทุ นสูงขึ้ น ซึ่ง จะทําใหท ราบวาภายใต
สถานการณ ที่มีความเสี่ยงเขามาเกี่ยวของ การตัด สินใจในการลงทุนยั ง สามารถยอมรับไดห รือไม และการทดสอบคาความ
แปรเปลี่ยน (Switching value test : SVT) เพื่อหาวา ณ ระดับตนทุนเพิ่มขึ้นหรือผลตอบแทนลดลงเทาไร จึงจะทําใหคา
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NPV มีคาเทากับศูนยหรือ BCR เทากับ 1 ซึ่งการทดสอบนี้จะแสดงใหเห็นวาเกษตรกรจะไมสามารถลงทุนในโครงการนี้ ถา
ตนทุนเพิ่มขึ้นมากกวาหรือผลตอบแทนลดลงมากกวาคาของผลการทดสอบที่ได
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เกษตรกรตัวอยางทั้งหมด เลี้ยงชันโรงเปนอาชีพรอง เหตุผลหลักในการเลี้ยงเพื่อชวยผสมเกสรในสวนผลไม ในการ
จัดหาพันธุชันโรงนั้นเกษตรกรจะเปนผูหาพันธุชันโรงเอง โดยเขาไปหาในปาหรือในสวนผลไมของตนเองแลวนําพันธุที่ไดทํา
การแยกขยายลงกลองเลี้ยง การวางกลองเลี้ยงไมต่ํากวา 10×10 เมตร เพื่อไมใหชันโรงแยงพืชอาหารกัน การเก็บเกี่ยวผลผลิต
นั้น ผูรวบรวมมาทําการเก็บน้ําผึ้งชั้นโรงที่สวนผลไมของเกษตร การตลาดน้ําผึ้งชันโรง พบวาจําหนายทั้งตลาดในประเทศและ
ตลาดตางประเทศ เกษตรกรขายน้ําผึ้งชันโรงใหกับคนกลาง ผูแปรรูปผลิตภัณฑ และผูบริโภคโดยตรง ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วิถีตลาดของน้ําผึ้งชันโรงในจังหวัดจันทบุรี ป 2557
ที่มา: จากการสํารวจ

ิทยา
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ตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงชันโรง จํ านวน 20 รัง คํานวณจากขอมูลสํารวจปการเพาะปลูก 2557 อายุ
โครงการ 10 ปอัตราคิดลดรอยละ 7 ตอป มีคาใชจายในการลงทุน เทากับ 4,830 บาท สําหรับราคาน้ําผึ้งชันโรงที่เกษตรกร
ขายไดเฉลี่ย 475 บาทตอกิโลกรัม จากผลในการวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน พบวา มีความคุมคาในการลงทุน โดยมี
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ16,622.34 บาท อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.7 สวนอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (IRR) เทากับรอยละ 43 ผลการวิเคราะหความออนไหว เมื่อ 1) ตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 10 2) ผลตอบแทนลดลด
รอยละ 10 3) ตนทุนเพิ่มขึ้นและผลตอบแทนลดลดรอยละ 10 พบวา ยังใหผลตอบแทนที่คุมคาเนื่องจาก มูลคาปจจุบันสุทธิ
(NPV) เปนบวก อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) มีคามากกวา 1 และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) มากกวา
อัตราคิดลด ผลการทดสอบค าความแปรเปลี่ยนดานตนทุ น สามารถเพิ่มขึ้นไดรอยละ 70.6 จึงจะทําใหมูล คาปจจุบันสุท ธิ
(NPV) เท ากั บศู นย และอั ต ราส วนผลตอบแทนต อต นทุ น (BCR) เท ากั บ 1 ส วนผลการทดสอบค าความแปรเปลี่ ย นด าน
ผลตอบแทน สามารถลดลงไดรอยละ 41.4 จึงจะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับศูนย และอัตราสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุน (BCR) เทากับ 1
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สรุปและอภิปรายผล

การลงทุนเลี้ยงชันโรง จํานวน 20 รัง คาใชจายสวนใหญเปนการลงทุนในทรัพยสินถาวร เชน กลองเลี้ยงชันโรง ขาตั้ง
รัง เปนตน คาใชจายในการลงทุนในปแรก 4,830 บาท และมีคาใชจายในการดําเนินงานปแรก 3,450 บาท รวมคาใชจาย
ทั้งหมดในปแรก 8,280 บาท และมีคาใชจายตลอดอายุโครงการทั้งหมด 31,700 บาท แรงงานในการดูแลรักษาเปนแรงงานใน
ครัวเรือน
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ผลผลิตน้ําผึ้งชันโรง พบวาผลผลิตไมคงที่ในแตละป เนื่องจากพืชอาหารในแตละปนั้นไมเทากัน ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศเป นหลั ก จะเก็ บ ผลผลิต ไดโ ดยเฉลี่ ย ภายใน 1 ป วิ ถี ตลาดของน้ํ าผึ้ง ชั นโรงในจั ง หวั ด จันทบุรี แ สดงให เ ห็นถึ งการ
เคลื่อนยายน้ําผึ้ งชันโรง จากเกษตรกรไปสูผู บริโภค โดยมีผู เกี่ย วของทางการตลาด คือ เกษตรกรผูเลี้ ยงชันโรง ผูรวบรวม
ผลผลิต ผูคาปลีก ผูคาสง ผูบริโภคในประเทศ ผูบริโภคตางประเทศ และผูแปรรูปผลิตภัณฑ
ผลการวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนเลี้ยงชันโรง โดยใชอัตราคิดลดรอยละ 7 ตอป สามารถคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของรายได (PVB) เทากับ 40,162.85 บาท มูลคาปจจุบันสุทธิของคาใชจาย (PVC) ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเลี้ยงชันโรง
เทากับ 23,540.51 บาท มูล คาปจจุบันสุท ธิ (NPV) มี คาเทากับ 16,622.34 บาท อัต ราสวนผลตอบแทนต อตนทุน (BCR)
เทากับ 1.7 และ อัตราผลตอบแทนของการลงทุน (IRR) เทากับรอยละ 43 เมื่อพิจารณาดัชนีชี้วัดทางการเงินดังกลาว แสดงให
เห็นวาการลงทุนเลี้ยงชันโรงมีผลตอบแทนคุมคาแกการลงทุน เนื่องจาก มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเปนบวก และอัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) มีคามากกวา 1 หมายความวา การลงทุนเลี้ยงชันโรง เมื่อลงทุนแลวสามารถใหผลตอบแทนแก
เกษตรกรผูเลี้ยงชันโรง คิดเปนมูลคาปจจุบันแลวสูงกวามูลคาปจจุบันของคาใชจายที่เกิดขึ้นตลอดอายุของโครงการ และอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุน (IRR) มีคามากกวาอัตราคิดลด จึงทําใหผูลงทุนไดกําไร จากดัชนีชี้วัดทางการเงินทั้ง 3 วิธี แสดงให
เห็นวาการลงทุนเลี้ยงชันโรงใหผลคุมคาแกการลงทุน
ปญหา 2 ดาน ที่พบในการลงทุนเลี้ยงชันโรง คือ 1) ดานการตลาด พบวาไมมีการกําหนดราคาที่แนนอน ราคาของ
น้ําผึ้งชันโรงเกิ ดจากการตกลงกันของกลุมเกษตรกรในการที่จะขายใหกับผูบริโ ภค เพื่ อใหเป นราคาเดียวกั น สอดคลองกั บ
เจตนจรรย อาจไธสง (2556) ได วิเคราะหกลยุทธ การตลาดของกลุ ม “คนจั นทชั นโรง” พบว า การขายน้ํ าผึ้ง ชันโรง และ
ผลิตภัณฑเปนแบบขายตรง ไมติดฉลาก ไมมีตลาดในการกําหนดราคากลาง 2) ปญหาดานการผลิต
ปญหาหลักคือ ศัตรูของชันโรง เชน มด มวน จิ้งจก และหนอนแมลงวัน เปนตน โดยศัตรูชันโรงเมื่อเขามาภายในรังจะกัดกิน
และทํ าลายส วนต างๆ ภายในรัง ให เ กิ ด ความเสี ย หาย เช น กระเปาะน้ํ าหวาน ตั วอ อน เป นต น ทํ าให ชั นโรงทิ้ ง รั ง หนี ไ ป
รองลงมาคือ พืชอาหารไมเพียงพอ เมื่อหมดฤดูด อกผลไมบานแลว พืชอาหารของชันโรงจะลดลง จึงทําใหพัฒนาการต างๆ
ภายในรังชาลง ในเกษตรกรบางรายจะจะแกไขปญหานี้โดยการปลูกพืชอาหารใหกับชันโรง โดยเลือกพืชที่มีปริมาณเกสรมาก
เชน ขาวโพด ผักโขม เปนตน และสุดทายคือ สภาพแวดลอม ไดแก ความชื้น มีสวนทําใหรังชันโรงเนา ทําใหหนอนแมลงวัน
เขามาวางไข และทําลายรังชันโรงได
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การยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม
ของเกษตรกรในอําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง
Farmers’ Adoption of Rice Production on Good Agriculture Practices
in Prothong District, Angthong Province
บทคัดยอ

ไพพ

ณัฐวุฒิ จั่นทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ัฏรำ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา ปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม การยอมรับการผลิ ตขาวตามหลั ก
เกษตรที่ดีและเหมาะสม ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับการผลิต รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการผลิตตามหลักเกษตร
ที่ดีและเหมาะสม กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยคือ เกษตรกรผูผ ลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดี และเหมาะสมในอําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทอง ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางจํานวน 210 คน โดยวิธีการใชแบบสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา การยอมรับการผลิต
ขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมมีการยอมรับระดับมากในดานสังคม ดานการผลิต ดานชีวภาพ ดานกายภาพ และมีการ
ยอมรับระดับปานกลางในดานเศรษฐกิจ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม
ไดแก อายุ รายได และประสบการณในการปลูกขาว มีความสัมพันธกับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การยอมรับ, ขาว, หลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม, อําเภอโพธิ์ทอง

Abstract

ิทยา

บทนํา

ลัยร

าชภ

The objectives of this study were to study the personal, economic, and social factor of the
farmers who adopted the rice production on good agricultural practices. The factors were related to the
adoption of production, the problems and difficulties. The farmers who grew rice under good agricultural
practices in Prothong District, Angthong Province were investigated. The data were obtained from 210
farmers by interviewing. The results revealed that the adoption of rice production on good agricultural
practices were accepted at the high level in social, production, biological, physical and were accepted at
the moderate level in economical. Factors related to the adoption of rice production on good agricultural
practices were age, income and experience in rice production. The correlation between the factors and
the adoption of rice production on good agricultural practices was significant at the 0.05 level.
Keywords: Adoption, Rice, Good Agriculture Practices, Prothong District
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดนโยบายพั ฒ นาเศรษฐกิจด านการเกษตร เพื่อใหส อดคล องกั บแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดยเรงรัดในสาระที่สําคัญ ๆ เชน นโยบายการปรับปรุงคุณภาพของสินคาเกษตร ซึ่งไดดําเนินการ
กําหนดคุณภาพสินคาเกษตรเพื่อการสง ออกให มีการพั ฒนาระบบการผลิ ต ที่มี การควบคุ ม คุณภาพแบบครบวงจร เพื่อให
มาตรฐานสินคาเกษตรสอดคลองกับมาตรฐานสุขอนามัยระหวางประเทศ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม โดยเกษตรกรผูผลิตตองสมัครเขารวมกับหนวยงานของรัฐเพื่อใหออกใบรับรองตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม
(Good agricultural practice : GAP) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2556: 2) หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม คือ แนวทางในการทําการเกษตร เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ไดผลผลิตสูงคุมคาการ
ลงทุนและกระบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค มีการใชทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุด เกิดความยั่งยืน
ทางการเกษตรและไม ทําใหเ กิด มลพิษต อสิ่ งแวดล อม โดยหลักการนี้ ได รับการกําหนดโดยองค การอาหารและเกษตรแห ง
สหประชาชาติ (FAO) ประเทศไทยมีการนําหลักเกณฑของ GAP มาประยุกตใช ดังนี้ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช
(Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมวิชาการเกษตรและกรมการขาว ที่มุงใหเกิดกระบวนการผลิตที่ไดผลิตผล
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ปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค ประกอบดวยขอกําหนดเรื่อง แหลงน้ํา พื้นที่ปลูก การใช
วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและขนยายผลิตผลภายในแปลง การบันทึกขอมูล การผลิตใหปลอดภัยจากศัตรูพืช
การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ และการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (กรมวิชาการเกษตร,
2556: 7)
ในป 2556 ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกขาวเปนอันดับสามของโลก รองจากอินเดียและเวียดนาม โดยยอด
สงออกขาวไทยสงออกขาวมูลคา 133,852 ลานบาท หรือ 6.6 ลานตัน (สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร, 2556: 28) ภาคกลางเปน
แหลงผลิตขาวที่ สําคัญของประเทศ แหลงปลูกข าวของภาคกลางกระจายอยูทุ กจังหวัด (กิ่งแกว, 2556: 5) รวมทั้งจังหวั ด
อางทองซึ่งเปนจังหวัดที่มีการปลูกขาวเกือบทั้งจังหวัด และในป 2551 จังหวัดอางทองไดประกาศใหเปนจังหวัดที่มีการปลูก
ขาวเปนยุทธศาสตรหลักของจังหวัด ทําใหจังหวัดอางทองเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการสนับสนุนและมีการสงเสริมใหเกษตรกรมี
การพัฒนาองคค วามรูและพัฒ นากระบวนการผลิ ตขาวให ปลอดภั ยตอผูบริ โภคและปลอดภั ยต อตัวเกษตรกรเอง จากการ
สํารวจขอมูลเบื้องตนของจังหวัดอางทอง พบวา การปลูกขาวในจังหวัดอางทองจําแนกได 2 รูปแบบ คือ การใชสารเคมีตลอด
การเพาะปลูกและการใชในชวงเวลาที่ปลอดภัย (สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง, 2555: 18)
จังหวัดอางทองเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีการสงเสริ มใหเกษตรกรปลูกขาวเปนสินค า
สงออกจํานวนมาก มีพื้นที่ปลูกในเขตอําเภอวิเศษชัยชาญและอําเภอโพธิ์ทองเปนสวนใหญ และพบวาการสงเสริมการผลิตขาว
ตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมประสบผลสําเร็จในพื้นที่นี้ ดังนั้น จึงตองการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับการ
ผลิตขาวตามหลักเกษตรที่เหมาะสม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาไปใชกับพื้นที่อื่นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

าชภ

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกร
2. เพื่อศึกษาการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม
3. เพื่อศึกษาปญหาในการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ กับการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม

วิธีดําเนินการวิจัย
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สถานที่ดําเนินการวิจัย ประชากร และการสุมตัวอยาง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการศึกษาจากเกษตรกรในเขตพื้นที่ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ทั้งหมด 7 ตําบล
ไดแก ตําบลทางพระ ตําบลองครักษ ตําบลอางแกว ตําบลอินทประมูล ตําบลยางซาย ตําบลบางเจาฉา และตําบลรํามะสัก
จํานวนทั้งสิ้น 210 ราย โดยทําการสุมจากจํานวนผูผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมทั้งหมด 442 ราย ดวยสูตรของ
Yamane (1967) เหตุ ผลสําหรั บการเลือกสถานที่ดําเนินการวิจัย ในพื้นที่อําเภอโพธิ์ทอง จั งหวัดอ างทองครั้งนี้ เพราะว า
เกษตรกรในพื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพปลูกขาวเปนหลัก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสัมภาษณ ซึ่งผูว ิจัยสรางขึ้นโดยคนควาจากตําราตาง ๆ พรอมทั้งขอคําปรึกษา
จากผูเ ชี่ยวชาญดานการวิจัย แบบสั มภาษณที่สร างขึ้นมีลักษณะ คํ าถามเปนปลายเปด (open-ended questions) และ
คําถามแบบปด (close-ended questions) โดยแบงแบบทดสอบเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ขนาดของพื้นที่ รายได ผลผลิตขาว แรงงาน แหลงเงินทุนใด หนี้สิน ประสบการณในการ
ผลิตขาว และการไดรับการอบรมในรอบปที่ผานมา ลักษณะคําถามเปนแบบชนิดปลายปดและปลายเปด
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยแตละขอคําถามมีคําตอบ
ใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด (พวงรัตน ทวีรัตน, 2536: 114) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน
ในแตละระดับ ดังนี้ มีระดับการยอมรับมากที่สุด 5 คะแนน, มีระดับการยอมรับมาก 4 คะแนน, มีระดับการยอมรับปานกลาง
3 คะแนน, มีระดับการยอมรับนอย 2 คะแนน และมีระดับการยอมรับนอยที่สุด 1 คะแนน
ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาในการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยแตละขอคําถามมีคําตอบ
ใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด (พวงรัตน ทวีรัตน, 2536: 114) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนในแต
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ละระดับ ดังนี้ เกิดปญหามากที่สุด 5 คะแนน, เกิดปญหามาก 4 คะแนน, เกิดปญหาปานกลาง 3 คะแนน, เกิดปญหานอย 2
คะแนน และเกิดปญหานอยที่สุด 1 คะแนน

การวิเคราะหขอมูล

ผลการวิจัย
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เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามที่
ไดรับคืนมา จํานวน 210 ชุด มาจัดหมวดหมู และทําการวิเคราะหขอมูลดวยการแปลงสภาพแนวความคิดเห็นหรือตัวแปรที่
ตองการศึกษาเปนขอมูลเชิงปริมาณ และกําหนดคาออกมาเปนตัวเลข เพื่อลงรหัสขอมูล (coding) เพื่อทําการวิเคราะหขอมูล
โดยทําการประมวลผลจากเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย เพื่อทําการคํานวณหาคาสถิติ แลวสรุปผล
การศึกษาวิจัยนําเสนอในรูปลักษณะของการใชตารางประกอบ ดังนี้
ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (descriptive statistics) โดย
ใชตารางแจกแจงความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation)
ตอนที่ 2 ขอมูลการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา
(rating scale) โดยแตละขอคําถามมีคําตอบใหผูตอบเลือกตอบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จึง
วิเคราะหขอมูลโดยใชค าเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการแปลผลไดนําคะแนนคาเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑโดย
เกณฑที่ใชในการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.68 - 5.00 ความหมายคือ มีการยอมรับการผลิตขาวตาม
หลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมมาก, ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.67 ความหมายคือ มีการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่
ดีและเหมาะสมปานกลาง และระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.33 ความหมายคือ มีการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดี
และเหมาะสมนอย
ตอนที่ 3 ข อมู ลป ญหาในการผลิต ขาวตามหลักเกษตรที่ ดีและเหมาะสมเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณค า
(rating scale) โดยแตละขอคําถามมีคําตอบใหผูตอบเลือกตอบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จึง
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการแปลผลไดนําคะแนนคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่มี
ตอปญหา มาเทียบกับเกณฑที่ใชในการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.68 - 5.00 ความหมายคือ มีปญหา
ในการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมมาก, ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.67 ความหมายคือ มีปญหาในการผลิตขาว
ตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมปานกลาง และระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.33 ความหมายคือ มีปญหาในการผลิตขาวตาม
หลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมนอย
ตอนที่ 4 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม กับการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดี
และเหมาะสม ใชการวิเคราะหพหุถอดถอย เพื่อหาความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการยอมรับการผลิตขา วตามหลัก
เกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกรกลุมตัวอยาง
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1. ปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกร ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ
57.60) มีอายุเฉลี่ย 52 ป สวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาขั้นบังคับ (รอยละ 63.30) มีสถานภาพสมรส (รอยละ
82.90) มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน มีพื้นที่เฉลี่ย 28 ไร มีรายไดเฉลี่ย 149,164 บาท/ป มีผลผลิตขาวเฉลี่ย 22 ตัน มี
แรงงานเฉลี่ย 3 คน สวนใหญมี การกูยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (รอยละ 21.40) มีจํานวนหนี้สินเฉลี่ ย
57,209 บาท มีประสบการณในการผลิตขาวเฉลี่ย 22 ป และไดรับการฝ กอบรมในรอบปที่ ผานมาเฉลี่ย 5 ครั้ง /ป (รอยละ
40.50) แสดงในตารางที่ 1 (Table 1)
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Table 1 Independent factors of farmers adopted rice production on good agricultural practices
Personal, economic, and social factors
Percentage
SD
𝒙
1. Sex (male)
57.60
2. Age (year)
52.40
10.85
3. Education (elementary education)
63.30
4. Marital status (married)
82.90
5. Family members (number)
4.10
2.23
6. Size of land holding (rai)
28.16
16.44
7. Income (baht)
149,164.30 89,656.92
8. Rice production (tons)
22.30
16.88
9. Labor (number)
3.45
2.77
10. Financing sources (Bank for agriculture and
21.40
agricultural co-operatives)
11. Debt (baht)
57,209.13
29,464.78
12. Experience in rice production (year)
22.36
16.02
13. Training in the last years (5 times)
40.50
-
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2. การยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรมีการยอมรับการผลิต
ขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.98 แสดงในตารางที่ 2 (Table 2)
เกษตรกรมีการยอมรับ การผลิต ขาวตามหลักเกษตรที่ดี และเหมาะสมดานสังคม (community) ในระดั บมาก ที่
คาเฉลี่ย 4.67 เมื่ อจํ าแนกตามข อกํ าหนดตาง ๆ พบวา การแนะนํ าของเจ าหนาที่ มีค าเฉลี่ ยมากที่สุ ด 4.82 รองลงมาคื อ
สมาชิกในครัวเรือนสนับสนุนใหปลูก (คาเฉลี่ย 4.03) เห็นผูอื่นผลิตแลวไดผลดี (คาเฉลี่ย 3.98) เห็นวาเปนผลผลิตที่ตองการ
ของตลาดในปจจุบัน (คาเฉลี่ย 3.98) เห็นวาเปนผลผลิตที่สงออกตางประเทศได (คาเฉลี่ย 3.96) และการแนะนําของเพื่อน
บาน (คาเฉลี่ย 3.84)
เกษตรกรมีการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมดานเศรษฐกิจ (economical) ในระดับปาน
กลางที่คาเฉลี่ย 2.90 เมื่อจําแนกตามขอกําหนดตาง ๆ พบวา มีตนทุนต่ํา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.87 รองลงมาคือ มีการประกัน
ราคา (คาเฉลี่ย 4.01) มีรายไดที่แนนอน (คาเฉลี่ย 3.12) มีตลาดรองรับที่แนนอน (คาเฉลี่ย 1.30) และไมตองผานพอคาคน
กลาง (คาเฉลี่ย 1.20)
เกษตรกรมีการยอมรับ การผลิตข าวตามหลักเกษตรที่ดี และเหมาะสมดานกายภาพ (physical) ในระดับมาก ที่
คาเฉลี่ย 4.19 เมื่อจําแนกตามขอกําหนดตาง ๆ พบวา สภาพพื้นดินมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.77 รองลงมาคือ
พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ (คาเฉลี่ย 3.97) และมีแหลงน้ําที่เพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.84)
เกษตรกรมีการยอมรับ การผลิต ขาวตามหลักเกษตรที่ ดีแ ละเหมาะสมดานชี วภาพ (biological) ในระดั บมากที่
คาเฉลี่ย 4.53 เมื่อจําแนกตามขอกําหนดตาง ๆ พบวา มีการปฏิบัติและการดูแลรักษาที่ไมยุงยาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.86
รองลงมาคือ มีโรคและแมลงศัตรูขาวระบาดนอย (คาเฉลี่ย 4.80) และคุณภาพของเมล็ดขาวดี (คาเฉลี่ย 3.91)
เกษตรกรมีการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมดานการผลิต (production) ในระดับมากที่
คาเฉลี่ย 4.60 เมื่อจําแนกตามขอกํ าหนดตาง ๆ พบว า ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานต าง ๆ มี คาเฉลี่ยมากที่ สุด 4.76
รองลงมาคือ ความสะดวกในการจัดหาเล็ดพันธุ (คาเฉลี่ย 4.74) การมีแหลงเงินทุนใหกูยืม (คาเฉลี่ย 3.92) ราคาเมล็ดพันธุไม
แพง (คาเฉลี่ย 3.84) และผลผลิตขาวตอไรสูง (คาเฉลี่ย 3.78)
3. ผลการศึ กษาป ญหาในการผลิตข าวตามหลักเกษตรที่ดีแ ละเหมาะสม พบวา มี ปญหาอยูในระดับ ปานกลาง ที่
คาเฉลี่ย 2.52 โดยสรุปไดวาปญหาสวนใหญเกิดมาจาก การไมมีเครื่องมือเก็บเกี่ยว ตองจางบุคคลภายนอกมาเก็บเกี่ยวซึ่ง มี
คาใชจายสูง การไมมีที่นาเปนของตนเองและตองเชาที่นาของผูอื่นเพื่อทําการปลูกขาว การไมไดรับขาวสารเกี่ยวกับการปลูก
ขาวจากสื่อเทาที่ควร ราคาผลผลิตตกต่ํา และไมมีตลาดรองรับผลผลิตที่แนนอน
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Level
High
Moderate
High
High
High
High

รรณ

SD
0.28
0.51
0.33
0.25
0.30
0.41
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Table 2 Level of adoption of rice production on good agricultural practices
Adoption
𝒙
1. Social
4.67
2. Economical
2.90
3. Physical
4.19
4. Biological
4.53
5. Production
4.60
Total
3.98
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4. ปจจั ย ที่มี ค วามสั ม พันธ กับ การยอมรับ การผลิ ตข าวตามหลักเกษตรที่ดี แ ละเหมาะสม การวิ จัย ครั้ ง นี้ ใช การ
วิเคราะหพหุถอดถอย เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม(มูลคาของการยอมรับรวม) โดยเลือกตัวแปร
อิสระจํานวน 13 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ขนาดของพื้นที่
รายได ผลผลิตขาว แรงงาน แหลงเงินทุนใด หนี้สิน ประสบการณในการผลิตขาว และการไดรับการอบรมในรอบปที่ผานมา
สวนตัวแปรตามไดแก การยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม
ตัวแปรอิสระทั้งหมดไดรับการตรวจสอบแตละคูแลววา ไมมีตัวแปรใดที่มีคาสหสัมพันธสูงกวา 0.65 ที่จะกอใหเกิด
ปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง (multicollinearity) อันเปนการละเมิดขอสมมติฐานที่กํากับเทคนิคการ
วิเคราะหถดถอยพหุ (สุชาติ, 2546: 48)
การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบจําลองไดแก
Y=
a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7x7 + b8x8 + b9x9 + b10x10 + b11x11
+ b12x12 + b13x13
สัญลักษณของตัวแปร
ตัวแปรตาม
Y = การยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม
a = คาคงที่
b1 – b13 = คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละตัวกับตัวแปรตาม เมื่อควบคุมคา
ของตัวแปรอิสระอื่นที่อยูในสมการใหคงที่แลว
ตัวแปรอิสระ
x1 = เพศ
x 2 = อายุ (ป)
x 3 = ระดับการศึกษา
x 4 = สถานภาพสมรส
x 5 = จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)
x 6 = ขนาดของพื้นที่ (ไร)
x 7 = รายได (บาท)
x 8 = ผลผลิตขาว (ตัน)
x 9 = แรงงาน (คน)
x 10 = แหลงเงินทุน
x 11 = หนี้สิน (บาท)
x 12 = ประสบการณในการผลิตขาว (ป)
x 13 = การไดรับการอบรมในรอบปที่ผานมา
ผลการวิเคราะหถดถอยพหุ โดยการนําเอาตัวแปรอิสระทั้ง 13 ตัวแปร แทนคาในสมการแลวคํานวณดวยวิธีปกติ
พบวา คา F = 2.135 Sig of F = 0.000 แสดงวามีตัวแปรอิสระอยางนอยหนึ่งตัวที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
ตัวแปรตาม (การยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม) และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์แหงการตัดสินใจใน
เชิงพหุ พบวา R2 = 0.391 หมายความวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามไดรอยละ 39.1 ซึ่งตัวแปร
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อิสระทั้ง 13 ตัวแปร มีจํานวน 3 ตัว ที่มีผลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก อายุ รายได และประสบการณ
ในการปลูกขาว ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ตัว มีผลเปนบวก แสดงในตารางที่ 3 (Table 3)
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Table 3 Multiple regression analysis of factors related to famers’ adoption of rice production on good
agricultural practices
Variables
Coefficient (b)
t
P-value
1. Sex
-0.030
-0.493
0.623
2. Age (year)
0.002
2.176
0.033*
3. Education
0.002
0.854
0.109
4. Marital status
0.007
1.185
0.655
5. Family members (number)
-0.062
-1.118
0.265
6. Size of land holding (rai)
-0.048
-1.142
0.255
7. Income (baht)
0.011
0.925
0.022*
8. Rice production (tons)
0.050
0.497
0.620
9. Labor (number)
0.065
1.125
0.263
10. Financing sources
-0.003
-0.722
0.441
11. Debt (baht)
-0.003
-0.527
0.613
12. Experience in rice production (year)
0.004
2.253
0.015*
13. Training in the last years
-0.010
-0.925
0.357
Constant
2.358
13.906
0.000
2
R
0.391
(39.1%)
F
2.135
Sig. F
0.000
* Correlation showed significant at the 0.05 level
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การศึกษาปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกรผูผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมในอําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง จะเห็นไดวา สวนใหญผูใหขอมูลคือเพศชาย ซึ่งเปนหัวหนาครอบครัวและเปนผูที่มีหนาที่ทํางานเลี้ยง
ดูครอบครัว อายุผูใหขอมูลสวนใหญมีอายุมากกวา 52 ป เพราะเกษตรกรในชนบทสวนใหญเปนผูสูงอายุและสืบทอดอาชีพ
เกษตรกรรมมาตั้งแตบรรพบุรุษ สวนคนรุนใหมไมนิยมประกอบอาชีพดังกลาว เนื่องจากเปนอาชีพที่มีรายไดไมแนนอนและ
ปจจุบันมีอาชีพใหเลือกทําเปนจํานวนมาก อีกทั้งรอบ ๆ จังหวัดอางทองยังเปนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก จึงทํา
ใหคนรุนใหมนิยมขายแรงงานใหโรงงานอุตสาหกรรมมากกวาการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมตอจากบรรพบุรุษ การศึกษาอยูใน
ระดับชั้นประถมศึกษาเพียงเทานั้น ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากโรงเรียนในระดับตําบลหรือหมูบานในชนบทมีการเปดการสอนจนถึง
ระดับประถมศึกษาเพียงเทานั้น และการเดินทางไปเรีย นตอในสมั ยกอนตองใชเวลาในการเดิ นทางนานและไมค อยมี ความ
สะดวกในการเดิ นทาง สวนใหญ มีสถานภาพสมรสแล ว มี สมาชิ กครอบครั วเฉลี่ย 4 คน เพราะเกษตรกรได แตง งานและมี
ครอบครัวเปนของตนเองแลว ซึ่งการทําอาชีพเกษตรกรรมจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชแรงงานในครอบครัวตนเองเปนหลัก เพื่อ
เปนการประหยัดคาใชจายดานคาจางแรงงานและเปนการลดตนทุนการผลิตอีกดวย พื้นที่ถือครองเฉลี่ยมี 28 ไร โดยพื้นที่ถือ
ครองสวนใหญเปนพื้นที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ แตยังมีเกษตรกรบางรายเชาที่ของผูอื่นเพื่อผลิตขาว รายไดโดยเฉลี่ยแตละ
ครอบครัวจะอยูประมาณ 149,164 บาท/ป โดยการประกอบอาชี พเกษตรกรรมยังไมมีความแนนอนของรายได ซึ่งรายได
ทั้งหมดตองขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟา อากาศ และการแพรระบาดของโรคและแมลง วาในปที่ปลูกสภาพตาง ๆ เปนไปในทางที่ดี
หรือแยลง มีผลผลิตขาวเฉลี่ย 22 ตัน เพราะเกษตรกรสวนใหญมีพื้นที่ปลูกเฉลี่ยจํานวนมาก จึงทําใหผลผลิตมีปริมาณสูงตาม
ไปดวย แรงงานที่ใชโดยเฉลี่ย 3 คน เปนแรงงานที่มีอยูในครัวเรือนเปนหลักและมีการจางเสริมบางในชวงการเพาะปลูกและ
การเก็บเกี่ยวผลผลิต การกูเงินทุนสวนใหญเกษตรกรนิยมกูยืมเงินงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ การกูยืมเงินจาก
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แหลงเงินทุนนี้เกษตรกรจะไดเงินทุนคอนขางสูงและมีดอกเบี้ยต่ํา เกษตรกรมีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย 57,209 บาท ประสบการณ
ในการผลิตขาวเฉลี่ย 22 ป กลาวคือการประกอบอาชีพผลิตขาวมาเปนเวลานาน เกษตรกรที่มีอายุมากยิ่งมีประสบการณสูง
และมีการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีกวาเกษตรกรที่มีประสบการณนอย เกษตรกรเคยไดรับการฝกอบรมในรอบปที่ผานมา
เฉลี่ย 5 ครั้ ง/ป เนื่ องจากเกษตรกรยัง ขาดความรู ความชํ านาญ จึ งได ตัด สินใจเข ารวมในการฝ กอบรมเพื่อพั ฒนาความรู
ความสามารถ ใหกับตนเอง
เกษตรกรมีการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.98 โดยจําแนก
เปน มีการยอมรับดานสังคมในระดับมากที่คาเฉลี่ย 4.67 มีการยอมรับดานเศรษฐกิจในระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย 2.90 มีการ
ยอมรับดานกายภาพในระดับมากที่คาเฉลี่ย 4.19 มีการยอมรับดานชีวภาพในระดับมากที่คาเฉลี่ย 4.53 และมีการยอมรับดาน
การผลิตในระดับมากที่คาเฉลี่ย 4.60 โดยในทุก ๆ ดานที่กลาวมานั้นเกษตรกรมีการยอมรับคอนขางมาก เพราะเมื่อเกษตรกร
ยอมรั บและนําไปปฏิบัติ จริง ผลที่ ไดต ามมาคือเกษตรกรประสบความสําเร็ จมีค วามรูและมีทั กษะในการผลิ ตขาวตามหลั ก
เกษตรที่ดีและเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น มีการจัดการปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง และทําใหมีรายไดจากการขายขาวเพิ่มขึ้น และ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของเกษตรกรใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ศุภชัย สุทธิเจริญ (2551: ง) พบวา การยอมรับ
การปลูกขาวอินทรียโดยใชขาวกลองพันธุหอมแดงของเกษตรกรในอําเภอบํา เหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก
ปญหาในการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ที่คาเฉลี่ย 2.52 ปญหา
สวนใหญเกิดมาจาก การไมมีเ ครื่องมือเก็บเกี่ยว ตองจางบุค คลภายนอกมาเก็บเกี่ยวซึ่งมีคาใชจายสูง การไมมีที่นาเปน ของ
ตนเองและตองเชาที่นาของผูอื่นเพื่อทําการปลูกขาว การไมไดรับขาวสารเกี่ยวกับการปลูกขาวจากสื่อเทาที่ควร ราคาผลผลิต
ตกต่ํา และไมมีตลาดรองรับผลผลิตที่แนนอน ซึ่งปญหาเหลานี้เปนปญหาที่เกิดขึ้นสวนตัวแทบทั้งนั้น การแกไขปญหาตาง ๆ
เกษตรกรควรลงมือแกไขดวยตนเองกอน ถาปญหาหนักเกินกวาจะทําไดดวยตนเอง เกษตรกรควรปรึกษาผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การปลูกขาวในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู เชน เกษตรอําเภอหรือผูนําทางสังคมในหมูบาน การแกไขปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง จะ
ชวยใหเกษตรกรมีประสบการณในการแกไขปญหา มีการคิดหาวิธีที่แกปญหา และเมื่อปญหาดังกลาวกลับมาเกิดขึ้นใหมอีกครั้ง
เกษตรกรสามารถที่แกไขปญหาไดดวยตนเอง กอนที่จะขอความชวยเหลือจากผูอื่น สวนปญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ําและไมมี
ตลาดรองรับผลผลิตที่แนนอนนั้น เปนปญหาที่เกษตรกรไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง จึงเปนหนาที่ของหนวยงานภาครัฐหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของเขามาแกไขปญหาดังกลาว เพื่อใหเกษตรกรมีสภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น และไมยากจนเหมือนในอดีต
ที่ผานมา ซึ่งสอดคลองกับ จักรพันธ บุญหวังชวย (2555: 3) พบวา ปญหาสวนใหญของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมเกิดจากปญหา
สวนตัว และมีเพียงเรื่องราคาน้ํานมดิบตกต่ําเทานั้นที่เปนปญหาที่ตองไดรับการแกไขจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
เมื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม พบวามี 3 ตัวแปร
ที่มีผลตอการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก 1) อายุมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม เนื่องจาก
โดยส วนใหญ เกษตรกรมี อายุ เ ฉลี่ ยค อนขางสู ง และเมื่อได รั บความรูใ หม ๆ เกี่ ยวกั บ การผลิ ตข าวตามหลั กเกษตรที่ ดี แ ละ
เหมาะสม ทําใหเกษตรกรมีความรูมากขึ้น และยอมรับขั้นตอนตาง ๆ ในดานการปลูกขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมที่
เพิ่มมากขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับ อาคม พรหมเสน (2554: ง) พบวา อายุ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการ
ยอมรับ ของเกษตรกรต อวิ ธีการปฏิบั ติใ นการทํ าการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอิ นทรีย ตามมาตรฐานของเกษตรอินทรี ย
โครงการหลวง 2) รายไดมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 กับการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดี
และเหมาะสม เนื่องจากการผลิตขาวมีตนทุนสูง เกษตรกรจึงตองมีรายไดพอสมควรที่จะลงทุนทําการผลิตขาวในแตละครั้ง
สอดคลองกับ ทนุ ชื่นฟูวุฒิ (2531: ง) พบวา รายไดของเกษตรกรมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการยอมรับเทคโนโลยีการ
ปลูกถั่วเหลืองหลังการทํานา 3) ประสบการณในการผลิตขาวมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับการ
ยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม ซึ่งเกษตรกรที่มีประสบการณในการปลูกขาวมากเปนผูที่มีความรู ความ
ชํานาญมากและพรอมที่จะพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับ สอดคลองกับ จักรพันธ บุญหวังชวย (2555: 3) พบวา
ประสบการณในการเลี้ยงโคนมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร
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1) การวิจัยในครั้งตอไปควรศึกษาพืชชนิดอื่นที่ผลิตตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมได เพื่อใหผลที่ไดเปนแนวทาง
ในการสงเสริมใหปลูกพืชชนิดนั้นในพื้นที่อื่น ๆ อีกตอไป
2) ควรศึกษาการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมในพื้นที่อื่น ๆ ดวย เพื่อเปนการเปรียบเทียบ
ระดับการยอมรับ และเพื่อใชผลการวิจัยที่ไดมาไปสงเสริมการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม ในพื้นที่อื่น ๆ อีก
ตอไป
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพน้ําดื่มจากตูน้ําดื่มในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยเก็บ
ตัวอยางน้ํ าดวยวิ ธีการแบบแยกจากเครื่ องทํ าน้ํ าเย็นจํ านวน 10 จุด และเลือกเก็ บในชั้ นลางสุ ดของทุ กอาคาร แล วนํ ามา
วิเคราะหคุณภาพน้ําทางดานกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาตามวิธีมาตรฐาน APHA, AWWA and WEF (2005)
ผลการศึกษาพบวา น้ําดื่มจากเครื่องทําน้ําเย็นภายในมหาวิทยาลัยสวนใหญใชน้ําประปา โดยกระบวนการผานระบบ
เครื่องกรองน้ํา และนําเขาสูระบบเครื่องทําน้ําเย็นเพื่อใหบริการ จากผลการวิเคราะหดัชนีคุณภาพน้ําทั้งดานกายภาพ ดานเคมี
และดานจุลชีววิทยา ทั้ง 8 ดัชนี คือ ความเปนกรด-ดาง (pH), ความขุน (Turbidity), สี, ความกระดาง (Hardness), ของแข็ง
ที่ละลายไดทั้งหมด (TDS), ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N), ฟลูโอไรด (F) และอีโคไล (E.Coli) สรุปไดวาคุณภาพน้ําทุกจุดเก็บ
ตัวอยางมี คาผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําดื่ม เมื่อเที ยบกับมาตรฐานน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปด สนิท ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 256) พ.ศ. 2545 และคุณภาพน้ําดื่มตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก ค.ศ. 1996
คําสําคัญ : คุณภาพน้ํา เครื่องทําน้ําเย็น น้ําดื่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

าชภ

Abstract

ิทยา

ลัยร

The objective of this study was to study the quality of drinking water from water coolers at
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. Regarding the assessment of quality of drinking water was
gathered from 10 coolers in each building on the lower floor collected. The sample was analyzed
including physical, chemical, heavy metal and biological assessment by using APHA, AWWA and WEF
(2005) methods.
The study found that drinking water in most coolers in university used tap water. It was purified
by filler system and put in the cold water system for the service. From the analysis of water index
including, physical, chemical and microbiological, the eighth indexs are acidity consisting of - alkalinity
(pH), turbidity, color, hardness, total dissolved solids (TDS), nitrate - nitrogen (NO3- N), chloride, fluoride (F)
and E. coli. It were concluded that the quality of sampling drinking water Ministry of Public Health (No.
256) BE 2545 and the drinking water quality standards of the World Health Organization, 1996.
Keywords : Water Quality, Water Cooler, Drinking Water, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

บทนํา

มห
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ในปจจุบันอุตสาหกรรมตูน้ําดื่มเปนไปอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนพื้นที่ในชุมชน หางสรรพสินคา โรงพยาบาล รวม
ไปถึงตามสถานศึกษาตางๆ เราไมอาจหลีกเลี่ยงไดวาน้ําเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยโดยปกติในแต
ละวันมนุษยตองการน้ําเพื่อการบริโภคประมาณ 2 - 3 ลิตร (ธีรพล คังคะเกตุ, 2543) แมวาน้ําจะไมมีแคลอรีหรือสารอาหารที่
เปนสารประกอบอินทรียใดๆ การเขาถึงน้ําดื่มสะอาดไดเปลี่ยนแปลงไปในชวงหลายศตวรรษที่ผานมาในเกือบทุกสวนของโลก
ซึ่งน้ําที่เปนประโยชนแกรางกายตองเปนน้ําที่สะอาด แตหากพบวาน้ําที่จะนํามาบริโภคมีสิ่งเจือปนอยูในปริมาณมาก มีผลตอ
สุขภาพของผูบริโภค โดยเฉพาะน้ําที่มีการปนเปอนของแบคทีเรียและโลหะหนักกอใหเกิดโรคที่รุนแรงได ถาน้ํามีการปนเปอน
แบคทีเรียอาจกอใหเกิดโรคอหิวาตกโรค(Cholerae) โรคบิด (Bacillary dysentery) และไขไทฟอยด (Typhoid dysentery)
(กรรณิการ สิริสิงห, 2544; จตุรงค แวงนอก, 2546: 8-17; Germani, et al., 1994: 1532-1536) หรือการปนเปอนโลหะ

518

194

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงคของการวิจัย

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

หนัก เชน พิ ษตะกั่ ว ส งผลต อระบบประสาทสวนกลาง เช น เซื่องซึ ม ความคิด ชา ปวดศี รษะ การทรงตั วไมดี อาการทาง
ประสาทสวนนอกจะมีผลตอกลามเนื้อ กระดูกขอมือตก ปลายประสาทอักเสบหรือภาวะไตวายเรื้อรัง โรคเกาท (ศริศักดิ์ สุนทร
ไชย, 2544) น้ํามีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจโลก เนื่องจากน้ําเปนตัวทําละลายของสารเคมีหลากหลายชนิดและอํานวยความ
สะดวกในเรื่องการใหความเย็นในภาคอุตสาหกรรมและการคมนาคม น้ําจืดประมาณ 70% มนุษยใชไปกับเกษตรกรรม ศ.ดร.
นพ. สมศักดิ์ วรคามิน (2549) นักวิจัย ซึ่งเปนนายแพทยชาวญี่ปุนเชื่อวา รางกายของมนุษยถูกโจมตีโดยอนุมูลอิสระ (Free
Radical) ตลอดเวลา เพราะสิ่งเจือปนที่เปนตนเหตุสําคัญของการเกิดอนุมูลอิสระมีอยูทั่วๆ ไป มีอยูทั้งในอากาศที่ เราหายใจ
อาหารที่เรากิน และน้ําที่เราใชดื่ม ซึ่งอนุมูลอิสระที่แทรกซึมเขาไปในรางกาย จะทําลายภูมิตานทานของรางกายใหออนแอ
และเมื่อไหรที่ภูมิตานทานพายแพ ก็หมายถึงเกิดการเจ็บปวย และรามถึงการเกิดมะเร็งขึ้นได กลุมนักวิจัยยังพบวา น้ําดื่มมี
ความสัมพันธกับความเจ็บปวยและความชรา ถารางกายจะสามารถตอสูกับความเจ็บปวยและชะลอความชราได ก็ตองอาศัย
น้ําดื่มที่มี คุณภาพ น้ํายังเปนองคป ระกอบสํ าคัญของเลือด เพราะเปนน้ําถึ ง 92%เลือดจะนํ าสารอาหารทั้ง 5 หมู สารตาน
อนุมูลอิสระ (Antioxidant) ออกซิเจนรวมทั้งเอนไซม (Enzyme)ไปใหเซลลตางๆ ในรางกาย และยังปองกันเซลลโดยน้ําจะ
ละลายสารพิษออกมา แลวนําไปทําลายที่ตับหรือทิ้งออกไปนอกรางกายในรูปของอุจจาระ ปสสาวะ และเหงื่อ
จากการศึ กษาจากในอดีตที่ ผานมา พบวาน้ําดื่ มยัง มีสิ่ง ปนเป อนอยูในปริม าณมาก โดยเฉพาะคุณภาพน้ําดื่ มจาก
เครื่องทําน้ําเย็นซึ่งมีการปนเปอนทั้งดานกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา จากการศึกษาคุณภาพน้ําดื่มจากเครื่องทําน้ําเย็นทาง
กายภาพ พบวา คุณภาพน้ําไดตามเกณฑมาตรฐาน ในสวนของความเปนกรด-ดาง(pH) และความขุน (Turbidity) เทานั้น สวน
คุณภาพน้ําดานเคมี พบวามีส ารตะกั่ว (Lead) ในน้ําดื่ม ในปริมาณที่สูง (อภิวัตน มงคลสินธุแ ละคณะ, 2542; กลุมพัฒนา
คุณภาพน้ําบริโภค, 2550: 43-46)
ทางผูวิจัย ตระหนักถึง คุณภาพน้ํ าที่ สะอาดและปลอดภัย สําหรับ การบริโ ภคน้ําจากตู น้ําดื่ม มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ใชน้ําประปาโดยผานเครื่องกรองของตูน้ําดื่มรวมกับการใชเครื่องทําความเย็นจัดบริ การตามอาคารตางๆ
ซึ่งมีผูที่บริโภคน้ําจากตูน้ําดื่มเปนจํานวนมาก ตูน้ําดื่มจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูบริโภคน้ําดื่มในปจจุบัน ดังนั้นการศึกษา
ในครั้ ง นี้ เ ป น การตรวจสอบคุ ณภาพน้ํ าทางด านกายภาพ เคมี แ ละจุ ล ชี ววิ ท ยา จากเครื่ องทํ าความเย็ นหรื อตู น้ําดื่ ม ภาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิธีดําเนินการวิจัย
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1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําของตูน้ําดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อประเมินคุณภาพของตูน้ําดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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1. พื้นที่ศึกษาและการกําหนดจุดเก็บตัวอยาง
การศึกษาครั้งนี้กําหนดจุดเก็บตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บตัวอยางน้ําที่ผานจากเครื่องทําน้ํา
เย็นภายในอาคาร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมด 10 จุดเก็บตัวอยาง โดยทําการสุมเก็บตัวอยางน้ําดื่มจาก
เครื่องทําน้ําเย็นอาคารละ 2 เครื่อง เลือกเก็บในชั้นลางสุดของทุกอาคาร เนื่องจากเปนจุดที่มีผูใชบริการคอนขางสูงประกอบ
กับมีโอกาสที่เกิดการปนเปอนไดมากกวาจุดอื่นๆ
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รูปที่ 1 แสดงแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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2. วิธีการศึกษาคุณภาพน้ําดื่ม
ดัช นีคุ ณภาพน้ํ าที่ ศึ กษาทั้ ง หมด 8 ดัช นี ประกอบด วย คุณภาพน้ําดานกายภาพ เคมี และจุ ลชี ววิท ยา โดยการ
วิเคราะหคุณภาพน้ําดื่มดวยวิธี Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21th Edition
(APHA, AWWA and WEF, 1998) รายละเอียดดังตารางที่ 1
วิธีวิเคราะห
pH-meter
Turbidity meter
Visual Comparison Method
Titrimetric method
Gravimetric method
Photometric Method
Photometric Method
Multiple-tube
fermentation technique

ลัยร

าชภ

ตารางที่ 1 แสดงดัชนีคุณภาพน้ําและวิธีวิเคราะหคุณภาพน้ําดื่ม
ดัชนีคุณภาพน้ํา
1. ความเปนกรด-ดาง (pH)
2. ความขุน (Turbidity)
3. สี
4. ความกระดาง (Hardness)
5. ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TDS)
6. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N)
7. ฟลูโอไรด (F)
8. อีโคไล (E.Coli)

ิทยา

3. การวิเคราะหขอมูล
นําผลการศึ กษาคุณภาพน้ําทางดานกายภาพ เคมี และจุล ชีววิ ทยาเปรียบเที ยบกั บค ามาตรฐานคุณภาพน้ําดื่ มใน
ภาชนะบรรจุที่ ปดสนิ ท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 61 (พ.ศ. 2524) เรื่อง น้ํ าบริโ ภคในภาชนะบรรจุที่ ปดสนิ ท
(ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข , 2524) และแสดงผลการวิเ คราะห คุ ณภาพน้ํ าดื่ ม โดยสถิ ติ เ ชิ งพรรณนา คือ ค าร อยละ
(Percent) และคาต่ําสุด-สูงสุด (Maximum-Minimum) รายละเอียดดังตาราง 2

ผลการศึกษา

มห
าว

จากผลการวิเคราะหคุ ณภาพน้ํ าจากตู น้ําดื่มภายในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยา จํ านวน 10 จุด เก็ บ
ตัวอยาง พบวาน้ําที่นํามาผลิตเปนน้ําดื่มโดยผานตูน้ําดื่มภายในมหาวิทยาลัยสวนใหญใชน้ําประปาแลวนํามาผานระบบเครื่อง
กรองน้ําที่ติดตั้งอยูภายในตูน้ําดื่ม และนําเขาสูเครื่องทําความรอนหรือเครื่องทําความเย็นเพื่อใหบริการ ไดผลการวิเคราะหน้ํา
ดังตารางที่ 2
จากการศึกษาคุณภาพน้ําจากตูน้ําดื่มทางดานกายภาพ พบวา คาความเปนกรด-ดาง (pH) มีคาระหวาง 6.05-7.80
สวนคาความขุน (Turbidity) ในทุกจุดเก็บตัวอยางมีคาระหวาง 0.03-1.87 เอ็นทียู สวนการวิเคราะหสีของน้ําดื่มพบวา มีคา
เทากับ 0 แพลตตินัมโคบอลท สําหรับคุณภาพน้ําทางดานกายภาพจะเห็นไดวา ดัชนีคุณภาพน้ําที่ศึกษาในดานนี้ ไดแก คา
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ความเปนกรด-ดาง (pH), คาความขุน (Turbidity) และสีของน้ํา อยูในเกณฑมาตรฐานทั้งหมด แตเมื่อพิจารณาคาความเปน
กรด-ดาง (pH) ในน้ําดื่มจะเห็นไดวามีคาเกื อบต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน โดยหากน้ํ าดื่มมีคาความเปนกรด-ดาง (pH) ต่ํากว า
เกณฑมาตรฐานจะสงผลตอกลิ่นและรสที่เปลี่ยนแปลงไป(ปราโมช เชี่ยวชาญ, 2552)
คุณภาพน้ําจากตูน้ําดื่มทางดานเคมี พบวา ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TDS) มีคาระหวาง 30.75-123.25 มิลลิกรัม
ตอลิตร สวนคาความกระดางพบวา มีคาระหวาง 0.95-89.75 มิลลิกรัมตอลิตร คาไนเตรท-ไนโตรเจน พบวา มีคาระหวาง
0.22-0.87 มิลลิกรัมตอลิตร และจากการวิเคราะหหาปริมาณฟลูออไรด ในน้ําพบวา มีคาระหวาง 0-0.1 มิลลิกรัมตอลิตร
สําหรับการตรวจวิเคราะหน้ําทางดานเคมีทุกดัชนีผานเกณฑมาตรฐานทั้งหมด แตดัชนีที่ตองเฝาระวังสําหรั บคุณภาพน้ําดาน
เคมี คื อ ปริ ม าณฟลู ออไรด แ ละไนเตรท ซึ่ ง ฟลูออไรด แม มี อยู ในปริ ม าณน อย ก็มี ผ ลกระทบต อสุข ภาพ ดัง ตั วอยางในรั ฐ
นิวเจอรซีพบวา เด็กชายที่อาศัยอยูในบริเวณที่มีการเติมฟลูออไรดในน้ําประปามีโอกาสเกิดมะเร็งกระดูกสู งกวาปกติถึง 2-7
เทา(Camargo, J. A., and A. Alonso, 2006: 32-831) และมีรายงานวาการเติมฟลูออไรดลงในน้ําประปาสงผลทําใหกระดูก
สะโพกเปราะและแตกงายขึ้น (Ward, M. H., T. M. deKok, and P. Levallois, 2005: 1607-1614) ในสวนของปริมาณไน
เตรทสูงสามารถทําใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสุขภาพไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็ก (Camargo, J. A., and A. Alonso, 2006:
32-831) และน้ําดื่มที่ปนเปอนไนเตรทเปนอีกปจจัยหนึ่งที่กระตุนใหเกิดมะเร็งในระบบทางเดินอาหารรวมถึงมะเร็งอื่นๆ อีก
หลายชนิด เชน มะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิด NHL, มะเร็งกระเพาะปสสาวะและมะเร็งรังไข เปนตน (Ward, M. H., T. M.
deKok, and P. Levallois, 2005: 1607-1614) ตลอดจนมี ง านวิ จั ย ที่ บ ง ชี้ ว าการสะสมของสารไนโตรซามี น
(Nitrosamines)ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง (Carcinogens) ชนิดหนึ่ง (ไนโตรซามีนเกิดจากการเปลี่ยนรูปของไนเตรท) จากการดื่ม
น้ําที่ปนเปอนไนเตรทในปริมาณที่ต่ํากวา50 มิ ลลิกรัมตอลิตร ซึ่งองคการอนามัยโลกระบุวาเปนระดับที่ปลอดภัยเปนระยะ
เวลานาน (Chiu, H. F., and S. S. Tsai., 2007: 1000-1004) ดังตัวอยางในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาน้ําดื่มจาก
ชุม ชนที่มี ไ นเตรทปนเป อนแม ต่ํ ากว าค ามาตรฐานน้ํ าดื่ม ขององค กรอนามัย โลกแต ก็มี ความสั มพั นธ กับ โอกาสกั บ การเป น
โรคมะเร็งรังไขในผูหญิงที่ดื่มน้ําดังกลาว (Beman, J. M., K. R. Arrigo, and P. A. Matson, 2005: 211-214) ทั้งนี้คา
มาตรฐานขององคการอนามัยโลกมีการกําหนดไวคอนขางสูงมากเมื่อเทียบกับของประเทศไทย คาเปรียบเทียบดังตารางที่ 3

มห
าว

ิทยา

ลัยร

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหตัวอยางน้ําจากตูน้ําดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปรียบเทียบกับค า
มาตรฐาน
ดัชนีคุณภาพน้ํา
คาต่ําสุด คาสูงสุด
คามาตรฐาน1
คามาตรฐาน 2
1. ความเปนกรด-ดาง (pH)
6.05
7.80
6.5-8.5
2. ความขุน (Turbidity)
0.30
1.87
5 เอ็นทียู
5 เอ็นทียู
3. สี
0
0
<20 แพลตตินัมโค <15 แพลตตินัมโคบอลท
บอลท
4. ความกระดาง (Hardness)
0.95
89.75
<100 มก./ล.
5. ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TDS) 30.75
123.25
<1,000 มก./ล.
6. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N)
0.22
0.87
<4 มก./ล.
<50 มก./ล.
7. ฟลูโอไรด (F)
0
0.1
<1.5 มก./ล.
<1.5 มก./ล.
8. อีโคไล (E.Coli)
ไมพบ
ไมพบ 0 เอ็มพีเอ็น/100 มก. 0 เอ็มพีเอ็น/100 มก.
1
หมายเหตุ : มาตรฐาน คือ มาตรฐานน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 256)
พ.ศ. 2545
มาตรฐาน2 คือ คุณภาพน้ําดื่มตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก ค.ศ. 1996
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคามาตรฐานคุณภาพน้ําระหวางมาตรฐานน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 256) พ.ศ. 2545กับมาตรฐานคุณภาพน้ําดื่มตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก ค.ศ. 1996
คามาตรฐาน
ดัชนีคุณภาพน้ํา
หนวย
กระทรวง
องคการอนามัย
สาธารณสุข
โลก
ความเปนกรด-ดาง
6.5-8.5
สี
แพลตตินัมโคบอลท
ไมเกิน 20
ไมเกิน 15
ความขุน
เอ็นทียู
ไมเกิน 5
ไมเกิน 5
สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 500
ไมเกิน 1,000
ความกระดาง
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 100
เหล็ก
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 0.3
ไมเกิน 0.3
แมงกานีส
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 0.05
ไมเกิน 0.1
ทองแดง
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 1.0
ไมเกิน 1.0
สังกะสี
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 5.0
ไมเกิน 3
ตะกั่ว
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 0.05
ไมเกิน 0.01
โครเมียม
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 0.05
ไมเกิน 0.05
แคดเมียม
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 0.005
ไมเกิน 0.003
สารหนู
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 0.05
ไมเกิน 0.01
ปรอท
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 0.002
ไมเกิน 0.001
ซัลเฟต
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 250
ไมเกิน 250
คลอไรด
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 250
ไมเกิน 250
ไนเตรท
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 4.0 (asN)
ไมเกิน 50
ฟลูออไรด
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 0.7
ไมเกิน 1.5
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอรม
เอ็มพีเอ็นตอ 100
นอยกวา 2.2
ไมพบ
มิลลิกรัม
อี . โคไลหรื อ เทอร โ มโธเลอแรนท โ คลิ ฟ อร ม
เอ็มพีเอ็นตอ 100
ไมพบ
ไมพบ
แบคทีเรีย
มิลลิกรัม
แบเรียม
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 1
ไมเกิน 0.7
ฟนอล
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 0.001
ซิลิเนียม
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 0.01
ไมเกิน 0.01
เงิน
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 0.05
อลูมิเนียม
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 0.2
ไมเกิน 0.2
เอ บี เอส (Alkylbenzene Sulfonate)
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 0.2
ไซยาไนด
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 0.1
ไมเกิน 0.07
นิเกิล
มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 0.02

และจากการศึกษาคุณภาพน้ําดื่มทางดานจุลชีววิทยา พบวา จุดเก็บตัวอยางทั้งหมด 10 จุดเก็บตัวอยางตรวจไมพบอี
โคไล (E.Coli) ในทุกจุดเก็บตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้ ตรวจสอบเชื้ออีโคไลเพียงชนิดเดียว แตหากมีการตรวจพบเชื้อโคลิ
ฟอรมแบคทีเรียในน้ําดื่ม แมวาเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียไมกอใหเกิดโรค แตเปนตัวบงชี้วาอาจมีจุลินทรียตัวอื่นที่ทําใหเกิดโรค
ในระบบทางเดินอาหารปนอยู จากการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ ศากุน เอี่ยมศิลา(2457: 4-11) มีการตรวจพบเชื้อ
โคลิฟอรมแบคทีเรียเกิ นมาตรฐานน้ําดื่มคิดเป น 62.3 % นอกจากนี้ การศึกษาของ อุษามาส จริวรานุ กูล (2549) และ กลุ ม
พัฒนาคุณภาพน้ําบริโภค (2553: 43-46) ตรวจพบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดเกินมาตรฐานน้ําดื่มคิดเปน 65.3 % และ
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65.0 % ตามลําดับและของ ทักษิณาวรรณ อินโตและคณะ(2547) ที่ตรวจพบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดในน้ําดื่มเกินคา
มาตรฐาน 100 % เชนกัน สวนการศึกษาอื่นๆ ที่ตรวจพบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดสูงกวาเกณฑมาตรฐานในน้ําดื่มแต
ตรวจพบในบางพื้นที่จุดเก็บตัวอยางเทานั้น
จากผลการวิเคราะหดัชนีคุณภาพน้ําทั้งดานกายภาพ ดานเคมีและดานจุลชีววิทยา ทั้ง 8 ดัชนี พบวาคุณภาพน้ําทุก
จุดเก็บตัวอยางมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานเมื่อเทียบกับมาตรฐานน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข(ฉบับที่ 256) พ.ศ. 2545 และคุณภาพน้ําดื่มตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก ค.ศ. 1996 จากการนําคาที่
วิเคราะหไดเทียบกับเกณฑมาตรฐานพบวาตูน้ําดื่มที่ใหบริการตามจุดตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามี
ความปลอดภัยตอผูบริโภค ที่เปนเชนนี้เพราะทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสําคัญและคุณภาพของการใหบริการตูน้ําดื่ม
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการให บริการตูน้ําดื่มนี้มี ประโยชนต อทั้งนั กศึกษาและบุคลาการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
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จากผลการวิเคราะหดัชนีคุณภาพน้ําทั้งดานกายภาพ ดานเคมีและดานจุลชีววิทยา ทั้ง 7 ดัชนี สรุปไดวาคุณภาพน้ํา
ทุกจุดเก็บตัวอยางมีคาผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําดื่ม เมื่อเทียบกับมาตรฐานน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ ปดสนิท ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 256) พ.ศ. 2545 และคุณภาพน้ําดื่มตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก ค.ศ. 1996
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การพัฒนาแมพิมพขนึ้ รูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ
Development of Mould Forming for Crispy Product
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ในการทําวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิ ตภัณฑขาวเกรียบ และเปรียบเทียบการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตระหวางการใชแมพิมพขึ้นรูปกับกระบวนการผลิตแบบใชใบตอง ผลการวิจัย พบวา ขนาดแมพิมพขึ้นรูป
ที่ใชกับผลิตภัณฑขาวเกรียบมีขนาดกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร และหนา 0.1 เซนติเมตร ใชวัสดุสแตนเลสเกรด
304 ผาครึ่งดวยเครื่องผา ทําการเชื่อมบานพับ ฝาครอบทางดานหัวและทายเขาดวยกัน ทดสอบประสิทธิภาพการใชแ มพิมพ
ขึ้นรูป พบวา สามารถลดระยะเวลาในการนึ่งขาวเกรียบดิบปริมาณ 24 กิโลกรัม ตอครั้งลงเหลือ 60 นาที คิดเปนรอยละ
33.33 ปริมาณแกสที่ใชในการนึ่งลดลงเหลือ 0.7 กิโลกรัม และยังมีรูปทรงเปนทรงกลมสม่ําเสมอใกลเคียงกัน ทําใหสะดวกตอ
การบรรจุลงในภาชนะบรรจุภัณฑ
คําสําคัญ : ขาวเกรียบ, แมพิมพ

Abstract

ลัยร

บทนํา

าชภ

This research aimed to study the development forming molds for crispy product, and compare
production efficiency between the molding and banana leaves. The results showed that, the size of
forming molds crispy products were 5 cm width, 30 cm length and 0.1 cm height. The material was made
of 304 stainless steel, halved with splitters and connect the hinge cover on the top and bottom together.
The performance test showed that, using forming molds crispy product could be shorten time to 24 kg
per 60 minutes each session. Reduced production time was 33 percent. Gas was used only 0.7 kilogram. It
also has spherical shape with the same size, this made it easy to pack.
Keywords : Crispy rice, Crispy Mould
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กลุมหอยนางรมครบวงจรคุงกระเบน เปนหนึ่งในโครงการการศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริอาวคุง
กระเบน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ไดทําการแปรรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบชนิด ตาง ๆ ไดแก ขาวเกรียบหอยนางรม ขาว
เกรีย บกุง ขาวเกรี ยบปลากระเบน ข าวเกรียบสาหราย ขาวเกรี ยบผักโขม เป นตน ซึ่งผลิตโดยใช วัตถุ ดิบหลัก คื อ แปงมั น
สําปะหลัง กระเทียม พริกไทย น้ําสะอาด เครื่องปรุงรส และสวนผสมตามชนิดของขาวเกรียบ นํามาผสมจนเปนเนื้อเดียวกัน
นํากอนแปงที่ไดปนเปนรูปแทงหอดวยใบตอง นําไปนึ่งจนสุก ปลอยใหเย็นแลวนํามาหั่นเปนชิ้นบาง ๆ นําไปตากแดดหรือทําให
แหง จะไดเปนขาวเกรียบดิบแหง จากนั้นจึงนําไปทอดและบรรจุในภาชนะบรรจุภัณฑ แลวนําไปจําหนาย
จากการที่ผูวิจัยไดรวมปรึกษาถึงปญหาของกลุมหอยนางรมครบวงจรอาวคุงกระเบน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
พบวา กลุ ม หอยนางรมครบวงจรอ าวคุ ง กระเบน มีค วามต องการที่ จะศึ กษาพัฒ นาแมพิ ม พขึ้ นรูป ผลิต ภั ณฑ ข าวเกรี ย บ
เนื่องจากปจจุบนั ทางกลุม ฯ ยังไมมีแมพิมพสําหรับการขึ้นรูปปนเปนรูปทรงตาง ๆทําใหรูปรางขาวเกรียบที่ไดมีรูปทรงที่ไม
แนนอน และยังพบปญหาเศษเหลือหลังจากกระบวนการหั่นอีกรอยละ 5-10 เนื่องจากรูปทรงที่แตกตางกันยากตอการควบคุม
อีกทั้งเมื่อดําเนินการทอดเสร็จแลวรูปทรงขาวเกรียบที่ทอดแลวจะมีขนาดที่ไมสม่ําเสมอกัน ทําใหใชเวลาการบรรจุในภาชนะ
บรรจุ ภัณฑสู ง จึ งมีความเหมาะสมเป นอย างยิ่ง ในการพัฒ นากระบวนการผลิตข าวเกรียบดวยแมพิม พใหมี ขนาดมาตรฐาน
รูปทรงเทากัน เพื่อประโยชนในการพัฒนาดานรูปทรง การบรรจุขาวเกรียบลงในบรรจุภัณฑ และเปนแนวทางใหกับกลุมอื่น ๆ
ที่สนใจอีกตอไป
ผูวิจัยจึงไดพิจารณาที่จะการศึกษาพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบใหมีขนาดเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยการ
นําวัสดุประเภททอสแตนเลส มาศึกษาวิเคราะหใชเปนแมพิมพ อีกทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐาน
สินคาชุมชนใหสูงขึ้นตอไป
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งานวิจัยนี้ทําการพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ และศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชงานระหวาง
แมพิมพขึ้นรูปกับการใชใบตอง โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ศึกษาความรูความเขาใจในเรื่องแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ
ทําการศึกษาอัตราสวนผสม และลําดับขั้นตอนการนึ่งขาวเกรียบหอยนางรมรูปแบบที่ตองการเพื่อนําไปใช
งานจากกลุมหอยนางรมครบวงจรคุงกระเบน โดยการนัดสัมภาษณจากทางกลุมฯ ณ อาคารปฏิบัติงานกลุม หอยนางรมครบ
วงจรคุงกระเบน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี แลวบรรยายถึงรูปแบบความตองการอยางเปนขั้นตอน
สวนที่ 2 ศึกษาพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ
1) ศึกษาการนึ่งขาวเกรียบหอยนางรมของทางกลุมหอยนางรมครบวงจรคุงกระเบนดวยวิธีการในปจจุบัน
เพื่อทราบน้ําหนักที่บรรจุตอชิ้น น้ําหนักทั้งหมด จํานวนชิ้นที่นึ่งตอครั้ง และอุณหภูมิที่ใชในการนึง่
2) ศึ กษาพั ฒ นาแม พิ ม พขึ้ นรู ป ผลิ ต ภั ณฑข าวเกรี ย บด วยท อสแตนเลสขนาดเส นผ า นศู นย กลาง 5
เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สามารถรองรับปริมาณขาวเกรียบดิบได 24 กิโลกรัม ทดสอบสมรรถนะของแมพิมพขึ้นรูป
ผลิตภัณฑขาวเกรียบ เชน ปริมาณน้ําหนักขาวเกรียบดิบที่ใชบรรจุลงในแมพิมพ น้ําหนักทั้งหมด จํานวนแมพิมพที่ใชนึ่งตอครั้ง
และอุณหภูมิที่ใชในการนึ่ง
สวนที่ 3 ทดลองนึ่งขาวเกรียบดวยแมพิมพขึ้นรูปที่ไดศึกษาพัฒนาจํานวน 3 ซ้ํา
นําสวนผสมตาง ๆของขาวเกรียบหอยนางรมมาผสมกัน นวดแปงดวยน้ํารอนเพื่อใหแปง และสวนผสม
อื่นเปนเนื้อเดียวกัน และเกิดการจับตัวกันที่ดี ตักขาวเกรียบดิบใสแมพิมพขึ้นรูปขาวเกรียบรูปทรงกระบอกเสนผานศูนยกลาง
5 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร นึ่งดวยอุณหภูมิ 90 ถึง 93 องศาเซลเซียส แลวทดสอบทางกายภาพของขาวเกรียบดวย
ปราสาทสัมผัส
สวนที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใชงานแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบกับกระบวนการผลิตแบบ
ใชใบตอง
เมื่อดําเนินการพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบดวยแมพิมพที่ไดพัฒนา และนําไปทดลองนึ่ง
เสร็จแลว เพื่อใหการวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทําการวิเคราะหผลการวิจัยดวยหลักทางการจัดการทางวิศวกรรม ทดสอบ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการนึ่งขาวเกรียบแบบปจจุบันกับการใชแมพิมพขึ้นรูปที่ไดรับการพัฒนา
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1. ผลการศึกษาความรูความเขาใจในเรื่องแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ
การผลิตขาวเกรียบหอยนางรมของกลุมหอยนางรมครบวงจรคุงกระเบน พบวา วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตขาว
เกรียบหอยนางรม คือ แปงมันสําปะหลัง รอยละ 43.40 น้ําเปลา รอยละ 28.93 หอยนางรม รอยละ 10.85 กระเทียม รอยละ
5.42 แปงสาลี รอยละ 3.61 น้ําตาลทราย รอยละ 2.89 พริกไทยปน รอยละ 1.80 ผงปรุงรส รอยละ 1.44 น้ําปลา รอยละ
1.08 และเกลือ รอยละ 0.54 หลังจากนั้นนําวัตถุดิบมาผสมใหเขากัน นวดแปงดวยน้ํารอนเพื่อใหแปง และสวนผสมอื่นเปน
เนื้อเดียวกัน เกิดการจับตัวกันที่ดี นําใสพิมพพลาสติกรูปทรงกระบอกเสนผานศูนยกลาง 6 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร หอ
ดวยใบตอง นําไปนึ่งเปนเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที หลังจากสุกดีแลวทิ้งใหเย็นที่อุณหภูมิหองแลวนําไปแชเย็นที่อุณหภูมิ 5 ถึง 7
องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ลอกใบตองออกแลวนําขาวเกรียบมาหั่นใหเ ปนชิ้นบาง ๆ นําไปทํ าแหงดวยวิธีการทาง
ธรรมชาติเป นเวลา 18 ชั่วโมง จะไดขาวเกรีย บหอยนางรมดิบแห ง โดยในขั้นตอนการนึ่งข าวเกรียบหอยนางรมดิบ พบว า
หลังจากผานกระบวนการนึ่งรูปทรงของกอนขาวเกรียบมีรูปทรงที่ไมแนนอน ขนาดไมสม่ําเสมอ ดังภาพที่ 1 โดยมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบหอยนางรมเพื่อใหสะดวกตอการนึ่ง โดยบรรจุลงในแมพิมพสแตนเลส เกรด 304 มี
ขนาดรูปรางเปนไปตามความตองการของลูกคา
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ภาพที่ 1 ลักษณะของกอนขาวเกรียบหอยนางรมดิบที่นึ่งโดยใชใบตอง
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2. ผลการศึกษาการพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ
2.1 ผลการศึกษาการนึ่งขาวเกรียบหอยนางรมของทางกลุม ฯ
เมื่อนําสวนผสมตาง ๆนวดใหเขากันแลวนําไปใสพิมพพลาสติกรูปทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 6
เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร หอดวยใบตองนึ่งในหมอนึ่งขนาดเสนผานศูนยกลาง 60 เซนติเมตร จํานวน 3 ชั้น ดังภาพที่ 2
นึ่งดวยอุณหภูมิ 90 ถึง 93 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที พบวา น้ําหนักขาวเกรียบดิบที่บรรจุตอชิ้นมีน้ําหนัก
0.85 กิโลกรัม ปริมาณน้ําหนักขาวเกรียบทั้งหมดที่ทําการนึ่งตอครั้งจํานวน 24 กิโลกรัม ปริมาณชิ้นที่นึ่งตอครั้งจํานวน 50 ชิ้น
ปริมาณน้ําที่ใชในการนึ่งจํานวน 10 ลิตร และปริมาณแกสที่ใชในการนึ่งตอครั้งจํานวน 1 กิโลกรัม หลังจากนั้นใหทําการสังเกต
ทางกายภาพของขาวเกรียบ ซึง่ จะตองสุกสม่ําเสมอตลอดทั้งชิ้นมิฉะนั้นเวลาทอดขาวเกรียบจะพองตัวไมดี มีลักษณะเนื้อแข็ง
กระดาง และไมกรอบ

ลัยร

ภาพที่ 2 ลักษณะการนึ่งขาวเกรียบหอยนางรมของทางกลุม ฯ
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2.2 ผลการพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ
ผลการพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ พบวา ขนาดแมพิมพขึ้นรูปที่ใชกับผลิตภัณฑขาวเกรียบ
หอยนางรมมีขนาดกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร และหนา 0.1 เซนติเมตร ใชวัสดุสแตนเลสเกรด 304 สามารถใชกับ
ผลิตภัณฑอาหาร นํามาตัดเปนทอน ๆละ 30 เซนติเมตร แลวนํามาผาครึ่งดวยเครื่องผา ทําการเชื่อมบานพับ ฝาครอบทางดาน
หัวและทายเขาดวยกัน ดังภาพที่ 3 ทดสอบบานพับใหประกบเขาหากันพอดี และลบความคมของรอยผาเพื่อความปลอดภัย
ตอการนําไปใชงาน น้ําหนักโดยเฉลี่ยของตัวแมพิมพขึ้นรูปมีขนาดน้ําหนัก 0.40 ถึง 0.50 กิโลกรัม จํานวนที่ใชสําหรับการนึ่ง
ตอขาวเกรียบดิบ 24 กิโลกรัม เทากับ 50 ชิ้น

ภาพที่ 3 แมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบที่ไดรับการพัฒนา

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

203527

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี

ขั้นตอนการนําไปใชงาน พบวา หลังจากนําสวนผสมตาง ๆนวดใหเขากันดวยน้ําสะอาด แลวดําเนินการเตรียม
แมพิมพขึ้นรูปที่ไดทําการศึกษาพัฒนาดวยการเปดฝาครอบทั้ง 2 ขางออก ทาน้ํามันพืชบริเวณภายในของแมพิมพขึ้นรูปเพื่อ
ไมใหแปง และสวนผสมขาวเกรียบเกาะติดกับแมพิมพ ตักขาวเกรียบดิบใสลงในแมพิมพทีละขาง หลังจากนั้นประกบแมพิมพ
เขาด วยกั น น้ํ าหนักที่บรรจุโ ดยเฉลี่ยเทากั บ 0.5 ถึ ง 0.6 กิโลกรัมต อ 1 ชิ้น นําไปวางในลังถึง ขนาดเส นผานศูนย กลาง 60
เซนติเมตร จํานวน 3 ชั้น ๆละ 13 ถึง 15 ชิ้น ทําการนึ่งดวยอุณหภูมิ 90 ถึง 93 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 60 นาที หลังจาก
สุกดีแลวทิ้งใหเย็นที่อุณหภูมิหองแลวนําไปแชตูเย็นที่อุณหภูมิ 5 ถึง 7 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชัว่ โมง ถอดแมพิมพออกจะ
ไดผลิตภัณฑขาวเกรียบดิบที่มีลักษณะเปนแทง นําไปหั่น ทําแหงขาวเกรียบ และนําไปทอดเพื่อบรรจุลงในภาชนะบรรจุภัณฑ
เพื่อนําไปจําหนาย
3. ผลการศึกษาทดลองนึ่งขาวเกรียบดวยแมพิมพที่ไดศึกษาพัฒนา
3.1 ผลการทดสอบแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบโดยการนึ่ง
เมื่อนําขาวเกรียบดิบบรรจุลงในแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบแลวทําการนึ่ง พบวา เวลาที่ใชในการนึ่ง
โดยเฉลี่ยใชเวลาลดลง 30 นาที ดังภาพที่ 4 โดยทําการทดสอบการนึ่งทั้งหมด 3 ซ้ํา แลวทําการตรวจสอบดวยลักษณะทาง
กายภาพใหขาวเกรียบมีความสุกใกลเคียงกันกับการนึ่งโดยใชใบตอง

ภาพที่ 4 การทดสอบแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบโดยการนึ่ง
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จากผลการทดสอบการใชแมพิมพขึ้นรูปผลิตขาวเกรียบ พบวา เมื่อนําขาวเกรียบดิบ ไปนึ่งอุณหภูมิ 90 ถึง 93
องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในสามารถกระจายในแมพมิ พขึ้นรูป ทําใหอุณหภูมิความรอนมีความสม่ําเสมอตลอดทั้งชวง สงผล
ใหแปงของขาวเกรียบ และสวนผสมอื่น ๆสุกพรอมกัน สามารถลดระยะเวลาในการนึ่งตอครั้งลงไดจากระยะเวลาที่ใช 1 ชั่วโมง
30 นาที เหลือระยะเวลา 60 นาที และปริมาณแกสที่ใชในการนึ่งตอครั้งจาก 1 กิโลกรัม เหลือปริมาณที่แกสที่ใช 0.7 กิโลกรัม
เมื่อทําการสังเกตทางกายภาพของขาวเกรียบเปรียบเทียบกับการใชใบตอง ขาวเกรียบที่ผานการนึ่งดวยแมพิมพขึ้นรูป จะสุก
สม่ําเสมอตลอดทั้งชิ้นมีลักษณะเนื้อในขาวเกรียบไมนุม หรือแข็งจนเกินไป เกิดการจับตัวกัน และสะดวกตอการนําเอาขาว
เกรียบออกจากแมพิมพขั้นรูปดังภาพที่ 5 หลังจากนั้นปลอยใหเย็นลงที่ระดับอุณหภูมิหอง จึงนําเขาตูเย็นที่ระดับอุณหภูมิ 5
ถึง 7 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง และจึงนําไปหั่นเพื่อทําแหงตอไป

ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑขาวเกรียบที่ผานกระบวนการนึ่ง
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3.2 ผลการศึกษาผลิตภัณฑขาวเกรียบหลังทําแหง
เมื่อนําขาวเกรียบออกจากตูเย็นแลวนํามาเขาเครื่องหั่น และนําไปทําแหง พบวา ขาวเกรียบที่นํามาหั่น จะมี
ขนาดความกวาง 5 เซนติเมตร หนา 0.12 ถึง 0.15 เซนติเมตร เมื่อนําไปทําแหงดวยตูอบแหงแบบลมรอนที่ระดับอุณหภูมิ 70
องศาเซลเซียส ระยะเวลา 3 ชั่วโมง (ศรายุทธ และคณะ, 2556) จะเหลือขนาดความกวาง 4 เซนติเมตร หนา 0.12 ถึง 0.15
เซนติเมตร ดังภาพประกอบ 8 นําไปทอดดวยอุณหภูมิคงที่ 160 ถึง 180 องศาเซลเซียส จะมีขนาดการพองตัวโดยเฉลี่ยเทากับ
ความกวาง 7 เซนติเมตร หนา 0.20 ถึง 0.25 เซนติเมตร ลักษณะเปนทรงกลมใกลเคียงกันตลอด เมื่อนําไปใสในภาชนะเพื่อ
บรรจุแล วนําไปจําหนายจะสามารถบรรจุสะดวกขึ้น ซึ่ งเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ ชุมชน มผช. 107/2554 เรื่ อง ขาว
เกรียบ ซึ่งชนิดขาวเกรียบพรอมบริโภค : ตองกรอบ มีการพองตัวดีและสม่ําเสมอ อาจแตกหักไดเล็กนอย
4. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใชงานแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ
ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชใบตอง กับแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบที่ไดรับการพัฒนา
ไดผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชงานแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ
ปจจัยที่ใชในการเปรียบเทียบ
ใบตอง
แมพิมพขึ้นรูป
1. ดานพลังงาน
1.1 แรงงานที่ใชในการนึ่งขาวเกรียบ
1 ถึง 2 คน
1 ถึง 2 คน
1.2 พลังงานแกส
1 กิโลกรัม
0.7 กิโลกรัม
2. ดานคุณภาพของขาวเกรียบดิบ
2.1 ลักษณะทั่วไป
สุกสม่ําเสมอ
สุกสม่ําเสมอ
2.2 รูปทรง
ไมสม่ําเสมอ
ทรงกลม
2.3 กลิ่น
กลิ่นใบตอง
ไมพบ
2.4 เศษวัสดุ
เศษใบตอง
ไมพบ
3. ดานปริมาตรที่ใชบรรจุ
3.1 น้ําหนักขาวเกรียบ
0.85 กิโลกรัม
0.5 – 0.6 กิโลกรัม
3.2 น้ําหนักวัสดุหอหุม
0.05 กิโลกรัม
0.44 – 0.45 กิโลกรัม
4. ดานประสิทธิภาพในการนึ่ง
4.1 ระยะเวลา
1.30 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
4.2 การกระจายความรอนภายใน
ไมมี
มี
ผลิตภัณฑขาวเกรียบ
4.3 ความสะดวกตอการนึ่ง
ตองใชพิมพจากทอ PVC
พิมพขึ้นรูปในตัว
4.4 สมรรถนะในการนึ่งขาวเกรียบ
เทากัน
เทากัน
5. การสูญเสีย และความสะดวก
5.1 การสูญเสียในการหั่นขาวเกรียบ
รอยละ 10 – 15
รอยละ 5
5.2 ความสะดวกตอการหั่น
ไมสะดวก
สะดวก
6. การควบคุมกระบวนการทําแหง
6.1 อุณหภูมิ และเวลาที่ใชทําแหง
ควบคุมได
ควบคุมได
6.2 รูปรางทางกายภาพ
ควบคุมไมได
ควบคุมได
7. การบรรจุในภาชนะบรรจุภัณฑหลังทอด
ไมสะดวก
สะดวก

จะเห็นไดวาการใชแมพิมพขึ้นรูปที่ไดรับการพัฒนามีประสิทธิภาพ และความสะดวกสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับใช
ใบตอง อีกทั้งยังสามารถควบคุมกระบวนการสูญเสียที่เกิดจากการหั่นลงไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรกฤษ ณ
ระนอง (2554) ศึกษาการประหยัดพลังงานในการนึ่งกวยเตี๋ยวของบริษัท ไทยเอเซียไรซ โปรดักส จํากัด โดยศึกษาผลของการ
เพิ่มอุณหภูมิน้ําแปงกอนนึ่ง จากเดิมที่นึ่งดวยเครื่องนึ่งความยาว 15 เมตร นึ่งน้ําแปงที่อุณหภูมิบรรยากาศ ความเร็วของ

การประชุมวิชาการวิจัยรำ�ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
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สายพาน 6 เมตรตอนาที เปรียบเทียบการใชพลังงานกับ เครื่องนึ่งแบบใหมความยาว 3 เมตร ที่นึ่งโดยเพิ่มอุณหภูมิน้ําแปงเปน
35 40 45 50 55 และ 60 องศาเซลเซียส ตามลําดับ เพื่อหาความเร็วสายพานที่ทําใหเสนกวยเตี๋ยวสุกในแตละอุณหภูมิ จาก
การทดลอง พบวา การเพิ่มอุณหภูมิน้ําแปงกอนนึ่งนั้นสามารถลดพลังงานในการนึ่งไดสูงสุด 3 เทา ที่อัตราผลิตเดียวกัน และ
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอัตราผลิตที่ไดก็สูงขึ้นตามไปดวย แตพลังงานที่ใชยังนอยกวาเมื่อเทียบกับการนึ่งดวยเครื่องนึ่งแบบเดิม โดย
อัตราผลิตสูงสุดที่ไดคือ 907.2 กิโลกรัมตอชั่วโมง ที่อุณหภูมิน้ําแปง 60 องศาเซลเซียส โดยคุณภาพของกวยเตี๋ยวที่ไดเปนไป
ตามมาตรฐานของบริษัท นอกจากนั้นยังลดการใชพลังงานไฟฟาจากการใชมอเตอรไดสูงสุดรอยละ 62.3

สรุปและอภิปรายผล
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ขอเสนอแนะ
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1. แมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบหอยนางรมมีขนาดความกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร และหนา 0.1
เซนติเมตร ใชวัสดุสแตนเลสเกรด 304 สามารถใชกับผลิตภัณฑอาหาร นํามาตัดเปนทอน ๆละ 30 เซนติเมตร แลวนํามาผา
ครึ่งดวยเครื่องผา ทําการเชื่อมบานพับ ฝาครอบทางดานหัวและทายเขาดวยกัน ทดสอบบานพับใหประกบเขาหากันพอดี และ
ลบความคมของรอยผาเพื่อความปลอดภัยตอการนําไปใชงาน น้ําหนักโดยเฉลี่ยของตัวแมพิมพขึ้นรูปมีขนาดน้ําหนัก 0.40 ถึง
0.50 กิโลกรัม จํานวนที่ใชสําหรับการนึ่งตอขาวเกรียบดิบ 24 กิโลกรัม เทากับ 50 ชิ้น
2. การนําไปใชงาน เริ่มจากหลังจากนําสวนผสมตาง ๆนวดใหเขากันดวยน้ําสะอาด แลวดําเนินการเตรียมแมพิมพ
ขึ้นรูปที่ไดทําการศึกษาพัฒนาดวยการเปดฝาครอบทั้ง 2 ขางออก ทาน้ํามันพืชบริเวณภายในของแมพิมพขึ้นรูปเพื่อไมใหแปง
และสวนผสมขาวเกรียบเกาะติดกับแมพิมพ ตัก ขาวเกรียบดิบใสลงในแมพิมพทีละขาง หลังจากนั้นประกบแมพิมพเขาดวยกัน
น้ําหนักที่ บรรจุโดยเฉลี่ยเทากั บ 0.5 ถึง 0.6 กิ โลกรัมต อ 1 ชิ้ น นํ าไปวางในลั งถึง ขนาดเส นผ านศู นยกลาง 60 เซนติเ มตร
จํานวน 3 ชั้น ๆละ 13 ถึง 15 ชิ้น ทําการนึ่งดวยอุณหภูมิ 90 ถึง 93 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 60 นาที หลังจากสุกดีแลวทิ้ง
ให เ ย็ นที่ อุณหภู มิ ห องแล วนําไปแชตู เ ย็ นที่ อุณหภู มิ 5 ถึ ง 7 องศาเซลเซี ย ส เป นเวลา 24 ชั่ วโมง ถอดแม พิม พ ออกจะได
ผลิตภัณฑขาวเกรียบดิบที่มีลักษณะเปนแทง นําไปหั่น ทําแหงขาวเกรียบ และนําไปทอดเพื่อบรรจุลงในภาชนะบรรจุภัณฑเพื่อ
นําไปจําหนาย
3. ประสิทธิภาพแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบที่ไดรับการพัฒนาเปรียบเทียบกับการใชใบตอง พบวา การใช
แมพิมพขึ้นรูปสามารถลดยะเวลาตอการนึ่งใน 1 ครั้งลงจาก 1 ชั่วโมง 30 นาทีเหลือเวลา 60 นาที ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
แกสที่ใชลงเหลือ 0.7 กิโลกรัม การสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการหั่นลดลงเหลือรอยละ 5 เมื่อนําไปทําแหงแลวนํามาทอดจะได
ผลิตภัณฑขาวเกรียบที่มีลักษณะรูปรางเปนทรงกลมสะดวกตอการบรรจุลงในภาชนะบรรจุภัณฑ
1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปเปนแบบอื่น ที่แตกตางกัน
2. ควรมีการนําผลผลิตที่ไดไปศึกษาระดับความพึงพอใจของผูบริโภคเปรียบเทียบกับการใชใบตอง
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รกฤษ ณ ระนอง. 2554. การศึกษาการประหยัดพลังงานในการนึ่งกวยเตี๋ยวในอุตสาหกรรม. วิทยานิพนธ วศ.ม.
(วิศวกรรมเครื่องกล) คณะวิศวกรรมศาสตร. กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.
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ศรายุทธ จิตรพัฒนากุล กุลพร พุทธมี และรัชดาภา จําปาศรี. 2556. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิต
ขาวเกรียบหอยนางรมดิบแหง กลุมหอยนางรมครบวงจรคุงกระเบน ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน
อัน เนื่องมาจากพระราชดําริ. รายงานการวิจัยวิจัย สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี.
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ระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารสําหรับระบบไฮโดรโพนิคส
กรณีศึกษา Nutrient Film Technique: NFT
Control system of nutrient for hydroponics system
a case study Nutrient Film Technique: NFT

ี
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การวิจัยนี้แสดงการใชวงจรวัดคาความนําไฟฟา การวัดคาความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและความเปนกรด
- ดาง ของน้ํา ในการควบคุมสารละลายธาตุอาหารสําหรับระบบปลูกพืชไรดิน หรือระบบไฮโดรโพนิคส ในรูปแบบการปลูก
แบบใหสารละลายธาตุอาหารไหลผานเป นแผนบางตลอดเวลา ในการทดสอบวงจรวัดคาความนําไฟฟ า ในการวัดคาวัดค า
ความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ไมโครซีเมนต และคาความเปนกรดดางของน้ําที่ 8, 7, 6, 5 และ 4
ตามลําดับกับคามาตรฐานความเขมขน และคาความเปนกรด - ดาง ของน้ํามาตรฐานจากการทดสอบพบวา วงจรวัดคาความ
เขมขนของสารละลายธาตุอาหารเทากับ 0.93, 1.97, 3.07, 3.89 และ 4.96 ตามลําดับ และคาความเปนกรด - ดาง ของน้ํา
เทากับ 8.03, 6.99, 5.91, 4.91 และ 3.92
คําสําคัญ: ระบบควบคุม, พืชไรดิน, ไฮโดรโพนิคส

Abstract

บทนํา

ลัยร

าชภ

This study presented the use of conductivity measurement for electric conductivity (EC) and
potential of hydrogen ion (pH) in control system of nutrient for soilless system or hydroponics system
based on the nutrient film technique (NFT). The features used for testing were the electric conductivity
(EC) at 1, 2, 3, 4 and 5 microsiemens and potential of hydrogen ion (pH) at 8, 7, 6, 5 and 4 with default
value. The result indicated that performance measurement of electric conductivity (EC) was
approximately equaled to that of 1, 2, 3, 4 and 5 microsiemens of 0.93, 1.97, 3.07, 3.89 and 4.96
respectively and potential of hydrogen ion (pH) which approximately equaled to that of 8, 7, 6, 5and 4 of
8.03, 6.99, 5.91, 4.91 and 3.92 respectively
Keyword: Control system, Soilless, Hydroponics
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การปลูกพืชไรดิน (Soilless culture) หรือการปลูกพืชโดยไมใชดิน หมายถึง การปลูกพืชที่เลียนแบบการปลูกพืช
บนดินโดยการใชวัสดุปลูกตางๆ ในการปลูก เชน น้ํา ทราย กรวด ดินเผา หรือวัสดุอื่นๆ ที่ไมใชดิน พืชจะสามารถเจริญเติบโต
บนวัสดุปลูกไดจากการไดรับสารละลายธาตุอาหารพืชที่มีน้ําผสมกับปุย หรือธาตุอาหารตางๆ ที่พืชตองการผานทางรากพืช
(อานัฐ ตันโช, 2551) ระบบการปลูกพืชไรดินที่นิยมในปจจุบัน คือระบบการปลูกพืชที่ใชน้ําเปนวัสดุปลูกโดยใหสารละลายธาตุ
อาหาร ผ านทางรากพืช โดยตรง ที่ เ รีย กว า ระบบไฮโดรโปนิ กส (Hydroponics system) แต การปลูกพื ช ไร ดิ น พื ช จะ
เจริญเติบโตตองอาศัยปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเจริญเติบโตของพืช เชน อากาศ อุณหภูมิ น้ํา ธาตุอาหาร เปนตน (Marianne
Ames, 2008) ดังนั้นการปลูกพืชดวยระบบนี้ตองดูแล และควบคุมปจจัยตางๆ ที่สง ผลตอการเจริญเติบโตของพืชอยางใกลชิด
เพื่อใหไดผลผลิตตามความตองการ
การประยุกต หรือนําเอาเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร มาทําการควบคุมสั่งการอุปกรณ ที่มีฟงกชันการทํางานที่
ซับซอนมากขึ้น หรือแมแตหุนยนตที่มีความสามารถหลากหลายคลายคลึงมนุษย หัวใจหลักในการควบคุม และประมวลผลการ
ทํางานนั้นก็คือไมโครคอนโทรลเลอร (Micro Controller Unit: MCU) ที่มีความสามารถในการควบคุมอุปกรณ (สมารทเลิรน
นิ่ง, 2552)
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อาดูอิโน บอรด (Arduino board) หรือ อาดุยโน บอรด เปนบอรดไมโครคอนโทรเลอรตระกูลเอวีอาร (AVR) ที่มี
การพัฒนาแบบโอเพนซอร (Open source) คือเปดเผยขอมูลทั้งดานฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software) อา
ดูอิโน บอรด ถูกออกแบบมาใหใชงานไดงาย เหมาะสําหรับผูเริ่มตนศึกษา อีกทั้งผูใชงานสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาตอ
ยอดทั้งตัวบอรด หรือโปรแกรมได (เอกชัย มะการ, 2552)
จากปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยไดมีแนวคิดเพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชไรดิน โดยการนําบอร ด
ไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูลเอวีอาร หรืออาดูอิโน บอรด มาประยุกตใชในการควบคุมการทํางานของระบบในแปลงผักไฮโดร
โปนิกส เนื่องจากปจจุบันการปลูกพืชไรดินยังไมสามารถตรวจสอบคาสถานะแบบเรียลไทม (Real time) โดยมีการออกแบบให
มีการแสดงถึงคาความเขมขนของสารละลาย (EC) และคาความเปนกรด - ดาง (PH) ผานจอแสดงผล (Display) และสามารถ
ควบคุมสารอาหารตามความตองการของพืช คาความเปนกรด - ดาง เพิ่มระดับน้ําใหเพียงพอกับความตองการระบบ ชวยลด
เวลา และตนทุนในการดูแลระบบ

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหาร คาความเปนกรด - ดาง และน้ําของระบบในการปลูกพืชไรดิน
ในระบบ (Nutrient Film Technique: NFT) โดยสารละลายธาตุอาหาร จะไหลผานรากพืชเปนแผนบางๆ เสมือนแผนฟลม

ัฏรำ

วิธีการดําเนินการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารสําหรับระบบไฮโดรโพนิคส กรณีศึกษา Nutrient Film
Technique: NFT ประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลมีวัตถุประสงค เพื่อการพัฒนาระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารสําหรับระบบไฮโดรโพ
นิคส กรณีศึกษา Nutrient Film Technique: NFT ประกอบไปดวย การปลูกพืชไรดิน ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต
ของพืช การจัดการธาตุอาหารพืชระบบไฮโดรโพนิคส ไมโครคอนโทรลเลอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เซนเซอร วาลว โปรแกรม
ภาษา และตัวอยางเครื่องมือวัดสารละลายของการปลูกพืชไรดิน สืบคนขอมูลจากงานวิจัย วารสาร หนังสือ อินเตอรเน็ต และ
ผูประกอบการที่ปลูกพืชไรดิน
2. การวิเคราะหขอมูล
2.1 ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR
Arduino Board เปนบอรดที่จัดอยูในตระกูล AVR บอรดแตละประเภทจะมีลักษณะและการทํางานที่
แตกตางกันออกไป ทางคณะผูวิจัยจึงเลือกบอรดที่ไดรับความนิยมเพื่อการนําไปประยุกตใชงานมีจํานวน 7 แบบประกอบไป
ดวย
(1) Arduino UNO R3
(2) Arduino MEGA 2560 R3
(3) Arduino MEGA 2560 ADK
(4) Arduino Due
(5) Arduino Leonardo
(6) ArduinoNano
(7) ArduinoPromini
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532

ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการวิเคราะหไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR (Arduino Board)

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

วิเคราะหไมโครคอนโทรลเลอรจากความตองการของงานวิจัย
(1) บอรดที่มีการเรียนรูหลักการทํางานไดงายสําหรับผูวิจัย
(2) บอรดที่ตรงกับความตองการของงานวิจัย
(3) มีขา Analog Input 2 - 6 ขา
(4) มีขา Digital Input 5 - 8 ขา
(5) ราคาที่เหมาะสม
นําความตองการของงานวิจัยมาวิเคราะหกับคุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร คณะผูวิจัยไดวิเคราะห ลักษณะ
การทํางาน ขาของบอรดทั้งแบบ Analog Input, Digital Inputและราคาที่เหมาะสม เพื่อใหไดบอรดที่ตรงกับความตองการ
ของงานวิจัย
2.2 วงจรวัดคาการนําไฟฟา
เปนวงจรที่ใชวัดคาการนําไฟฟา ของสารละลายธาตุอาหาร และวัดความเปนกรด - ดาง ของน้ํา

มห
าว

ภาพที่ 2 บล็อกไดอะแกรมการวิเคราะหวงจรวัดคาการนําไฟฟา
วิเคราะหวงจรวัดคาการนําไฟฟาจากความตองการของงานวิจัย
(1) เซนเซอร ที่มีการเรียนรูหลักการใชงานไดงาย
(2) เซนเซอร ที่ตรงกับความตองการของงานวิจัย
(3) วัดคาสารละลายธาตุอาหารได 0 - 5000 micro/ S
(4) วัดคาความเปนกรด - ดางของน้ํา อยูในชวง pH 4 - 8
(5) ราคาที่เหมาะสม
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นําความตองการของงานวิจัยมาวิเคราะหกับคุณสมบัติ ที่มี ทางคณะผูวิจัยไดพิจารณา ลักษณะการทํางาน และ
ความสามารถในการวัดคาของวงจรวัดคาการนําไฟฟ าเพื่อใหไดวงจรวัดคาการนําไฟฟาที่ตรงกับความตองการของงานวิจัย
และราคาที่เหมาะสม
3. การออกแบบ
การพั ฒ นาระบบควบคุ ม สารละลายธาตุ อ าหารสํ า หรั บ ระบบไฮโดรโพนิ ค ส กรณี ศึ ก ษาNutrient Film
Technique: NFT ไดออกแบบระบบโดยแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนระบบควบคุม และสวนการออกแบบการทดสอบ
3.1 การออกแบบระบบควบคุม
(1) แปลงผักไฮโดรโพนิคส
ออกแบบโดยทอ PVC รูปแบบตางๆ ประกอบเปนชุดรองรับรางปลูกผักไฮโดรโพนิคส จํานวน 2 ราง และสาย
ยาง สําหรับระบายน้ําจากรางปลูกผักไฮโดรโพนิคส
(2) เซนเซอร
ออกแบบการทํางานของการวัดคาการนําไฟฟา เพื่อตรวจสอบ คาความเขมขนของสารละลาย คาความเปน
กรด - ดาง ของน้ํา และการตรวจสอบปริมาณน้ํา
(3) วาลว
การออกแบบการทํางานของวาลว เพื่อควบคุมสารละลายธาตุอาหาร คาความเปนกรด - ดาง ของน้ํา และน้ํา
ในปริมาณที่เหมาะสม
(4) จอแสดงผล
การออกแบบจอแสดงผล ออกแบบใหมีการแสดงขอมูล แสดงคา pH ที่กําหนด แสดงค า pH ที่วัดคาได
แสดงคา EC ที่กําหนด แสดงคา EC ที่วัดได และแสดงสถานะ การทํางานของน้ํา
3.2 การออกแบบการทดสอบระบบ
ระบบตรวจวัดคาความเขมขนที่พัฒนาขึ้นตองทําการเปรียบเทียบคากับเครื่องมือวัดมาตรฐานเพื่อใหไดคาที่
ถูกตองการทําการทดลองเพื่อเปรี ย บเที ยบคาความเข ม ขนของสารละลายจากเครื่ องมื อตรวจวั ด และคามาตรฐานได ถู ก
ออกแบบการทดลองไวดังนี้
(1) เตรียมสารละลายที่ความเขมขนที่แตกตางกัน 5 ความเขมขนไดแกคาความเขมขนของสารละลายเปน 1,
2, 3, 4, และ 5 ไมโครซีเมนตตามลําดับ
(2) ใชโพรบ (probe) จากเครื่องมือวัดคาความเขมขนของสารละลายจุมในสารละลายที่มีคาความเขมขนที่
แตกตางกันทีละคา
(3) การอานคาจากการทดลองที่ออกแบบไวดังนี้
ใชหนวยประมวลผล หรือไมโครคอนโทรลเลอรในการอานคา และแปลงเปนคาแรงดันตามภาพที่ 3

สารละลาย

ภาพที่ 3 การทดลองเปรียบเทียบคาความเขมขนโดยใชไมโครคอนโทรลเลอรอานคาการทดลอง
(4) บันทึกการทดลองและหาคาเฉลี่ยจากการทดลอง
(5) สรุ ป ผลการทดลอง ผลการทดลองที่ ไ ด ค วรเป น ค าแรงดั นที่ สั ม พั น ธ กับ แต ล ะค าความเข ม ข นของ

4. การพัฒนา
พัฒนาระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารสําหรับระบบไฮโดรโพนิคส
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5. การทดสอบและสรุปผล
นําระบบตรวจวัดคาความเขมขนที่พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบคากับเครื่องมือวัดมาตรฐาน ใหไดคาที่ถูกตอง
เพื่อเปรียบเทียบคาความเขมขนของสารละลายจากเครื่องมือตรวจวัด และคามาตรฐาน

ผลการวิจัย

ไพพ

1. ผลการพัฒนาระบบควบคุม

ภาพที่ 5 จอแสดงผลระบบควบคุม

ัฏรำ

ภาพที่ 4 ระบบควบคุม

สรุปและอภิปรายผล

าชภ

2. ผลการพัฒนาแปลงผักไฮโดรโพนิคสในระบบ Nutrient Film Technique: NFT

ภาพที่ 6 แปลงผักไฮโดรโพนิคส

ิทยา

ลัยร

ตารางที่ 1 ตารางผลการทดสอบความเขมขนของสารละลาย
คาความเขมขนมาตรฐาน
ผลทดสอบระบบ
(ไมโครซีเมนต)
(เฉลี่ย 30 ครั้ง)
1
0.93
2
1.97
3
3.07
4
3.89
5
4.96

มห
าว

ตารางที่ 2 ตารางผลการทดสอบความเปนกรด - ดาง ของน้ํา
ความเปนกรด - ดาง ของน้ํา
ผลทดสอบระบบ
มาตรฐาน (pH)
(เฉลี่ย 30 ครั้ง)
8
8.03
7
6.99
6
5.91
5
4.91
4
3.92

คาความแตกตาง
0.07
0.03
0.07
0.11
0.04

คาความแตกตาง
0.03
0.01
0.09
0.09
0.08

รอยละ
คาความแตกตาง
7.00
1.50
2.33
2.75
0.80
รอยละ
คาความแตกตาง
0.38
0.14
1.5
1.8
2
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1. การทดสอบความเขมขนของสารละลาย
คาความเขมขนมาตรฐาน (ไมโครซีเมนต) ที่ 1, 2, 3, 4, 5 เกิดคารอยละความผิดพลาดอยูที่ 7.00, 1.50, 2.33,
2.75 และ 0.80 ตามลําดับ
2. การทดสอบความเปนกรด - ดาง ของน้ํา
ความเปนกรด - ดาง ของน้ํามาตรฐาน (pH) ที่ 8, 7, 6, 5, 4 เกิดคารอยละความผิดพลาดอยูที่ 0.38, 0.14, 1.5,
1.8, 2
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