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มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย ดร.ชมพูนุช ปญญไพโรจน
ผูชวย ศาสตราจารย ดร.ภัทราวดี มากมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรมน สาตรักษ
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะฉัตร ฉัตรตนใจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเนตร สุวรรณละออง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา คชประเสริฐ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ ผูชวยศาสตราจารยอิทธิเดช นอยไม
ผูชวยศาสตราจารยวัชรพงษ แจงประจักษ
อาจารย ดร.อรอุษา พิมพสวัสดิ์
อาจารย ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ
อาจารย ดร.รัชนี แตงออน
อาจารย ดร.ณัฐภัทร พัฒนา
อาจารย ดร.ปริญญา เรืองทิพย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ จรัสโรจนกุล
ผูชวยศาสตราจารยณัฎฐดนัย ไคนุนภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรา เดชโฮม
อาจารย ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
รองศาสตราจารย ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รณิดา ปงเมือง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จํารัส กลิ่นหนู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา วงษสีดาแกว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา พานิชกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองศาสตราจารย ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล
รองศาสตราจารย ดร.กาสัก เตะขันหมาก
รองศาสตราจารย ดร.ดวงใจ บุญกุศล
อาจารย ดร.สกุล คํานวนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาจารย ดร.วาสนา ศรีนวลใย
มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย ดร.กฤษดา ตามประดิษฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
อาจารย ดร.บุญฑริกา สุมะนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย ดร.กรชนก บุญทร
มหาวิทยาเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.นลินรัตน รักกุศล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธารินทร กานเหลือง
จ
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มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
อาจารย ดร.อุรปรีย เกิดในมงคล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองอรุณ ปรีดีดิลก
ขาราชการบํานาญ
อาจารย ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์
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คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ ภาคบรรยาย ภายในงาน (Commentators)
ศาสตราจารย ดร.วิสาขา ภูจินดา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ สิงหมวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ จรัสโรจนกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย
มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย ดร.ประชา อินัง
มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย ดร.นนทลฉัตร วีรานุวัตติ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแกน
อาจารย ดร.บุณฑริกา สุมะนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี

มห

าวิท
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คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ ภาคโปสเตอร ภายในงาน (Commentators)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ ใจเย็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรอด บุญเกิด
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชอแกว จตุรานนท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
อาจารย ดร.พันธทิพย โอฬารรัตนมณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
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กําหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป
“วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
ณ แซนดดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท จังหวัดจันทบุรี
_________________________

ภาคเชา
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

ราช
ภัฏ
รำไ

08.30 – 09.00 น. พิธีเปดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
ณ หองประชุม New port A แซนดดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท
กลาวรายงานโดย รองศาสตราจารย ดร.สุรยี มาศ สุขกสิ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
กลาวเปดประชุมโดย รองศาสตราจารยพอพันธ สุทธิวัฒนะ
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
พิธีมอบรางวัล “นักวิจัยโดดเดน” ประจําปงบประมาณ 2562
มอบรางวัลโดย รองศาสตราจารยพอพันธ สุทธิวัฒนะ
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การแสดงชุดพิเศษ “สานศิลปถ่นิ จันทบูรณ”

าวิท
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าลัย

09.00 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ
“วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”
โดย ศาสตราจารย ดร.วิสาขา ภูจินดา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ภาคบาย
13.00 – 17.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย)
หองบรรยายสาขาการศึกษา ณ หองประชุม Tamarind
หองบรรยายสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (1) ณ หองประชุม Cape Lion A
หองบรรยายสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2) ณ หองประชุม Cape Lion B
หองบรรยายสาขาวิทยาศาสตร ณ หองประชุม Hot Sprit A
พิธีมอบเกียรติบัตรผูนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย)
13.00 – 15.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร) ณ หองประชุม New port A
พิธีมอบเกียรติบัตรผูนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร)

มห

หมายเหตุ

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารวาง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
ช
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สารบัญ

การนําเสนอบทความวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation)
ลําดับ

เรื่อง

1.

การศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จากการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

พพ

พิสุทธิ์ การบุญ, วรฉัตร อังคะหิรัญ, ชวัลรัตน สมนึก, เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย,
สิทธิชัย ศรีเจริญประมง, ขวัญศิริ เจริญทรัพย, ณัฐธยาน จิรสุขธันยกร, นภา จันทรตรี,
ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ราช
ภัฏ
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2.

รัชพล เที่ยงดี, สุรียมาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว

3.

เพ็ญนภา ศรีแปลก, สุรียมาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก

4.

มนัสนันท มีทรัพยทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทรที่มีอายุ 2-8 ป
โดยการใชกิจกรรมศิลปะบําบัด
บุญเลี้ยง ทุมทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษา
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี

าลัย

5.

ฐาณรงค ทุเรียน, ธิตพิ งษ สุขดี, สรัญญา เนตรธานนท, จันตรี ลดาวรรษ, ณรงค วิชัยรัตน,
นิศานาถ เนตรบารมี, ยงยุทธ ลาดนอก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
การพัฒนาผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยใชรูปแบบการสอน 5B Model

าวิท
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6.

หนา

มห

7.

วสุพล เผือกนําผล, พัชรินทร รุจิรานุกูล, รมิดา กาญจนะวงศ, กันติทัต การเจริญ,
เอื้อมพร รุงศิริ, ปรอยฝน วงศชาวจันท, สิตางศ เจริญวงศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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สารบัญ

การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ลําดับ

เรื่อง

หนา

1.

กระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-Based Learning) เพื่อพัฒนาผูเรียน
รายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ

พพ

ศิรินันท คําสี, โปรดปราน ทาศิริ, ญาดา เรียมริมมะดัน, ชนะพล สิงหศขุ , ระพีพัฒน ศรีมาลา,
วรพจน ทําเนียบ, อรชุมา หนูนอย, ปรียาภรณ นิลนนท
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปการศึกษา 2561

313

ราช
ภัฏ
รำไ

2.

อัญญารัตน ประสันใจ, วัสดา ยังรอต, ทินกร อรพิพัฒนกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

3.

321

328
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สรัญญา เนตรธานนท
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
โมเดลอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี

336

5.

ธิติพงษ สุขดี, สดสี สุทธิศักดิ,์ สบสันติ์ มหานิยม, ธัชพล สุขดี, วันวิสาข สายสนั่น ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
ปจจัยที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

345

าลัย

ธัชพล แคลวคลาด, เยาวเรศ ใจเย็น, ภูวดล บัวบางพลู
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ครรชิต พุละสีวะ, พิชยา นพกาล, รงคภูมิ ปุรณะวิทย, ธิติพงษ สุขดี, ณรงค วิชัยรัตน,
ศิริวรรณ สุขดี, กิตติพงษ โพธิมู
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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และการจัดการเรียนรูตามคูมือครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

7.

มห

สมพร วงษเพ็ง, วรากร สวัสดิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เรื่อง
การสํารวจแนวคิดกอนเรียนในเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

369

รรณ
ี

8.

หนา

วิชาญ คงธรรม
มหาวิทยาลัยแมโจ
ผลการจัดกิจกรรมแบบใหผปู กครองมีสวนรวมที่มีตอความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวน
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบานโคกสูง จังหวัดขอนแกน
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พพ

สิริลักษณ เวชกิจ, อรุณี หรดาล, ประพนธ เจียรกูล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่มีตอมโนมติทางวิทยาศาสตร
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบานดอนปอแดง จังหวัดขอนแกน
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10.
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ปทุมรัตน หลาจันทร, วัฒนา มัคคสมัน, ธัญรัศม นิธิกุลธีระภัทร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่มีตอความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
และการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบานหนองนกเขียนนาเสถียร
จังหวัดขอนแกน

11.

ณัฐณิชา บุตรเนียร, วัฒนา มัคคสมัน, พัชรี ผลโยธิน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลของโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล ที่มีตอความคลองแคลววองไว
ของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

12.

386

396

406

413

14.

สมพงษ เสงมณีย, บวรสรรค เจี่ยดํารง, เหมือนฝน คงสมแสวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การจัดการความหมายและการบริโภคสัญญะอัญมณีจันท

419

เหมือนฝน คงสมแสวง, บวรสรรค เจี่ยดํารง, สมพงษ เสงมณีย, ชญานินน นาคปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ IPOA-IUU ที่มีผลกระทบตอการทําประมงพื้นบาน:
กรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบานตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

าวิท
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าลัย
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สุรพล รักษาทรัพย, ธิติพงษ สุขดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
อัตลักษณเพื่อการทองเที่ยวของหมูบานเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี

มห

16.

ชญานาภา ลมัยวงษ, อาทิตยา โภคสุทธิ์, วิศษิ ศักดิ์ เนืองนอง, อุลิช ดิษฐปราณีต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การสรางสรรคลวดลายจากศิลปหัตถกรรม (โคระ) ของจําปาดะ
จรรยสมร ผลบุญ, โอภาส อิสโม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เรื่อง
ปญหาการกําหนดเงื่อนไขและการเบิกสิทธิประโยชนชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533
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17.

หนา

อุลิช ดิษฐปราณีต, อาทิตยา โภคสุทธิ์, สุธีราภรณ แสงจันทรศรี, วิศิษศักดิ์ เนืองนอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การสรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลง เรื่อง ขุนศรีศรัทธา

18.

พพ

ธีรวุฒิ แกวมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ความสัมพันธระหวางการใชสื่อสังคมออนไลนกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทย
ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

450

19.

ราช
ภัฏ
รำไ

นภัสสร จรตระการ, กรฎา มาตยากร, จิระวัฒน ตันสกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
การจัดการการสื่อสารเพื่อการเปดรับสื่อเกี่ยวกับการจางงานของแรงงานกัมพูชา
ในจังหวัดจันทบุรี
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457

465
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22.

สุวิชา ถาวร, ปยะพรรณ มีสุข, กันติทัต การเจริญ, วุฒินันท สุพร, กนกวรรณ วารีเขตต,
ณรงคฤทธิ์ สุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ชุมชนตราสินคา ฮอนดาแจส จังหวัดจันทบุรี

481

23.

เสาวนีย วรรณประภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน

489

ฐิตวันต หงษกิตติยานนท, จิราพร รักการ, ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
ผลกระทบของการสนับสนุนจากองคกร, บรรยากาศภายในองคกร, ความภักดีในองคกร
ที่มีตอการกํากับดูแลที่ดี ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

าวิท
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24.

าลัย

21.

อภิวรรณ ศิรินันทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ตระกูลแซ: พัฒนาการทางประวัติศาสตรและอัตลักษณทางชาติพันธุ กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี

มห

25.

อัครวิชช รอบคอบ, จิณณณิชา รอบคอบ, ธีราภรณ ลิมานนทวราไชย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราด
สําหรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุ: วิจัยเชิงคุณภาพกับผูใหบริการ
ลัญจกร สัตยสงวน, กุลวดี เนื่องแสง
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ฒ
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

495

508

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลําดับ

เรื่อง
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการไบโอแกส จากฟารมสุกรภายใตการ
ดําเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
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ทัพพเทพ นิจนิรันดรกุล, วิสาขา ภูจินดา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุนระเบิดในเขตจังหวัดจันทบุรี

27.

พพ

พรทิวา อาชีวะ, จําลอง แสนเสนาะ, กนกวรรณ อยูไสว, ขวัญศิริ เจริญทรัพย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวม: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา, ฉลองบูรณ เพ็งลํา, พีรพัฒน พันศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศักยภาพ ปญหา และความตองการของประชาชน : กรณีศึกษาบานคอนสาย หมู 4
ตําบลคอนสาย อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี
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528

538
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ชนัญฎา สินชื่น, วันวิสา เนื่องสมศรี, คมกริช สนิทชน, ประวีณ ปานศุภวัชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การวิเคราะหนโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา นโยบายสงเสริมพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟา

546

31.

ณิชาภัทร วิสุทธิปราณี, วิสาขา ภูจินดา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมนี โยบายใหจัดโครงการพัฒนากระบวนทัศนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เพื่อยกระดับ คุ ณภาพนั กศึกษาและบั ณฑิตใหมีทักษะด านต างๆ สะท อนความเป นสถาบั นการศึ กษาที่เป นภู มิป ญญา
แห งภาคตะวั นออกสูส ากลตามแผนยุ ทธศาสตร การพัฒ นามหาวิทยาลัย และให ก ารจัดการเรี ยนรู เป นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ซึ่ ง สุ ย โมเดลเป น การจั ด การเรี ย นการสอนรู ป แบบหนึ่ ง ที่ พั ฒ นาขึ้ น
ประกอบดว ย 5 ขั้ นตอน คือ สราง เสาะ สุข/สนุก สํา เร็จ และสุย โดยมีการนํา ไปใชในการจั ดการเรียนการสอนแลว
ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 และ 1/2560 พบวา นักศึกษามีทักษะในดานตางๆ เปนเชิงบวก จึ งมี การตอยอดโดยนํ า
กระบวนการวิจัยเขามาเพื่อยืนยันผลการนําสุยโมเดลไปใชในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงคของการ
วิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรียนรูของนักศึกษากอน และหลังการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล 3) เพื่อตรวจสอบความคงทนของผลการเรียนรู
ของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต อการจัดการ
เรียนการสอนดวยสุยโมเดล
จากการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูของนักศึกษากอนและหลังเรียนในแตละรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมมีคาคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมี ความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานความรู ดานปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี สวนดานคุณธรรม จริยธรรม ไมพบความแตกตางกั น
ทางสถิติ นอกจากนี้การศึกษาความคงทนดา นความรูหลัง จากจั ดกระบวนการเรี ยนการสอนด วยสุ ยโมเดลไปแล ว 2
สัปดาห พบวา นักศึกษามีความรูหลังจากเรียนดวยกระบวนการสุยโมเดลสู งกวาหลั งเรียนอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดกระบวนการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล พบวา นักศึกษา
มีความพึงพอใจในระดับมาก (x = 4.09, S.D. = 0.56) แสดงใหเห็นวา สุยโมเดลเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนได
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Rambhai Barni Rajabhat University has a policy to established projects to develop the
knowledge of the students. This is done to enhance undergraduate and graduate students’ skills
according to the motto of the University, “Wisdom of the East Leads to Internationalization,” which is
used in strategy planning to develop the University. The learning outcomes of the students are measure
by the standards of the Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF: HEd.). The SUI model
was hued to develop the learning outcomes using the following 5 steps: create, search, be happy and
fun, complete and applicable. The project was applied during semesters 2/2017 and 1/2018. This
research project found that the students had appropriate skills for the SUI model to be used to improve
learning outcomes. The purposes of this research were: 1) to study the learning outcomes of students
using the SUI model, 2) to compare the learning outcomes of the students before and after using the
SUI model, 3) to check the durability of the learning outcomes of the students using the SUI model,
and 4) to study the students’ satisfactions of the SUI model.
The results found that the learning outcomes of students before and after studying involved
5 aspects. The overall scores after study was higher than before using the SUI model. There was a
statistically significant difference at the 0.05 level in the following 4 aspects: knowledge and cognitive
skills, interpersonal skills and responsibility, numerical analysis and communication and technology
skills. The aspects of Ethics and Morals were not statistically different. The result of the durability of
the learning outcomes of the students using the SUI model found that the students retained the
knowledge 2 weeks after studying using the SUI model.
Keywords: Interpersonal Skills and Responsibility, Thai Qualifications Framework for Higher Education,
the Sui Model
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าลัย

ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เปนจังหวะเวลาที่ประเทศไทยตองปรับตัวขนานใหญ
โดยจะตองเรงพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมใหเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในทุกดานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยทามกลางการแขงขั นในโลกที่รุนแรงขึ้นมาก
แตประเทศไทยยังประสบปญหาคุณภาพการศึกษา ศักยภาพ และระดับ คุณภาพชี วิตของคนไทยหลายดานยังต่ํ ากว า
เปาหมายและไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู ปญหาสําคัญ เชน การศึกษาและการ
เรียนรูของคนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการที่ลาชากวาวัยเพราะครอบครัวไมมีความรูและขาด
เวลาในการเลี้ยงดูอยางเหมาะสม และเด็กวัยเรียนยังมีปญหาดานสติปญญาเพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยูในระดับต่ํา
ประกอบกับการขาดการฝกทักษะที่แปลงความรูสูทักษะที่เพียงพอ จึงสงผลใหวัยแรงงานมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยหนึ่ง
ในหลักการสําคัญนั้ น คื อการยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรั บคนไทย
พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบตอสังคม
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคณ
ุ ภาพ
จุดเนนการพัฒนาคนที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่สอดคลองกับงานวิจัย
นี้ คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเป นเลิศในทุกระดั บและยกระดั บการเรี ยนรูโดยเนนการพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ
ครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และพัฒนา
ระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาใหเอื้อตอการเตรียมคนที่มีทักษะใหพรอมเขาสูตลาดแรงงาน นอกจากนี้ตองใหความสําคัญ
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กับ การสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิตทั้งสื่ อการเรี ยนรูและแหล งเรียนรู ที่หลากหลาย (สํ านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2559: 1-16)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นําโดยนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี พรอมทั้งคณาจารย มิไดนิ่งนอนใจ
ที่จะละเลยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและปญหาดังกลาวขางตน จึงมีนโยบายใหจัดโครงการพัฒนากระบวนทัศน
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหเกิ ดการจั ดการเรียนการสอนที่เนนผูเรี ยนเป นสํา คั ญ
มากขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมและเปนการยกระดับคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิตใหมีทักษะดานตางๆ สะทอนความเปน
สถาบันการศึกษาที่เปนภูมิปญญาแหงภาคตะวันออกสูสากล (Wisdom of East Leads to Internationalization) ตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ตองการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหตอบสนองกับการพัฒนา
ประเทศ อีกทั้งใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีทักษะอื่นๆ ที่จําเปน
ตอการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาทันที เปนที่ตองการของตลาดแรงงานและผูประกอบการในวงกวางตอไป
สุยโมเดลเปนรูป แบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการจั ดโครงการปรั บกระบวนทั ศน
การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบไปดวยการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน คือ สราง เสาะ สุข/สนุก สําเร็จ
และสุย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 1) สรางแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจเพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดความต องการเรียนรูในวิช า
บรรยายในแตละครั้ง 2) เสาะหาความรูเดิมของผูเรียน ใชวิธีการตั้งคําถามภายในหองเรียนใหสอดคลองกับสิ่งที่ผูเรียนจะ
เรียนในแต ละครั้ ง หรือ การใหผูเ รีย นทํ า กิ จ กรรมอื่ นๆ 3) สุ ข /สนุก เมื่ อ ผู เรี ยนได ทํา กิ จกรรมต า งๆ ภายในชั้น เรี ย น
4) ผูเรียนจะเขาใจในบทเรียน มีความมั่นใจในศาสตรที่ตนเองศึกษา และสามารถผานเกณฑการประเมินผลหลังจากการ
เรียนการสอน โดยดูจากผลคะแนนในรายวิชาตางๆ จึงถือวาผูเรียนประสบความสําเร็จในรายวิชานั้น และ 5) สุย เปน
การผลักดัน และสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูไดเร็ว และงายขึ้นในรายวิชาบรรยาย ผูสอนจะใชวิธีการแนะนํา
(Coaching) โดยใหค วามสํ า คั ญ กั บ ความแตกต า งของผู เ รี ย นเป น รายบุค คลอย า งใกล ชิ ด ผู ส อนจะแนะนํ า ผู เ รี ย น
แบบกัลยาณมิตร และปลูกฝงใหผูเรียนเห็นใจเพื่อนที่เรียนชาหรือออนกวา โดยการให “เพื่อนชวยเพื่อน” สงเสริมซึ่งกัน
และกัน โดยผูสอนดูแลอยางใกลชิด เกิดเปนมิตรภาพในการรวมกันพัฒนาทักษะการเรียนรูในชั้นเรียน
สุยโมเดลมีการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนแลวในภาคการศึกษาที่ 2/2559 และ 1/2560 โดยจากการ
สังเกตของผูสอนและการประชุมกลุมรวมกันไดขอสรุปวานักศึกษามีทักษะในดานตางๆ เปนเชิงบวก แตการที่จะใหสุย
โมเดลเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปนที่ยอมรับและยืนยันวาสามารถพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะผลการเรียนรู
ทั้ง 5 ดานไดดีขึ้นนั้น ตองมีกระบวนการวิจัยเพื่อนําไปสูคําตอบของผลการเรียนรูของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

วัตถุประสงคของการวิจัย

าวิท
ย

1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักศึกษากอน และหลังการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล
3. เพื่อตรวจสอบความคงทนของผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

1. กลุมประชากร/กลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในงานวิจัยนี้เปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 ใน 9 รายวิชา แยกตามผูวิจัยทั้ง 9 คน ที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยสุยโมเดล
รวมทั้งหมด 352 คน
2. การสรางเครื่องมือในการวิจัย
การกํ า หนดเครื่ อ งมือ และสรา งเครื่ อ งมือ ที่ใ ช ในการเก็ บข อ มู ลให มี ความสอดคล อ งและครอบคลุ ม กั บ การ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยทั้งหมด
3 รายการ ไดแก
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1) การใชแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design โดยมีการทดสอบกอนเรียน (Pre-test)
และทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
2) การใชแบบทดสอบของผูสอนเพื่อทดสอบความคงทนของผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานหลังจากจัดการเรียน
การสอนดวยสุยโมเดลทันทีและหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 2 สัปดาห
3) การใชแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล
3. การเก็บและรวบรวมขอมูลในการวิจัย
การเก็บขอมูลในงานวิจัยนี้ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือที่สรางขึ้นในการเก็บขอมูล และนําขอมูลที่ได
จากกลุมตัวอยางมารวบรวมไวเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป ดังนี้
1) นําแบบทดสอบที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมาใชกับกลุมตัวอยาง โดยผูสอนใชแบบทดสอบกอนสอน
(Pre-test) วัดทักษะตางๆ ทั้ง 5 ดานตามกรอบมาตรฐานของคณะกรรมการอุดมศึกษาของผูเรียนกอนทําการสอน
2) ผูสอนจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการของสุยโมเดลตามขั้นตอนการสราง เสาะ สุข/สนุก สําเร็จ และ
สุย ดังที่ไดกลาวรายละเอียดขั้นตอนไวตอนตนแลว
3) เมื่อการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแลว ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังการสอน (Post-test) จํานวน
2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เปนการทดสอบผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนทันที และครั้งที่ 2 เปนการ
ทดสอบความคงทนของผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอน 2 สัปดาห
4) นําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจั ดการเรีย นการสอนดวยกระบวนการสุยโมเดลที่ผานการทดสอบ
ความตรงและความเที่ยงมาเก็บขอมูลกับผูเรียน
4. การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลในแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) มาเปรียบเทียบกันดวย
วิธีการทางสถิติแบบ t-test dependent sample เพื่อใหไดผลของกลุมตัวอยางนําไปใชในการสรุปผลและอภิปรายผล
จากนั้นนําขอมูลในแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะหโดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การศึก ษาผลการเรีย นรู ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดั บ อุดมศึกษาแห ง ชาติ (TQF) ดว ยสุ ยโมเดล พบว า
ผลการเรียนรูของนักศึกษากอนและหลังเรียนในแตละรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ด าน ในภาพรวมมีค า
คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ดังตารางที่ 1

าลัย

ตารางที่ 1 สถิติเชิงบรรยายของผลการเรียนรูของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ทั้ง 5 ดาน ดวยวิธีการสอนแบบสุยโมเดล
กอนเรียน

ดานของการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานTQF

าวิท
ย

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม (12) n = 29 คน
2. ดานความรู (10) n = 130 คน
3. ดานทักษะทางปญญา (36) n = 26 คน
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(7) n = 79 คน
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี (20) n = 88 คน

หลังเรียน

คาเฉลี่ย
10.66
4.50
12.86
3.62

SD
1.84
1.37
4.65
2.03

รอยละ
88.83
45.00
35.72
51.71

คาเฉลี่ย
11.19
6.77
21.5
5.57

SD
1.14
1.14
7.31
1.53

รอยละ
93.25
67.70
59.72
79.57

8.68

2.37

43.40

13.63

2.12

68.15

มห

หมายเหตุ คาที่อยูใน ( ) คือ คะแนนเต็มในแตละพฤติกรรม ; n คือ จํานวนกลุมตัวอยาง

4
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปและอภิปรายผล

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

จากการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หลังจากจัดกระบวนการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล
แสดงใหเห็นวา 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา กอนเรียนกับหลังเรียนไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 2) ดานความรู
พบวา นักศึกษามีความรูหลังจากเรียนดวยสุยโมเดลสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน 3 รายวิชา
จาก 4 รายวิชา 3) ดานทักษะทางปญญา พบวา หลังจากเรียนดวยวิธีการสอนแบบสุยโมเดล นักศึกษามีทักษะทางปญญา
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน 1 รายวิชา จาก 2 รายวิชา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ พบวา หลังจากเรียนดวยวิธีการสอนแบบสุยโมเดล นักศึกษามีทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรั บผิดชอบสูงกวากอ นเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 5) ด า นทั กษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี พบวา หลังจากเรียนดวยวิธีการสอนแบบสุยโมเดล นักศึกษามีทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สว นการศึกษาความคงทนดา นความรูหลังจากจัดกระบวนการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล พบวา นักศึกษา
มีความรูหลังจากเรียนดวยสุยโมเดลไปแลว 2 สัปดาหสูงกวาหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความ
วาหลังจากเรียนไปแลวในชวงระยะเวลาหนึ่ง นักศึกษายังคงมีความรูในเนื้อหาที่เรียน และสําหรับการศึกษาระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มตี อการจัดกระบวนการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.09 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56) โดยดานที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ผลที่
ไดรั บจากการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย เทา กับ 4.15 ซึ่งเป นความพึ ง พอใจในระดั บ มาก รองลงมาคื อสภาพแวดล อ ม
ในห องเรียน และกระบวนการเรียนรู มีคา เฉลี่ยเทากับ 4.14 และ 4.09 ตามลําดับ สวนดา นที่ มีคา เฉลี่ยนอยที่สุด คื อ
ดานเนื้อหาที่เรียน มีคา เฉลี่ยเทากับ 3.99

มห
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จากผลการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายผลเพื่อนํา ไปสู การตอบคําถามการวิจัยที่ตองการนําเสนอ “ผลการ
เรียนรูดา นทักษะทั้ง 5 ดาน ของนักศึกษานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจากการจัดการเรียน
การเรียนรูดวยสุยโมเดลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” มีประเด็นสําหรับการอภิปรายผลที่สําคัญดังนี้
1. ผลการใชสุยโมเดลในการจัดการเรียนรูดานทักษะทั้ง 5 ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงผลจากการทดลองใชสุยโมเดล ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยสุยโมเดลไดรบั การพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูจากคณาจารยหลากหลายศาสตรรวมกันเพื่อคนหา
รูปแบบวิธีสอนในรายวิชาบรรยายใหเขากับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและเนนใหเกิดการจัดการเรียนรู
เป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ (Thailand Qualification Framework for Higher
Education: TQF) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตในทุกมิติ ใหตอบสนองกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งสุย
โมเดลเปนการจัดการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับความแตกตางของผูเรียนแตละคน โดยสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองไดอยางเต็มที่ ประกอบไปดวยกระบวนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน คือ สราง เสาะ สุข/สนุก สําเร็จ และสุย
ซึ่งสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษา ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ใหยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, 2542: 7-8)
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ที่ผูเรียนไดรับ การพัฒนาอยา งเดนชัดจากการทํากิจ กรรมกลุมในชั้ นเรียน เกิ ดการเรียนรู แบบรว มมื อ (Cooperative
Learning) ซึ่งถือเปนกลยุทธในการจัดการเรียนรูที่ประสบผลสําเร็จในทีมขนาดเล็ก โดยผูสอนใหสมาชิกภายในกลุมที่มี
ความสามารถแตกตางกัน ทํางานแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และชวยกันเรียนรูเพื่อใหผูเรียนทุกคนประสบความสําเร็จใน
กิจกรรมกลุมรวมกัน โดยใชความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรูเพื่อความเขาใจในเนื้อหา สมาชิกแตละคนในกลุม
ตองมีความรับผิดชอบการเรียนรูสว นตน และมีการชวยเหลือเพื่อ นรวมทีมในการเรีย นรู ดวยกันอีกทั้งยังมีสวนชวยให
ผูเรียนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการเชื่อมโยงความรูที่สมาชิกในกลุมมีอยูในอดีตและสังเคราะหความรูเหลานั้น
รวมกันเพื่อ ที่จะสรางเปนความรูใหม (Garlach, 1994: 5-13) สอดคลอ งกับแนวคิ ดของ ทิศนา แขมมณี (2545: 99)
ที่กลาววา การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน (Positive Interdependence) การปรึกษาหารือกันอย างใกลชิด (Face-to-Face
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Promotive Interaction) ความรับ ผิดชอบที่ตรวจสอบไดข องสมาชิกแต ละคน (Individual Accountability) การใช
ทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย (Interpersonal and Small Group Skills) และการ
วิเคราะหกระบวนการกลุม (Group Processing) ซึ่งทั้งหมดเปนการสรางบรรยากาศการเรียนรูเพื่อบรรลุวัตถุประสงคใน
การจัดการเรียนรูระหวางผูสอนและผูเรียนจากผลของการวิจัยชี้ใหเห็นถึงจํานวนนักศึกษาที่มีทักษะทั้ง 5 ดานที่เพิ่มขึ้น
โดยการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาระหวาง “กอน” การใชสยุ โมเดล และ “หลัง” การใชสุยโมเดล พบวา หลังจากการ
ใชสุยโมเดลจัดการเรียนรู นักศึกษามีการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ดาน ซึ่งเปนประเด็นทาทายที่ผูสอนจะตองศึกษาหาวิธีการ
สรางแรงจูงใจ และพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไปซึ่งทักษะทั้ง
5 ดาน สามารถจัดการเรียนรูโดยใชสุยโมเดลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจากลําดับขั้นในการจัดการเรียนรู ดังนี้
1) สราง ผูสอนจะชวยสรางแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจเพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดความตองการเรียนรูในรายวิชา
ตางๆ กระตุนใหผูเรียนตองการเรียนรูรวมไปกับบทเรียน ผูสอนจะทําการพูดคุยและสรางบรรยากาศที่เปนมิตร และชี้ให
ผูเรียนเห็นประโยชนในการเรียนในแตละครั้ง เพื่อใหผูเรียนเห็นจุดหมายปลายทาง และความรูที่ผูเรียนจะไดรับในการทํา
กิจกรรมกลุมในบทเรียนผูสอนใชวิธีการโนมนา วใหผูเรียนคลอยตาม และมีทัศนคติที่ดีกับบทเรียน อันจะนําไปสูความ
ตองการติดตามเนื้อหา และกิจกรรมกลุมที่ไดรับมอบหมาย อีกทั้งยังเปนการสรางความมั่นใจใหแกผูเรียนในเบื้องตนวา
ผูเรียนทุกคนจะสามารถประสบความสําเร็จในการเรียนในรายวิชาตางๆ ได
2) เสาะ ผูสอนตองเสาะหาความรูเดิมของผูเรียน ใชวิธีการตั้งคํ าถามภายในหองเรียนให สมาชิ กแตละกลุ ม
รวมกันคิดหาคําตอบ เพื่อ ที่ผูสอนจะไดทราบถึงภู มิหลัง หรือความรูพื้นฐานของผูเรี ยนแต ละคนที่มีความแตกต างกัน
ผูสอนจะทราบถึงทิศทางในการจัดการเรียนการสอนวา ควรจะเริ่มสอนจากจุดใด และจะสอนอยางไรในความแตกตาง
ของความรูพื้นฐานเดิมของผูเรียนแตละคนที่มีความแตกตางกันผูเรียนจะไดรับการพัฒนามิติการมี สวนรวมทั้งระหวาง
ผูสอน และสมาชิกในกลุม
3) สุขและสนุก เมื่อผูเรียนไดรว มทํากิจกรรมกับสมาชิกในกลุมประกอบกับการบรรยายของผูสอนแลว สงผลให
เกิดความทา ทายของผูเรียน กอใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีม สงผลใหเกิดภาวะผูนํา การแบงงานกันทํ า กระตุนให
ผูเรียนมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองภายในกลุม การทํากิจกรรมกลุมสงผลใหบรรยากาศในการเรียนการสอน
ในรายวิชาบรรยายจะไมเกิดความนาเบื่ออีกตอไป ผูเรียนจะมีความตั้งใจเพิ่มมากขึ้น และมุงมั่นที่จะสร างผลงานผาน
กิจกรรมกลุมที่ผูสอนกําหนดใหทํา ผูเรียนจะมีความสุขและสนุกขณะเรียนรู เกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางเพื่อนรวม
ชั้นเรียน
4) สํ าเร็ จ หลังจากที่ผูเรียนมีแรงบันดาลใจและไดรับ แรงจูงใจในการเรี ยนในรายวิ ชาบรรยายในแต ละครั้ ง
จากการ “สราง” มีประสบการณในการเรียนรูดวยการ “เสาะ” อยางมีความ “สุขและสนุก” จากการรวมทํากิจกรรม
กลุมในชั้นเรียนแลว ผูเรียนจะเขาใจในบทเรียน มีความมั่นใจในความรูและประสบการณที่ตนเองไดรับจากอาจารยผูสอน
และเพื่อนรวมชั้นเรียนผูเรียนสามารถนําเสนอผลงานกิจกรรมกลุมผานเกณฑการประเมินผลหลังจากการเรียนการสอน
โดยดูจากความสามารถของผูเรียน และผลคะแนนในการทํากิจกรรมกลุม จึงถือวาผูเรียนประสบความสําเร็จในรายวิชา
ตางๆ อีกทั้งผูสอนจะรูสึกถึงความสําเร็จ กอใหเกิดความภาคภูมิใจทั้งผูเรียน และผูสอน
5) สุย เปนการผลักดัน และสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูได เร็ว และงายขึ้ น ผู สอนจะใช วิธี การ
แนะนํา (Coaching) โดยใหความสําคัญกับความแตกตางของผูเรียนเป นรายบุคคลอย างใกลชิด เนนการมีสว นรวมใน
ชั้นเรียน ผูสอนจะแนะนําผูเรียนแบบกัลยาณมิตร และปลูกฝงใหผูเรียนเห็นใจเพื่อนที่เรียนชาหรือออนกวา โดยการให
“เพื่อนชวยเพื่อน” เนนการพัฒนาทักษะความสัม พันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ โดยผูสอนดูแลอย างใกลชิด
เกิดเปนมิตรภาพในการรวมกันพัฒนาการเรียนรูในชั้นเรียน ผูเรียนมีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น มีการเอื้อเฟอแบงปน
ใหแกผูที่อยูรวมกันในสังคม และสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูสอนกับผูเรียนอีกดวย
จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาผูเรียนรายวิชาตางๆ ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบสุยโมเดล มีสวนชวยสงเสริม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของแตละสาขาวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 5 ดาน
เพิ่มขึ้น ดังนั้น สุยโมเดลจึงเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดลงมือทํา และมีสวนรวมในกระบวนการเรียน
การสอน (Active Learning) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน โดยเมื่อเปรียบเทียบระหวางการจัดการ
เรียนรูแบบวิธีการบรรยาย (Standard Lecture Format) และการจัดการเรียนรูแบบที่เนนใหผูเรียนไดลงมือทํา และมี
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สว นรวมในกระบวนการเรียนการสอน พบวา วิธีการจั ดการเรียนรูแบบที่เนนให ผูเรียนไดลงมือทํ า และมีสวนรวมใน
กระบวนการเรี ย นการสอนจะช ว ยพั ฒ นาทั ศ นคติ ข องผู เ รี ย น และส ง ผลดี ต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู อี ก ด ว ย
(Armbruster et al., 2009: 203-213) อี กทั้ งวิ ธี การจัดการเรียนรู แบบที่เนนให ผูเรี ยนไดลงมื อทํ า และมี สวนร วมใน
กระบวนการเรี ย นการสอนชว ยเพิ่ มความผู กพั น และเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพของผู เรี ยน (Student Performance) ด ว ย
(Jung et al., 2017: 108-118)
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูดานทักษะทั้ง 5 ดานของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี จากการจัดการเรียนการเรียนรูดวยสุยโมเดลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูดานทักษะทั้ง 5 ดาน
ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจากการจัดการเรียนการเรียนรูดวยสุยโมเดลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี พบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ซึ่งหมายถึงนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจากการจัดการเรียนการเรียนรูดวยสุยโมเดลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี อยูใน “ระดับมาก”
อยางไรก็ตามผูสอนควรรักษาระดับความพึงพอใจของผูเรียน หรือพัฒนาใหดีกวาเดิม ทั้งนี้ปจจุบันมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่งที่ผูสอน หรือผูบริหารมหาวิทยาลัยจําเปนตองทราบผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรู
เนื่องจากสงผลตอภาพลักษณ ชื่อเสียง และความนาเชื่อถือของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับผลการศึกษาของ Henning
et al. (2001: 331-344) ที่อธิบายถึงคุณภาพการสอน และความพึงพอใจของการเรียนรู ซึ่งทั้ง 2 ปจจัยมีสวนสําคัญใน
การสรางความภักดีของผูเรียน (Students’ Loyalty) จากทฤษฎีความพึงพอใจของการเรียนรู (Learning Satisfaction)
เปนแนวคิดที่ประยุกตจากความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) โดยอธิบายวา ความภักดีของผูเรียนมีสวน
สําคัญที่จะชวยเปนกระบอกเสียง และชวยในการบอกตอ (Word of Mouth) ใหผูอื่นไดรับรูถึงความนาเชื่อถือของยี่หอ
(Brand) เชื่อวาผูเรียนเปรียบเสมือนผูบริโภคผลิตภัณฑทางการศึกษา (Education Products) ผูเรียนมีสิท ธิที่จะเลือก
ลงทุนในสถาบันการศึกษาที่ชื่นชอบ (Martensen et al., 2000: 544-553)
นอกเหนือจากคุณภาพการบริการของมหาวิทยาลัย แลวสิ่งอํานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย ผูเรียนจะ
พิ จารณาในเรื่องคุณภาพของหลั กสู ตร กระบวนการจัดการเรียนรู และคุ ณภาพการสอนอี กด ว ย นอกจากนั้ นความ
พึงพอใจของการจัดการเรียนรูยังมีความสัมพันธตอความตั้งใจที่จะเรียนรูอยางตอเนื่องของผูเรียนอีกดวย (Holford and
Patkar, 2003: 108) ซึ่งในที่นี้หมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพรรณีจะต องสรางความเชื่อมั่นทางวิชาการแก ผูเรียน
ชุมชน และสังคม และปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด
แกผูเรียน อันจะนํามาซึ่งการยกระดับ สูการมีมาตรฐานทางการศึกษา และสรางความนาเชื่ อถือใหผูเรียนเลือกที่จะมา
ลงทุนกับทางมหาวิทยาลัยในอนาคต

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห

าวิท
ย

1. ควรนํา ผลการวิจัยในครั้งนี้เผยแพรใหคณาจารยรับทราบเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยพัฒนาเปนกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาที่ใชการสอนแบบบรรยาย เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีทักษะ
ผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ใหมีความเชื่อมโยงกับทักษะที่สังคม และตลาดแรงงานตองการในอนาคต
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาการนํารูปแบบการสอนสุยโมเดลไปใชในรายวิชาอื่นเพิ่มเติ ม
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสุยโมเดลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตอไป
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การศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
A Study of the Administration of the Student Support System by School
Administrators under the Secondary Education Service Area Office 18

ราช
ภัฏ
รำไ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 351 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดวยวิธีการสุมแบบ
แบ งชั้นตามสัดสวน เครื่อ งมือที่ใชในการเก็บ รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราส วนประมาณคา 5 ระดับ ไดค า
อํ า นาจจําแนกอยูระหวา ง 0.34-0.67 และมีคา ความเชื่อ มั่นเทา กั บ 0.91 ส วนสถิ ติที่ ใช ในการวิ เคราะห ข อมู ล ได แก
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) และตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการตรวจสอบความแตกตางของเชฟเฟ (Scheffe')
ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ โดยรวม
แตกตา งกั นอย างไมมีนั ยสํา คั ญ ทางสถิติ 3) การเปรี ยบเที ยบการบริ ห ารระบบดู แลช วยเหลื อ นั กเรี ยนของผู บ ริห าร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน, ผูบริหารสถานศึกษา

Abstract

มห

าวิท
ย

าลัย

The purposes of this research were to study and compare the Administration of the Student
Support System by School Administrators under the Secondary Education Service Area Office 18. The
samples used in this research include 351 school administrators and teachers, under the jurisdiction of the
school district 18. The research instrument used for data collection was the five-rating scale questionnaires
with the discrimination index level of 0.34 - 0.67 and the reliability level of 0.91. The statistics used for data
analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance, and Scheffe’s
method of multiple comparison tests.
The study revealed as follows: 1) The Administration of the Student Support System by School
Administrators under the Secondary Education Service Area Office 18., in each aspect and overall was at the
high level. 2) The comparing the Administration of the Student Support System by School Administrators
under the Secondary Education Service Area Office 18. The overall is not statistically significant difference,
3) The comparing the Administration of the Student Support System by School Administrators under the
Secondary Education Service Area Office 18. Classified by size of overall aspect was statistically significantly
difference at the .05 level.
Keywords: The Student Support System, School Administrators
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดความมุงหมาย
และหลักการจัดการศึกษาที่ตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ การประกันคุณภาพเปนหนาที่
ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปนผูบริหารครูอาจารยและบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษาโดยการดําเนินงาน
จะตองใหผูเกี่ยวของ หรือหนวยงานที่กํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล
พัฒนา ปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพเพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ
เปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคม และประเทศชาติ การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเพื่อ บรรลุเปาประสงค คือ เกง ดี มี สุข สถานศึกษาจึง ตอ งจั ดการเรียนการสอนและจั ดกิ จกรรมที่จะส งเสริ ม
สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเกิดความคิดตระหนักในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ตอตนเอง สังคม ชุมชน
และสิ่ ง แวดล อ ม มี ทั ก ษะชี วิ ต ที่ ดี เ พื่ อ ให ส ามารถดํ า รงตนอยู ใ นสั ง คมร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี ค วามสุ ข (สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 2)
กระทรวงศึกษาธิการไดกํา หนดใหมีการดูแลชว ยเหลื อนั กเรียนอยางรอบด าน เพื่ อดูแลชว ยเหลือนักเรี ยนให
ทันเวลาถูกวิธีเสริมสรางทักษะชีวิต ใหคําปรึกษาอยางทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลชวยเหลือและสงเคราะหนักเรียนที่อยูใน
ครอบครัวที่ประสบปญหาหรือครอบครัวที่ดอยโอกาส โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนอยางเปนองครวม พัฒนากระบวนการ
เสริมสรางความเขมแข็ง และปองกันไมใหเกิดปญหากับนักเรียนในวัยเรียนในดานตางๆ โดยมีครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษา
เปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐาน
คุณภาพและมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552: 9) นโยบายของ
สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดกําหนดแนวทางพัฒนา ระบบดูแลช วยเหลื อนักเรียนที่เข มแข็ ง
ไวดังนี้ 1) พัฒนาเครือขายระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยเนนคุณธรรมนําความรูนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี และวิถีประชาธิปไตยใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 2) ครูที่
ปรึกษา ครูแนะแนว เครือขายเพื่อนชวยเพื่อน เครือขายผูปกครอง และระบบสงเสริม ความประพฤตินักเรียนเพื่อสราง
ภูมิตานทานใหแกเยาวชน รวมทั้งสงเสริมงานอาชีพ และการมีงานทําแกนักเรียนระหวางปดภาคเรียน และ 3) พัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็งเพื่อรองรับการจัดการศึกษาฟรี 15 ป ซึ่งเปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการ
สงเสริมพัฒนา ปองกันและแกไขปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนได ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 จึงกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยโรงเรียนตองมีการวางแผน
ที่ชัดเจนเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนคนที่มีคุณภาพทั้งดา นรา งกาย จิ ตใจ และสติ ปญญามี วิถีชีวิตที่ เปนสุขตามที่สังคม
มุงหวัง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18, 2560: 10)
จากความสําคัญดังกลาวผูวิจัยเห็นถึงความสําคั ญของการบริหารระบบดู แลชวยเหลือนั กเรียนของผูบริหาร
สถานศึ กษา จึ งได ศึกษาการบริหารระบบดูแลชว ยเหลือ นั กเรียนของผู บ ริ ห ารสถานศึกษา สั งกั ดสํา นั กงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอนักเรียนและการบริหาร
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา ใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว

วัตถุประสงคของการวิจัย

มห

1. เพื่ อ ศึกษาการบริห ารระบบดู แลช วยเหลือ นั กเรี ยนของผู บ ริ ห ารสถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา

10
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบ ริหารสถานศึกษาและครู ผูสอนในสถานศึกษา สั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปการศึกษา 2561 จํานวน 351 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 12 คน
และครูผูสอน จํานวน 339 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปการศึกษา 2561 ประกอบดวย
1. ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 129 คน ประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดกลาง จํานวน 3 คน และผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 8 คน
2. ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 339 คน ประกอบดวย ครูผูสอน
โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 18 คน ครูผสู อนโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 59 คน และครูผูสอนโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน
251 คน ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan,
1970: 607-610) และการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดของ
สถานศึกษา เปน ชั้ นในการสุมได กลุมตัวอย า ง จํ านวน 351 คน ประกอบดวย ผู บริ หารสถานศึ กษา จํ า นวน 12 คน
ครูผูสอน จํานวน 339 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามมีจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน
คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย สถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการบริหารระบบดู แลช วยเหลือ นั กเรียนของผู บริ หารสถานศึกษาและครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 18 มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสว นประมาณคา (Rating
Scale ) มี 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอรท (Likert)
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับขั้นตอนโดยศึกษา
วิธีการสรางแบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม และปรึกษาอาจารย
ที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการ
2. สรางแบบสอบถามที่ไดศึกษาแลวนําเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบและ
แกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น
3. นําแบบสอบถามที่ปรับ ปรุงแกไขแลว เสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท า น เพื่ อขอความอนุ เคราะห ในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค
(Index of Item Objective Congruence: IOC) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 64-65) ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
0.80-1.00
4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จากนั้นนําไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมทดลอง ที่เปนผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และนํ า แบบสอบถามมาวิ เคราะหหาคา อํ า นาจจํา แนกเป น
รายข อ โดยใชค า สั ม ประสิท ธิ์ ส หสั ม พั นธ ข องเพี ย ร สั น (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมไดคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม เทากับ 0.34-0.67
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5. นําแบบสอบถามที่หาคาอํานาจจําแนกแลวมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990: 202) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91
6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่นแลวไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนดเพื่อนําผลมาวิเคราะห
ตามวัตถุประสงคและสมมุตฐิ านการวิจัยตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลในการคํานวณหาคาทางสถิติดังกลาว โดยอาศัยการคํานวณจากโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ สถานภาพ และขนาดของสถานศึกษาวิเคราะหโดยหา
คารอยละ
2. ขอมูลเกี่ยวกับ การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนน
3. วิเคราะหขอมูลการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เปรียบเทียบตามสถานภาพ โดยการทดสอบคาที (t-test)
4. วิเคราะหขอมูลการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One –
way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีของเชฟเฟ
(Scheffe')
5. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ทําในรูปตารางประกอบการบรรยาย

ผลการวิจัย

การศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

าลัย

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา

n = 351
จํานวน
รอยละ

รายการ

าวิท
ย

สถานภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอน

รวม

12
339
351

3.40
96.60
100.00

รวม

19
73
259
351

5.40
20.80
73.80
100.00

มห

ขนาดของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
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จากตาราง 1 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน
12 คน คิดเปนรอยละ 3.40 และครูผูสอน จํา นวน 339 คน คิดเปนรอยละ 96.60 จํ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา
จํา นวน 351 คน คิดเป นรอยละ 100.00 ประกอบดวย ขนาดเล็ก จํ า นวน 19 คน คิ ดเป น รอยละ 5.40 ขนาดกลาง
จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 20.80 และขนาดใหญ จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 73.80
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

พพ

ตาราง 2 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับที่ และระดับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดาน
n = 351

การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

x̅

S.D.

ระดับ

0.25

3

มาก

4.02
4.06

0.26
0.25

4
3

มาก
มาก

4. ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน

4.07

0.23

2

มาก

5. ดานการสงตอนักเรียน

4.09

0.28

1

มาก

4.06

0.14

ราช
ภัฏ
รำไ
อันดับที่

ของผูบริหารสถานศึกษา
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล

4.06

2. ดานการดัดกรองนักเรียน
3. ดานการสงเสริมนักเรียน

รวม

มาก

าลัย

จากตาราง 2 แสดงวา การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (x = 4.06) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
อยู ใ นระดั บ มากทุ ก ด า น เรี ย งตามค า เฉลี่ ย จากมากไปหาน อ ย 3 ลํ า ดั บ คื อ ด า นการส ง ต อ นั กเรี ย น ( x.=.4.09)
ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน ( x= 4.07) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล และดานการสงเสริมนักเรียน
(x = 4.06)

มห

าวิท
ย

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูล โดยเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา
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สถานภาพ

x
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
ดานการคัดกรองนักเรียน
ดานการสงเสริมนักเรียน
ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน
ดานการสงตอนักเรียน
รวม
*p≤.05

4.13
4.08
4.26
4.24
4.23
4.19

t

x

4.05
4.02
4.06
4.07
4.09
4.06

S.D.
0.25
0.25
0.24
0.22
0.28
0.13

0.68
0.86
1.66
2.55
1.71
1.38

ราช
ภัฏ
รำไ

1.
2.
3.
4.
5.

S.D.
0.40
0.37
0.43
0.34
0.42
0.33

ครูผูสอน
(n= 339)

p

พพ

การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
ผูบริหารสถานศึกษา

ผูบริหาร
สถานศึกษา
(n = 12)
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ

.51
.39
.13
.01*
.09
.19

จากตาราง 3 แสดงวา การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึ กษาสั งกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดาน
การปองกันและแกไขปญหานักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา

มห

าวิท
ย

าลัย

การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของผูบริหารสถานศึกษา
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. ดานการคัดกรองนักเรียน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
3. ดานการสงเสริมนักเรียน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
4. ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

p

0.349
21.886
22.235

2
348
350

0.175
0.063

2.776

.06

0.148
23.325
23.473

2
348
350

0.074
0.067

1.101

.33

0.126
21.198
21.324

2
348
350

0.063
0.061

1.035

.36

0.317
18.331
18.648

2
348
350

0.158
0.053

3.004

.05*

14
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ดานการสงตอนักเรียน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

1.421

.24

2
348
350

0.066
0.020

3.354

.04*

รวม

0.132
6.864
6.997

*p≤.05

พพ

ภาพรวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รรณ
ี

2
348
350

0.112
0.079

รวม

0.225
27.522
27.747

ราช
ภัฏ
รำไ

จากตาราง 4 แสดงวา การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึ กษามั ธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต า งกั นอย า งมีนัยสํ าคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 จึงมีการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการปองกันและ
แกไขปญหานักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงมีการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ
เชฟเฟ แตเมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูไมพบรายคูใดที่มีระดับความคิดเห็นแตกตางกัน
ตาราง 5 การทดสอบรายคูการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ขนาดของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
*p≤.05

x

4.14
4.07
4.05

ขนาดเล็ก
4.14
-

ขนาดกลาง
4.07
0.07
-

ขนาดใหญ
4.05
0.09
0.02*
-

าลัย

จากตาราง 5 แสดงวา การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาด
ใหญ แตกต างกั นอย า งมี นัย สํา คั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ .05 ส วนสถานศึ ก ษาขนาดเล็ กกั บ สถานศึ กษาขนาดกลางและ
สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

สรุปและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการบริหารระบบดู แลช วยเหลือ นักเรียนของผูบริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดังตอไปนี้
1. การบริ หารระบบดู แลชว ยเหลื อนั กเรียนของผูบ ริหารสถานศึกษา สั ง กั ดสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมอยูในระดับ มาก ทั้งนี้เปนเพราะวา ผู บริหารสถานศึกษาและครูผูสอนตระหนั กและเห็น
ความสําคัญของการดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดมีนโยบายเกี่ยวกับ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและกําหนดแนวทางพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง ไวดงั นี้ 1) พัฒนาเครือขาย
ระบบดู แลช วยเหลือ นั กเรี ยน กิจ กรรมพั ฒนาผู เรี ยน โดยเน นคุ ณธรรมนํา ความรู นอ มนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง
ความสมานฉันท สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตยใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 2) ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว
เครือข ายเพื่อนชวยเพื่อน เครือขา ยผูป กครอง และระบบส งเสริม ความประพฤติ นักเรียนเพื่อสรา งภู มิตานทานให แก
เยาวชน รวมทั้งสงเสริมงานอาชีพ และการมีงานทําแกนักเรียนระหวางปดภาคเรียน และ 3) พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนที่เขมแข็งเพื่อรองรับการจัดการศึกษาฟรี 15 ป ซึ่งเปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการสงเสริมพัฒนา ปองกัน
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ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

และแกไขปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนได ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงกําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยโรงเรียนตองมีการวางแผนที่ชัดเจนเพื่อพัฒนา
นักเรียนใหเปนคนที่มีคุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติ ปญญามีวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคม (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธยมศึ กษา เขต 18, ออนไลน, 2560) จึง ส งผลใหการบริ หารระบบดู แลช วยเหลื อ นักเรี ยนของผู บ ริห าร
สถานศึ กษา สัง กั ดสํ า นั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษามั ธยมศึกษา เขต 18 อยูใ นระดั บ มาก สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
กิตติศักดิ์ จุลมณฑล (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลื อนักเรี ยนโรงเรี ยนมั ธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคล องกับงานวิ จัยของ มาโนช
กุลนาแพง และคณะ (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ชวงชั้น 1-2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ชวงชั้น
1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก
2. การบริ หารระบบดู แลชว ยเหลื อนั กเรียนของผูบ ริหารสถานศึกษา สั ง กั ดสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เปนเพราะวาแนวคิด
เกี่ยวกับความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เด็กและเยาวชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดปญหาสังคม เชน
การติ ด การพนั นนิย มเสี่ ยงโชคการมั่ ว สุ มในหอพั กไม ช อบไปโรงเรี ย นหนี เ รีย นทํ า ร า ยรั ง แกกั น เองหมกมุ น กั บ สื่ อ ที่
ไมสรางสรรคนิยมบริโภคอาหารกรุบกรอบอาหารที่ไมมีประโยชนตอสุขภาพเครียดซึมเศรามองโลกในแงรายไมสนใจตอ
ปญหาสังคม อยา งไรก็ตามสาเหตุ ที่ทําให เด็กและเยาวชนมี พฤติ กรรมที่ ไมเหมาะสมเป น ผลมาจากป จจั ยเสี่ ยงต างๆ
อยางเชน ปจจัยเสี่ยงตอสภาพครอบครัว ปจจัยเสี่ยงจากโรงเรียนปจจัยเสี่ยงจากชุมชนและสังคมปจจัยเสี่ยงจากเพื่อน
ปจจัยเสี่ยงตอบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเล็งเห็นภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นตอเด็กและเยาวชนมากมาย
ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงมีนโยบายสําคัญที่จะตองรวมมือกับทุกฝายเพื่อแกไขปญหาวิธีการหนึ่ง คือ
การนําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาดําเนินการอยางจริงจัง เนื่องจากระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีกระบวนการ
ทํางานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพเปนระบบที่ชวยปองกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดรวมทั้งยังชวยเสริมสรางคุณภาพ
ที่ดีใหแกเด็กและเยาวชน ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา สังคม ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตที่เปนสุข
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552: 3) สอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา เชื้อบัณฑิต (2556: 60-61)
ไดศึ กษาการดํา เนิ นงานระบบดูแลชวยเหลื อ นักเรี ยนศูน ย เครือขา ยโรงเรี ยนที่ 12 ชุ ม พวง สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยเครือขายโรงเรียนที่
12 ชุ มพวง สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษานครราชสี ม า เขต 7 จํ า แนกตามตํ า แหน ง ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผูสอน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองคับ งานวิจัยของ เกี ยรติ ศักดิ์
ชางเรือน (2559:.บทคัดย อ) ไดศึกษาบทบาทการบริหารระบบดูแลชวยเหลื อนั กเรี ยนของผูบริหารสถานศึกษา สั งกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาในจังหวัดสระแกว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา พบวา บทบาทการบริหารระบบ
ดูแลช วยเหลื อนักเรียนของผู บริ หารสถานศึกษาสัง กัดสํา นักงานคณะกรรมการการอาชี วะศึ กษาในจั ง หวั ดสระแก ว
ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. การบริหารระบบดู แลชว ยเหลือนักเรียนของผู บริห ารสถานศึกษา สั ง กั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เปนเพราะวาขนาดของสถานศึกษาที่ตางกันมีการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาตางกั น
สถานศึกษาขนาดเล็กมีการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสูงกวาสถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดใหญ สถานศึกษาขนาดกลางมี การบริ หารระบบดู แลชว ยเหลือ นั กเรี ย นของผู บ ริห ารสถานศึ กษาสูง กว า
สถานศึกษาขนาดใหญเนื่องจากสถานศึกษาขนาดใหญมีจํา นวนนักเรี ยนมากทํ าใหการดูแลช วยเหลือนักเรียนไม ท่ัวถึง
รวมถึ งการดู แลช วยเหลื อ นักเรียนอยา งรอบดาน เพื่ อดู แ ลช วยเหลือนั กเรียนให ทัน เวลาถู กวิ ธี เสริ ม สรา งทักษะชี วิต
ให คํา ปรึกษาอยา งทั่ว ถึง ตลอดถึงการดูแลชวยเหลือและสงเคราะหนักเรียนที่ อยูในครอบครั ว ที่ ป ระสบป ญหา หรื อ
ครอบครัวที่ดอยโอกาส โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนอยางเปนองครวม พัฒนากระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งและ
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ปองกันไมใหเกิดปญหากับนักเรียนในวัยเรียนในดานตางๆ ที่มีผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะทางสังคม รวมถึง
เปนการพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ ผูปกครอง และหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริ ม
คุณธรรมและแกปญหาพฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เรงแกปญหายาเสพติดและเพศศึกษาใน
โรงเรียนเปนระบบ มีคุณภาพสามารถตรวจสอบไดและสงเสริมใหสถานศึกษาทํางานเปนเครือขายกับสถาบันทางศาสนา
ผูปกครอง และหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมคุณธรรมและแกปญหาพฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน เรงแกปญหายาเสพติดและเพศศึกษาในโรงเรียนการดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ การสงเสริม พัฒนา ปองกัน
และแก ไขปญหาเพื่ อใหนักเรี ยนไดพัฒนาเต็ มศักยภาพ มี คุณลักษณะอันพึ ง ประสงค มี ภู มิคุมกั นทางจิ ตใจที่เข มแข็ ง
มีคุณภาพชีวิตที่ ดี มีทักษะในการดํารงชีวิตและรอดพน จากวิกฤติ ทั้ง ปวง ระบบการดู แลชว ยเหลือ เป นกระบวนการ
ดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนชัดเจน พรอมทั้งวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน และมี
หลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได โดยมีครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานโดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน
ผูบริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552: 9) สอดคลองกับงานวิจัยของ อะหมัด หลีสันมะหมั ด (2555:
บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา อําเภอสิงหนคร สังกั ดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 พบวา การบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา อําเภอ
สิงหนคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดลนภา พันอินากูล (2555: บทคั ดย อ) ไดศึกษาการ
ดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พบวา การดําเนินการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกตางกั น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

มห

าวิท
ย

าลัย

จากการศึก ษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือ นักเรียนของผู บริหารสถานศึ กษา สั งกัดสํา นั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผูวิจัยมี ขอเสนอแนะดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการคัดกรอง นักเรียนเกี่ยวกับการทํา
ความเขาใจกับนักเรียนและผูปกครองเกี่ยวกับจุดประสงคของการคัดกรองนักเรียน ควรมีการดําเนินการใหทุกฝายมีสวน
รวมในการกําหนดเกณฑการคัดกรองนักเรียน โดยใชเกณฑเดียวกันในการคัดกรองนักเรียน และมีการกําหนดเกณฑและ
ตัวบงชี้ในการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน
2. ผู บริ หารสถานศึกษาควรมีการบริหารระบบดู แลช วยเหลื อ นั กเรี ยนดานการรู จักนักเรีย นเปนรายบุ คคล
เกี่ยวกับผูปกครองใหความรวมมือกับครูประจําชั้นในการใหขอมูลนักเรียน มีการบริหารจัดการขอมูลดานพฤติกรรมขอมูล
การขาดเรียนของนักเรียน มีระบบติดตามนักเรียนจากครูที่ปรึกษาหรือครูประจําชั้น และมีสารสนเทศจากการเยี่ยมบาน
นักเรียนเพื่อทราบพฤติกรรมนักเรียนขณะอยูบานและสภาพความเปนอยูภายในครอบครัว
3. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการส งเสริมนักเรียน เกี่ยวกับการ
กําหนดนโยบายใหครูที่ปรึกษาประชุมกลุมเพื่อปรึกษาปญหาของนักเรียนเปนรายกรณี มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อปองกันแกไขปญหาของนักเรียนและมี การติดตามดูแลชวยเหลือนั กเรียนกลุมเสี่ ยงและกลุ มมี ปญหาอยา งใกลชิด
ตอเนื่องใหความชวยเหลือโดยยึดหลักเมตตาธรรมและใชจิตวิทยา
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลในการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. ควรพัฒนารูปแบบการการคัดกรองนักเรียนใหมีประสิทธิภาพในการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
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การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว
A Study of The Leadership of Administrators in Basic Education Schools under
Sakaeo Primary Education Area Office
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั ด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระแก ว จํ า แนกตามเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและขนาดของสถานศึ ก ษา
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู ส อน.สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาสระแก ว เขต 1 และเขต 2 จํ านวน 351.คน ได มาด วยวิธี การใช ตารางเที ยบของเครจซี่ และมอร แกน
(Krejcie.and.Morgan) และสุ มแบบแบงชั้นตามสัดส ว น เครื่อ งมือ ที่ใ ชใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ลเป น แบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.27-0.90 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 สวนสถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One.-.way.ANOVA) และตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการตรวจสอบความแตกตางของ
เชฟเฟ (Scheffe')
ผลการวิ จัย พบว า 1) ภาวะผู นํ า ของผู บ ริห ารสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน สัง กั ดสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเที ยบภาวะผูนํา ของผู บ ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน สั งกั ด
สํ า นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว จํา แนกตามขนาดของสถานศึ กษา ภาวะผู นํา แบบเปลี่ ยนสภาพ
โดยรวมแตกต างกั นอย า งไมมีนัยสํา คัญ ทางสถิติ ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน โดยรวมแตกต างกัน อยา งไม มีนัย สํ าคั ญ
ทางสถิติ ซึ่งผลจากการวิจัยจะทําใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพตอไป
คําสําคัญ: ภาวะผูนํา, ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract

มห

าวิท
ย

The purpose of this research were to study and compare the leadership of basic school
administrators under the Office of Sakaeo Primary Education Service Area classified by educational area
and school size. The sample size of 351 administrators and teachers under of Sakaeo Primary
Educational Service Area, area 1 and zone 2 was determined by Krejcie and Morgan random stratified
proportion method. The instrument for data collection was a five- rating scale questionnaire. The
discrimination ranged from 0.27 to 0.90, and the reliability was at 0.95.The statistical analysis method
used were: percentage, mean, standard deviation, t- test, one- way analysis of variance ( One - way
ANOVA) and Scheffe’s method was used to compare the pairs.
The results showed that : 1) The leadership of basic school administrators under the Office of
Sakaeo Primary Education Service Area overall and each aspect were at a high level, 2) The comparison
results of leadership of basic school administrators under The Office of Sakaeo Primary Education
Service Area classified by educational area overall and each aspect differences was not statistically
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significant,.3) The comparison results of leadership of basic school administrators under the Office of
Sakaeo Primary Education Service Area classified by school size transformational leadership in overall
was not statistically significant difference Exchange leadership in overall was not statistically significant
differences The result of the research will enable school administrators to used as a guideline to
develop the management planning of school administrators for further efficiency.
Keywords: Leadership, Administrators in Basic Education Schools
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การพัฒนาสังคมอันนําไปสูการพัฒนาประเทศโดยสวนรวมนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาไปพรอมกัน
ในหลายดาน ทั้งการพัฒนาสภาพทางรางกาย ทางจิตใจ และความรูสึกของมนุษย จึงไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก ไ ขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่ ง เป นกรอบหลั ก ในการทํ า การปฏิ รู ป
การศึก ษาทั้งระบบโดยมุงกระจายอํา นาจการบริหาร และการจั ดการศึกษาจากส วนกลางไปยั ง สถานศึกษา องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน ซึ่งมุงหวังจะใหเปนการเพิ่มประสิทธิผล ในการจัดการศึกษา และตอบสนองความตองการ
ของชุ ม ชนให ก ระทรวงกระจายอํ า นาจการบริ ห ารและการจั ดการศึ ก ษา ทั้ ง ด า นการบริ ห ารวิ ช าการ การบริ ห าร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาโดยตรง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553: 19)
การที่ผูบริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพไดนั้นยอมตองมีภาวะผูนําในการบริหารงาน
คุณภาพของสถานศึกษาขึ้นอยูกับกระบวนการบริหารภายในสถานศึ กษาที่ ผู บริหารตองแสดงบทบาทความเปนผูนํา
และทํางานรวมกับบุคลากร โดยใหบุคลากรมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ มีความพอใจและมีความสุขในการทํางาน
การบริห ารสถานศึ ก ษา ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ นมั ก ขึ้ น กั บลั กษณะผู นํา ของผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาเป น สํ า คั ญ ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาจะตองมีภาวะผูนํา และวิธีการใชอํานาจของผูบริหาร (สุมาพร ทําทอง, 2554: 1) ผูนําเปนองคประกอบที่
สําคัญตอการบริหารงาน เพราะผูนําเปนตัวแทนองคกร เปนจุดรวมพลังของบุคคลในองคกร เปนบุคคลที่ ไดรับการยอมรับ
อยางเปนทางการหรือไมเปนทางการดวยความเต็มใจ หรือไมเต็มใจจากสมาชิกในแตละสถานการณ เพื่อทําหนาที่นําพา
หมูคณะใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชอํานาจที่เขามีในการโนมนาวและกระตุนใหสมาชิกปฏิบัติงาน
อยางเต็มที่ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2551: 120) ผูนําอาจแสดงพฤติ กรรมที่เปนผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ และผู นําแบบ
แลกเปลี่ยนขึ้ นอยู กับ สถานการณ ภาวะผู นําแบบเปลี่ ยนสภาพมีคุณลั กษณะที่ กอ ให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง เช น การ
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน กลยุทธและวัฒนธรรมขององคกร สงเสริมการริเริ่มสรางสรรคดานผลงาน ผูนําแบบแลกเปลี่ยน
คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม โดยที่ผูนํายอมรับความตองการของผูตามดวยการใชวัตถุสิ่งของมีคา
ตามที่ตองการ แตมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนใหผูตามทํางานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด ผูตามก็จะไดรางวัลตอบแทนเปนการ
แลกเปลี่ยน ผูนําแบบแลกเปลี่ยนจึงเนนใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ
ของภาวะผูนําทั้งสองแบบขึ้นอยูกับความเชื่อวาผูนําที่ประสบความสําเร็จนั้นตองวัดจากความมีประสิทธิภาพและความมี
ประสิ ทธิผล ผูนําจึ งจําเปนตองมีทั้ง ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพพรอมกับความเปนผู นําแบบแลกเปลี่ยน ทั้ งนี้จะตอง
คํานึงถึงสถานการณนั้น ๆ เปนสําคัญ (Bass, 1985: 56) ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว เขต 1 และสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก ว เขต 2 มี บทบาทสํ าคัญ ในการ
บริหารและจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามที่กฎหมายกําหนด โดยนํานโยบาย กฎระเบียบ เกณฑและมาตรฐานที่
กําหนดดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ ผูบริหารในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารสถานศึกษาเพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษา สนองตอพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาแนวทางการบริหารการศึกษาจังหวัดสระแกว ซึ่งจะตองขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาไปสูเปาหมายใหผูเรียนเปน คนดี คนเกง มีสุข (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว
เขต 1, 2561: 42)
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จากความสําคัญดังกลาวจะเห็นไดวา ภาวะผู นําของผูบริหาร มีความสําคั ญตอผูบ ริหารสถานศึ กษา ผู วิจัยจึง
สนใจศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ และภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว สําหรับนําไปใช
เปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา

มห

าวิท
ย

าลัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใ ชใ นการวิ จั ย ได แ ก ผู บ ริ ห ารสถานศึก ษาและครูผู ส อน สั ง กั ดสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระแกว เขต 1 และ เขต 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 3,735 คน
กลุ ม ตั ว อย างที่ ใ ช ในการวิจั ย ในครั้ ง นี้ ไดแ ก ผูบ ริห ารสถานศึ กษาและครูผู สอน สั ง กั ดสํ า นั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 และ เขต 2 ปการศึกษา 2561 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเทียบหา
กลุมตั วอยางของเครจซี่แ ละมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) และการสุ มแบบแบ งชั้ นตามสั ดส วน
(Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดของสถานศึกษาเปนชั้นในการสุมไดกลุมตัวอยาง จํานวน
351 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก จํา นวน 12 คน ครูผูสอน จํานวน 83 คน ผูบ ริหารสถานศึกษา
ขนาดกลาง จํา นวน 13 คน ครูผูสอน จํานวน 206 คน และผูบ ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ จํ านวน 1 คน ครูผูสอน
จํานวน 36 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามมีจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน
คือ
ตอนที่.1.เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เขตพื้นที่การศึกษา และ
ขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว ซึ่งกําหนดคะแนนแบงเปน 5 ระดับ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตาม ลําดับขั้นตอนโดยศึกษา
วิธีการสรางแบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม และปรึกษาอาจารย
ที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการ
2..สรางแบบสอบถามตามที่ไดศึกษาแลวนําเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ
และแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น
3.,นํ าแบบสอบถามที่ป รับปรุงแกไขแลวเสนอผูทรงคุณ วุฒิ จํา นวน 5 ท า น เพื่ อขอความอนุ เคราะห ในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค
(Index of item Objective Congruence : IOC) ซึ่งไดคา ดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00
4..ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธจากนั้น
นํ าไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมทดลองที่เป นผู บริ หารสถานศึ กษา ครูผูสอน สัง กั ดสํ า นั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษา
ประถมศึ กษาสระแกวที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30.คน และนําแบบสอบถามมาวิ เคราะห หาคา อํ านาจจํ า แนกเป น
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ราช
ภัฏ
รำไ
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รายขอ โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s.Product.Moment.Corrlation.Coefficient) ระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวม.ไดคาอํานาจจําแนก เทากับ 0.27-0.90
5.,นําแบบสอบถามที่หาคาอํานาจจําแนกแลวมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหา
คา สัมประสิทธิ์แอลฟ า (  - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ธานิ นทร ศิ ลป จารุ , 2550: 55) ไดคา ความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ 0.95
6..นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่นแลวไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนดเพื่อนําผลมาวิเคราะห
ตามวัตถุประสงคและสมมุตฐิ านการวิจัยตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลในการคํานวณหาคาทางสถิติดังกลาว โดยอาศัยการคํานวณจากโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1..ขอ มูลเกี่ย วกั บสถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม คื อ เขตพื้ นที่ก ารศึ กษา และขนาดของสถานศึ กษา
วิเคราะหโดยหาคารอยละ
2..ขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนํา คาเฉลี่ ยไปเปรียบเที ยบกับ เกณฑใ นการแปล
ความหมายเปนชวงคะแนน
3..วิเคราะหขอมูลการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว เปรียบเทียบตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยการทดสอบคาที (t-test)
4..วิเคราะหขอมูลการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาสระแกว เปรีย บเทียบตามขนาดของสถานศึ กษา โดยวิ เคราะห ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way.
ANOVA) เมื่ อ พบความแตกต างอยา งมีนัย สํ าคั ญทางสถิ ติ จะตรวจสอบความแตกต า งเป น รายคู ตามวิ ธี ข องเชฟเฟ
(Scheffe')
5..นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ทําในรูปตารางประกอบบรรยาย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. คํานวณคาสถิติพื้นฐาน
1.1 คารอยละ (%)
1.2 คาเฉลี่ย ( X )
1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิตทิ ี่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of item Objective
Congruence: IOC)
2.2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
2.3 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (- Coefficient) ตามวิธีของ
ครอนบาค (Cronbach)
3. สถิตทิ ี่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 การทดสอบคาที (t-test)
3.2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางใชวิธีการ
ทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe')

22
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

รรณ
ี

ผลการวิจัย
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
จํานวน

รายการ

(n = 351)

พพ

1. เขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1
สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
รวม
2. ขนาดของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียน 1-120 คน)
ขนาดกลาง (จํานวนนักเรียน 121-300 คน)
ขนาดใหญ (จํานวนนักเรียน ตั้งแต 301 คนขึ้นไป)
รวม

รอยละ

51.00
49.00
100.00

ราช
ภัฏ
รำไ

179
172
351

95
219
37
351

27.07
62.39
10.54
100.00

จากตาราง 1 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 จํานวน
179 คน คิดเปนรอยละ 51.00.เขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จํานวน 172.คน คิดเปนรอยละ 49.00.
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 27.07 ปฏิ บัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน
219 คน คิดเปนรอยละ 62.39 และปฏิบัตงิ านในสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 10.54
ตอนที่ 2.ผลการวิ เคราะหข อ มูล ภาวะผูนํ าของผู บ ริห ารสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน สั งกั ดสํา นั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา

าลัย

ตาราง 2 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว โดยรวมและรายดาน
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

x
4.45
4.49
4.47
4.41
4.44
4.15
4.47
3.82
4.30

าวิท
ย

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
1. ความมีบารมี
2. การดลใจ
3 การกระตุนการใชปญญา
4 การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
1. การใหรางวัลอยางเหมาะสม
2. การบริหารแบบวางเฉย
รวม

n = 351
S.D.
อันดับที่
0.46
0.47
1
0.45
2
0.53
4
0.51
3
0.59
0.50
1
0.87
2
0.49

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มห

จากตาราง.2.แสดงว า.ภาวะผู นํา ของผูบริห ารสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน สั ง กั ดสํ า นั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสระแกว โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก
เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ความมีบารมี.การดลใจ.และการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล เมื่อพิจารณา
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ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การใหรางวัลอยาง
เหมาะสม และการบริหารแบบวางเฉย

ตอนที่ 3.ผลการวิเคราะหขอมูล เปรียบเที ยบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา

พพ

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว โดยรวมและรายดาน จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา

ราช
ภัฏ
รำไ

เขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ประถมศึกษสระแกว เขต 2
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
(n = 179)
(n = 172)
S.D.
S.D.
x
x
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
4.42
0.48
4.48
0.44
1. ความมีบารมี
4.47
0.49
4.52
0.45
2. การดลใจ
4.45
0.46
4.50
0.42
3 การกระตุนการใชปญญา
4.38
0.55
4.45
0.51
4 การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล
4.40
0.52
4.47
0.50
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
4.09
0.58
4.21
0.60
1. การใหรางวัลอยางเหมาะสม
4.45
0.50
4.49
0.51
2. การบริหารแบบวางเฉย
3.73
0.87
3.92
0.87
รวม
4.26
0.49
4.34
0.49
*p ≤ .05

t

p

-1.12
-0.77
-1.05
-1.13
-1.27
-1.82
-0.79
-2.00
-1.62

0.09
0.14
0.14
0.15
0.20
0.90
0.70
0.57
0.96

าลัย

จากตาราง 3.แสดงวา ภาวะผู นํา ของผู บริหารสถานศึกษาขั้ นพื้น ฐาน สั งกัดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา
ประถมศึ กษาสระแก ว จํา แนกตามเขตพื้ นที่การศึกษา โดยรวมและรายด าน พบว า แตกตา งกั นอย างไม มีนัยสํา คั ญ
ทางสถิติ
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา

มห

าวิท
ย

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
1. ความมีบารมี
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. การดลใจ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

p

2.73
75.80
78.53

2
348
350

1.37
0.22

6.27

0.00*

0.66
68.68
69.34

2
348
350

0.33
0.20

1.67

0.19
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348
350

0.42
0.28

1.51

0.22

1.68
89.19
90.87

2
348
350

0.84
0.26

3.27

0.34

2.04
86.32
88.37

2
348
350

1.02
0.25

3.64
260.65
264.29

2
348
350

1.82
0.75

2.43

0.09

1.23
82.81
84.04

2
348
350

0.61
0.24

2.58

0.08
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0.84
96.57
97.41

4.12

0.02

ราช
ภัฏ
รำไ

3. การกระตุนการใชปญญา
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
4. การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
1. การใหรางวัลอยางเหมาะสม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. การบริหารแบบวางเฉย
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ภาพรวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
*p ≤ .05

าลัย

จากตาราง 4.แสดงว า ภาวะผูนํา ของผูบ ริห ารสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สั งกั ดสํ านักงาน เขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เมื่ อพิ จารณาภาวะผูนําแบบเปลี่ ยนสภาพ โดยรวม.พบว า
แตกตางกันอยางไมมีนัย สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป นรายด า น พบว า ความมีบารมี แตกตางกั นอยา งมี นัยสํา คั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน โดยรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตาราง 5 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ความมีบารมี จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา

าวิท
ย

ขนาดของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
*p ≤ .05

ขนาดเล็ก
4.60
-

x

4.60
4.42
4.58

ขนาดกลาง
4.42
0.18*
-

ขนาดใหญ
4.58
0.02
-0.16
-

มห

จากตาราง 5 แสดงว า ภาวะผูนํ าของผูบ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน สั ง กัดสํา นั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ความมีบารมี พบวา สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ขนาดกลาง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ และ
สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
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สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

าลัย
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รรณ
ี

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว ดังตอไปนี้
1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก ว
โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว
มีความรูความสามารถเปนผูที่มีศิลปะ หรือกระบวนการที่มีอิทธิพลเหนือคน มีการกระตุนใหความรวมมือปฏิบัติงานตาม
ผูนําดวยศรัทธานับ ถือดว ยความเต็มใจอยางประสานสัมพันธกันจนทํา ใหงานสํา เร็ จตามเป าหมายของกลุ มไดอ ย างมี
ประสิทธิภาพ (ศิริพง พงศศรีโรจน, 2552: 196) สอดคลองกับ บรรพต รักงาม (2555: 11) ที่กลาววา ผูนําในองคกรหรือ
สถานศึกษาเป นผูที่มีบ ทบาทสํ าคัญอยา งยิ่งต อการทํางานของบุคลากรหรือ ผูใต บังคับ บัญชาและตอผลงานโดยรวม
ทั้งหมดขององคกร ทั้งนี้เพราะผูนําหรือผูบริหารนั้น เปนผูควบคุม ดูแล และมีอิทธิพลตอการดําเนินงาน ซึ่งทําใหผลการ
ปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร สําหรับการบริหารงานขององคกรหรือสถานศึกษาใดก็ตาม ผูนํา
จึงเปรียบดังหลักสําคัญในการดําเนินงานและเปนผูที่สําคัญยิ่งสําหรับความสําเร็จของงานดานตางๆ โดยรวมจึงเห็นไดวา
ภาวะผู นํา นั้น สั มพั นธ กับ ความสํ า เร็จ ขององค กรหรื อ สถานศึ กษาซึ่ ง เป น สิ่ งที่ สะท อ นให เ ห็น ประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ปฏิบัติงานในองคกรไดเปนอยางดี และสอดคลองกับแนวคิดของ (Bass, 1985: 545) ที่ไดใหความหมายของภาวะผูนํา
ไววา หมายถึง ภาวะผูนําวาเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง ผูนําตองเปนผูเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผูตามตองไดผล
เกินเปาหมายที่กําหนด ทัศนคติ ความเชื่อ ความเชื่อมั่นและความตองการไดรับการเปลี่ยนแปลงจากระดับต่ําไปสูระดับ
ทีส่ ูงกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภวัฒน บุตรกูล และคณะ (2561: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองคการของสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริ หารสถานศึกษา จั งหวัดจันทบุรี สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา ภาวะผูนํา ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํา นักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. การเปรี ย บเที ย บภาวะผู นํ า ของผู บ ริห ารสถานศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน สั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระแกว.จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา.โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้
อาจเนื่องจากการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูที่มีภ าวะผูนํา มี วิสัยทั ศน มี เป าหมายที่ ชัดเจน มี ความคิดริเริ่ ม
มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาหมายที่วางไว มีความสามารถในการจั ดการองคกร มอบหมายงานใหได
เหมาะกับศักยภาพของบุคลากร และมีความยุติธรรมสอดรับกับปริมาณงานใชหลักธรรมาภิบาลและหลักการมีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษา ในปจจุบันสิ่งที่ทาทายความสามารถของผูบริหารอีกประการหนึ่ง คือการสรางเจตคติที่ดีใหเกิด
ต อ บุ ค ลากรทุ กคนในสถานศึ กษา ตระหนัก ความรับ ผิ ด ชอบหน า ที่ ทั้ งงานด า นการสอน และด า นงานพิ เศษที่ ได รั บ
มอบหมาย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560: 2-3) กําหนดนโยบายปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วา
เรงรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ
ทันสมัย ทันเหตุการณ ใหสําเร็จอยางเปนรูปธรรม พัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษาใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
โดยเฉพาะทักษะการอาน.เขียน และการคิด เพื่อใหมีความพรอมเขาสูการศึกษาระดับสูง ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู
และผูบริหารสถานศึกษา.ใหครูเปนผูที่มีความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผูบริหาร
สถานศึ กษามีความสามารถในการบริหารจัดการ ครูและผูบ ริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแก ผูเรียน
สรางระบบใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนองคกรคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบของโรงเรียนใหเปน
แบบรวมคิด รวมทํา การมีสวนรวมและการประสานงาน สามารถใชเครือขายการพัฒนาการศึกษาระหวางโรงเรียนกับ
โรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรเอกชน การบริหารงานบุคคล มุงเนนความถูกตองเหมาะสมและเป น
ธรรม สอดคลองกับ งานวิจัยของ ดารุณี พิ พั ฒนผล และคณะ (2552: บทคัด ย อ ) ได ศึกษา ภาวะผู นํา ของผู บ ริ หาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา การศึกษาภาวะผูนํา
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ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยรวมครูมีความคิดเห็น
ตอภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. การเปรี ย บเที ย บภาวะผู นํ า ของผู บ ริห ารสถานศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน สั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามขนาดของสถานศึ กษา เมื่อพิจารณา ภาวะผูนํา แบบเปลี่ยนสภาพ โดยรวม.พบว า
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน โดยรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยางไม มี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพเปนพฤติกรรมที่ผูบริหารมีอิทธิพลตอผูรวมงาน โดย
เปลี่ยนแปลงความพยายามที่คาดหวังพัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับที่สูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิด
ความตระหนักรูในพันธกิจและวิสัยทัศนขององคกร (ณัทลาวัลย สารสุข, 2553: 7) สอดคลองกับ เกตุศิรินทร เพ็ชรบูรณ
(2556: 15) ที่ไดกลาววา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพเปนความสามารถของผูบริหารในการยกระดับแรงจูงใจของผูตาม
กระตุนใหผูตามมีความตองการ และเห็นคุณคามากกวา ที่เปนอยู ตลอดจนการที่จะบรรลุ วัตถุประสงค โดยไมคํานึงถึง
ประโยชนสวนตัว สอดคลองกับงานวิจัยของ บุหงา วิริยะ (2553: 111-114) ได ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู บ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว า ผู บ ริ หารสถานศึกษา รองผูบ ริ หาร
สถานศึกษา และครูผูสอน ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวม และรายดา นแตกต างกันอยาง
ไมนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ภิรมย ถิ่นถาวร (2551: 77) ไดศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของขาราชการครู ในอําเภอบานโพธิ์ สังกัดสํา นักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 พบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของขาราชการครู โรงเรียน
ในอําเภอบานโพธิ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยจําแนกตามประเภทของสถานศึกษาแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน เปนปฏิสัมพันธที่ผูนําติดตอกับผูตามเพื่อ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่งึ กันและกัน ผูนําจะใชรางวัลเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อแลกเปลี่ยนกับความสําเร็จใน
การทํางานถือวา ผูนําและผูตามอยูในระดับ ขั้นแรกตามทฤษฎีความตองการลําดั บ ขั้นของมาสโลว (สมมารถ สู รโรคา,
2553: 21) สอดคลองกับ Bass (1985: 103) ที่ไดกลาววา ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน เปนการที่ผูนําทําใหผูตามมีความ
พยายามที่คาดหวัง และปฏิบัติตามที่คาดหวัง โดยผูนําใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงอยางเหมาะสม ทําใหผูตาม
มีความเชื่อ มั่นที่ จะปฏิ บัติง านตามบทบาทและเห็นคุณคา ของผลลัพธที่กําหนด ซึ่งผูนํา จะต องรู ถึ งสิ่ งที่ ผูตามจะตอ ง
ปฏิบัติงานใหไดผลลัพธที่ตองการ และทําใหผูตามเขาใจในบทบาทรวมทั้งตระหนักถึงความตองการของผูตาม บอกถึง
วิธีการที่ตองการของผูตามจะไดรบั การแลกเปลี่ยนเมื่อปฏิบัตงิ านไดบรรลุผลตามที่กําหนด สอดคลองกับงานวิจัยของ อารี
กังสานุกูล (2553: 117-121) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํ านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนก
ตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชวนชิด รักเถาว
(2552: 88-89) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูและผูบริหารโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดปตตานี พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูและผูบริหารโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดปตตานี ที่มีขนาดของโรงเรียนแตกตางกัน ทั้งภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห

จากการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
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ขอเสนอแนะทั่วไป
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
1. ภาวะผูนํ า ของผู บริ ห ารสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานเกี่ ยวกั บ การกระตุ นการใช ป ญ ญา ควรมี การกระตุ น ให
ผูใตบังคับ บัญชาพยายามตั้งคําถามหรือขอสันนิษ ฐานในเชิงสรา งสรรค สามารถแนะวิธี การและแนวทางในการแก ไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงานใหผูใตบังคับบัญชา และมีการกระตุนใหมีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงานดวยวิธีการ
ที่สรางสรรคเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ
2. ภาวะผูนํ า ของผูบ ริห ารสถานศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน เกี่ ยวกั บ การมุ ง ความสั ม พั น ธ เป นรายบุ คคล ควรสร า ง
ความมั่นใจในการปฏิบั ติงานใหแกผูใตบังคับบั ญชาทุกคนอยา งทั่วถึง มีความสามารถสรางบรรยากาศในการทํางานที่
กอใหเกิดความเกื้อกูล เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งใหความสนใจและแกปญหาใหกับผูใตบังคับบัญชาที่มีปญหา
มากในการปฏิบัติงานเพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในสถานศึกษา
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการบริหารแบบวางเฉย ผูบริหารสถานศึกษาไมควร
วางเฉยที่จะไมเขาไปแกไขปญหาจนกวา ปญหาจะมีความผิดพลาดถึงขั้นรุนแรง หรือ ใชแนวทางปฏิบั ติงานตามที่เคย
ปฏิบัติมาแตเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง เสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานแบบเดิมแกผูที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงาน ควรมี
การเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและผูใตบังคับบัญชามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงิ าน
2. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการใหรางวัลอยางเหมาะสม ควรใหการยอมรับใน
ผลงานของผูใตบังคับบัญชาเมื่อทํางานสําเร็จตามเปาหมาย คอยใหกําลังใจในการปฏิบัติงาน เมื่องานไมบรรลุผล และให
ความยุติธรรมแกผใู ตบังคับบัญชาในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดานความมีบารมีที่สงผลตอการบริหารงานของสถานศึกษา
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดานความมีบารมีตามความคิดเห็น
ของครูในสถานศึกษา
3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานความมีบารมี
ตามความพึงพอใจของครูในสถานศึกษา
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก
Job Motivation for Professional Teachers under the Jurisdiction of
Technical Colleges in Eastern Region

ราช
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แรงจูงใจในการทํางานเปนสิ่งที่มีความสําคัญ หากสมาชิกในองคกรไดรับแรงจูงใจ ก็จะทําใหรสู ึกมีแรงผลักดัน
ในการทํ า งานเพิ่ มขึ้ น จึงสง ผลใหการปฏิ บั ติงานเปน ไปอย า งความราบรื่ น และองค กรก็ จะประสบความสํ าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน และสถานที่ตั้งของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง
ที่ใช ในการวิจัย ประกอบดวย ครูซ่ึงปฏิบัติงานอยูในสังกัดวิทยาลั ยเทคนิคของภาคตะวั นออก จํานวน 276 คนโดยใช
ตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ ใชในการรวบรวมขอมู ล
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคา อํานาจจําแนกอยูระหวาง .38 - .92 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ
.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจั ยพบวา 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สั งกัดวิทยาลัยเทคนิ คในภาคตะวั นออก ดานปจจั ย
กระตุน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานของครู สังกัดวิ ทยาลัย
เทคนิคในภาคตะวันออก จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบแจงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก จําแนกตาม
สถานที่ ตั้งของวิท ยาลัยเทคนิค โดยภาพรวมแตกต างกันอย างมี นัยสํ า คัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ผูบ ริหารสถานศึ กษา
สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการสรางขวัญกําลังใจใหครูสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
คําสําคัญ: แรงจูงใจ, การปฏิบัติงาน, วิทยาลัยเทคนิค
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Motivation for working is an important. If the members of the organization are motivated.
It makes sense to have more driving force. The results are smooth and the organization will achieve its
intended. Researchers have studied job motivation for professional teachers under the jurisdiction of
Technical Colleges in Eastern Region. The purposes of this research were to study and compare job
motivation for professional teachers under the jurisdiction of Technical college in Eastern region
classified by working experience and geographical location of technical colleges. The research sample
derived from Krejcie and Morgan’s comparative table included 276 teachers who are working at
technical colleges in Eastern region through stratified random sampling. Instrument for data collection
was a 5-rating scale constructed questionnaire. Discrimination power was between 0.38-0.92 coupled
with the reliability was 0.98. The data were analyzed by using percentage, arithmetic mean, standard
deviation, t-test and one-way analysis of variance.
The research findings revealed that; 1) Job motivation for professional teacher under the
jurisdiction of terminal colleges in eastern region in terms of overall and individual perspectives was
reached at the high level; 2) The comparison of job motivation for professional teacher classified by
working experience in overall and each aspect was not statistically significant difference; 3) The
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comparison of job motivation for professional teacher classified by geographical location of technical
colleges was statistically significant difference at the .05 level. Based on the results of the research,
high school administrators can use the research results as a guideline to build morale for teachers to
work effectively and will affect learners' learning according to the whole educational reform approach
Keywords: Job Motivation, Performance, Technical Colleges
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การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปจจุบันทําใหบุคคลตองปรับตัวอยูตลอดเวลา ไมวาจะ
เปนชีวิตในครอบครัว โรงเรียน หรือการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม ขณะเดียวกันแตละบุคคลก็มีความปรารถนาและความ
ตองการที่แตกตางกัน เราจึงตองเรียนรูที่จะมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นและเขาใจความตองการของแตละบุคคล ผูบังคับบัญชา
ต อ งการความซื่อ สัตย ความรั บ ผิดชอบ ความขยั นหมั่นเพี ยรและความตั้ งใจของผู ปฏิ บั ติงานทุ กคน ในทางกลั บ กั น
ผูใตบังคับบัญชาก็ตองการหัวหนาที่มีความเขาใจถึงปญหาในการทํางานของตนเชนกัน ปญหาเหลานี้มีผลกระทบตอการ
ทํ า งานในองค การอย า งมากโดยเฉพาะประสิ ทธิ ภ าพของการทํ างาน และผลผลิ ตขององค ก าร เช น ถ า บุ คลากรใน
หนวยงานไมพอใจในการทํางาน ขาดขวัญกําลังใจที่ดียอมทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง บางครั้งอาจมีการนัด
หยุดงาน หนีงาน หรือลาออก สงผลเสียหายตอองคการทําใหงานลาชาหรือเสร็จไมทันตามที่กําหนดไว (สมุทร ชํานาญ,
2553: 8)
ผูบริหารที่ดีจะตองมีทั้งศาสตรและศิลปในการจูงใจใหบุคคลปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถเพื่อพัฒนา
องคการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์สูความเปนระบบ มั่นคง และเจริญกาวหนา พรอมทั้งพัฒนาองคการใหถึงพรอมดวยศักยภาพ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บทบาทและหนา ที่ที่สํา คัญอยางยิ่ งของผูบ ริห ารก็ คือการทํ า ให บุคคลใน
องค การปฏิ บั ติหนา ที่และอุทิศตนเพื่อผลสําเร็จของงานอย า งแทจริ ง ซึ่งเป นเรื่องยาก เพราะถึ งแมเราจะไดบุคคลที่มี
ความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานและสามารถใชบุคคลเหลานั้นใหตรงกับความรูความสามารถ แตหากไมมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน องคการนั้นจะหวังใหบุคคลเหลานั้นทํางานใหเต็มความรูความสามารถและผลงานเปนที่ประทับใจยอม
เปนไปไมได (เนตรพัณณายาวิราช, 2550: 4)
พฤติกรรมองคการซึ่งมีอิทธิพลตอบุ คคล และหนวยงานจะบรรลุความสําเร็จตามเป าหมายมากนอยเพียงใด
ยอมขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจของผูปฏิบัติงานในองคการนั้นความรวมมือในการทํางานอยางสมานฉันทจะบังเกิดผลได
ก็ตอเมื่อผูบริหารองคการเขาใจถึงความตองการของมนุษยและสามารถเลือกใชวิธีการจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจ
และเกิดความรูสึกที่จ ะอุทิศตนเพื่องานไดอย างถูกต อง บุ คลากรที่ มีแรงจู งใจอยู ในระดั บสูงก็ จะมี ความเต็มใจในการ
ปฏิ บัติง านอยา งจริ งจัง มีความอดทน สามารถแกไ ขป ญ หาขั ดแย ง กั บ เพื่ อนรว มงาน และไม คิดหนี งาน ดั ง นั้ น การ
บริหารงานบุคคลจึ งต องพิ จารณาและคํา นึง ถึงความบริ สุทธิ์ ยุติธรรม ความเสมอภาคในการปฏิ บั ติง านซึ่ งจะทํ า ให
บุคลากรในองคกรตั้งใจทํางานใหสําเร็จโดยไมรูสึกวาตนเองถูกบีบบังคับใหทํางาน (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2551: 5)
สถานศึกษาในสังกัดสํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา มีบ ทบาทในการจั ดทํ า นโยบาย แผนพั ฒ นา
การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่นรวมไปถึงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของนักเรียน ชุมชน และทองถิ่น เพื่อมุงให
ผูสําเร็จการศึกษา สามารถออกไปประกอบอาชีพไดทั้งในภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถสรางงาน
เพื่อ ประกอบอาชีพอิสระได โดยยึดแนวปฏิ บัติ ตามปรัช ญาของสถานศึ กษา คื อ “คุ ณภาพ คู คุณธรรม นํ า สู สากล”
อยางไรก็ดี ในปจจุบันสถานศึกษาดังกลาวกําลัง ประสบกับปญหาการขอยายของขาราชการครู ทําใหเกิดการขาดแคลน
ขาราชการครู ซึ่งเปนสาเหตุทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตามโครงการตาง ๆ ไมตอเนื่อง
ข า ราชการครู จึงรูสึ กทอ แท ขาดความตั้ งใจในการทํ างานและการแก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ นระหว า งการเรี ย นการสอน
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ปฏิเสธที่จะสรางสรรคสิ่งใหมๆ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2558: ออนไลน)
จากสภาพและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิค
ภาคตะวั น ออก เพื่ อ เป นแนวทางสํ า หรั บ สถานศึ ก ษาในการสร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจให ครู ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
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ประสิทธิภ าพ ซึ่งจะสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทั้ งระบบโดยมุ งเนนการยกระดับ
คุณภาพผูเรียน ครูผูสอน การจัดการเรียนรูและการบริหารสถานศึกษาสูมาตรฐานสากล

วัตถุประสงคของการวิจัย

พพ

1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก
2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครู จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน
และสถานที่ตั้งของสถานศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

การกําหนดประชากร
ประชากรที่ ใชใ นการวิจั ยครั้งนี้ ไดแ ก ครู ซึ่งปฏิ บั ติง านอยู ใ นวิ ท ยาลั ยเทคนิ คของภาคตะวั นออก ทั้ งหมด
977 คน แบ ง ออกเป น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค จั ง หวั ด จั นทบุ รี 92 คน วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา 124 คน
วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดชลบุรี 264 คน วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดตราด 57 คน วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดนครนายก 99 คน
วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดปราจีนบุรี 122 คน วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดระยอง 171 คน และวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสระแกว
48 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2558: ออนไลน)
การเลือกกลุมตัวอยาง
กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูซ่ึงปฏิบั ติงานอยู ในสั งกัดวิ ทยาลัยเทคนิคของภาคตะวั นออก จํา นวน
276 คน การกํ า หนดขนาดกลุ มตัว อย า งโดยใช ตารางเทีย บหากลุม ตั วอยา งของเครจซี่ แ ละมอร แกน (Krejcie and
Morgan, 1970: 607 - 610) และใช ก ารสุ ม แบบแบ ง ชั้ น (Stratified Random Sampling) โดยใช สถานที่ ตั้ง ของ
สถานศึ ก ษาเป นเกณฑ ใ นการแบ ง กลุ ม ตั ว ย า งซึ่ ง ประกอบด ว ย วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค จั ง หวั ด จั น ทบุ รี จํ า นวน 26 คน
วิทยาลัยเทคนิค จั งหวั ดฉะเชิงเทรา จํานวน 35 คน วิ ทยาลัยเทคนิค จังหวัดชลบุ รี จํ านวน 74 คน วิ ท ยาลั ยเทคนิ ค
จังหวัดตราด จํานวน 16 คน วิทยาลัยเทคนิค จังหวั ดนครนายก จํา นวน 28 คน วิทยาลัยเทคนิค จังหวั ดปราจี นบุ รี
จํานวน 34 คน วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดระยอง จํานวน 50 คน วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสระแกว จํานวน 13 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณในการปฏิบัติงาน สถานที่ตั้ง มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check - List) จํานวน 2 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออก 2 ดาน
65 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถึงผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตางๆ
ในภาคตะวันออก เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมสําเนาหนังสือขอความรวมมือไปยังครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคตางๆ ในภาค
ตะวันออก
3. กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง
ครั้งที่ 1 ไดรอยละ 80 และเพิ่มเติมครั้งที่ 2 อีกรอยละ 20
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณในการทํางาน และประเภท
ของสถานศึกษา โดยการหาคาความถี่ คารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง
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2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก โดยการหา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบเกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนน
ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับนอย
3. วิเคราะหเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก จําแนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงาน แบงออกเปนประสบการณนอยและประสบการณมาก โดยการทดสอบคาที (t-test)
4. วิเคราะหเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก จําแนกตาม
สถานที่ตั้งของสถานศึกษา แบงเปน วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิค
จั ง หวั ดชลบุ รี วิ ท ยาลั ย เทคนิ คจั ง หวั ด ตราด วิ ท ยาลั ย เทคนิค จั ง หวั ด นครนายก วิ ทยาลั ย เทคนิ ค จั งหวั ดปราจี น บุ รี
วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดระยองและวิทยาลัยเทคนิคจังหวั ดสระแกว โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) กรณี พ บความแตกตา งอย า งมี นัย สํ า คั ญทางสถิติ ใช วิ ธี การทดสอบความแตกต า งรายคู ตามวิ ธี ข องเชฟเฟ
(Scheffe')
5. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย

ผลการวิจัย

จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออก สามารถสรุปผลการวิจัย
ไดดงั นี้

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณในการปฏิบัติงานมาก
รอยละ 56.50 (ตารางที่ 1) และปฏิบัติงานอยูในวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดชลบุรี รอยละ 26.80 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัตงิ านของวิทยาลัยเทคนิค
n = 276

าลัย

รายการ

ประสบการณในการปฏิบัติงาน
ประสบการณนอย
ประสบการณมาก

รวม

จํานวน

รอยละ

120
156
276

43.50
56.50
100.00

าวิท
ย

ตารางที่ 2 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานที่ต้งั ของวิทยาลัยเทคนิค
n = 276
จํานวนรวม

รายการ

รอยละ

สถานที่ต้งั

มห

จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ

26
25
10

26

9.40

35

12.70
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จังหวัดระยอง

74

26.80

16
28

5.80
10.10

34

12.30

50

18.10

13
276

4.80
100.00

ราช
ภัฏ
รำไ

จังหวัดสระแกว

21
40
13
16
28
12
22
25
18
7
13

รรณ
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จังหวัดตราด
จังหวัดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
วิทยาลัยเทคนิคตราด
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
วิทยาลัยเทคนิคบานคาย
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคสระแกว
รวม

พพ

จังหวัดชลบุรี

2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.89)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก
ดา นความมั่นคงในหน าที่การงาน (  = 4.26) ดานสภาพแวดลอมในการปฏิ บัติงาน (  = 4.08) และดา นรายได
(  = 4.04) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก โดยรวมและรายดาน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

าวิท
ย

าลัย

ปจจัยกระตุน
1. ดานความสําเร็จในการทํางาน
2. ดานการยอมรับนับถือ
3. ดานลักษณะของงานที่ทํา
4. ดานความรับผิดชอบ
5. ดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน
รวม
ปจจัยค้ําจุน
1. ดานนโยบายและการบริหารงาน
2. ดานความสัมพันธในหนวยงาน
3. ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน
4. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
5. ดานรายได
6. ดานสถานภาพในงาน
รวม
ภาพรวม



n = 276
S.D.

ระดับ

3.77
3.51
3.50
3.88
3.96
3.72

.71
.75
.67
.61
.75
.59

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.97
3.99
4.26
4.08
4.04
3.95
4.05
3.89

.68
.57
.55
.47
.59
.64
.27
.37

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มห

3. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก จําแนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานรายไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (ตารางที่ 4)
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3.67
3.71
3.43
3.45
3.87
3.90
4.06
3.93
3.94
4.30
4.12
4.13
3.94
3.87

S.D.
.59
.68
.73
.68
.64
.75
.25
.63
.55
.56
.47
.58
.61
.36



S.D.
.58
.74
.76
.64
.57
.75
.29
.74
.59
.53
.46
.58
.67
.37

p

3.79
3.85
3.61
3.57
3.90
4.04
4.03
4.04
4.04
4.20
4.04
3.92
3.97
3.91

1.70
1.66
1.90
1.46
.42
1.57
-.80
1.35
1.44
-1.59
-1.46
-3.02
.38
1.06

ราช
ภัฏ
รำไ

1. ปจจัยกระตุน
ดานความสําเร็จในการทํางาน
ดานการยอมรับนับถือ
ดานลักษณะของงานที่ทํา
ดานความรับผิดชอบ
ดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน
2. ปจจัยค้ําจุน
ดานนโยบายและการบริหารงาน
ดานความสัมพันธในหนวยงาน
ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน
ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ดานรายได
ดานสถานภาพในงาน
รวม
** นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01



t

พพ

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน

ประสบการณใน
การปฏิบัติงาน
มาก
นอย
(n=156)
(n=120)

รรณ
ี

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก
จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัตงิ าน

.08
.09
.05
.14
.67
.11
.42
.17
.14
.11
.14
.00**
.70
.28

าลัย

4. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก จําแนกตาม
สถานที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิค โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวนดานลักษณะงานที่ทํา และดานรายไดซึ่งแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก
จําแนกตามสถานที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิค

มห

าวิท
ย

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ดานความสําเร็จในการทํางาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานการยอมรับนับถือ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

P

44.13
95.91
140.04

7
268
275

6.30
.35

17.61

.00**

30.76
125.19
155.95

7
268
275

4.39
.46

9.40

.00**
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.46

22.29
81.20
103.49

7
268
275

3.18
.30

40.86
117.08
157.94

7
268
275

.25

.96

10.51

.00**

รรณ
ี

7
268
275
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.83
123.87
124.70

5.83
.43

13.36

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

ดานลักษณะของงานที่ทํา
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานความรับผิดชอบ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานนโยบายและการบริหารงาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานความสัมพันธในหนวยงาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานรายได
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานสถานภาพในงาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ภาพรวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
** นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

.00**

24.33
104.82
129.16

7
268
275

3.47
.39

8.88

.00**

15.27
75.92
91.20

7
268
275

2.18
.28

7.70

.00**

10.20
73.73
83.94

7
268
275

1.45
.27

5.30

.00**

6.93
54.08
61.02

7
268
275

.99
.20

4.91

.00**

4.80
91.00
95.80

7
268
275

.68
.34

2.02

.05

9.46
104.44
113.91

7
268
275

1.35
.39

3.47

.00**

5.401
32.336
37.737

7
268
275

.77
.121

6.39

.00**
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สรุปและอภิปรายผล
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ผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออก ครั้งนี้มีประเด็นสําคัญ
ดังตอไปนี้

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู วิทยาลัยเทคนิ คใน ภาคตะวันออก โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ อาจ
เนื่อ งจากวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออก มีนโยบายในการทํางานใหแก ครูได ดําเนิ นการไปในทิศทางเดียวกัน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดําเนินการอยางเปน
ระบบและนโยบายการบริหารงานของวิ ทยาลัย ในปจจุบันมีความชัดเจน มี การสงเสริ มให ครู พั ฒนาตนเอง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ดานการศึกษา ตลอดจนมีหลักเกณฑและมาตรฐานในการประเมินครูเพื่อเปนหลักในการ
พิจารณาความดีความชอบโดยใชการประเมินผลงานทางวิชาการเชิงประจักษ สงเสริมใหครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
ดานตางๆ เปนอยางดี เมื่อมีปญหาในการปฏิบัติงานครูสามารถแกไขใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุวนีย ฤทธิ์ถาพรม (2552: 61) ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใ นโรงเรีย น สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา ครูในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคามมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับ มาก เชนเดียวกับงานวิจัยของไวพจน แกวนามไชย (2552: 98) ได ศึกษาเรื่ องแรงจู งใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี อยูในระดับมาก
2. แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ งานของครู วิท ยาลั ยเทคนิ คในภาคตะวันออก จํ าแนกตามประสบการณ ในการ
ปฏิบั ติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้ เนื่ องจากครูมีหน าที่ความรั บผิดชอบในงานที่ ได รับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมอบอํานาจในการตัดสินใจอยางอิ สระใหกับครู ผู บริหารสงเสริมสนับสนุ น
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เพิ่มพูนความรูโดยการใหเขารวมประชุมอบรมสัมมนาอยางสม่ําเสมอ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
เปนไปตามความเหมาะสมและเปนธรรมจึงทํา ใหครูมีความคิดเห็นไม แตกตางกั น สอดคลองกับ งานวิ จัยของถนอมรัฐ
ชะลอ (2550) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษารอ ยเอ็ด เขต 1 ผลการศึกษาการ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านจําแนกตามประสบการณ พบวา ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีแรงจูงใจ
ในการปฏิ บัติงานไมแตกตางกัน เชนเดียวกับงานวิจัยของเนตรหทัย ณรงคแสง (2551: 93) ได ศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกประสบการณทํางาน บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทํานองเดียวกันงานวิจัยของไวพจน แกวนามไชย (2552: 98) ไดศึกษาเรื่อง
แรงจู งใจในการปฏิ บั ติง านของข า ราชการครู สัง กั ดสํ า นั ก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษาปทุ ม ธานี ผลการวิ จั ย พบว า การ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาปทุมธานีตามเขตพื้นที่การศึกษา
พบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณทํางานตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติง านของครู สังกัดวิ ทยาลัยเทคนิ คในภาคตะวั น ออก จํ าแนกตามสถานที่ ตั้ งของ
วิทยาลัยเทคนิคโดยภาพรวมแตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสถานที่ต้ังในแตละ
แหงมีเปาหมาย นโยบายการบริหารงาน การวางแผน งบประมาณที่ไดรับ ปญหาการทํางาน ผลตอบแทน อาคารสถานที่
สื่อ วัสดุ อุปกรณทางการศึกษา สภาพแวดลอมในการทํางานแตกตางกันไปตามบริบทของสถานที่ตั้ง จึงทําใหครูแตละคน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมเหมือนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของเนตรหทัย ณรงคแสง (2551:
93) ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบวา การ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกับงานวิจัยของวันเพ็ญ เลี้ยงถนอม (2553: 48) ศึกษาเรื่อง
แรงจู งใจในการปฏิ บัติงานของครูโรงเรี ยนเอกชน ระดับ อาชี วศึกษา เขตบางกองใหญ กรุ งเทพมหานคร พบว า ครู
ซึ่งทํางานในสถานที่ปฏิบัติงานแตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในทํานองเดียวกันงานวิจัยของศิริพร จันทศรี (2550: 130) ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน พบวา ครูซึ่งทํางานในสถานที่ปฏิบัตงิ านตางกัน มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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เอกสารอางอิง

พพ

รรณ
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1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก ดานปจจัยกระตุน ในสวนลักษณะ
ของงานที่ทําอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความ
รับผิดชอบ และดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมอบหมายงานใหตรงกับความรู
ความสามารถของครู เปดโอกาสไดรว มวางแผนงานที่รับผิดชอบและกํา หนดระยะเวลาของงานที่ ได รับมอบหมายให
ชัดเจนตามความยากงาย
2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก ดานปจจัยค้ําจุนในสวนสถานภาพ
ในงานถึงแม จะอยู ในระดั บ มากก็ตาม แตมีคาเฉลี่ย นอยกวาในด านนโยบายและการบริ หารงานด า นความสัมพั นธ ใน
หนวยงาน ดานความมั่ นคงในหน าที่การงาน ดา นสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และด า นรายได ดั งนั้ น ผูบ ริ หาร
สถานศึกษาจึงควรมี นโบบายการบริหารที่ชัดเจนเพิ่มสวัสดิการอื่น ๆ ใหเหมาะสมและอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ราชการ

มห
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ย
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การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทรที่มีอายุ 2-8 ป
โดยการใชกิจกรรมศิลปะบําบัด
The Development of Small Muscles of 2-8 Year Children with Special
Need in Surin Province by Art Therapy Activity

ราช
ภัฏ
รำไ

การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษที่มีอายุ
ระหว าง 2-8 ป และเพื่อศึกษาผลการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทรที่มีอายุ
ระหวาง 2-8 ป โดยการใชกิจกรรมศิลปะบําบัด กลุมตัวอยางคือ เด็กที่มีความตองการพิเศษมี 12 ประเภท ที่มีภูมิลําเนา
ในจังหวัดสุรินทร โดยมีอายุระหวาง 2-8 ป จํานวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ได แก แบบสอบถามขอ มูลทั่วไป แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ แบบวั ดความคิดสร า งสรรค และแบบสั งเกต
ความสามารถในการทํางานของกลามเนื้อมัดเล็ก การวิเคราะหขอมูลโดยการหารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และผลการวิจัยพบวา
1. เด็กที่มีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทร ที่มีอายุระหวาง 2-8 ป มีจํานวน 37 คน จําแนกขอมูลแตละ
ดานๆ ที่พบมากที่สุด คือ อายุ 2, 6 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 21.62 นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด คิดเปนรอยละ 100
รายไดของครอบครัว 6,001-8,000 บาท/เดือน มากที่สุด คิดเป นรอยละ 56.76 พั กอาศั ยอยู กับ ตากับ ยายมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 48.65 และประเภทของความพิการ คือ ดานสติปญญามากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.16
2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ในชุดกิจกรรมการระบายสี
การตัดกระดาษ การเขียนเสน การลากโยงเสน และการรอยลูกปด พบวา โดยรวมเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 81.40, 78.45,
82.50, 86.40, 75.15 ตามลําดับ
คําสําคัญ: กลามเนื้อมัดเล็ก, เด็กที่มีความตองการพิเศษ, กิจกรรมศิลปะบําบัด
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This survey research aimed to examine the fundamental basic data about kinds of 2-8 yearold children with special needs, and examine outcomes of the development of small muscles of 2-8
year-old children with special needs using art therapy activity in Surin province. The samples consisted
of 12 2-8-year-old children with 12 kinds of special needs, who were living in Surin province, selected
using the purposive sampling technique. The instruments used for collecting data were a questionnaire
on general data, a test of emotional quotient, a scale on creative thinking, and an observation form on
small muscle working ability. The collected data were analyzed by finding out percentage, mean, and
standard deviation. The results of the research showed that:
1. There were 37 2-8 year-old children with special needs in Surin province. When the data in
each aspect were classified, the aspects found the most were: aged 2 years and 6 years the most, at
21.62 percent, believing in Buddhism the most, at 100 percent; family incomes of 6,001-8,000
baht/month the most, at 56.76 percent; living with grandparents the most, at 48.65 percent; and the
kind of disability being intelligence the most, at 62.16 percent.
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2. For the results of comparing the development of small muscles of the children with
special needs in the set of activities in coloring/painting, paper cutting, line drawing, line drawing for
matching, and threading beads, it was found that their means as a whole were at the following
percentages: 81.40, 78.45, 82.50, 86.40 and 75.15 respectively.
Keywords: small muscles, children with special needs, art therapy activity.
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ศตวรรษที่ 21 เปนชวงเวลาที่โลกจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยี
เศรษฐกิจและการเมืองสภาพทางสังคมจึงมีความรุนแรงซับซอนและยุงยากมากยิ่งขึ้นจนในบางครั้งจะไมสามารถควบคุม
สถานการณ ไวได จึงมีความจําเปนที่มนุษยตองเตรียมตัวใหพ รอมที่จะต านทานกระแสการเปลี่ ยนแปลงนี้ โดยพั ฒนา
ตนเองใหมีความเขมแข็งมีทักษะในการดํารงชีวิต รูเทาทันสถานการณตางๆ ตลอดจนสามารถควบคุมเปลี่ยนแปลงกระแส
ดั ง กล า วให เกิ ดประโยชน ตอตนเองและสัง คมโดยสว นรวมได ในที่สุด ซึ่งพบวา ในยุ คป จจุ บั นมี เด็ กกลุ มหนึ่ งที่ มี ความ
บกพรองทางการไดยินหรือสื่อความหมายทางกายหรือการเคลื่อนไหว ดานจิตใจหรือพฤติกรรม รวมถึงสติปญญาและ
บกพรองทางดานการเรียนรูทํา ใหเสียโอกาสในการทํา หนาที่ ซึ่ งระบบการศึกษาของไทยในยุ คปฏิรู ปการศึกษาได ให
ความสําคัญเปนอันดับตนที่จะเตรียมเด็กในวันนี้ใหพรอมที่จะเติบโตขึ้นและดํารงชีวิตอยูไดทามกลางสังคมที่ผกผันและ
เลวรายในศตวรรษหนา
กิจกรรมศิลปะบําบัดเปนกิจกรรมบําบัดทางเลือกที่นํามาใชกับกลุมเด็กพิเศษมีความสัมพันธกับความสามารถใน
การใชกลามเนื้อมัดเล็กเปนอยางยิ่งเพราะในระหวางที่ทํากิจกรรม เด็กจะไดรับพัฒนาการทางดานรางกาย โดยการปฏิบัติ
ดวยมือใหสัมพันธกับการมองเห็น (ทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา, 2550: 12) ซึ่งในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กที่สําคัญ คือ การ
พัฒนานิ้วมือ ถือเปนจุดเริ่มตนสําหรับความสามารถของเด็ก ยิ่งเด็กมีโอกาสใชมือคลองแคลวเพี ยงใดยอมช วยสงเสริ ม
พัฒนาการทางสติปญญามากเทานั้นดวย โดย Crofman challma พบวา การเพิ่มความสามารถในการใชมือดวยการใช
กิจกรรมศิลปะ เชน วาดภาพ ระบายสี การฉีก การปะ การปนจะนําไปสูการเขียนใหดียิ่งขึ้นและที่สํา คัญอีกอยางหนึ่ง
การใชกลา มเนื้อมัดเล็กใหสามารถเคลื่อนไหวอยางวองไวจะมี ความสัมพันธอย า งมากกับการพูดจาชั ดถอยชัดคํ าและ
ความคิดอันฉั บไวและมีป ระโยชนในดานการพั ฒนาอารมณ สติ ปญญา สมาธิและความคิ ดสร างสรรคของเด็ ก (สุจิตรา
สุขเกษม, 2538: 3 ; ทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา, 2550: 13) ซึ่งในปจจุ บันพบวา จังหวัดสุ รินทรยังไมมีการศึกษาเพื่อสํา รวจ
จํานวนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ปลอยใหใชชีวิตอยูกับครอบครัวพัฒนาตนเองตามยถากรรม ขาดโอกาสในการพัฒนา
ตามความเหมาะสมกับวัยที่ควรจะเปน ผูวิจัยในฐานะที่ทํางานในศูนยการศึกษาพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาไดตระหนัก
และเล็งเห็นความสําคัญที่ตองรับผิดชอบเด็กกลุมดังกลาวนี้ จึงไดเสนอโครงการวิจัยดังกลาวเพื่อดําเนินการสํารวจและหา
แนวทางในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษที่อยูในจังหวัดสุรินทรในกลุมที่มีอายุระหวาง 2-8 ป
โดยเลือกใชกิจกรรมศิลปะบํา บัดเพื่อการพัฒนากล ามเนื้อมั ดเล็กกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยเชื่อวา การพัฒนา
ดังกลาวนี้จะสงผลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสั งคม ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ตอการจัดการศึกษากับเด็กที่ มีความบกพรอ งทางรางกาย จิตใจ สติ ปญญา อารมณ สั งคม หรื อ
รางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลที่ไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ในการจัดการศึกษากับเด็กกลุมนี้ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

มห

1. เพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐานของประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษที่มีอายุระหวาง 2-8 ป ในจังหวัดสุรินทร
2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทร ที่มีอายุระหวาง
2-8 ป โดยการใชกิจกรรมศิลปะบําบัด
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1. ประชากร คือ เด็กที่มีความตองการพิเศษอายุ 2-8 ป ที่มีภูลําเนาในจังหวัดสุรินทรในป 2559-2560 ตาม
บัญชีรายชื่อของศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือตามรายชื่อจากการสํารวจขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
สุรินทร
2. กลุ มตัว อย า งในการพัฒ นาในครั้ง นี้ คือ เด็ ก ที่ มี ความต อ งการพิ เศษมี 12 ประเภทที่มีภู มิ ลํา เนาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยมีอายุระหวาง 2-8 ป จํานวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา คื อ 1) ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent Variable) ได แ ก การใช กิ จ กรรมศิ ล ปะบํ า บั ด
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
4. ในการดําเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้มีรายละเอียดในการดําเนินการแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรกเปน
การสํารวจขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทร และศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทรที่มีอายุ 2-8 ป
และระยะที่ 2 ดําเนินการทดลองเพื่อการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยการใชกิจกรรมศิลปะ
บําบัด
5. ใช รูป แบบการวิ จัยแบบ One Group Time Series Design ระยะของการสั ง เกตและวั ดพฤติ กรรมของ
พฤติกรรมตอหนวยเวลา Single-Case กับกลุมตัวอยาง 12 คน มีการติดตามผลหลั งการทดลอง 2 ครั้ง/สั ปดาห รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห
6. เครื่องมือที่ใชประกอบดวยแบบสํารวจ แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบประเมินความฉลาดทางอารมณและ
แบบสังเกตความสามารถในการทํางานของกลามเนื้อมัดเล็กในการรวมกิจกรรม จําแนกออกไดดังนี้
ระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใชคือ เอกสาร มีวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ การวิเคราะหเอกสาร (Document
analysis) ศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มี
ความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทรที่มีอายุ 2-8 ปโดยการใชกิจกรรมศิลปะบําบัด และเครื่องมือที่เปนแบบสํารวจ
ระยะที่ 2 การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทร ที่มีอายุ 2-8 ป โดยการ
ใชกิจกรรมศิลปะบําบัด โดยทดลองใชกับเด็กที่มคี วามตองการพิเศษ 12 คน เครื่องมือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในระยะ
ที่ 2 ประกอบดวย
1) แบบสอบถามขอ มูลทั่วไปของกลุมตัวอยา ง ผูวิ จัยสร างขึ้นประกอบด ว ยข อมู ลเกี่ ยวกับ อายุ ศาสนา
รายไดตอเดือนของครอบครัว การพักอาศัย ชนิดและประเภทของความพิการ เปนแบบเขียนตอบในชองวาง มี 10 ขอ
2) แบบสังเกตความสามารถในการทํางานของกลามเนื้อมัดเล็กในการรวมกิจกรรมของเด็กในแตละกิจกรรม
ประกอบดวย 4 พฤติกรรม คือ 1) การใชมือกับตารวมกันในการทํากิจกรรม 2) การปฏิบัติตามคําสั่งไดถูกตอง 3) การ
ตอบคําถามไดในระหวางการทํากิจกรรม และ 4) ความตั้งใจในการรวมกิจกรรม
7. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) เดินทางเขาพบผูปกครอง/ผูดูแลเด็ก เพื่อขอพบเด็กที่มีความตองการพิเศษ และใหลงชื่อในใบยินยอม
เขารวมทดลองที่คณะผูวิจัยไดดําเนินการสรางขึ้นในระหวางวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และ
ดํา เนินการขอติดตอประสานกับ ผูปกครองของเด็กที่มีความตอ งการพิเศษในการจัดกิ จกรรม ณ ศู นยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดสุรินทร
2) ดํา เนินการใชกิจกรรมศิลปะบํ าบั ดเพื่อ ทดลองกับ เด็กที่มี ความต องการพิเศษที่เป นกลุมตั ว อย างใน
ระหวางวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยดําเนินการในทุกวันพุธและวันเสาร-วันอาทิตย วันละ 2
ชั่วโมง รวม 8 สัปดาห
3) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง แบบสอบถาม และแบบประเมินของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
8. วิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติเชิงพรรณนาการแจกแจงความถี่คาเฉลี่ย (Mean) รอยละ (Percentage) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนําเสนอผลเปนแผนภูมิ (Graph)
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ผลการวิจัย

พพ

รรณ
ี

1. เด็กที่มีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรนิ ทร ที่มีอายุระหวาง 2-8 ป มีจํานวน 37 คน สามารถจําแนกขอมูล
แตละดาน ๆ ที่พบมากที่สุด คือ อายุ 2, 6 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 21.62 นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด คิดเปนรอยละ
100 รายไดของครอบครัว 6,001-8,000 บาท/เดือน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.76 พักอาศัยอยูกับตากับยายมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 48.65 และประเภทของความพิการ คือ ดานสติปญญามากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.16
2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ในชุดกิจกรรมการระบายสี
การตัดกระดาษ การเขียนเสน การลากโยงเสน และการรอยลูกปดพบวา โดยรวมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 81.40, 78.45,
82.50, 86.40, 75.15 ตามลําดับ โดยแตละชุดกิจกรรมมีการพัฒนาดีขึ้นตามลําดับ

สรุปและอภิปรายผล

าลัย
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จากผลการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิ เศษในจังหวั ดสุ รินทรที่มีอายุ ระหวาง 2-8 ป
โดยการใชกิจกรรมศิลปะบําบัด ที่ไดนําเสนอมาแลวนั้นมีขอคนพบที่นาสนใจและสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
ผลการเปรียบเทียบการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความต องการพิเศษในชุ ดกิจกรรมการระบายสี
การตัดกระดาษ การเขียนเสน การลากโยงเสน และการรอยลูกปด โดยรวมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 81.40, 78.45, 82.50,
86.40, 75.15 ตามลําดับ ซึ่งผลการพัฒนาอยูในระดับสูงทุกกิจกรรม ในครั้งนี้ใชกระบวนการศิลปะบําบัดเพื่อการนําไปสู
กิจกรรมสรางสรรคมาใชเปนเครื่องมือที่จะใหผูรับการรักษาตระหนักในตนเอง (Self Realization) สิ่งสําคัญในการทํา
กิจกรรม คือ การทําใหเด็กตระหนักและยอมรับความจริงเกี่ยวกับตนเองและนําไปสูการแสดงตนอยางเปดเผย ไมควร
ตีความจากสัญลักษณใดๆ จนกวาเด็กจะยอมรับตนเอง เขาไดกําหนดขั้ นตอนตา งๆ ในการใชศิลปะบําบัดสํา หรั บเด็ก
พิการ ซึ่งพัฒนาขึ้นจากประสบการณของเด็กเอง ทั้งนี้การบําบัดเด็กที่มีลักษณะตางกันในครั้งนี้ไดลดขั้นตอนบางขั้นไปได
แลวแตความพรอมของเด็กแตละคนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Lowenfeld (1957: 435) นอกจากนี้ยังไดอาศัยความรู
ในพัฒนาการของเด็กและพัฒนาการขั้นตางๆ ของศิลปะ ซึ่งตองเขาใจกรอบแหงการอางอิงของเด็ก ในกรณีเด็กที่มีความ
เชื่องชา อาจเขาไปมีสวนรวมในการทํางานของเด็ก ซึ่งการใหความชวยเหลือนี้ตองการความเขาใจ การสื่อสารการแสดง
ทาที ทั้งนี้เพื่อเปนการกระตุนใหเด็กมีพัฒนาการในการแสดงออกในการที่ผูใหคาํ ปรึกษาจะสามารถเขาใจความหมายหรือ
ขอความจากสัญลักษณที่เด็กสรางขึ้นเปนขั้นตอนที่สําคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Rubin (1984: 66) ไดกลาวไววา
ในการที่จะทําใหการสัมภาษณผลงานศิลปะมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสงู สุด สิ่งสําคัญที่ตองเรียนรูคือ จะสูผลงาน
อยางไร สิ่งที่ตองดูคืออะไร และมีประสาทสัมผัสที่ไวในสิ่งที่สังเกตเห็น ซึ่งเด็กจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอยางรวดเร็วตอมา
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของสุจิตรา สุขเกษม (2538: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปะที่
มีตอความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่มีความบกพรอง ทางสติปญญาระดับปฐมวัยซึ่งพบวา นักเรียน
ที่ไดรับการสอนกิจกรรมศิลปะที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน
กิจกรรมศิลปะของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

าวิท
ย

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห

1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ พบวา ผลการเปรียบเทียบการพัฒนากลามเนื้ อมัดเล็กของเด็กที่มี
ความตอ งการพิเศษในชุดกิจ กรรมการระบายสี การตั ดกระดาษ การเขียนเสน การลากโยงเส น และการร อยลู กป ด
โดยรวมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 81.40, 78.45, 82.50, 86.40, 75.15 ตามลําดับ ซึ่งกิจกรรมศิลปะนั้นนอกจากเด็กไดแสดง
ความรูสึกนึกคิดใหผูใหญทราบแลวยังชวยผอนคลายความคับของใจทางดานอารมณโดยผานการเลา การบรรยายของ
ผลงานจากการวาด การเขียน และสงเสริมพัฒนาการทางดานภาษา ยิ่งไปกวานั้นความสําเร็จในการสรางสรรคจะชวยให
เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเองอีกดวย ดังนั้นผูนํากิจกรรมศิลปะบําบัดไปใชกับเด็กที่มีความตองการพิเศษจําเปนตอง
สรางความไววางใจและการสรางสัมพันธภาพที่ดีโดยการสรางความพึงพอใจใหมากที่สุด หลีกเลี่ยงการขู (Threatening)
ชวยเหลือใหเด็กไดเรียนรูถึง สิ่งที่คาดหวังจากเขา ในการแสดงความรูสึกนึกคิดของตนเองผานทางผลงานศิลปะ โดยผูให
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เอกสารอางอิง

พพ

รรณ
ี

คําปรึกษาใหการยอมรับและพยายามที่จะเขาใจความหมายของสัญลักษณ ดวยวิธีการสื่อสารในรูปแบบตางๆ เพื่อเขาสู
โลกภายในของเด็กและชวยใหเขาคนพบตัวตนที่แทจริงผานทางศิลปะออกมา
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึกษาการพัฒนากลา มเนื้อ มัดเล็กของเด็กที่ มีความตองการพิเศษในจังหวัดอื่ นๆ ที่มีอายุระหวาง
2-8 ป โดยการใชกิจกรรมศิลปะบําบัด
2) ควรศึ กษาเปรี ยบเทีย บผลการพัฒ นากลา มเนื้อ มัดเล็ กของเด็ กที่ มีความต อ งการพิ เศษในจั งหวัดที่ มี
อายุแตกตางกันโดยการใชกิจกรรมศิลปะบําบัด
3) ควรศึ กษาเปรี ยบเทีย บผลการพัฒ นากลา มเนื้อ มัดเล็ กของเด็ กที่ มีความต อ งการพิ เศษในจั งหวัดที่ มี
ประเภทและความพิการแตกตางกันโดยการใชกิจกรรมศิลปะบําบัด
4) ควรมี การสรา งชุ ดฝ กอบรมเกี่ยวกั บการใชกิจ กรรมศิ ลปะบํา บั ดของเด็ กที่ มีความต อ งการพิ เศษแก
ผูปกครอง

มห

าวิท
ย

าลัย
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษา
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
Factors Influencing the use Information and Technology in physical
education teaching of Practical Teacher Student’s at
Thailand National Sport University Chonburi Campus

บทคัดยอ

พพ

ฐาณรงค ทุเรียน, ธิตพิ งษ สุขดี, สรัญญา เนตรธานนท, จันตรี ลดาวรรษ, ณรงค วิชัยรัตน,
นิศานาถ เนตรบารมี, ยงยุทธ ลาดนอก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

าลัย

ราช
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การวิจัยครั้ งนี้เพื่อศึกษาปจจัยที่สามารถทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการสอนวิ ชาพลศึกษาของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ เปน
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรีปการศึกษา 2562 จํานวน 60 คน
ไดมาจากการสุมตัว อย างแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ ใช ในการวิ จัยเป นแบบสอบถามป จจั ยที่ สงผลต อ การใช เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
ชลบุรีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิ พลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิ ชาพลศึกษาของนั กศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแห งชาติ วิ ทยาเขตชลบุรี อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ.01 มี 3
ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดแก การใหคําแนะนําปรึกษาการใช เทคโนโลยี (X3)
ทักษะการแสวงหาความรู (X6) และประสบการณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (X5) ซึ่งปจจัย ทั้ง 3 นี้สามารถรวมกัน
ทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณ วิช าชีพ ครู มหาวิ ทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ไดรอยละ 61.60 และไดนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียนสมการในไดดังนี้
รูปคะแนนดิบ ไดแก
Y/ = .132 + .471 (X3) + .272 (X6) + .237 (X5)
รูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก
Z/Y = .468 (Z X 3) + .284 (Z X 6) + .236 (Z X 5)
คําสําคัญ: การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ, การสอนพลศึกษา, นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
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The Purpose was to Study factors Influencing the use Information Communication and
Technology in physical education teaching of Practical Teacher Students at Thailand National Sport
University Chonburi Campus. The 60 Samples were Stratified Random Sampling from Practical Teacher
Students at Thailand National Sport University Chonburi Campus.in Academic Years 2019. The research
instrument was a questionnaire. The data were then analyzed in terms of Stepwise Multiple Regression
Analysis.
Results The factors which were Influencing for using Information Communication and
Technology in physical education teaching of Practical Teacher Students at Thailand National Sport
University Chonburi Campus consisted of Counseling of the use Information Communication and
Technology, Knowledge Seeking Skills, Experience in using Information Communication and technology.
They were statistically significantly difference at the 0.1 level. These 3 factors can predict a the use
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Information Communication and Technology at 61.60 percentage. The significantly predicted equations
were as follows:
In term of raw scores were:
Y/ = .132 + .471 (X3) + .272 (X6) + .237 (X5)
In term of standard scores were:
Z/Y = .468 (Z X 3) + .284 (Z X 6) + .236 (Z X 5)
Keywords: The use Information Communication and Technology, physical education teaching,
Practical Teacher Students
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ในสังคมปจจุบันเปนที่ยอมรับและกลาวขานกันวาเปน “ยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
เปนอยางมากตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งดา นการศึกษา โดยแหลงการศึกษาคนควาเพื่ อการศึกษา โดย
เทคโนโลยี สารสนเทศ ประกอบดว ย เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร และเทคโนโลยี การสื่ อ สาร โดยแหล ง สารสนเทศจาก
คอมพิวเตอรนั้น ไดกลายมาเปนแหลงการเรียนรูที่ไดรับการยอมรับ อยางกวา งขวาง เนื่ องจากรวดเร็ว ทั นเหตุ การณ
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดอยางรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น และกลายมาเปนแหลงสารสนเทศที่มีบทบาทตอการศึกษา
เปนอย างมากทําให ในปจจุบันสถาบันการศึ กษาได นําเทคโนโลยีดังกลาว มาใช ในกระบวนการจั ดการเรียนการสอน
ภายใต แนวคิ ดในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคั ญ ใหผูเรี ยนเปนศูนย กลาง ให ผูเรี ยนรูจักศึกษาหา
ความรูดว ยตนเองมากขึ้น สามารถคิด วิเคราะห รูจักแกปญหาด วยตนเอง สามารถใชเหตุ ผลและวิ จารณญาณในการ
ปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลงตางๆ สิ่งที่สําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดแก กระบวนการเรียนการสอนที่
เปนการพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนเปนหลักไมใชการถายทอดจากผูสอนเพียงฝายเดียวแตเปนการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย (เขมิกา กลิ่นเกษร, 2553 ; ภมร บุตรสีทัด และรัชนี ศิริประพิมพ , 2560 ; Williams and
Sawyer, 2015)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรีมีหนาที่ผลิตครูใหตอบสนองกับความตองการ
ของสังคมปจจุบัน ไดใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูวิชาเอกพลศึกษา ดา นทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
นักศึกษาตองมีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอด ขอมูลขาวสารดานพลศึกษาจากผูเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช และนําเสนอขอมูลสารสนเทศสําหรับผูเรียนระดับประถมศึกษา
และมั ธยมศึกษาไดอยางเหมาะสม ซึ่งถือวาเปนเครื่องมื อสําหรับเตรียมความพรอมและสงเสริมการเรี ยนการสอนให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู ซึ่งนักศึกษาจะไดทดลองฝกปฏิบัติการจัดการ
เรียนการสอนและไดรับประสบการณในวิชาชีพที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูพลศึกษา ซึ่งเปนรายวิชาที่กําหนดไวใน
ชั้นปสุดทายของหลักสูตร โดยการจัดการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการปฏิบัติหนาที่ของครู นักศึกษาจําเปนตองศึกษา
คนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ ดวยตนเองมากขึ้น เพื่อการพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ โดยทางสถาบั นได
สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอน การ
ผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการเรียนรู รวมกันระบบทางออนไลน สามารถ
กระตุนใหนักศึกษามีการเรียนรูรวมกันเพิ่มมากขึ้น โดยนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ไมจํากัดเวลา
และสถานที่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 ; Ezekoka and Gertrude, 2015)
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิช า
พลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยนําปจจัยที่เกี่ยวของ
กับพฤติกรรมการเรียนรูคือ ความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เจตคติในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การใหคําแนะ
คํ า ปรึ กษาการใชเทคโนโลยี สิ่งอํ านวยความสะดวกในการใช เทคโนโลยี สารสนเทศในโรงเรี ยน ประสบการณการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแสวงหาความรู มาทํานายอิทธิตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อศึกษาและนํามาเปน
45
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รรณ
ี

ข อ มู ล ในการวางแผนพั ฒ นาการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศให ส ามารถดํ า เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนในการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครูและนําไปสูแนวทางการผลิตครูที่มีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาป จจั ย ที่ ส ามารถทํ า นายการใชเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การสอนวิ ช าพลศึ ก ษาของนั ก ศึ กษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
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งานวิ จั ย เรื่อ ง ปจ จั ยที่ มี อิ ทธิ พ ลตอ การใชเ ทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ การสอนวิ ช าพลศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
ฝกประสบการณวิช าชีพ ครู มหาวิ ทยาลัยการกี ฬ าแห งชาติ วิ ทยาเขตชลบุรี ครั้ ง นี้ เป น การวิ จัยเชิ งสํ า รวจ (survey
research) เนนการศึกษาปจจัยที่สามารถทํ านายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษาของนั กศึ กษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยมีประชาการเปนนักศึกษา ชั้นปที่ 5 ของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี จํานวน 108 คน ซึ่งกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 5
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ในปการศึกษา 2562 จํานวน 60 คน โดยขนาด
กลุมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหพหุตัวแปร ซึ่ง Hair et al., (2013) และ Schumacker & Lomax (2010) ไดแนะนําไว
วาควรมีอัตราสวนระหวางกลุมตัวอยางตอตัวแปรไมควรนอยกวา 10 : 1 โดยการวิจัยครั้งนี้จะใชอันตราสวน 10 : 1 ซึ่ง
ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมีความสมัครใจ และ
ลงนามใหความยินยอมใหขอมูล และสามารถถอนตัวเมื่อใดก็ได เชน มีปญหาดานสุขภาพ มีความกังวลใจ เปนตน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรตน
1. ความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(X1)
2. เจตคติในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(X2)
3. การใหคําแนะคําปรึกษาการใชเทคโนโลยี(X3)
4. สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน(X4)
5. ประสบการณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(X5)
6. ทักษะการแสวงหาความรู(X6)
ตัวแปรตาม คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
สมมุติฐานการวิจัย
ป จ จั ย ดา นความรู ใ นการใช เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เจตคติ ใ นการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ การให คํ า แนะ
คํ า ปรึ กษาการใชเทคโนโลยี สิ่งอํ านวยความสะดวกในการใช เทคโนโลยี สารสนเทศในโรงเรี ยน ประสบการณการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการแสวงหาความรูอยางนอยหนึ่งปจจัยสามารถทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในในการวิจัย เปนแบบสอบถามปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชา
พลศึกษา ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี จํานวน 7 ฉบับ มีคา
ดัชนี IOC อยูระหวาง 0.60-1.00 โดยแบบสอบถามทั้ง 7 ฉบับ มีคาความเชื่อมั่นดังนี้
1. แบบสอบถามความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา ความเชื่อมั่น 0.90
2. แบบสอบถามเจตคติในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาความเชื่อมั่น 0.92
3. แบบสอบถามการใหคําแนะคําปรึกษาการใชเทคโนโลยี มีคาความเชื่อมั่น 0.90
4. แบบสอบถามสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน มีคาความเชื่อมั่น 0.91
5. แบบสอบถามประสบการณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาความเชื่อมั่น 0.89
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6. แบบสอบถามทักษะการแสวงหาความรู มีคา ความเชื่อมั่น 0.90
7. แบบสอบถามการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนพลศึกษา มีคา ความเชื่อมั่น 0.93
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิ จัยดํา เนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกลุมตั วอย างตามคุ ณสมบั ติท่ีกํา หนดไวเมื่ อสุ มกลุ มตั วอย างไดแล ว
ผู วิ จั ยขอความร ว มมื อ ในการทํ าวิ จัยพร อ มทั้ง ชี้ แจงวัตถุ ป ระสงค ข องการทํ า วิ จั ย ให ท ราบ และนํ า แบบสอบถามไป
ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองพรอมผูชวย ซึ่งผูวิจัยได
ชี้แจงขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลแกผูชวยวิจัยเปนอยางดี
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิช าชี พ ครู มหาวิท ยาลั ย การกีฬ าแหง ชาติ วิ ทยาเขตชลบุรี โดยวิ เคราะห การถดถอยพหุ คูณ (Stepwise Multiple
Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิช าชีพ ครู มหาวิ ทยาลั ยการกี ฬาแหงชาติ วิ ทยาเขตชลบุ รี พบวา มีปจจัยทั้ งหมด 3 ที่อิ ทธิ พลต อการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
ดังตาราง 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อคนหาปจจัยที่มอี ิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชา
พลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
df

MS

F

p

3
56
59

1.651
.051

32.531**

.000

าลัย

แหลงความ
SS
แปรปรวน
Regression
4.954
Residual
2.843
Total
7.797
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา ปจจัยทั้งหมด 3 ที่อิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.01

มห

าวิท
ย

ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหปจจัยทั้งหมด 3 ที่อิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษา
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ ดังตารางที่ 2
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b
.132
.471
.272
.237

คาคงที่
1. การใหคําแนะคําปรึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(X3)
2. ทักษะการแสวงหาความรู(X6)
3. ประสบการณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(X5)
Adjusted R2 0.616
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Std. Error
.417
.100
.095
.089

β
.468
.284
.236

t
.317
4.686**
2.865**
2.652**

p
.753
.000
.006
.010

พพ

ตัวพยากรณ

รรณ
ี

ตารางที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ราช
ภัฏ
รำไ

จากตารางที่ 2 ปจ จัยที่มีอิท ธิพ ลตอ การใช เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ การสอนวิ ช าพลศึก ษาของนั กศึ กษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี พบวา มีปจจัยจํานวน 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชี พครู มหาวิท ยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหานอยที่สุด
ไดแก การใหคําแนะคําปรึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(X3) ทักษะการแสวงหาความรู(X6) และประสบการณการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ(X5) ซึ่งปจจัย ทั้ง 3 นี้สามารถรวมกันทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษา
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรีไดรอยละ 61.60 และไดนําคา
สัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนคะแนนดิบไดดังนี้
Y/ = .132 + .471 (X3) + .272 (X6) + .237 (X5)

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก
รูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก
Z/Y = .468 (Z X 3) + .284 (Z X 6) + .236 (Z X 5)

สรุปและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

าลัย

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 มี 3 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัย
ที่สงผลมากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดแก การใหคําแนะคําปรึกษาการใชเทคโนโลยี (X3) ทักษะการแสวงหาความรู (X6) และ
ประสบการณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (X5) ซึ่งปจจัย ทั้ง 3 นี้สามารถรวมกันทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรีไดรอยละ
61.60 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งแตละปจจัยสามารถอภิปรายไดดังนี้
1. การใหคําแนะคําปรึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศปจจัยที่สําคัญที่สุดในทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งการ
ใหคําปรึกษาจะมีสวนชวยใหนักศึกษาไดรับความรู แนวคิด กระบวนการนําเทคโนโลยีไปใชจากอาจารยนิเทศก ครูพี่เลี่ยง
จะชวยใหนักศึกษาไดออกแบบ เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนวิชาพลศึกษาไดอยางถูกตอง และทําใหเกิดความ
มั่นใจจากการไดรับคําปรึกษาไดมีการรวมแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจูงใจนักศึกษาให
เห็นถึง ประโยชนข องเทคโนโลยี สารสนเทศมาใชใ นการสอนวิช าพลศึ กษาสอดคล องกั บ Corey (2004) ได กล า วว า
กระบวนการใหคําปรึกษานั้น เปนการดําเนินการใหผูเขารับการปรึกษาไดสามารถตัดสินใจแกปญหา โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ
อยางชัดเจน โดยผูใหคําปรึกษาจะคอยเอื้ออํานวยใหผูรับคําปรึกษาไดมีโอกาสสํารวจตนเอง แสดงความรูสึกและความ
คิดเห็น กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดขึ้นอยูกับการแลกเปลี่ยนทางคิด การถายทอดไปสูผูตองการรับรู โดยแรงจูงใจการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศจะที่มีผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (หทัยรัตน อัครมงคลฐากูร, 2557 ; สุธาศนี สีนวนแกว,
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2553) และสอดคลองกับไพญาดา สังขทอง (2560) พบวา ปจจัยการใหคําปรึกษาสํ าหรับการทํ าวิจัยในชั้นเรียน เปน
ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีผลตอคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2. ทักษะการแสวงหาความรูเปนปจจัยที่ 2 ในทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษา
ของนักศึกษาฝกประสบการวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี เพราะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสอนพลศึกษานั้นจําเปนตองคนควา และหาความรูเพิ่มเติมเพื่อนํามาสรางสื่อประกอบการสอน ทักษะการแสวงหา
ความรูทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21เปนการคนควาหาความรู และสามารถสรางความรูใหมเพิ่มเติม โดยการสังเกต
การฟ ง การซักถาม การทดลอง การคนควา หรือปฏิบัติดวยตนเอง นักศึกษาจึงใช เทคโนโลยี สารสนเทศในการสอน
พลศึกษาได สอดคลอง Crawfrod, el al, (2005) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูในการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร
โดยการใชเทคโนโลยีและกิจกรรมในการแสวงหาความรูพบวา มีความสัมพันธกันระหวางความสามารถในการใชเทคโนโลยี
กับการสืบเสาะหาความรู และดาราวรรณ เดชฉกรรจ อรพิณ ศิริสัมพันธ (2560) พบวา ทักษะการแสวงหาความรู ดวย
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีพัฒนาการสูงขึ้นทําใหผลการเรียนรูสูงขึ้น
3. ประสบการณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยที่ 3 ในการทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สอนวิ ชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการวิชาชีพ ครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแห งชาติ วิ ทยาเขตชลบุรี เพราะการ
จั ด การเรี ย นการสอนในหลั กสู ต รที่ เ น นการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสอนพลศึ ก ษา จะทํ า ให นัก ศึ กษาได รับ
ประสบการณตรงในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช นักศึกษาจะไดเรียนรูการออกแบบ วิ ธีใ ช รวมถึงทดลองใช จัด
การศึกษาในหองเรียน จึงเกิดประสบการณและเกิดการรับรูถึงประโยชนในการารใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
โดย Davis (1989) อธิบายวา ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (TAM) วาเมื่อบุคคลรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรูวาเปนระบบที่งายตอการใชงาน สงผลใหมีทัศนคติที่มีตอการใชงานในทางบวก เกิดความ
ตั้งใจที่จะใชงานและเกิดการยอมรับการใชงานจริงในที่สุด และสอดคลองกับชมพู วิพุธานุพงษ, นิตยา เพ็ญศิรินภา และ
พาณี สีตกะลิน (2559) พบวา การรูเทาทันสารสนเทศและการยอมรับการใชเทคโนโลยี สารสนเทศมีความสัมพั นธกับ
พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปฏิบัติการพยาบาลโดยใชหลักฐานเชิงประจักษของพยาบาลวิชาชีพอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และประวิทย เครือทรัพย (2554) พบวา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ รีได ให ความสําคัญกับสื่อเทคโนโลยีท่ใี ชในการเรียนการสอน และไดสงเสริ มการเรียนรูไดอ ยางไร ขอบเขต โดย
พัฒนาสื่อการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน สมารถจูงใจใฝเรียนรูในลักษณะพึ่งพาตนเอง
โดยเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ทางวิ ทยาลัย ไดจั ดเตรี ยมไว เพื่อ ตอบสนองความต อ งการของนัก ศึ กษา ส ง ผลต อ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูที่ทํา ใหนักศึ กษาสามารถพึ่งพาตนเอง ในการแสวงหาความรู โดยการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาชวยในการเรียน และการศึกษาคนควาทางวิชาการ

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห

าวิท
ย

จากการวิจัย พบวา การใหคําแนะคําปรึกษาการใชเทคโนโลยี ทักษะการแสวงหาความรู และประสบการณการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปจจัย ทั้ง 3 นี้สามารถรวมกันทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนวิชาพลศึกษา
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถใช
เปนแนวทางใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปนผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถนําไปใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการวางนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมความสามารถการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนพลศึกษาปฏิ บัติใหเกิดความชํา นาญได จึงควรให ความสํ า คั ญในการพั ฒนาปจจั ย
ดังกลาว
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บทคัดยอ

มห

าวิท
ย

าลัย

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ของ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี ที่ เกิด จากการใช รู ป แบบการสอน 5B โมเดลที่ พั ฒนาขึ้ น เปรี ย บเที ย บ
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกอนสอน
และหลั ง สอนด ว ยรู ป แบบการสอน 5B โมเดล ศึ ก ษาความคงทนของผลการเรี ย นรู ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ กษาแหงชาติข องนักศึกษามหาวิ ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่เกิดจากใชรูปแบบการสอน 5B โมเดล และ
ศึกษาทัศนคติของนั กศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนดว ยรูปแบบการสอน 5B โมเดล เครื่ องมือการวิ จัย คื อ แผนการ
จัดการเรี ยนรูท่ีจัดทํ าขึ้ นตามขั้ นตอนกระบวนการเรี ยนการสอนด วย 5B Model รายวิ ช าละ 1 แผน รวมทั้ งหมด 5
แผนการจัดการเรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรูดา นการพัฒนาคุ ณธรรมจริยธรรม ดานความสัมพั นธระหว าง
บุคคลและความรับผิ ดชอบ และดานดา นทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลขการสื่อ สารและการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ดา นละ 1 ฉบั บ รวมจํานวน 3 ฉบับ มีลักษณะเปนแบบมาตราสว นประมาณคาแบบทดสอบสํ า หรั บวั ดผลการเรี ยนรู
ดานความรู จํานวน 1 ฉบับ ประเภทขอสอบแบบหลายตัวเลือก และทักษะดานปญญา จํานวน 1 ฉบับ ประเภทขอสอบ
แบบความเรียง และแบบวัดความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2561 จํานวน 184 คน ไดมาจากกระบวนการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน วิเคราะหระดับผลการ
เรียนรูดวยสถิติเชิงบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดวยสถิติ
Dependent Sample t-test วิ เคราะหค วามคงทนของผลการเรี ย นรู ด า นความรู ด ว ยสถิ ติ One-way Repeated
Measures ANOVA วิเคราะหระดับ ความพึงพอใจของผูเรียนดวยสถิติเชิ งบรรยาย ได แก ค าเฉลี่ย และสว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ อุ ดมศึกษาแห งชาติ ของนั กศึก ษามหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏ
รํา ไพพรรณี ที่เกิ ดจากการใช รูป แบบการสอน 5B โมเดลที่ พั ฒนาขึ้ น พบว า 1) ด านคุ ณธรรม จริ ยธรรม ก อ นเรี ยน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 14.84 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 74.20 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.53 จาก
คะแนนเต็ ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.65 2) ดานความรู กอนเรี ยนมี คาเฉลี่ยเท ากั บ 10.95 จากคะแนนเต็ ม 20
คะแนน คิดเปนรอยละ 54.75 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.10 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 70.50
3) ดานทักษะทางปญญา กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 34.52 จากคะแนนเต็ม 51 คะแนน คิดเปนรอยละ 67.69 สวนหลัง
เรียนมีคาเฉลี่ยเทากั บ 41.23 จากคะแนนเต็ม 51 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.85 4) ดานทักษะความสัมพั นธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.80 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 36.00 สวนหลัง
เรียนมีคา เฉลี่ยเทากับ 3.88 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.60 และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
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การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.88 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 59.40
สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 13.16 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 65.80
2. เปรียบเทียบผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ รําไพพรรณีกอ นสอนและหลังสอนดวยรูปแบบการสอน 5B โมเดล พบว า 1) ดา นคุณธรรม จริยธรรม (ความ
รับผิดชอบ) หลังเรียนนักศึกษามีทักษะสูงกวากอนเรียนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) ดานทักษะดานความรูหลังเรียน
นักศึกษามีทักษะสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ดานทักษะทางปญญา หลังเรียนนักศึกษามี
ทักษะสูง กว ากอนเรียนอย างมีนั ยสําคัญทางสถิ ติท่ีระดับ 0.05 4) ด านทั กษะความสั มพั นธ ระหว า งบุคคลและความ
รับผิดชอบหลังเรียนนักศึกษามีทักษะสูงกวากอนเรียนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีหลังเรียนนักศึกษามีทักษะสูงกวาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ความคงทนดานความรู หลังจากเรียนดว ยวิธีการการสอนแบบ 5B Model หลั งเรี ยน 2 สั ป ดาห สูงกว า
หลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. ระดับทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 5B พบว า Model ในภาพรวม
นักศึกษามีทัศนคติตอการเรียนการสอนในระดับมาก
คําสําคัญ : การพัฒนาผลการเรียนรู, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ, รูปแบบการสอน 5B Model
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The purposes of this research were: 1) to investigate the Rambhai Barni Rajabhat University
Students’ learning outcomes under the qualifications framework for higher education (TQF) by using 5B
Model 2) to compare achievement between before and after using 5B Model 3) to investigate the
learning retention outcomes under the qualifications framework for higher education after using 5B
Model and 4) to survey students’ attitude towards 5B Model. The samples of the study were 184
Rambhai Barni Rajabhat students who enrolled in 7 subjects in the first semester of the academic year
2018. The samples were selected by cluster random sampling. The research instruments were
comprised of 1) 5 lesson plans for each subject 2) learning behavior forms in ethics and moral aspect,
interpersonal skills and responsibility aspect 3) a speaking performance test with 12 items 4) a 4
multiple-choice test with 20 items as a summative test 5) a paragraph writing test and 6) a students’
attitude form of a five-level rating scale with 10 items. The data was statistically analyzed by mean (X̅ )
scores, percentage, standard deviation ( SD) and t-test for dependent samples. The learning retention
in knowledge aspect data was statistically analyzed by One-way Repeated Measures ANOVA. The
students’ attitude data was analyzed using percentage, mean (X̅ ) and standard deviation (SD).
The results in this research showed that:
1. 1) The results revealed that the learning outcomes of the participants in ethics and moral
aspect were significantly higher after using 5B Model at the statistically significant level of .05. The
participants had significantly higher mean scores on the post-test (M=15.53, 77.65%) than the pre-test
(M=14.84, 74.20%). 2) The results revealed that the learning outcomes of the participants in knowledge
aspect were significantly higher after using 5B Model at the statistically significant level of .05. The
participants had significantly higher mean scores on the post-test (M=14.10, 70.50%) than the pre-test
(M=10.95, 54.75%) 3) The results revealed that the learning outcomes of the participants in cognitive
aspect were significantly higher after using 5B Model at the statistically significant level of .05. The
participants had significantly higher mean scores on the post-test (M=41.23, 80.85%) than the pre-test
(M=34.52, 67.69%). 4) The results revealed that the learning outcomes of the participants in
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interpersonal skills and responsibility aspect were significantly higher after using 5B Model at the
statistically significant level of .05. The participants had significantly higher mean scores on the posttest (M=3.88, 77.60%) than the pre-test (M=1.80, 36%). 5) The results revealed that the learning
outcomes of the participants in Numerical analysis, communication and information technology skills
aspect were significantly higher after using 5B Model at the statistically significant level of .05. The
participants had significantly higher mean scores on the post-test (M=13.16, 65.80%) than the pre-test
(M=11.88, 59.40%).
2. The results of comparing the scores of learning outcomes of TQF of Rambhai Barni Rajabhat
University students before and after applying 5B Model showed that 1) The students’ skills before using
the model were higher than after using the model in ethics and morals (responsibility) with no statistical
significance 2) The students’ knowledge increased after using the model with statistical significance at
0.05 3) The students’ cognitive skills increased after using the model with statistical significance at 0.05
4) Interpersonal skills and responsibility after using the model with no statistical significance 5) The
students’ numerical analysis, communication and information technology skills after using the model
were higher with statistical significance at 0.05.
3. After using 5B Model for two weeks, the students’ learning retention was higher with
statistical significance.
4. The overall of students’ satisfaction on 5B Model were high.
Keywords: development, learning outcome, Thailand Qualifications Framework, 5B Model
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ (TQF) และสอดคล อ งกั บ ค า นิ ย มของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ว า RBRU ซึ่ ง หมายถึ ง R :
Responsibility คือ ความรับผิดชอบตอตนเอง องคกร และสังคม B : Best คือ ความเปนเลิศของบุคลากร ความรอบรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและความเปนมืออาชีพ R : Relationship คือ การมีสัมพันธที่ดีกอใหเกิดการ
ทํางานเปนทีม และ U : Unity คือ ความเปนหนึ่งเดียวมีเอกภาพโดยสงเสริมใหคณาจารยจัดการเรี ยนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเปนแนวทางการจัดการเรียนรูอยางมีสุขผอนคลายมีอิสระยอมรับความแตกตางของผูเรียน และเปด
โอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองใหเต็มตามศักยภาพอันสงผลใหผูเรียนเห็นความสําคั ญของการเรี ยนรูตลอดชีวิ ตเพื่ อ
ยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองบริการการศึกษาใหดําเนินการ
ตามแผนปฏิ บั ติการเร ง ด ว นของสภามหาวิ ทยาลั ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 โดยให จั ดทํ า โครงการพั ฒนา
กระบวนทัศนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ที่ฉลาดจัดการสอดคลองกับ ความตองการของทองถิ่น โดยมีเปา หมายคือยกระดั บคุณภาพบัณฑิตโดยเนนผู เรียนเป น
สําคัญตามตัวชี้วัดจํานวนอาจารยที่สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีคาเปาหมายสําหรับ ปการศึกษา 2558 จํานวน 24 คน
และปการศึกษา 2559 จํานวน 50 คน โครงการกระบวนทัศนยังมีแนวคิดมาจาก พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2542 และ
แนวคิ ดการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่ 21 สําหรับการออกแบบการเรียนการสอนในระยะที่ 1 เริ่มจากการกํ าหนด
นโยบายระดับมหาวิทยาลัย การสนับสนุนจากผูบริหารของมหาวิทยาลัย และการสงเสริมจากผูบริหารระดับคณะนําไปสู
การคนพบแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งประกอบดวยการจัดการเรียนรูในรายวิชาบรรยายโดยใหความสํา คั ญ กับกิจกรรมหลัก 5
กิ จกรรม ได แก (1) การทํ า ขอ ตกลงและทบทวนความรู เดิ ม (Bright) (2) การเพิ่ ม พู นความรู (Brain) (3) การสร า ง
กระบวนการคิด(Bring) (4) การปฏิบัติการเรียนรู (Best) (5) การขยายผล (Beauty) ออกมาเปนรูปแบบการสอนดวย 5B
Model คือ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อนําไปใชในการออกแบบการจัดการเรียน
การสอนรายบรรยายจํานวน 7 รายวิชา ผูสอน 7 คน 6 สาขาวิชา 4 คณะ ไดแก (1) รายวิชาเครื อขา ยคอมพิวเตอร
พื้นฐาน (2) รายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (3) รายวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (4) รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
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(5) รายวิชาหลักการอานเขียนคําไทย (6) รายวิชาคานิยมและโลกาภิวัตนในอาเซียน (7) รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ดาน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “การพั ฒนาผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ อุดมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยใชรูป แบบการสอน 5B โมเดล”
เพื่อหาแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสํา คั ญในรายวิ ชาบรรยายของแตละคณะของมหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณีตอไป
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1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ที่เกิดจากการใชรปู แบบการสอน 5B โมเดลที่พัฒนาขึ้น
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกอนสอนและหลังสอนดวยรูปแบบการสอน 5B โมเดล
3. เพื่อศึกษาความคงทนของผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่เกิดจากใชรูปแบบการสอน 5B โมเดล
4. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน 5B โมเดล

ขอบเขตของโครงการวิจัย

าลัย

1. ขอบเขตดานประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา ภาคการศึกษา 1/2561 ประกอบดว ย 6 สาขา 7 รายวิชา คือ สาขาวิช าเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะ
ครุศาสตร รายวิชาศาสนาเปรียบเทียบ สาขาวิ ชาบริ หารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ รายวิ ชาการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายวิชาหลักการเขียน
คําไทย และสาขาวิชารัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายวิชาคานิยมและโลกาภิวัตนในอาเซียน
2. ขอบเขตดานเนื้อหาศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน จากการใช 5B โมเดล
เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอ นและหลัง รวมถึงศึกษาความคงทนของผลการเรียนรู ท่ีเกิดกั บ นักศึกษาจากการใช
รูปแบบการสอน 5B โมเดล และศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนดวยรูปแบบ 5ฺB โมเดล ในรายวิชา
ภาคการศึกษา 1/2561 จํานวน 7 รายวิชา วิชาละ 3 ชั่วโมง ตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

มห
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การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ ผูสอนเป ดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนคว า ลงมือปฏิบัติ
เผชิญสถานการณ หรือวิจัย และใชการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง จากโครงการพัฒนากระบวนทัศนโดยเนน
ผูเรียนเปนสํา คัญในรายวิชาบรรยาย คือ การสอนดว ยรูปแบบ 5B โมเดล หมายถึ ง รูปแบบการสอนที่ เนนผู เรียนเปน
สําคัญ ประกอบดวย Bright/ Brain/ Bring/ Best/ Beauty
1) Bright หมายถึง การทําขอตกลง ทบทวนความรูเดิม การวางระเบียบรวมกันและสรางกระบวนการเรียนรู
รวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียนสวนการทบทวนความรูเดิมเปนการที่ผูสอนตั้งคําถามกับผูเรียนกอนเรียนทุกครั้ง
2) Brain หมายถึง การเพิ่มเติมองคความรู เปนการที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนศึกษาคนควาขอมูลเนื้อหาสาระ
วิชาในเรื่องที่เรียน
3) Bring หมายถึง การสรางกระบวนการคิดเปนการที่ผูสอนมอบหมายงานใหกับผูเรียนรวมกันคิดหัวขอการ
เรียนรูตามประเด็นที่สนใจ
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4) Best หมายถึง การผลิตโครงการ และการปฏิบัติการเรียนรูโดยการผลิตโครงการเปนการที่ผูสอนมอบหมาย
งานกลุมใหผูเรียนไดเขียนโครงการศึกษาตามประเด็นที่สนใจสวนการปฏิบัติการเรียนรู เปนการลงมือปฏิบัติการเรียนรู
ตามโครงการศึกษาที่สนใจเปนกลุม
5) Beauty หมายถึง การมุงสูการขยายผลการเรียนรูเปนการนําเสนอผลการเรียนรูของผูเรียนที่ไดจากการผลิต
โครงการและการปฏิบัติการเรียนรูผานสื่อหรือการนําเสนอหนาชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
กุลธิดา ตรีกุลกาญจน (2556) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการสื่อสารภาษาอั งกฤษโดยใชกิจกรรมการพู ด
กลุมประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ปการศึกษา
2556 จํานวน 30 คน มีเครื่องมือ คือ แผนการสอน กิจกรรมการพูดเรื่อง การสนทนาทางโทรศัพทการนัดหมาย และการ
บอกทิศทาง แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน และเกณฑสําหรับ การประเมิน สถิ ติที่ใชในการวิเคราะห คือ คาเฉลี่ ย
ค า ความเบี่ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ ที่ ไ ม เป นอิ ส ระจากกั น (t-test for dependent samples) ผลการวิ จั ยพบว า
สนทนาทางโทรศัพท มีคาเทากับ 6.2 การนัดหมาย มีคาเทากับ 6.4 และการบอกทิศทาง มีคาเทากับ 4.8 คะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบหลังเรียน หัวขอการสนทนาทางโทรศัพท มีคาเทากับ 12 การนัดหมาย มีคาเทากับ 12.6 และการบอก
ทิศทาง มีคาเทากับ 13.4 ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา การสื่อสารภาษาอังกฤษหลังการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
การบัญชี โดยใชกิจกรรมการพูดสูงกวาคะแนนกอนการเรียนโดยใชกิจกรรมการพูดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุชีรา มะหิ เมือง และผาณิต เย็นแข (2555) ไดทําการวิจัยเรื่ อง การพั ฒนากระบวนการจั ดการเรียนรูท่ีเน น
ผูเรียนเปนสําคัญ วัตถุประสงคสองประการ คือ ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู และประเมินผลการออกแบบใหม
ในบริบทจริงของโรงเรียนเปาหมาย ไดแก กลุมพัฒนากระบวนการ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการ คณะกรรมการ
คุณภาพ และผูสอนที่มีประสบการณทําวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งสิ้น 8 คน ทําหนาที่ออกแบบกระบวนการใหม กลุมผูสอนใน
โรงเรียน 4 โรง ไดแก โรงเรียนวัดชองลมวรรณาราม โรงเรียนวัดโรงธรรมมิตรภาพ ที่ 70 โรงเรียนวัดบางคนทีใน และ
โรงเรียนวัดธรรมา รวมทั้งสิ้น 21 คน วิธีดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับแนวคิดการออกแบบกระบวนการใหมของลูแคน
สกาย (Lucansky) เครื่องมือวิจัย ไดแก การระดมสมอง ตารางงานที่มีคุณภาพ ผังกระบวนการ ปฏิบัติงาน เทคนิคบัตร
ความคิดเคเจ ดัช นีวัดคุณภาพกระบวนการ ตาราง 5W1H แบบประเมินความเหมาะสม และแบบประเมิ นคุ ณภาพ
ผลการวิจัยพบวา ใหมประกอบดวยงานหลัก 4 ขั้น ไดแก (1) วางแผน วิเคราะหความตองการของผูเรียน วิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาที่เรงดวน กําหนดนิยามศัพทเฉพาะและวัตถุประสงคการวิจัย เตรียมเครื่องมือวัดประเมินผล มีดัชนีวัดคุณภาพ
6 ตัว (2) ปฏิบัติการตามแผน คือ ใชนวัตกรรมตามแบบแผนการวิจัย การวิเคราะหและนําเสนอผลตามวั ตถุประสงค
มีดัชนีวัดคุณภาพ 2 ตัว (3) สะทอนผล ไดแก วิเคราะหหลังการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม (4) ขั้นการ
เผยแพรผลการวิจัย คือ เขียนรายงาน และการเผยแพรผลการวิจัย มีดัชนีวัดคุณภาพ 2 ตัว ผลการทดลองพบวา กลุม
ตัวอยางสามารถทําการวิจัยจนสําเร็จอยางมีคุณภาพตามเกณฑประเมินระดับดี จํานวนกวารอยละ 80 จากการประเมิน
ดวยแบบประเมินชนิดมาตร ประมาณคา 5 ระดับ มีคาเฉลี่ยของคุณภาพระหวาง 4.00-4.86 ชิ้นงานวิจัยทุกเรื่องสามารถ
พัฒนาผูเรียนที่เปนกลุมเปาหมายการวิจัยใหบรรลุวัตถุประสงคการวิจัยเกินกวารอยละ 80 ขึ้นไป
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วิธีดําเนินการวิจัย

มห

1. กํ า หนดประชากรและกลุ มตั ว อย า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํ านวน 184 คน จากการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
(Multi-stage Sampling) โดยเลือกอาสาสมัครจากอาจารย ผูสอน 7 คน จากนั้นสุ มกลุ มตั ว อยา งแบบกลุม (Cluster
Random Sampling) จากผูเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 ของอาจารยแตละคน ในการทดสอบแตละดาน
ประกอบดวย ดานคุณธรรม จริยธรรม มีนักศึกษาจํานวน 32 คน ดานความรู มีนักศึกษาจํานวน 40 คน ดานทักษะทาง
ปญญา มีนักศึกษาจํานวน 86 คน ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีนักศึกษาจํานวน 29 คน
และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักศึกษาจํานวน 25 คน
2. เครื่องมือในการวิจัยมี 4 สวน คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูตามกระบวนการเรียนการสอนดวย 5B Model
รายวิชาละ 1 แผน รวม 7 แผน 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ดานละ 1 ฉบับ รวมเปน 3 ฉบับ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3) แบบทดสอบสําหรับวัดผลการเรียนรูดาน
ความรู จํานวน 1 ฉบับ เปนประเภทขอสอบหลายตัวเลือก และด านทั กษะทางป ญญา จํ านวน 1 ฉบั บ เปนประเภท
ขอสอบแบบความเรียง 4) แบบวัดความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอน แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือมี 4 สวน คือ 1) ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สํา คั ญ และจัดทํ าแผนการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5B Model ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิระดั บ อุ ดมศึ กษา
แหงชาติ (TQF) ทั้ง 5 ดาน โดยเนนกิจกรรมที่สอดคลองกับ Professional Coaching Model จากนั้นนําแผนการจัดการ
เรียนรูท้งั 5 ฉบับ สงใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองระหวางเนื้อหาวิชากับจุดประสงคการเรียนรูเพื่อหาความตรง
เชิ งเนื้ อหา (content validity) โดยมีผูเชี่ยวชาญพิจารณาฉบั บ ละ 3 ทา น สุ ดทา ยนํ าผลการประเมินมาปรั บ ปรุงแผน
ซึ่ งผลการประเมินพบวา แผนการจัดการเรียนรู 5 ด าน ผานเกณฑการประเมิ นจากผู เชี่ยวชาญ 2) สร า งแบบสั งเกต
พฤติกรรมเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน TQF ในระดับ ปริญญาตรี พรอมศึกษาวิธีการวัดตั วแปรตามที่ระบุไวในขอบเขต
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมทั้ง 3 ดา น และนําแบบสังเกตพฤติกรรมสงใหผูเชี่ยวชาญพิ จารณาความสอดคลองระหว าง
จุดประสงคการเรียนรูพรอมนําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางจุดประสงค
การเรียนรูกับรายการพฤติกรรมที่ทําการสังเกต ซึ่งควรมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ซึ่งผลการประเมินพบวา ผานเกณฑ
การประเมินจากผู เชี่ยวชาญ 3) แบบทดสอบสําหรับวัดผลการเรียนรูดานความรู และด านทักษะทางป ญญา วิเคราะห
จุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู ทั้ ง ด า นความรู และด า นทั ก ษะทางป ญ ญาในรายวิ ช าที่ ส อนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) สรางแบบทดสอบวัดผลดานความรู และดานทักษะทางปญญาใหครอบคลุมเนื้อหาและ
สอดคลองกั บจุ ดประสงค นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรื อหาค า ดัชนี ความ
สอดคล อง (IOC) ระหว างจุดประสงคการเรีย นรูกับ ข อคําถาม โดยมีผูเชี่ย วชาญพิ จารณาฉบับ ละ 3 ท า น จากนั้ นนํ า
คะแนนมาวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ ประกอบดวย คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของขอสอบ โดยคัดเลือก
เฉพาะขอสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 4) แบบวัดทัศนคติของ
นักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 5B Model ประกอบดวย กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบวัด
ทัศนคติ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติสรุปความหมาย และองคประกอบของทัศนคติเพื่อนํามา
สรางแบบวัดความทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน พรอมทั้งสรางขอคําถามใหสอดคลอง
และครอบคลุมกับนิยามเชิงปฏิบัติการ
4. เก็ บ รวบรวมข อ มู ล แบบแผนการวิ จั ย เชิ ง ทดลองสํ า หรั บ ผลการเรี ย นรู ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และแบบแผนสําหรับดานความรู
one-group pretest-posttest design
X1 T X2
โดย T คือ ตัวแปรจัดกระทํา ไดแก การจัดการเรียนการสอนดวย 5B Model และ X คือ การทดสอบ
one-group repeated measures design
X1 T X2
X3
โดย T คือ ตั ว แปรจัดกระทํ า ไดแ ก การจัดการเรีย นการสอนด ว ย 5B Model และ X คื อ การทดสอบ
ชวงเวลารวบรวมขอมูลเก็บคะแนนทดสอบกอนเรียน (X1) เก็บคะแนนทดสอบหลังเรียน (X2) เก็บคะแนนทดสอบหลัง
เรียน 2 สัปดาห (X3) และเก็บขอมูลความพึงพอใจตอรูปแบบการสอน ดวยแบบวัดความพึงพอใจ
5. การวิ เคราะหขอ มูล จากนั้นวิ เคราะห เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการเรี ยนรูทั้ ง 5 ด า นด วยสถิ ติ Dependent
Sample t-test (ทรงศักดิ์ ภูสีออน, 2554) (แยกวิ เคราะหทีละด าน) และวิเคราะหความคงทนของผลการเรียนรู ดาน
ความรู ระหว า งกอ นเรีย น หลังเรียน และหลั ง เรียน 2 สั ป ดาห (ความคงทนของผลการเรี ย นรู ) ดว ยสถิ ติ One-way
Repeated Measures ANOVA (ทรงศักดิ์ ภูสีออน, 2554)
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พพ

รรณ
ี

ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ทั้ง 5 ดาน
ดวยวิธีการสอนแบบ 5B Model ดวยสถิติเชิงบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ โดยแบง
การนําเสนอขอมูลเปนภาพรวมของผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน จากการวิเคราะหพบวา ดานคุณธรรม จริยธรรม กอนเรียน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 14.84 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 74.20 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.53 จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.65 ดานความรู กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 10.95 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
คิดเปนรอยละ 54.75 หลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.10 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 70.50 ดานทักษะ
ทางปญญา กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 34.52 จากคะแนนเต็ม 51 คะแนน คิดเปนรอยละ 67.69 หลั งเรียนมี คาเฉลี่ ย
เทา กับ 41.23 จากคะแนนเต็ม 51 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.85 ด านทักษะความสัมพันธ ระหวา งบุ คคลและความ
รับผิดชอบ กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.93 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 38.52 หลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.77 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.47 และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทา กับ 11.88 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 59.40 หลังเรียนมีคาเฉลี่ ย
เทากับ 13.16 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 65.80
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังดวยวิธีการสอนแบบ 5B Model สถิติที่ใช คือ dependent
sample t-test หรือ paired t-test โดยแยกวิเคราะหทีละดาน ยกเวนดานความรูที่ตองการทดสอบความคงทนจะนําไป
วิเคราะหในขั้นตอนถัดไป ซึ่งไดผลดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานคุณธรรม จริยธรรมระหวางกอนและหลังเรียน
พฤติกรรม
คาเฉลี่ย
SD
ดานคุณธรรม จริยธรรม
ภาพรวมดานความรับผิดชอบ
กอนเรียน
14.84
2.71
หลังเรียน
15.53
2.02
หมายเหตุ n = 32, df=31, one-tailed และกําหนด α = 0.05

ผลตาง
คาเฉลี่ย

t

p-value

0.69

1.584

.123

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานทักษะทางปญญาระหวางกอนและหลังเรียน
คาเฉลี่ย

SD

ผลตาง
คาเฉลี่ย

t

p-value

5.09
6.41

1.65
1.62

1.32

8.92

0.00

5.55
6.88

1.39
1.46

1.33

13.55

0.00

6.10
7.31

1.50
1.14

1.21

9.35

0.00

6.20
7.65

1.22
1.12

1.45

12.47

0.00

มห

าวิท
ย

าลัย

พฤติกรรม
ดานทักษะทางปญญา
การคิดวิเคราะห
กอนเรียน
หลังเรียน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ
กอนเรียน
หลังเรียน
การคิดสังเคราะห
กอนเรียน
หลังเรียน
การคิดสรางสรรค
กอนเรียน
หลังเรียน
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0.00

6.71

20.92

0.00

รรณ
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1.4

พพ

การคิดแกปญหา
กอนเรียน
11.58
1.11
หลังเรียน
12.98
1.14
ภาพรวม
กอนเรียน
34.52
3.51
หลังเรียน
41.23
3.11
หมายเหตุ n = 86, df=85,one-tailed และกําหนด α = 0.05

ราช
ภัฏ
รำไ

จากตารางที่ 1 และ 2 พบวา 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา มีคา t เทากับ 1.584 และคา p-value เทากับ
.123 (สูงกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดไว 0.05) 2) ดานทักษะทางปญญา พบวา t เทากับ 20.92 และคา p-value เทากับ
0.00 (ต่ํากวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดไว 0.05) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมยอย พบวา การคิดวิเคราะห มีคา t เทากับ 8.92
และคา p-value เทากับ 0.00 และการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีคา t เทากับ 13.55 และคา p-value เทากับ 0.00 การ
คิดสังเคราะห มีคา t เทากับ 9.35 และคา p-value เท ากับ 0.00 การคิดสรางสรรค มี คา t เท ากั บ 12.47 และค า
p-value เทากับ 0.00 การคิดแกปญหา มีคา t เทากับ 11.45 และคา p-value เทากับ 0.00 สรุปไดวาหลังจากเรียนดวย
วิธีการสอนแบบ 5B Model นักเรียนมีการคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ 3) การคิ ดสังเคราะห การคิ ด
สรางสรรคและการคิดแกปญหาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.053
ตารางที่ 3 การการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบกอนและหลังเรียน
คาเฉลี่ย

SD

ผลตาง
คาเฉลี่ย

t

p-value

0.76
1.76

0.52
0.43

1.00

17.32

0.00

1.04
2.12

0.84
0.78

1.08

13.50

0.00

1.36
1.21

2.08

30.82

0.00

าลัย

ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
การมีสวนรวม
กอนเรียน
หลังเรียน
ภาวะผูนํา
กอนเรียน
หลังเรียน
ภาพรวม
กอนเรียน
หลังเรียน

1.80
3.88

หมายเหตุ n = 29, df=27, one-tailed และกําหนด α = 0.05

มห

าวิท
ย

จาการางที่ 3 พบวา คา t เทากับ 30.82 และคา p-value เทากับ 0.00 (สูงกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดไว
0.05) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมยอย พบวา มีผลตา งของคาเฉลี่ยใกลเคียงกั น (1.00 และ 1.08 ตามลําดับ ) สรุป ได ว า
นักศึกษายังไมเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยที่อีกหนึ่งวิชาที่มีผเู รียน 4 คน พบวา การมีสวนรวมและภาวะผูนํา มีคาเฉลี่ยกอน
และหลังเรียนเทากับ 0.36 และ 0.41 ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยกอนใชโมเดล พบวา การมีสวนรวมและภาวะผูนํา 2.77
และ 2.68 คาเฉลี่ยหลังใชโมเดล พบวา การมีสวนรวมและภาวะผูนํา 3.12 และ 3.09 ตามลําดับ
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คาเฉลี่ย

SD

ผลตาง
คาเฉลี่ย

11.88
13.16

4.38
3.46

1.28

หมายเหตุ n = 25, df=24, one-tailed และกําหนด α = 0.05

t

p-value

2.80

.0049

พพ

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
ภาพรวมดานการสื่อสาร
กอนเรียน
หลังเรียน

รรณ
ี

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีกอนและหลังเรียน
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จาการางที่ 4 พบวา มีคา t เทากับ 2.80 และคา p-value เทากับ .0049 (ต่ํากวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดไว
0.05) สรุปไดวา หลังเรียนดวยวิธีการสอน 5B Model นักเรียนมีทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี (ดานการสื่อสาร) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และดานทักษะดานความรู พบวา
มีคา t เทากับ 2.60 และคา p-value เทากับ .0000 (ต่ํากวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดไว 0.05) สรุปไดวา หลังจากเรียน
ดวยวิธีการสอนแบบ 5B Model นักเรียนมีทักษะดานการดานความรูสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ตารางที่ 5 สถิติเชิงบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนดานความรูกอนและหลังการเรียนรู
ดวยวิธีการสอนแบบ 5B Model
พฤติกรรม
ดานทักษะการความรู
ภาพรวมดานความรู
กอนเรียน
หลังเรียน

คาเฉลี่ย

SD

ผลตาง
คาเฉลี่ย

t

p-value

10.95
14.10

1.60
1.01

3.15

2.60

0.00

าลัย

จากตารางที่ 5 ดานความรู พบวา มีคา t เทากับ 2.60 และคา p-value เทากับ .0000 (ต่ํากวาระดับนัยสําคัญ
ที่กําหนดไว 0.05) สรุปไดวา หลังจากเรียนดวยวิธีการสอนแบบ 5B Model นักเรียนมีทักษะดานความรูสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
ตอนที่ 3 หาความคงทนดานความรูหลังจากเรียนดวยวิธีการสอน 5B Model โดยใชเนื้อหาเรื่อง “หลักการอาน
คําไทย”ในรายวิชาหลักการอานการเขียนคําไทยสําหรับทดลองใชนวัตกรรม (5B Model) ผูวิจัยเลือกใชสถิติการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา (one way repeated measure ANOVA) สําหรับทําการทดสอบ

าวิท
ย

ตารางที่ 6 การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยดานความรูในการรวบรวมขอมูลทั้ง 3 ระยะ
Time

Value
0.84
0.16
5.20
5.20

F
98.78
98.78
98.78
98.78

Hypothesis df
2.00
2.00
2.00
2.00

Error df
38.00
38.00
38.00
38.00

หมายเหตุ n = 40, two-tailed และกําหนด α = 0.05

มห

***

Effect
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
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ในแถว Wilks' Lambda เปนวิธีที่นักวิจัยใชโ ดยทั่วไป (ทรงศักดิ์ ภูสีออน, 2554 : 153) เมื่ อพิจ ารณาพบว า
คา F เทากับ 98.78 และคา p-value เทากับ 0.00 ซึ่งต่ํากวาระดับความคลาดเคลื่อนที่กําหนด (0.05) หมายความว า
คาเฉลี่ยดานความรูมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติ ขั้นตอนตอไปทํา
การเปรียบเทียบรายคู โดยคูที่ทําการเปรียบเทียบ ไดแก กอนเรียนกับหลังเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน 2 สัปดาห และ
หลั งเรียนกับหลังเรียน 2 สัป ดาห ซึ่งผูวิจัยเลือกใชวิธีการเปรียบเทียบรายคูของ Bonferroni เพราะเป นวิธีที่สามารถ
ควบคุมความคลาดเคลื่อนไดดี (ทรงศักดิ์ ภูสีออน, 2554 : 152)

***

Mean Difference
3.15
3.85
-0.70

Std. Error
0.30
0.28
0.14

p-value
0.00
0.00
0.00

ราช
ภัฏ
รำไ

คูระยะเวลาที่เปรียบเทียบ
หลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน 2 สัปดาห
กอนเรียน
หลังเรียน
หลังเรียน 2 สัปดาห

พพ

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบรายคูของคะแนนเฉลี่ยดานความรูเรื่อง“หลักการอานคําไทย”ทั้ง 3 ระยะ

หมายเหตุ one-tailed และกําหนด α = 0.05

มห
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จากตารางที่ 7 พบวา กอนเรียนกับหลังเรียน p-value ต่ํากวาคาความคลาดเคลื่อนที่ (0.00 <0.05) ซึ่งหลัง
เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระยะที่ 2 p-value ต่ํากวาค าความคลาด
เคลื่อนที่กําหนด (0.00 <0.05) ซึ่งหลังเรียน 2 สัปดาห มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ระยะสุดทายระหวางหลังเรียนกับหลังเรียน 2 สัปดาห p-value ต่ํากวาคาที่กําหนด (0.00 >0.05) แสดงวา ความรู
ของนักศึกษาหลังเรียน 2 สัปดาห สูงกวาหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวา วิธีการสอนแบบ 5B Model
ชวยใหนักศึกษามีความคงทนในการเรียนรู
เนื่องจากการวิจัยนี้เปนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อนํามาใชพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดคํานวณคารอยละเพื่อเปรียบเทียบสัดสวนระหวาง
คะแนนที่ไ ดกับ คะแนนเต็ม (เนนเฉพาะคะแนนหลั งเรีย น) อันจะเป นประโยชน ในการกํ า หนดเกณฑ พื้ นฐานสํา หรั บ
ผลสัมฤทธิ์ดานความรูที่ไดหลังจากใชวิธีการสอนแบบ 5B Model ซึ่งผลการเปรียบเทียบสัดสวนระหวางคะแนนที่ไดกับ
คะแนนเต็ม พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนดานความรูเรื่อง“หลักการอานคําไทย” ในรายวิชา หลักการอานการเขียนคําไทย
มีคาเทากับ 14.10 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนระหวางคะแนนที่ไดกับคะแนนเต็มคิดเปนรอยละ
70.50 ถานํารอยละที่ไดไปเทียบกับการวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑถือวาอยูในระดับดีมาก (เกรด B)
ตอนที่ 4 ศึกษาระดับ ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 5B Model พบว า
นักศึกษามีทัศนคติตอการเรียนการสอนในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66)
โดยดานที่นักศึกษามีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีทักษะการทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 ซึ่งอยูในระดับมากรองลงมา
คือ มีความพึงพอใจตอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เกิดการมีสวนรวมในการเรียนรูและแกปญหาอยางมี เหตุผลมีคาเฉลี่ย
เทา กั บ 4.40 และ 4.39 ตามลํา ดับ สว นดานที่มีคา เฉลี่ ยน อยที่สุด คื อช วยสร างบรรยากาศในการเรี ยนทํ า ให มีความ
กระตือรือรนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 เมื่อพิจารณารายขอโดยเริ่มจากดานความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนดวย
รูปแบบ 5B Model พบวา ขอที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีความพึงพอใจต อการมี สว นร วมในชั้ นเรีย น
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจตอรูปแบบและวิธีการสอนที่จัดขึ้น และมีความพึงพอใจตอระยะเวลา
ในการจั ดกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 และ 4.31 ตามลําดับ ส วนข อที่มีคาเฉลี่ ยน อยที่ สุดคือ มี ความพึงพอใจตอ
กิจกรรมในชั้นเรียน และมีความพึงพอใจตอเนื้อหารายวิชาที่สอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 ดานประโยชนที่ไดรับตอการ
จัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ 5B Model พบวา ขอที่นักศึกษามี คาเฉลี่ยมากที่ สุด คื อ มีทักษะการทํา งานเปนที ม
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการเรียนรูและแกปญหาอยางมีเหตุผล สงเสริมใหมีจิตสาธารณะ
ชว ยเหลือ ซึ่งกันและกันในการเรียนรู มีคา เฉลี่ยเทา กับ 4.39 และ 4.33 ตามลํ าดับ ส วนข อที่มีคาเฉลี่ ยน อยที่สุด คื อ
ชวยสรางบรรยากาศในการเรียนทําใหมีความกระตือรือรน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25
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การพัฒนาผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา โดยใชรูปแบบ 5B Model พบวา ผลการศึกษา
ในดานทักษะทางปญญา ทักษะดานความรู ทักษะดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี พบวา ผลการศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
แตในดานคุณธรรมจริยธรรม พบวา ผลการศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางไมมีนัยสําคัญ เมื่อวิเคราะหแลวการวัด
ดานคุณธรรมจริยธรรมเปนทักษะที่ทดสอบในเรื่องของพฤติกรรมที่ตองใช เวลาในการปลูกฝง ดั งนั้นระยะเวลาในการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้อาจะไมเพียงพอในการวัดผล เมื่อวิเคราะหผลการศึกษาจากใชรูปแบบ 5B Model นั้น กับทฤษฎีการ
เรียนรู พบวา แนวทางการใชรูปแบบ 5B Model นั้นมีความสอดคลองกับทฤษฎีสัมพันธเชื่อมโยงของธอรนไดดในสวน
ของกฎแหงการฝกหัด เนื่องจากขั้นตอนของการใช 5B Model นั้นเนนการปฏิบัติ และการฝกฝนเปนสําคัญ รวมถึงผล
การศึกษาแบบใช 5B Model ยังมีผลการเปรียบเทียบกอนและหลังเรียนในสวนของทักษะดานความรูที่มีความสอดคลอง
กับกุลธิดา ตรีกุลกาญจน (2556) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการ
พูดของนักศึกษาชั้นปที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา กลุมประชากร
คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ปการศึกษา 2556 จํานวน 30 คน โดยมี
เครื่องมือในการวิจัยคือ แผนการสอนโดยใชกิจกรรมการพูด กิจกรรมการพูดเรื่องการสนทนาทาง โทรศัพทการนัดหมาย
และแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน พบวา มีผลการเรียนรูหลังเรียนนั้นสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย

คณะผูวิจัยมีขอเสนอจากงานวิจัย คือ จากผลการวิ จัยพบวา ผลการเปรี ยบเทียบก อนหลังของผลการเรียนรู
ดานคุณธรรมจริยธรรมนั้นสูงกวาอยางไมมีนัยสําคัญ ซึ่งผูวิจัยเห็นวาในการวิจัยครั้งตอไปจําเปนจะตองมีการนํา Model
ไปใชในระยะเวลาที่นานมากขึ้นเนื่องจากเปนผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมมีความจําเปนที่ตองใชระยะเวลาในการ
ปลูกฝง และในการวิจัยครั้งตอไปในการวิจัย แบบใช Model ผูวิจัยเห็นวา ควรใช Model เพื่ อทดสอบดานใดดานหนึ่ง
โดยเฉพาะและนําไปใชในทุกๆ วิชาที่ใชในการทดลองเพื่อดูผลการศึกษาวาดีขึ้นสอดคลองกันในทุกๆ รายวิชาหรือไม

เอกสารอางอิง
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับอนุบาลอายุ 4-6 ป ของโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดจันทบุรี เทียบกับเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย งานวิจัยนี้ศึกษากับประชากรกลุมเปาหมาย
เปนนักเรี ยนระดับชั้นอนุบาล (อายุ 4-6 ป) ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดจันทบุรี ปการศึกษา 2559
จํานวน 130 คน เปนนักเรียนชาย 64 คน นักเรียนหญิง 66 คน ใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับเด็กไทย อายุ
4-6 ป ของสํานักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา จํานวน 7 รายการ เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล คือ การทดสอบ
นั่งงอตัวไปขางหนา การทดสอบงอแขนยกน้ําหนัก 30 วินาที การทดสอบวิ่งเร็ว 20 เมตร การทดสอบการยืนกระโดดไกล
การทดสอบลุกนั่ง 30 วินาที การทดสอบวิ่งเก็บของและวิ่งออมหลัก และการวัดดัชนีมวลกาย
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยรวมของนักเรียนระดับ อนุ บาลของโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดน
ในจังหวัดจันทบุรี เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย กลุมอายุ 4-6 ป พบวา การทดสอบดัชนีมวลกายมีผลการ
ทดสอบเฉลี่ยอยูในเกณฑที่เหมาะสม คือ มีมวลกายเหมาะสมตามวัย และผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายในระดับดี
คือ นั่งงอตัวไปขางหนาและการวิ่งเก็บของและวิ่งออมหลัก ผลการทดสอบระดับปานกลาง คือ รายการทดสอบการยืน
กระโดดไกล รายการลุกนั่ง 30 วินาที และการทดสอบงอแขนยกน้ําหนัก สวนผลการทดสอบวิ่งเร็ว 20 เมตร มีผลการ
ทดสอบระดับปานกลาง สําหรับนักเรียนอายุ 4-5 ป สวนอายุ 6 ป มีผลการทดสอบระดับดี
คําสําคัญ: โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน, สมรรถภาพทางกาย, นักเรียนอนุบาล

Abstract

มห

าวิท
ย

าลัย

The purpose of the research was to investigate the level of physical fitness’s early childhood
students in Border Patrol Police Schools in the 2016 academic year to compare Thai standardization of
physical fitness. The subjects were 130 early childhood students, 64 boys and 66 girls. The instrument
used for this study was a physical fitness test created for Thai children aged 4-6 years, set by the Sport
Sciences Bureau. The test consisted of 7 lists: Sit and Reach, Bicep Curl 30 Seconds, 20 Meter Dash,
Standing Broad Jump, Sit-Ups 30 seconds, Shuttle and Zig Zag Run and Body Mass Index (BMI).
The results of the overall physical fitness early childhood students in Border Patrol Police
Schools in chanthaburi were compared on Thai standardization norm for thai child’s aged 4-6 year old
found that 1) the average of BMI was a suitable criteria; 2) the results of physical fitness was Sit and
Reach, Shuttle and Zig Zag at a good level; 3) Standing Board Jump, Sit Ups 30 seconds and Bicep Curl
30 seconds were at a moderate level; and 4) the students aged 4-5 year old was the physical fitness
at moderate level and students aged 6 year old was the physical fitness at a good level.
Keywords: Border Patrol Police Schools, Physical fitness, Early childhood student
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ประเทศไทยในระยะ 10 กวาปที่ผานมา ปญหาโภชนาการเกินไดกลายเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ ปญหา
น้ําหนักเกินและอวนในเด็กวัยเรียน ปจจุบันมีอุบัติการณ รอยละ 10-15 และที่นากังวล คือ กวารอยละ 50 ของเด็กที่อวน
มีไขมันสูงในเลือ ด (ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร, 2550) ผลการสํารวจโรงเรียนชั้นประถมศึ กษา จํานวน 268 โรงเรียน ของ
เครือขายวิจัยสุขภาพมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ในป พ.ศ.2548 พบวา มีเด็กนักเรียนอวนรอยละ 12 และรางกายทวม
รอยละ 5 (กรมอนามัย, 2548) จากการประชุมระหวางประเทศดานการกีฬาและการศึกษา เพื่อฉลองปแหงการกีฬาและ
การศึกษาขององคการสหประชาชาติ ป ค.ศ. 2005 ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลไทย ได มีขอ ตกลงร วมกัน ในแผนปฏิ บั ติการ
กรุงเทพฯ วาดวยการกีฬาและการพลศึกษาในโรงเรียน (The Bangkok Agenda for Action On Physical Education
and Sport in School) ใหมี การนํา แผนปฏิ บัติก ารกรุงเทพฯวา ดว ยการกีฬาและการพลศึ กษาในโรงเรียนบรรจุ เป น
ประเด็นสําคัญลงในยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ วาดวยกีฬาและการพลศึกษาในโรงเรียนเปนการทบทวน
เปาหมายของการนํากีฬาและการพลศึกษาที่มีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
โดยกําหนดวิชาพลศึกษาลงในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
ระบบการศึกษานอกโรงเรียน รายละเอียดขอตกลงรวมกันในแผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ วาดวยการกีฬาและพลศึกษาใน
โรงเรียน ขอ 8 ขอบเขตของยุทธศาสตรชาติควรคลอบคลุมถึงหลักสูตรการศึกษาด านกีฬ าและการพลศึกษาสําหรับ
โรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมไปถึงในโปรแกรมการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน สอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาลตามแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) ที่ตองการสงเสริมการกีฬาขั้นพื้นฐาน
และการกีฬา เพื่อมวลชน สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสไดเล นกีฬาและออกกําลังกายอยา งถู กต องและเป น
ประจํา เพื่อสรางสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี รวมถึงโปรแกรมความเชี่ยวชาญดานการกีฬาและการพลศึกษาเพื่อเปนฐาน
อาชีพดานกีฬาสําหรับเยาวชน (แผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555-2559, 1-2) และจากการประชุมวิชาการ
ของกรมอนามัย เรื่อง การสงเสริมเด็กไทยยุคใหมเติบโตสมวัย สูงดีสมสวน ไมอว น ผอม เตี้ย โดยไดตั้งเปาหมายในป
2579 เด็ ก ชายสูงเฉลี่ ย 163 เซนติเ มตร และเด็ กหญิ งสูง 164 เซนติ เ มตร ซึ่ง ต อ งสร า งความรว มมื อ ให ทุก ฝ า ยเห็ น
ความสําคัญโดยเฉพาะพอแม ผูปกครอง ชุมชน รวมถึงโรงเรียนหรือสถานศึกษาตาง ๆ ดวย (กรมอนามัย, 2560)
โรงเรียนตํา รวจตระเวนชายแดน จั ดตั้ ง ขึ้ นเมื่ อ พ.ศ. 2496 มี ภ ารกิ จตรวจตรารั กษาชายแดน โดยจั ดหมู
ลาดตระเวนเดินทางไปในพื้นที่ตาง ๆ มีโอกาสไดพบเห็นประชาชนไกลคมนาคมมีฐานะลําบากเรนแคน โรคภัยเบียดเบียน
ขาดยารักษาโรคขาดอาหารและเครื่องนุงหม เด็กในวัยเรียนไมไดศึกษาเลาเรียนเนื่องจากไมมีหนวยงานใดสามารถเขาไป
จัดตั้งโรงเรียนได ในป พ.ศ. 2499 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน เขต 5 ปจจุบัน คือ กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 คายดารารัศมี อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยรอยตํารวจโท ทวี ภานุโสภณ ตําแหนงผูบังคับหมวด ได
ริเริ่มจัดตั้ งโรงเรีย นตํา รวจตระเวนชายแดนขึ้นเปนครั้ งแรก ที่บา นดอนมหาวัน ตํา บลเวี ยง อํ าเภอเชีย งของ จั งหวั ด
เชี ยงราย ด วยการรว มแรงร ว มใจกั บราษฎรในหมูบ านและหมู บ า นใกล เคี ยงปลูก สร า งอาคารเรี ยนขึ้ น โดยไม ไ ด ใ ช
งบประมาณแผนดิน ไดตั้งชื่อโรงเรียนวา “โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํ ารุงที่ 1” และไดขยายการจัดตั้งโรงเรียน
ตํา รวจตระเวนชายแดนเพิ่มขึ้นตลอดมา โรงเรียนตํา รวจตระเวนชายแดน เปนสถานศึ กษาที่ดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงมีพระดํารําให
การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา (และระดับมัธยมตนในบาง
พื้นที่บางโรงเรียน) กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาค ในเขตภาคตะวันออก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดจันทบุรี อยู
ภายใต การกํากับดูแลของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 11 มีฐานที่ตั้งอยูที่อํา เภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มี
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในความรับผิดชอบ จํานวน 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานน้ํา
แดง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลองมะลิประเวศนวิทยา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสิงคโปรแอรไลน
โรงเรียนตํา รวจตระเวนชายแดนบานคลองแดง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บ านบ อชะอมและโรงเรี ยนตํ ารวจ
ตระเวนชายแดนบานหางแมว (อํานาจ สัมพันธ, 2550)
การออกกําลังกายหรือการเลนกีฬาในยุคโลกาภิวัตนเปนสิ่งจําเปนและสําคัญตอเด็กและเยาวชน เพราะชวย
เสริมสุขภาพพลานามัยใหแข็งแรงสมบูรณทั้งทางรางกายจิตใจอารมณสังคมและสติปญญาตลอดจนชวยพัฒนาบุคลิกภาพ
ใหเปนผูที่มีน้ําใจเปนนักกีฬามีความสามัคคีรักหมูคณะ ทําใหเยาวชนเติบโตขึ้นเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาของชาติ
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(ประโยค สุ ทธิ สงา, 2539) การที่จะวัดหรื อทราบระดับสมรรถภาพทางกายตอ งมีวีการวั ดและการทดสอบที่ ถูกตอง
เหมาะสมกับวัยและชวงอายุ เพื่อเปนการตรวจดูความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความยืดหยุนของรางกาย ระบบหายใจ
ระบบไหลเวียนโลหิต หลังจากทดสอบสมรรถภาพแลวจะทราบวามีความพรอมมากนอยเพียงใด ควรเนนออกกําลังกาย
ชนิดใดและปริมาณของการออกกําลังกายเทาใดที่จะใหผลตอการพัฒนารางกายของเด็กระดับอนุบาล โดยไมเปนอันตราย
ตอรางกาย (มานพ ประภาษนนท และคณะ, 2543) เพื่อทราบถึงระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับอนุบาลของ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ระดับอนุบาล อายุระหวาง 4-6 ป ที่มีความสัมพันธกับทักษะในการที่วางแผนพัฒนา
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนใหสูงขึ้น จึงตองทดสอบสมรรถภาพทางกายในองคประกอบ
ดานกําลังของกลามเนื้อ (Muscle Power) ดานความเร็ว (Speed) ความอดทนของกลามเนื้อ (Endurance) ดานความ
คลองแคลววองไว (Agility) และสัดสวนรางกาย (Body Composition) เพื่อศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน
ระดับอนุบาลของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดจันทบุรีในปการศึกษา 2559 และนําผลการทดสอบเทียบกับ
เกณฑมาตรฐาน

ราช
ภัฏ
รำไ

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน อายุ 4-6 ป ในเขตจังหวัด
จันทบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย

ลงพื้นที่เก็บขอมูลวิจัย โดยดําเนินการทดสอบมรรถภาพทางกายกับเด็กนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ระดับอนุ บาล อายุ 4-6 ป ทุกโรงเรียนที่อยูในกํากับของกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 1 จังหวั ดจันทบุรี ในภาค
เรียน 2 ปการศึกษา 2559 ดวยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ป จํานวน 7 รายการ ไดแก
นั่ ง งอตัว ไปข า งหนา (Sit and Reach), งอแขนยกน้ํ า หนั ก 30 วิ น าที (Bicep Curl 30 Seconds), วิ่ ง เร็ ว 20 เมตร
(20 Meter Dash), ยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump), ลุกนั่ง 30 วินาที (Sit-Ups 30 Seconds), วิ่ งเก็ บ ของ
และวิ่งออมหลัก (Shuttle and Zig Zag Run) และดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) จากนั้นนําผลการทดสอบ
ที่ไดเทียบกับเกณฑมาตรฐานและวิเคราะหผลระดับสมรรถภาพทางกายที่ไดจากการทดสอบ

ผลการวิจัย

มห

าวิท
ย

าลัย

ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในจังหวั ด
จันทบุรี อายุ 4-6 ป เทียบเกณฑมาตรฐานผลการทดสอบสมรรถภาพทางทางกายของเด็กไทย จําแนกตามกลุมอายุ
กลุมอายุ 4 ป เพศชาย ผลการทดสอบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบระดับดี คือ รายการนั่งงอ
ตัวไปขางหนา (7.2 เซนติเมตร) และรายการวิ่งเก็บของและวิ่งออมหลัก (14.0 วินาที) ผลการทดสอบดัชนีมวลกายอยู
ในระดับมวลกายเหมาะสม (15.3 ก.ก./สูง2) เพศหญิง ผลการทดสอบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบระดับ
ดี คือ รายการนั่งงอตัว ไปขางหนา 9.3 เซนติเมตร ผลการทดสอบระดับดี คื อ รายการวิ่ งเร็ว 20 เมตร (5.9 วินาที )
รายการวิ่ ง เก็บ ของและวิ่งอ อมหลั ก (12.1 วินาที) และมี ผลการทดสอบดั ชนี ม วลกายอยู ในระดับ มวลกายเหมาะสม
(13.7 ก.ก./สูง2)
กลุมอายุ 5 ป เพศชาย ผลการทดสอบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบระดับดี คือ รายการงอแขน
ยกน้ําหนัก 30 วินาที (13 ครั้ง) และรายการวิ่งเก็บของและวิ่งออมหลัก (12.4 วินาที) ผลการทดสอบดัชนีมวลกายอยูใน
ระดับมวลกายเหมาะสม (14.9 ก.ก./สูง2) เพศหญิง ผลการทดสอบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบระดับดี
มาก คือ รายการนั่งงอตัว ไปขางหนา (13.5 เซนติเมตร) ผลการทดสอบระดับดี คือ รายการวิ่งเร็ว 20 เมตร (5.9 วินาที)
รายการวิ่งเก็ บของและ วิ่งออมหลัก (12.1 วินาที) และมีผลการทดสอบดั ชนีมวลกายอยูในระดั บมวลกายเหมาะสม
(13.7 ก.ก./สูง2)
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กลุมอายุ 6 ป เพศชาย ผลการทดสอบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบระดับดีมาก คือ รายการ
วิ่งเก็ บของและวิ่ งออ มหลัก (8.5 วินาที ) ผลการทดสอบระดับ ดี คื อ รายการนั่ งงอตัว ไปข า งหนา (11.6 เซนติ เมตร)
รายการวิ่งเร็ว (5.0 วินาที) และผลการทดสอบดัชนีมวลกายอยูในระดั บมวลกายเหมาะสม (14.9 ก.ก./สู ง2) เพศหญิง
ผลการทดสอบโดยรวมอยูในระดับดี ผลการทดสอบระดับดีมาก คือ รายการวิ่งเก็บของและวิ่งออมหลัก (10.1 วินาที)
ผลการทดสอบระดับดี คือ ยืนกระโดดไกล (96.7 เซนติเมตร) รายการวิ่งเร็ว 20 เมตร (5.6 วินาที) และมีผลการทดสอบ
ดัชนีมวลกายอยูในระดับมวลกายเหมาะสม (14.4 ก.ก./สูง2)

พพ

สรุปและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

จากผลการศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางระดับอนุบอลของโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน อายุ 4-6 ป ทั้งเพศชายและเพศหญิง รายการทดสอบดัชนีมวลกายมีเฉลี่ยอยูในเกณฑที่เหมาะสม คือ
มีมวลกายเหมาะสมตามวัย ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยรวมเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย กลุม
อายุ 4-6 ป ซึ่งมีผลการทดสอบระดับดี คือ นั่งงอตัวไปขางหนาและการวิ่งเก็บของและวิ่งอ อมหลัก ผลการทดสอบใน
ระดับ ปานกลาง คือ รายการทดสอบการยื นกระโดดไกล รายการลุกนั่ง 30 วินาที และการทดสอบงอแขนยกน้ํ าหนั ก
สวนผลการทดสอบวิ่งเร็ว 20 เมตร มีผลการทดสอบระดับปานกลาง สําหรับนักเรียนอายุ 4-5 ป สวนอายุ 6 ป มีผลการ
ทดสอบระดับดี
จากผลการวัดดัชนีมวลกายนักเรียนโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนทุกกลุมอายุและทุกโรงเรียนมีผลการวัดดัชนี
มวลกายเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของธนิต แสงเจริญ (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาสมรรถภาพทางกายและดัชนี
มวลกายสรางเกณฑสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
ในปการศึกษา 2546 พบวา นักเรียนกอนประถมศึ กษาผลการทดสอบดัชนีมวลกายอยูในระดั บมาตรฐานตามเกณฑ
สําหรับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้นมีโครงการอาหารกลางวันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โครงการปลูกผักพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ และมีการประกอบอาหารกลางวันใหกับนักเรียนทุกวันจึงทําใหนักเรียนมี
ภาวะโภชนาการที่ดี
รายการทดสอบที่มีความสอดคลองกันทั้งเพศชายและเพศหญิง มีผลการทดสอบในระดับ ดี คือ นั่งงอตั วไป
ขา งหนา และวิ่งเก็บ ของและวิ่งเก็บของออมหลัก ในรายการที่มีผลการทดสอบอยู ในระดับปานกลาง คื อ รายการยืน
กระโดดไกล รายการลุกนั่ง 30 วินาที ซึ่งเปนไปตามพัฒนาการตามชวยวัยเด็กที่มีอายุระหวาง 4-6 ป เปนชวงที่เด็กๆ
เต็มเปยมไปดวยพลังและพรอมสําหรับการเคลื่อนไหวเพราะเปนชวงที่กลามเนื้อมัดใหญพัฒนาเร็วกวากลามเนื้อมัดเล็ก
การควบการเคลื่อนไหวจึงทําไดดี ชํานาญในการไลจับลูกบอลจากการวิ่งเลนฟุตบอลในสนามกวางๆ เด็กๆ จะชอบเลน
โลดโผนทั้งเพศชายและเพศหญิง กระโดดขาเดียวได ขอบหมุนตัว แกวางตัว ชอบวิ่งรวมถึงการถีบรถจักยานสามลอและ
เลี้ยวกลับรถได (ปวีณี กลัดจําป, 2554) ทั้งนี้ ดวยการที่เปนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีบุคลากรตํารวจเปนผูสอน
รวมกั บครูประจําการที่มีความรูเฉพาะทางใหความรูแกนักเรียน บุคลิกของครู โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมี ความ
กระฉับกระเฉง คลองแคลววองไว มีระเบียบ วินัย ขณะปฏิบัติงานสอนหรือปฏิบัติงานดานอื่นๆ ในโรงเรียน ทําใหนักเรียน
ซึ มซับระเบียบ วินัยและความกระฉับกระเฉง คลองแคล วว องไว สงผลตอกิจวั ตรประจํ าวั นของเด็ก อี กทั้ ง พื้นที่ ของ
โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนในเขตจังหวัดจันทบุรี เปนพื้นที่กวาง มีทั้งที่ราบและเนินสูงทําใหเด็กๆ ตองวิ่งขึ้นลงพื้นที่
ราบพื้นที่เนินซึ่งเปนการฝกฝนกลามเนื้อมัดใหญจากการเดินวิ่งเปนอยางดี เสริมกับโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนได
จัดทําอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการครบถวน จึงใหนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ
แข็งแรง รูปรางที่สมสวน มีคาดัชนีมวลกายเฉลี่ยอยูในเกณฑที่เหมะสมและมีสมรรถภาพรางกายในระดับดีเมื่อเทียบตาม
เกณฑมาตรฐานเด็กไทย
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ของปราชญชาวบานจังหวัดจันทบุรี
The Communication Strategies on local wisdom for Increase Performance
Agricultural Products of Chantaburi Intellectuals

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

การวิจัยเรื่อง กลยุทธการสื่อสารภูมิปญญาทองถิ่นดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรของปราชญ
ชาวบานจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงคคือ (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะและบทบาทของปราชญชาวบานดานการเกษตรใน
จังหวัดจันทบุรี (2) เพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสารในการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรของปราชญ ช าวบา นจั งหวัด จันทบุ รี เป นการวิ จัยเชิ งคุณภาพ โดยใชการสั มภาษณ แบบเจาะลึ ก (In-Depth
Interview) กลุมประชากรในการวิจัย คือ ปราชญชาวบานที่ประสบความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรในจังหวัดจันทบุรี
ผลการวิจัยพบวา ปราชญชาวบานดานการเกษตรในจังหวัดจันทบุรีมีบทบาทในการเปนผูนําแหงความคิด เปน
ผูนําแหงองคความรูและวิเคราะหปญหาชุมชนของตนเองได เปนผูริเริ่มการเกษตรคุณภาพ สรางการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชน การติดตอสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกบทบาทในฐานะผูใหความชวยเหลือ เปนแบบอยางที่ดีของคนใน
ชุมชน นอกจากนั้นยังมีการการเปดรับ ความรูและเทคโนโลยีใหมๆ แสวงหาความรูจากหลากหลายชองทาง เป นผูจัด
กิจกรรมและสรางเครือขายเพื่อการพัฒนา และมีการใชหลักการแกไขปญหาเพื่อความอยูรอดของชุมชนสวนกลยุทธการ
สื่อสารในการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นของปราชญ มีการใชรูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลเปนหลัก มีการวางแผน
กอนทําการสื่อสารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางดานการสื่อสาร มีการวิเคราะหถึงระดับการรับรูของผูรบั สาร นอกจากนั้น
ยังมีการสื่อสารโดยเปดใหสมาชิกในกลุมเขามีสวนรวมในการสื่อสาร ปราชญมีการจัดการองคความรูกอนนํามาถายทอด
โดยพิจารณาในเรื่องคุณภาพเนื้อหาวามีความสําคัญหรือมีประโยชนตอผูรับสารมากนอยเพียงใด จะสรางสารอยางไรที่
ตรงกับความสนใจของผูรับสาร สวนการบูรณาการในการใชสื่อใหม พบวาเริ่มมีการใชสื่อออนไลนท่เี ปน Application
Line และ Facebook ในการติดตอสื่อสาร ถายทอดขอมูลและสรางเครือขายการสื่อสารในระดับที่กวางขึ้นดวย
คําสําคัญ: กลยุทธการสื่อสาร, ปราชญชาวบาน, ภูมิปญญาทองถิ่น

Abstract

มห

าวิท
ย

This qualitative research has 2 objectives: 1) to study characteristics and roles of local wise
men in Chantaburi province whose expertise was in agriculture and 2) to examine the communication
strategies they used for publicizing local wisdom to increase the productivity of agricultural products.
The data were collected through in- depth interview done to local wise men that were successful in
increasing the productivity of agricultural products.
The findings show that the local wise men function as intellectual leaders who are
knowledgeable and able to analyze the problems of their community. They are innovators who have
developed quality agriculture, brought people in the community together, and communicated with
people both inside and outside their community. They also assist people in the community and
become rote models for the people. In addition, they are open for new knowledge and technology
through different channels. They have organized activities, established a development network, and
implemented systematic problem solution for the survival of the community. The main community
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strategy used by the locative men for publicizing the wisdom is interpersonal communication. A good
planning is done before communicating the information. They also analyze perception level of the
people. Moreover, they allow community members to participate in the communication. Knowledge
management is performed before being communicated. It is based on the quality of the content
whether it is necessary or beneficial for the people and in what way the communication is in agreement
with the receiver's interest. They also make use of Line application and Facebook as the media of
communication.
Keywords: Communication Strategy, Local Wise Men, Local Wisdom
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ประเทศไทยเปนประเทศที่เปนสังคมเกษตรกรรม เนื่องจากประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพและ
ดํารงชีวิตอยูในภาคการเกษตร ซึ่งที่ผานมานโยบายการพัฒนาไดพยายามคนหาความเหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลักดันใหพนจากวังวนของความทุกขยากตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงปราชญชาวบาน เปนบุคคลากรผูท่พี ยายามสรางทางเลือกใหมใหแกสังคม โดยใชพื้นฐานทางภูมิปญญาเพื่อให
สั ง คมเกษตรกรรมหลุ ด พ น จากวั ง วนความบีบ คั้น อัน รุน แรงของระบบเศรษฐกิ จ ทุ นนิ ย มเสรี ปราชญ ช าวบ า นด า น
การเกษตร สามารถรวบรวมองคความรูพื้นบาน เพื่อคนหารูปแบบการทําการเกษตรกรรมทางเลือกใหมขึ้นมา เพื่อแปลง
วิกฤติทางการผลิตและผลักดันวิถีชีวิตไปสูความปรารถนาใหมในหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบการทําการเกษตรกรรมแผนใหม
นี้ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในสังคมวาสามารถนําพาสังคมเกษตรกรรมของไทยไปสูความหลุดพนจากการลมสลาย
เชิงพึ่งพา และทําใหเกษตรกรไทยมีชีวิตอยางเปนสุขแบบพอเพียง
จังหวัดจันทบุรี เปนจังหวัดทางภาคตะวันออกที่ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีปราชญ
ชาวบานดานการเกษตรจํานวนมากที่เห็นความสําคัญของการพัฒนา ซึ่งในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งนั้น นอกจากจะ
เกิดภูมิปญญาของปราชญชาวบานแลวนั้น ปจจัยสําคัญอีกประการที่ทําใหเกิดการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง คือการสื่อสาร
ซึ่งเปนกลไกหนึ่งที่มีความสําคัญที่ปราชญชาวบานจะนํามาใชในการขับเคลื่อนใหเกิดการรวมกลุมและการมีสวนรวมของ
คนในชุมชน โดยการสื่อสารจะมีบทบาทในการกระตุนใหคนในสังคมหรือชุมชนเกิดจิตสํานึ กรวมกัน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รับรูปญหารวมกันและประสานงานกันในการแกปญหาตางๆ ในชุมชน และยังรวมไปถึงการสรางเครือขายความ
รวมมือจากฝายตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐหรือองคการเอกชนตางๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนที่เขมแข็งดังนั้น ผูวิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของปราชญขาวบานและกลยุทธการสื่อสารที่ปราชญเหลานี้ใชในการเผยแพรภูมิปญญา
ดานการเกษตรแกคนในชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนใหแข็งแรงขึ้น เนื่องจากปจจุบันนี้รูปแบบของการสื่อสารมีการ
พั ฒ นาและปรั บ เปลี่ ย นไปตามบริ บ ทและยุ ค สมั ย ที่ มี เ ทคโนโลยี เ ข า มาเป น ส ว นช ว ยให ต อบโจทย ก ารสื่ อ สารให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูศึกษาจึงตั้งขอสังเกตวาเมื่อรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบนั้น ปราชญชาวบานจะมีกล
ยุทธส่อื สารอยางไร ใหเกิดประโยชนตออาชีพเกษตรกรรมและสงผลตอการสรางประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ซึ่งผล
การศึกษาในครั้งนี้จะขอมูลและเปนแนวทางการพัฒนากระบวนการสื่อสารใหประสบผลสําเร็จ ในการถายทอดและตอ
ยอดองคความรูที่สอดคลองกับภูมิสังคมและความตองการที่แทจ ริงของชุมชน เพื่ อใหเกิดการพัฒนาพลังรากหญาของ
ประเทศใหมีความเขมแข็งและยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

มห

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะและบทบาทของปราชญชาวบานดานการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสารในการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
ของปราชญชาวบานในจังหวัดจันทบุรี
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth
Interview) กลุมผู ให ขอ มูลหลักในการวิ จัย (Key Informans) คื อ ปราชญ ชาวบ านที่ ประสบความสํ าเร็จ ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ดานการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นํามาถายทอดใหกับคนในชุมชน โดยกระจายอยูตาม
อําเภอตางๆ ในจังหวัดจันทบุรี ใชวิธีการเลือกกลุมผูใหขอมูลแบบเจาะจง จํานวนทั้งสิ้น 10 คน เลือกโดยพิจารณาจาก
ความรอบรูความสามารถ ความชํานาญและประสบการณในการทําดานการเกษตร 10 ปขึ้นไปใชแบบสัมภาษณที่มีการ
กําหนดคําถามไวลว งหนาและใชคําถามปลายเปด เพื่อใหผูใหขอมูลสามารถเลาเรื่องและแสดงความเห็นไดอยางเต็มที่ตาม
ประเด็นที่ผูวิจัยตั้งไวเมื่อไดขอมูลแลว ผูวิจัยทําการจั ดแบงชนิดขอมู ลเปนหัว ข อตามความเหมาะสมแลว จะพิ จารณา
ความสัมพันธของขอมูลชนิดตางๆ ที่แบงไว โดยหาประเด็นหลักและขอสรุปรวมของขอมูลที่ไดมาจากกลุมผูใหขอมูลแต
ละทาน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบกันและวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบปญหานําการวิจัย และผูวิจัยใชระยะเวลาในการ
เก็บขอมูลตั้ งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560 เนื่ องจากเป นชวงที่ เสร็จจากการเก็ บเกี่ยวผลผลิ ตทาง
การเกษตร

มห

าวิท
ย

าลัย

ผลของการศึกษาวิจัยประกอบดวยประเด็นหลัก 2 ประเด็น ตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ
1. คุณลักษณะและบทบาทของปราชญชาวบานดานการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี
1.1 เปนผูนําแหงองคความรูและวิเคราะหปญหาชุมชนของตนเองได ปราชญชาวบานดานการเกษตรตอง
เปนผูที่แสวงหาความรูและจัดการองคความรู โดยคิดทําสรุปบทเรียน แลวนํามาเปนความรูใหคนอื่นเห็นไดอยางชัดเจน
สามารถวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางแตกฉาน อะไรคือสิ่งที่ชุมชนตองการ และตัวปราชญเองจะมีวิธีในการเติมเต็ม
ในสิ่งที่ขาดไดอยางไร
1.2 เปนผูริเริ่มการเกษตรคุณภาพ มีการใชองคความรูเพื่อแกปญหาทางดานการเกษตร มาถายทอดใหกับ
สมาชิกและคนในชุมชนจนเกิดการยอมรับ ทํ าใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดี ขึ้น ชว ยเหลื อเกษตรกรในชุ มชนให มี
รายได ลดรายจายในครัวเรือน ทําการเกษตรที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาดและผูบริโภคซึ่งเปนเรื่องที่ควร
สงเสริมใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติ
1.3 เปนผูนําในการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน มีหลักในการระดมความคิดรวมกัน เปนคนกลางที่จะ
คอยประสานความคิ ดวางแผนในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานใหกับกลุมสมาชิก รวมไปถึงการประเมินผลว าการ
ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จหรือมีผลเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายไวหรือไมอยางไร
1.4 เปนผูนําทางความคิด เปนบุคคลที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงทั ศนคติ ความคิด ค า นิยม ความเชื่ อ
ตลอดจนการตัดสินใจ การกระทําและวิถีการดําเนินชีวิตในอนาคตแกบุคคลอื่น เปนบุคคลที่สามารถโนมนาวผูอื่นได ทั้ง
คําพูดและแบบอยางการกระทํา
1.5 มีการติดตอสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอก ปราชญจะมีการติดตอสื่อสารกับบุคคลและหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกอยูเสมอ การใหคําปรึกษาจากกลุมสมาชิกดวยกัน สื่อสารกั บกลุมบุ คคลที่มาศึกษาดู งาน การ
จัดการประชุม การบรรยายใหความรู หรือแมแตการติดตอสื่อสารผานสื่อออนไลน เชน Application Line / Facebook
สวนการติดตอสื่อสารจากบุคคลภายนอก สวนใหญก็จะเปนเจาหนาหนาที่หรือนักวิชาการจากหนวยงานตางๆ ที่เขามา
พบปะหรือสอบถามขอมูล
1.6 เปนแบบอยางที่ดีของคนในชุมชน ปราชญจะปฏิบัติตนแบบวิถีชีวิตที่เรียบงาย ใชชีวิตแบบสมถะพอเพียง
มีความซื่อสัตย เปนคนมีคณ
ุ ธรรม ยึดหลักพุทธธรรม คนในชุมชนใหการยอมรับนับถือ
1.7 มีบทบาทในฐานะผูใหความชวยเหลือ ปราชญสวนใหญจะมีแนวคิดที่จะไมเก็บความรูไวคนเดียว ไมหวง
วิชา และพรอมที่จะนําความรูที่ตนเองมีอยูนั้นถายทอดใหกับผูอื่นดวยความเต็มใจจึงมักที่จะเห็นปราชญออกมาถายทอด
ความรูในการประชุม เสวนาหรือกิจกรรมอื่นๆ อยูเสมอ
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1.8 เปนสื่อกลางระหวางกลุมสมาชิกกับเจา หนาที่รัฐ ปราชญสวนใหญจะมี การติดต อกับนั กวิช าการหรือ
เจาหนา ที่ของรัฐจากหนวยงานตางๆ อยางสม่ําเสมอและตอเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนข อมูลขาวสารและเปดรับขอมูลทาง
การเกษตรใหมๆ จากเจา หนา ที่ ข องรั ฐและหน วยงานที่ เกี่ ยวข อง บทบาทนี้จะคลา ยกั บ ผู นํา ทางความคิ ดที่ มีการใช
กระบวนการสื่อสารแบบ 2 ขั้นตอนมาใชในการสงสาร
1.9 มีการเปดรับความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ปราชญมีการเปดรับความรูและเทคโนโลยีใหมๆ โดยอยูบนฐาน
ของการพิจารณาอยางรอบคอบ มีการทดลองทดสอบวาเกิดผลดีและสอดคลองกับบริบทของตัวเองและชุมชน แลวจึง
นํามาปรับใชใหเกิดประโยชน สวนใหญจะมีโอกาสไดรับความรูจากการศึกษาดูงาน หรือการไดไปติดตอคาขายกับคนอื่น
1.10 มีการแสวงหาความรูจากหลากหลายชองทาง ปราชญมีการแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลขาวสารที่
หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อบุคคลสื่อมวลชน เปนหลัก ปราชญสวนใหญเริ่มมีการปรับตัวหันมาใชส่อื ออนไลนกันมากขึ้นแต
ก็ตอ งอาศัยเวลาและอาศัยการปฏิบัติใหเกิดการคุนชิ น เพราะทัศนะสว นใหญมองวา เป นสื่อ ที่มีความรวดเร็ ว สะดวก
ติดตอสื่อการกันไดงาย และมีขอมูลใหมๆ ที่ตนไมเคยรูมากอนทําใหเปนการเปดโลกทัศนใหมโดยเฉพาะ Application
Facebook แตการเขาถึงเวปไซตยังมีการใชคอนขางนอย
1.11 เปนผูจัดกิจกรรมและสรางเครือขายเพื่อการพัฒนา ปราชญเกษตรมีบทบาทในการจัดกิจกรรมถายทอด
ความรูตางๆ ใหกับคนในชุมชนเชนการประชุมกลุมสมาชิก หรือการเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมอื่นๆ ที่ชุมชนไดจัดขึ้น
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่จัดรว มกันระหวางหนวยงานของรัฐกับปราชญ ในการถ ายทอดความรู เชน งานถ า ยทอด
เทคโนโลยี Field Day ที่สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นตามศูนยเรียนรูของปราชญ แลวใหปราชญเปนวิทยากร
หลัก โดยเปดใหกลุมสมาชิก บุคคลภายนอก เยาวชน นักเรียนนักศึกษาเขารวมงานอีกดวย
1.12 มีการใชหลักการแกไขปญหาเพื่อความอยูรอดของชุมชน ปราชญมีการนํา เอาความรูใหมๆ ที่ไดมา
บูรณาการใชในงานของตนใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อยกระดับใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู รอดพนจากความทุกขยาก
เมื่อคนในชุมชนมีความรู สิ่งเหลานี้ก็จะเปนภูมิคุมกันใหตนเองรอดพนจากความไมรู และปราชญยังจะตองเรียนรูเทาทัน
สิ่งภายนอกและสามารถจําแนกแยกแยะไดวาสิ่งใดควรนํามาปรับใช สิ่งใดควรจะหลีกเลี่ยง เพื่อเปาหมายสูงสุดคือการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและคนในชุมชน กินดีอยูดี พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและบทบาทของปราชญชาวบาน จะพบวาบทบาทที่มีความสําคัญและ
เชื่อมโยงไปสูกลยุทธการสื่อสารไดก็คือตั้งแต การเปนผูนําในการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนที่จะเปนกาวแรกใน
การเปดโอกาสใหคนในชุมชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตางๆ การเปนผูนําทางความคิดในการใหขอมูลขาวสาร
โดยพิจารณาชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม บทบาทในการเปนสื่อกลางการสื่อสารระหวางบุคคลทั้งภายในและภายนอก
และขอมูลขาวสารที่มีอยูมากมาย ปราชญตองเปดรับความรูผานเทคโนโลยีใหมๆ แสวงหาความรูจากหลากหลายชองทาง
มีความรูในการพิจารณาเลือกใชขอมูลที่มาถายทอดสูชุมชนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. กลยุทธการสื่อสารในการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรของ
ปราชญชาวบานจังหวัดจันทบุรี
2.1 รูปแบบของการสื่อสาร ปราชญสวนใหญมีการใชรูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลเปนหลักในการเผยแพร
ขอมูลขาวสารและภูมิปญญาดานการเกษตรไปยังกลุมสมาชิก เนื่องจากความมีปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นในชุมชนทําใหปราชญ
เปนที่รูจัก นอกจากนั้นปราชญยังใชวิธีการสื่อสารระหวางบุคคลกับผูรูคนอื่นๆ หรือเจาหนาที่ของรัฐ บุคคลที่มาศึกษา
ดูงาน เปนตน และปราชญบางทานมีการใชเครื่องมือสื่อสารที่เปนโทรศั พทมือถือสื่อสารผาน Application Line และ
Facebook ในการสนทนากับกลุมสมาชิกและคนทั่วไปในโลกออนไลน แตวิธีการนี้จะเปนการถายทอดความรูในระดับ
ผิวเผินเทานั้น หากมีการสอบถามหรือคูสนทนาตองการรับความชวยเหลือในการใหคําปรึกษา จะใชวิธีการสนทนาผาน
โทรศัพทมากกวาที่จะนั่งพิมพตัวอักษรผานทางโทรศัพทเพราะสวนใหญจะไมถนัดมากนัก
2.2 การสื่อสารกลุม เปนรูปแบบการสื่อสารที่ปราชญใชในการถายทอดองคความรูและภูมิปญญา โดยทําการ
สื่อสารกับกลุมสมาชิก คนในหมูบาน หรือการประชุมหมูบาน เวทีเสวนา ซึ่งระดับของการสื่อสารกลุมนั้น มีทั้งการสื่อสาร
กลุมเล็ก (Small Group Communication) การสื่อสารกลุม ใหญ (Large Group Communication) ซึ่งจะมี ลักษณะ
ที่เปนทางการมากกวากลุมขนาดเล็ก
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2.3 การสื่อสารแบบสองขั้นตอน กระบวนการสื่อสารเริ่มตนจากปราชญเปดรับ ขาวสารจากภายนอก เช น
สื่อตางๆ เจาหนาที่รัฐ ปราชญที่เปนเครือขายเดียวกัน เมื่อไดรับขอมูลขาวสารแลวก็จะนําชุดขอมูลเหลานั้นไปเผยแพร
หรือไปถายทอดใหกับกลุมสมาชิกและชาวบานในชุมชนทองถิ่นของตนอง จากนั้นกลุมสมาชิกหรือชาวบานก็จะนําขอมูล
ที่ไดรับจากปราชญไปสื่อสารยังบุคคลอื่นตอไป
2.4 มีการวางแผนกอนทําการสื่อสาร โดยลําดับแรกจะนําเรื่องเนื้อหามาพิจารณาเรียบเรียงจั ดลํ าดั บการ
นําเสนอสารใหมีความเหมาะสมและตอบโจทยในสิ่งที่ผูรับสารอยากจะรูมากที่สุด โดยอาศัยความจํา แลวทําการนําเสนอ
หรือบรรยายตามประสบการณที่เคยปฏิบัติมา
2.5 มีการวิเคราะหผูรับสารในเบื้องตน ปราชญมีการวิเคราะหถึงระดับการรับรูของผูรับสาร เพราะจะสามารถ
กําหนดเนื้อหาสารที่เหมาะสมได กลาวคือ ถาปราชญสื่อสารกับผูท่มี คี วามรูดานการเกษตรคลายกันก็จะมีการใชชุดเนื้อหา
ที่เปนความสนใจรวมกันหรืออยูในระดับเดียวกัน แตถากลุมผูรบั สารที่ไมมีพื้นฐานดานการเกษตร ปราชญก็จะมีชุดเนื้อหา
ที่เขาใจไดงายในระดับที่เหมาะสมกับผูรับสารกลุมนั้น
2.6 มีการสื่อสารแบบมีสวนรวม ปราชญสวนใหญมีการสื่อสารโดยเปดใหสมาชิกในกลุมเขามีสวนรวมในการ
สื่อสาร เปดโอกาสใหไดคิดตอยอดองคความรู กระตุนให ผูรับสารมองเห็นคุณคาในตนเอง ค นหาขอดีของตนเองหรื อ
กระตุนใหเกิดการวิเคราะหชุมชนของตนเอง แสดงความรูสึก ปญหา วิธีการแกปญหาจากทัศนะของกลุมผูรับสาร ทําให
เกิดการมีสวนรวมในการพิจารนาแนวทางและวิธีที่จะใชในการแกปญหารวมกัน
2.7การสาธิตจะทําใหผูรับสารเขาใจมากขึ้น บอยครั้งที่ผูมาขอรั บคํ าปรึ กษาหรือผูที่ เข ามาศึ กษาดู งานที่ มี
จํานวนมาก หลังจากที่มีการบรรยายใหความรูแลว ปราชญมักจะพาคณะดูงานไปยังฐานการเรียนรูในพื้นที่ของตน พรอม
กับทําการสาธิตขั้นตอนกระบวนการที่สลับซับซอนใหดูเขาใจงายยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการนี้ปราชญสวนใหญมองวาเปนการขยาย
ความเขาใจใหกับผูรับสารไดดีที่สุด และยังสามารถตอบขอซักถามไดทันที
2.8 สื่อแบบดั้งเดิม มีบทบาทนอยลง สวนใหญแลวผูที่เขามาเรียนรูจากปราชญ จะนิยมการสื่อสารระหวาง
บุคคลมากกวาเพราะสามารถสื่อสารกลับไดทันที สวนปายตางๆ ในศูนยการเรียนรูนั้น ในทรรศนะของปราชญสวนใหญ
มองวา ถามีตัวหนังสือเยอะเกินไป จะไมคอยมีใครอาน จะตองมีภาพประกอบที่ชัดเจน ดูแลวเขาใจงาย สวนสื่อวีดิทัศน
เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความนาสนใจ และมีแนวโนมที่จะนํามาใชประกอบการถายทอดความรู แตกระบวนการผลิตการ
ถายทําจะตองอาศัยผูที่มคี วามชํานาญเฉพาะดานมาผลิตให และสิ่งที่ตองคํานึงคือกระบวนการติดตั้งอุปกรณการฉายภาพ
และเสียงหรือความรูดานเทคนิคการใชสื่อวีดิทัศน ก็ยังเปนอุปสรรคของปราชญ เพราะบางคนติดตั้งไมเปน เปดไมเปน
2.9 กลยุทธเกี่ยวกับผูสงสาร รูปแบบของการถายทอดความรูหรือภูมิปญญานั้น ปราชญจะตองพิจาณาผูรับ
สารเปนที่ตั้ง วาจะใชรูปแบบใด ไมวาจะเปนการถายทอดความรูแบบควบคุมชี้นําการถายทอดความรูแบบอํานวยความ
สะดวกหรือการถา ยทอดความรูแบบรวมมือกันมีทักษะในการสื่อสาร เชน การพูด การชี้แจง การโนมนาว ชักจูงจิตใจ
เพื่อใหสมาชิกในชุมชนไดเกิดความรูความเขาใจ เกิดทัศนคติที่ดีและมีทักษะอันพึงประสงค เรียนรูส่งิ ใหมๆ อยูตลอดเวลา
ชอบนําความรูและเทคนิคใหมๆ ไปเผยแพรแกชาวบาน และมีวิธีการถายทอดขอมูลขาวสารที่ปรับเปลี่ยนไดตามบริบท
และความเหมาะสมสอดคลองกับผูรบั สาร
2.10 กลยุท ธในการกําหนดเนื้อหาสาร สิ่งสํ าคัญที่พ บในดําเนินการถายทอดความรูของปราชญ คือ มี การ
จัดการองคความรูกอนนํามาถายทอดโดยพิจารณาในเรื่องคุณภาพเนื้อหาวามีความสําคัญหรือมีประโยชนตอผูรับสารมาก
นอยเพียงใด จะสรางสารอยางไรที่ตรงกับความสนใจของผูรับสาร ขอบเขตของเนื้อหาที่ตองการจะสื่อสาร ความลุมลึก
ของเนื้อหา ความยากงายของเนื้อหาที่ผูรับสารจะรับไดและมีการประเมินลว งหน าถึงปญหาที่ จะเกิดขึ้ นระหวา งการ
สื่อสาร
2.11 กลยุทธการใชสื่อ สวนใหญปราชญยังคงเนนการใชสื่อประเภทบุคคลเปนหลัก แมวาจะมีสื่อใหมท่เี ปนสื่อ
ออนไลนเขามาใชอยูบางก็ตาม เนื่องจากสื่อบุคคลมีความสะดวกในการเขาถึ ง แตปราชญยังตองพิจารณาในเรื่องของ
ประสิทธิภาพในกรณีการสื่อสารกับกลุมใหญวามีความครอบคลุมตอผูรับสารหรือไมเพื่อใหผูรับสารยอมรับและนําไปใช
ประโยชน ได นอกจากนั้ นปราชญ จะต อ งมี การบู รณาการการใช สื่อ ที่ ห ลากหลายโดยพิ จ ารณาความสอดคล อ งกั บ
สภาพแวดลอม ระดับและความเปนอยูของกลุมเปาหมาย ภาษา ศัพทเฉพาะที่จะตองสรางความเขาใจรวมกันดวย
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จากผลการศึกษาดานกลยุทธการสื่อสาร แมวารูปแบบการสื่อสารแบบดั้งเดิมคือการสื่อสารระหวางบุคคลยัง
เป น รูป แบบที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ แต ใ นป จ จุ บั นนี้ สื่อ เทคโนโลยี เ ริ่ ม เข า มามี บ ทบาทมากยิ่ ง ขึ้ น กลยุ ท ธ ใ นการใช สื่อ ที่
หลากหลายจะมีสวนสําคัญ ในการเพิ่มประสิทธิภ าพในการผลิตสินคา ทางการเกษตรให ดียิ่งขึ้นไป เนื่องจากในยุ คการ
สื่อ สารไร พ รมแดนมีอิ ทธิ พลตอ ผู รับ สารทุ กกลุม การสรา งกลุ มเป า หมายใหม ห รื อ บุ คลากรรุ นใหมที่ จะช ว ยสืบ ทอด
ภูมิปญญาดานการเกษตรของปราชญถือเปนเรื่องที่ทาทายที่ปราชญจะตองสรางกลยุทธ เกี่ยวกับผูรับสารที่จะตองรูจัก
อยางถองแท เชนกลุมผูรับสารที่เปนเกษตรกรรุนใหม การกําหนดเนื้อหาสารที่จะตองมีการบูรณาการภูมิปญญาเดิมกับ
ความรูใหม การใหขอมูลที่มีคุณคารวมกันจะชวยใหเกิดองคความรูใหมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรให
ดียิ่งขึ้นไป

สรุปผลและอภิปรายผล
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1. คุณลักษณะและบทบาทของปราชญชาวบานดานการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี
จากผลการศึกษาคุณลักษณะและบทบาทของปราชญชาวบานดานการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี พบวา ปราชญ
ทุกทานเปนผูที่มีบทบาทในการเปนผูนํา มีการใชภูมิปญญาที่เกิดจากประสบการณและการเรียนรูของตนเองมาทดลอง
ปฏิ บั ติจนมั่ นใจวาเปนสิ่งที่สามารถทําใหเกิดประโยชนแก ชุมชนของตนเอง ปราชญ จะต องมีการแสวงหาความรูและ
จัดการองคความรูตางๆ โดยคิดทําสรุปบทเรียน แลวนํามาเปนความรูใหคนอื่นเห็นไดอยางชัดเจน ตองวิเคราะหบริบท
ชุมชนของตนเองใหได ตามหลักคิดของปราชญชาวบานที่ตองมีความเปนผูนําทางความคิดเนื่องจากมีคุณลักษณะในดาน
ความรู ความสามารถที่ ม ากกวา คนอื่ นจึ ง ได รับ ความเชื่ อ ถื อ จากบุ คคลในชุ มขน ซึ่ งสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ พั ช นี
เชยจรรยา (พัชนี เชยจรรยา, 2538: 81) ที่อธิบายวา ผูนําทางความคิดเห็น เปนบุคคลที่ไดรับความเชื่อถือจากบุคคลอื่น
ในสังคมผูนําทางความคิดเห็นมีภารกิจที่จะตองแจงขา วสาร เสนอความคิดเห็นและการตัดสินใจตอกลุมคนตางๆ และ
สอดคลองกับRadom Womgnom (Radom Womgnom,1985: 6) ที่กลาววา ผูนําทางความคิด คือ บุคคลซึ่งผูอื่นจะ
มาหาคําแนะนําและขอมูลขาวสารโดยเปนบุคคลในสังคมซึ่งติดตอกับบุคคลอื่นๆ ในลักษณะความสัมพันธแบบใกลชิด
หรือแบบกลุมปฐมภูมิ เชน เปนญาติ เปนเพื่อนบาน หรือเพื่อนรวมงานและมีอิทธิพลในลักษณะที่ไมเปนทางการเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นหรือการตัดในใจในเรื่องตางๆ
คุณลักษณะของผูนําทางความคิดของปราชญเกษตร คือ มีการสื่อสารภายนอก การเขาถึง และความเร็วในการ
รับ นวัตกรรมที่สอดคลองกับ แนวคิดของ Rogers (Rogers, 1971: 26) ที่ ป ราชญเปนผูนําทางความคิดสามารถเขาถึง
สื่อมวลชนไดมากกวาผูตามทางความคิด โดยปราชญจะมีการเปดรับสื่อเกือบทุกชนิดอยูเสมอเพื่อรูความเปนไปตางๆ และ
เปนการเปดโลกทัศนแกตนเอง นอกจากนั้นปราชญมีการติดตอกับเจาหนาที่พัฒนามากกวาผูตาม เปนผูที่คอยประสาน
ในเรื่องตางๆ ระหวางเจาหนาหนาที่รัฐกับกลุมสมาชิ กในชุมชนและเปนผูแสวงหาขา วใหมๆ มาปอนใหกับกลุมสมาขิ ก
อยูเสมอ ปราชญทุกทานเปนผูมีบทบาทในการใหความชวยเหลือและแกปญหาใหกับชุมชน ใหคําแนะนําปรึกษาอยางมี
เหตุผล ชี้แนะทางที่จะทําใหเกิดความรวมมือระหวางคนในชุมชนในการแกไขปญหาตาง มีความเต็มใจที่จะยอมรับฟง
ความบกพรองของตนเอง และยอมรับฟงความคิดเห็นของคน บทบาทของผู นํา ท องถิ่ นในการพัฒนาชุ มชนโดยทั่วไป
แลวงานพัฒนาชุมชนมักจะเริ่มตนจากผูนําทองถิ่นและจะแผขยายออกไป หากชาวบานมีปญหาหรือความตองการอะไร
จะรวมกันวางแผนและโครงการ เพื่อตอบสนองความตองการหรือแกปญหานั้นๆ และปราชญยังเปนผูชักนําความชวย
เหลือบรรยากาศแหงการทํางานรวมกันรวมถึงอํานวยความสะดวกในการสื่อสารความคิดและความรูสึกของคนในชุมชน
2. กลยุทธการสื่อสารในการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรของ
ปราชญชาวบานจังหวัดจันทบุรี
ปราชญ ทุกท านมีลักษณะของการสื่อ สารในลักษณะกระบวนการที่มีป ฏิ สัมพั นธ ตอกั นในเวลาเดี ยวกั นและ
ตอเนื่องกันไป ซึ่งสอดคลองกับ Bryson (1997: 141) ที่ไดอธิบายไววา การสื่อสารเปนกระบวนการที่แตละองคประกอบ
มีปฏิสัมพันธตอกันในเวลาเดียวกันและตอเนื่องกันไป (simultaneously and continuously transaction) และสงผล
ซึ่งกันและกันตลอดกระบวนการสื่อสาร กลาวคือ คูสื่อสารจะทําหนาที่ทั้งการเขารหัสและถอดรหัสในเวลาเดียวกันและ
ตอเนื่องกัน ซึ่งสงผลใหคูสื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ พฤติกรรมและประสบการณระหวางกันตลอดเวลา
ในกระบวนการสื่อสาร ปราชญมีการแลกเปลี่ยนหรือถายทอดความรูสึก ขอมูล ขาวสาร ความรู ความคิดตางๆ ที่เปนสาร
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ไปยั ง กลุ มสมาชิ ก กลุ มเพื่อ นบา น มีการใช วั จนภาษาเป นหลัก และการสื่อ สารของปราชญเ กษตรในจัน ทบรุรี เป น
กระบวนการที่มีความเคลื่อนไหวอยา งตอเนื่องทางความคิ ด ตองอาศัยสติป ญญา อารมณและประสบการณ ซึ่งรวม
เรียกวา ขอมูลภายในเขามาเกี่ยวของ กลาวคือ ในขณะที่ปราชญมีการเขารหัสและถอดรหัสนั้น ขอมูลภายในจะสงผลตอ
การใชรหัสหรือสัญลักษณที่ใชในการสื่อสารและการแปลความหมายของสารที่ไดรับเชนกันนอกจากนั้น ปราชญทุกทาน
มีทัศนะตรงกันวา การสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนการสื่อสารที่มีความสําคัญในยุคปจจุบันในการแกไขปญหาที่สอดคลอง
กับความตองการของชุมชนทองถิ่น จึงมีการนํารูปแบบการสื่อสารดังกลาวมาใชอยูหลายครั้ง และกอใหเกิดประโยชน
ตอตัวปราชญ เองและสมาชิกผูมีสวนรวมในรูป แบบการสื่ อสารดังกลาว ซึ่งเปนไปตามที่กาญจนา แกวเทพ (กาญจนา
แกวเทพ และคณะ, 2543) ไดอธิบายเปาหมายการสื่อสารแบบมีสวนรวมเพื่อกระตุนใหชุมชนมองเห็นคุณคาของตนเอง
สรางความมั่นใจใหกับขาวบานที่เขามามีสวนรวมและเพื่อใหเห็นคุณคาความคิดและความเชื่อของเขา สรางทักษะในการ
สรางสื่อใหกับชุมชนเพื่อเปนชอทางที่ชุมชนจะสงขาวสารออกไปจากจุดยืน มุมมองและทัศนะของตนเอง ชุมชนไดแสดง
ความรูสึก ปญหา วิธีการวิเคราะหปญหารวมทั้งวิธีการแกปญหาจากทัศนะของชุ มชน ผลจากการสื่อสารของชุมชน
ที่อาจจะเกิดจากการริเริ่มของบางสวนเสี้ยวของชุมชน หรือจากชุมชนใดชุมชนหนึ่งจะชวยยกระดับความมีสติและความ
รับผิดชอบใหกับทั้งชุมชนหรือชุมชนอื่นๆ เพื่อรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในดานกลยุทธดานผูสงสาร ปราชญทุกทานจะตองมีความรูในเรื่องที่จะถายทอดเนื่องจากความเปนผูนําทาง
ความคิด ตองมีความรูความชํานาญและเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนถนัดสามารถสื่อสารเชื่อมโยงไปยังผูรับสารได ตองมีความ
นาเชื่อถือทั้งบุคลิกภาพของผูสงสารความรูความสามารถของผูสงสารหรือเชี่ยมโยงสารไปยังผูรับสาร ในดานความสามารถ
ในการสื่อสารทั้งการพูด การรับฟงและการโน มนา วใจสวนกลยุทธในการกํา หนดเนื้ อหาของสาร ปราชญจะตองคํ านึง
ถึงความมีคุณคาของสาร สารจะตองเปนขอมลที่ผูรับสารสามารถนําไปใชประโยชนและตอยอดความรูเดิมได ขอบเขต
ของเนื้อหาจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายดังที่ พนม คลี่ฉายา (พนม คลี่ฉายา,
2549: 4) ที่ไดอธิบายไววา สารที่สามารถเขาถึงผูรับสารไดดีตองมีความเกี่ยวของหรืออยูในความสนใจของผูรับสารและ
มีผลกระทบตอผูรับสาร ตองกําหนดวาจะใหรายละเอียดกับผูรับสารมากนอยเพียงใด สารมีความยากงายขนาดไหน ทั้งใน
เรื่องของพื้นที่และเวลาสวนในการสรางสารนั้นสิ่งที่ปราชญจะตองนํามาพิจารณา คือ ความซับซอนของเนื้อหาสารที่มี
ความยากซับซอนก็ควรใหขอสรุปไวอยางชัดเจน แมในปจจุบันสื่อออนไลนจะมีบทบาทตอการถายทอดความรูของปราชญ
การนําสื่อออนไลนมาบูรณาการในการการถายทอดความรูของปราชญยังอยูในระดับที่กําลังอยูในชวงพัฒนาใหเกิดการ
เรียนรูการใชสื่อเทคโนโลยีใหมีความชํานาญมากขึ้น เพื่อใหองคความรูของปราชญสามารถที่จะกระจายขาวสารครอบคลุม
กลุมเปาหมายไดทุกกลุม เชน ในอนาคตอาจจะมีการสราง Fanpage หรือ Blog ของปราชญแตละทาน ในการถายทอด
ภูมิปญญาใหกลุมเปาหมายเขาถึงไดมากขึ้น

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห
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ย

ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1. หนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมดานการเกษตรควรนําผลการศึกษามาพิจารณาแนวทางในการพัฒนาการ
สื่อสารในรูปแบบใหมที่สอดคลองกับบริบทระหวางผูสงสารที่มีภูมิปญญาความรูที่มีคุณคากับผูรับสารกลุมใหมเติบโตมา
ในยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เฟองฟูเพื่อสรางประสิทธิภาพในการถายทอดความรูดานการเกษตรให เกิดประโยชน
สูงสุด
2. ในอนาคตควรมีการสรางแพลตฟอรมสื่อ Social Media ประเภทตางๆ ใหมากยิ่งขึ้นเพื่อใหขอมูลภูมิปญญา
ของปราชญแพรกระจายไดอยางกวางขวาง บุคคลทั่วไปสามารถนําไปใช ใหเกิดประโยชน ได เชน Twitter Instagram
หรือ Application ตางๆ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษากลยุทธการสื่อสารของปราชญชาวบานในดานอื่นๆ เนื่องจากในจังหวัดจันทบุรียังมีปราชญ
ชาวบา นในอีกหลายสาขา เชน ปราชญดา นประเพณี พิธีกรรม ดานการดํารงชี พ โภชนาการพื้ นบ าน ด านความเชื่ อ
หลักปฏิบัติ ดานการดูแลสุขภาพ ดานเทคโนโลยีพื้นบานตางๆ เปนตน
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2. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการใชกลยุทธการสื่อสารของปราชญวาเมื่อไดรับขอมูลขาวสารตางๆ ของ
ปราชญไปแลวเกิดผลไปในทิศทางใดบาง
3. เนื่องจากปจจุบันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น ควรมีการศึกษา
การใชสื่อใหมของปราชญชาวบานหรือผูนําในชุมชนวาจะมีการปรับตัวในการใชส่อื ไปในทิศทางใดบาง
4. ควรมีการศึกษาบทบาท คุณลักษณะและกลยุทธการสื่อสารของผูนําทางความคิดในอาชีพอื่นๆ ที่มีบทบาท
ตอชุมชน ทองถิ่นหรือสังคม เชน ครู อาจารย กํานัน ผูใหญบาน หรือบาทบาทของสื่ออื่นๆ ในชุมชน เชน หอกระจายขาว
เปนตน
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กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราด:
การขานรับนโยบายในทัศนะของประชาชนในพื้นที่
The Special Economic Development Zone Policy Enforcement in
Trat Province: Responsiveness of the Local People
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการขานรับนโยบายในเขตเศรษฐกิจพิเศษของอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด
ในแงกระบวนการนโยบายและเนื้อหานโยบาย การวิจัยจะใชวิธีการวิจัยแบบผสมระหวางการวิจัยสํารวจในเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงเอกสาร การสัมภาษณเจาะลึก และการสังเกตการณ
ขอคนพบจากการศึกษา สามารถสรุปไดวา ในสวนของการขานรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน
ในจังหวัดตราด โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก ขอเสนอแนะหลักในเชิงมาตรการนโยบายเพื่อเอื้อประโยชนกับ
ทุกฝ ายก็คือ การสงเสริมการมีสว นรวมของประชาชน รวมถึงการประยุกตป รัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงและศาสตร
พระราชามาใชในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
คําสําคัญ: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, การขานรับนโยบาย

Abstract

บทนํา

าลัย

The research aimed to study the responsiveness of the local people to the special economic
development zone policy in Khlong Yai district, Trat province. This work was conducted using mixed
research methodology including exploratory research method, documentary research method, and
in-dept interview. The findings show that the overall responsiveness level of the people is rather high.
The recommendation in terms of measurement for mutual benefit is on people participation
promotion. Also application of sufficiency economy philosophy and King Bhumibol Adulyadej’s
philosophy is recommended.
Keywords: Special Economic Development Zone, Policy Responsiveness

มห

าวิท
ย

ความเปนมาของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวั ดตราดไดรับ การประกาศจากคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒนา
เศรษฐกิจพิเศษใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก ครอบคลุมพื้นที่อําเภอคลองใหญ รวมทั้งหมด 3 ตําบล คื อ
ตํา บลคลองใหญ ตําบลไมรูด และตําบลหาดเล็ก พื้นที่รวม 31,375 ไร หรือ 50.2 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งมี ประชากรราว
255,000 คน รายไดตัวหัวตอปอยูที่ 145,553 บาท ซึ่งมีอาชี พหลัก คือ ประมง เกษตรกรรม คาสงคาปลีกและการค า
ชายแดน ในขณะที่จังหวัดตราดมีดานชายแดนบานหาดเล็ก เปนจุดผานแดนถาวรเพียงแหงเดียว เชื่อมตอกั บจังหวั ด
เกาะกง ประเทศกัมพูชา มีสินคาแลกเปลี่ยนระหวางกันเปนสินคาเกษตร และภาครัฐกําลังพิจารณายกระดับจุดผอนปรน
ทางการคา บา นมะมว ง อําเภอบ อไร เป นจุดผานแดนถาวร ซึ่งจะทํา ใหจังหวัดตราดมี มูลค า การค าชายแดนเพิ่ มขึ้ น
ในขณะเดี ยวกัน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษไดกําหนดยุท ธศาสตรใหพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษ
จังหวัดตราดเปนศูนยกลางการคาระหวางประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยรวมการพัฒนาระบบโลจิสติกสดวย (กลุมยุทธศาสตร
และแผนการประชาสัมพันธ สํานักโฆษก, 2557)
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ภาครัฐกําหนดพื้นที่ตําบลไมรูด จังหวัดตราด เปนพื้นที่สาธารณประโยชน เปนที่ต้ังนิคมอุตสาหกรรมบริการ
และศูนยกลางที่ตั้งสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 800 ไร รวมพื้นที่ 3 หมูบาน
ประกอบดวย หมูที่ 1 บานไมรูด หมูที่ 2 บานหนองมวง และหมูที่ 5 บานหวงบอน เพื่อเปดโอกาสใหนักลงทุนภาคเอกชน
ทั้งในและนอกพื้นที่เขามาลงทุน สว นพื้นที่รอบๆ นอกจากจะถูกกําหนดใหเปนพื้นที่สีเหลืองโดยเฉพาะชวงที่เป นที่อยู
อาศัยของประชาชน และอีกโซนเปนพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะเปนพื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม รวมทั้งเปนพื้นที่ทองเที่ยว
เชิงนิเวศ เปนเมืองเกษตรกรรม และการลงทุนเชิงพาณิชย (กลุมยุทธศาสตรและแผนการประชาสัมพันธ สํานักโฆษก,
2557)
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตราดนั้นจะมีจุดผานแดนถาวรบานหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัด
ตราดรวมอยูดวย เนื่องจากจุดผานแดนแหงนี้มีศักยภาพมากเพราะเปนจุดผานแดนถาวรที่สามารถคาขายไดทั้งทางน้ํา
และทางบก มีมูลคากวา 26,000-27,000 ลานบาท/ป และมีแนวโนมถึง 30,000 ลานบาท ใน 1-2 ปนี้ แตจุดผานแดน
ถาวรบานหาดเล็กมีปญหาในเรื่องของการกอสรางอาคาร และที่ทําการของสวนราชการชายแดนที่ยังไมสามารถดําเนินการ
กอสรางไดและโครงสรางพื้นฐานยังไมพรอม (ชัยยนต ประดิษฐศิลป, 2559)
กระบวนการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตราดนั้น โดยทั่วไปสามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอน
ใหญๆ คือ
1. ขั้นการกําหนดนโยบาย จุดยืนของนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดวาจะเลือกจังหวัดตราดเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 เขต ในระยะแรกนั้นเกิดจากการผลักดัน เปนการกําหนดนโยบายจากบนลงลาง (top-down
approach) ระหวางผูนํารัฐบาลทหารและขาราชการสวนกลาง โดยการสนับสนุนผูนํารัฐบาลกัมพูชา เนื่องจากตามแผน
ของรัฐบาลแตเดิมนั้นไมไดกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราดไวอยางเปนทางการ การผลักดันใหจังหวัดตราดเปน
หนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศนั้น เกิดมาจากการเคลื่อนไหวของกลุมเทคโนแทร็คของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ไดสงเจาหนาที่ลงมาสํารวจในพื้นที่จังหวั ดตราดโดยตรง ดังนั้นทางรัฐบาลจึ งได
กําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตราด (เบญจวรรณ อานเปรื่อง, อดีตผูวาจังหวัดตราด,
สัมภาษณ 23 พฤศจิกายน 2560)
นอกจากปจจัยการขับเคลื่อนของสภาพัฒนแลวยังมีปจจัยภายนอกที่มีผลตอการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจังหวัดตราด ก็คือ การสนับสนุนจากทางประเทศกัมพู ชา โดยอดีตผูวา เบญจวรรณ อา นเปรื่อง ไดรวมมือกับทาง
เสี่ยพัดหรือนายพัด สุภาภา ในการที่จะผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอคลองใหญ ใหพัฒนารวมกันกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเกาะกงของกัม พูช าที่ อยู ในพื้ นที่ ข องเสี่ยพั ด (เบญจวรรณ อา นเปรื่อ ง, อดี ตผู วา จั ง หวั ดตราด, สั ม ภาษณ 23
พฤศจิกายน 2560)
ความรวมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเ ศษระหวางไทยและกัมพู ชานั้ น มี ตัวกลางที่ สําคัญ ก็ คือ นายพั ด
สุภาภา ซึ่งเปนคนไทยสองแผนดินเกาะกงที่มีสัญชาติในบัตรประชาชนทั้งไทยและกัมพูชา ไดเขามาเชื่อมประสานใหการ
กํา หนดนโยบายเศรษฐกิจพิเศษในเขตจังหวัดตราดเปนไปได (ชาญชัย ดีอวม, ที่ปรึกษาอดีตผูวาตราด, สัมภาษณ 20
ตุลาคม 2559) ในกรณีของจังหวัดตราดยังพบอีกวา บทบาทของผูวาราชการจังหวัดตราดในฐานะขาราชการสวนภูมิภาค
มี สว นในการที่จ ะปรั บ ทางนโยบายเขตเศรษฐกิจ พิ เ ศษที่ เน นนิคมอุ ตสาหกรรมไปสู เรื่ อ งการค า ชายแดนได (ณรงค
ธีรจันทรางกูร, อดีตผูวาตราด, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2559)
2. ขั้ นการกํา หนดผังพื้นที่ข องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลั งจากที่ไ ด มีการผลั กดั นนโยบายการพั ฒนาเขต
เศรษฐกิจจังหวัดตราดในรูปแบบที่มิใชนิคมอุตสาหกรรมแลว ก็ไดมีการกําหนดผังพื้นที่หรือผังเมืองของจังหวัดตราดวา
เปน (จัดระเบียบบานคลองใหญใหเหมือนสวิสเซอรแลนด) (พีรพงศ บุญญานุสรณ, สัมภาษณ 25 กันยายน 2558) ดังนั้น
จึงมีภาพวิสัยทัศนของเขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอคลองใหญ (พยัคพันธุ โพธิ์แกว, รองผูวาราชการจังหวัดตราด, สัมภาษณ
25 กันยายน 2558) ภายใตวิสัยทัศนของการวางผังเมืองดังกลาว กลุมขาราชการสวนภูมิภาคก็ยังไดแปลงนโยบายมาสู
แผน โดยการกําหนดยุทธศาสตรของการพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเศษ จังหวัดตราด เปน 3 ยุท ธศาสตรหลัก คือ การคา
ชายแดน การทองเที่ยวชิงนิเวศและการแปรรูปเกษตรอินทรีย (ชาญชัย ดีอวม, ที่ปรึกษาอดีตผูวาตราด, สัมภาษณ 20
ตุลาคม 2559)
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ในกระบวนการกําหนดผังพื้นที่นอกจากบทบาทของกลุมผูนําขาราชการสวนภูมิภาคแลว ยังมีการผลักดันมา
จากขาราชการสวนกลาง เชน ผูนําของกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงผูนําขาราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
รวมถึงนักการเมืองทองถิ่นที่มีตาํ แหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น กระบวนการผลักดันผังพื้นที่จึงมีขอยุติในเชิง
ยุทธศาสตรวา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นจะเนนยุทธศาสตรสําคัญ 3 ประการ คือ (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2558:
3-57) คือ การเปนศูนยสนับสนุนและใหบริการการนําเขา-สงออก (support service in import/export process) การ
เปนศูนยรวมระบบโลจิสติกสทั้งการขนสงทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ (logistic and distribution center) และการ
เปนศูนยกลางใหบริการการทองเที่ยวในระดับภูมิภาค (tourism hub)
3. ขั้ นการกํา หนดโครงการและกิจกรรม ในการกําหนดโครงการและกิจกรรมภายใตผังพื้ นที่ที่กลาวมาแล ว
ขางตน ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองไดกําหนดโครงการและกิจกรรมโดยแบงออกเปน 4 โซนใหญๆ คือ
3.1 โซน A ตํา บลไม รูด มี บทบาทเปนศู นยกลางทางการค า ระหว างประเทศและศู นย โลจิ สติ กส
(International Trade Hub & Logistic center)
3.2 โซน B ตํ า บลคลองใหญ มี บ ทบาทเป นเมื อ งท า ทางน้ํ า ระหว า งประเทศและศู น ย กลางการ
ทองเที่ยว (International Water Port & Tourism Hub)
3.3 โซน C ตําบลหาดเล็ก มีบทบาทเปนศูนยกลางทางการคาในทองถิ่น (Local Water Port)
3.4 โซน D บริเวณชายแดนบานหาดเล็ก มีบทบาทเปนการคาชายแดน (Border Trade)
อยา งไรก็ตาม การเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ถือเป นเรื่ องใหม สํา หรับ
ประชาชนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น เกิดจากการกําหนดโยบายมาจากสวนกลางที่ไมได
เริ่มตนมาจากการศึกษาความเปนไปได ความคิดเห็น ความตองการ หรือความสมัครใจของประชาชนในทองถิ่นอยาง
แทจริง ซึ่งพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมตรี ไดลงนามในประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิ จ
พิเศษ ที่ 1/2558 เรื่อง กําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาศัยอํานาจตามขอ 2.6 ของคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 72/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช
2557 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงไดออกประกาศให ทองที่ตําบลคลองใหญ ตําบลไมรูด และ
ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด เปน “เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด” ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2558 เปนตนไป
โดยถือวาเปนคําสั่งจากหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่เปนการกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษในชวงรัฐบาล
ที่มาจากรัฐประหาร เปนการใชอํานาจสั่งการจากบนลงลาง (top-down) รวมถึงการใชมาตรา 44 แหงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ที่ใหอํานาจกับหัวหนา คสช. กระทําการไดทุกอยางและเหนือกว าทั้งฝาย
บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ และเปนคําสั่งที่เปนผลที่สุด โดยไมตองรับผิดทางกฎหมาย (เพ็ญพักตร พลายคง, 2560)
ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่นาจะมีการศึกษาวาประชาชนขานรับนโยบายเศรษฐกิจพิเศษที่กําหนดจากเบื้องบนมากนอยเพียงใด
ผูวิจัยจึงศึกษากระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราด : การขานรับ นโยบายใน
ทัศนะของประชาชนในพื้นที่

าวิท
ย

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการขานรับในแงกระบวนการนโยบายที่มีตอนโยบายการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของอําเภอ
คลองใหญ จังหวัดตราด
2. เพื่อศึกษาการขานรับในแงเนื้อหานโยบายที่มีตอนโยบายการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของอําเภอ
คลองใหญ จังหวัดตราด

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

วิธีการดําเนินการวิจัยกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราด: การขานรับ
นโยบายในทัศนะของประชาชนในพื้นที่ ใชวิธีการวิจัยแบบผสม (mixed methods) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยในเชิงคุณภาพ กลยุทธในการผสมผสานระหวางการวิจัยใชการวิจัยผสมผสานแบบรับลูกกันตอ (sequential mixed
designs) (Teddie Charles and Tashakkori Abbas, 2009) โดยใชรูปแบบการวิจัย ดังนี้
77
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

1. การวิจัยเชิงสํารวจ ในการวิจัยเชิงสํา รวจผูวิจัยกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในพื้นที่ที่ทําการสํารวจ
ไดแก ประชากรและกลุมตัวอยางอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีสิทธิ์
เลือกตั้งในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ทั้งหมด 3 ตําบล คือ ตําบลหาดเล็ก ตําบลคลองใหญ และตําบลไมรูดทั้งหมด
13,628 คน ซึ่งใชสูตรของ Taro Yamane จะไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 389 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ
(stratified random sampling) เปนการสุมตัวอยางโดยแยกประชากรออกเปนกลุมประชากรยอยๆ หรือแบงเปนชั้นภูมิ
กอน โดยหนวยประชากรในแตละชั้นภูมิจะมีลักษณะเหมือนกัน (homogenious) แลวผูวิจัยจะกําหนดสัดสวนจํานวน
ตัวอยางแตละชั้นตามจํานวนประชากร ผสมกับการเลือกตัวอยางโดยบังเอิญ (accidental sampling) ในการตรวจสอบ
ขอมูลวิจัยเชิงปริมาณตรวจสอบความเที่ยงตรงและนาเชื่อถือของแบบสอบถาม
2. การวิจัยเอกสาร คือ เอกสารที่ใชใ นการวิจัย นี้เป นการมุ งรวบรวมข อ มู ลจากเอกสาร 2 ประเภท ไดแก
เอกสารชั้ นตน และเอกสารชั้นรอง ไดแก เอกสารชั้น ตน (Primary Data) เปนข อมู ลที่ ยัง มิ ไดผ านการวิ เคราะห และ
สังเคราะห ผูวิจัยถือวาเปนขอมูลดิบ ขอมูลสวนนี้ไดจากการเก็บรวบรวมเอกสารที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ เช น
กฎหมาย กฎระเบี ย บ คํา สั่ ง เอกสารการประชุ ม กลุม บั นทึ กการประชุ ม เอกสารทางราชการ หนั ง สื อ พิ ม พ และ
อินเตอรเน็ต เปนตน และเอกสารชั้นรอง (Secondary Data) เปนเอกสารที่มีการวิเคราะหขอมูลแลว เอกสารชั้นรอง
เหลานี้ที่สําคัญ เชน ตําราทางวิชาการ บทความวิชาการ งานวิจัย และวิทยานิพนธ เปนตน ในการตรวจสอบขอมูลจาก
เอกสารใชการตรวจสอบจากแหลงขอมูลที่แตกตางกัน ในการตรวจสอบดังกลาวใชขอมูลจากเอกสารจากการสัมภาษณ
และจากการสังเกตการณ มาเปรียบเทียบว าถา หากแหล งขอมูลที่ไ ดรับมานั้นแตกตางกันไปหรือขอมู ลมาจากหลายๆ
แหลง มีความคลาดเคลื่อนหรือไม ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบความถูกตองของขอมูลวาเหมือนกันหรือตางกันมาก
นอยเพียงใด
3. การสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) จะมุงรวบรวมขอมูลในพื้นที่ (Field Research) โดยการใช
แนวสั มภาษณ เ จาะลึ ก โดยอาศั ย การสั ม ภาษณจ ากผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก (Key-Informants) เป น การสุ ม ตั ว อย า งแบบ
เฉพาะเจาะจง จากผูมีสวนไดสวนเสียหรือกลุมผูมีสวนเกี่ยวของทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งการจะ
ศึกษาขอมู ลเชิงลึกอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการตางๆ
จําเปนตองอาศัยการสัมภาษณแบบเจาะลึกเทานั้น ในขั้นตอนของการสัมภาษณแบบเจาะลึกใชการตรวจสอบจากผูให
ขอมูลที่มีจุดยืนตางกัน แบงออกเปน 2 กลุมใหญ ไดแก กลุมแรกเปนกลุมผูกระทําการในภาครัฐ เชน ผูวาราชการจังหวัด
ตราด ข า ราชการกรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง เป นต น และกลุ ม ที่ ส องเป นกลุ ม ผู ก ระทํ า การที่ อ ยู นอกภาครั ฐ เช น
นักการเมืองทองถิ่น สภาหอการคาจังหวัด ผูนําชุมชนในพื้นที่ เปนตน
4. การสั งเกตการณ การสังเกตการณซึ่งผู วิจั ยนํ ามาใชกับ งานวิ จัยดั งกลา วเป นการลงไปดู สภาพของพื้ นที่
ที่เกี่ยวของกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตราด เพื่อการตรวจสอบขอมูลที่กอใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนโดยเสริมจาก
ขอมูลเอกสารและการสัมภาษณ
การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลในโครงการนี้ใชการวิเคราะหท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเคราะหทางสถิติทั้งสถิติเชิงพรรณนา เชน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตนสวนการ
วิเคราะหในเชิงคุณภาพใชในงานวิจัยฉบับนี้ เปนการตีความหมายทางสังคมในลักษณะตางๆ ของปรากฏการณทางสังคม
โดยอาศัยกรอบการวิเคราะหเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร
เกณฑการใหคะแนนระดับการขานรับ
ระดับเห็นดวยมาก
ระดับคอนขางเห็นดวย
ระดับไมแนใจ
ระดับคอนขางไมเห็นดวย
ระดับไมเห็นดวยเลย

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
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ในการแปลผลคาเฉลี่ยการขานรับ แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนระหวาง 4.20 – 5.00 แสดงวา เปนระดับเห็นดวยมาก
คะแนนระหวาง 3.40 – 4.19 แสดงวา เปนระดับคอนขางเห็นดวย
คะแนนระหวาง 2.60 – 3.39 แสดงวา เปนระดับระดับไมแนใจ
คะแนนระหวาง 1.80 – 2.59 แสดงวา เปนระดับคอนขางไมเห็นดวย
คะแนนระหวาง 1.00 – 1.79 แสดงวา เปนระดับไมเห็นดวยเลย

พพ

ผลการวิจัย

รรณ
ี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ราช
ภัฏ
รำไ

ขอคนพบตามวัตถุประสงคขอที่ 1 คือ การขานรับในแงกระบวนการนโยบายที่มีตอนโยบายการพัฒนาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของอํา เภอคลองใหญ จังหวัดตราด สามารถสรุปไดวา ในกรณีของอํา เภอคลองใหญ จังหวั ดตราดนั้ น
การขานรับในแงกระบวนการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก
เมื่อจําแนกตามประเด็นการขานรับกระบวนการนโยบายนั้น สามารถแบงประเด็นไดตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามการขานรับนโยบายในดานกระบวนการนโยบาย (n = 389)

X

S.D.

1. กระบวนการทําประชาพิจารณกอนจะดําเนินโครงการตางๆ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. การกําหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ มาจากสวนกลางเปนหลัก
3. การมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผานมา
4. บทบาทของผูนําทองถิ่นและทองที่ในการดําเนินการตามนโยบาย
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผานมา
5. การบริหารงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใตรฐั บาลทหาร
6. การใชมาตรา 44 กําหนดพื้นที่สาธารณะที่ตาํ บลไมรดู ใหเปน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใหที่ดินตําบลไมรูดเปนที่ราชพัสดุ
รวม

3.96

าลัย

ประเด็น

ลําดับที่

1.05

ระดับการขาน
รับนโยบาย
คอนขางมาก

3.95
3.85

1.05
1.03

คอนขางมาก
คอนขางมาก

2
3

3.83

0.95

คอนขางมาก

4

3.75
3.73

1.05
1.08

คอนขางมาก
คอนขางมาก

5
6

3.85

1.04

คอนขางมาก

1

มห

าวิท
ย

จากตารางที่ 1 พบว า มี การขานรับ นโยบายการพั ฒนาเขตเศรษฐกิ จพิ เ ศษของประชาชน ในเขตอํ า เภอ
คลองใหญ จังหวัดตราด ในภาพรวมเรื่องกระบวนการนโยบายอยูในระดับคอนขางมาก ( X =3.85) มีจํานวน 6 ประเด็น
โดยสามารถเรียงลําดับ 3 ลําดับแรก ไดแก
ลําดับที่ 1 กระบวนการทําประชาพิจารณกอนจะดําเนินโครงการตางๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ( X = 3.96)
ลําดับที่ 2 การกําหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ มาจากสวนกลาง เปนหลัก ( X = 3.95)
ลํ า ดั บที่ 3 การมีส วนรว มของประชาชนในการขั บเคลื่อ นนโยบายการพั ฒนาเขตเศรษฐกิจ พิ เศษที่ ผา นมา
( X = 3.85)
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมเรื่องกระบวนการนโยบายในประเด็น 3 ลําดับสุดทาย ไดแก
ลําดับที่ 1 บทบาทของผูนําทองถิ่นและทองที่ในการดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่
ผานมา ( X = 3.83)
ลําดับที่ 2 การบริหารงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใตรฐั บาลทหาร ( X = 3.75)
ลําดับที่ 3 การใชมาตรา 44 กําหนดพื้นที่สาธารณะที่ตําบลไมรูด ใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใหที่ดินตําบล
ไมรูดเปนที่ราชพัสดุ ( X = 3.73)
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รรณ
ี

เมื่อพิจารณาการขานรับ นโยบายเศรษฐกิจพิเศษของประชาชนในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ทางด าน
กระบวนการนโยบาย ดังตารางที่ 1 ที่มีการตอบสนองในเชิงบวกคอนขางมาก ทั้งๆ ที่กระบวนการนโยบายการพัฒนา
เขตเศรษฐกิ จพิเศษเป นกระบวนการที่มี ลักษณะจากบนลงล าง (Top-down process) โดยใช ม าตรา 44 ของคณะ
รัฐประหาร ที่เรียกวา คณะรักษาความสงบเรียบรอยแห งชาติ (คสช.) แตป ระชาชนในพื้ นที่ก็ยังมีการขานรับนโยบาย
กระบวนการดังกลาว ที่เปนเชนนี้เราสามารถสะทอนเหตุผลไดจากผูนําชุมชนที่เปนผูใหขอมูลหลักวา (อภิเดช บุญลอม,
นายกเทศมนตรีตาํ บลตะกาง, สัมภาษณ 17 ตุลาคม 2560)

พพ

“ชาวบานไมไดตอตานทหาร เพราะทหารในพื้นที่เปนมิตรกับชาวบาน”

ราช
ภัฏ
รำไ

ขอ ค นพบตามวั ตถุ ป ระสงคขอ ที่ 2 คื อ การขานรั บ ในแงเนื้ อ หานโยบายที่ มีตอ นโยบายการพั ฒ นาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของอํา เภอคลองใหญ จังหวัดตราด สามารถสรุปไดวา ในกรณีของอํา เภอคลองใหญ จังหวั ดตราดนั้ น
การขานรับ ในแงเนื้อหานโยบายการพั ฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน โดยภาพรวมอยู ในระดั บ คอนข างมาก
เมื่อจําแนกตามประเด็นการขานรับเนื้อหานโยบายนั้น สามารถแบงประเด็นไดเปน 2 กลุม คือ ประเด็นที่มีการขานรับ
มากที่สดุ และประเด็นที่มีการขานรับคอนขางมาก ซึ่งสามารถพิจารณาไดตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามการขานรับนโยบายในดานเนื้อหานโยบายและโครงการ (n = 389)
ประเด็น

มห

าวิท
ย

าลัย

1. การกําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนศูนยกระจายสินคา
2. การดําเนินโครงการกอสรางถนน 4 เลน สาย 318
(ตราด-คลองใหญ-บานหาดเล็ก)
3. การกําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนศูนยกลางการทองเที่ยว
4. การขยายธุรกิจชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีผลกระทบตอ
ความมั่นคง เชน การขยายตัวของการลักลอบคายาเสพติด เปนตน
5. การกําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนเขตการคาชายแดนปลอดภาษี
6. การสรางโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะกอเกิด
ปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอม
7. การดําเนินโครงการกอสรางถนนสาย 48 (ตราด-เกาะกง-สแรอัมเบิล)
สายเลียบชายฝงทะเล
8. การแปรรูปสินคาการเกษตร อาหาร ประมงในอนาคต
9. การกําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนศูนยโลจิสติกส
10. การดําเนินโครงการกอสรางทาเทียบเรืออเนกประสงคคลองใหญ
ที่ผานมา
11. เขตเศรษฐกิจพิเศษจะเพิ่มการจางแรงงานทองถิ่นมากขึ้น
12. ประชาชนในอําเภอคลองใหญจะไดประโยชนจากการคาชายแดน
13. เขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหที่ดินราคาสูงขึ้น
14. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยใหธุรกิจทองเที่ยวโดยชุมชน
ขยายตัวมากขึ้น
15. การดําเนินโครงการกอสรางลานตรวจสินคาขาเขาและขาออก
ของศุลกากรคลองใหญ
16. การเปนศูนยเปลี่ยนถายสินคาและยานพาหนะ คลังสินคา หองเย็น
ในอนาคต

X

S.D.

4.35
4.34

ลําดับที่

0.74
0.82

ระดับการขาน
รับนโยบาย
มาก
มาก

4.29
4.28

0.76
0.89

มาก
มาก

3
4

4.26
4.23

0.81
0.96

มาก
มาก

5
6

4.23

0.91

มากที่สุด

7

4.20
4.21
4.17

0.84
0.85
0.79

มากที่สุด
มากที่สุด
คอนขางมาก

8
9
10

4.15
4.15
4.14
4.11

0.86
0.82
0.99
0.81

คอนขางมาก
คอนขางมาก
คอนขางมาก
คอนขางมาก

11
12
13
14

4.10

0.81

คอนขางมาก

15

4.07

0.93

คอนขางมาก

16

80
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

1
2
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.93

คอนขางมาก

4.03

0.81

4.01

0.89

3.58
4.15

1.22
0.87

คอนขางมาก

18

คอนขางมาก

19

คอนขางมาก
คอนขางมาก

20

ราช
ภัฏ
รำไ

จากตารางที่ 2 พบว า มีการขานรับ นโยบายการพั ฒนาเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษของประชาชน ในเขตอํ า เภอ
คลองใหญ จังหวัดตราด ในภาพรวมเรื่องเนื้อหานโยบายและโครงการอยูในระดับคอนขางมาก ( X = 4.15) มีจํานวน 20
ประเด็น โดยสามารถเรียงลําดับใน 3 ประเด็นแรก ไดแก
ลําดับที่ 1 การกําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนศูนยกระจายสินคา ( X = 4.35)
ลําดับที่ 2 การดําเนินโครงการกอสรางถนน 4 เลน สาย 318 (ตราด-คลองใหญ-บานหาดเล็ก) ( X = 4.34)
ลําดับที่ 3 การกําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนศูนยกลางการทองเที่ยว ( X = 4.29)
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมเรื่องเนื้อหานโยบายและโครงการในประเด็น 3 ลําดับสุดทาย ไดแก
ลํา ดับ ที่ 1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิ เศษจะชว ยพั ฒ นาสังคมในอํา เภอคลองใหญ เช น การปรั บ ปรุ งพื้ นที่
สาธารณะ การอนุรกั ษวัด และศาสนสถาน ( X = 4.03)
ลําดับที่ 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษจะทําใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวขนาดใหญมารับซื้อวัตถุดิบจากชุมชน
( X = 4.01)
ลําดับที่ 3 การเปลี่ยนอาชีพจากการเกษตรและประมงในอนาคต ( X = 3.58)

าลัย

เมื่อพิจารณาการขานรับ นโยบายเศรษฐกิจพิเศษของประชาชนในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ทางด าน
เนื้อหานโยบาย ดังตารางที่ 2 ที่มีการตอบสนองในเชิงบวกคอนขางมาก เมื่อพิจารณาข อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่เปนเชนนี้เนื่องจากประชาชนเห็นวาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษนํามาซึ่งโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ยังขาดแคลน
อยูในเขตจังหวัดชายแดน เชน การสรางถนน4เลนสที่ในอดีตประชาชนผลักดันมาหลายป ก็ไมสามารถขับเคลื่อนไดแตเริ่ม
มี การก อสรางในชวงการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจพิ เศษ เป นต น ดั งคํา สั ม ภาษณที่ว า (อาภากร เจริ ญผล, นายก
องคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ, สัมภาษณ 30 พ.ค. 2559)
“ไมเห็นมีใครวาไมชอบ”
“ถนนทําใหพื้นที่ดูเจริญ”

าวิท
ย

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องการรับรูเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประชาชนทั่วไปเขาใจวา การมี
เขตเศรษฐกิจพิเศษจะทําใหพื้นที่ไดรับผลประโยชนหรืออภิสิทธเปนกรณีพิเศษ ดั งคําสัมภาษณที่วา (อภิเดช บุญลอม,
นายกเทศมนตรีตาํ บลตะกาง, สัมภาษณ 30 พ.ค. 2559)
“ผูนําหวังไดงบพิเศษ เพราะเปนอปท.เขตเศรษฐกิจพิเศษ”

อีกประการหนึ่งอาจเกิดจากการสรางวาทกรรมของภาครัฐเกี่ยวกับผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการ
พัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชน การจางงานในทองถิ่นเพิ่มหรือประโยชนที่ได จากการคา ชายแดนที่ กว างขวางขึ้ น
เปนตน ดังคําสัมภาษณที่วา (อภิเดช บุญลอม, นายกเทศมนตรีตําบลตะกาง, สัมภาษณ 30 พ.ค. 2559)

มห

17

รรณ
ี

4.04

พพ

17. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยสงเสริมสินคาที่ผลิตจาก
กลุมอาชีพ (โอท็อป)
18. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยพัฒนาสังคมในอําเภอคลองใหญ
เชน การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ การอนุรักษวัด และศาสนสถาน
19. เขตเศรษฐกิจพิเศษจะทําใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวขนาดใหญ
มารับซื้อวัตถุดิบจากชุมชน
20. การเปลี่ยนอาชีพจากการเกษตรและประมงในอนาคต
รวม

“การที่ราชการมาใหความรูวาเสนทางจะมีคนผานหาหมื่นคนตอวันจะไดคาขายมากขึ้น”
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เมื่อพิจารณาถึงการขานรับนโยบายการพั ฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเศษของประชาชน ในเขตอํ าเภอคลองใหญ
จังหวัดตราด จําแนกตามการขานรับนโยบายในดานกระบวนการนโยบายโดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก ประเด็นที่
มีการขานรับเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ไดแก กระบวนการทําประชาพิจารณกอนจะดําเนินโครงการตางๆ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ( X = 3.96) การกําหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมาจากสวนกลางเปนหลัก ( X = 3.95) และ
การมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผานมา ( X = 3.85) ตามลําดับ
นอกจากนี้ ถ าจําแนกตามประเด็นการขานรับในด านเนื้อ หานโยบายและโครงการโดยภาพรวมอยูในระดับ
คอนขา งมาก ประเด็นที่มีการขานรับเรียงลําดับ จากมากไปนอย 3 ลํ า ดับแรก ไดแก การกํ าหนดให อําเภอคลองใหญ
เปนศูนยกระจายสินคา ( X = 4.35) การดําเนินโครงการกอสรางถนน 4 เลน สาย 318 (ตราด-คลองใหญ-บานหาดเล็ก)
( X = 4.34) และการกําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนศูนยกลางการทองเที่ยว ( X = 4.29) ตามลําดับ
เมื่อวิเคราะหถึงผลการศึกษาที่วา ประชาชนในอําเภอคลองใหญตอบสนองนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
นั้น นอกจากเหตุผลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่จะไดโครงการดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจแลว ยังพบวา อาจเกิด
ขึ้นมาจากการที่ประชาชนยังมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษไมรอบด านนักจึงกอใหเกิดความ
เขาใจผิด เชน ความเขาใจวาจะไดรับอภิสิทธิ์พิเศษจากโครงการ เปนตน ดังจะเห็นหลักฐานไดจากงานวิจับของเพ็ญพักตร
พลายคง, (2560) เรื่อง ความรูและทัศนคติของประชาชนทองถิ่นที่มีตอเขตเศรษฐกิจพิเศษในอําเภอคลองใหญเชนกัน
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 78.2 เปนผูมีความรูเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในอําเภอคลองใหญในระดับต่ํา และ
มีเพียงสวนนอยเพียงรอยละ 21.8 มีความรูในระดับสูง
ในดานกระบวนการนโยบาย ขอคนพบในงานวิจัยนี้พบวา ประชาชนขานรับกระบวนการนโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด คอนขางมาก ( X =3.85) ในขณะที่งานวิจัยของเพ็ญพักตร พลายคง (2560) ก็
พบวา ประชาชนมีทัศนะคติคอนขางเห็นดวย ( X =3.89) กับกระบวนการนโยบายของเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกลาวเชนกัน
อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาในดานเนื้อหานโยบาย ขอคนพบในงานวิจัยนี้ พบวาประชาชนขานรับเนื้อหานโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราดคอนขางมาก ( X =4.15) ในขณะที่งานวิจัยของ เพ็ญพักตร พลายคง
(2560) ก็พบวา ประชาชนมีทัศนะคติคอนขางเห็นดวย ( X =4.23) กับเนื้อหานโยบายของเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกลาว
เชนกัน แตในรายประเด็นดังกลาวกลับพบวา การขานรับนโยบายและทัศนคติมีความแตกตางกันในรายประเด็น ในสวน
ของประเด็นในงานวิจัยนี้เมื่อเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลํา ดับแรก ไดแก การกําหนดให อําเภอคลองใหญเปนศูนย
กระจายสินคา ( X = 4.35) การดําเนินโครงการกอสรางถนน 4 เลน สาย 318 (ตราด-คลองใหญ-บานหาดเล็ก) ( X =
4.34) และการกําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนศูนยกลางการทองเที่ยว ( X = 4.29) ในขณะที่งานวิจัยของ เพ็ญพักตร
พลายคง (2560) ในประเด็น 3 ลําดับแรกจากมากไปนอย ได แก การขยายธุรกิ จชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิ เศษจะมี
ผลกระทบตอความมั่นคง ( X = 4.60) การสรางโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะกอเกิดปญหามลพิษทาง
สิ่งแวดลอม ( X = 4.54) และเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหที่ดินราคาสูงขึ้น ( X = 4.41)
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1. นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ถือวาเปนนโยบายภายใตนโยบายไทยแลนด 4.0 ที่มีเปาหมายความ
มั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืน จากการศึกษาพบวา เศรษฐกิจพิเศษชายแดนนาจะบรรลุเปาหมายความมั่งคั่งและ
ความมั่นคงได แตยังขาดเปาหมายความยั่งยืน เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดนั้นใหความสําคัญกับยุทธศาสตร
การทองเที่ยวในแบบทุนนิยมขนาดใหญเปนหลัก ดังนั้นจึงควรยกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนฐานในการ
พัฒนาความยั่งยืนเพิ่มขึ้น เชน การสงเสริมการทองเที่ยวตามวิ ถีชุมชนคนตราด ซึ่งจะกอให เกิดการกระจายรายไดแก
ชุมชนในพื้นที่ อันจะนําไปสูความยั่งยืนในการพัฒนามากขึ้น
2. ในการวิ จัย ครั้ง ต อ ไปควรศึ กษาการขานรับ นโยบายของเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทั้ งหมดในภาคตะวั น ออก
ซึ่งประกอบไปดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด และจังหวัดสระแกว เพื่อใหเกิดองคความรูที่สามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจของรัฐบาลหรือการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอนโยบายของรัฐบาลระหวางสองจังหวัดในภาค
ตะวันออก
82
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

กลุมยุทธศาสตรและแผนการประชาสัมพันธ สํานักโฆษก. (2557). ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.). สืบคนวันที่ 11 สิงหาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://www.thaigov.go.th/th/news1/item/84757.
ชัยยนต ประดิษฐศิลป. (2559). มาตรการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอคลองใหญ
จังหวัดตราด. โครงการชุดวิจัยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
ชาญชัย ดีอวม. ที่ปรึกษาอดีตผูวาตราด. สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2559.
ณรงค ธีรจันทรางกูร. อดีตผูวาตราด. สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2559.
เบญจวรรณ อานเปรื่อง. อดีตผูวาจังหวัดตราด. สัมภาษณ 23 พฤศจิกายน 2560.
พยัคพันธุ โพธิ์แกว. รองผูวาราชการจังหวัดตราด. สัมภาษณ 25 กันยายน 2558.
พีรพงศ บุญญานุสรณ. สัมภาษณ 25 กันยายน 2558.
เพ็ญพักตร พลายคง. (2560). ความรูและทัศนคติของประชาชนทองถิ่นที่มีตอเขตเศรษฐกิจพิเศษในอําเภอคลองใหญ
จังหวัดตราด. ภาคนิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองทองถิ่น). บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี.
อภิเดช บุญลอม. นายกเทศมนตรีตาํ บลตะกาง. สัมภาษณ 30 พฤษภาคม 2559.
-------------------. นายกเทศมนตรีตําบลตะกาง. สัมภาษณ 17 ตุลาคม 2560.
อาภากร เจริญผล. นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ. สัมภาษณ 30 พฤษภาคม. 2559.
Teddie Charles and Tashakkori Abbas. (2009). Foundations of Mixed Methods Research:
Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences.
London: SAGE Publications Inc.

83
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รรณ
ี

กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว:
การขานรับนโยบายในทัศนะของประชาชนในพื้นที่
The Special Economic Development Zone Policy Enforcement in
Sa Kaeo province: Responsiveness of the Local People

บทคัดยอ

พพ
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการขานรับนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายการพั ฒนาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของอําเภออรัญประเทศและอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จะใชวิธีการวิจัยแบบผสมระหวางการวิจัยสํารวจ
ในเชิงปริมาณและการวิ จัยเชิ ง คุ ณ ภาพ ได แ ก การวิ จัยเชิ ง สํา รวจ การวิ จัย เชิ งเอกสาร และการสั ม ภาษณ เจาะลึ ก
ขอคนพบจากการศึกษา สามารถสรุปไดวา ในสวนของการขานรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน
ในจังหวัด สระแกว ทั้งในแงก ระบวนนโยบายและเนื้อหานโยบายอยูในระดั บมาก ข อเสนอแนะหลั กในเชิ ง มาตรการ
นโยบายเพื่อเอื้อประโยชนกับทุกฝายก็คือ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึ งการประยุกต ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชามาใชในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
คําสําคัญ: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, การขานรับนโยบาย

Abstract

บทนํา

าลัย

The research aimed to study the responsiveness of the local people to the special economic
development zone policy in Aranyaprathet and Watthana Nakhon districts, Sa Kaeo province. This work
was conducted using mixed research methodology including exploratory research method,
documentary research method, and in-dept interview. The findings show that the overall responsiveness
level of the people is rather high. The recommendation in terms of measurement for mutual benefit
is on people participation promotion. Also, application of sufficiency economy philosophy and King
Bhumibol Adulyadej’s Philosophy is recommended.
Keywords: Special Economic Development Zone, Policy Responsiveness
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ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการคาการลงทุนของประเทศไทยโดยการจัดตั้งแนวเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่ อ
รองรับการพัฒนาพื้นที่ทั้งในเรื่องการเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสงและการจัดการใชประโยชนของพื้นที่ ตลอดจนการ
จัดระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับและสนับสนุนการดําเนินการการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจังหวัดสระแกว
เปนจั งหวัดหนึ่งที่ ถู กกําหนดให เปนเขตเศรษฐกิจพิ เศษ ในพื้ นที่ 2 อํ าเภอ 4 ตํ า บล ประกอบด วย อํ าเภอวัฒ นานคร
ในตําบลผักขะ และอําเภออรัญประเทศ ในตําบลทาขาม ตําบลปาไร และตําบลบานดาน รวม 332 ตารางกิโลเมตร คิด
เปน 207,500 ไร (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2559: 7)
การคมนาคมระหวางพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกวหางจากกรุงเทพมหานคร 260 กิโลเมตร มีจุดผาน
แดนถาวรที่ อําเภออรัญประเทศเชื่อมกับจังหวัดบันเตียเมี ยนเจย ประเทศกัมพูชา เป นจุดผานแดนถาวรที่มีมูลค าการ
สงออก-การนําเขาสูงที่สุดในประเทศ สําหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถูกกําหนดใหเปนศูนยอุตสาหกรรมแปรรูปสินคา
เกษตรและการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ตัวอยางของกิจการ เชน อุตสาหกรรมเกษตร ประมง สิ่งทอ เครื่องนุงหม
เครื่องหนัง อัญมณี เครื่องประดับ เครื่องมือแพทย อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักรและชิ้ นสวน อุตสาหกรรมเครื่อง
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ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การผลิตพลาสติก การผลิตยา กิจกรรมโลจิสติกส นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม กิจการสนับสนุน
การทองเที่ยว (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2559: 7)
กระบวนการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแกวนั้น มีลักษณะรวมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนอีก 9 แหง ทั่วทั้งประเทศ ทั้งในแงกระบวนนโยบาย (Policy process) เนื้อหานโยบาย (Policy content) และ
บริบทของนโยบาย (Policy context) กลาวคือ ในแงของกระบวนการนโยบายนั้นเปนขั้นตอนที่ครอบคลุมการกําหนด
นโยบาย การนํ า นโยบายไปปฏิ บัติ รวมถึ ง การประเมิ นผลนโยบาย สว นเนื้ อ หานโยบายก็ เ ป น การประกาศของ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ ในแงของบริบทนโยบายนั้นจะพบวาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนทั้ง 10 แหง เกิดขึ้ นมาในสถานการณเดียวกันคือ การเข า มาเปนรัฐบาลของคณะรั กษาความสงบเรี ยบร อ ย
แหงชาติ (คสช.) โดยการทํารัฐประหารเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2557 รัฐบาล คสช. ที่นําโดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา
หัวหนาคสช.และดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ไดบริหารประเทศโดยอาศัยอํานาจเด็ดขาดที่เรียกวา “ม.44” ม.44 ซึ่งก็คือ
บทบัญญัติในรัฐธรรนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
รัฐบาล คสช. ไดใชอํานาจเด็ดขาดของ ม.44 มากําหนดนโยบายเศรษฐกิจ โดยถือว านโยบายเศรษฐกิจพิเศษ
เปนยุทธศาสตรการพั ฒนาประเทศที่ เ นนการขยายตั วทางเศรษฐกิจ และยุ ทธศาสตร ความมั่ น คงของรั ฐ ดั ง นั้ นหลัง
รัฐประหารรัฐบาล คสช. จึงไดเลือกพื้นที่ช ายแดนที่มีการส งสิ นคา ข า มแดนเปนหลักอยู แล ว 10 พื้นที่ ระหว างป พ .ศ.
2558-2559 เพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาว รัฐบาล คสช. คาดหวังวาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะ
ชวยสงเสริมการผลิตใหดียิ่งขึ้น เพราะมีชองทางการตลาดชายแดนอยูแลว นอกจากนี้ยังมีแรงงานขามชาติเปนจํานวนมาก
ดวย ดังนั้น นอกจากจะสามารถใชแรงงานขามชาติในการผลิตอุตสาหกรรมและการบริการแลว ยังชวยสกัดแรงงานขาม
ชาติมิใหเขามาทํางานในเมืองที่เปนฐานเศรษฐกิจขนาดใหญของประเทศ และยังเปนการชวยลดปญหาการคามนุษย ซึ่ง
ประเทศไทยยังติดอยูในรายงานการคามนุษยของสหรัฐอเมริกาในลําดับ 3 ภายใตบริบททางเศรษฐกิจ การเมืองดังกลาว
ขางตน เราจะพบวา ยุทธศาสตรของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกวนั้น จะมุงสู 3 ประเด็นที่สําคัญ คือ (ภัครธรณ
เทียนไชย, อดีตผูวาราชการจังหวัดสระแกว, สัมภาษณ 1 มิถุนายน 2561)
1. โลจิสติกส คลังสินคา
2. การคาชายแดน คาปลีก คาสง
3. อุตสาหกรรม ไดแก แปรรูปการเกษตร
อยางไรก็ดี การเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจพิ เศษที่อํา เภออรัญประเทศ และอํ าเภอวัฒนานคร จังหวั ดสระแกว
ถือเปนเรื่องใหมสําหรับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นเกิดจากการกําหนดโยบายมาจากสวนกลาง
ที่ไมไดเริ่มตนมาจากการศึกษาความเปนไปได ความคิดเห็น ความตองการ หรือความสมัครใจของประชาชนในทองถิ่ น
อยา งแทจริง เปนการใชอํานาจสั่งการจากบนลงลาง (top-down) จากรัฐบาลรักษาความสงบแหงชาติใชอํานาจตาม
มาตรา 44 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 กําหนดพื้นที่จังหวัดสระแกวเปนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่นาจะมีการศึกษาวาประชาชนขานรับนโยบายเศรษฐกิจพิเศษที่กําหนดจากเบื้องบนมาก
นอยเพียงใด ผูวิจัยจึงศึกษากระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว: การขานรับ
นโยบายในทัศนะของประชาชนในพื้นที่

วัตถุประสงคของการวิจัย

มห

1. เพื่อศึกษาการขานรับของประชาชนในพื้นที่ที่มีตอ นโยบายการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
อําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ในแงกระบวนการนโยบาย
2. เพื่อศึกษาการขานรับของประชาชนในพื้นที่ที่มีตอนโยบายการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
อําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ในแงเนื้อหานโยบาย
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วิธีการดําเนินการวิจัยในที่นี้ จะกําหนดโดยมุงตอบสนองวัตถุประสงคข องการวิจัยที่จะศึกษาการขานรับของ
ประชาชนในพื้นที่ที่มีตอนโยบายการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของอําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแกว ในแงกระบวนการนโยบายและเนื้อหานโยบาย ดั งนั้นวิธีการดําเนินการวิจั ยใชวิธีการวิ จัยแบบผสม (mixed
methods) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยในเชิงคุณภาพ กลยุทธในการผสมผสานระหวางการวิจัยจะใชการ
วิจัยผสมผสานแบบรับลูกกันตอ (sequential mixed designs) (Teddie Charles and Tashakkori Abbas, 2009)
1. การวิจัยเชิงสํารวจ ในการวิจัยเชิงสํารวจผูวิจัยจะกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในพื้นที่ที่ทําการสํารวจ
ไดแก ประชากรและกลุมตัวอยางอําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ประชากรที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในอําเภออรัญประเทศ ทั้งหมด 86,103 คน และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
ทั้งหมด 81,057 คน รวมทั้งสองอําเภอจะไดจํานวนประชากรทั้งหมด 167,160 คน เมื่อใชหลักของ Taro Yamane ใน
การกําหนดตัวอยางที่มีมากกวา 100,000 คน จะสามารถเก็บกลุมตัวอยางไดไมเกิน 400 คน (Yamane, 1973) ดังนั้นจะ
ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) ผสมกับการ
เลือกตัวอยางโดยบังเอิญ (accidental sampling)
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการวิจัยในรูปแบบตางๆ ดังนี้
2.1 การศึกษาเอกสาร เอกสารที่จะใชในการวิจัยนี้เปนการมุงรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 2 ประเภท
ไดแก เอกสารชั้นตน และเอกสารชั้นรอง ดังนี้
2.2.1 เอกสารชั้นตน (Primary Data) เปนขอมูลที่ยังมิไดผานการวิเคราะหและสังเคราะห ผูวิจัย
ถื อ ว า เป น ข อ มู ล ดิ บ ข อ มู ลส ว นนี้ ไ ด จ ากการเก็ บ รวบรวมเอกสารที่ตา งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานวิ จั ย นี้ เช น กฎหมาย
กฎระเบียบ คําสั่ง เอกสารการประชุมกลุม บันทึกการประชุม เอกสารทางราชการ หนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ต เปนตน
2.2.2 เอกสารชั้นรอง (Secondary Data) เปนเอกสารที่มกี ารวิเคราะหขอมูลแลว เอกสารชั้นรอง
เหลานี้ที่สําคัญ เชน ตําราทางวิชาการ บทความวิชาการ งานวิจัย และวิทยานิพนธ เปนตน
2.2 การสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) จะมุงรวบรวมขอมูลในพื้นที่ (Field Research)
โดยการใชแนวสัมภาษณเจาะลึก โดยอาศัยการสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลัก (Key-Informants) เปนการสุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง จากผูมีสวนไดสวนเสียหรือกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งการจะ
ศึกษาขอมู ลเชิงลึกอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการตางๆ
จํา เปนตองอาศัยการสัมภาษณแบบเจาะลึกเทานั้น โดยในขั้นตอนของการสัมภาษณแบบเจาะลึก จะแบงออกเป น 2
กลุมใหญ ไดแก กลุมแรกเปนกลุมผูกระทําการในภาครัฐ เชน ผูวาราชการจังหวัดสระแกว ขาราชการกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง เปนตน และกลุมที่สองเปนกลุมผูกระทําการที่อยูนอกภาครัฐ เชน นักการเมืองทองถิ่น สภาหอการคาจังหวัด
ผูนําชุมชนในพื้นที่ เปนตน
2.3 การสังเกตการณ เปนการลงไปดูสภาพของพื้นที่ที่เกี่ยวของกับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว
เพื่อกอใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน เสริมเอกสารและการสัมภาษณ
การตรวจสอบขอมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลโดยการตรวจสอบขอมูลวิจัยเชิงปริมาณ
จะตรวจสอบความเที่ยงตรง และนา เชื่อถือของแบบสอบถาม สวนการตรวจสอบขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพจะใชหลั กการ
สามเสา (Triangulation)
สวนการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลในบทความนี้ใชการวิเคราะหทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการ
วิเคราะห ขอมู ลเชิง ปริมาณจะวิเ คราะหทางสถิ ติทั้งสถิติเชิงพรรณนา เชน คาเฉลี่ย ส วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน เป นตน
สวนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพจะใชในงานวิจัยฉบับนี้ เปนการตีความหมายทางสังคมในลักษณะตางๆ ของปรากฏการณ
ทางสังคม โดยอาศัยกรอบการวิเคราะหเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร
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ผลการวิจัย

รรณ
ี

ขอ คนพบตามวัตถุป ระสงคขอ ที่ 1 คื อ การขานรับ ของประชาชนในพื้ นที่ที่ มี ตอ นโยบายการพั ฒนาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของอําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ในแงกระบวนการนโยบาย สามารถสรุป
ไดวา ในกรณีของอําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกวนั้น การขานรับในแงกระบวนการนโยบาย
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกตามประเด็นการขานรับกระบวนการ
นโยบายนั้น สามารถแบงประเด็นไดตามตารางที่ 1 ดังนี้

พพ

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามการขานรับนโยบายในดานกระบวนการนโยบาย (n=400)
ประเด็น

X

1. การมีสวนรวมของประชาชนที่ผานมาในการขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. การกําหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น เปนเรื่องสวนกลางเปนหลัก
3. บทบาทของผูนําทองถิ่นและทองที่ที่ผานมาในการดําเนินการตาม
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผานมา
4. กระบวนการทําประชาพิจารณที่ผานมากอนจะดําเนินโครงการตางๆ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. การบริหารงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตองดําเนินภายใตรัฐบาลทหาร
รวม

4.06

ลําดับที่

0.82

ระดับการขาน
รับนโยบาย
มาก

4.01
3.99

0.82
0.85

มาก
มาก

2
3

3.91

0.77

มาก

4

3.70
3.93

1.12
0.88

มาก
มาก

5

ราช
ภัฏ
รำไ

S.D.

1

าลัย

จากตารางที่ 1 พบวา มีการขานรับกระบวนการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชนในเขต
อําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ในภาพรวมเรื่อง กระบวนการนโยบายอยูในระดับมาก
( X =3.93) มีจํานวน 5 ประเด็น โดยสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้
ลําดับที่ 1 การมีสวนรวมของประชาชนที่ผานมาในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
( X = 4.06)
ลําดับที่ 2 การกําหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น เปนเรื่องสวนกลางเปนหลัก ( X = 4.01)
ลําดับที่ 3 บทบาทของผูนําทองถิ่นและทองที่ท่ีผานมาในการดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่ผานมา ( X = 3.99)
ลําดับที่ 4 กระบวนการทําประชาพิจารณที่ผานมากอนจะดําเนินโครงการตางๆในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
( X = 3.91)
ลําดับที่ 5 การบริหารงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตองดําเนินภายใตรัฐบาลทหาร ( X = 3.70)

มห

าวิท
ย

การที่ประชาชนในพื้นที่ขานรับกระบวนการนโยบายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว ถึงแม
การดําเนินนโยบายจะเกิดขึ้นภายใตรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ยังคงใชอํานาจเผด็จการของคณะ
รัฐประหาร เชน มาตรา 44 เปนตน รวมทั้งกระบวนนโยบายของเขตเศรษฐกิจพิเศษเองก็มีลักษณะเปนกระบวนจาก
บนลงลา ง (Top-down approach) นั้ น ก็ เนื่ อ งมาจากประชาชนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษตอ งการใช โอกาสนี้ เพื่ อ
เปลี่ยนที่ดิน ซึ่งอยูอาศัยไดใชประโยชนมาเปนโฉนด ดังคําสัมภาษณของนายกเทศมนตรีตําบลบานดานที่วา (ชิติพัทธ
แกนจันทร, นายกเทศมนตรีตาํ บลบานดาน, สัมภาษณ 6 มิถุนายน 2560)
“เชื่อวาม.44ของนายกจะชวยได”
“สีอะไรไมวาขอใหไดโฉนดก็แลวกัน”
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พพ

รรณ
ี

เหตุผลของประชาชนในพื้นที่ที่ตองการเปลี่ยนที่ดินในเขตปาสงวนและ สปก. มาเปนโฉนดในชวงการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ประชาชนอางวามีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรัฐบาลมุงเนนแตเฉพาะการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมเปนสําคัญ แตละเลยประเด็นที่เกี่ยวของกับประชาชนในพื้นที่ 4 ตําบลที่เกี่ยวของกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ก็คือ ตําบลทาขาม ตําบลบานดาน ตําบลปาไร และตําบลผักขะ ประเด็นปญหาของประชาชนที่ถูกละเลย ก็คือ การไมได
กลาวถึงและไมไดใหสิทธิประโยชนในเรื่องที่ดินทํามาหากิน เนื่องจากที่ดินซึ่งประชาชนอยูอาศัยใชประโยชนในปจจุบัน
มากกวา 60 ป ไมมีลักษณะความเปนปาไมหลงเหลืออยูแลว รวมถึงประชาชนก็ไดมาอยูอาศัยทําประโยชนในที่ดินกอนมี
การประกาศตามมติคณะรัฐมนตรีเสียอีก ปญหาการขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวไดสรางความไมมั่นคงในชีวิตอยางมาก
แกประชาชนในพื้นที่ทั้ง 4 ตําบลดังกลาว การละเลยปญหากรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทําใหขาดการมีสวนรวมของประชาชนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ แตในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับปญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจพิเศษกลับพบวา
รัฐบาลไดออกเอกสารสิทธิ์ใหกรมธนารักษสามารถใชพื้นที่จัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมและดานศุลกากรแหงใหมไดอยาง
สะดวก ซึ่งถือวาเปนการเลือกปฏิบัติของรัฐบาล ดังนั้น ชาวบานพื้นที่ทั้ง 4 ตําบล จึงขอใหรัฐบาลใชอํานาจตามมาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เพื่อเพิกถอนพื้นที่ปาเขาฉกรรจฝงเหนือและปา
ไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และออกเอกสารสิทธิ์เปนโฉนดที่ดินใหกับประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง
4 ตําบล ดังคํากลาวในหนังสือรองเรียนถึงพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี (สํานักงานเทศบาลตําบลปาไร,
2559) ที่วา
“ประชาชนในพื้นที่ยังไมเขาใจของคําวาพิเศษในรูปแบบใด...ประชาชนทั้ง 4 ตําบลในพื้นที่
ไดรับสิทธิพิเศษอยางไรบาง มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตในการประกอบอาชีพ เมื่อไดรับกา
ประการเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประชาชนจึงคาดหวังจะมีสิทธิพิเศษในการไดรับการ
บริการจากภาครัฐหรืออื่นๆ เพื่อใหประชาชนนั้น มีสภาพความเปนอยูที่ดขี ึ้น แตประชาชนยัง
ไมเห็นแนวทางหรือนโยบายที่สงเสริมการพัฒนาที่เปนประโยชนแกประชาชนในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสระแกว”

าลัย

ขอ คนพบตามวัตถุป ระสงคขอ ที่ 2 คื อ การขานรับ ของประชาชนในพื้ นที่ที่ มี ตอ นโยบายการพั ฒนาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของอําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ในแงเนื้อหานโยบาย สามารถสรุปไดวา
ในกรณีของอําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกวนั้น การขานรับในแงเนื้อหานโยบายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษของประชาชนโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกตามประเด็นการขานรับเนื้อหานโยบายนั้น
สามารถแบงประเด็นไดเปน 2 กลุม คือ ประเด็นที่มีการขานรับมากที่สุด และประเด็ นที่มี การขานรั บมาก ซึ่งสามารถ
พิจารณาไดตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามการขานรับนโยบายในดานเนื้อหานโยบายและโครงการ (n=400)
ประเด็น

มห

าวิท
ย

1. โครงการทางหลวงอรัญประเทศชายแดนไทย-กัมพูชา
(บานหนองเอี่ยน-สตึงบท)
2. การวางระบบชลประทาน
3. การดําเนินแผนพัฒนาระบบไฟฟา
4. การกอสรางทางรถไฟแกงคอย-คลองสิบเกา-สุดสะพานคลองลึก
5. เขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยเพิ่มการจางแรงงานทองถิ่นมากขึ้น
6. การกอสรางทางหลวงหมายเลข 359 แยกทางหลวงหมายเลข 304
(พนมสารคาม) บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (สระแกว)
7. ที่ดินจะราคาสูงขึ้นจากการเขามาของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. โครงการสถานีขนสงจังหวัดสระแกว

X

S.D.

4.49

ลําดับที่

2.64

ระดับการขาน
รับนโยบาย
มากที่สุด

4.49
4.46
4.39
4.38
4.36

0.73
0.61
0.76
0.76
0.78

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
3
4
5
6

4.34
4.34

0.77
0.74

มากที่สุด
มากที่สุด

7
8
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4.32
4.32
4.21
4.20
4.18

2.14
0.77
0.76
0.82
0.84

4.18

มากที่สุด

9

รรณ
ี

4.33

10
11
12
13
14

0.82

มาก

15

4.17
4.11
3.98
3.98

0.77
0.82
0.97
0.88

มาก
มาก
มาก
มาก

16
17
21
22

3.95
3.95
3.81

0.84
0.84
1.29

มาก
มาก
มาก

23
23
25

4.22

0.96

มากที่สุด

พพ

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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9. โครงการทางหลวงหมายเลข 3366 และหมายเลข 3586 แยกทางหลวง
หมายเลข 33 (ทาขาม) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 3511
(หนองเอี่ยน)
10. การกําหนดพื้นที่ใหเปนเขตการคาชายแดน
11. โครงการถนนแยกทางหลวงหมายเลข 33 –ดานบานคลองลึก
12. การวางระบบโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง
13. ประชาชนในอําเภออรัญประเทศจะไดประโยชนจากการคาชายแดน
14. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยใหธุรกิจทองเที่ยวโดยชุมชน
ขยายตัวมากขึ้น
15. การกําหนดพื้นที่ใหเปนศูนยเปลี่ยนถายสินคาและยานพาหนะ
คลังสินคาและหองเย็นในอนาคต
16. การกําหนดพื้นที่เปนศูนยตอเนื่องทั้งระบบรางและถนน
17. การกําหนดพื้นที่ใหเปนการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
18.การกําหนดพื้นที่ใหเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร
19. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยสงเสริมสินคาที่ผลิตจาก
กลุมอาชีพ (โอท็อป)
20. การกําหนดพื้นที่เปนศูนยขนสง (โลจิสติกส) ตอเนื่องหลายรูปแบบ
21. การกําหนดพื้นที่เปนศูนยขนสง (โลจิสติกส) ตอเนื่องหลายรูปแบบ
22. การอนุญาตใหแรงงานตางดาวสามารถเดินทางเขามาทํางาน
แบบไป-กลับ หรือไมเกิน 7 วัน
รวม

มห

าวิท
ย

าลัย

จากตารางที่ 2 พบวา มีการขานรับเนื้อหานโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน ในเขตอําเภอ
อรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ในภาพรวมเรื่องเนื้อหานโยบายอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.22)
มีจํานวน 22 ประเด็น โดยสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้
ลําดับที่ 1 โครงการทางหลวงอรัญประเทศชายแดนไทย-กัมพูชา (บานหนองเอี่ยน-สตึงบท) ( X =4.49)
ลําดับที่ 2 การวางระบบชลประทาน ( X =4.49)
ลําดับที่ 3 การดําเนินแผนพัฒนาระบบไฟฟา ( X =4.46)
ลําดับที่ 4 การกอสรางทางรถไฟแกงคอย-คลองสิบเกา-สุดสะพานคลองลึก ( X =4.39)
ลําดับที่ 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยเพิ่มการจางแรงงานทองถิ่นมากขึ้น ( X =4.38)
ลําดับที่ 6 การกอสรางทางหลวงหมายเลข 359 แยกทางหลวงหมายเลข 304 (พนมสารคาม) บรรจบทางหลวง
หมายเลข 3 (สระแกว) ( X =4.36)
ลําดับที่ 7 ที่ดินจะราคาสูงขึ้นจากการเขามาของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ( X =4.34)
ลําดับที่ 8 โครงการสถานีขนสงจังหวัดสระแกว ( X =4.34)
ลําดับที่ 9 โครงการทางหลวงหมายเลข 3366 และหมายเลข 3586 แยกทางหลวงหมายเลข 33
(ทาขาม) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 3511 (หนองเอี่ยน) ( X =4.33)
ลําดับที่ 10 การกําหนดพื้นที่ใหเปนเขตการคาชายแดน ( X =4.32)
ลําดับที่ 11 โครงการถนนแยกทางหลวงหมายเลข 33 – ดานบานคลองลึก ( X =4.32)
ลําดับที่ 12 การวางระบบโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง ( X =4.21)
ลําดับที่ 13 ประชาชนในอําเภออรัญประเทศจะไดประโยชนจากการคาชายแดน ( X =4.20)
ลําดับที่ 14 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยใหธุรกิจทองเที่ยวโดยชุมชนขยายตัวมากขึ้น ( X =4.18)
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ลําดับที่ 15 การกําหนดพื้นที่ใหเปนศูนยเปลี่ยนถายสินคาและยานพาหนะ คลังสินคาและหองเย็นในอนาคต
( X =4.18)
ลําดับที่ 16 การกําหนดพื้นที่เปนศูนยตอเนื่องทั้งระบบรางและถนน ( X =4.17)
ลําดับที่ 17 การกําหนดพื้นที่ใหเปนการทองเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรม ( X =4.11)
ลําดับที่ 18 การกําหนดพื้นที่ใหเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ( X =3.98)
ลําดับที่ 19 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยสงเสริมสินคาที่ผลิตจากกลุมอาชีพ (โอท็อป) ( X =3.98)
ลําดับที่ 20 การกําหนดพื้นที่เปนศูนยขนสง (โลจิสติกส) ตอเนื่องหลายรูปแบบ ( X =3.95)
ลําดับที่ 21 การกําหนดพื้นที่เปนศูนยขนสง (โลจิสติกส) ตอเนื่องหลายรูปแบบ ( X =3.95)
ลําดับที่ 22 การอนุญาตใหแรงงานตางดาวสามารถเดินทางเขามาทํางานแบบไป-กลับ หรือไมเกิน 7 วัน
( X =3.81)

ราช
ภัฏ
รำไ

ภาพรวมของการขานรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแกวนั้น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญขานรับตอนโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน โครงการทาง
หลวงอรัญประเทศชายแดนไทย-กัมพูชา (บานหนองเอี่ยน-สตึงบท) การวางระบบชลประทาน การดําเนิ นแผนพัฒนา
ระบบไฟฟา การกอสรา งทางรถไฟแกงคอย-คลองสิบ เกา-สุดสะพานคลองลึก เขตเศรษฐกิ จพิ เศษจะชวยเพิ่มการจ าง
แรงงานทองถิ่นมากขึ้น
อาจกลาวไดวาการขานรับนโยบายดังกลาวเปนการรับรูของกลุมผูตอบแบบสอบถามที่เขาใจวาการพัฒนาควร
เริ่ ม จากการพัฒ นาโครงสรา งพื้นฐาน ดังเชนคํ ากลาวที่ ว า “น้ํ าไหล ไฟสว า ง ทางดี ” ซึ่ งจากการสั มภาษณ และการ
สังเกตการณในพื้นที่จะพบวาพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ในเขตชนบท การประกอบอาชีพสวนใหญของประชาชนในพื้นที่ คือ
การทํา เกษตรกรรม ซึ่งมีความจําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอ รวมไปถึงระบบการคมนาคมขนสง
ในพื้นที่ที่ยังไมมีการพัฒนาเทาที่ควร ดังนั้นประชาชนในพื้นที่จึงมีความต องการใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่ อ
รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ อันจะนํามาซึ่งการจางงานและการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ เพื่อที่คนใน
พื้นที่จะไดไมตองไปประกอบอาชีพในพื้นที่อื่น ดังคําสัมภาษณที่วา (นาย ก นามสมมติ, ชาวบานในพื้นที่, สัมภาษณ 2122 มีนาคม 2560)

าลัย

“อยากใหมีโรงงานเขามา ลูกหลานจะไดไมตองไปทํางานไกลบาน”
“อยากใหพื้นที่เจริญ ไฟฟา และทางจะไดดีขึ้นบาง”
“ควรวางระบบชลประทานใหดี ตอนฝนตกน้ําก็ทวม หนาแลงน้ําก็ไมพอใช”
“อยากใหมีการจัดระบบน้ําใหเพียงพอ โดยเฉพาะในชวงภัยแลง”

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

เมื่อพิจารณาถึงการขานรับ นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน ในเขตอําเภออรัญประเทศ
และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จําแนกตามการขานรับนโยบายในดานกระบวนการนโยบาย โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ประเด็นที่มีการขานรับเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ไดแก
ลําดับที่ 1 การมีสวนรวมของประชาชนที่ผานมาในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
( X = 4.06)
ลําดับที่ 2 การกําหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น เปนเรื่องสวนกลางเปนหลัก ( X = 4.01)
ลําดับที่ 3 บทบาทของผูนําทองถิ่นและทองที่ท่ีผานมาในการดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่ผานมา ( X = 3.99)
นอกจากนี้ ถาจําแนกตามประเด็นการขานรับในดานเนื้อหานโยบายและโครงการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด ประเด็นที่มีการขานรับเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ไดแก
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ลําดับที่ 1 โครงการทางหลวงอรัญประเทศชายแดนไทย-กัมพูชา (บานหนองเอี่ยน-สตึงบท) ( X = 4.49)
ลําดับที่ 2 การวางระบบชลประทาน ( X = 4.49)
ลําดับที่ 3 การดําเนินแผนพัฒนาระบบไฟฟา ( X = 4.46)

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

จากขอคนพบของงานวิจัยเมื่อนํามาวิเคราะหในการอภิปรายผลกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก กระบวนการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราดในโครงการวิจัยชุดเดียวกัน จะพบวา มีผลวิจัยออกมา
ทั้งในดานที่เหมือนและแตกตางกัน ดังนี้
ในดานกระบวนการนโยบาย ขอคนพบในงานวิจัยนี้พบวา ประชาชนขานรับกระบวนการนโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ในเขตอําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกวมาก ( X =3.93) ในขณะที่งานวิจัยกระบวนการ
ขั บ เคลื่ อนนโยบายการพั ฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจั งหวั ดตราด ก็พ บว า ประชาชนมีทั ศนคติม าก ( X =3.85) กั บ
กระบวนการนโยบายของเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกลาวเชนกัน
ในดา นเนื้อหานโยบาย ขอคนพบในงานวิจัยนี้พบวา มีขอแตกตา งในภาพรวมในการขานรับเนื้อ หานโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในเขตอําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.22)
ในขณะที่งานวิจัยกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราด พบวา ประชาชนมีการ
ขานรับมาก ( X =4.15)
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมในการขานรับทั้งกระบวนการนโยบายและเนื้อหานโยบาย ในงานวิจัยนี้
พบวา ประชาชนมีการขานรับมาก ( X =4.07) สอดคลองกับภาพรวมการขานรับของประชาชนทั้งกระบวนการนโยบาย
และเนื้อหานโยบาย ในงานวิจัยกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราดที่ประชาชน
ขานรับมาก ( X =4.18) เชนกัน
การที่ประชาชนจังหวัดตราดและจังหวัดสระแกวขานรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในดานเนื้อหา
นโยบายแตกตางกัน เนื่องจากการวางยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสองจังหวัด สอดคลองกับความคิดเห็น
ของประชาชนแตกตางกัน ตัวอยางเชน การวางยุทธศาสตรเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดสระแกวนั้น
สอดคล อ งกับ สภาพความคิด เห็ นของประชาชนในพื้นที่ เนื่อ งจากในเขตชายแดนจั ง หวั ด สระแก วมี การค าชายแดน
กอนหนาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมาอยางกวางขวางตามที่รูจักกันโดยทั่วไป เชน ตลาดโรงเกลือ ในขณะที่ในจังหวัด
ตราดนั้น การวางยุทธศาสตรการคาชายแดนนั้นอาจจะไมใชตรงกับความคิดเห็ นของประชาชนในบางระดั บ อาทิ เช น
การคาชายแดนในเขตอําเภอคลองใหญกับเกาะกงนั้นยังเปนตลาดที่คอนขางเล็ก เมื่อพิจารณาที่จุดผานแดนถาวรหาดเล็ก
ที่เปนเชนนี้เปนผลมาจากการที่ชาวกัมพูชาบนเกาะกงนั้น มีความคุนเคยกับประเทศไทยและจํานวนหนึ่งมีบัตรประชาชน
สองประเทศ ซึ่งเรียกวา “คนไทยสองแผนดิน” ซึ่งเกิดจากการที่เกาะกงเปนชุมชนของคนไทยในอดีตที่ถูกกัมพูชายึดไป
ในชวงอิทธิพลของฝรั่งเศส ลักษณะความสัมพันธดังกลาวจึงทําใหนักธุรกิจกัมพูชาบนเกาะกง ซึ่งคุนเคยประเทศไทยเปน
อยา งดี มักจะทําการคาโดยไมหยุดที่ชายแดนแตจะไปติ ดต อการค าในกรุงเทพฯโดยตรง ซึ่งจะเป นประโยชนตอธุ รกิ จ
มากกว า ที่จ ะใช พื้ นที่ ช ายแดน (ประเสริ ฐ ศิ ริ , ผู ป ระกอบการท า เรื อ กั ลป ง หา, สั ม ภาษณ 10 พฤศจิ ก ายน 2559)
นอกจากนี้ เมื่ อ อภิ ปรายในเชิงทฤษฎี จะพบว า องค ความรู เกี่ยวกับ การขั บ เคลื่ อ นนโยบายการพั ฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชี้ใหเห็นวาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษนั้น มีปจจัยที่สําคัญ
ดังนี้ (ปนแกว เหลืองอรามศรี, 2561 : 82-94)
1. ภูมิศาสตรที่กั้น พบวา เขตเศรษฐกิจพิ เศษที่ ประสบความสําเร็จมักอยูใกลศูนยกลางความเจริ ญมากกว า
ในเขตชนบท เนื่องจาก เปนเรื่องตนทุนของการคมนาคมขนสงและสาธารณูปโภคแลวยังเปนเรื่องของการกระจายสินคา
ที่ใกลตลาดดวย
2. ปจจัยดานแรงงาน โดยทั่วไปพบวา คาแรงราคาถูกจะเปนแรงจูงใจดึงนักลงทุนเขามาดําเนินกิจกรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษมากกวาพื้นที่ที่คาแรงสูง
3. ที่ดิน ความสํ าเร็จในการพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเศษขึ้นกั บความสามารถในการรวบรวมที่ ดินขนาดใหญ
สําหรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและสิทธิในการใชที่ดินของนักลงทุนในระยะยาว
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4. บริบทของอุตสาหกรรมโลกและภูมิภ าคระหวางประเทศ พบว า ถาเป นจังหวะเวลาของอุตสาหกรรมโลก
ที่ตองการแสวงหาฐานการผลิตใหมๆ นอกประเทศ ที่มีตนทุนต่ํากวาในการขยายอุตสาหกรรมของตน ก็มักจะทําใหเขต
เศรษฐกิจพิเศษประสบความสําเร็จ
ขอคนพบจากการวิจัยเมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีการขับเคลื่อนนโยบาย พบวา ปจจัยที่สงผลใหเกิดความสําเร็จ
ในการขั บเคลื่อ นการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแกว ได แก ป จจั ยด านแรงงาน และที่ ดิน สวนปจจัยที่เป น
อุปสรรคใหการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความชะงักงันหรือลมเหลวไดก็คือ ภูมิศาสตรที่ต้งั และบริบทของอุตสาหกรรมโลก
กลาวคือ ชายแดนจังหวัดสระแกวนั้น เปนแรงงานกัมพูชาราคาถูกที่จะดึงดูดนักลงทุน ในขณะที่รัฐบาลไดออกเอกสาร
สิท ธิ์ใหกรมธนารักษ สามารถใชพื้นที่ 660 ไร จัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมและการขอใช พื้นที่ จํานวน 525 ไร ในการ
กําหนดเปนพื้นที่ศึกษาดานศุลกากรแหงใหมไดอยางสะดวก เมื่อพิจารณาจากภูมิศาสตรที่ตั้ง พบวา เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแกวนั้น อยูหางไกลศูนยกลางความเจริญ ซึ่งตองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับธุ รกิจ รวมถึงปจจัยใน
บริบทอุตสาหกรรมโลกที่มีการขยายตัวของทุนขามชาติจีนในแถบอาเซียน โดยใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมในยุค 4.0
มากกวา

าวิท
ย

าลัย

1. นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ถือวาเปนนโยบายภายใตนโยบายไทยแลนด 4.0 ที่มีเปาหมายความ
มั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืน จากการศึกษาพบวา เศรษฐกิจพิเศษชายแดนนาจะบรรลุเปาหมายความมั่งคั่งและ
ความมั่นคงได แตยังขาดเปาหมายความยั่งยืน เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิ เศษจังหวัดสระแกวนั้นให ความสําคัญ กับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตโดยอาศัยนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจากประสบการณของนิคมฯในภาคตะวันออก พบวา จะเกิด
ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงสงผลโดยตรงกับการที่จะทําใหการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของสระแกวไมสามารถ
ดําเนินไปอยางยั่งยืนตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) ดังนั้น จึงควรนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป นวิ ถี ท าง (mean) ในการพั ฒ นาความยั่ ง ยื นตามแนวคิ ด เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื นของ
สหประชาชาติ (UNSDGs) เชน การสงเสริมใหเกษตรกรในจังหวัดสระแกวนําแนวคิดการเกษตรของทฤษฎีใหมบนฐาน
ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชามาประยุกตใช เปนตน ในการที่ จะบู รณาการระหว า งการพั ฒนา
เขตเศรษฐกิ จพิ เศษชายแดนจังหวั ดสระแกว กั บการพัฒนาที่ยั่ง ยืน ตามแนวปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงนั้น ควรมี
หนวยงานที่เกี่ยวของเขามาดําเนินการ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ควรกําหนดนโยบายใหมีการบูรณาการระหวาง
แนวคิ ดเศรษฐกิ จพิ เศษกั บ ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง เหมือ นดังเช นวิ สัยทั ศน ข องนโยบายไทยแลนด 4.0 ที่ ว า
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
1.2 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ควรนํานโยบายบูรณาการของ กนพ. ดังกลาว
ไปวางแผนใหเปนรูปธรรมที่นําไปสูการปฏิบัตไิ ดจริง
1.3 ในการนํ าโครงการบู รณาการระหวา งเขตเศรษฐกิจ พิเศษชายแดนกั บ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ควรสงเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมหรือภาควิชาการใหเปนตัวหลักในการดําเนินการ เชน มูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว เปนตน
2. เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกวอยูบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor)
ที่ผานประเทศพมา ไทย กัมพูชาและเวียดนาม ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมวาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
สระแกวนั้นมีผลในการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตอนใตอยางไร
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และ
เปรียบเทียบการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตในชีวิตประจําวันของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภั ฏรําไพพรรณี จําแนกตาม เพศ ชั้นป และสาขาวิชา กลุ มตั วอย างในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษา
ภาคปกติ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2561 จํานวน 205 คน ซึ่งไดมาจาก
การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป นแบบสอบถาม สถิติที่ใช ในการวิ เคราะห
ขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
และทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method)
ผลการวิจัยพบวา การนํา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชี วิตประจํา วั นของนั กศึ กษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบว า
นักศึกษานําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยูในระดับอยูในระดับมากทั้งหมด ไมวาจะเปน
ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกัน ดานเงื่อนไขความรู ดานเงื่อนไขคุณธรรม จากการทดสอบ
สมมุตฐิ าน พบวา นักศึกษาที่มีเพศ และชั้นปที่แตกตางกันมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ไมแตกตางกัน (P>0.05) สวนนักศึกษาในสาขาวิชาที่แตกตางกันมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05)
คําสําคัญ: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ชีวิตประจําวัน, การประยุกตใช, นักศึกษา
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The objectives of this research were to study the application of the Sufficiency Economy
Philosophy in daily life and to compare the application of the Sufficiency Economy Philosophy of
students of the faculty of Agricultural Technology, Rambhai Barni Rajabhat University classified by
gender, year, and program. The samples derived from simple random sampling were 205 students in
regular program studying in the second semester of academic year 2018. The research instrument was
questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test,
and one-way ANOVA. The Scheffe’s method was used for pair comparison.
The results revealed that the level of student’s application of the Sufficiency Economy
Philosophy in daily life was high in overall aspects. When each aspect was examined, it was found that
the levels of the application in the aspect of moderation, reasonableness, self-immunity, knowledge
and virtue were all high. The hypothesis test demonstrated that the students with different gender and
year had no differences in the application of the Sufficiency Economy Philosophy in daily life (P>0.05).
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However, the students with different program had differences in the application of the Sufficiency
Economy Philosophy in daily life (P<0.05).
Keywords: Sufficiency Economy Philosophy, Daily Life, Application, Students
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เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ทรงมี พระราชดํารัสแกพ สกนิ กรชาวไทย มาตั้ง แต ป พ.ศ. 2517 และชั ดเจนมากขึ้ นในป พ.ศ. 2540 เป นป ที่
ประเทศไทยตองรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพเพื่อที่จะยืนหยัดในการพึ่งตนเองและพัฒนานโยบายที่สําคัญเพื่อการ
ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการสรางแนวคิดเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได ซึ่งคนไทยจะสามารถเลี้ยงชี พโดยอยูบ น
พื้ นฐานของความพอเพียง (สมพร เทพสิทธา, 2550) ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงจึ งเป นการยึ ดหลักทางสายกลางที่ ชี้
แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชาติ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให ดํา เนินไปในทางสายกลาง มี ค วามพอเพี ยงและมี ความพร อ มที่ จ ะจั ดการต อ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งจะตองอาศัยความรอบรู รอบคอบและระมัดระวังในการวางแผนและดําเนินการ
ทุกขั้นตอน เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเพียงการประหยัด แตเปนการดําเนินชีวิตอยางสมดุลและยั่งยืน เพื่อใหสามารถอยูได
แมในโลกโลกาภิวัตนที่มีการแขงขันสูง การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมไทยรวมถึงเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
และการปรับสภาพใหเขากับยุคสมัย ทําใหทุกวันนี้การดํารงชีวิตของวัยรุนไทยไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่สืบเนื่องจาก
การไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม เนื่องจากวัยนี้
เปนวัยแหงการคนหาเอกลักษณของตนเอง พรอมที่จะทําหนาที่ในสังคม ปกปองวัฒนธรรมประเพณี ฟนฟูและสรางสรรค
วัฒนธรรมใหม ซึ่งหากไม สามารถปรับ ตั วและมีพั ฒนาการที่ ไมเ หมาะสม จะส งผลใหข าดทั กษะในการแก ไขป ญ หา
ขาดวิจารณญาณในการดํารงชีวิต ตลอดจนไมรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2549)
สถาบันการศึกษา ซึ่งถือวาเปนแหลงเรี ยนรู ที่จัดสิ่งแวดลอม กระบวนการ เนื้อหาสาระ กิ จกรรม วิ ธีการที่
เหมาะสมกับการพัฒนาการของมนุษย มีวัตถุประสงคใหผูเรียนเกิดคุณสมบัติทางดานสรางสรรค หากสถาบันการศึกษ
าไมสามารถดําเนินบทบาทไดตามขางตน จะสงผลใหผูเรียนขาดทักษะในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม ไมเห็นคุณคาทาง
วัฒนธรรม เลียนแบบวัฒนธรรมทุนนิยมของตางชาติ ทั้งเรื่องการกินอยู การแตงกาย การพักผอนหยอนใจ และวิธีคิดที่ผิด
ฟุงเฟอ แสดงถึงการที่ผูเรียนไมสามารถเลือกปรับตัวใหไดคุณลักษณะที่ดีของคนในวัฒนธรรมอื่น เชน รักความยุติธรรม
มีความรับ ผิ ดชอบ มีวินัย และรูจักพึ่งพาตนเอง เปนตน คณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิ ทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี
จันทบุรี ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพคนใหมีความพรอมสําหรับระบบสังคมและเศรษฐกิจยุคใหม
เพื่อไปพัฒนาประเทศและชุมชนนําไปสูความยั่งยืนและความเขมแข็งทางสังคมดวยหลักการสําคัญ คือ ความพอประมาณ
ความมี เหตุ ผ ล และการมี ภู มิ คุ มกั น ภายใต การสรา งความรู คู คุณ ธรรมและความเพี ยรพยายาม อั นจะนํ า ไปสู ก าร
ปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยางมีความสมดุล มั่นคงและยั่งยืนในที่สุด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเน นในดานคุณธรรมจริยธรรมอยางเดนชั ด เชน การสํ านึ กในคุ ณธรรม
ความซื่อสัตยสุจริต และการใหมีความรอบรูท่เี หมาะสม รวมทั้งการดํารงชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและ
ความรอบคอบ ซึ่งการดํา เนิน ชีวิ ตตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงนี้ เป นแนวทางที่ควรปลู กฝ ง ให เกิ ดขึ้ นกั บ
ทุกคน เพื่อใหมีหลักในการดําเนินชีวิตที่ดี ที่พอเพียงและทันตอการเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็วของสังคม ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจึงมีประโยชนตอประชาชนทุกคน ไมใชเฉพาะแตเกษตรกรเทานั้น แตประชาชนโดยทั่วไปไมวานักเรียน
นิสิต นักศึกษา ขาราชการ พนักงานบริษัทก็สามารถนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการทํางาน การเรียน
การพึ่งพาตนเองในการดํารงชีวิตประจํา วันและแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวันได รวมทั้งการดํารงตนใหเป นคนดีใน
สังคม คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการนํา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ใชในชีวิตประจํ า วันของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่ งประกอบดวย 3 หวง 2 เงื่ อนไข ไดแก ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน เงื่อนไขความรูและคุ ณธรรม เพื่อเปนข อมู ลที่นํามาใชสอดแทรกระหว าง
การเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของนักศึกษา ใหมีสํานึกในเรื่องความซื่อสัตย สุจริต อดทน ความเพียรและ
มีสติปญญาในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานในอนาคตตอไป
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1. เพื่อศึกษาการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2. เพื่อเปรียบเทียบการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตในชีวิตประจําวันของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
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ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ประกอบดวย นักศึกษา 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2561 จํานวน
422 คน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร, 2561) กลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 205 คน โดยจํานวนกลุมตัวอยางไดจาก
ตารางสุมจํานวนกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) และใชวิธีการสุมอยางงาย (simple
random sampling) ในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionaire) เกี่ยวกับ
การประยุกตใชปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและสรางตามวัตถุประสงคตามกรอบ
แนวคิดที่ไดกําหนดไว โดยแบงเนื้อหาออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปสวนบุคคล/สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ชั้นป และ
สาขาวิชา จํานวน 3 ขอ
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรํา ไพพรรณี จํา นวน 50 ข อ ซึ่งเป นมาตรวั ดแบบ Likert’s Scale (พวงรัตน ทวี รัตน,
2538) โดยแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก
1. ดานความพอประมาณ
จํานวน 10 ขอ
2. ดานความมีเหตุผล
จํานวน 10 ขอ
3. ดานการมีภูมิคุมกัน
จํานวน 10 ขอ
4. ดานเงื่อนไขความรู
จํานวน 10 ขอ
5. ดานเงื่อนไขคุณธรรม
จํานวน 10 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากสรางเครื่องมือการวิจัยแลว ผูวิจัยไดขอความรวมมือในการวิจัยจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่เป นกลุมตัวอยา งในการตอบแบบสอบถาม และรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาและคั ดเฉพาะแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณไดจํานวน 205 ชุด
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ใชสถิติในการวิเคราะห ดังนี้ คือ
1. ขอมูลทั่วไป/สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคาสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency)
และหาคารอยละ (Percentage)
2. ขอมูลเกี่ยวกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตในชีวิตประจําวันของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการประยุกตใชในระดับมากที่สุด
มีการประยุกตใชในระดับมาก
มีการประยุกตใชในระดับปานกลาง
มีการประยุกตใชในระดับนอย
มีการประยุกตใชในระดับนอยที่สุด

พพ

5
4
3
2
1
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ในการใหคะแนนคําถามเกี่ยวกั บการใช ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงในชี วิตประจํ า วั นของนั กศึ กษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีลักษณะของขอความในเชิงบวก (Positive) คณะผูวิจัยไดกําหนด
เกณฑวัดระดับการใหคะแนนระดับการประยุกตใช/ปฏิบัติออกเปน 5 ระดับ ดังนี้

ในการแปลความหมายระดับการประยุกตใช/ปฏิบัติ โดยใชคะแนนเฉลี่ ยที่ไดจากขอมูลของกลุมตัวอยางเป น
เกณฑในการพิจารณา ดังนี้
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

หมายถึง มีการประยุกตใชอยูในระดับมากที่สุด
หมายถึง มีการประยุกตใชอยูในระดับมาก
หมายถึง มีการประยุกตใชอยูในระดับปานกลาง
หมายถึง มีการประยุกตใชอยูในระดับนอย
หมายถึง มีการประยุกตใชอยูในระดับนอยที่สุด
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คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

3. การเปรียบเทียบการใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามเพศ โดยใช t-test
4. การเปรียบเทียบการใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพพรรณี จําแนกตามชั้นป และสาขาวิชา โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One
Way ANOVA) และทดสอบใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของนักศึกษาที่แตกตางกันเปนรายคูดวย
วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe Test)

ผลการวิจัย

มห

าวิท
ย

าลัย

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
กลุม ตัว อยา งที่ใชใ นการวิ จัยครั้ ง นี้ เป น นักศึกษาเพศชายจํ านวน 117 คน คิ ดเป นรอ ยละ 57.10 และเป น
นักศึกษาเพศหญิง จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 42.90 สวนใหญเปนนักศึกษาที่เรียนอยูในชั้นปที่ 3 จํานวนทั้งสิ้น 73
คน คิดเปนรอยละ 35.60 รองลงมาเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 29.30 เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4
จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 27.80 และเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.30 ตามลําดับ เป น
นั กศึ กษาสาขาวิ ชาเกษตรศาสตร จํานวน 93 คน คิดเป นรอ ยละ 45.40 รองลงมาเป นนั กศึ กษาสาขาวิช าเทคโนโลยี
การเกษตร จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 28.80 เปนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 31 คน
คิดเป นรอ ยละ 15.10 และสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร จํ า นวน 22 คน คิ ดเป น ร อ ยละ 10.70
ตามลําดับ
2. การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X =3.90) เมื่อพิ จารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษา
มีการการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยูในระดับมากทั้งหมด ทั้งดานความพอประมาณ
(X=3.71) ดานความมีเหตุผล (X =3.97) ดา นการมีภูมิคุมกั น (X =3.86) ดานเงื่ อนไขความรู (X=3.87) ดานเงื่อนไข
คุณธรรม (X =4.09) (ดังตารางที่ 1)
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𝐗
3.71
3.97
3.86
3.87
4.09
3.90

S.D.
0.55
0.53
0.57
0.56
0.52
0.48

ระดับการประยุกตใช
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

พพ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความพอประมาณ
ดานความมีเหตุผล
ดานการมีภูมิคมุ กัน
ดานเงื่อนไขความรู
ดานเงื่อนไขคุณธรรม
โดยภาพรวม
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จําแนกเปนรายดาน และโดยภาพรวม
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ภัฏ
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3. การเปรียบเทียบการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามเพศ ชั้นป และสาขาวิชา
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล 3 ลักษณะ ไดแก เพศ ชั้นป และสาขาวิชากับการนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานความ
พอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคมุ กัน ดานเงื่อนไขความรู และดานเงื่อนไขคุณธรรม พบวา นักศึกษาที่มี
เพศแตกตา งกัน มีการนํา ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต ใชในชีวิ ตประจํ า วั นโดยภาพรวมไมแตกตา งกั น
(P >0.05) นักศึกษาที่อยูในชั้นปที่แตกตางกันมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดย
ภาพรวมไมแตกตางกันทางสถิติ (P > 0.05) นักศึกษาที่อยูในสาขาวิชาที่แตกตางกันมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดยภาพรวมแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดยภาพรวมมากกวานักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แตนักศึกษาสาขาวิช าเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มี การนําปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจํา วันโดยภาพรวมไมแตกตางจากนักศึกษาสาขาวิ ชาเกษตรศาสตร ) และสาขาวิช า
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

สรุปผลและอภิปรายผล
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ผลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
1. การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จากผลการวิจัย พบวา นักศึกษานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีการนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชี วิตประจําวันโดยภาพรวมอยูในระดั บมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา นักศึกษามีการการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยูในระดั บอยูในระดับมาก
ทั้งหมด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานเงื่อนไขคุณธรรม ดานความมีเหตุผล ดานเงื่อนไขความรู ดานการมี
ภูมิคุมกัน และดานความพอประมาณ อยางไรก็ตามนักศึกษาไดปฏิบัติเปนไปตามที่ เกษม วัฒนชัย (2550) ที่ไดกลาววา
การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจะตองมีเงื่อนไข 3 ประการ คือ 1) เงื่อนไขหลักวิชา เปนการนําหลักวิชาความรู
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช ทั้งในขั้นวางแผนและขั้นปฏิบัติเปนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรูและเปนสังคมแหง
การเรียนรู (Learning Society) ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญ 2) เงื่อนไขคุณธรรม การสรางคุณธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม โดย
กลไกการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว การศึกษาอบรมในโรงเรียน การสั่งสอนศีลธรรมจากศาสนา และการฝกจิตขมจิตของ
ตนเอง ซึ่งบุคคล ครอบครัว องคกร หรือชุมชนที่จะนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจะตองนําระบบคุณธรรมและ
ความซื่อสัตยสจุ ริตมาประพฤติปฏิบัติกอน 3) เงื่อนไขในการดําเนินชีวิต จะตองมีความรอบรูที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิต
มีความเขมแข็ง อดทน มีความเพียร มีสติปญญา และมีความรอบคอบ นอกจากนี้การที่นักศึกษานําปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันยังมีความสัมพันธกับทฤษฎีพฤติกรรม และพัฒนาการของวัยรุน โดยเกิดจากการ
เรียนรูพฤติกรรมของมนุษยในสังคม เพราะพฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดทั้งจากการเรียนรู ตามสัญชาตญาณ จิตใตสํานึก และ
เกิดจากความตองการทางรางกายของมนุษย (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543) ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับ
การศึกษาของ สมศักดิ์ ตรงงาม (2553) ที่ไดศึกษาการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของประชา
ชนในอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี พบวา ทัศนคติและความคิดดานในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการดํ า เนิ น ชี วิ ตด านความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมี ภู มิคุ ม กั นในตั ว ที่ ดีอ ยู ในระดั บ มาก เช นเดี ยวกั บ
การศึกษาของ กรรณิการ ภิรมยรัตน (2553) ที่พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับพฤติกรรมการ
ดํา เนิ น ชี วิตตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงของนักศึกษามหาวิท ยาลัยราชภั ฏ ด า นความมี เหตุ ผลและด า น
ภูมิคุมกั นอยูในระดับ สู ง แตดา นความพอประมาณนักศึกษามี ระดั บพฤติ กรรมการดํ า เนิ น ชี วิตตามหลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับการศึกษาของ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ (2560)
ที่ ไ ด ศึ ก ษาความรู แ ละการประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ตํ า บล
บางใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี พบวา ประชาชนมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคิดเปน
รอยละ 72.45 และมีการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจาก
มากไปนอย คือ ความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคมุ กันที่ดีในตัว และดานความพอประมาณ ตามลําดับ แตอาจจะแตกตาง
จากการศึกษาของ อรวรรณ แกวมาตย และคณะ (2558) ที่ไดศึกษาการดํ าเนิ นชี วิตตามหลักเศรษฐกิ จพอเพี ยงของ
นักศึกษา ภาคปกติ (คฤหัสถ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกน พบวา การดําเนินชีวิต
ตามหลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนัก ศึ ก ษาโดยรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณารายด า น พบว า ด า นความ
พอประมาณ มีการดําเนินชีวิตอยูในระดับมาก ดานการมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ดานเงื่อนไขความรู และ
ดานเงื่อนไขคุณธรรม มีการดําเนินชีวิตอยูในระดับปานกลาง และการศึกษาของเอื้องทิพย เกตุกราย (2551) ไดศึกษาการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของประชาชน ตําบลคลองพระอุดม อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี พบวา การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจํา วันในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 3
องคประกอบ ไดแก การมีระบบภูมิคมุ กันที่ดีในตัว ความพอประมาณ และความมีเหตุผล สวนการประยุกตใชในเงื่อนไข
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา เงื่อนไขคุณธรรมอยูในระดับมาก และเงื่อนไขความรูอยูในระดับปานกลาง
2. การเปรียบเทียบการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ใชในชี วิตประจํ าวั นของนักศึ กษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามเพศ ชั้นป และสาขาวิชา
ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางลักษณะสวนบุคคล 3 ลักษณะ ไดแก เพศ ชั้นป และสาขาวิช า
กับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร อภิปราย
ผลดังนี้
เพศ จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว า นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดยภาพรวมไมแตกตางกัน (P>0.05) ซึ่งผลจากการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ
วลัยพรรณ จันทรหอม (2553: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของ
ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับการศึกษาของ ใจทิพย อุไพพานิช (2553) ไดศึกษาการ
นําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบวา
การนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต ไดแก ดานภูมิคุมกันในตัวที่ดีอยูในระดับมากที่สุด
ขาราชการที่มีที่เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว ชั้นยศ รายไดตอเดือน การออม
และภาระหนี้สินแตกตางกัน มีการนําแนวคิดดานภูมิคมุ กันในตัวที่ดีไปใชในการดําเนินชีวิตไมแตกตางกัน สวนขาราชการ
ที่มีช้ันยศแตกตา งกัน มีการนําแนวคิ ดปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงด านความพอประมาณไปใชในการดํา เนิ นชี วิต
แตกตางกัน อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ขัดแยงกับการศึกษาของ สมศักดิ์ ตรงงาม (2553) ที่ไดศึกษาการนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี พบวา ปจจัยสวนบุคคล
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ด า นเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพและเวลาที่อยู ในพื้ นที่แตกต างกั น มี ผลต อการนํ าหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ชั้นป นักศึกษาที่อยูในชั้นปที่แตกตางกันมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
โดยภาพรวมไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาอยูในวัยที่ใกลเคียงกัน ทําใหการการนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไมแตกตางกัน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของสันสกฤต
มุนีโมไนย (2551) ไดศึกษาความรู ความเขาใจและการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต: ศึกษา
กรณีนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พบวา ปจจัยที่
ไมมีความสัมพันธกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต คือ อายุ อาชีพ และการรับรูขาวสาร
และยังสอดคลองกับการศึกษาของ ใจทิพย อุไพพานิช (2553) ไดศึกษาการนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในการดําเนินชีวิตของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบวา ขาราชการที่มีอายุแตกตางกัน มีการนําแนวคิด
ดานภูมิคุมกันในตัวที่ดีไปใชในการดําเนินชีวิตไมแตกตางกัน
สาขาวิชา นักศึกษาที่อยูสาขาวิชาที่แตกตางกันมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิต
ประจํ าวั นโดยภาพรวมแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) แต เมื่อเปรียบเทียบค าเฉลี่ย พบว า มี เพี ยงนั กศึ กษาสาขาวิช า
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่มีการนําปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาประยุกตใ ชในชีวิตประจํ าวันโดยภาพรวม
มากกวานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สวนนักศึกษาสาขาวิชาอื่นนั้นมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํานั้น
อาจจะมีการเรียนการสอนที่แตกตางจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรบางซึ่งเปนลักษณะเฉพาะสาขาวิชาเชนเดียวกับ
การศึกษาและอาชีพ จึงทําใหการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันแตกตางกัน ในการศึกษา
ครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ สมศักดิ์ ตรงงาม (2553) ที่ไดศึกษาการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
ดํา เนินชีวิตของประชาชนในอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี พบวา ปจจั ยสวนบุ คคลด านการศึกษาและอาชีพ
แตกตางกัน มีผลตอการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ขัดแยงกับ การศึกษาของ อัจฉรา ราชแกว (2550) ไดศึกษาการนําปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิตพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง จังหวัดปทุมธานี ที่พบวา ระดับการศึกษาไมมีผล
ตอการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิตของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง
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จากผลการศึกษาเรื่องการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรควรมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
นักศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่อง
2. ควรมีการศึกษารูปแบบการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ เพื่อจะ
ไดมีแนวทางที่เหมาะสม ชัดเจน และเปนรูปธรรมที่สามารถนําไปใชเปนแบบอยางในการปฏิบัติไดจริง
3. ควรมีการรณรงคการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เชน การประชุมสัมมนา การอบรมใหความรู การฝกปฏิบัติ เพื่อเปนการเผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให
กวางขวาง
4. ควรมีการศึกษาการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี
5. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพื่อประโยชนในการพัฒนาพฤติกรรม และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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บทบาทและศักยภาพของบุคลากรและองคกรทองถิ่นในตําบลตรอกนอง
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Roles and potential of Assemblies and their Members in
Trok Nong Sub-district, Khlung District, Chanthaburi Province

บทคัดยอ
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ณัฏฐวุฒิ ทรัพยอุปถัมภ, อาภากร มินวงษ, ชลกานดาร นาคทิม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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การวิจัยเรื่ อ งบทบาทและศักยภาพของบุคลากรและองคกรทองถิ่นในตํ าบลตรอกนอง อํา เภอขลุ ง จั งหวั ด
จันทบุรี มีวัตถุประสงคของงานวิจัยคือ เพื่อศึกษาลักษณะ ที่ต้ัง ขนาดและจํานวนขององคกรและบุคลากรท องถิ่นใน
ตําบลตรอกนอง เพื่อศึกษาบทบาทและศักยภาพของบุคลากรและองคกรทองถิ่นในตําบลตรอกนอง เพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ขององคกรที่เปนแกนนําในการพัฒนาชุมชนตําบลตรอกนอง เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการสรางความรวมมือกับ
องคกรตาง ๆ งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมในการเก็บขอมูล
ผลการวิ จัย ขอมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่ตําบลตรอกนอง เปนตําบลหนึ่งในเขตการปกครองของอํ าเภอขลุ ง
จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 43.61 ตร.กม. ลักษณะภูมิประเทศประกอบดวยสวนที่เปนพื้นที่ราบและพื้นที่ภูเขา มีปาไม
อยูทั่วไป โดยมีเทือกเขาสระบาปอยูในเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้ว เปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญ ตําบลตรอกนอง
ประกอบดวย หมูบาน จํานวน 6 หมูบาน ประชากรที่อาศัยอยูในตําบลตรอกนอก มีจํานวน 2,480 คน 844 ครัวเรือน
สภาพทางเศรษฐกิจสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม การทําสวนผลไม เชน ทุเรียน มังคุด ลองกอง สละ ลําไย
ภาพรวมขององคกรและบุคลากรทองถิ่นในตําบลตรอกนอง มีระบบสังคมเปนแบบแนวราบ มีความเปนเครือญาติภายใน
ชุมชน โดยกลุมองคกรตางๆ ในตําบลตรอกนอง มีจํานวน 43 กลุม รวม 5 ประเภท ประกอบดวย 1) กลุมเกษตรกรและ
อาชีพ 2) กลุมการเงิน 3) กลุมคุณภาพชีวิต 4) กลุมอาสาสมัคร 5) กลุมอนุ รักษท รัพยากรและสิ่ งแวดล อม ในตําบล
ตรอกนองมีครูภูมิปญญาทองถิ่น และไดรับการยอมรับวาเปนปราชญของตําบล รวมทั้งสิ้นจํานวน 68 คน แบงเปน 11
ประเภท แตละคนสามารถถายความรูทอดเทคนิคและภูมิปญญาของตนเองได
การวิเคราะหลักษณะ บทบาท และศักยภาพของบุคลากรและองคกรท องถิ่น 1) ประเภทและลั กษณะของ
องคกรชุมชนจะมีทั้งกลุมที่เปนทางการและไมเปนทางการ สวนใหญมีลักษณะเปนกลุมขนาดเล็ก 2) กลุมมีอุดมการณ
ภารกิจและวัตถุประสงคเปนของตนเอง 3) กลุมมีผูนําที่ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนของกลุมในการทําหนาที่ 4) แตละ
กลุมจะมีโครงสรางขององคกรที่ชัดเจน 5) กลุมมีกฎระเบียบเปนขอตกลงรวมกันระหวางสมาชิกในกลุม 6) กลุมมีการ
สื่อสารแบบเปนทางการและไมเปนทางกับสมาชิกและหนวยงาน 7) กลุมมีกิจกรรมในการดําเนินงานรวมกัน สวนปญหา
และอุปสรรคในการสรา งความรวมมือกับองคกร คือ 1) ความรูความเขาใจในการดํ าเนินงานของกลุม 2) การสื่ อสาร
3) จํานวนสมาชิก 4) สมาชิกขาดการมีสวนรวม
คําสําคัญ: บทบาท, ศักยภาพ, องคกรทองถิ่น

Abstract

มห

This qualitative is conducted to serve 3 objectives: 1) to examine the characteristics, location,
size and number of assemblies and people residing in Trok Nong sub-district, Khlung district,
Chanthaburi province, 2) to examine the qualifications of assemblies functioning as community
developers in Trok Nong sub-district, Khlung district, Chanthaburi province, and 3) to explore the
problems and obstacles in establishing collaboration among the assemblies. In-depth interview and
focus group discussion are used to collect the data.
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พพ

รรณ
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The findings reveal that the studied area is a sub-district under the control of Khlung district,
Chanthaburi province. It covers an area of 43.61 km2. The landscape is both plain and mountainous
with forest spreading throughout the whole area. Khao Sabap range, located in Namtok Phlio National
Park, is the main water source. The sub-district is consisted of 6 villages with 2,480 people in 844
households. The main occupation is fruits farming (durian, mangosteen, southern langsat, zalacca, and
longan). The society is in form of horizontal affiliation with kinship. In this sub-district, there are 43
assemblies in 5 categories: agriculture and occupation, finance, quality of life, volunteer, and resources
and environment. There are 68 local wise men in 11 fields of knowledge, and each person is capable
to transfer their wisdom and techniques to others in community.
The analysis of characteristic, role, and potential of people and organizations reveal 7 parts of
factual information as follows. First, there are both formal assemblies, and most of them are smallsizes. Second, every assemblies has its own vision, mission, and goals. Third, every assemblies has its
own leader who functions as its representative. Fourth, every assembly its well structured. Fifth, every
assembly has its own agreed regulations. Sixth, communication among the members of each assembly
is done through formal and informal channels. Seventh, the assemblies cooperate each other for doing
activities. The problems and obstacles of collaboration establishment are on 1) the understanding
about work of each assembly, 2) The communication, 3) the number of members, and 4) the lack of
participation
Keywords: Role, Potential, Local Assembly

บทนํา

มห

าวิท
ย

าลัย

ปจจุบันการพัฒนาชุมชนไดรับการกลาวถึงอยางมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศดวยการพัฒนาชุมชนที่
มุงตองการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของคนในชุมชน เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองไดหรือชวยเหลือตนเองไดในทุกดาน
การพัฒนาชุมชนจึงเปนการพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหครบถว นถึงพรอมในทุกดาน ในชุมชนตา งๆ ลวนมีคนที่เปน
สมาชิกของกลุม/องคกรในชุมชนอยูมากมาย โดยที่กลุม/องคกรนั้นๆ อยูในสถานการณที่แตกตางกัน ไมวาจะดานการ
จัดรูปแบบที่มีลักษณะเปนระบบ การมีขอกําหนดกฎเกณฑที่แนนอน และกลุม/องคกรที่มีลักษณะของการเขามารวมตัว
กันอยางหลวมๆ เชน กลุมเฉพาะดาน กลุมไมเปนทางการตางๆ การรวมตัวเปนกลุมหรือองคกรจะเปนประโยชนทางใด
ทางหนึ่งแกชุมชน หากไมเกิดประโยชนหรือเกิดประโยชนไมมากเทาที่ควร การรวมกลุมก็จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว ไมนาน
ก็สลายตัวไป ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของกลุมแตละกลุม แตอยางไรก็ตามไดเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาในชุมชน
บทบาทของกลุม/องคกรและบุคลากรเหลานี้มีสูงมาก หลายครั้งถึงกับกําหนดใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชุมชน
ทองถิ่นนั้นๆ ไดดวย (มนู อุดมเวช และคณะ, 2542: 46) โดยในสภาพสังคมปกติบทบาทของบุคลากรในชุมชนอาจไม
เดนชัดนัก แตถาหากพิจารณาโดยถี่ถวนแลวจะพบวาบุคลากรและองคกรทองถิ่นเหลานี้ลวนมีศกั ยภาพในการเปนผูนําที่มี
ศั กยภาพในการจัดการชุม ชนของตนเอง มี สว นสํ า คัญ ในการเป นพลั ง ผลั กดั นกิ จ กรรมของชุ ม ชนให เคลื่ อ นไหวอยู
ตลอดเวลา และที่สําคัญคือหากมีการรวมตัว รวมพลังของบุคลากรและองคกรทองถิ่นเหลานี้ใหเปนไปในทิศทางของการ
พัฒนาแนวทางเดียวกั นและมี เปา หมายที่เหมาะสมยอมจะทําใหเกิดกระแสอันยิ่ งใหญ กอ ให เกิดประโยชนแกชุมชน
ทองถิ่นทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมและดานอื่นๆ ที่นําไปสูความเขมแข็งของชุมชน
ตํา บลตรอกนอง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประกอบดวย 6 หมูบา น มีความหลากหลายของบุ คลากรและ
องคกรทองถิ่นและอยูกระจัดกระจายในแตละหมูบาน ในชุมชนตําบลตรอกนองมีการรวมตัวกันของชาวบานและจัดตั้ง
เปนกลุม/องค กรทองถิ่ น มีการดําเนินงานดานการพัฒนาชุมชนเปนที่ป ระจั กษ และเป นที่ ยอมรับของจั งหวั ดจันทบุ รี
ในดานการดําเนินงานขององคกรทองถิ่น โดยมีกลุม/องคกรชุมชนเปนแกนนําสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
จนไดชื่อวา เปนชุมชนที่มีความเขมแข็งดา นการรวมตัวในการทํา กิจกรรมพัฒนา กลาวได ว า องค กรทองถิ่นในตํ าบล
ตรอกนองมีความสํา คัญและมีบทบาทอยางยิ่งในการสรางหรือพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนา ทั้งนี้ เพราะบุคลากรและ
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องคกรทองถิ่นในตําบลตรอกนองมีบทบาท มีศักยภาพและมีความรับผิดชอบตอชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู ดังนั้นจึงเปนเหตุ
ใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึงบทบาทและศักยภาพของบุคลากรและองคกรทองถิ่นในตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงคของการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

วิธีดําเนินการวิจัย

พพ

1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและจํานวนของบุคลากรและองคกรทองถิ่นในตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาบทบาทและศักยภาพของบุคลากรและองคกรทองถิ่นในตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะขององคกรที่เปนแกนนําในการพัฒนาชุมชนตําบลตรอกนอง
4. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการสรางความรวมมือกับองคกรตางๆ

าวิท
ย

าลัย

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาขอมูล คนควาจากเอกสารทั้งขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ เปนการทบทวนเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบุคลากร กลุม/องคกรทองถิ่น องคกรชุมชน องคกรชาวบ าน รวมถึงขอมูลดานการพัฒนา
ชุมชนดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติที่ไดมาจากแหลงขอมูลตางๆ
2. การเก็บ ขอมูลภาคสนาม ประกอบดวย 1) การสํ ารวจพื้ นที่เพื่อ ค นหากลุ มเป า หมายและผูใ หข อมูลหลั ก
ในองคกรชุมชนและชาวบานในพื้นที่ตํา บลตรอกนอง เพื่ อใหไดขอมูลมาประกอบและใชการอธิบายปรากฏการณ ของ
กลุมเปาหมายที่ศึกษา 2) การสัมภาษณเชิงลึก เปนการพูดคุยกับผูวิจัยและผูใหขอมูลหลัก จํานวน 9 องคกร คือ กลุม
สัจจะสะสมทรัพย หมูที่ 5 สหกรณเครดิตยูเนียนตรอกนองทวีทรัพย จํากัด ศูนยจัดการศัตรู พืชชุมชนตํา บลตรอกนอง
กลุมอาชีพของสมาชิกโครงการไมกวาดดอกออ (โครงการสงเสริมการรวมกลุม) กลุมสตรีสหกรณบานตรอกนอง กองทุน
หมู บานตรอกนองลาง หมู 4 กลุมโครงการพัฒนาศั กยภาพของหมูบา นและชุมชน (SML) โครงการยาเพื่อ การเกษตร
ในชุมชน และกลุมสตรีอาสาพัฒนา ตําบลตรอกนอง ซึ่งไดมาจากการสุมเก็บตัวอยาง มีแนวคําถามเพื่อใชเปนแนวทาง
ดํ า เนิ นการสั มภาษณ เก็ บ ข อมูลของตํ าบลตรอกนอง บุ คคลสํา คั ญในชุม ชน ข อ มู ลกลุ ม/องค กรท อ งถิ่ น ข อ มู ลการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการของกลุม/องคกรทองถิ่น ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนเพื่อสราง
ความเขมแข็งใหแก ชุมชนตําบลตรอกนอง แนวคํา ถามทุกกลุมจะเปนลักษณะใกลเคียงกัน แตอาจมี ความแตกตางกั น
ในสวนขอปลีกยอย ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงบทบาทและศักยภาพของบุคคลากรและองคกรอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น (สุภางค
จันทวานิช, 2535: 87) 3) การสนทนา เพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดาํ เนินการการจัดเตรียมเครื่องมือ
เชน เครื่องบันทึกเสียง กลองถายภาพและแบบบันทึกการสนทนากลุมและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสรางสัมพันธ
ภาพกับผูรวมสนทนากลุม มีการแนะนําตัว พรอมอธิบ ายวัตถุ ป ระสงคของการวิ จัยและขออนุ ญาตในการบั นทึกเสียง
ถายภาพโดยขออนุญาตผูใหขอมูลยินยอมกอนการสนทนา 4) การติดตอประสานงาน มีการติดตอประสานงานกับผูนํา
องคกรทองถิ่นเพื่อขอความรวมมือในการเขาสัมภาษณและการสนทนากลุมอยางเปนทางการ 5) การวิเคราะหขอมูลเชิง
เนื้อหา (content analysis) แบบพรรณนาความ

ผลการวิจัย

มห

ตํา บลตรอกนองตั้ ง อยูทางทิ ศตะวั นออกของจัง หวัด จั นทบุ รี หา งจากศาลากลางจั งหวั ดจั น ทบุ รี ประมาณ
41 กิโลเมตร อยูทางทิศเหนือของอําเภอขลุง อยูหางจากที่วาการอําเภอขลุง ประมาณ 13 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่มี 43.61
ตร.กม. หรือ 20,916 ไร ลักษณะภูมิประเทศประกอบดวยสวนที่เปนที่ราบและที่ชันและพื้นที่ภูเขา มีปาไมเบญจพรรณ
ขึ้นกระจายอยูทั่วไป มีหมูบา นจํานวน 6 หมูบาน คื อ หมูที่ 1 บานตรอกโสน หมูที่ 2 บ านตรอกนองบน หมู ที่ 3 บาน
ตรอกนองกลาง หมู ที่ 4 บ า นตรอกนองล า ง หมู ที่ 5 บ า นตรอกนองล า ง และหมู ที่ 6 บ านคลองซาง (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 คาพิกัดตําแหนงในพื้นที่ตําบลตรอกนอง
ชื่อหมูบาน
บานตรอกโสน
บานตรอกนองบน
บานตรอกนองกลาง
บานตรอกนองลาง
บานตรอกนองลาง
บานคลองซาง

22021001
22021002
22021003
22021004
22021005
22021006

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพฯ
โรงเรียนบานตรอกนองฯ
วัดกลางเกา
สระเก็บน้ําหนองฮาน
ที่ทําการอบต.ตรอกนอง
ฝายน้ําลนซอยรวมพัฒนา 94

E
(6 หลัก)
202362
202260
203702
204133
204358
205188

ราช
ภัฏ
รำไ

1
2
3
4
5
6

รหัสหมูบาน

คาพิกัด

N
(7 หลัก)
1385607
1386542
1386495
1388231
1387335
1385214

พพ

หมู

สถานที่ที่ใชอางอิง
ในการบันทึกคาพิกัด

รรณ
ี

มีประชากรอาศัยอยูจํานวน 2,480 คน แบงเปน เพศชาย จํานวน 1,231 คน เพศหญิง จํานวน 1,249 คน และมีจํานวน
ครัวเรือนรวม 844 ครัวเรือน มีรายไดเฉลี่ย ตอคน/ป ประมาณ 131,652.66 บาท (องคการบริหารสวนตําบลตรอกนอง,
2558) สวนใหญประกอบอาชีพการทําสวนผลไม เชน ทุเรียน มังคุด เงาะ ลําไย เปนตน

บุคลากรที่มีบทบาทและศักยภาพในตําบลตรอกนองจะเปนผูมีความรู ความสามารถและมี ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดา น เปนผูทรงไวซึ่งภูมิปญญาทองถิ่นและไดรับ การยอมรั บวาเปนปราชญของตํ า บล รวมทั้ งสิ้น 11 ประเภท
จํานวน 68 คน กระจายอยูตามหมูบานตาง ๆ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงประเภทและศักยภาพของบุคลากรในตําบลตรอกนอง
ประเภท
การเกษตร

าลัย

ศิลปะการแสดง
ศิลปะประดิษฐ
หัตถกรรม
การแปรรูปผลผลิต
การแพทยแผนไทย

ดานศักยภาพ
การเพาะพันธุกลาไม, ผลไมคณ
ุ ภาพ, การจัดการสวนยางพารา/
เกษตรชีวภาพ, การจัดการสวนแบบผสมผสาน, เทคโนโลยีการเกษตร
ดนตรีไทย, กลองยาว
เย็บปกถักรอย, งานดอกไมสด, งานใบตอง
การทําไมกวาดดอกออ, เครื่องจักสาน, การเจียระไนพลอย, ชางไม
ผลไมแปรรูป, น้ําสํารอง
อบสมุนไพร, น้ําหมักชีวภาพ, จับเสน คลายเสน, ตํารายาแผนโบราณ,
หมองู
ภาษาขอม
สะบาลอ, หมากรุกไทย
มัคทายก, สัปเหรอ
ขนมจีนแปงหมัก, ไขตมเค็ม, ขนมหวาน-ขนมถาด

าวิท
ย

ภาษาและวัฒนธรรม
การละเลนพื้นบาน
พิธีกรรมทางศาสนา
อาหาร

หมูที่
1, 3, 4, 5
1, 3
1, 2, 5
ทุกหมู
1, 2, 3, 4, 5
วัด,1,2,3
1
1, 2, 3
2, 3
2, 3, 5

มห

ตําบลตรอกนองมีระบบความสัมพันธทางสังคมเปนแบบแนวราบ มีความเปนเครือญาติ ภายในชุมชน ตําบล
ชาวบานทั่วไปมีความเปนพวกเดียวกัน มีความเอื้ออาทรตอกั น มีการพึ่งพาอาศัยกันและมีการรวมตัวรวมกลุมกั นเป น
กลุม/องคกรทองถิ่นตางๆ จํานวน 43 กลุม/องคกรทองถิ่น จําแนกได 5 ประเภท (ตารางที่ 3)
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2

กลุมการเงิน

3

กลุมคุณภาพชีวิต

4

กลุมอาสาสมัคร

5

กลุมอนุรักษ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม

ชื่อกลุม
กลุมเกษตรกรทําสวนตรอกนอง, กลุมปรับปรุงคุณภาพทุเรียน, กลุมปรับปรุง
คุณภาพมังคุด, กลุมแมบานเกษตรกรตําบลตรอกนอง, กลุมสงเสริมอาชีพ
การเกษตรสวนผลไม หมู 1, กลุมเกษตรกรทําสวนผลไม หมู 4, กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว, กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู 4,
กลุมตรอกนองผาบาติก
กลุมสตรีสหกรณบานตรอกนอง, กลุมสะสมทรัพยหมู 5 ตรอกนองลาง,
กองทุนหมูบาน หมู 1, 2, 3, 4, 5, 6
ชมรมผูสูงอายุ, ชมรมคนพิการ, ศูนยกีฬาตําบลตรอกนอง, ศูนยพัฒนาครอบครัว
ประจําตําบล, ศูนยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, ศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ, สภาเด็กและเยาวชน, สภาองคกรชุมชนตําบล
ตรอกนอง, สภาวัฒนธรรมตําบลตรอกนอง
กลุมสตรีอาสาพัฒนาตําบลตรอกนอง, กลุมอาสาพัฒนาชุมชน, กลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน, กลุมตํารวจอาสา, ลูกเสือชาวบาน, อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน, อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน, อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.), อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
กลุมอนุรักษปลาหนองฮาน, กลุมอนุรักษกลวยไมเหลืองจันทร, กลุมผสมปุยใชเอง
ตรอกนอง, กลุมผูใชน้ําสระทุงตกพลิ หมู 5, กลุมผูใชน้ํา 3 ตําบล (ตรอกนอง,
วังสรรพรส,ซึ้ง), กองทุนประปาหมูบานตรอกนองลาง หมู 3, 4, 5,
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน, ศูนยจัดการดินปุยชุมชน

พพ

ประเภท
กลุมเกษตรกรและ
อาชีพ

ราช
ภัฏ
รำไ

ที่
1

รรณ
ี

ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อประเภทและกลุมตาง ๆ ในตําบลตรอกนอง

มห

าวิท
ย

าลัย

บทบาทและศักยภาพขององคกรทองถิ่นตําบลตรอกนอง ประกอบดวย ดังนี้
1. บทบาทและศักยภาพดานลักษณะการรวมตัวขององคกรทองถิ่น ผลการศึกษาพบวา มีทั้งองคกรชุมชนที่เปน
ทางการและองคกรชุมชนที่ไมเปนทางการ องคกรและกลุมที่ไดมีการจัดตั้งขึ้นมาจะมีสาเหตุและวัตถุประสงคในการเกิด
กลุมที่แตกตางกันไป คือ กลุม/องคกรทองถิ่นที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันดวยความตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
กลุม/องคกรทองถิ่นที่เกิดจากการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐที่มุงเนนการพัฒนาตามแนวนโยบายของประเทศ กลุม/
องคกรทองถิ่นที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ และกลุม/องคกรทองถิ่นที่เกิดขึ้นจากการตอ
ยอดโครงการพัฒนาขององคกรชุมชนที่จัดขึ้น เมื่อจําแนกลักษณะของการรวมตัวกัน พบวา มี 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 กลุม/องคกรทองถิ่นที่เปนทางการของคนในชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
โดยเฉพาะ ซึ่งเปนกลุมที่มีโครงสรางแนนอน มีกฎเกณฑ มีการกําหนดตําแหนงหนาที่รับผิดชอบที่แนนอน
ลักษณะที่ 2 กลุม/องคกรทองถิ่นที่ไมเปนทางการ เปนกลุมที่เกิดจากความไมจงใจในการจัดตั้ง หากแตเกิดจาก
ธรรมชาติ ข องมนุษ ยท่ีมีความตองการมีเ พื่อ น มี สมาคม มีความสนใจ มี การกํา หนดบทบาทและปทั สถานขึ้ นมาเอง
ปรับเปลี่ยนยืดหยุนไดตามความเหมาะสมและขึ้นอยูกับกลุม/องคกรทองถิ่น
2. ดานอุดมการณ ภารกิจและวัตถุประสงค อุดมการณ จากการศึกษาพบวา องคกรทองถิ่นที่มีการตั้งขึ้นเพราะ
สมาชิ กที่มีความตอ งการหรือความสนใจบางอยางรวมกัน มีโครงสรางคณะทํา งานและมี ความเปนตั ว แทนของกลุ ม /
องคกร มีกิจกรรม/โครงการที่แกไขปญหาหรือตอบสนองความตองการของกลุม และตั้งอยูภายใตระเบียบกติการวมกัน
จึงจะทําใหกลุมมีประสิทธิภาพจนถึงทุกวันนี้ กลุม/องคกรที่สามารถสนองความตองการของกลุมและความตองการของ
สมาชิกแตละคนในกลุมไดสําเร็จ ชวยใหกลุมบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว กลุมเหลานี้ตอบสนองความตองการของสมาชิกได
และในขณะเดียวกันก็นําไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไวเปนผลสําเร็จ
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มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

3. ดานผูนําองคกรทองถิ่น ผูนําก็จะมีสวนรับผิดชอบเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพของกลุม/องคกรทองถิ่นโดยตรง
เพราะกลุม/องคกรทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพยอมจะมีผูนําที่ดี ประกอบกับกลุม/องค กรระดับ หมูบานก็จะเปนในระบบ
เครือญาติกัน คือ การอยูรวมกันแบบพี่แบบนองมีการพึงพาอาศัยกัน มีความสัมพันธ ทางเครือญาติ คอนขางสูง ระบบ
เครือญาติ ก็จะทําใหการทํางานของผูนํามีประสิทธิภาพ
4. ดานโครงสรางองคกร กลุม/องคกรทองถิ่นนั้นมีประสิทธิภาพโดยจะมีพัฒนาการการพัฒนากลุม/องคกรของ
ตนเองโดยทําใหกลุมนั้นมีโครงสรางบทบาทหนาที่ใหชัดเจน ไดแก ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการ
ตามรู ป แบบโครงการขององค ก ร แต ก ลุม /องค กรท อ งถิ่ นเหล า นี้ จ ะมี ลั กษณะการบริ หารจั ดการเป น แนวราบ คื อ
มีความสัมพันธท่ไี มเปนทางการ แตการมีสวนรวมในการตัดสินใจจะสูง มีการสื่อสารกระจายทั่วองคกรที่เปนการสื่อสาร
แบบไมเปนทางการและมีกฎระเบียบที่เฉพาะจําเปนกับเฉพาะกลุม/องคกรทองถิ่นของตนเองเทานั้น
5. ดานกฎระเบียบเปนขอตกลงรวมกันระหวางบุคคลในกลุม/องคกรทองถิ่น สมาชิกทุกคนในกลุม/องคกรจะ
รับทราบไดในกฎ ระเบียบ กติกามารยาทของสังคมที่ทุกคนจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอปฏิบัติรวมกันของกลุม ดังนั้น
เพื่อใหสมาชิกเขาใจรวมกัน ยอมรับปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกลุม/องคกรที่ทุกคนเขาใจและรับได ทําใหสมาชิก
องคกรมีความรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามโดยมีการควบคุมดวยสมาชิกเอง
6. การสื่อสาร การสื่อสารมีความสําคัญในการปฏิบัติงานขององคกร เพราะสมาชิกภายในกลุม/องคกรมีการ
ติ ด ต อ ซึ่ ง กั น และกั น โดยจะมี ก ารสื่ อ สารแบบทางการและไม เ ป นทางการ เช น จดหมาย Facebook Line บอร ด
ประชาสัมพันธ โทรศัพท การจัดสัญจร การบอกตอของสมาชิก การประชุมประจําป ประจําเดือน
7. ดานการดํา เนินกิจกรรม กิจกรรมการดําเนินงานในกลุม/องคกรเปรี ยบเสมื อนวิถี ชีวิตของกลุ มที่จะตอ ง
มีกิจกรรมในการดํา เนินงานรวมกันที่จะระบุถึงความคงอยูของกลุม ซึ่งกลุม/องคกรในตํา บลตรอกนองก็จะมีกิจกรรม
ที่ดําเนินการกันในกลุม/องคกร และมีกิจกรรมที่ดําเนินงานกับกลุม/องคกรอื่นๆ รวมกันเพื่อที่จะพัฒนาตําบลของตนเอง
จากขอมูลทุกกลุม/องคกรในการสนับสนุนกิจกรรมที่จะทํารวมกันตามโอกาส ที่สอดคลองกับประเพณีและกิจกรรมของใน
ชุมชน สอดคลองกับลักษณะของทรัพยากรที่มีในทองถิ่นของตนเอง เชน ทําบุญจัดเลี้ยงโรงทาน สนับสนุนงบประมาณกับ
หนวยงานในชุมชน ปลูกปาชุมชน พัฒนาหมูบานในวันสําคัญ อบรมใหความรูแกสมาชิก
คุณลักษณะที่เปนองคกรแกนนําในการพัฒนาชุมชนตําบลตรอกนอง ประกอบดวย ดังนี้
1. จะต องเปนองคกรที่มีความเขมแข็ ง สามารถจัดการองคกรของตนเองไดเป นอย า งดีและมีกิจกรรมอย าง
ตอเนื่อง
2. การมีผนู ําองคกรทองถิ่นที่มีภาวะผูนํา
3. เปนกลุม/องคกรทองถิ่นที่มีกิจกรรมตอเนื่องและมีรายไดเปนของตัวเองสวนหนึ่ง
4. ตองไมเห็นแกประโยชนสวนตัว จะตองมีธรรมาภิบาล เปนองคกรดานการพัฒนาจริง ๆ ไมใชองคกรที่ตั้งมา
เพื่อรอรับเงินโครงการจากรัฐ
5. ควรเปนองคกรที่มีเครือขายทั้งในและนอกพื้นที่
6. ควรเปนองคกรที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มองอนาคตของชุมชนไดวาจะเปนไปในทิศทางใด มีการเปลี่ยนแปลง
อะไรในสังคมประเทศ เพื่อเปนการกําหนดวิธีการทํางานพัฒนาชุมชนรวมกันกับชาวบานในตําบลได
7. เปนองคกรทองถิ่นที่มีหนวยงานรัฐสามารถสามารถใหความชวยเหลือได ไมวาจะเปนเงินงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณหรือแมแตกระทั่งตัวเจาหนาที่เองที่สามารถใหความชวยเหลือได
ปญหาและอุปสรรคในการสรางความรวมมือกับองคกรตางๆ มีประเด็นที่สําคัญ คือ
1. ความรูความเขาใจในการดําเนินงานของกลุม สมาชิกบางคนขาดความรูความเขาใจในหลักการดําเนินงาน
ของกลุม ซึ่งปญหานี้จะเกิดขึ้นในระยะแรกๆ ของการกอตั้ งกลุมและจะเปนปญหาสําหรับสมาชิกใหมที่จะเขารวมกลุม
โดยเฉพาะกลุมที่เกี่ยวของกับการเงินที่จะมีหลักในการทํางาน มีระเบียบขอบังคับและกฎกติการวมกัน
2. การสื่อสาร การสื่อสารทุกกลุมเห็นความสําคัญมาก เพราะจะเปนชองทางการสรางความเขาใจและการรับรู
ขอมูลที่ถูกตองและทั่วถึง แตบางครั้งการสื่อสารแบบไมเปนทางการก็ทําใหขอมูลที่สมาชิกบางคนในกลุมที่ไดรับบิดเบือน
ได
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3. จํานวนสมาชิก เนื่องจากกลุมบางกลุมจัดตั้งขึ้นภายใตหมูบาน ทําใหจํานวนสมาชิกมีนอย สวนใหญจะเปน
สมาชิกกันหลายกลุม หลายองคกร จึงทําใหมีหลายบทบาท เพราะระดั บพื้นที่และจํ านวนคนมีขอบเขตจํ ากัด ทําใหมี
จํานวนสมาชิกในการดําเนินกิจกรรมไดไมมาก
4. ขาดการมีสวนรวม การขาดการมีสวนรวมของสมาชิกตอกลุมที่ตนเองสังกัด สาเหตุเพราะความไมสะดวก
ในการประกอบอาชีพจึงทําใหไมมีเวลาในการเขารวมกิจกรรม หรือการจัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่ตรงกั บชวง
ฤดูกาลเก็บผลผลิตของตน เพราะตําบลตรอกนองประชากรสวนใหญมีการประกอบอาชีพทําสวนผลไม จึงเปนเหตุทําให
ไมสามารถเขารวมกิจกรรมกับชุมชนได เชน การอบรม การประชุม การทํากิจกรรมของกลุม เปนตน ในชวงฤดูเก็บผลผลิต

สรุปผลและอภิปรายผล
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บุคลากรที่มีบทบาทและศักยภาพในตําบลตรอกนองจะเปนผูมีความรู ความสามารถและมี ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน รวมทั้งสิ้น 11 ประเภท จํานวน 68 คน กระจายอยูตามหมูบานตางๆ ทั้ง 6 หมูบาน โดยบุคคลตางๆ เหลานี้
สามารถถายทอดเทคนิคและภูมิปญญาของตนเองใหแกสมาชิกในตําบลไดเปนอยางดี ภายในตําบลมีการรวมตัวรวมกลุม
กัน เพื่อชวยใหแตละคนสามารถดํารงชีพอยูดวยกันได โดยมีกลุมองคกรทองถิ่นตางๆ รวม 5 ประเภท ประกอบดว ย
1) กลุ มเกษตรกรและอาชีพ 2) กลุมการเงิน 3) กลุมคุณภาพชี วิต 4) กลุ มอาสาสมัคร 5) กลุ มอนุรักษ ทรั พยากรและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งสิ้นจํานวน 43 กลุม/องคกรทองถิ่น
บทบาทและศักยภาพขององคกรทองถิ่นในตําบลตรอกนอง ประกอบดวยแตละดาน ดังนี้
1. ดานลักษณะการรวมตัวขององคกรทอ งถิ่น ลักษณะการจัดตั้ งองคกรทอ งถิ่ นจะประกอบไปด ว ยองคก ร
ทองถิ่นที่เปนทางการและองคกรทองถิ่นที่ไมเปนทางการ โดยมีสาเหตุในการเกิดกลุม/องคกรที่แตกตางกันไป เชน เกิด
จากการรวมตัวกันเพราะเกิดปญหา เกิดจากการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐ เกิดขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาของหนวยงาน
ตางๆ ในพื้นที่ สอดคลองกับสมพันธ เตชะอธิก (2540: 67) ที่ไดกลาวถึงการรวมตัวจัดตั้งองคกรชุมชนวาสามารถแบงได
เปน 2 ประเภท ไดแก องคกรชุมชนแบบเปนทางการ ซึ่ งเปนลักษณะที่รัฐลงไปจัดตั้งและมีการจดทะเบียนกั บภาครัฐ
มีกฎระเบียบรับรองและไดรับการสนับสนุนงบประมาณและการดําเนินกิจกรรมจากภาครัฐ และองคกรชุมชนแบบไมเปน
ทางการ องคกรที่เปนการรวมตัวกันเอง หรือองคกรพัฒนาชุมชนเขาไปรวมจัดตั้งมีกฎระเบียบที่สรางขึ้นเอง สวนใหญ
ไมไดรบั การสนับสนุนจากภาครัฐ
2. ดานอุดมการณ ภารกิจและวัตถุประสงค อุดมการณ กลุม/องคกรทองถิ่นที่มีการตั้งขึ้นเพราะสมาชิกที่ มี
ความตอ งการหรื อความสนใจบางอยางรวมกั น มี โครงสรางคณะทํางานและมีความเปนตั วแทนของกลุ ม มีกิจกรรม/
โครงการที่แกไ ขปญหาหรือตอบสนองความตองการของกลุม และตั้งอยูภายใต ระเบียบกติการวมกั นจึ งจะทํา ให กลุม
มีประสิทธิภาพจนถึงทุกวันนี้ กลุมที่สามารถสนองความตองการของกลุมและความตองการของสมาชิกแตละคนในกลุม
ไดสําเร็จ ชวยใหกลุมบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว สอดคลองกับการศึกษาของปรารถนา งามบรรหาร (2556) ไดทําการศึกษา
บทบาทขององคกรชุมชนในการจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝงที่พบวา สมาชิกในชุมชนบานชายทะเลบางกระเจาและ
กลุมเครือขายรักษอาวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร มีโครงสรางการบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝงทั้ง 7 ดาน คือ
ดานอุดมการณ ดานวัตถุประสงค ดานผลประโยชน ดานสมาชิก ดานโครงสรา งของกลุม ดานกิจกรรมการเรียนรูและ
งบประมาณ
3. ดานผูนําองคกรทองถิ่น ผูนําก็จะมีสวนรับผิดชอบเกี่ยวกับประสิท ธิภาพของกลุม/องคกรท องถิ่นโดยตรง
เพราะกลุม/องคกรทองถิ่นที่มปี ระสิทธิภาพยอมจะมีผนู ําที่ดี ประกอบกับกลุมระดับหมูบานก็จะเปนในระบบเครือญาติกัน
คือการอยูรวมกันแบบพี่แบบนองมีการพึงพาอาศัยกัน มีความสัมพันธทางเครือญาติคอนขางสูง โดยระบบเครือญาติก็จะ
ทํา ใหการทํา งานของผูนํ า มีป ระสิทธิ ภาพ การอยู รว มกัน ฉั นทพี่น องทําให เกิ ดความรั ก ความเอื้ ออาทรตอ กั น มี การ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน มีความละอายและเกรงกลัวในการทําผิดหรือการทุจริต สอดคลองกับการศึกษาของจีระศักดิ์
เจริญพันธ, นัตถะวุฒิ ภิรมยไทย และขนิษฐา เจริญพั นธ (2546) พบวา บทบาทขององคกรชุ มชนในการดํ าเนิ นงาน
สาธารณสุขมูลฐานภายใตงบประมาณแนวใหมในจังหวัดมหาสารคาม มีองคกรชุมชนทุกองคกรมีบทบาทในการรวม
กิจกรรมการมีสวนรวมในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของหมูบานและชุมชน โดยมีกลุมองคกรผูนําหมูบานที่เปน
กํานัน/ผูใหญบานและ อสม. เปนแกนนําสําคัญที่มีศักยภาพ
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4. ดานโครงสรางองคกร กลุม/องคกรที่เกิดขึ้นมาไมวาจะมีการพัฒนามาจากกลุม/องคกรที่เปนทางการหรือ
ไมเปนทางการก็ตาม แตทุกกลุมนั้นมีประสิทธิภาพโดยจะมีพัฒนาการการพัฒนากลุม/องคกรของตนเองโดยทําใหกลุมนั้น
มีโครงสร างบทบาทหนา ที่ใหชัดเจน เชน ตําแหนงประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการ เปนไปตาม
รูปแบบโครงการขององคกร แตกลุมเหลานี้จะมีลักษณะเปนแนวนอน (organic structure) คือ มีความสัมพันธที่ไมเปน
ทางการ แตการมีสวนรวมในการตัดสินใจจะสูง มีการสื่อสารกระจายทั่วองคกรที่เปนการสื่อสารแบบไมเปนทางการและ
มีกฎระเบียบที่เฉพาะจําเปนกับเฉพาะกลุมของตนเองเทานั้น ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับสมพันธ เตชะอธิก (2540:
54) ที่กลาววา โครงสรางและบทบาทหนา ที่ สว นใหญจะมีลักษณะในรูปแบบมาตรฐาน เชน มีประธาน รองประธาน
เลขานุการ ประชาสัมพันธ ฯลฯ ทั้งนี้การแบงโครงสรางเชนกันอาจจะไมจําเปนสําหรับองคกรที่มีเนื้อหางานที่ชัดเจน
แตควรมีตําแหนงที่มีเนื้อหางานใหปฏิบัติจริง
5. ดานกฎระเบียบเปนขอตกลงรวมกันระหวางบุคคลในกลุม/องคกรทองถิ่น สมาชิกทุกคนในกลุม/องคกรจะ
รับทราบไดในกฎกติกามารยาทของสังคมที่ทุกคนจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอปฏิบัติรวมกันของกลุม/องคกร ดังนั้น
ทุกกลุ ม เพื่ อ ให สมาชิ กเขา ใจรวมกั น ยอมรับ ปฏิ บั ติตามระเบี ย บขอ บั ง คั บ ของกลุ ม /องคก ร ภายในกลุ ม /องค กรจึ ง
มีกฎระเบี ยบข อปฏิ บัติที่ทุกคนเขา ใจและรั บได โดยมี ป ระชุม ร ว มกั นเพื่อ กํ า หนดกฎระเบี ยบซึ่ งทํ า ให สมาชิก องคก ร
มีความรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามโดยมีการควบคุมดวยสมาชิกของกลุมเอง สอดคลองกับสมพันธ เตชะอธิก (2540:
3-8) ไดกลา วถึง องคก รชุมชนในลักษณะของความเป นองค กรที่ จัดตั้ ง ขึ้ นโดยชาวบ า นซึ่ง อาจเรี ยกว า เป น “องค ก ร
ชาวบาน” ตองมีกฎกติการวมกัน เพื่อยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติและเปนขอตกรวมกัน
6. ดานการสื่อสาร การสื่อสารมีความสําคัญในการปฏิบัติงานขององคกร การสื่อสารภายในเปนการสื่อสารที่
สมาชิกภายในกลุม/องคกรมีการติดตอซึ่งกันและกันจะมีการสื่อสารแบบทางการและไมเปนทางการก็ได สอดคลองกับ
การศึกษาของสุพพัต ศรีเมืองนุน (2545) ที่พบวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมประสบความสําเร็จ คือกิจกรรมการดําเนินงาน
ของกลุม/องคกรชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ถือไดวาการกอเกิดขององคกรชุมชนเปนการรวมตัวกันของเกษตรกร เพื่อจัดการ
ปญหาทรัพยากรและปญหาที่เกิดขึ้น ในทองถิ่น และองคกรชุมชนที่เกิดขึ้นจะมีบทบาทในการสงเสริมการปลูกขาวหอม
มะลิของเกษตรกรบานสัมฤทธิ์ทั้งทางตรงและทางออม
คุณลักษณะที่เปนองคกรแกนนําในการพัฒนาชุมชนตําบลตรอกนอง ประกอบดวย ดังนี้
1. จะต องเปนองคกรที่มีความเขมแข็ ง สามารถจัดการองคกรของตนเองไดเป นอย า งดีและมีกิจกรรมอย าง
ตอเนื่อง เปนคุณลักษณะประการแรกที่กลาวถึงเนื่องจากตําบลตรอกนองมีกลุม/องคกรทองถิ่นอยางหลากหลาย แตขาด
การบริหารจัดการที่ดี บางกลุมตั้งขึ้นมาแลวแตสมาชิกขาดการมีสวนรวมในการดําเนินงาน เชน ไมเขารวมประชุม เปนตน
สอดคลองกับสมพันธ เตชะอธิก (2540: 59) ที่ไดกลาวไววา บริหารจัดการองคการชุมชน ประกอบดวย 1) การตัดสินใจ
รวม สมาชิกตองมีความรูสึกเปนเจาของ มีความตระหนักรวมตัดสินใจ ไมปลอยให เป นการตัดสินใจของผู นํา คนเดียว
2) โครงสรางและบทบาทหนาที่ การแบงบทบาทหนาที่ควรแบงใหเปนตําแหนงที่มีเนื้อหางานใหปฏิบัติจริง 3) สถานที่
และวัสดุอุป กรณเพื่อเปนศูนยกลางในการประชุมการจั ดกิจกรรม การเก็บวั สดุอุ ปกรณและใชป ระโยชนอื่ นๆ สํา หรับ
ชุมชน 4) กฎกติการวมกัน เพื่อยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติและเปนขอตกลงรวมกัน 5) การสื่อสารระหวางผูนํากับสมาชิก
องคกร เพราะจะชวยใหเกิดการรับรู เขาใจและรวมมือกันมากขึ้น 6) การควบคุมตรวจสอบ เพื่อใหมีการรับรูกันอยาง
โปรงใส โดยเฉพาะดานการเงิน
2. การมีผูนําองคกรทองถิ่นที่มีภาวะผูนํา คือมีความเปนผูนําที่จะตองมีความเสียสละ สามารถอุทิศตนเพื่อการ
พัฒนาตําบล สามารถมีเวลาใหกับงานสวนรวมได นอกจากนี้ยังตองเปนผูที่มีบารมีในการที่จะชักชวนชาวบานใหมารวม
กันทํางานพัฒนาหรือหางบประมาณจากภายนอกมาทําโครงการในชุมชนดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของมนู อุดมเวช
และคณะ (2542: 46) ที่กลา วถึงผูนํา แบบตั วแทนวา เป นผู นําที่ ได รั บมอบหมายให เป นตั วแทนในการตั ดสิ นใจและ
ปฏิบัติงานซึ่งโดยสวนใหญแลวผูนําขององคกรชุมชนมักไมมีรูปแบบอยางใดอยางหนึ่งชัดเจน แตจะมีการผสมผสานกัน
มากบางนอยบาง นอกจากนี้รูปแบบผูนําจะเดนชัดในลักษณะใดนั้นขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ 1) การมีสถานภาพ
รองรับ คือ ผูนําทางการและไมเปนทางการ ผูนําที่มีสถานภาพทางการรองรับ เชน ตําแหนงผูใหญบาน กํานัน เปนตน
แนวโน มก็ จ ะเปน ผู นํา แบบตั ว แทน ส ว นผู นํ า ไม เ ป นทางการก็ มั ก จะมี แ นวโน ม เป น ผู นํ า แบบมี ส ว นร ว ม 2) การมี
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ประสบการณชีวิต ผูนําที่มีประสบการณชีวิตมากก็จะมีแนวโนมที่เปนผูนําแบบขายความคิดผูนําแบบมีสวนรวม 3) การมี
บารมี ในที่นี้บารมีอาจเกิดจากความรูหรือฐานะทางเศรษฐกิจ
3. เปนกลุม/องคกรทองถิ่นที่มีกิจกรรมตอเนื่องและมีรายไดเป นของตั วเองส วนหนึ่ ง สอดคล องกั บ สมพั นธ
เตชะอธิก (2540: 59) ที่กลา วถึงลักษณะขององคกรชาวบานวา กิจกรรมโดยทั่วไปในชุมชนเกี่ยวของกั บกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเปนหลัก บางชุมชนอาจมีกิจกรรมทางการเมืองบาง กิจกรรมตางๆ เหลานี้เปนการสราง
ความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิกชาวบานใหทํางานรวมกันและเปนกิจกรรมที่ตองทําอยางตอเนื่อง เพื่อแกปญหาหรือ
ชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
4. ตองไมเห็นแกประโยชนสวนตัว จะตองมีธรรมาภิบาล เปนองคกรดานการพัฒนาจริงๆ ไมใชองคกรที่ตั้งมา
เพื่อรอรับเงินโครงการจากรัฐ
5. ควรเปนองคกรที่มีเครือ ขายทั้งในและนอกพื้นที่ เป นคุ ณลักษณะขององค กรที่เป นแกนนํ าในการพั ฒนา
ที่สําคัญประการหนึ่ง การมีเครือขายนี้ตรงกับการศึกษาของภมรรัตน สุธรรม (2546) ที่พบวา การสรางเครือขายเกาะ
เกี่ยวไวอยางหลวมๆ ทั้งเครือขายองคกรภายในชุมชนและเองและเครือขายภายนอกชุมชนจะชวยใหองคกรชุมชนมีความ
เขมแข็งและมีผลตอการพึ่งตนเองไดดวย
6. ควรเปนองคกรที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มองอนาคตของชุมชนไดวาจะเปนไปในทิศทางใด มีการเปลี่ยนแปลง
อะไรในสังคมประเทศ เพื่อเปนการกําหนดวิธีการทํางานพัฒนาชุมชนรวมกันกับชาวบานในตําบลได
7. เปนองคกรชุมชนที่มีหนวยงานรัฐสามารถสามารถใหความชวยเหลือได ไมวาจะเปนเงินงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณหรือแมแตกระทั่งตัวเจาหนาที่เอง ที่สามารถใหความชวยเหลือได สอดคลองกับการศึกษาของภมรรัตน สุธรรม
(2546) ที่พบวา การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่มีสวนชวยตั้งแตขั้นกอตั้งตลอดจนการ
พัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งทุกระยะ เปนพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา เคารพการตัดสินใจของสมาชิกในองคกร ซึ่งหนวยงาน
องคกรภายนอกถือเปนเงื่อนไขสําคัญในการตอยอดสนับสนุนงบประมาณและเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพของผูนําและองคกรอยางตอเนื่อง
สภาพปญหาและอุปสรรคในการสรางความรวมมือกับองคกรตางๆ ประกอบดวย ดังนี้
1. ขาดความรูความเขาใจในการดําเนินงานของกลุม/องคกร สมาชิกบางคนขาดความรูความเขาใจในหลักการ
การดําเนินงานของกลุม/องคกร
2. การสื่อสารที่ไมตรงกัน การสื่อสารทุกกลุม/องคกรเห็นความสําคัญมาก เพราะจะเปนชองทางการสรางความ
เข าใจและการรับ รูขอ มูลที่ถูกตองและทั่วถึง แตบ างครั้งการสื่อสารแบบไมเปนทางการก็ทําให ขอมูลที่ สมาชิกบางคน
ในกลุม/องคกรที่ไดรับบิดเบือนได
3. จํานวนสมาชิก เนื่องจากกลุมบางกลุม/องคกรจัดตั้งขึ้นภายใตหมูบาน ทําใหจํานวนสมาชิ กมีนอย เพราะ
ระดับพื้นที่และจํานวนคนมีขอบเขตจํากัด ทําใหมีจํานวนสมาชิกในการดําเนินกิจกรรมไดไมมาก
4. การมีสวนรวม การขาดการมีสว นรวมของสมาชิกตอกลุม/องคกรที่สังกัด เนื่องดวยความไมสะดวกในการ
ประกอบอาชีพที่ไมมีเวลาในการรวมกิจกรรม เชน การอบรม การประชุม การทํากิจกรรมของกลุม

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห

1. ควรมีการถอดบทเรียนในการดําเนินงานรวมกันของกลุม/องคกร เพื่อที่จะมีการวางแผนแบบมีสวนรวม
ของคน ในตําบลตรอกนอง
2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการทําแผนแมบทของกลุม/องคกรทองถิ่นเพื่อจะไดวางแผนอนาคตรวมกัน
ในการดําเนินกิจกรรมดานการพัฒนาในชุมชน
3. การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อทําใหประชาชนในตําบล
ตรอกนองไดจัดทําแผนแมบทของกลุม/องคกรทองถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน
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วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาชุมชนและชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุภางค จันทวานิช. (2535). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
องคการบริหารสวนตําบลตรอกนอง. (2558). แผนพัฒนาตําบลตรอกนอง พ.ศ.2558. สํานักปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลตรอกนอง. (เอกสารอัดสําเนา).
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การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 4 ภายหลัง
การออกฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ที่ มี ตอ หลั ก สู ต รและการจั ดการเรี ย นการสอนของสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพพรรณี และเพื่อนําผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามาเปนแนวทางในการจัดทําการ
ปรับปรุงหลักสูตรในป 2563 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 4 หมูที่ 1 และ
2 จํานวน 55 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ ในภาคการเรียนที่ 2/2561 เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจํานวน 55 ชุด และใชการ
สั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก แบบไม มี โ ครงสร า ง (Non-structure in-depth interview) ในการสุ ม ถามนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 4 ในวันสัมมนาหลังการฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาทั้งหมดไดสําเร็จการฝกประสบการณ
วิชาชีพในสถานประกอบการดานธุรกิจการโรงแรม หนวยงานการทองเที่ยว และสถานประกอบการดานธุรกิจการบิ น
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เรียบรอยแลว และวิเคราะหผลความพึงพอใจโดยใชสถิติรอยละ ผลการวิจัยพบวา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 4 มีความพึงพอใจในภาพรวมตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.27 โดยนักศึกษาไดแสดงความพึงพอใจดานการเรียนรูตลอดหลักสูตรและการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาในระดับ มากมีคาเฉลี่ยสู งที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.40 รองลงมาคือ ด านอาจารยผูสอนคิดเป น
คาเฉลี่ย 4.39 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 4 แสดงความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมการเรียนรู ในราย
ดานเกี่ยวกับระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คิดเปนคาเฉลี่ย 4.06
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

Abstract

มห

าวิท
ย

This research aims 1) to measure satisfaction level and seek for recommendations of the 4 th
year students in Business English Program after their internship towards the curriculum and program
management at Rambhai Barni Rajabhat University, and 2) to adapt the satisfaction and
recommendations of the student into the curriculum revision. The population of this research is 55
students from 2 sections (sections 1 and 2) who enrolled in Internship Course in semester 2 of academic
year 2018. The data collecting instruments are questionnaire and unstructured in-depth interview which
was done on the date of After-Internship Seminar. The students had their internship in various business
sectors including hotels, tourism-related organizations, and airline business companies in Chanthaburi,
Rayong, and Trat provinces. The statistics used for data analysis is percentage. The results show that
the overall students’ satisfaction level is high, 4.27%. The student’s satisfaction level in learning
throughout the program and student’s qualification development is high, 4.40%. The second highest
satisfaction level is in instructor, 4.39%. The lowest satisfaction level is in learning environment in terms
of adequate and beneficial information technology provision, 4.06%.
Keyword: Satisfaction, Business English Curriculum, Rambhai Barni Rajabhat University
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนสถาบันการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาในภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี
ซึ่งมีปรัชญาที่สําคัญ คือ การเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และมีพันธกิจสําคัญ 5 ประการ ซึ่งไดระบุไว
ในเลมหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (2559: 3) ดังตอไปนี้
พันธกิจที่ 1 (บริการวิชาการ) ไดแก การใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี ใหแกชุมชน ทองถิ่นและ
สังคมบนฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนใหเขมแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สรางเครือขายและความรวมมือกับพื้นที่ชุมชน
พันธกิจที่ 2 (ผลิตครู) ไดแก การผลิตและพัฒนาครูที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ จิตวิญญาณความเปนครู ใหมีความ
เปนมืออาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูการศึกษา 4.0
พันธกิจที่ 3 (ผลิตบัณฑิต) ไดแก การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีศักยภาพความรู ทักษะและความสามารถในการ
คิด การแกปญหา การสรางสรรคและการสื่อสาร ดวยหลักคุณธรรม คุณภาพและไดมาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความ
ตองการของสังคมและประเทศชาติ
พันธกิจที่ 4 (วิจัย) ไดแก การทําวิจัย สรางความรู และนวัตกรรมใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล สูการ
แกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและทองถิ่นใหเขมแข็งและยั่งยืน
พันธกิจที่ 5 (การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) ไดแก การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ใหมีความคลองตัว ยืดหยุน โปรงใสดวยหลักธรรมาภิบาลสูการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน
จาก 5 พันธกิจดังกลาว ในฐานะของสถานศึกษา พันธกิจที่ 1 การบริการวิชาการ และพันธกิจที่ 3 การผลิ ต
บัณฑิต จึงเปน 2 พันธกิจหลักที่สําคัญที่ผลักดันใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในสังคม ทั้งนี้เนื่องจาก
มหาวิ ทยาลัยไดใหความสํา คัญในเรื่ อง การบริการวิ ชาการและการผลิตบัณ ฑิ ตในสาขาวิ ชาต างๆ เพื่อ เป น กํ า ลังคน
ในตลาดแรงงาน โดยการสงเสริมและเนนพัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถ เนนใหนักศึกษานําทฤษฎีไปประยุกตใช
เพื่อ เปนนั กปฏิ บัติ เพื่อใหเกิดการพัฒ นาในภูมิภ าคตะวั นออกตามสาขาที่ ต นเองศึ กษามา และสามารถรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ที่สอดคลอ งกับ พั นธกิจ ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการศึกษาภาษาอังกฤษเปนรากฐานที่สํ าคั ญประการหนึ่ ง ในการ
สรางสรรคความเจริญกาวหนาของผูเรียนและสังคม และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เนื่องจากภาษาอังกฤษเปน
กระบวนการเรียนรูและทักษะที่สําคัญซึ่งจะชวยใหบุคคลไดพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต อีกทั้งสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจได
จั ดทํ า หลั กสู ตรโดยคํ านึ ง ถึ งสภาวะแวดลอ มสถานที่ตั้ ง ซึ่ งมหาวิ ท ยาลั ย ได ตั้ง อยู ในแหล ง ท อ งเที่ย วทางชายฝ ง ทะเล
ตะวันออก และสถานที่ที่มีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณและหลากหลาย จึงมีความตองการกําลังคนที่มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเปนอยางมาก
ดังนั้น ผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรี ยนการสอนให
สอดคลองกับบริบทและปจจัยแวดลอมทางพื้นที่นี้ อีกทั้งเปนการปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับความตองการของผูเรียน
ซึ่งเปนผูนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณการทํางานจริง ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจและขอเสนอแนะของ
นั กศึ กษาชั้นปที่ 4 ภายหลังการออกฝกประสบการณวิชาชีพที่ มีตอ หลั กสูตรและการจั ดการเรี ยนการสอนใน 5 ด าน
ดังตอไปนี้ ดานรายวิชาของหลักสูตร ดานผูสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ดานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู เพื่อจักไดนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในรอบถัดไป เพื่อใหผูเรียน สามารถนําทักษะและความรูที่ไดรับจากการเรียนในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจไปใช
ในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพตามลักษณะงานในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพื่อผลิตบัณฑิต
ใหตรงความตองการของตลาดแรงงานปจจุบันในเขตชายฝงทะเลภาคตะวันออก และเพื่อใหผูเรียนมีความพึงพอใจในการ
เรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมากที่สุด
นอกจากนี้การไดศึกษาและรับรูผลของความพึงพอใจตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่ 4 ซึ่งเปนผูเรียนที่ไดนําความรูตลอด 4 ป ที่ท างสาขาวิ ชาจั ดใหศึกษาในหลั กสู ตร
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ปประยุกตใชในการฝกประสบการณวิชาชีพเปนเวลา 1 ภาคการศึกษาอยางเสร็จสิ้นไปแลวในภาคการเรียนที่ 2/2561
ผูวิจัยจะสามารถนําผลการศึกษามาใชประโยชน และสะท อนปญหา และสรา งแนวทางการแก ไขปรั บ ปรุ งให กับ ทาง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรมในอนาคต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รํา ไพพรรณีไดเล็งเห็นความสําคัญของความพึงพอใจและ
ความตองการของผูเรียนที่ควรสอดคลองและเปนไปในทางเดียวกันกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เนื่องดวย
ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดคุณภาพของหลักสูตร ดังที่ วรรณวิมล จงรวบสกุล (2551: 36) ไดใหความสําคัญ
กับความพึงพอใจของผูเรียน และอิทธิพลของความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอน โดยกลาววา ถาผูเรียน
มี ทัศนคติ ที่ดี ตอวิ ชาที่ เรี ยน เกิดความพอใจเมื่อผูเ รียนได รับการตอบสนองตามที่ คาดหวั ง ผู เรี ยนก็จ ะสามารถบรรลุ
จุดมุงหมายทางการเรียนของตนเองที่ไดตั้งไวในระดับหนึ่ง และความพึงพอใจจะลดลงหรือไมอาจเกิดขึ้นเลยหากความ
ตองการไมไดรับการตอบสนอง เชนเดียวกับ จิตติมา อัครธิติพงศ (2552: 14) ไดกลาวไววา ความพึงพอใจเปนสิ่งกําหนด
พฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนแตละคน ในรายวิชาที่ตนเองกําลังศึกษาอยูหรือไดศึกษาสําเร็จไปแลว ถึงแมวาความ
พึงพอใจจะเปนสิ่งที่จับตองไมได แตถาผูผลิตบัณฑิต ผูรางหลักสูตร คณาจารยผูออกแบบการเรียนการสอนไดทราบความ
ตองการ และรูผลความพึงพอใจของผูเรียนก็จะสามารถจัดการศึกษาไดสอดคล องกั บความตองการและเกิดผลความ
พึงพอใจที่ดีจากผูเรียนมากที่สุดเชนเดียวกับ นักศึก ษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่ 4 ที่ไดเรียนในรายวิช าของ
หลักสูตรปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมาจนครบ 4 ป และไดมีโอกาสออกไปฝกประสบการณวิชาชีพตามสถาน
ประกอบการจริง ดานธุรกิจการโรงแรม หนวยงานการทองเที่ยว และดานธุรกิจการบิน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก
ไดแ ก จันทบุรี ระยอง ตราด และชลบุรี เมื่อ ไดม าศึก ษาหาความรูจนครบหลัก สูต รแลว ไดนํา ความรู แ ละทัก ษะ
ภาษาอังกฤษไปประยุกตใชในสถานการณจริงแลว มีความตองการและความพึงพอใจตอหลักสูตร รายวิชา ครูผูสอน
กิจกรรมการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนเพียงใด
ในวงการการศึกษาไทยมีการวิจัยและการสํา รวจ การศึกษาความพึงพอใจของผูเรี ยนตอหลั กสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนมากมาย แตอยางไรก็ตามงานศึกษาวิจัยที่สํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่เกี่ยวของกับ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อยางแทจริง ยังมีจํานวนจํากัด แตผลของการ
สํารวจความพึงพอใจของทุกหนวยงานก็ไดรับการนําไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังเชน
งานวิ จัยของ สมชาย บุ ญ สุน (2555) ศึกษาความพึง พอใจของนิ สิตที่ มี ตอ การเรี ยนการสอนวิ ช าภาษาอั งกฤษของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลของการวิจัยพบวา ดานเนื้อหาการเรียน นิสิตให
ความพึงพอใจเปนอยางมากตอการที่ผูสอนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนไปยังแหลงการเรียนรูอื่นไดดี และการที่
ผู สอนเป ดโอกาสใหนิ สิตสามารถเสนอแนะในระหว า งการจัดกิ จกรรมการเรีย นการสอน เพราะทํ าให นิสิตมี ค วาม
กระตือรือรนที่จะเรียนหนังสือ ดานการเรียนการสอน นิสิตใหความพึงพอใจตอการที่ผูสอนมีรูปแบบบทเรียนที่กระตุน
ความสนใจของนิสิตเปนอยางดี นอกจากนี้ผูสอนยังมีการจัดเตรียมกระบวนการเรียนการสอน การจัดหองเรียนการเตรียม
ความรู การใชตําราประกอบการเรียน และมีทักษะในการสอนแบบตางๆไดเหมาะสมกับเนื้อหา ดานกิจกรรมสงเสริมการ
เรียน นิสิตใหความพึงพอใจตอผูสอนในการที่เกี่ยวของกับเนื้อหาการเรียนการสอนที่มคี วามนาสนใจ ชักจูงใหนิสิตมีความ
กระตือรือรนที่จะเรียนรูและเขารวมกิจกรรม ดานการใชสื่อ ตามความคิดเห็นของนิสิตพบวา ผูสอนมีการใชสื่อการสอน
จําพวกโสตทัศนูอุปกรณเพื่อเราความสนใจ ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น ดานแหลงเรียนรูที่แนะนําใหศึกษาดวย
ตนเอง ผลการศึกษาพบวา การที่มหาวิทยาลัยมีแหลงเรียนรูไดดวยตนเอง (Self-Study Center) ก อใหเกิ ดการศึกษา
อยางเปนระบบและตอเนื่องแกนิสิต นอกจากนี้นิสิตยังใหความพึงพอใจตอการที่มหาวิทยาลัยมีอุปกรณการเรียนการสอน
รวมถึงหองปฏิบัติการทางภาษา หองสมุดที่สมบูรณ และตําราที่เปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย ดานวัดผลและประเมินผล
ตามความคิดเห็นของนิสิตพบวาผูสอนมีการประเมินผลที่มีความหลากหลาย และมีการวัดผลการเรียนการสอนโดยจะทํา
การวัดผลเปนระยะๆ ตอเนื่องกัน เพื่อใหเกิดความสนใจ ตั้งใจเรียนและยังเปนการวัดความเขาใจของนิสิตที่มีตอการเรียน
และการทํากิจกรรมเสริมการเรียนอีกดวย
พัชราพร รัตนวโรภาส (2553) ไดศึกษาวิจัยความพึงพอใจและสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยศึกษาจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิ ชาภาษาอั งกฤษ
สื่อสารเชิงธุรกิจ จํานวน 50 คน โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนใน 4 ดาน คือ
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ดานหลักสูตร ดานการสอนและเทคนิคการสอน ดานบุคลิกลักษณะของอาจารย ดานสื่อประกอบการสอน ดานการวัด
และประเมินผล ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิ จ
มีภาพรวมทั้ง 4 ด าน คือ ดานการสอนและเทคนิคการสอน ดานบุคลิกลักษณะของอาจารย ดานสื่อประกอบการสอน
ดานการวัดและประเมินผลมีปญหานอยที่สุด 2) ขอเสนอแนะของนักศึกษาที่มีตอลักษณะของอาจารย มีคาเฉลี่ยเทากับ
1.96 และนั กศึกษาเสนอแนะใหเพิ่มอุป กรณเทคโนโลยี ในหองเรี ยนให มากขึ้ นเพื่ อ ช ว ยให ก ารเรี ยนน า สนใจมากขึ้ น
เกวลี ผังดี (2556) ไดศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในหลักสู ตรของภาควิ ชาภาษาต างประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ของนักศึกษารหัสนักศึกษา 53 ทั้งหมด 306 คน โดยใช การวิจัยเชิงปริ มาณ เก็บ ข อมู ลโดยใช
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของภาควิช า
ภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2556 ทั้ง 5 ดาน ไดแก หลักสูตร ผูสอน รายวิชา การประเมินผล
และสื่ อการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงอั นดับ ค าเฉลี่ยจากมากไปหาน อย ไดแก 1. ด านรายวิช าใน
หลั กสูตร 2. ด านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 3. ด า นผูสอน 4. ดา นการวั ดและประเมิ น ผลการเรี ยน
การสอน และ 5. ดานป จจัยสนั บสนุนการเรียนการสอน งานวิ จัยเหลานี้เปนการศึ กษาความพึ งพอใจของผู เรียนต อ
หลักสูตรและรายวิชาภาษาอังกฤษ เชนเดียวกับที่สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดรับรูผล
และนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางการแกไขและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ยอมกอ
ใหเกิดประโยชนอยางแทจริงตอผูเรียน
ทั้งนี้ เนื่องดวยการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการเพื่อสงผลใหเกิดความพึงพอใจของผูเรียน
เปนสิ่งสําคัญ ดังเชนที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 34) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนไววา คือ การ
สรางกระบวนการการเรียนรู การเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ซึ่งมีผูสอนเปนผูถายทอดความรู ความคิด หรือ
วิธีปฏิบัติที่ไดรับการพิจารณาแลวมาเปนอยางดีโดยอาศัยการอางอิงจากทฤษฎีที่ถูกตอง
นอกจากนั้น อดิศักดิ์ ศุภธนสินเขษม (2554: 17) ยังไดเนนย้ําวา การจัดการเรียนการสอน เป นกระบวนการ
ที่สรางขึ้นโดยผูสอนไปสูผูเรีย น เปนไปเพื่อจุดประสงคการถายทอดความรู วิชาการ แนวคิด แนวปฏิบัติเพื่อใหผูเรียน
มีความรู ประสบการณ มีเจตคติที่ดี และเกิดเปนพฤติกรรมตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือในรายวิชาใด
อยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยวิธีการสอนตางๆ ที่มีความเหมาะสมกับผูเรียนแตละคนเนื่องจากผูเรียนมีลักษณะการเรียน
ที่แตกตางกันจึงตองจัดการเรียนรู สรางกิจกรรมใหเหมาะกับผูเรียนแตละคน
ดังนั้นจะเห็นไดวา การจัดการเรียนการสอน หมายถึงกระบวนการการเรียนรู การสรางปฏิสัมพันธทางการเรียน
และทางวิช าการระหวางผูสอนและผูเรียนโดยใชวิธี การสอนและสื่อการสอนต า งๆ ที่ เหมาะสมกั บผูเรี ยนที่ มีลักษณะ
ความชอบ ความตองการที่แตกตางกัน ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ใหไดรับประสบการณ เกิดเจตคติและพฤติกรรม
ที่เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชาตางๆ

วัตถุประสงคของการวิจัย

าวิท
ย

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึ กษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 4 ตอหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2. เพื่อนําผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามาเปนแนวทางในการจัดทําการปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

งานวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของนั กศึกษาชั้นปที่ 4 ตอ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดดําเนินการวิจัยจากประชากรวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ชั้นปที่ 4 จํานวน 55 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการ
ฝกประสบการณวิช าชีพ ในภาคการเรียนที่ 2/2562 และได ฝกประสบการณวิช าชีพ ณ สถานประกอบการในจังหวั ด
จันทบุรี ระยอง และตราด สําเร็จเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวเปนเวลา 3 เดือน และไดกลับมาเขารวมการสัมมนาหลังการฝก
ประสบการณวิชาชีพเพื่อถายทอดประสบการณในการทํางานใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 ไดรับฟง ในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดเตรียม
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แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจํานวน 55 ชุด และใชการสัมภาษณ
เชิงลึกแบบไมมีโครงสราง (Non-structure in-depth interview)

ผลการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

จากการศึกษาวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมตอหลักสูตร
อยูในระดับมากหรือคิดเปนคาเฉลี่ย 4.27
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดรับขอเสนอแนะจากการสัมภาษณนักศึกษาเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการปรับปรุงหลักสูตร ดังตอไปนี้ นักศึกษามีขอเสนอแนะใหเพิ่มการการเรียนการสอนภาษาอื่นๆ เชน ภาษารัสเซีย
ภาษาญี่ ปุน ภาษาเกาหลี เนื่องจากจะไดนําไปใชในการฝกงานในสถานประกอบการการทอ งเที่ ยว และเปนการเพิ่ ม
ทางเลือกทางการเรียนภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาจีน และมีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชาอื่นๆ เชน ภาษาอังกฤษเพื่อ
ธุรกิจการบิน การทําเครื่องดื่ม อาหารนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อเกษตรกรรมในทองถิ่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สําหรับวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้นักศึกษามีขอเสนอแนะใหเพิ่มวิชาที่เนนทักษะการพูด และเนนการฝกปฏิบัติ และใหมี
การเรียนเสริมความรูนอกชั้นเรียน เชน การไปศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา และการจัดคายภาษาอังกฤษใหมากขึ้น สําหรับ
ขอเสนอแนะทางดานการบริหารจัดการหลักสูตร นักศึกษาเสนอใหมีการปรับปรุงอุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียน
เชน จอโปรเจคเตอรที่ชํารุดทําใหภาพในแผนสไลดที่มีเนื้อหาวิชาไมชัดเจน เครื่องขยายสียง ไมโครโฟนที่มีเสียงไมชัดเจน
เปนตน สําหรับขอเนอแนะดานผูสอน นักศึกษาเสนอแนะใหมีอาจารยชาวตางชาติจากหลายหลายประเทศ ไมไดจํากัด
เฉพาะอาจารย ชาวอเมริกัน ชาวอังกฤษ ชาวแคนาดา ชาวออสเตรเลีย หรือ ชาวนิ วซี แลนด เพราะเนื่ องจากสมั ยนี้
นักทองเที่ยวหรือคนที่นักศึกษาติดตอประสานงานมิได จํากัดแคเพียง 5 ชาติ หลั กๆ ที่ ใชภ าษาอั งกฤษเพื่อการสื่อสาร
แตนักศึกษาตองพบเจอนักทองเที่ยว ลูกคา และติดตอประสานงานกับชนชาติอื่นๆ ที่ใชภาษาอังกฤษเชนกัน เชน ชาว
อินเดีย ชาวซาอุดิอาระเบีย หรือชนชาติในประเทศอาเซียน เชนสิงคโปร มาเลเซีย เปนตน ทั้งนี้เพื่อนักศึกษาจะไดเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่สําเนียงหลากหลายมากขึ้น และเปนการเตียมความพรอมเมื่อออกฝกประสบการณวิชาชีพ

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

าลัย

จากการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปท่ี 4 ที่มีตอคุณภาพหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 4 มี ความพึงพอใจตอคุณภาพของ
หลักสูตร ดานการเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ในภาพรวมในระดับที่สูงที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย
4.40 โดยเมื่อพิจารณารายดานพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจดานทักษะทางปญญา ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรายดาน
สูงที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.51 ลําดับที่สอง คือ ดานความรู คิดเปนคาเฉลี่ย 4.49 ลําดับที่สาม คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม
คิดเปนคาเฉลี่ย 4.42 ลําดับที่สี่มีสองเรื่องที่นักศึกษาไดแสดงความพึงพอใจมากระดับคาเฉลี่ยเทากัน คือ ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.38 และเรื่องที่นักศึกษาแสดง
ความพึงพอใจในระดับที่นอยที่สุด คือ ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปน
คาเฉลี่ย 4.23
นอกจากนั้นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่4 ยังไดแสดงความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในภาพรวมอยูในระดับมาก ในดานอาจารยผูสอนอีกเชนเดียวกัน
โดยเมื่อพิจารณารายดานนักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตรดานอาจารยผสู อนในเรื่อง อาจารยมีคณ
ุ วุฒิและ
ประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอนในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.49 รองลงมาคือ ดานอาจารยผูสอนสนับสนุน
สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ และดานอาจารยเปนผูมีคุณธรรมและจิตสํานึกในความเปนครู
นักศึกษาแสดงความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.42 เทากันทั้งสองดาน สวนระดับความพึงพอใจในดาน
อาจารยผสู อน สอนตรงเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงคโดยวิธีที่หลากหลาย และเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น นักศึกษาแสดง
ความพึงพอใจในระดับนอยที่นอยที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.32
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สําหรับผลความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่4 ตอคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานสภาพแวดลอมการเรียนรู โดยภาพรวมคิด
เปนคาเฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับความพึงพอใจตอศูนยการเรียนรูดวยตนเอง หองสมุด ที่นั่งอาน
หนังสือเหมาะสม เอื้ อตอการเรียนรู และเพียงพอต อนั กศึกษาอยูในระดับมาก คิดเป นคา เฉลี่ ย 4.26 ลํา ดั บที่ สอง คือ
ดา นหองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอื้อตอ การเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษาคิ ดเป นค าเฉลี่ ย 4.11 ลําดั บที่ สาม คื อ
ดา นหองปฏิบั ติการมีอุปกรณเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอนั กศึกษาคิ ดเป นคา เฉลี่ ย 4.09 และด านที่
นักศึกษาแสดงความพึงพอใจนอยที่สุดคือดา นระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้ อต อการเรี ยนรู และเพียงพอต อ
นักศึกษาคิดเปนคาเฉลี่ย 4.06

ขอเสนอแนะการวิจัย

เอกสารอางอิง

ราช
ภัฏ
รำไ

จากขอคนพบที่ไดจากการศึกษา ผูวิจัยมีความคิดเห็นดังนี้
1. ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่ 4 ไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยเนนแกไขและปรับปรุงดานสภาพแวดลอมการเรียนรู
ในเรื่องดานระบบบริการสารสนเทศ และดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยมากขึ้น โดยการนําผล
การศึกษานี้เสนอตอผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนลําดับ
ตอไป เพื่อใหทางผูบริหารไดรับทราบและรวมกันหาแนวทางแกไขและปรับปรุง
2. ผูวิจัยรวมกับคณาจารยในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจวางแผนปรับปรุง พัฒนา และเปลี่ยนแปลงบทบาท
ของผูสอนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหพ รอ ม โดยใชวิธีการที่หลากหลายมากขึ้ น ต องเพิ่มการจั ดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเขากับเทคโนโลยีมากขึ้น โดยถาระบบบริการสารเทศในมหาวิทยาลัยมีปญหา คณาจารย
อาจวางแผนการสอนและจัดกิจกรรมโดยนํานักศึกษาออกไปเรียนรูนอกหองเรียนใหมากขึ้น กระตุน ใหกําลังใจ รวมคิด
รวมเรียนไปพรอมกับผูเรียน สรางบรรยากาศที่ดีเอื้อตอกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย อีกทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษา
มีสวนร วมในการวางแผนการเรียนหรือกํา หนดกิจกรรมการเรียนการสอน และควรมีการประเมินผลกิจกรรมการเรียน
การสอนตามความเปนจริงของนักศึกษา
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ตามความตองการของสถานประกอบการ
The Desired Characteristics of Graduates in Business English Program from
Rambhai Barni Rajabhat University According to Entrepreneurs’ Needs

บทคัดยอ
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วกุล จุลจาจันทร, เกษชลี วัฒนรังษี, เกศินี กูลพฤกษี, ปรอยฝน ทวิชัย, อุษา วงษไพศาล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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การวิ จัยครั้ งนี้มีวัตถุ ป ระสงค เพื่อ ศึ กษาความคิ ดเห็ น ของสถานประกอบการที่ มี ตอ คุณ ลั กษณะของบั ณ ฑิ ต
ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และรวบรวมขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจตามตองการของสถานประกอบการ ประชากรเปนหนวยงานราชการ
รัฐ วิสาหกิ จ หน ว ยงานเอกชน ในจัง หวั ดจั นทบุรี ระยอง ตราด และชลบุ รี รวม 28 ราย เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการวิ จั ย
เปนแบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูใชบัณฑิต โดยสงแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการในปการศึกษา
2561 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย (xˉ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คารอยละ ผลการศึกษาพบว า
ผู ป ระกอบการมี ค วามพึ ง พอใจต อ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษธุ ร กิ จ โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก (xˉ = 4.17)
องคประกอบหลักที่สถานประกอบการพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม (xˉ = 4.37) อันดับที่สอง คือ ดาน
บุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน (xˉ = 4.17) และอันดับที่สาม คือ ดานความรูความสามารถทางวิชาการที่สงผลตอ
การปฏิบัติงาน (xˉ = 3.98) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ไดแก ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ การอุทิศเวลา ความกระตือรือรนในการทํางาน จิตอาสา ความสามารถในการใช
ภาษาตา งประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ) ความสามารถในการวางแผนการทํ างาน ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการทํางานเปนทีม และการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดทุกสถานการณ
คําสําคัญ: คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค, ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต, บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
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Abstract
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าวิท
ย

This research aims to examine the entrepreneur’s opinion towards the desired characteristics
of the graduates in Business English Program from Rambhai Barni Rajabhat University and to collect
the recommendations related to the desired characteristics of the graduates from the program.
The population includes 28 state enterprises and private companies in Chanthaburi, Rayong, Trat, and
Chon Buri provinces. The data collecting instrument is a questionnaire sent to those organizations
in academics year 2018. The statistics used for data analysis are mean (xˉ), standard deviation (S.D.),
and percentage. The results show that the satisfaction level of the entrepreneurs in the graduates is
high (xˉ = 4. 17 ) . The aspect satisfying the entrepreneurs the most is morality and ethics (xˉ = 4. 3 7 ) ,
followed by personality (xˉ = 4.17), and academic knowledge and skills for work (xˉ = 3.98) respectively.
The recommendations are on honesty, responsibility, dedication, enthusiasm, volunteering, foreign
language proficiency (English and others), planning, making use of IT, teamwork, and self-adjustment.
Keywords: Desired Characteristics of Graduate, Entrepreneur’s Opinion, Business English Graduate
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ในสังคมปจจุบันภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชกันแพรหลาย เปนภาษาใชงานของอาเซียน และมีบทบาท
ที่สําคัญยิ่งเพราะถือเปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารโดยเฉพาะในดานการคาและธุรกิจ (อุตสาหกรรมบริการและ
การทองเที่ยว) การถายทอดความรูและเทคโนโลยี และดานการศึกษาคนควา แสวงหาความรูจากทั่วโลก ดังนั้น จึงตอง
มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหได บัณฑิตดานภาษาอังกฤษที่มี
คุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่สังคมคาดหวังปจจุบันการดําเนินธุรกิจประสบกับการแขงขันที่รุนแรงมาก
ดังนั้นการดําเนินธุรกิจจึงตองแสวงหาวิธี หรือกลยุทธใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแกองคกรหรือเพื่อความอยูรอดของ
องคกรทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานทางธุรกิจและการบริการ ปจจุบัน
ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชนตางพยายามที่จะแสวงหาบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อทําใหองคกรสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูประกอบการและประชาชนซึ่งการแสวงหาบุ คลากรที่ มีคุณ ภาพและประสิทธิ ภ าพ ใน
ปจจุบันที่ ตองสามารถเผชิญกับปญหากับ การเปลี่ยนแปลงในโลกปจ จุบันไดหากพนั กงานมีคุณภาพก็จะทําใหอ งคกร
เจริ ญเติ บ โตและการพัฒนาองค กร รวมทั้ง ตั ว พนั กงานและขององคกรเองด วย แต ในทํา นองเดี ยวกั น หากพนั กงาน
ไมสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่องคกรตั้งไว ก็จะสงผลตอการอยูรอดและความกาวหนา ขององค กร (กฤตยา
ฐานุวรภัทร, 2555)
การเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ในปพ.ศ. 2558 ทําใหภาคธุรกิจมีความตื่นตัว
อยางมากกอใหเกิดโอกาสในการทําธุรกิจระหวางประเทศมากขึ้น โดยภาษาอังกฤษถือไดวาเปนภาษาหนึ่งที่ใชกันอยาง
แพรหลายในการติดตอสื่อสารและเจรจาทางธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หากบัณฑิตคนใด
เปนผูมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและสามารถนํา ความรูภาษาอั งกฤษไปปรับใช กับการทํา งานดา นธุรกิจไดบัณฑิ ต
คนนั้นจะเปนที่ตองการของบริษัทตางๆ (เมษ รอบรู และลักษณพันธ บํารุงรัตนกุล, 2558)
จากการพัฒนาประเทศตามแนวโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่ เนนการปรั บ เปลี่ ยนรู ป แบบของเศรษฐกิ จจาก
แบบเดิ มไปสู เศรษฐกิจ ที่ขั บเคลื่ อ นดว ยนวั ตกรรม จากการขั บ เคลื่ อ นด ว ยภาคอุ ตสาหกรรมไปสู การขั บ เคลื่ อ นด วย
เทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค และการปรับเปลี่ยนจากภาคการผลิตสินคาไปสูภาคการบริการ ดวยเหตุนี้ บัณฑิ ต
ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวประเทศไทย 4.0 จึงมีความสําคัญในมิติของทุนมนุษย
(Human Capital) ซึ่งควรมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศตามแนวดังกลาว (สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย,
2561)
ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลาวถึงปญหาการนํานโยบายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ
ไทย พ.ศ. 2554-2558 สูการปฏิบัติ เกิดจากประเทศไทยขาดความชัดเจนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาบัณฑิตไทย
ขาดความเขาใจที่ตรงกันทั้งฝายกําหนดนโยบายและฝายปฏิบัติ ขาดการออกแบบการพัฒนาคนแบบองครวม ขาดการ
เตรี ยมความพรอมของอาจารยและของนักศึกษา ระบบการศึกษาไมเชื่อมโยงกันที่จ ะพั ฒนาบัณฑิตใหมีคุณลั กษณะที่
พึงประสงคมีสมรรถนะและทั กษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มี ขีดความสามารถในระดั บ สากล สอดคลองกั บ ความ
ตองการของผูใชบัณฑิตในสาขาอาชีพตางๆ คุณลักษณะความเปนพลเมืองไทย และพลเมืองโลกหรือเกงทั้งวิชาการและ
วิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานของวิชาการและวิชาชีพ (จันทนา ทองประยูร, 2558)
จากกรอบและทิ ศ ทางคุณลัก ษณะบั ณ ฑิต ดั ง กล า ว สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษธุ รกิ จ คณะมนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่จะผลิตบัณฑิต โดยสนับสนุนใหบัณฑิต
มีคุณภาพโดยการจัดใหมีการศึกษาดูงานและฝกประสบการณวิชาชีพ ตลอดจนเชิญผูประกอบการที่มีประสบการณมา
เปนวิทยากรพิเศษ เนื่องจากหลักสูตรไดเปดการสอนจนกระทั่งถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร จึงสมควรมี การปรับปรุง
เพื่อใหมีความเหมาะสมและทันสมัย และเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุ ตามผลการเรียนรู ในมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้ (1) มีความรูความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2) ปฏิบัติงานวิชาชีพและมีความสามารถพื้นฐานเพียงพอในการศึกษาตอในระดับสูง
(3) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยและตรงตอเวลา
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ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมุงศึกษาถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกงาน ตามความตองการของสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษ ยศาสตรและสั งคมศาสตร เข ารับการฝกงาน เพื่ อนํ า
รวบรวมความคิดเห็นของผูประกอบการที่มีตอบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏรํ าไพพรรณี
ในดานจุดเด น จุดดอย และคุณลักษณะของบัณฑิตที่สถานประกอบการตองการ และนําผลวิจัยมาใชพัฒนาการเรียน
การสอน รวมทั้งการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาในดานตางๆ ที่จําเปนในการฝกงานและตามความตองการของสถาน
ประกอบการ

พพ

วัตถุประสงคของการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ตามตองการของสถานประกอบการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตน
ประเภทสถานประกอบการ
- หนวยงานราชการ
- รัฐวิสาหกิจ
- หนวยงานภาคเอกชน

ตัวแปรตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ดาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ คือ
1. ดานดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

มห

าวิท
ย

าลัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบการหรือนายจางหรือผูบังคับบัญชาของบัณฑิต จํานวน 28 คน
ใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรี ตราด
เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูใชบัณฑิต โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ ยวกั บขอ มูล ทั่ว ไปของผู ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป นผูป ระกอบการ/นายจ าง
ผูบังคับบัญชา แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของสถานประกอบการ
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบลิเคอรท (Likert Five Rating
Scale)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เกี่ยวกับความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่ตองการใหหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อสงเสริมคุณภาพบัณฑิต
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บและรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยการจัดสงหนังสือของมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะหตอบ
แบบสอบถาม พร อ มแนบแบบสอบถาม โดยดํ าเนิ นการจั ดสง ตามรายชื่ อของสถานประกอบการหรื อ นายจ า งหรื อ
ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต ปการศึกษา 2561 โดยใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิเคราะหขอมู ลและสถิติที่ใช ไดแก สถิ ติเชิง พรรณนาประกอบด วย ค าร อยละ (Percentage) ค าเฉลี่ ย
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)

ผลการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

ผลการวิจัยเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความตองการของสถานประกอบการ มีดงั นี้
ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญเป นหั วหน าหนว ยงาน จํ านวน 17 คน คิดเป นร อ ยละ 60.70 ประเภทของ
หนวยงานสวนใหญเปนหนวยงานเอกชน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 71.40 รองลงมาเปนสวนราชการ จํานวน 6 คน
คิดเปนรอยละ 21.40 และรัฐวิสาหกิจ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 7.10
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของสถานประกอบการ โดยภาพรวมและเปนรายดาน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของสถาน
ประกอบการ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรูความสามารถทางวิชาการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
3. ดานบุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
รวม

X

4.37
3.98
4.17
4.17

ระดับความคิดเห็น
S.D. ระดับ อันดับ
.486 มาก
1
3
.547 มาก
2
.520 มาก
.464 มาก

าลัย

ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของสถานประกอบการ จากตารางที่ 1
พบวา คุณลั กษณะของบั ณฑิตที่ พึงประสงคตามความตองการของสถานประกอบการ โดยภาพรวมอยู ในระดั บมาก
(xˉ = 4.17) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดั บมาก เรียงลําดั บจากมากไปน อย ดังนี้ ดานคุณธรรม
จริยธรรม (xˉ = 4.37) รองลงมาคือ ดานบุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน (xˉ = 4.17) และดานความรูความสามารถ
ทางวิชาการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน (xˉ = 3.98) ตามลําดับ

าวิท
ย

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของสถานประกอบการ ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมและเปนรายขอ

มห

1.
2.
3.
4.
5.

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของสถานประกอบการ
ดานคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย
ความรับผิดชอบ เอาใจใสตองานในหนาที่
มีวินัย เคารพ กฎระเบียบขององคกรและสังคม
การตรงตอเวลา
การเสียสละ

ระดับความคิดเห็น

X

S.D.

ระดับ

อันดับ

4.46
4.43
4.43
4.43
4.29

.508
.634
.573
.573
.659

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
2
2
2
4
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
คานิยมที่ดีตออาชีพ
รวม

4.25
4.39
4.25
4.37

.645
.567
.645
.486

มาก
มาก
มาก
มาก

5
3
5
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6.
7.
8.

พพ

ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของสถานประกอบการ ดานคุณธรรม
จริ ย ธรรม จากตารางที่ 2 พบว า คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณฑิ ต ที่พึ ง ประสงค ตามความต อ งการของสถานประกอบการ
ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (xˉ = 4.37) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก
เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ความซื่อสัตย (xˉ = 4.46) รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ เอาใจใสตองาน
ในหนาที่ มีวินัย เคารพ กฎระเบียบขององคกรและสังคม การตรงตอเวลา (xˉ = 4.43) และเคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น (xˉ = 4.39) ตามลําดับ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ระดับความคิดเห็น

X

S.D.

ระดับ

อันดับ

3.89

.737

มาก

6

3.96
3.82
3.93
3.82
3.93
4.04
4.21

.637
.723
.663
.723
.716
.744
.630

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
7
5
7
5
3
1

4.11
4.04
3.98

.737
.693
.547

มาก
มาก
มาก

2
3
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10.

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของสถานประกอบการ
ดานความรูความสามารถทางวิชาการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
มีความรูตามทฤษฎี หลักการ ในสาขา/สาขา วิชาชีพเฉพาะ
มีความถูกตอง แมนยํา และทักษะในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่
รับผิดชอบ
มีความรูในศาสตรสาขาที่เกี่ยวของและสามารถประยุกตใชในวิชาชีพ
มีความรู ทักษะในการบริหารจัดการ
มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
การทํางานเปนระบบ
ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพตามที่ไดรับมอบหมาย
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และเสนอแนวทางแกปญหาดวย
เหตุผลและวิจารณญาณ
หาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอในการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ
รวม

าลัย

1.
2.

ราช
ภัฏ
รำไ

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของสถานประกอบการ ดานความรูความสามารถทางวิชาการที่สง ผลตอการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมและเปนรายขอ

มห

ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของบัณ ฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของสถานประกอบการ ดานความรู
ความสามารถทางวิช าการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน จากตารางที่ 3 พบวา คุณลั กษณะของบัณฑิ ตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของสถานประกอบการ ดานความรูความสามารถทางวิชาการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (xˉ = 3.98) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก
ดังนี้ ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพตามที่ไดรับมอบหมาย (xˉ = 4.21) รองลงมาคือ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
และเสนอแนวทางแกปญหาดวยเหตุผลและวิจารณญาณ (xˉ = 4.11) และการทํางานเปนระบบ หาความรูเพิ่มเติ มอยู
เสมอในการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ (xˉ = 4.04) ตามลําดับ
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ระดับความคิดเห็น
S.D.

ระดับ

อันดับ

3.86
4.29
3.89
4.29
3.93
4.43
4.14
4.50
4.04
4.36
4.17

.756
.600
.685
.659
.663
.690
.651
.638
.693
.780
.520

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

9
4
8
4
7
2
5
1
6
3

พพ

X

ราช
ภัฏ
รำไ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของสถานประกอบการ
ดานบุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
1. ความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออก
2. ความอดทนมุงมั่น
3. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
4. มีความใฝรู ความกระตือรือรนในการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ
5. การเปนผูนําและผูตามที่ดี
6. การตั้งใจในการปฏิบัติงาน
7. ความสะเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีจิตบริการและมนุษยสัมพันธที่ดี
9. มีความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหาเฉพาะหนาได
10. การปรับตัวเขากับผูอื่น
รวม

รรณ
ี

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของสถานประกอบการ ดานบุคลิกภาพที่สง ผลตอการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและเปนรายขอ

มห

าวิท
ย

าลัย

ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของสถานประกอบการ ดานบุคลิกภาพ
ที่ส ง ผลต อการปฏิ บัติง าน จากตารางที่ 4 พบว า คุณลั กษณะของบั ณฑิ ตที่ พึง ประสงค ตามความต องการของสถาน
ประกอบการ ดานบุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (xˉ = 4.17) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ มีจิตบริการและมนุษยสัมพันธที่ดี (xˉ = 4.50)
รองลงมาคือ การตั้งใจในการปฏิบัติงาน (xˉ = 4.43) และการปรับตัวเขากับผูอื่น (xˉ = 4.36) ตามลําดับ
ขอเสนอแนะคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการแตละดาน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (ไมมีขอเสนอแนะ)
2. ดานความรูความสามารถทางวิชาการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน มีขอเสนอแนะดังนี้
- สื่อสารภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน ภาษารัสเซีย
- มีความรูเพิ่มเติมเกี่ยวของกับรหัสสนามบิน (Airport Code: JATA และ JCAO) ธุรกิจการบิน (Airline
Business) อักษร/พยัญชนะ (Alphabet) ภาษาอังกฤษ คําศัพทดานการทองเที่ยวและการโรงแรม
- ใชภาษาไดเหมาะสมในปญหาเฉพาะหนา
- สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารได สื่อสารไดเขาใจและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทักษะการฟงสําเนียง
เจาของภาษา
3. ดานบุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน มีขอเสนอแนะดังนี้
- เนนการบริการ และบุคลิกภาพในการงานโรงแรม
- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
- มีความเชื่อมั่นในวิชาที่เรียนมา มีความมั่นใจในตนเอง มีจิตบริการ (Service Minded Attitude)
มีความคิดเชิงบวก (Positive Attitude)
ขอเสนอแนะอื่นๆ
1. ระยะเวลาในการฝกปฏิบัติงาน (อยางนอยไมตํา่ กวา 4 เดือน) เนื่องจากทางโรงแรมมีวันหยุดตอสัปดาหละ
2 วัน
2. การใหความรูและทักษะเพิ่มเติม ควรเชิญวิทยากรใหความรูเฉพาะทางเกี่ยวกับสถานประกอบการ
ดานโรงแรม ในบริบทใชจริง
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สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

าลัย
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รำไ

พพ

รรณ
ี

จากการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความตองการของสถานประกอบการ สรุปไดดังนี้
ผู ตอบแบบสอบถามส ว นใหญเ ปน หัว หน า หนว ยงาน จํา นวน 17 คน คิ ดเป น ร อ ยละ 60.70 ประเภทของ
หนวยงานสวนใหญเปนหนวยงานเอกชน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 71.40 รองลงมาเปนสวนราชการ จํานวน 6 คน
คิดเปนรอยละ 21.40 และรัฐวิสาหกิจ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 7.10
จากการศึกษาระดั บ ความคิดเห็ นของผู ตอบแบบสอบถามคุ ณ ลักษณะของบั ณฑิ ตที่ พึง ประสงค ตามความ
ตองการของสถานประกอบการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก
เรียงลํา ดั บจากมากไปนอย ดังนี้ ดา นคุณธรรม จริยธรรม ด านบุคลิกภาพที่สงผลตอ การปฏิบั ติง าน และด านความรู
ความสามารถทางวิชาการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ในดา นคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะของบั ณฑิตที่พึงประสงค ตามความต องการของสถานประกอบการ
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย 3
ลําดับแรก ดังนี้คือ ความซื่อสัตย รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ เอาใจใสตองานในหนาที่ มีวินัย เคารพ กฎระเบียบของ
องคกรและสังคม การตรงตอเวลา และเคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ในดานบุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของสถาน
ประกอบการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับจาก
มากไปนอย 3 ลําดับแรก ดังนี้คือ มีจิตบริการและมนุษยสัมพันธที่ดี รองลงมาคือ การตั้งใจในการปฏิบัติงาน และการ
ปรับตัวเขากับผูอื่น
ในดา นความรูความสามารถทางวิชาการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของสถานประกอบการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูใน
ระดั บ มาก เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ดังนี้คือ ผลการดํา เนินงานมีป ระสิ ทธิ ภ าพตามที่ได รับมอบหมาย
รองลงมาคือ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และเสนอแนวทางแกปญหาดวยเหตุผลและวิจารณญาณ และการทํางาน
เปนระบบ หาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอในการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ
ความตองการใหหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พัฒนาหลักสูตรมากที่สุด คือ ในเรื่อง
ของการเพิ่มเติมทักษะความสามารถทางดานภาษาจีน ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํางาน
สถานประกอบการมีขอ เสนอแนะเพิ่ มเติมตางๆ ดังนี้ ระยะเวลาในการฝกปฏิ บั ติงาน (อยา งน อยไม ต่ํา กว า
4 เดือน) เนื่องจากทางโรงแรมมีวันหยุดตอสัปดาหละ 2 วัน และวันหยุดตางๆ สงเด็กมาทดลองงานจริงกอน 1-2 เดือน
เพื่อเปนแนวทางวาสามารถปฏิบัติงานไดดีหรือไม ควรใหนักศึกษาฝกงานปฏิบัติงานตามระบบโรงแรมในเรื่องของเวลา
การทํางาน เพื่อจะไดสัมผัสกับงานอยางถองแท เพื่อตัดสินใจวางแผนอนาคตการทํางาน วิทยากรจากสถานประกอบการ
โรงแรมมาใหความรูและทักษะตางๆ ใหนักศึกษาไปใช ในชีวิตจริงได ดีขึ้น สถานประกอบการเป นหนว ยงานใหบริการ
คนตางชาติเปนหลัก การติดตอสื่อสาร การใชภาษามีความสําคัญ มีความตองการนักศึกษา ที่มีความสามารถดานภาษา
อื่นๆ เชน จีน รัสเซี ย อยากใหเพิ่มทักษะภาษาจี น และภาษาอื่ นๆ การใชภาษาในการสื่ อสารจริง Positive attitude
Service mind attitude เพิ่มความคลองแคลววองไวในการทํางาน และอยากใหพัฒนาหลักสูตรใหตอเนื่องยิ่งขึ้นไป
จากการศึกษาคุณลักษณะบั ณฑิตที่ พึ ง ประสงค ห ลั กสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตามความตองการของสถานประกอบการในดานตางๆ พบวา สถานประกอบการตองการ
ระดับมากอันดับหนึ่ง คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาคือ ดานบุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน และสุดทายคือ
ดานความรูความสามารถทางวิชาการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน สามารถสรุปประเด็นสําคัญแตละดานไดดังนี้
1. ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม พบว า สถานประกอบการให ค วามสํ า คั ญ ในด า นนี้ ม ากที่ สุ ด คุ ณ ลั ก ษณะที่
พึงประสงคที่สถานประกอบการใหความสําคัญมากที่สุด คือ ความซื่อสัตยซึ่งถือไดวาเปนคุณธรรมพื้นฐานแสดงถึงความมี
คุณภาพของบัณฑิตซึ่งสอดคลองกับ วรลักษณ ลลิตศศิวิมล และนุกูล ชิ้นฟก (2560) พบวา พนักงานตองมีความซื่อสัตย
ตอหนา ที่แ ละงานที่ไ ดรับ มอบหมายปฏิบั ติงานดวยความจริ งใจ และไม คดโกงหรือหลอกลวงผู อื่ น จึ งจะได รับความ
ไววางใจจากผูรวมงาน
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2. ดานบุคลิ กภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน คุณลักษณะที่พึง ประสงค ที่สถานประกอบการให ความสํ าคั ญ
มากที่สุด คือ มีจิตบริการและมนุษยสัมพันธที่ดี ซึ่งเปนลักษณะเดนของคุณลักษณะพนักงานประเภทสถานประกอบการ
ดานบริการมีความตองการมาก ดังที่ จริยา ตันติวราชัย และอนุชิต จันทรโรทัย (2560) สรุปไดวา การปฏิบัติงานบริการ
ที่บุคลากรพบเจอผูคนอยูตลอดเวลา จําเปนอยางยิ่งเมื่อเกิดปญหาเฉพาะหนาที่ตองแกไขใหสําเร็จอยางรวดเร็ว ดังนั้น
บุคลากรจึงตองมีความพรอมในการทํางานอยูตลอดเวลา อีกทั้งยังตองมีการพัฒนาตนเองในการทํา งานอยูเสมอมีการ
ควบคุมอารมณที่ดีสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีและมีการทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหคุณภาพของงาน
บริการเปนที่พึงพอใจของลูกคาและนักทองเที่ยว
3. ดานความรูความสามารถทางวิชาการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ผูประกอบการตองการบั ณฑิตที่สามารถ
ดําเนินงานมีประสิทธิภ าพตามที่ไดรับมอบหมาย อาจเปนด วยนโยบายการพัฒนาประเทศไทยตามแนว“ประเทศไทย
4.0” การปฏิรูปการเรียนการสอนใหตอบสนองกับความตองการตลาดผูประกอบการตองการแรงงานที่มีทักษะความรู
เชิ ง ปฏิ บั ติ ท่ี เ กี่ ย วกั บ การทํา งานมีค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห และเสนอแนวทางแก ป ญ หาด ว ยเหตุ ผ ลและ
วิจารณญาณ (สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย, 2561) ซึ่งสอดคลองกับ สุกัญญา บูรณเดชาชัย (2558) ที่พบวา คุณลักษณะ
บัณฑิตสูประชาคมอาเซียนที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ องคประกอบดานความรู ตามวิชาชีพ และวรลักษณ ลลิตศศิวิมล
และนุกูล ชิ้นฟก (2560) ที่พบวา ความตองการทักษะที่พึงประสงคของผูประกอบการที่จําเปนและสําคัญมากที่สุด คือ
ทักษะดานความรูในการทํางาน ซึ่งถือเปนความรูขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
นอกจากนี้ ขอ เสนอแนะอื่ นๆ พบว า สถานประกอบการ มี ความตอ งการให หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พัฒนาความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ (ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ) สิ่งที่
ผู ตอบแบบสอบถามหลายคนมีความตองการเหมือ นกัน คื อ ผูที่มี ความรู ภ าษาที่ สามจะมี ขอ ไดเ ปรี ยบในการทํา งาน
ซึ่งสอดคลองกับ เมษ รอบรู และ ลักษณพันธ บํารุงรัตนกุล (2558) ที่พบวา สถานประกอบการมีความตองการบัณฑิต
ที่มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ นอกจากนี้ สถานประกอบการตองการบัณฑิตที่มีความสามารถในการวาง
แผนการทํางาน ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการทํางานเปนทีม และการปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมไดทุกสถานการณ ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปใชเป นแนวทางในการปรับปรุงหลักสู ตร การ
จัดการเรียนสอนใหตอบสนองตามความตองการของผูใชบัณฑิตเพื่อใหบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

มห

าวิท
ย
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ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสถาบัน
1. ครู อาจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ควรเนนทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
คือ สามารถในการติดตอผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีความรับผิดชอบ
2. สถาบันการศึกษาควรเนน ทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การวิเคราะหเชิงตัวเลข คือ
มีความสามารถในการนําเสนอขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ และมีความสามารถในการสื่อสารทั้งพูด คิด อาน เขียน
มีความสามารถในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการและใหครบทั้ง 5 ดาน รวมถึง
ควรเนนใหนักศึกษามีการฝกปฏิบัติจริง
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ
3. เพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางเพื่อขอมูลที่มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นภาษาจี นเชิ ง ธุ รกิ จ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาจี น
คณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพพรรณี โดยเนนทักษะการสื่อ สารดา นการพู ดภาษาจี น
เชิงธุรกิจ ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจอัญมณี โดยมีการเปรียบเทียบความสามารถในทักษะทางการพูดทั้งกอนใชและ
หลั ง ใชกิ จกรรม และยั ง ศึก ษาความพึง พอใจของนั กศึก ษา กลุม ตั ว อย า งคื อ นั ก ศึก ษาสาขาวิ ช าภาษาจี นชั้น ป ที่ 4
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบทดสอบและแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ
ผลการวิจั ยพบวา ผลการทดสอบของนักศึกษาหลังใช “บทเรียนภาษาจี นเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะการพู ด
ภาษาจีนเชิงธุรกิจ” กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนสูงกวากอนการใชกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ความพึงพอใจของนักศึกษาโดยการใชบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ อยูในระดับมาก
คําสําคัญ: ภาษาเพื่อการสื่อสาร, พัฒนาทักษะการพูด, ภาษาจีนเชิงธุรกิจ

Abstract
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ย

าลัย

The research aimed to develop business Chinese lessons for Chinese major students of Faculty
of Humanities and Social Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University by focusing on business
communication skills in Chinese speaking, in Chinese for Jewelry Business Course. There is a comparison
of speaking ability in both before and after using the activities and also to study the satisfaction of
students. Group is the 4th year students of Chinese major. The research instruments consist of test and
satisfaction questionnaire. Analyze the data by using basic statistics such as percentage, standard
deviation and test statistics.
Based on the findings of the study, test results of Chinese major students after using "Business
Chinese Lessons for Developing Business Chinese Speaking Skills" is higher than before using the activity
with statistical significance at the 0.05 level, and the students' satisfaction by using the Business Chinese
Lessons is at the highest level.
Keywords: Communication language, Speaking skill development, Business Chinese

บทนํา

มห

จันทบุรี เปนจังหวัดที่ตั้งอยูทางชายฝงทะเลดานตะวันออกของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศประกอบไปดวย
ปาไม ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุมน้ํา และที่ราบชายฝงทะเล จึงถือไดวาจันทบุรมี ีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ โดยเฉพาะ
แรรัตนชาติหรือเพชรพลอยตางๆ ที่มลี ักษณะและคุณสมบัติที่สําคัญ คือ ความงามเฉพาะ มีความแข็งคงที่และเปนสิ่งที่หา
ไดยาก ดวยลักษณะพิเศษของแรรัตนชาตินี้จึงทําใหเมืองจันทบุรีเปนที่รูจักของคนทั่วไปและไดรับฉายาวาเปนเมืองหลวง
ทางดานอัญมณีแหงหนึ่งของโลก (อรวรรณ ใจกลา, มปป)
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จากการที่คณะผูวิจัยไดมีโอกาสสัมภาษณและสํา รวจทั้งพอคา พลอยที่มีโอกาสคาขายพลอยใหกับ ลูกคาชาวจีน
และลูกคาชาวจีนที่มาซื้อพลอยในตลาดพลอย จ.จันทบุรี รวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่อาศัยเวลาวางจากการเรียน
ทําหนาที่ลามและเดินพลอยในตลาดพลอย หลังจากที่ไดสัมภาษณนักศึกษาจึงไดทราบปญหา คือ ในการสื่อสารเพื่อการ
ซื้อขายพลอยกับชาวตางชาติ โดยสวนใหญพอคาอัญมณี ถามีโอกาสไดพบกับลูกคาชาวจีนที่มีความตองการซื้อพลอยจะมี
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พพ

การพูดคุยในลักษณะของการใชคํา งายๆ ของภาษาจีนบาง เชน สวัสดี（你好！）เอาไหม（要吗？）
เทาไหร（多少？）เปนตน หรือในบางครั้งอาจจะใชภาษาจีนในลักษณะเปนการพูดเฉพาะคําศัพทเฉพาะไมเปน
ประโยค มีลักษณะภาษาไทยคํา ภาษาจีนคําหรือใชภาษามือเปนตัวชวยในการสื่อสารเพื่อทําการเจรจาตอรองการซื้อขาย
กันซึ่งบางครั้งทําใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนกันบาง จากการสํารวจจากพอค าที่ ตลาดพลอยและลูกค าชาวจี นมี
ความเห็นวา ทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจมีความสําคัญตอการซื้อและขายเปนอยางมาก ไมวาจะเปนพื้นฐานทางดาน
คําศัพท เชน ชื่อ สี รูปทรงตางๆ ของอัญมณี หรือดานประโยคกลยุทธการสื่อสารดานการขายกับลูกคา เชน การตรวจสอบ
คุณภาพ การตอรองราคาพลอย หรือแมแตรูปแบบของการชําระเงินลวนมีความจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้คณะผูวิจัยเห็นวา
หลั กสูตรของสาขาวิชาภาษาจีน มีการเรียนวิชาภาษาจีนเพื่อ การสื่อสารเพื่ อธุ รกิจอัญมณีโดยเฉพาะและเพื่อเปนการ
สงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะการสื่อสารในการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจในระดับที่สามารถสื่อสารไดอยางเขาใจ
สื่อความหมายไดตรงตามวัตถุประสงค ก็จะไดรับผลประโยชนมากมายทั้งดานการเรียนในทักษะการสื่อสารดานการพูด
เชิงธุรกิจ รวมถึงสามารถนําไปประกอบอาชีพหลักหลังเรียนจบหรืออาชีพเสริมในเวลาวางระหวางเรียนไดอีกดวย ดังนั้น
คณะผูวิจัยจึงเห็นวาสมควรมีการศึกษาการใชบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจใหแกนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในรายวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจอัญมณี ใหมี
ความสามารถดานทักษะการสื่อสารภาษาจีนดานการพูดเชิงธุรกิจในระดับพื้นฐาน
จากสภาพปญหาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปที่ 4 ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจอัญมณีที่ทําแบบสํารวจ
ความตองการการพัฒนาทักษะดานการพูดและการทดสอบกอนเรียนในรายวิชาดังกลาวพบวานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
สวนใหญมีความสามารถดานทักษะการพูดภาษาจีนไดในระดับหนึ่ง แตทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจที่ใชภาษาสื่อสาร
ไดยังไมคลองแคลวและถูกตอง ทั้งคําศัพท โครงสรางประโยค กลวิธีการสื่อสารกับผูซ้ือ คณะวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
แกปญหาและพัฒนาบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจของนักศึกษา โดยใชบทเรียนที่มีรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใชกิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะดานการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถนํา ไปใชสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจอัญมณีไดอย างคลอ งแคลว พร อ มทั้งยั งสามารถถ ายทอดและแลกเปลี่ ยน
วัฒนธรรมทอ งถิ่ นของตนเองได คณะวิ จัยจึ งสนใจในการศึ กษาหาแนวทางการใช กิจกรรมทางการสื่ อ สารภาษาจีน
ซึ่ งมุ งเน นรูป แบบการเรีย นการสอนเพื่อการสื่อ สาร (Communicative Language Teaching) โดยการฝ กทักษะการ
สื่อสารจากสถานการณจริง เรียนรูโดยการนําประสบการณการที่พบเจอในชีวิตประจําวันมาบูรณาการณกับการเรียนใน
หองเรียนและสามารถพูดสื่อสารไดตามสถานการณตางๆ โดยฝกฝนผานทางกิจกรรมที่เหมาะสม อาทิเชน การลงพื้นที่
สํารวจตลาดพลอย การสัมภาษณผูประกอบการทั้งไทยและจีน อภิปรายกลุมและกิจกรรมเปนคู กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การสื่อสารดานการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจไมเพียงแตเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในเชิงธุรกิจอัญมณีของนักศึกษาแลวยัง
สามารถนํา ข อมู ลไปประยุกตใ ชในการจั ดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่ อพั ฒ นาบทเรี ย นและทั กษะด านการพู ด
ภาษาจีนเชิงธุรกิจในรายวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจอัญมณีตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

มห

1. เพื่อศึกษาการใชบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสารพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
2. เสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจในรายวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจอัญมณี
3. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
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เพื่อใหการวิจัยในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
1. การกําหนดขอบเขตสําหรับการวิจัย คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจความตองการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 เพื่อการ
พัฒนาบทเรี ยนภาษาจีนเชิงธุรกิ จโดยการแจกแบบสอบถามความต องการในดา นต างๆ และจั ดอั นดับ ความต องการ
แบงเปนบทเรียนตามที่นักศึกษาตองการ หลังจากนั้นทําความเขาใจในขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อนํามาสรางบทเรียน
และกิจกรรมทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจใหเหมาะสมกับนักศึกษาทั้งดานคําศัพท โครงสรางทาง
ภาษา เนื้อหาและกลวิธีสื่อสารกับผูซื้อดานการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ
2. การเลือกใชรูปแบบการทดลองโดยอาศัยรูปแบบ One Group Pre-test-Post-test Design ในการทดลอง
การพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจในครั้งนี้ โดยใชนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
อัญมณี จํานวน 41 คน แบบเจาะจง ทําแบบทดสอบความรูความสามารถการในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกอนเรียน
จํานวน 40 ขอ และหลังจากนั้นใชบทเรียนโดยมีกิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน
สําหรับการซื้อ-ขายอัญมณี โดยใหความสําคัญตอการใชภาษาจีนทางด านคําศัพ ท โครงสรางทางภาษา และกลวิธีการ
สื่อสารกับลูกคาที่ถูกตองและชัดเจน สามารถนําไปใชในการสื่ อสารไดจริง โดยเนนในผูเรียนมีทักษะสื่อสารและความ
ชํานาญในบทสนทนาที่เกี่ยวของ จํานวน 5 บท คือ ชื่อและสีของพลอย รูปทรงของพลอย การตรวจสอบคุณภาพพลอย
การตอรองราคาพลอย และรูปแบบการชําระเงิน เปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน เมื่อกลุมตัวอยางใชบทเรียนที่มีกิจกรรม
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนครบทั้ง 5 บทแลว ทําแบบทดสอบการใชกิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสารหลังเรียน
จํานวน 40 ขอรวมถึงทดสอบทักษะการใชภาษาดานการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ
3. ใหนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปที่ 4 ทําแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น แบงเปน 2 ตอน คือ
3.1 ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับของ ไลเคอรท (Likert scale) โดยคาเฉลี่ย
4.50 ถึง 5.00 หมายความวา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 หมายความวา มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 หมายความวา มีความพึงพอใจระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 หมายความ
วา มีความพึงพอใจระดับนอย และคาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 หมายความวา มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด
3.2 เปนแบบปลายเปด ใหกลุมตัวอยางเขียนแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ หลังจากนั้นวิเคราะห
ผลที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังใชบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ โดยใชวิธีการทางสถิติ โดยใชสูตร t-test แบบ
Dependent Samples
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปที่ 4 มีความสามารถดานทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจหลังเรียน โดยการใช
บทเรียนภาษาจีนทางธุรกิจสูงกวากอนเรียนและนักศึกษามีความพึงพอใจตอ “การใชบทเรียนที่ภาษาจีนเชิงธุรกิจ” อยูใน
ระดับมาก

าวิท
ย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

มห

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวย
1. แบบสํารวจความตองการในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจ ผูวิจัยไดสรางและหาประสิทธิภาพ
ชุดบทเรียน โดยศึกษาเอกสารและขอมูลที่เนนทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจที่เกี่ยวกับคําศัพท โครงสรางประโยค การ
เจรจาซื้อขาย และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และนํามาปรับใหเหมาะสมและงายตอการเขาใจเพื่อกําหนดแนวทางสรางบทเรียน
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจ
2. บทเรียนการพัฒ นาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุ รกิจสําหรับ นักศึกษาสาขาวิ ชาภาษาจี น ผูวิจัยไดกําหนด
จํานวน 5 บทเรียน สําหรับการใชกิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสารพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ โดยดําเนินการ
สอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3ชั่วโมง เปนระยะเวลา 10 สัปดาห รวม 30 ชั่วโมง
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รรณ
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แบบทดสอบวัดความรูและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจชุดกอนเรียน (Pre-test)
และหลังเรียน (Post-test) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดในบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
3. แบบสํารวจความพึงพอใจตอบทเรียนการเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ

ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 แสดงผลสํารวจความตองการในการพัฒนาทักษะการพูดเชิงธุรกิจ

X

ชื่อของพลอย
สีของพลอย
รูปทรงของพลอย
การตรวจสอบคุณภาพพลอย
รูปแบบการชําระเงิน
การตอรองราคา
การบริการหลังการขาย
การเปลี่ยนสินคา
อัญมณีกับราศีเกิด
อัญมณีกับความเชื่อ

41
41
38
37
36
33
28
25
21
18

S.D.

100.00
100.00
92.68
90.24
87.80
80.49
68.29
60.98
51.22
43.90

ลําดับ

ราช
ภัฏ
รำไ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายการสํารวจ

พพ

1. ผลจากการสํารวจความตองการในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4
สาขาวิชาภาษาจีน โดยการทําแบบสอบถาม โดยสามารถแสดงเปนตารางไดดังตอไปนี้

1
1
3
4
5
6
7
8
9
10

มห

าวิท
ย

าลัย

จากตารางที่ 1 ผลการสํารวจดานความตองการในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ ปรากฏวานักศึกษา
มีความตองการพัฒนาทักษะมากที่สุดคือ ชื่อและสีของอัญมณี มีความตองการพัฒนาทักษะเรื่องรูปทรงของพลอย การ
ตรวจสอบคุณภาพพลอย รูปแบบของการชําระเงินมาก และการตอรองราคา อยูในอันดับปานกลาง และเรื่องที่นักศึกษา
มีความตองการที่จะพัฒนานอย คือ การบริการหลังการขาย การเปลี่ยนสินคา สวนเรื่องอัญมณีกับราศีเกิด และอัญมณี
กับความเชื่อนอยที่สุดตามลําดับ
2. ผลจากการใชบทเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจสําหรับนักศึกษาชั้ นปท่ี 4 สาขาวิช า
ภาษาจีน จํานวน 5 บทเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกอนเรียนสูงกวาหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.5
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X

คะแนนเต็ม
40
8
8
8
8
8
40
8
8
8
8
8

S.D.
4.47
0.95
0.89
0.94
1.08
1.40
4.76
1.21
1.02
1.37
1.06
1.08

20.41
3.68
3.48
3.75
4.93
5.03
28.95
5.65
5
5.37
6.65
6.92

T-test

พพ

n
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

8.36

ราช
ภัฏ
รำไ

การทดสอบ
แบบทดสอบกอนเรียน
บทที่ 1 สีและชื่อพลอย
บทที่ 2 รูปทรงของพลอย
บทที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพพลอย
บทที่ 4 การตอรองราคา
บทที่ 5 รูปแบบการชําระเงิน
แบบทดสอบหลังเรียน
บทที่ 1 สีและชื่อพลอย
บทที่ 2 รูปทรงของพลอย
บทที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพพลอย
บทที่ 4 การตอรองราคา
บทที่ 5 รูปแบบการชําระเงิน
* p < 0.05

รรณ
ี

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชกิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาจีนเชิงธุรกิจทั้งกอนและหลังเรียน

จากตาราง 2 ผลปรากฏวาคะแนนชุดการพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจของนักศึกษาชั้นปที่ 4 มีคาเฉลี่ย
ของการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนกอนเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 20.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.47 อยูใน
ระดั บ พอใช สวนคา เฉลี่ย ของชุดการพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจหลังเรี ยน ค าเฉลี่ ยเทา กั บ 28.95 และส วนค า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.76 อยูในระดับดี และยังมีคา Z-test อยูที่ 8.36 สรุปไดวา ผลการใชชุดการพัฒนาบทเรียน
ภาษาจีนเชิงธุรกิจสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

าลัย

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเกณฑการวัดดานบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจของนักศึกษา
กอนและหลังเรียน
กอนเรียน

เกณฑการวัดบทเรียน

การใชคําศัพท
การใชโครงสรางทางภาษา
กลวิธีในการสื่อสารกับผูซื้อ
ความคลองแคลวในการใชภาษา
รวม

5.63
5.44
6.41
5.63
5.78

าวิท
ย

1.
2.
3.
4.

X

หลังเรียน
S.D.
1.25
1.13
1.08
.0.89
1.08

X

7.32
7.17
7.46
7.27
7.3

S.D.
1.01
0.89
0.83
0.81
0.89

มห

จากตารางที่ 3 ผลปรากฏวา คะแนนเกณฑ การวัดดา นบทเรียนภาษาจี น เชิ งธุร กิ จของนั กศึ กษา ก อ นและ
หลังเรียน มีคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจมากที่สุด คือ กลวิธีในการสื่อสารกับ
ผูซื้อ รองลงมาคือ การใชคาํ ศัพท ความคลองแคลวในการใชภาษา และการใชโครงสรางทางภาษา
จะเห็นไดวานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจี นสามารถพั ฒนาทักษะการพู ดภาษาจีนเชิงธุ รกิ จหลังการเรียนโดยใช
บทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจสูงกวากอนการเรียนโดยใชบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย
ที่ตั้งไวและเมื่อพิจารณาถึงคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนการเรียนนอยกวาหลังการใชบทเรียน
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหภาพโดยรวมของความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง

1.
2.
3.

ดานเนื้อหา
ดานกิจกรรม
ดานการนําไปใช

4.24
4.18
4.22
4.21

ความหมาย

0.75
0.80
0.79
0.78

พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับมาก

ราช
ภัฏ
รำไ

รวม

S.D.

พพ

X

รายการประเมิน

รรณ
ี

ภาษาจีนเชิงธุรกิจสารเพื่อพัฒนาทักษะทางการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการกระจายของคาคะแนนกอน
การเรียนนอยกวาหลังการเรียนโดยบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนโดยบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ โดยรวมมีความพึงพอใจอยูที่ระดับ
มาก โดยสามารถแสดงเปนตารางดังตอไปนี้

จากตารางที่ 4 พบวา โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ ในแตละ
ดานอยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดานนั้น จะพบวา ความพึงพอใจในดานเนื้อหามากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.24
รองลงมาคือ ดานการนําไปใช มีคาเฉลี่ย 4.22 และดานกิจกรรม มีคาเฉลี่ย 4.18 ตามลําดับ

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

าลัย

การวิจัยเรื่อ งการพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจของนัก ศึกษา สาขาวิช าภาษาจี น มหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏ
รําไพรรณี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจและนํา เสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหา
ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจอัญมณี ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน
ที่เรียนในรายวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจอัญมณี จํานวน 41 คน ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย คือ เก็บขอมูลโดยการสํารวจความ
ตองการในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจ เก็บขอมูลกอนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมทางภาษาเพื่อการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ จํานวน 40 ขอ บทเรียนสําหรับการใชกิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ มีจํานวน 5 บทเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นเปนแบบประเมินแสดงความ
คิดเห็น แบบประเมินคา 5 ระดับ สําหรับทดลองการใชกิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาบทเรียนภาษาจี น
เชิงธุรกิจครั้งนี้ใชรูปแบบแผนการทดลอง One Group Pre-test-Post-test Design วิเคราะหแบบทดสอบโดยใชวิธีการ
ทางสถิติ โดยใชสูตร t-test แบบ Dependent Samples
จากการวิจัยสรุปไดวา คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักศึกษามีคะแนนสูงกวากอนเรียน นักศึกษามีความคิดเห็น
ตอพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ความสําเร็จ
ของการพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจครั้งนี้มาจากปจจัยตอไปนี้
1. เนื้อหาที่ใชในการสรางพัฒนาบทเรียนภาษาจีนครั้งนี้สอดคลองกับการนําไปใชจริง ผูวิจัยไดวางแผนการใช
บทเรียนทางภาษาจีนเชิงธุรกิจ และดําเนินการสํารวจความตองการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจของผูเรียนกอน
หลังจากนั้นศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมทางภาษาที่จะตองใชในการสื่อสารกับลูกคาชาวจีน ในสถานการณที่นักศึกษาจะต อง
ประสบในสถานการณจริงอยางเปนระบบ จํานวน 5 บท เชน การเรียกชื่อ รูปทรง คุณภาพ และการเจรจาตอรองการซื้อ
ขาย การตรวจสอบคุณภาพและรูปแบบการชําระเงินของผูขายกับลูกคาที่จะมีลักษณะเฉพาะตัว เมื่อลูกคาตองการประเมิน
คุณภาพหรือตองการตรวจสอบอัญมณี ซึ่งบางกรณีลูกคาสามารถทําไดแตราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความตองการของ
ลูกคาที่มีตออัญมณีนั้นๆ ฉะนั้นผูวิจัยจึงสรางกิจกรรมในลักษณะของบทสนทนาที่มาจากสถานการณจริงใหนักศึกษาได
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ปฏิ บัติ หรือ จําลองสถานการณสอดคลองกับ นูนัน (สั นทนา สุธาดารัตน , 2557:70 อ า งอิ งจาก Nunan) ที่ อธิ บายว า
เนื้อหาที่ใชในการจัดกิจกรรมตองเปนตามสภาพจริงและชวยใหเกิดการสื่อสาร เพื่ อใหการเรียนรูมี ความหมายสําหรับ
ผูเรียน หรือเนื้อหาที่เนนการออกเสียงคําศัพทอัญมณีที่ถูกตองใหกับผูนักศึกษา เนื่องจากโดยสวนใหญในสถานการณจริง
มักจะออกเสียงคําศัพทเพราะความเคยชิน เชน 欧泊 อานวา ōupō แตพอคาอัญมณีสวนใหญมักจะออกเสียง โอปอ
เปนตน
2. บทเรียนสอดแทรกกิจกรรมการสอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ชวยใหนักศึกษาสามารถฝกทักษะ การฟง พูด
และเขียน เชน การใชสถานการณจําลอง (Simulation) การฝกสนทนาโดยใชแผนผังสนทนา (Mapped Dialogues)
ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดปฏิสัมพันธหลายรูปแบบในชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับ ริชารด (Richards, 2001) ที่กลาวว า กิจกรรม
ควรเป ดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรูและประสบการณที่มีอยู ซึ่งกลุมตัวอยางไดใชความรูเดิ มในเรื่องของการซื้อขาย
อัญมณี มาชวยในการตีความเพื่อที่จะสื่อความหมายอยางใดอยางหนึ่ง และทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการสื่อสารมากขึ้น
จึงสงผลใหการเรียนโดยใชบทเรียนและกิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจในครั้งนี้
ประสบความสําเร็จ ดังจะเห็นไดจากคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามความพึงพอใจในตารางที่ 4 ทั้ง 3 ดาน นักศึกษาเห็น
วา การสอนโดยใชบทเรียนที่มีกิจกรรมทางภาษาสามารถชวยพัฒนาการสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจของนักศึกษา ทั้งในดาน
เนื้อหา การนําไปใช และกิจกรรมในการใชในการเรียนการสอนอยูในระดับพึงพอใจมาก
สรุปไดวา การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจในรายวิ ชาภาษาจีนเพื่อธุรกิ จอัญมณี ไดมีการ
จัดเรียงกิจกรรมและวางแผนการการสอนอยางเปนขั้นตอน มีเนื้อหาเหมาะตอการนําไปใชในสถานการจริงและมีกิจกรรม
ที่นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก

าลัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพรรณี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอผูวิจัยที่สนใจงานวิจัยในลักษณะนี้ ดังตอไปนี้
1. ควรมีกิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาบทเรียนภาษาจีนในรายวิชาอื่นๆ มากขึ้น
2. ศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาแบบเรียนบูรณาการภาษาจีนจากหนวยงานหรือสาขาอาชีพที่จําเปนตองใช ภาษาจีน
สําหรับการสื่อสารกับชาวจีนในทองถิ่น เพื่อนําไปใชในสรางกิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาบทเรียนภาษาจีน
แกนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนในรายวิชาตางๆ

เอกสารอางอิง

มห

าวิท
ย
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การสรางเครื่องตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย สําหรับกลุมผูปลูกพริกไทย
ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
The Fabrication of an Electric and Solar Powered Lawn Mower for Pepper
Gardeners, Ramphan Sub-District, Thamai District, Chanthaburi Province

ราช
ภัฏ
รำไ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดสรางเครื่องตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการกําจัดวัชพืชของกลุมเกษตรกรผูปลูกพริกไทย ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โดยเนนการใชพลังงาน
สะอาดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
จากผลการศึ กษาพบวา เครื่องตัดหญา ที่ไ ดจัดสรา งขึ้นสามารถทํางานได อย า งมีประสิ ทธิ ภ าพ โดยสามารถ
ทํางานเปนระยะเวลาประมาณ 1-1.40 ชั่วโมง ตอการชารจประจุ 1 ครั้ง และการชารจประจุสามารถกระทําได 2 วิธี คือ
การชารจประจุดวยเครื่องชารจประจุ ซึ่งจะใชเวลาในการชารจประจุประมาณ 3-4 ชั่วโมง และการชารจประจุดวยระบบ
โซลาเซลล ซึ่งจะใชเวลาในการชารจประจุประมาณ 5-6 ชั่วโมง ใชแหลงพลังงานเปนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดแรงดัน
36 โวลท 10 แอมป จํานวน 1 ชุด เพื่อจายใหกับมอเตอรไฟฟากระแสตรงขนาด 350 วัตต จํานวน 1 ตัว โดยจะทํางาน
ผานชุดควบคุมความเร็วที่บริเวณของดามมือจับและชุดกลองคอนโทรล และมีน้ําหนักโดยรวมทั้งหมดอยูที่ประมาณ 10
กิโลกรัม
คําสําคัญ: เครื่องตัดหญา, พลังงานไฟฟา, พลังงานแสงอาทิตย

Abstract

าวิท
ย

าลัย

The objective of this research was to fabricate the electric and solar powered lawn mower for
the pepper gardeners to eliminate weeds at Ramphan subdistric, Thamai district, Chanthaburi province,
with the emphasis on clean and environment-friendly energy.
The study results showed that the fabricated mower worked efficiently and could operate in
the period of 1 to 1 hour and 40 minutes per charge. Charging could be conducted by two different
options i.e.an electric charger and solar system charger. The electric charger took about 3-4 hours, while
the solar one took about 5-6 hours. A 36 Volt 10 Amp Li-ion battery transmitted the power to a 350 w
DC motor. The operation of the mower could be done by a speed controller on the handle bar, and a
controller box. Its net weight was 10 kilograms.
Keywords: mower, electrical energy, solar energy

บทนํา

มห

กลุมผูปลูกพริกไทยตําบลรําพันตั้งอยูเลขที่ 25/2 หมู 7 ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โดยเปนการ
รวมกลุมของประชาชนในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งมีนายบุญชัย กิ่งมณี เปนประธานกลุม เพื่อรวมกันผลิตและจําหนายพริกไทย
เปนผลิตภัณฑหลัก ทั้งเมล็ดพริกไทยแหงและกิ่ งพันธพ ริกไทยที่ ไดมาตรฐานเปนที่ ยอมรั บของลูกคา มาอยา งยาวนาน
ซึ่งการกําจัดวัชพืชในสวนพริกไทยถือวาเปนกิจกรรมที่จําเปนตองกระทําอยูอยางสม่ําเสมอ และมักนิยมใชเครื่องตัดหญา
มากกวา การใช สารเคมีห รือ ยาฆาหญา เนื่องจากพริกไทยเป นพืชที่ตองไดรับ การดูแ ลแบบอิ นทรี ยจึง จะให ผลผลิ ตดี
ตนและรากจะแข็งแรงไมออนแอไดงาย แตการใชเครื่องตัดหญา แบบน้ํามันก็ยังมีผลเสี ยอยูบาง ก็คือในเรื่องของราคา
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น้ํามันเชื้อเพลิงที่มักจะเกิดความผันผวนอยูเสมอๆนั่นเอง ทําใหเกิดเปนตนทุนในการกําจัดวัชพืชในแตละปคอนขางสูง
(กลุมผูปลูกพริกไทยตําบลรําพัน, 2561)
คณะผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว และไดมีแนวความคิดที่จะชวยแกไขปญหาในการกําจัดวัชพืช โดยได
ศึกษาถึงทฤษฎีของการกําจัดวัชพืชแบบตางๆ เชน การกําจัดดวยวิธีด้งั เดิม การใชสัตวเลี้ยง การใชเครื่องมือเครื่องจักร
เปนตน (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, 2561) และแนวคิดในการชวยลดตนทุนทางดานน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งคณะผูวิจัยจะ
ไดนําหลักการทางวิศวกรรมเขามาชวยในการจัดสรางอุปกรณหรือเครื่องมือที่เปนประโยชนและชวยลดตนทุนในระยะยาว
นั่นก็คือ การสรางเครื่องตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย สําหรับกลุมผูปลูกพริกไทยตําบลรําพัน อําเภอ
ทาใหม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะสงผลทําใหกลุมชุมชนเปาหมายไดรับรูถึงเทคโนโลยีและองคความรู ตลอดทั้งแนวทางในการ
ลดตนทุนไดเปนอยางดี ภาพสถานที่การดําเนินงานและเพื่อนสมาชิกจะแสดงดังในภาพที่ 1 และ 2

าลัย

ภาพที่ 1 และ 2 ภาพสถานที่การดําเนินงานและภาพของประธานกลุมและเพื่อนสมาชิก

วัตถุประสงคของการวิจัย

าวิท
ย

1. เพื่อจัดสรางเครื่องตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 1 เครื่อง
2. เพื่อทดสอบการทํางานของเครื่องตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย และถายทอดเทคโนโลยี
ของงานวิจัยลงสูกลุมชุมชนเปาหมาย

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

ศึกษาขอมูลและอุปกรณในการจัดสรางเครื่องตัดหญาระบบไฟฟา เชน รูปแบบของมอเตอรไฟฟากระแสตรง
และความเร็วรอบ (RPM) ที่เหมาะสมตอการใชงาน รูปแบบของเครื่ องตัดหญา หรือลักษณะที่ เหมาะสม โดยจะศึกษา
ทฤษฎี ของเครื่องตัดหญาชนิดตางๆ (สํานักงานมาตรฐานผลิตภั ณฑอุตสาหกรรม, 2560) ระบบควบคุมการชารจประจุ
แบตเตอรี่ ทั้งจากเครื่องชารจประจุไฟฟากระแสตรง และจากระบบโซลาเซลล และระบบความปลอดภัย เปนตน ทําการ
สํารวจพื้นที่สวนพริกไทยของกลุมชุมชนเปาหมาย รูปแบบลักษณะการกําจัดวัชพืชที่ใชอยูในปจจุบัน และใชเปนสถานที่
ทดลองการทํางานของเครื่องมือที่เกิดจากงานวิจัย ขอมูลปริมาณหรือความถี่ของการกําจัดวัชพืชในสวนพริกไทย การวัด
ปริมาณความเขมของแสงแดด เพื่อเลือกใชชนิดของแผงโซลาเซลใหเหมาะสม จากนั้นดําเนินการจัดสรางเครื่องตัดหญา
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ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

พลังงานไฟฟา และพลังงานแสงอาทิตย โดยออกแบบชุดสงกําลังเพื่อใชขับใบมีดของเครื่องตัดหญาด วยมอเตอรไฟฟ า
กระแสตรง (DC Motor) และมีแหลงจา ยไฟมาจากแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน โดยศึกษาทฤษฎี ของมอเตอรไฟฟ า,
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และลักษณะของการตอวงจรไฟฟาจากงานวิจัยที่ เกี่ย วข อง (กฤษณะ จั นทสิ ท ธิ์ , 2561) ซึ่ง
ลักษณะของการออกแบบเครื่องตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตยจะแสดงดังในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะรูปแบบของเครื่องตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย

หลังจากดําเนินการออกแบบและจัดสรางเปนที่เรียบรอยแลว ก็จะทําการทดสอบประสิทธิภาพของการใชงาน
การจัดเก็บขอมูลเพื่อการวิเคราะหผล เชน ขอมูลปริมาณความเขมแสงที่วัดได ขอมูลระยะเวลาของการชารจประจุลงสู
แบตเตอรี่ ระยะเวลาของการใชงานเครื่องตัดหญา และการวิเคราะหปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใน
ขั้นตอนสุดทาย จากนั้นนําผลงานวิจัยที่ไดไปถายทอดเทคโนโลยีลงสูกลุมชุมชนเปาหมาย และจัดทํารูปเลมสรุปผลการ
ดําเนินงานวิจัยและขอเสนอแนะ

าลัย

ผลการวิจัย

มห

าวิท
ย

1. ลําดับขั้นตอนในการจัดสรางชุดโครงสรางของเครื่องตัดหญา
การออกแบบและจัดสรางในระบบโครงสรางของเครื่องตัดหญา จะประกอบดวย อุปกรณที่สําคัญตางๆ คือ ชุด
โครงสําหรับจับยึดมอเตอรไฟฟากระแสตรงที่ทําจากแผนเหล็ กเชื่อมขึ้นรูป เพื่อใหสามารถติดตั้งเขากับ มอเตอรไฟฟ า
กระแสตรงไดอยางพอดี ทําการเชื่อมติดตั้งชุดคลัทซขอเหวี่ยงเขากับเพลาของมอเตอร เพื่อใชติดตั้งเขากับกานหางของ
เครื่องตัดหญา ซึ่งจะสามารถแสดงไดดังในภาพที่ 4 และ 5
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ราช
ภัฏ
รำไ

ภาพที่ 4 และ 5 การจัดสรางโครงสําหรับจับยึดมอเตอรและการติดตั้งคลัทซขอเหวี่ยง

าลัย

ถัดมาจะเปนในสวนของการติดตั้งชุดคลัทซขอเหวี่ยงเขากับกานหางของเครื่องตัดหญา เพื่อใหมอเตอรไฟฟา
กระแสตรงทํางานสงกําลังผานคลัทซขอเหวี่ยงดังกลาวไปใชขับใบมีดเพื่อใชตัดหญา โดยจะผานการควบคุมความเร็วรอบ
จากสวิทซที่มือจับบริเวณดา นขวามือ และจะประกอบดว ยแผนกันกระเด็ นขนาดใหญเพื่ อเสริ มความปลอดภั ยให กับ
ผูใชงาน พรอมติดตั้งมือจับแบบกระชับมือและสายสะพายแบบพาดบา ซึ่งสามารถปรับระดับความยาวของสายสะพายได
ตามความเหมาะสมของผูใชงาน ดังจะแสดงในภาพที่ 6 – 9

มห

าวิท
ย

ภาพที่ 6 และ 7 แสดงการติดตั้งชุดคลัทซเขาไวดวยกันและลักษณะของเครื่องตัดหญา
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ภาพที่ 8 และ 9 แผนกันกระเด็นขนาดใหญและมือจับแบบกระชับมือ

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

2. ลําดับขั้นตอนในการจัดสรางในระบบไฟฟา
ในสวนของชุดระบบไฟฟาจะประกอบดวยสวนประกอบตางๆ ที่สําคัญ คือ รูปแบบของแบตเตอรี่ ซึ่งคณะผูวิจัย
ไดเลือกใชแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน ที่มีขนาดแรงดัน 36 โวลท และคากระแสไฟฟา 10 แอมแปร จํานวน 1 ชุด โดย
จะติดตั้ งแบตเตอรี่ไวในกระเปาเปสะพายของผูใชงาน เพราะมีน้ําหนักเบากวาแบตเตอรี่ชนิดอื่ นๆ นั่ นเอง ในส วนของ
มอเตอร ไฟฟ า กระแสตรง คณะผูวิ จัยไดเ ลื อ กใชม อเตอรไฟฟ ากระแสตรงที่ มี ข นาดแรงดั น 36 โวลท เช น กั น และมี
กําลังไฟฟา 350 วัตต และมีความเร็วรอบ 3,850 รอบ/นาที มีอุปกรณที่ใช ในการควบคุมความเร็วของเครื่องตัดหญ า
นั่นก็คือ สวิทซท่ตี ดิ ตั้งอยูบริเวณมือจับดานขวามือของผูใชงานและกลองคอนโทรลที่ตดิ ตั้งอยูบนมอเตอรไฟฟากระแสตรง
โดยจะศึกษาทฤษฎีอุปกรณควบคุมดีซีมอเตอรจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ศุภธณากิจ จันตะเสน, 2558) เพื่อใชปรับระดับ
ความเร็วของเครื่องตัดหญาไดตามตองการ ทั้งยังเพิ่มเติมอุปกรณอื่นๆ ดวย คือ แผงโซลาเซลล, อุปกรณคอนโทรลชารจ
และโมดูลชนิด step-up ซึ่งจะสามารถแสดงไดดังในภาพที่ 10 – 12

มห

ภาพที่ 10 และ 11 แสดงการติดตั้งมือบิดเรงและกลองคอนโทรลเพื่อใชควบคุมการทํางานเครื่องตัดหญา
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ลูกบิดปรับองศา
แผงโซลาเซลล

Solar Charge

พพ

Switch on/off

ราช
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แบตเตอรี่

โมดูล step-up

ภาพที่ 12 แสดงการติดตั้งอุปกรณตางๆ ในกระเปาเปสะพาย

มห

าวิท
ย

าลัย

3. หลักการทํางานของอุปกรณ
เครื่องตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตยที่ไดพัฒนาขึ้นมานี้ จะมีหลักการทํางาน คือ เมื่อทําการ
ชารจแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเต็มแลว และทําการกดสวิทซควบคุมการทํางานที่บริเวณดานขางกระเปาเปสะพายและที่มือ
บิดเรงเครื่องตัดหญาก็จะเริ่มทํางานทันที และสามารถตัดหญาไดตามที่ตองการ ในกรณีที่แบตเตอรี่เริ่มหมดลงเราสามารถ
ชารจประจุกลับไปยังแบตเตอรี่ได 2 วิธี คือ การชารจดวยเครื่องชารจประจุ ชนิดแรงดัน 36 โวลท และการชารจประจุ
ดวยระบบโซลาเซลล ซึ่งไดศึกษาแนวทางจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (นิพนธ มณีโชติ, 2557) โดยโซลาเซลลจะทํางานรวมกับ
ชุดคอนโทรลชารจและชุดโมดูล step-up โดยขณะทําการตัดหญานั้นใหระมัดระวังกอนหินหรือเศษวัสดุที่อยูตามพื้นดิน
กระเด็นเขาใส ซึ่งอาจจะกออันตรายตอผูใชงานได ซึ่งวงจรการทํางานของอุปกรณจะแสดงไดดังในภาพที่ 13

ภาพที่ 13 แสดงวงจรการทํางานของอุปกรณ
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4. ผลการทดสอบการใชงานของอุปกรณและการถายทอดสูกลุมเปาหมาย
หลังจากไดดําเนินการจัดสรางอุปกรณดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว คณะผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบการใชงาน
เครื่องตัดหญาที่จัดสรางขึ้น โดยลงพื้นที่ทําการทดสอบ ณ กลุมผูปลูกพริกไทยตําบลรําพัน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
ซึ่งไดศึกษาทฤษฎีวิธีการปลูกพริกไทยแบบคางเสาปูนและลักษณะพื้ นที่ของสวนพริ กไทย (บุญชัย กิ่งมณี, 2561) โดย
สามารถสรุปผลการทดสอบพรอมการเปรียบเทียบเครื่องตัดหญาระบบไฟฟากับระบบน้ํามัน ไดดังในตารางที่ 1 และ 2
ภาพการทดสอบการใชงานในพื้นที่กลุมเปาหมายจะแสดงดังในภาพที่ 14-17
เครื่องตัดหญาระบบไฟฟา
ใชแบบสะพายบาและหลัง, ใชใบมีดในการตัดหญาทั่วไป
ใชพลังงานไฟฟา 100 % (มอเตอร 350 วัตต)
3-4 ชั่วโมง (แบตเตอรี่ 36 V 10 A)
5-6 ชั่วโมง (แบตเตอรี่ 36 V 10 A)
(ความเขมแสง 42,000 Lux กันยายน 2562 14.30 น.)
1-1.40 ชั่วโมง
ประมาณ 10 กิโลกรัม
ไมกอมลภาวะทางอากาศ
กอมลภาวะทางเสียงคอนขางนอย
ตรวจสอบอุปกรณไดงายและสะอาดปลอดภัย

ราช
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คุณสมบัติ
1. ลักษณะรูปแบบของการใชงาน
2. ลักษณะการใชพลังงาน
3. การชารจประจุดวยเครื่องชารจประจุไฟฟา
4. การชารจประจุดวยระบบโซลาเซลล

พพ

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบการใชงานของอุปกรณ

5. ระยะเวลาของการใชงาน
6. น้ําหนักของเครื่องตัดหญา
7. มลภาวะทางอากาศ
8. มลภาวะทางเสียง
9. การบํารุงรักษา

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องตัดหญาระบบไฟฟาและระบบน้ํามัน
คุณสมบัติ
1. ลักษณะรูปแบบการใชงาน

มห

าวิท
ย

าลัย

2. ลักษณะการใชพลังงาน
3. ระยะเวลาของการใชงาน
4. มลภาวะทางอากาศ
5. มลภาวะทางเสียง
6. น้ําหนักของเครื่องตัดหญา
7. การบํารุงรักษา

เครื่องตัดหญาระบบไฟฟา
ใชแบบสะพายบาและหลัง, ใชใบมีด
ในการตัดหญาทั่วไป
ใชพลังงานไฟฟา 100 %
1-1.40 ชั่วโมง
ไมกอมลภาวะทางอากาศ
กอมลภาวะทางเสียงคอนขางนอย
ประมาณ 10 กิโลกรัม
ตรวจสอบอุปกรณไดงายและสะอาด
ปลอดภัย

เครื่องตัดหญาระบบน้ํามัน
ใชแบบสะพายบา, ใชใบมีดในการตัด
หญาทั่วไป
ใชน้ํามันเชื้อเพลิง
1-2 ชั่วโมง
กอมลภาวะทางอากาศ
กอมลภาวะทางเสียงคอนขางสูง
ประมาณ 8-9 กิโลกรัม
มีความยุงยากในระบบปรับจูน
เครื่องยนตกลไกลและไมสะอาด
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ภาพที่ 14 -17 แสดงการทดสอบการใชงานของอุปกรณในพื้นที่กลุมเปาหมาย

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

การจัดสรางเครื่องตัดหญา พลังงานไฟฟา และพลั งงานแสงอาทิตย ก็เพื่อเปนการสร างสรรคนวัตกรรมใหม ๆ
ใหเกิดขึ้นกับชุมชน เปนการชวยสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชุม ใชเปนองคความรูและสามารถใชเปนแนวทางในการ
จัดสรางและพัฒนาอุปกรณเครื่องมือรูปแบบตางๆ ไดเปนอยางดี
จากการศึกษาวิจัยในการจัดสรางอุปกรณดังกลาว พบวา เครื่องตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย
สามารถทํางานไดเหมือนกับเครื่องตัดหญา ในระบบน้ํามัน แตจะมี ความแตกตางในเรื่องของระยะเวลาของการใช งาน
อยูบ า ง ซึ่ งจะขึ้ นอยูกับ ขนาดของความจุ ของแบตเตอรี่ที่ ใช ง านนั่ นเอง โดยแบตเตอรี่ ที่ใชใ นโครงงานวิ จัยนี้ มีข นาด
แรงดันไฟฟาเทากับ 36 โวลท และมีคากระแสไฟฟาเทากับ 10 แอมป ใชเปนแหลงพลังงานสําหรับขับเคลื่อนมอเตอร
ไฟฟากระแสตรงขนาดกําลังไฟฟา 350 วัตต มอเตอรดังกลาวจะถูกติดตั้งเขากับหางของเครื่องตัดหญาและชุดใบมีด มีมือ
บิดเรงที่ติดตั้งบริเวณมือจับดานขวามือทํางานรวมกับกลองคอนโทรลเพื่อใชควบคุมความเร็วของเครื่องตัดหญา เครื่องตัด
หญา จะใช เป นแบบสะพายบาและสะพายหลัง มีน้ํา หนักโดยรวมประมาณ 10 กิ โลกรั ม และสามารถตั ดหญ าได นาน
ประมาณ 1-1.40 ชั่วโมงตอการชารจแบตเตอรี่เต็ม 1 ครั้ง (หญายาวและเหนียวกับหญาสั้น) การชารจประจุแบตเตอรี่
ดวยเครื่องชารจประจุจะใชเวลาประมาณ 3 -4 ชั่วโมง และการชารจประจุดวยระบบโซลาเซลลจะใชเวลาประมาณ 5-6
ชั่วโมง เครื่องตัดหญาดังกลาวไมกอมลภาวะทางอากาศและกอมลภาวะทางเสียงคอนขางนอย มีความสะดวกตอการดูแล
บํารุงรักษาและมีความสะอาดปลอดภัย
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1. ขณะใชงานไมควรกดสวิทซคางไวเปนเวลานานๆ ควรกดเปนจังหวะเพื่อไมใหเครื่องตัดหญาทํางานหนัก
เกินไป และชวยทําใหการใชคากระแสไฟฟานอยลง
2. ผูใชงานควรแตงกายใหมิดชิดรัดกุม และอุปกรณดานความปลอดภัยที่จําเปน เนื่องจากอาจมีเศษวัสดุตางๆ
กระเด็นเขาใสผูใชงานได
3. ควรมีสติและสมาธิในการทํางานอยูตลอดเวลาและไมประมาท
4. หลังจากใชงานเครื่องตัดหญาควรปดสวิทซ on/off และตรวจเช็คทําความสะอาดเครื่องตัดหญาทุกครั้ง
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การสรางเตาเผาถานเพื่อผลิตถานสวยงามจากของเสียภาคเกษตรกรรม
สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาศาลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
The Fabrication of Kiln to Produce Ornamental Charcoal from Agricultural
Wastes for Baan Tha Sala Community Enterprises, Tha mai District,
Chanthaburi Province

ราช
ภัฏ
รำไ

งานวิจัยนี้เปนการจัดสรางเตาเผาถานเพื่อผลิตถานสวยงามจากของเสียภาคเกษตรกรรม สําหรับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนบ านทาศาลา อํ า เภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เพื่อใชเปนเครื่องมือ ในการแปรสภาพผลมังคุ ดที่ ไมสามารถนําไป
จําหนายได ใหกลายเปนถานสวยงามที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีกครั้งหนึ่ง
จากผลการศึกษาพบวา เตาเผาถานที่จั ดสรา งขึ้ นสามารถแปรสภาพผลมั ง คุ ดให กลายเป นถา นสวยงามได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเตาเผาถานจะมีลักษณะเปนถัง 3 ชั้น ถังชั้นนอกมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 26 นิ้ว มีความสูง
36 นิ้ว ถังชั้นกลางมีขนาด 23 นิ้ว มีความสูง 35 นิ้ว ถังชั้นในมีขนาด 16 นิ้ว มีความสูง 17 นิ้ว และมีปลองควันขนาด
4 นิ้ว มีความสูง 30 นิ้ว ระหวางถังชั้นนอกกับถังชั้นกลางทําการบุฉนวนกันความรอน พรอมกับเจาะรูโดยรอบถังทั้งสอง
ทั้งดานบนและดานลาง เพื่อนําอากาศเขา หองเชื้อเพลิง ทางด านกนถังติดตั้งลอเหล็กจํานวน 3 ลอ พรอมติดตั้งมือจับ
สําหรับเข็นบริเวณดานขางของถัง ในการเผาถานจะเผาจากดานบนลงสูดานลาง โดยถังชั้นในเปนถังบรรจุวัตถุดิบและ
จะเจาะรูที่กนถังไวดวย ระหวางถังชั้นในกับถังชั้นกลางจะเปนหองเชื้อเพลิงสําหรับใสไมฟนใหเต็มขึ้นมาถึงปากถัง เพื่อใช
เปนจุดกอไฟใหเริ่มเผาไหม พรอมกับทําการปดฝาเตาและปลองควัน ซึ่งจะใชเวลาในการเผาไหมใหเปนถานประมาณ 4-5
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิประมาณ 600-800 องศาเซลเซียส และตองรอใหเตาเย็นตัวสนิทกอน จึงจะนําถานออกมาใชงานไดซึ่ง
ถานที่ไดจะมีลักษณะสวยงาม
คําสําคัญ: เตาเผาถาน, ถานไม, ถานไบโอชาร, ถานกัมมันต

าลัย

Abstract
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This research aims to fabricate the charcoal kiln for producing ornamental charcoal from
agricultural waste for Baan-Ta-Sara community enterprise at Thamai district, Chanthaburi province. The
kiln was used to process the unsellable mangosteens fruits into ornamental charcoal.
The results found that, the kiln could be used to process mangosteens fruits into the
ornamental charcoal effectively. The kiln consisted of three layer tank The outer layer was 26 inches
in diameter, and 36 inches in height. The middle layer was 23 inches in diameter and 35 inches in
height. The inner layer was 16 inches in diameter and 17 inches in height. The chimney with the size
of 4 inches in diameter and 30 inches in height was attached to the tank. The insulation was installed
between the outer layer and the middle layer. Holes were punched all around the tank to allow the
air to flow into the firing chamber. Three steel wheels were installed at the bottom of tank and a
handle was installed on the sides of the tank. Charcoal production would be conducted by burning
the contents from the top to the bottom. The inner tank would be filled with the materials to be
burnt, and its bottom was drilled. Wood and kindling were filled in between the inner tank and middle
tank. These would be used as fuel for burning. Then the kiln and the chimney must be covered. It
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would take about 4-5 hours under the temperature of 6 0 0 -80 0 C. After the kiln cooled down, the
ornamental charcoal was ready to be used.
Keywords: Charcoal kiln, Charcoal, Bio char, Activated Carbon
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เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมสําหรับการทําเกษตรกรรม และยัง
ไดรับการขนานนามวาเปนเมืองแหงผลไมดวย ประชาชนสวนใหญจึงนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก โดยเฉพาะ
การทําสวนผลไมที่มีการเพาะปลูกอยูหลายชนิดและที่โดดเดน ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง เปนตน โดยจังหวัด
จันทบุรีถือเปนจังหวัดที่อยูทางภาคตะวันออกของประเทศ และในแตละปจะมีผลผลิตภาคเกษตรกรรมออกสูตลาดเปน
จํานวนมาก ทําใหมีนักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวภายในจังหวัดจันทบุรีกันอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงฤดูผลไม
ชวยสรางความเติบโตทางดานเศรษฐกิจใหกับจังหวัดจันทบุรีไดเปนอยางดี และจากการศึกษาขอมูลของผลไมในจังหวัด
จันทบุรีของสํ านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีพ บวามีขอมูลดังจะแสดงในตารางที่ 1 (สํา นักงานเกษตรจั งหวั ดจันทบุ รี,
2561)
ตารางที่ 1 แสดงประมาณการผลผลิตทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง จังหวัดจันทบุรี 2561
พืช
1. ทุเรียน
2. เงาะ
3. มังคุด
4. ลองกอง
รวม

พื้นที่ปลูกทั้งหมด
(ไร)
212,213

พื้นที่ใหผลผลิต
(ไร)
181,960

ผลผลิตตอไร (กก.)

ผลผลิตรวม (ตัน)

1,534

279,075

55,964
132,134

55,455
129,643

1,549
280

85,915
36,356

31,923
432,234

31,067
398,125

372
3,735

11,561
412,907

าวิท
ย

าลัย

กลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาศาลาตั้งอยูเลขที่ 31/1 หมู 3 ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โดยเปน
การรวมกลุมของประชาชนเพื่อรวมกันสรางสรรคผลิตภัณฑในชุมชน คือ การนําวัตถุดิบที่มีอยูในพื้นที่ของชุมชน นั่นก็คือ
มังคุด (Mangosteen) ซึ่งทางกลุมฯ ไดนํามาแปรรูปเปนน้ํามังคุดพรอมดื่มเพื่อสุขภาพ และมังคุดกวนหรือทอฟฟมังคุด
เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับพืชผลภาคเกษตรกรรมและสรางรายไดเพิ่มใหกับกลุมชุมชน และจากการสํารวจขอมูล
ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑจากมังคุด (กลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาศาลา, 2560) คณะผูวิจัยพบวา มีของเสียที่เปน
เปลือกมังคุดและผลมังคุดอยูเปนจํานวนมาก โดยทางกลุมฯ จะนําบางสวนไปทิ้งใหยอยสลายเปนปุย หรืออาจนําเปลือก
มังคุดไปจําหนายไดบาง แตก็จะไดราคาที่คอนขางต่ํามาก จึงทําใหการคิดคนหาแนวทางเพื่อการเพิ่มมูลคา คือ การนํา
ของเสียจากภาคเกษตรกรรม เชน ผลของมังคุดที่ไมสามารถนําไปจําหนายได ใหนํามาใชแปรสภาพเปนถานสวยงามใหมี
มูลคาสูงขึ้น จึงถือเปนหลักการที่สําคัญเพื่อใชตอบสนองความตองการของกลุมชุมชนเปาหมาย

วัตถุประสงคของการวิจัย

มห

1. เพื่อจัดสรางเตาเผาถานที่ใชผลิตถานสวยงามจากของเสียภาคเกษตรกรรม จํานวน 1 เครื่อง
2. เพื่อทดสอบการทํางานของเตาเผาถานและถายทอดเทคโนโลยีของงานวิจัยลงสูกลุมชุมชนเปาหมาย
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีดําเนินการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

1. ทําการศึกษาขอมูลและอุปกรณในการจัดสรางเตาเผาถานเพื่อผลิตถานสวยงาม เชน รูปแบบของเตาเผาถาน
แนวตั้งที่มีใชอยูในปจจุบันที่ทํามาจากถัง 200 ลิตร และจะมีถังสําหรับเผาไหมเพี ยงชั้นเดียว (พั ชริ นทร ฤชุว รารักษ ,
2557) ทําใหกระบวนเผาถานไมสมบูรณเทาที่ควร คณะผูวิจัยจึงไดคิดคนเพื่อใหเกิดความแตกตางจากเตาในระบบดั้งเดิม
และทําใหกระบวนการเผาถานสมบูรณมากยิ่งขึ้นดวยการออกแบบใหมีถังเผาไหม จํานวน 2 ชั้น พรอมทั้งทําการบุฉนวน
กันความรอนไวดวย ซึ่งรูปแบบของถังแตละชั้น คือ ถังชั้นนอกสุดและถั งชั้นกลางจะทํ าหนาที่ในการกั กเก็ บความรอน
รวมกับฉนวนกันความรอน สวนถังชั้นในสุดจะใชสําหรับเผาถานไบโอชารคุณภาพสูงหรือถานสวยงาม ทําการศึกษาทฤษฎี
จากไมกลายเปนถานหรือกระบวนการคารบอนไนเซชัน (Carbonization) (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,
2560) โดยวัตถุดิบที่นํามาใชเผาถานสวยงามจะเปนผลมังคุดที่แข็งและถือเปนของเสียทางภาคเกษตรกรรม ตัวอยางของ
ผลมังคุดที่ไมสามารถนําไปจําหนายไดจะแสดงในภาพที่ 1 และ 2

ภาพที่ 1 และ 2 แสดงลักษณะของผลมังคุดที่บวมแข็งและมังคุดที่รวงอยูโคนตนไมสามารถนําไปจําหนายได

มห

าวิท
ย

าลัย

2. สํารวจพื้นที่การทําเกษตรกรรมของกลุมชุมชนเปาหมายโดยเฉพาะการทําสวนมั งคุด เพื่ อใชเปนสถานที่
ทดลองการทํา งานของเตาเผาถา น ข อมูลปริมาณของเสียภาคเกษตรกรรม เชน ผลมังคุดที่ แข็ งและถื อเปนของเสี ย
ภาคเกษตรกรรม และทําการจัดเก็บขอมูลในเบื้องตน
3. ทําการออกแบบระบบโครงสรางและระบบการทํางานของเตาเผาถานดังกลาว เพื่อใชผลิตถานสวยงามจาก
ผลมังคุดที่เปนของเสียภาคเกษตรกรรม หรืออาจเพิ่มเติมผลไมชนิดอื่นๆดวย ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของคือการเผาถานวิถี
ดั้งเดิมของชุมชนทองถิ่น อาทิเชน เตาหลุมผี เตาแกลบ เตาดินเหนียวกอ เตาแบบถัง 200 ลิตรทั้งแบบแนวตั้งและแบบ
แนวนอน เปนตน (พัชรินทร ฤชุวรารักษ, 2557)
4. ดําเนินการจัดสรางเตาเผาถานตามรูปแบบที่กําหนด โดยจะทําการออกแบบระบบการเผาถานดังกลาวเปน
แบบระบบถัง 3 ชั้น และจะทําการบุฉนวนกันความรอน ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความ
รอนของเตาเผาถานที่ไดทําการออกแบบเตาใหเปนผนังแบบ 2 ชั้น (ธนัญชัย สาทะกลาง, 2559) เพื่อชวยในการรักษา
อุณหภู มิภายในเตาเผาถา นใหคงที่ อยา งสม่ํา เสมอ คือจะชวยลดการสูญ เสียความรอนจากการถ า ยเทความร อ นของ
ผนังเตา ปลองเรงหรือปลองควันจะถูกออกแบบใหมีขนาดใหญและสูง เพื่อชวยลดควันไฟใหนอยลง การถายภาพลําดับ
ขั้ นตอนการปฏิ บัติงานและจดบั นทึ กขอมู ลที่ สํา คั ญ เชน ปญ หาที่พ บขณะปฏิ บัติงาน และแนวทางแก ไขในเบื้ องต น
ลักษณะของรูปแบบในการจัดสรางเตาเผาถานเพื่อผลิตถานสวยงาม จะสามารถแสดงไดดงั ในภาพที่ 3
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะรูปแบบของเตาเผาถานเพื่อผลิตถานสวยงาม

าวิท
ย

าลัย

จากภาพที่ 3 จะมีแนวทางหรือหลักการทํางานของการเผาถานสวยงาม คือ จะใชถังแบบ 3 ชั้น พรอมฉนวนกัน
ความรอนดังที่ไดกลาวขางตน โดยใชถังใบที่ 3 เปนถังสําหรับบรรจุวัตถุดิบที่ตองการจะเผาเปนถานไบโอชารหรือถาน
สวยงาม คือ การบรรจุผลมังคุดที่เปนของเสียภาคเกษตรกรรม เพื่อทําการแปรสภาพใหกลายเปนถาน และคงลักษณะ
รูปรางของผลมังคุดไวเชนเดิม ซึ่งถังใบที่ 3 นี้ จะทําการเจาะรูเล็กๆ ที่บริเวณดานลางของถังเพื่อนําอากาศเขา โดยเจาะ
ใหรอบถังและระหวางรูที่เจาะจะหางกันประมาณ 10 เซนติเมตร และฝาปดของถังใบที่ 3 ก็จะตองทําการปดใหสนิทดวย
เข็ มขั ดรัดปากถังหามมิใหมีรอยรั่วใดๆ ทั้งสิ้น พรอมกับ ทําการเจาะรูรอบถังดานนอก ทั้ งดานบนและด านลางเพื่อให
อากาศเขาได โดยมีวิธีใชงานคือจะทําการจุดไฟบริเวณดานบนของเตาเผาถาน และเมื่อไฟเผาไหมดีแลว (เผาไหมลงมา
จาก1/4 ของเตา) ก็จะปดฝาเตาและปลองควันใหเรียบรอย โดยไมจําเปนตองปดฝาปดของเตาใหสนิทก็ได ซึ่งการเผาถาน
ในลักษณะนี้จะมีปริมาณควันไฟที่คอนขางนอยกวาแบบอื่นๆ หรือที่เรียกวา การเผาถานในระบบแกสซิไฟเออรนั่นเอง
และเมื่อเตาเผาถานติดไฟดีแลวก็ไมจําเปนตองคอยเฝาดูแล เพียงแตรอใหไฟเชื้อเพลิงมอดดับลงและเย็นตัวลงเทานั้น
5. หลังจากดําเนินการออกแบบและจัดสรางเปนที่เรียบรอยแลว ก็จําเปนจะตองมีการทดสอบการทํางานของ
เตาเผาถานเพื่อผลิตถานสวยงาม การรวบรวมจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหปญหาตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขในเบื้องตน
ตลอดทั้งมีการแปรผลในระดับตางๆ ที่ทําการทดสอบ เชน การวิเคราะหคุณภาพของถานสวยงามที่ผลิตได ศึกษาทฤษฎี
ของถานไบโอชารที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นและใหคาความรอนที่สูง (อรสา สุกสวาง, 2552) การวิเคราะหรูปราง
ลักษณะของถานที่ผลิตไดจะตองคงลักษณะเดิมของวัตถุดิบไวดวย การวิเคราะหทางดานตัวแปรที่เกี่ยวของ เชน ขอมูล
ในเรื่องของระดับอุณหภูมิที่ใชงาน ขอมูลทางดานระยะเวลาที่ใชในการเผาถาน
6. นําองคความรูและเทคโนโลยีที่ไดจากงานวิจัยดังกลาว นํา มาถายทอดเทคโนโลยีลงสูกลุมชุมชนเปาหมาย
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นแกชุมชน
7. จัดทํารูปเลมสรุปผลการดําเนินงานวิจัยและขอเสนอแนะ เพื่อใชในการนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับตางๆ

ผลการวิจัย

มห

1. ลําดับขั้นตอนในการจัดสรางเตาเผาถานเพื่อผลิตถานสวยงาม
การออกแบบและจัดสรางในระบบโครงสรางของเตาเผาถาน โดยจะประกอบดวยอุ ปกรณที่สําคั ญตางๆ คือ
ถังสําหรับเผาถานจํานวน 3 ชั้น โดยถังชั้นนอกสุดจะทําจากแผนเหล็กนํามารีดมวนเปนรูปทรงกระบอกแลวเชื่อมติดกัน
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ให แข็ง แรง และเชื่อ มปดทา ยดา นหนึ่งเพื่อ เปนกนถังดว ยแผนเหล็กเพื่อใหไ ดรู ปทรงของถั งชั้ นนอก มีข นาดเสน ผ า น
ศูนยกลางถังชั้นนอก 26 นิ้ว และมีความสูงของถังชั้นนอก 36 นิ้ว เพื่อใชใสเขากับถังชั้นกลางไดอยางเหมาะสม ดังในภาพ
ที่ 4 และ 5

ภาพที่ 4 และ 5 แสดงลักษณะการเชื่อมแผนเหล็กทรงกระบอกเปนถังชั้นนอก

าวิท
ย

าลัย

ลําดับถัดมาจะเปนในสวนของการออกแบบบริเวณกนของเตาเผาถาน ซึ่งเมื่อไดทําการปดกนถังดวยแผนเหล็ก
ชนิดเดียวกันเพื่อเสริมความแข็งแรงของกนถังเสร็จเรียบรอยแลว คณะผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบ และติดตั้งลอเหล็ก
สําหรับใชในการเคลื่อนที่จํานวน 3 ลอ เพื่อใชสําหรับการเคลื่อนยายเตาเผาถานใหสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 6
และ 7

ภาพที่ 6 และ 7 แสดงการติดตั้งลอเหล็กจํานวน 3 ชุด สําหรับเคลื่อนยาย

มห

ในสวนของถังชั้นกลางนั้นจะใชเปนถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ซึ่งจะมีขนาดของเสนผานศูนยกลางเทากับ 23 นิ้ว
และมีขนาดความสูงของถังเทากับ 35 นิ้ว ทําการเปดฝาถังดานบนออกและพับเก็บขอบถังที่มีรอยคมใหเรียบรอย และ
เมื่อไดถังชั้นกลางและถังชั้นนอกเรียบรอยแลว ก็ดําเนินการนําถังทั้งสองใบมาทดลองใสเขาไว ดวยกั น เพื่ อใหมีชองวาง
สําหรับใสฉนวนกันความรอน โดยงานวิจัยนี้คณะผูวิจัยไดเลือกใชปูนพลาสเตอรนํามาผสมกับแกลบเกา เนื่องจากจัดหาได
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งายและมีราคาคอนขางถูก ทําใหตนทุนในการจัดสรางลดลงได โดยจะใชสําหรับเปนฉนวนกักเก็บความรอนใหกับเตาเผา
ถานที่ไดจัดสรางขึ้น ซึ่งจะแสดงดังในภาพที่ 8 และ 9

ภาพที่ 8 และ 9 แสดงลักษณะของถังทั้งสองใบและการพับเก็บขอบถังที่มีรอยคม

าวิท
ย

าลัย

ถัดมาจะเปนในสวนของถังชั้นในสุด โดยจะมีขนาดของเสนผานศูนยกลาง 16 นิ้ว และมีความสูงของถังเทากับ
17 นิ้ว (ถัง 60 ลิตร) จะใชเปนถังสําหรับใสวัตถุดิบที่ตองการจะเผาและในวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ก็คือ ผลมังคุด ซึ่งถัง
ใบนี้ดานบนของถังจะตองปดใหสนิท สวนบริเวณดานกนถังและบริเวณรอบถังดานลางจะเจาะรูเล็กๆ ประมาณ 5-6 รู
เพื่อชวยระบายแกสออกจากถังวัตถุดิบ และแกสนี้ก็จะถูกนํามาใชเผาตัวมันเองอีกครั้งหนึ่งดวย โดยจะทํางานวนเวียน
แบบนี้เรื่อยไปกระทั่งแกสหมดและไฟดับลง ในสวนของฝาปดและปลองควัน ซึ่งฝาปดจะมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 26
นิ้วเชนกัน บริเวณตรงกลางของฝาปดจะทําการเจาะรูเพื่อติดตั้งปลองวัน มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว และมีความสูง
ของปลองควันเทากับ 30 นิ้ว ซึ่งจะสามารถชวยลดปริมาณของควันใหนอยลงไดดวย และบริเวณดานขางของฝาปดจะ
ออกแบบเปนลักษณะหวงเจาะรู เพื่อใชสวมเขากับสลักที่ติดตั้งกับดานขางของเตาเผาถาน เพื่อปองกันไมใหฝาปดหลุด
หรือเปดออกไดงาย ลักษณะการเจาะรูเพื่อระบายแก็สของถังใสวัตถุดิบกับลักษณะของฝาปดและปลองควัน จะสามารถ
แสดงไดดังในภาพที่ 10 และ 11

หวงสําหรับใสเขากับสลักขางเตา

ภาพที่ 10 และ 11 แสดงลักษณะการเจาะรูเพื่อระบายแกสถังวัตถุดิบกับลักษณะของฝาปดและปลองควัน

มห

ถัดมาจะเปนการออกแบบและติดตั้งมือจับ เพื่ อใชสํา หรับ เข็นเคลื่อนย า ยเตาเผาถา นโดยมือจั บจะถู กติ ดตั้ง
บริเวณดานขางของเตาเผาถาน และดําเนินการพนสีกันสนิมชนิดทนความรอนสูง เพื่อชวยยืดอายุการใชงานของเตาเผา
ถ า นด ว ย จากนั้ น ดํา เนินการติดตั้ ง ฉนวนกั น ความร อ น โดยคณะผู วิ จัย ไดเ ลือ กใช ปู น พลาสเตอร ผ สมกั บ แกลบเก า
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ในอัตราสวน 1:1 และทําการผสมกับน้ําเปลานํามากวนพอใหมีความเหนียวขนเทานั้น แลวนําไปบรรจุใสบริเวณชองวาง
ของถังชั้นนอกและถังชั้นกลางใหทั่วตลอดทั้งถัง ทิ้งไวใหแหงพรอมตรวจเช็คความแข็งแรงของถังทั้งสอง ดังจะแสดงไดใน
ภาพที่ 12 และ 13

ฉนวนกันความรอน

มือจับ

ภาพที่ 12 และ 13 แสดงลักษณะการเจาะรูเพื่อระบายแกสถัง

มห

าวิท
ย

าลัย

2. หลักการทํางานของเตาเผาถาน
โดยเตาเผาถานเพื่อผลิตถานสวยงามจะมีหลักการทํางาน คือ เมื่อตองการจะเผาถานเพื่อผลิตเปนถานสวยงาม
ใหทําการบรรจุวัตถุดิบที่ตองการจะเผาลงในถังชั้นในสุดของเตาเผาถาน โดยบรรจุวัตถุดิบใหเต็มถังและทําการปดฝาถังให
สนิทหามมิใหมีรอยรั่วใดๆ ทั้งสิ้น เพราะจะทําใหกระบวนการเผาถานไมสมบูรณและถานจะเปนขี้เถาไดงาย ทําใหถาน
ที่เผานั้ นไม ได คุณภาพตามตองการ เมื่อทําการบรรจุวัตถุดิบ เรียบรอยแลว ให นํา ถั ง ใบเล็ กที่ใสวั ตถุ ดิบ วางลงบริเวณ
กึ่งกลางของเตาเผาถาน จะมีชองวางระหวางถังชั้นในและถังชั้นกลาง นําวั สดุที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเปนตัวเผา เช น
ไมฟน กิ่งไมแหง หรือเศษวัสดุอื่นๆ ที่สามารถที่ติดไฟและใชเปนเชื้อเพลิงได โดยใหใสเศษวัสดุลนขึ้นมาถังปากถังหรือ
ปากเตา เมื่อทําการใสเชื้อเพลิงเต็มแลว ใหจุดไฟบริเวณดานบนของเตา และเมื่อไฟติดไดดีแลวใหนําฝาปดที่มีปลองควัน
มาปดใหเรียบรอย เปลวไฟนี้จะติดจากดานบนลงสูดานลาง โดยจะเปนการเผาถานแบบแกสซิไฟเออร ซึ่งจะใชระยะเวลา
ในการเผาถานประมาณ 4-5 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิประมาณ 600-800 องศาเซลเซียส และตองรอให เตาเย็นตัวสนิทกอน
จึงจะสามารถนําถานออกมาใชงานได ซึ่งถา นที่ไดจะมีลักษณะสวยงามตามที่ตองการ กระบวนการของการผลิตถาน
สวยงามจะแสดงดังในภาพที่ 14 – 17

ใสไมฟนเพื่อเปนเชื้อเพลิงรอบถังวัตถุดิบ
ภาพที่ 14 และ 15 แสดง Flow การทํางานและขั้นตอนการทํางาน
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ปดฝาเตาและปลองควัน หวงที่ฝาปดใสเขากับสลัก

ราช
ภัฏ
รำไ

จุดไฟดานบนของเตา

ภาพที่ 16 และ 17 แสดงขั้นตอนการทํางานของเตาเผาถาน

3. ผลการทดสอบการใชงานเตาเผาถานและถายทอดสูกลุมเปาหมาย
หลังจากไดดําเนินการจัดสรางอุปกรณดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว คณะผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบการใชงาน
เตาเผาถาน โดยลงพื้นที่ทําการทดสอบ ณ กลุมชุมชนเปาหมาย ซึ่งจะสามารถสรุปผลการทดสอบและทําการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติของเตาเผาถานสวยงามแนวตั้งกับเตาเผาถานแนวตั้งแบบ 200 ลิตรทั่วไป ไดดังในตารางที่ 2-4 ภาพถานมังคุด
และผลการปฏิบัติงานจะแสดงดังในภาพที่ 18 – 21
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบเพื่อหาคาเฉลี่ยของการใชงาน

ระยะเวลาของการใชงาน
4.45 ชั่วโมง
5.10 ชั่วโมง
4.45 ชั่วโมง
4.35 ชั่วโมง
4.55 ชั่วโมง
4.58 ชั่วโมง หรือ ประมาณ 5 ชั่วโมง

าลัย

จํานวนครั้งที่ทดสอบ (5 ครั้ง)
ทดสอบครั้งที่ 1
ทดสอบครั้งที่ 2
ทดสอบครั้งที่ 3
ทดสอบครั้งที่ 4
ทดสอบครั้งที่ 5
คาเฉลี่ย

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบการใชงานเตาเผาถานเพื่อผลิตถานสวยงาม

าวิท
ย

คุณสมบัติ
1. ลักษณะรูปแบบของการใชงาน

มห

2. ลักษณะการใชพลังงาน
3. ลักษณะหรือวิธีการเผาถาน
4. ขนาดของเตาเผาถาน
5. ระยะเวลาของการใชงาน
6. อุณหภูมขิ องเตาเผาถาน

เตาเผาถานสวยงาม
เปนเตาเผาถานแนวตั้ง มีลอ สําหรับเคลื่อนยายพรอมมือจับเข็น
ปลองควันชวยลดควันไฟใหนอยลง และไมตองเฝาเตาตลอดเวลา
ความรอนจากเชื้อเพลิงที่ไดจากฟน เศษไม วัสดุเหลือทิ้งอื่นๆ
เปนการเผาถานจากดานบนลงสูดานลางของเตา
มีถั ง 3 ชั้น ชั้ นนอก, ชั้ นกลาง และชั้ น ใน 26x36 นิ้ว , 23x35 นิ้ว
และ 16x17 นิ้ว ตามลําดับ
5 ชั่วโมง (มีคาไอโอดีนนัมเบอรเทากับ 190 มิลลิกรัมตอกรัม)
700-800 องศาเซลเซียส (ดวยเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรด)
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เตาเผาถาน 200 ลิตรทั่วไป (แนวตั้ง)
เตาเผาถานแนวตั้ง ไมมีลอและมือจับเข็น
มีควันมาก ตองคอยเฝาเตา เผาถานจาก
ดานลางขึ้นดานบน
ใชพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง
8-12 ชั่วโมง
ประมาณ 300-400 องศาเซลเซียส
ไมมีฉนวนกันความรอน
ไดเปนถาน Charcoal ธรรมดา
กระทําไดงายใกลเคียงกัน

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

คุณสมบัติ
เตาเผาถานสวยงาม (แนวตั้ง)
1. ลักษณะรูปแบบการใชงาน เตาเผาถานแนวตั้ง มีลอและมือจับเข็น
มีควันนอย ไมตองเฝาเตาตลอดเวลา
เผาถานจากดานบนลงดานลาง
2. ลักษณะการใชพลังงาน
ใชพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง
3. ระยะเวลาของการใชงาน 5 ชั่วโมง
4. อุณหภูมิของเตาเผาถาน ประมาณ 600-800 องศาเซลเซียส
5. การกักเก็บความรอน
มีการบุฉนวนกันความรอน
6. คุณภาพของถาน
ไดเปนถาน Biochar คุณภาพสูง
7. การบํารุงรักษา
กระทําไดงายใกลเคียงกัน

พพ

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของเตาเผาถานแบบแนวตั้งทั้งสองชนิด

รรณ
ี

7. น้ําหนักของวัตถุดิบและถานที่ผลิตไดตอครั้ง ผลมังคุดกอนเผาหนัก 15 กิโลกรัม และหลังเผาจะเหลือประมาณ
4 - 4.30 กิโลกรัม
8. คุณภาพของถานที่ได
ถานมีลักษณะสวยงาม มีลักษณะคงรูปดังเดิมเมื่อเปนคารบอน และ
นําไปใชดูดซับกลิ่นไดดี ใหคาความรอนสูงและมีควันไฟนอย
9. การบํารุงรักษา
เพียงเอียงเตาถานลงกับพื้นและกวาดเศษขี้เถาออกเทานั้น

มห

าวิท
ย

ภาพที่ 18 และ 19 แสดงลักษณะของถานผลมังคุดและถานผลไมชนิดอื่นๆ

ภาพที่ 20 และ 21 แสดงภาพการปฏิบัตงิ านและการถายทอดเทคโนโลยี
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สรุปผลและอภิปรายผล

ขอเสนอแนะการวิจัย
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การจัดสรางเตาเผาถานเพื่อผลิตถานสวยงามจากของเสียภาคเกษตรกรรม ก็เพื่อเปนการสรางสรรคผลิตภัณฑ
ใหม ๆ ให กับ กลุ มชุ มชนและเป นการสรา งมูล ค า เพิ่ มให กับ ของเสี ยอัน ได แ ก ผลมั งคุ ดที่ ไม สามารถนํ าไปจํ า หน า ยได
ใหสามารถนํากลับมาแปรสภาพเปนถานสวยงาม และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางหลากหลายอีกครั้งหนึ่ง เปนการ
ชวยสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชุม ใชเปนองคความรูและสามารถใชเปนแนวทางในการจัดสรางและพัฒนาอุปกรณ
หรือเครื่องมือในรูปแบบอื่นๆ ตอไป
จากการศึกษาวิจัยในการจัดสรางเตาเผาถานดังกลาว พบวา เตาเผาถานเพื่อผลิตถานสวยงามสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเตาเผาถานจะประกอบดวย ถังเหล็กจํานวน 3 ชั้น ไดแก ถังชั้นนอก, ชั้นกลาง และชั้นใน ซึ่งมี
ขนาด 26x36 นิ้ว, 23x35 นิ้ว และ 16x17 นิ้ว ตามลําดับ และระหว างถั งชั้นกลางกับถั งชั้นนอกจะมีชองวางสําหรับบุ
ฉนวนกันความรอน เพื่อใชทําหนาที่กักเก็บความรอนใหไดมากที่สุด ติดตั้งลอเหล็กบริเวณกนถังจํานวน 3 ลอ พรอมมือ
จับสําหรับเข็นเคลื่อนยายไดอยางสะดวก มีฝาปดเตาที่ทําจากแผนเหล็กและมีปลองควันขนาด 4x30 นิ้ว เพื่อชวยลดควัน
ไฟใหนอยลง รูปแบบของการเผาถานจะเผาจากดานบนลงดานลาง และเมื่อเชื้อเพลิงเผาไหมสมบูรณแลวผูปฏิบัติงาน
ไมจําเปนตองคอยเฝาเตาเผาถาน โดยจะใชระยะเวลาในการเผาถานประมาณ 4-5 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิประมาณ 600-800
องศาเซลเซียส จะทําใหไดถานไบโอชาร (Bio char) คุณภาพสูง มีคุณสมบัติของถานที่สวยงาม สามารถดูดซับกลิ่นไดดี
ทั้งใหคาความรอนที่สูง และมีปริมาณควันไฟที่นอยกวาถานธรรมดาทั่วไป
1. การใสไมฟนหรือเศษวัสดุอื่นๆ ที่ใชเปนเชื้อเพลิง ควรใสเรียงกันใหแนนและเปนระเบียบโดยรอบแนวของเตา
และควรมีการสลับทอนฟนที่มีขนาดใหญและเล็กสลับกันดวย
2. การเผาถานในแตละครั้ง ควรมี การเติมไมฟนหรือเศษวัสดุที่ใชเปนเชื้ อเพลิงอย างตอเนื่อง และตอ งรอให
เชื้อเพลิงเผาไหม ลงมาประมาณ 1/4 ของถังกอน แลวจึงงดการเฝาดูแลการเผาถานได
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อิทธิพลของขนาดเศษแกวที่มีผลตอความแข็งแรงของอิฐสีเขียว
Influences Sizes of Cullet on Strength for Green Bricks
เลิศชาย สถิตยพนาวงศ, ชนาธิป พรหมเพศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บทคัดยอ
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พพ

งานวิจัยนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อศึกษาขนาดของเศษแกวที่มีผลตอความแข็งแรงในชิ้นงานทดลอง ศึกษาคุณสมบัติ
ของชิ้นงานทดลองที่ไดจากสวนผสมของอิฐสีเขียวที่ไดจากเศษแกว ทราย และดินเหนียว กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง
ไดจากการสุมตัวอยางสวนผสมของชิ้นงานทดลองโดยใชตารางสามเหลี่ยม กําหนดสวนผสมจากเศษแกว รอยละ 10-70
ทราย รอยละ 20-80 และดินเหนียว รอยละ 10-70 ไดสวนผสม จํานวน 10 สูตร ผลการทดลองพบวา สมบัติทางกายภาพ
กอนเผา การหดตัว เฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 1.85-7.96 ความแข็งแรงมี คาเฉลี่ย 0.20-1.71 กิโลกรัมต อตารางเซนติเมตร
และหลังการเผาที่อุณหภูมิ 850 และ 950 องศาเซลเซียส การหดตัวเฉลี่ยสูงสุดรอยละ 9.44 ความแข็ งแรงมี คาเฉลี่ย
สูงสุด 11.40 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร โดยมีสวนผสมประกอบดวย เศษแกว รอยละ 60 ดินเหนียว รอยละ 10 และ
ทราย ร อยละ 30 ซึ่ งชิ้นงานทดลองที่มีสวนผสมเศษแก วที่ มีความละเอี ยดมากมี คุณสมบัติ ด านความแข็ งแรงที่ดีกว า
ชิ้นงานทดลองที่มีเศษแกวที่มีขนาดใหญ
คําสําคัญ: อิทธิพล, ขนาดเศษแกว, ความแข็งแรง, อิฐสีเขียว

Abstract

าวิท
ย

บทนํา

าลัย

This research aims to study the sizes of cullet that affect the strength of the experimental
specimen, and to study the properties of the specimen from the cullet of the green bricks retrieved
from debris, sand and clay. The samples used in this experiment were selected sampling method from
the triaxial blend. Ten formulas of the mixtures of 10-70% of cullet, 20-80% of sand, and 10-70% of
clay were investigated. The results retrieved from the mixture of 60% cullet, 10% clay and 30% sand
revealed that the shrinkage during the pre- sintering stage was ranged from 1. 85- 7. 96% , while the
strength was ranged from 0. 20-1. 71 kg/ cm2. After sintering at 850 and 950 °c, the maximum average
shrinkage was at 9.44% and the maximum average of strength was at 11.40 kg/cm2 with the mixture of
60% cullet, 10% clay and 30% sand. The experimental specimen with a very high- resolution cullet
contained a higher level of strength than that of the experimental specimen with large cullet.
Keywords: Influence, Cullet Size, Strength, Green Bricks

มห

ในปจจุบันวัสดุสีเขียวมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองกับผูบริโภคที่ตองการอนุรักษส่งิ แวดลอม โดยเกณฑที่ใชในการ
พั ฒนาวั สดุสีเขี ยวกํา หนดไวว า วัสดุสีเขียวที่นํา มาใชตอ งหาไดใ นท อ งถิ่ น เป นวั สดุ ที่ สามารถทดแทนได รวดเร็ วและ
เปนแหลงที่เชื่อถือได สามารถนํากลับมาใชใหมหรือรีไซเคิลและนํามาผลิตซ้ําได วัสดุตองไมมีสารพิษที่เปนอันตรายตอ
มนุ ษย สัต ว และสิ่ง แวดล อมทั้ งในกระบวนการผลิ ต ขณะใช งานและหลั งการเลิ กใช กระบวนการผลิ ตตอ งประหยั ด
พลังงาน นําวัสดุนั้นมาผลิตซ้ําหรือรีไซเคิลได (Ross Spiegel and Dru Meadows, 2012) จากเกณฑวัสดุสีเขียวเบื้องตน
จึงเปนขอกําหนดในการพัฒนาวัสดุสีเขียวที่ตองมีคุณสมบัติของวัสดุที่พัฒนาขึ้นมาตามเกณฑเบื้องตนจึงจะจัดไดวาเปน
วัสดุสีเขียว
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เศษแกวเมื่อนํา กลับมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตใหม จะจัดวา เปนวัตถุ ดิบที่ เปนมิ ตรกับสิ่ งแวดล อมและเป น
ตัวกลางสํา คัญในการผลิตแกว สําหรับโรงงานผลิตแก วนั้นเศษแกว ที่จะนํา มาหลอมใหม จะตองมี คุณภาพสู ง มีความ
บริสุทธิ์และคุณภาพที่สูง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการรีไซเคิลที่ดี การคัดประเภทและสีมีความสําคัญเทาเทียมกันในการ
กําจัดสารปนเปอน เชน เศษหิน ดิน โลหะ ฯลฯ จึงจะทําใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ นอกจากการนําเศษแกวกลับมาใชใหม
ในกระบวนการผลิตแกวแลว เศษแกวยังสามารถนํา มาใชในรู ปแบบอื่นไดอีกดวย เชน นํามาเปนวั สดุ มวลในคอนกรี ต
ใชเปนสวนผสมในน้ําเคลือบเซรามิกส เปนตนมา ประเทศไทยมีเศษแกวทิ้งเปนขยะอยูประมาณปละ 40,000 ตัน ซึ่งไมได
นํากลับไปใชในกระบวนการผลิตแกวและนับวันจะมีปริมาณขยะเศษแกวเพิ่มมากขึ้น อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใน
อนาคตทําใหมีการรณรงคการนําวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใชใหม ในประเทศไทยยังไมมีการนําเศษแกวไปใชประโยชนในดาน
ตางๆ มากเทาไรนักนอกจากการนํากลับไปหลอมใหม แตในตางประเทศมีการนําเศษแกวกลับมาใชประโยชนในดานตางๆ
เชน ใชเป นตัวกรอง (filtration medium) ใชผสมในคอนกรีต ใช เปนวั สดุขัดถู (abrasive) ใช เปนตัว ชวยลดอุณหภู มิ
ในเซรามิก (fluxing agent) ใชเปนตัวเติมในสี และใชทําโฟมกลาส (foam glass) เปนตน (วรรณา ต.แสงจันทร , 2552)
อุตสาหกรรมการกอสรางที่ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม ไดทดลองใชวัสดุและเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และยั่งยืนมากที่สุด เชน อิฐคอนกรีตจีโอโพลีเมอร เปนวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหมและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการศึกษางานดานวัสดุในเรื่องของขนาดอนุภาคและระดับความไมแนนอนของเถา
ลอยที่มีตอกําลังรับแรงอัดของอิฐ การตรวจสอบวิเคราะหความเหมาะสมของอิฐจีโอโพลีเมอร เพื่อทดแทนอิฐดินเผาและ
คอนกรีตบล็ อกซีเมนต ในแงของความแข็งแกรง มีการทดลองใชฝุนหิ นเถา ลอยและเหล็กแท งเล็กๆ ในการพั ฒนาอิ ฐ
ในสัดสวนตางๆ ของวัสดุที่ผลิตอิฐและซีเมนตและทําการทดสอบความหนาแนน กําลังรับแรงอัดและการดูดซึมน้ํา กําลัง
รับแรงอัดของอิฐอยูในชวง 7.2-26.3 MPa การดูดซับน้ําอยูในชวงระหวางรอยละ 13-14.26 อัตราสวนที่เหมาะสมของ
เถาลอยและเกล็ดเหล็กเทากับ 1:1 แสดงใหเห็นวา อิฐที่มีคุณสมบัติขั้นสูงสามารถพัฒนาไดโดยใชของเสียจากอุตสาหกรรม
ได (A.A. Shakir et al., 2013: 697-700)
เศษแกวจึงเปนวัตถุดิบสีเขียวอีกชนิดหนึ่งที่มีความนาสนใจในการนํามาใชเปนสวนผสมของการทําอิฐดินเผา
เพื่อเปนทางเลือกในการนําเศษแกวกลับมาใชใหม หากแตตองมีการศึกษาผลของการนํามาใชในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อ
ไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นหรือเทาเทียบกับคุณสมบัติเดิมที่มีมาตรฐานยอมรับไดจากมาตรฐานตางๆ

าลัย

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. ศึกษาขนาดของเศษแกวที่มผี ลตอความแข็งแรงในชิ้นงานทดลอง
2. ศึกษาคุณสมบัติของชิ้นงานทดลองที่ไดจากสวนผสมของอิฐสีเขียวที่ไดจาก เศษแกว ทราย และดินเหนียว

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

าวิท
ย

การดําเนินการวิจัย มีรายละเอียดและวิธีการดําเนินงานดังตอไปนี้
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากตารางสามเหลี่ยม โดยใชวัตถุดิบในสวนผสม
จากเศษแกว ทราย และดินเหนียว ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 10 สวนผสม
ตัวแปร ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดตัวแปรที่ใชศึกษาไวดังตอไปนี้
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก
1.1 สวนผสมไดจาก เศษแกว ทราย และดินเหนียว
1.2 อุณหภูมิในการเผา ใชอุณหภูมิที่ 850 องศาเซลเซียส และ 950 องศาเซลเซียส
1.3 ขนาดของเศษแกวที่ใชในสวนผสม
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พพ

2. ตัวแปรตาม ไดแก
2.1 คุณสมบัตทิ างกายภาพของชิ้นตัวอยางกอนเผา ไดแก
2.1.1 การหดตัวของชิ้นงาน
2.1.2 ความแข็งแรงของชิ้นงาน
2.2 คุณสมบัตทิ างกายภาพของชิ้นตัวอยางหลังการเผา ไดแก
2.2.1 การหดตัวของชิ้นงาน
2.2.2 ความแข็งแรงหลังการเผา

รรณ
ี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

กลุมตัวอยางสวนผสมที่ใชในการทดลองที่ไดจากการสุมจากตารางสามเหลี่ยม จํานวน 10 จุด ดังภาพที่ 1 และ
ตารางที่ 1 (อั ตราสว นผสมได จากรอยละโดยน้ําหนักของวั ตถุ ดิบทั้ง หมด) เมื่ อไดสว นผสมแล ว นํา มาชั่ง วัต ถุ ดิบ ตาม
สวนผสมที่กําหนดไวในตารางที่ 1 โดยแบงเปน 2 ชุดทดลอง ชุดที่ 1 ใชเศษแกวที่มีขนาด 6-10 มิลลิเมตร ชุดที่ 2 ใชเศษ
แกวที่มีขนาด 3-5 มิลลิเมตร ผสมวัตถุดิบที่ชั่งโดยใชน้ําผสมรอยละ 15 ของน้ําหนักวัตถุดิบรวมทุกสวนผสม นํามาขึ้นรูป
ชิ้นงาน ทิ้งไว ใหแหงศึกษาลักษณะทางกายภาพกอนการเผา และนํ าชิ้นทดลองทั้ง 2 ชุด เผาที่อุณหภู มิที่ 850 องศา
เซลเซียส และ 950 องศาเซลเซียส ศึกษาคุณสมบัติของชิ้นงานหลังการเผาในคุณสมบัติที่กําหนดไวเพื่อศึกษาอิทธิพลของ
เศษแกวที่ใชในสวนผสมในการทดลอง

มห

าวิท
ย

ภาพที่ 1 การสุมสวนผสมจากตารางสามเหลี่ยม (Singer, F. & Sonja, S. 1963.)
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ราช
ภัฏ
รำไ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อัตราสวนผสม(รอยละของสวนผสม)
เศษแกว ดินเหนียว
ทราย
80
10
10
60
30
10
60
10
30
40
50
10
40
30
30
40
10
50
20
70
10
20
50
30
20
30
50
20
10
70

พพ

สูตร

รรณ
ี

ตารางที่ 1 สวนผสมที่ไดจากการสุมตัวอยางจากตารางสามเหลี่ยม

วิธีในการวิเคราะหขอมูล

1. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปนกอนการเผา ไดแก
1.1 การหดตัวของชิ้นงานกอนเผา ใชวิธีการคํานวณหาการหดตัวของดิน (Daniel Rhoder, 1972: 200)
รอยละของการหดตัวของดิน = ความยาวของดินเปยก – ความยาวของดินที่แหง x 100
ความยาวของดินเปยก

1.2 ความแข็งแรงของชิ้นงาน หาคาความแข็งแรงโดยใชเครื่องมือทดสอบความแข็งแรง (Modulus of
rupture)

3WL

2

2bd

าลัย

MOR =

โดย

W = แรงกดที่ทําใหแทงทดสอบหัก
L = ความกวางของบารอง
b = ความกวางของแทงทดสอบ
d = ความหนาของแทงทดสอบ

าวิท
ย

2. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปนภายหลังการเผา ไดแก
2.1 การหดตัวของชิ้นงาน ใชวิธีการคํานวณหาการหดตัวของดิน (Daniel Rhoder, 1972: 200)
รอยละของการหดตัวของดิน = ความยาวของดินเปยก – ความยาวของดินเผาแลว x 100
ความยาวของดินเปยก

2.2 ความแข็งแรงของชิ้นงาน หาคาความแข็งแรงโดยใชเครื่องมือทดสอบความแข็งแรง (Modulus of

มห

rupture)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3WL
2

2bd

พพ

โดย W = แรงกดที่ทําใหแทงทดสอบหัก
L = ความกวางของบารอง
b = ความกวางของแทงทดสอบ
d = ความหนาของแทงทดสอบ

รรณ
ี

MOR =

ผลการวิจัย

จากการทดสอบคุณสมบัติกอนและหลังเผาที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส และ 950 องศาเซลเซียส มีผลการ
ทดลองดังตาราง

สูตรที่

ราช
ภัฏ
รำไ

ตารางที่ 2 การหดตัวของชิ้นงานทดลองกอนเผา (แกวหยาบ)

ขนาดของแทงทดลอง (cm.)
แทงที่ 2

แทงที่ 1

แทงที่ 3

กวาง ยาว หนา กวาง ยาว หนา กวาง ยาว หนา

คุณสมบัติ
การหดตัว
เฉลี่ย(รอย
ละ)

หมายเหตุ

A2

7.0 17.5 5.5

7.0

17.5 5.5

7.0 17.5 5.5

2.78

ไมสามารถขึ้น
รูปได
-

A3

7.0 17.5 5.5

7.0

17.5 5.5

7.0 17.5 5.5

2.78

-

A4

7.0 17.5 5.5

7.0

17.5 5.5

7.0 17.5 5.5

2.78

-

A5

7.0 17.5 5.5

7.0

17.5 5.5

7.0 17.5 5.5

2.78

A1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A7

6.5 16.8 5.5

6.6

16.8 5.5

6.5 16.8 5.5

6.67

ไมสามารถขึ้น
รูปได
-

A8

6.5 17.0 5.5

6.5

17.0 5.5

6.7 17.0 5.5

5.56

-

A9

7.0 17.0 5.5

7.0

17.0 5.5

7.0 17.0 5.5

5.56

ไมสามารถขึ้น
รูปได

-

-

-

-

-

าลัย

A6

-

-

-

าวิท
ย
มห

A10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ขนาดของแทงทดลอง (cm.)
แทงที่ 2

แทงที่ 1

สูตรที่

รรณ
ี

ตารางที่ 3 การหดตัวของชิ้นงานทดลองกอนเผา (แกวละเอียด)

แทงที่ 3

กวาง ยาว หนา กวาง ยาว หนา กวาง ยาว หนา

หมายเหตุ

2.41

-

B1

6.6

17.7

6

6.6

17.5

6

6.6

17.5

B2

7

17.5 5.7

7

17.5 5.7

7

17.5 5.8

2.78

-

B3

7

17.7

6

7

17.6

6

7

17.7

6

1.85

-

B4

6.5

16.6 5.5

6.5

16.7 5.6

6.5

16.7 5.5

7.41

-

B5

7

17.4

6

7

17.4

6

7

17.4 6.2

3.33

B6

-

-

-

-

-

-

-

B7

6.6

B8

6.5

B9

7.5

B10

-

พพ

6

คุณสมบัติ
การหดตัว
เฉลี่ย
(รอยละ)

6.6

16.7 5.5

6.5

16.5 5.5

7.96

16.7 5.5

6.5

16.7 6.5

6.6

16.7 5.5

7.22

-

17.5 5.5

7.5

17.6 5.5

7.5

17.5 5.5

2.59

ไมสามารถ
ขึ้นรูปได

ราช
ภัฏ
รำไ
16.5 5.5

ไมสามารถ
ขึ้นรูปได
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตารางที่ 4 การหดตัวของชิ้นงานทดลองหลังเผา

สวนผสมที่ไดจากเศษแกวละเอียด
(รอยละการหดตัว)
สูตรที่
850o
950o

าลัย

สวนผสมที่ไดจากเศษแกวหยาบ
(รอยละการหดตัว)
สูตรที่
850o
950o
-

-

B1

1.85

-

A2

5.19

-

B2

5.56

-

A3

2.78

-

B3

2.78

2.78

A4

3.89

-

B4

8.52

-

A5

2.96

-

B5

3.52

2.78

A6

-

-

B6

-

-

A7

9.44

-

B7

8.70

8.33

A8

9.07

-

B8

6.67

5.37

A9

3.33

-

B9

5.56

2.78

A10

-

-

B10

-

-

มห
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A1

หมายเหตุ : เครื่องหมาย – คือ สวนผสมนั้นไมสามารถขึ้นรูปได/หลอม
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สวนผสมที่ไดจากเศษแกวละเอียด
คาเฉลี่ย
ความแข็งแรง
สูตรที่
แรงกด (kg)
(kg/cm2)
B1
178.37
1.71

22.35

0.23

B2

A3

54.05

0.55

B3

A4

19.97

0.20

B4

A5

59.14

0.60

B5

129.42

1.21

159.50

1.36

99.59

1.15

136.56

1.14

ราช
ภัฏ
รำไ

A2

พพ

สวนผสมที่ไดจากเศษแกวหยาบ
คาเฉลี่ย
ความแข็งแรง
สูตรที่
แรงกด (kg)
(kg/cm2)
A1
-

รรณ
ี

ตารางที่ 5 ความแข็งแรงของชิ้นงานทดลองกอนเผา

A6
A7
A8
A9

-

-

B6

-

-

42.74

0.50

B7

106.65

1.23

84.47

0.97

B8

125.00

1.29

109.62

1.11

B9

140.04

1.23

B10

-

-

A10
หมายเหตุ : เครื่องหมาย – คือ สวนผสมนั้นไมสามารถขึ้นรูปได
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

าลัย

ความแข็งแรงของชิ้นงาน
(Kg/cm2)

1.71

1

าวิท
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0

2

3

4

1.11

5

เศษแกวหยาบ

6

7

8

9

10

สูตรการผสม

เศษแกวละเอียด

มห

* หมายเหตุ เศษแกวหยาบและเศษแกวละเอียด สูตรที่ 6 และ 10 ไมสามารถขึ้นรูปชิ้นงานได
ภาพที่ 2 ความแข็งแรงของชิ้นงานสูตรตางๆของสวนผสมเศษแกวหยาบและเศษแกวละเอียดกอนการเผา
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สวนผสมที่ไดจากเศษแกวหยาบ

รรณ
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ตารางที่ 6 ความแข็งแรงของชิ้นงานทดลองหลังงานเผา
สวนผสมที่ไดจากเศษแกวละเอียด
850o

950o
คาเฉลี่ย ความ คาเฉลี่ย ความ
แรงกด แข็งแรง แรงกด แข็งแรง
(kg)
(kg/cm2)
(kg) (kg/cm2)
5.80
587.74
-

A2

160.73

1.49

-

-

B2

8.88

-

-

A3

66.41

0.70

-

-

B3

11.40

803.29

7.82

A4

118.80

6.86

808.13

-

A5

162.77

A6

-

A7

224.21

A8

244.14

A9

152.36

1.45

-

-

B4

869.99
1,157.2
1
613.45

1.65

-

-

B5

491.85

4.69

577.76

5.52

-

-

-

B6

-

-

-

-

2.98

-

-

B7

556.85

7.11

879.93

11.08

2.93

-

-

B8

408.99

5.34

454.12

5.28

1.49

-

-

B9

201.65

1.81

250.68

2.11

-

-

-

-
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สูตรที่

พพ

A1

850o
950o
คาเฉลี่ย ความ คาเฉลี่ย ความ สูตรที่
แรงกด แข็งแรง แรงกด แข็งแรง
(kg) (kg/cm2) (kg) (kg/cm2)
B1

A10
B10
หมายเหตุ : เครื่องหมาย – คือชิ้นงานทดลองหลอมไมสามารถนํามาวัดคาได
12

าลัย

ความแข็งแรงของชิน้ งาน
(Kg/cm2)

10

11.40

8
6
4

2.98

าวิท
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2
0

0

1

2

3
4
เศษแกวหยาบ

5

6
7
8
เศษแกวละเอียด

9

10

สูตรการผสม

มห

* หมายเหตุ เศษแกวหยาบและเศษแกวละเอียด สูตรที่ 6 และ 10 ไมสามารถขึ้นรูปชิ้นงานได
ภาพที่ 3 ความแข็งแรงของชิ้นงานสูตรตางๆของสวนผสมเศษแกวหยาบและเศษแกวละเอียดหลังการเผา
ที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส
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8
6
4
2
0
0

1

2

3

4 5 6
เศษแกวละเอียด

7

8

พพ

ความแข็งแรงของชิน้ งาน
(Kg/cm2)

รรณ
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11.08

10

9

สูตรการผสม
10

ราช
ภัฏ
รำไ

* หมายเหตุ เศษแกวหยาบและเศษแกวละเอียด สูตรที่ 1, 2, 4, 6 และ 10 ไมสามารถขึ้นรูปชิ้นงานได
ภาพที่ 4 ความแข็งแรงของชิ้นงานสูตรตางๆของสวนผสมเศษแกวละเอียดหลังการเผาที่อณ
ุ หภูมิ 950 องศาเซลเซียส

สรุปผลและอภิปรายผล

าลัย

1. ทดสอบคุณสมบัติชิ้นงานกอนการเผา
1.1 การหดตัว เนื้อดินมีการหดตา งกันเนื่องจากมีสว นผสมที่ตางกันและมีบางตัว อยางที่มีการหดตัวนอย
เนื่องจากการสวนผสมที่ลดการหดตัว แตอาจทําใหมีการแตกราวและมีความเหนียวต่ําทําใหบางสวนผสมไมสามารถขึ้น
รูปได
1.2 ความแข็งแรง สวนผสมมีความความแข็งแรงเฉลี่ยมากที่สุดจะอยูในชุด B มีเศษแกวที่ใชในสวนผสมที่มี
ขนาดเล็ก และทําใหการขึ้นรูปมีชองวางในชิ้นงานนอยกวามีการจับตัวระหวางสวนผสมที่ดีกวาในสวนผสมที่มีเศษแกว
แบบหยาบ
2. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของชิ้นงานภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส บรรยากาศ และ
950 องศาเซลเซียส บรรยากาศ
2.1 การหดตัว การหดตัวเมื่อพิจารณาจากสวนผสมจะเห็นวาผสมผสมที่มีดินนอยจะมีการหดตัวที่นอยกวา
สวนผสมที่มีดินในอัตราสวนที่มากกวา
2.2 ความแข็งแรง เนื้อดินที่มีความแข็งแรงเฉลี่ยมากที่สุดจะเห็นไดวาพบในสวนผสมที่มีการใชแกวที่มีขนาด
เล็กและเผาในอุณหภูมิที่สูงกวาสวนผสมที่เผาในอุณหภูมิที่ต่ํากวา

าวิท
ย

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห

1. ในการเตรียมวัตถุดิบเพื่อเปนสวนผสมในเนื้อดินปนควรบดวัตถุดิบใหละเอียดกอนนํามาผสมกัน เพื่อชวยให
งายตอการผสมรวมกันและการบดผสมสวนผสมในเนื้อดินปนตองบดผสมใหสวนผสมเขากัน
2. การอัดอิฐตองใชแรงในการขึ้นรูปอิฐที่สม่ําเสมอเพื่อการลดการโกรงงอของอิฐ
3. ควรมีการทดสอบสวนผสมใหมเนื่องจากวัตถุดิบที่ใชอาจเปนวัตถุดบิ ที่ไดจากแหลงที่ตางกันจากงานวิจัย
4. การบดเศษแกวควรใชความระมัดระวัง เนื่องจากเศษแกวมีความคมอาจทําใหเกิดอันตรายได
5. การดําเนินงานวิจัยในอนาคตควรพัฒนารูปแบบของอิฐที่ไดจากเศษแกวเปนอิฐประเภทประดับตกแตง
อาคาร
6. ควรมีการใชหลักสถิติเพื่อหาความสัมพันธของตัวแปร หาความเชื่อมั่นของตัวแปรที่ศึกษาเพื่อเห็น
ความสัมพันธของตัวแปร
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นซอฟตแวรสําหรับโลจิสติกสในกิจกรรมสินคาคงคลังของการผลิต
ทุเรียนฟรีซดรายโดยคุณสมบัติของโปรแกรมควบคุมสินคาคงคลัง ไดดังตอไปนี้ 1) สามารถตรวจเช็คสินคาในสต็อกสินคา
ไดตามมาตรฐาน 2) ตรวจสอบผลไมที่นําไปแปรรูปวาไดจํานวนตามที่กําหนด 3) ตรวจสอบจํานวนสินคาและยอดขายของ
สินคา 4) สามารถตรวจสอบขอมูลการผลิตยอนหลัง 5) การตรวจสอบพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 6) การแจงขอมูล
สินคาเปนรายการสินคา จํานวนสินคา และปริมาณของสินคา 7) สามารถตรวจสอบการรับสินคาเขา จัดเก็บ เบิกจา ย
สรุปสินคา คงเหลือ ไดอยางแมนยํา 8) สามารถตรวจสอบการผลิตสินคาจนถึงกระบวนการบรรจุ หอสินคา 9) สามารถ
ตรวจสอบขอ มูลสิ นคา ยอนหลัง 10) จัดเก็บ รายละเอียดขอมูลการจัดซื้อ 11) สามารถรายงานสรุ ปผลแต ละฟ ง ก ชั่น
ผลจากการทดสอบพบวา โปรแกรมสามารถจัดเก็บขอมูลและประมวลผลไดอยางถูกตอง
คําสําคัญ: แอพพลิเคชั่น, ทุเรียนฟรีดราย, สินคาคงคลัง

Abstract

าวิท
ย

าลัย

This research study is the features of the inventory control program are as follows: 1) It is
eligible for checking stock in accordance with the standard inspection. 2) It is eligible for checking the
designated amounts of fruit to be processed. 3) It is eligible for checking the amounts of products and
sales. 4) It is eligible for checking the retroactive production. 5) It is eligible for employee inspection.
6) It is eligible for providing product information-product catalogues, numbers and quantities. 7) It is
eligible for checking good receipt, storage, disbursement, and inventory summary precisely. 8) It is
eligible for inspecting the production and packaging processes. 9) It is eligible for checking historical
product information. 10) It is eligible for recording detailed purchasing information. 11) It is eligible for
summarizing functions of each feature. The results showed that the program could arrange the data
and process it accurately and precisely.
Keywords: Application, Free-dried durian, Inventory

บทนํา

มห

โลจิสติกสเปนสวนหนึ่งของโซอุปทานที่วางแผนปฏิบัติและควบคุมการไหลและการจัดเก็บของสินคาบริการและ
ขอมูลที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลของการสงมอบจุดเริ่มตนไปยังจุดที่บริโภค เพื่อตอบสนอง
ความของลูกคา ในปจจุบันการบริหารระบบโลจิสติกสจะตองพิจารณาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตผสมผสาน
กับระบบการทํางานของธุรกิจ เพราะโลจิสติกสตองการความรวดเร็วถูกตองแมนยําที่มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันตลอดเวลา
ซึ่งสารสนเทศที่ถูกตองและทันเวลาจะชวยให กิจการลดระดับสินคาคงคลังลงได เพิ่มอัตราการใชประโยชนจากปริมาตร
ในคลังสินคา ลดคาแรงงานในการบริหารโลจิสติกส ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกลูกคา เปนการเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันของผูประกอบการได ดังกรณีศึกษาของบริษัทจันทบุรีบีฟรุต จํากัด ซึ่งเปนโรงงานแปรรูปผลไมในจังหวัด
จันทบุรี มูลคายอดขายตอปเฉลี่ยปละ 30 ลานบาท (บุญเที่ยง พฤกษากิจ, 2559) ผลไมแปรรูปอาทิเชน ทุเรียน มีทั้งหมด
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5 ชนิ ด คือ ทุเรียนทอด ทุเ รียนกวน ทุเรียนฟรีซดราย ขาวเหนียวทุเรียนฟรี ซดราย และทุ เรียนเม็ ดมะม วงหิ มพานต
ฟรีซดราย มีการจัดจําหนา ยทั้งในประเทศและตางประเทศ แตเนื่องบริษัทประสบป ญหาไมสามารถสรุป ขอมู ลสิ นคา
คงเหลือใหตรงกับการเบิกจายจริงได ซึ่งเปนปญหาทําใหบริษัทขาดทุน โดยมีการบันทึกขอมูลแบบมือหรือการจดบันทึก
ลงในสมุด จึงทําใหเกิดความลาชาในเรื่องของเวลาและความผิดพลาดของขอมูลเนื่องจากสินคาคงคลังสูญหาย และเกิด
การเนา เสียไมสามารถนํามาใชในการผลิตไดเพราะไมมีระบบการจัดเก็บ ที่คอยเตือนวาควรหยิ บวัตถุ ดิบที่ เข ามาก อน
นํามาใชกอน ตามหลักของ FIFO
ดังนั้น คณะผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นภายในบริษัทจันทบุรีบีฟรุต จํากัด คณะผูวิจัยตองการลดความ
ผิดพลาดของขอมูล โดยการพัฒนาซอฟตแวรเริ่มจากการออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรั บโลจิสติ กส
ในกิจกรรมสินคาคงคลัง ใหเปนตนแบบที่สามารถนําไปใชในโรงงานแปรรูปผลไม และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอื่นๆ ในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงคของการวิจัย
วิธีดําเนินการทําวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

ออกแบบแอพพลิเคชั่นชอฟตแวรสําหรับโลจิสติกสในกิจกรรมสินคาคงคลังของอุตสาหกรรมของผลไมแปรรูป

าลัย

ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลสินคาคงคลังของโรงงานบริษัทจันทบุรี บีฟรุต จํากัด โดยศึ กษากระบวนการการ
ผลิตทุเรียนฟรีซดราย จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหระบบ ER Diagram ของขั้นตอนการผลิตทุเรียนฟรีซดรายในขั้นตอนนี้
ตองทําการนําขอมูล (Data) ที่ไดนํามาแสดงความสัมพันธของระบบโดยการสรางระบบจําลองโดยการอธิบายโครงสราง
ของฐานขอมูลแบบ ER Diagram และอธิบายความสัมพันธขอมูลแบบ (Relationship) เพื่อเปนเอกสารในการสื่ อสาร
ระหวา งนั กออกแบบระบบและนักพัฒนาระบบ เพื่อใหสื่อสารอยา งตรงกันโดยออกมาเปนรูป ภาพแสดงระบบจําลอง
ดังกลาว จากนั้นพัฒนาแอพพลิเคชั่นสตอคสินคา โดยเริ่มจาก 1) ออกแบบหนาจอ และออกแบบการทํารายงาน และ
การประมวลผลสินคาคงคลัง 2) การพัฒนาระบบงาน (Development) 3) การทดสอบ (Testing) ทดสอบการใชงาน
ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศสินคาคงคลังเพื่อใหระบบมีความครบถวน โดยแบงการทดสอบออกเปนจํานวน 3 ครั้ง
ดังตอไปนี้ ครั้งที่ 1 ทดสอบระบบการจัดเก็บขอมูลสินคา ขอมูลสมาชิก ขอมูลการขาย ขอมูลการสั่งซื้อ พบวา โปรแกรม
สามารถจัดเก็บขอมูลพื้นฐานได ครั้งที่ 2 ทดสอบระบบขอมูลการขาย ขอมูลการสั่งซื้อ และการออกรายงานตองความ
ตองการของผูใชครบถวนหรือไม พบวา โปรแกรมสามารถรายงานผลของขอมูลไดอยางถูกตอง ครั้งที่ 3 ทดสอบความ
สมบูรณของระบบทั้งหมด พบวา ระบบสามารถตรวจสอบขอมูลยอนกลับไดทั้งหมดและรายงานผลไดอยางถูกตอง

ผลการวิจัย

มห

าวิท
ย

ศึกษากระบวนการผลิต
การศึกษากระบวนการผลิตคณะผูวิจัยไดเขาไปลงพื้นที่ศึกษา กระบวนการผลิตทุเรียนฟรีซดราย กระบวนการ
ผลิตที่กลาวมานี้จะตองมีการเก็บขอมูล เกี่ยวกับการผลิต แตละขั้นตอนและมีการประมวลผลของกระบวนการผลิต
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิตทุเรียนฟรีซดราย

มห

าวิท
ย

าลัย

เมื่อศึกษากระบวนการผลิตแลว คณะผูวิจัยจึงไดทํา การเก็บ ขอมูลขั้นตอนการผลิตทุเรีย นฟรีซดรายในการ
บันทึกขอมูลของสินคา ดังภาพที่ 1 เริ่มจากการรับวัตถุดิบโดยพนักงานจะไปรับวัตถุดิบจากคลังเก็บวัตถุดิบทุเรียนที่รับซื้อ
มาจากซัพพลายเออร และบันทึกขอมูลของล็อตทุเรียนที่เบิกมาใชโดยจะมีการตั้งรหัสของล็อตวัตถุดิบ เพื่อใหงายตอการ
จดจําและการตรวจสอบ และนําไปเขาระบบการปอกหลังจากนั้นมีการคํานวณน้ําหนักกอนปอกและหลังลอก ขั้นตอน
ตอไปหลังจากทําการปอกเสร็จแลวนําไปเขาตูแชเย็นใหทุเรียนแข็งตัวกอนนําไปแชก็ไดมีการบันทึกน้ําหนักหลังจากปอก
จึงจะนําไปฝากแชได ขั้นตอนตอไปเมื่อทุเรียนแข็งตัวแลวพนักงานจะนําไปหั่นใหพอดีและนําไปเขากระบวนการฟรีซดราย
เพื่อใหทุเรียนแหงและกรอบ เขาฟรีซดรายไดที่แลวจะบันทึกขอมูลและประมวลผลของขอมูลวาน้ําหนักหายไปเทาไหร
ขั้นตอนตอไป คือ การคัดแยกและประมวลผลของการเสียหายของวัตถุดิบ หลังจากที่ทุเรียนฟรีซดรายที่สมบูรณแบบและ
จะนําไปจัดเก็บรอบรรจุการรอบรรจุนี้จะคํานวณผลรวมที่ไดจากการผลิต และนําไปบรรจุเปนสินคาสําเร็จรูป ประมวลผล
ที่ไดจากสินคานี้ก็เปนอันเสร็จสิ้น
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสตอคสินคา
หลัง จากที่ คณะผู วิจั ยได ทํ า การเก็ บ รวบรวมข อ มู ลของกระบวนการผลิตจึ งไดอ อกแบบและพั ฒนาระบบ
ซอฟตแวร ดวยทฤษฎี ER Diagram โดยเชื่อมโยงความสัมพันธตางๆ ของกระบวนการผลิตอยางมีเหตุและผลใหงาย
ตอการบันทึกและประมวลผลขอมูล
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3. ฝากแช

ราช
ภัฏ
รำไ
5. ฝากแช

6. ฟรีซดราย

7. บรรจุรอคัดแยก

8. คัดแยก

าลัย

บันทึก
- Lot ที่ผลิต
-วันที่จัดเก็บ
-จํานวน (kg)
-ผูบันทึก
-หมายเหตุ

บันทึก
-Lot วัตถุดิบ
-วันที่ฝากแช
-จํานวน (kg)
-ผูบันทึก
-หมายเหตุ

พพ

2. ปอกเปลือก

4. หั่น

บันทึก
- Lot วัตถุดิบ
-วันที่ฟรีซดราย
-จํานวน (kg)
-ผูบันทึก
-ของเสีย(kg)
-หมายเหตุ

รรณ
ี

1.รับวัตถุดิบ

บันทึก
-วัตถุดิบทุเรียน
-วันที่รับเขา
-Lot ที่รับเขา
-จํานวน (kg)
-ผูรับวัตถุดิบ
-วัตถุดิบประกอบ
-หมายเหตุ
-ของเสีย (kg)

9. จัดเก็บรอบรรจุ

าวิท
ย

10. สินคาสําเร็จรูป

บันทึก
-Lot ที่ผลิต
-คัดแยกเกรด
-วันที่
-จํานวน (kg)
-ผูบันทึก
-หมายเหตุ
-ของเสีย (kg)

บันทึก
-ชื่อสินคา
-Lot ที่ผลิต
-จํานวน (kg)
-วันที่บันทึก
-ผูตรวจสอบ
-จํานวนกลอง
-จํานวนชิ้น
-ผูบันทึก
-หมายเหตุ

มห

ภาพที่ 2 แผนการปรับปรุงการบวนการผลิตทุเรียนฟรีซดราย
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(ข)

ราช
ภัฏ
รำไ

(ก)
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ภาพ (ก) แสดง ER Diagram ขั้นตอนการผลิต ในสวนนี้จะแสดงถึงแบบบันทึกของกลุมผูใชงาน ซัพพลายเออร ลูกค า
การตั้งคา การเก็บรักษาและใบบิลสินคา ภาพ (ข) แสดง ER Diagram ในสวนนี้จะแสดงถึงแบบบันทึกของ สต็อกสินคา
การบันทึกขอมูลสินคา และประเภทสินคา

(ง)

(ค)

มห

าวิท
ย

ภาพ (ค) แสดง ER Diagram ในสวนนี้จะแสดงถึงแบบบันทึกของ ผูใชงาน แบบบันทึกสต็อกสินคา การบันทึกระยะเวลา
และแบบบันทึก ล็อตสินคา ภาพที่ (ง) แสดง ER Diagram ในสวนนี้จะแสดงถึงแบบบันทึกของ ขั้นตอนการทอด ขั้นตอน
การอบ การแชแข็ง ขั้นตอนการปอก ขั้นตอนการทําขาวเหนียวทุเรียนและการบรรจุกลอง ภาพที่ (จ) แสดง ER Diagram
Diagram ขั้นตอนการผลิตในสวนนี้จะแสดงถึงแบบบันทึกของ การซื้อขาย ขอมูลผูใชงาน ล็อตสินคา ขั้นตอนฟรีซดราย
ขั้นตอนคัดแยกและการบรรจุภัณฑ การออกแบบโปรแกรมใชซอรฟแวร โปรแกรมที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมดวย
ภาษาในการเขียนเวบ HTML5 และประมวลผลเวบ PHP และ ระบบการจัดการฐานข อมู ล MySQL และเว็ บโฮสติ้งที่
สนับสนุน Cloud Hosting (Server ที่ติดตั้ง Web Appplication) ขอมูลที่ใชในการออกแบบประกอบดวย ขอมูลการ
คลังสินคา ขอมูลการผลิต ขอมูลจัดซื้อ ภาพ (ฉ) คือไดเขียนโปรแกรมออกมาในการใชงานจริงเริ่มตนดวยการเขาสูระบบ
ของผูใชงาน ขั้นตอนแรกใหกรอกชื่อผูใชงานตอไปใหกรอกรหัสผานเพื่อเขาสู
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(ฉ)

ราช
ภัฏ
รำไ

ใสรหัสเขาสูระบบหนาตางนี้จะทําการเขา
ระบบ ผูใชจะตองใสรหัสผาน
ชื่อผูใช : admin
รหัสผาน : admin และคลิกเขาสูระบบ

าวิท
ย

าลัย

(จ)

(ช)

มห

ภาพ (ช) คือหนาบอรดรายงาน จะมีการรายงานผลการผลิตวามีการผลิตในสวนใด รายงานในเรื่องของพนักงานวา
มีพนักงานมาทํา งานจํานวนเทาใด รายงานจํานวนของสินคาคงคลังมีการนํา ไปใชจํานวนเทาไหรและมีการเพิ่มเขามา
จํานวนเทาไหร จากภาพ (ซ) เปนหนาของขอมูลสินคา จะแสดงใหเห็นถึงรายการสินคา และแสดงจํานวนของสินคาแต
ละชนิดที่คงเหลือในคลังสินคา วาสินคานั้นเหลือ จํานวนเทาไหร คิดเปนกี่เปอรเซ็นต ภาพ (ฌ) หนาขอมูลพนักงานจะ
แสดงประวัติการเขาทํา งานของพนักงาน โดยมีการบงบอกวันเดือนปที่เขาทํางาน แผนกในการทํางาน สถานะในการ
ทํางาน และที่อยูของพนักงาน ภาพ (ญ) หนาเมนูดําเนินการ โดยจะแสดงเมนูในการใชงานของโประแกรมถาตองการใช
งานในเมนูไหนใหคลิกเลือกเมนูนั้น เมื่อคลิกเลือกเขาไปแลวระบบจะทําการรันโปรแกรมไปในหนาที่ตองการใชงานที่เลือก
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(ซ)
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(ฌ)

(ญ)
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(ฎ)

ภาพ (ฎ) หนาขั้นตอนการผลิต การใชงานในหนา นี้จะใหบันทึกขอ มูลกระบวนการผลิต โดยระบุขอมูลตามขั้นตอน
ตัวอยางเชน ขั้นตอนการปอกทุเรียนจะมีใหระบุขอมูลดังนี้ 1. เลขที่ลอ็ ตวัตถุดิบ 2. น้ําหนักกอนปอก (kg) 3. น้ําหนักหลัง
ปอก (kg) 4. จํานวนเนื้อของทุเรียน (kg) 5. ของเสีย (kg) 6. หมายเหตุ

มห

าวิท
ย

าลัย

แผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตทุเรียนฟรีซดราย ในสวนของขั้นตอน ที่ 1 เปนการรับวัตถุดิบหรือการเบิก
วัตถุดิบเขามาใชในกระบวนการผลิต ไดมีการเพิ่มแบบบั นทึกวัตถุดิบที่รับเขา มาเพื่อทราบถึงวัตถุดิบที่รับเขา มา คื อ
ทุเรียน และจะเพิ่มวันที่รับวัตถุดิบเขามาใช พนักงานจะระบุวันที่รับเขาเพื่อใหงายตอการสืบคนยอนหลัง โดยมีการตั้ง
รหัสล็อตวัตถุดิบพนักงานจัดตั้งรหัสล็อตวัตถุดิบจากวันที่รับเขาเพื่อใหงายตอการจดจําและการคียขอมูลลงไปในโปรแกรม
ตอไปคือการบันทึกจํานวนวัตถุดิบที่รับเขาวามีจํานวนที่รับเขามานั้นมีทุเรียนทั้งหมดกี่กิโลกรัมและจํานวนที่รับมาเสียหาย
เทาไหร จะมีชองหมายเหตุ เชน ของเสียเกิดจากอะไรในกระบวนการนี้จะใหระบุชื่อผูที่รับวัตถุดิบชื่อคือใคร ในสวนของ
ขั้นตอนนี้ใชเวลาบันทึกขอมูลในโปรแกรมควบคุมล็อตสินคา ขั้นตอนที่ 2 การปอกทุเรียนในขั้นตอนนี้จะไมมีการบันทึก
ขอมูลเมื่อพนักงานปอกทุเรียนเสร็จก็จะนําทุเรียนไปฝากแชเพื่อรอพนักงานจากแผนกตอไปนําไปผลิต ขั้นตอนตอไป คือ
การหั่นพนักงานจะไปนําวัตถุดิบมาจากตูฝากแชเพื่อทําการหั่นในขั้นตอนนี้จะไมมีการบันทึกขอมูล เมื่อพนักงานหั่นเสร็จ
จะนํา ไปฝากแชอีกหนึ่งรอบคือ ขั้นตอนที่ 3 จะมีการบันทึกในสวนของวันที่ฝากวา ฝากในวันที่เทา ไหร จํา นวนที่ฝาก
หลังจากทําการปลอกและหั่นแลวน้ําหนักเหลือจํานวนกี่กิโลกรัม ผูบันทึกคือใครในสวนของขั้นตอนนี้ใชเวลาบันทึกและ
ประมวลผลในโปรแกรมไป ขั้นตอนตอไปคือ ฟรีซดราย การบันทึกและประมวลผลในกระบวนการฟรีซดรายนั้นเริ่มจาก
การคียล็อตวัตถุดิบแลวขอมูลทั้งหมดจะปรากฎในขั้นตอนนี้ จะบันทึกในสวนของวันที่เขาฟรีซดรายวาเปนวันที่เทาไหร
จํานวนหลังจากทําการฟรีซดรายแลวเหลือกี่กิโลกรัม โดยโปรแกรมจะประมวลผลและหักลบออกมา ระยะเวลาที่ใชในการ
บันทึกลงโปรแกรม การบรรจุคัดแยกเกรดขั้นตอนนี้จะนําวัตถุดิบที่เขาฟรีซดรายแลวมาเก็บใสในกลองเพื่อรอคัดแยกเกรด
ในสวนนี้จะไมมีการบันทึก ฉะนั้นโปรแกรมจะทําการรันขามไป ขั้นตอนตอไปคือการคัดแยกเกรดพนักงานจะมีการเก็บ
ขอมูลลงในโปรแกรมวาคัดแยกออกมาแลวแตละเกรดจะมีน้ําหนักจํานวนเทาไหรและเสียหายไปเทาไหร จะมีชองหมาย
เหตุวาเสียหายเพราะอะไร ในสว นของขั้นตอนการจัดเก็บรอบรรจุ พนักงานจะคียรหัสล็อตเขา ไปเพื่อดูวาผลผลิตที่ได
ออกมามีจํานวนเทา ไหร และนํา ไปจัดเก็ บ โดยจะระบุวันที่จัดเก็บ ผูบันทึกคือใคร ขั้ นตอนสุดทา ยคือ สินคา สํ าเร็จรูป
พนักงานจะนําสินคาไปบรรจุภัณฑ เมื่อคียล็อตสินคาเขาไปจะทราบถึงผลผลิตและทําการบรรจุภัณฑ จะมีการบันทึกใน
เรื่องของวันที่บรรจุภัณฑเพื่อใหทราบถึงวันที่ผลิตสินคา และบันทึกการตรวจสอบสินคาตรงตามที่คาดหรือไม โปรแกรม
ที่พัฒนาขึ้นมาสามารถลดความผิดพลาดของขอมูลและชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสตอคสินคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
170
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปและอภิปรายผล

ขอเสนอแนะการวิจัย
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พพ
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จากการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้คณะผูวิจัยได เข าไปลงพื้นที่ศึกษากระบวนการผลิ ตทุ เรียนฟรีซดราย บริ ษัท
ประสบปญหาไมสามารถสรุปขอมูลสินคาคงเหลือใหตรงกับการเบิกจายจริงได โดยมีการบันทึกขอมูลแบบมือหรือการจด
บันทึกลงในสมุดจึงทําใหเกิดความลาชาในเรื่องของเวลาและความผิดพลาดของขอมูล อีกทั้งยังมีปญหาของพนักงาน คือ
การหยิบวัตถุดิบทุเรียนมาใชผิดลอต โดยการนําวัตถุดิบลอตที่ไดมีการนําเขามาทีหลังมาใชในการผลิตแทนล็อตที่เขามา
กอนและทําใหเกิดการเนาเสียของวัตถุดิบทุเรียนและไมสามารถนํามาเขากระบวนการผลิตได จึงทําใหเกิดความเสียหาย
ทางดานตนทุนการผลิตแกปญหาของบริษัทจันทบุรีบีฟรุต จํากัด คณะผูวิจัยจึงออกแบบซอฟตแวรในการพัฒนาระบบ
สินค าคงคลัง เริ่มจากการวิเคราะหปญหาและสาเหตุเก็บและรวบรวมขอมูลวิเคราะหป ญหาและนํ าทฤษฎี การสร าง
ฐานขอมูล ER diagram มาใชในการออกแบบโครงสรางของขอมูล เพื่อที่จะนําไปใหผูพัฒนาซอฟตแวรพัฒนาออกมาใช
กับทางบริษัทจันทบุรีบีฟรุต จากการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถประมวลผลและแสดงรายละเอียดของ
วัตถุดิบที่เริ่มจากการรับซื้อวัถตุดิบตางๆ เพื่อมาใชในการผลิตและบันทึกขอมูลในสวนวัตถุดิบตางๆ ที่ใชในกระบวนการ
ผลิตทั้ง 10 ขั้นตอนอยางครบถวน เพื่อสามารถตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไดทุกขั้นตอน และบันทึกเปน
สินคาสําเร็จรูปตามจํานวนลอตที่ถูกตองโปรแกรมจึงชวยลดความผิดพลาดของขอมูลและตัดสตอคสินคาตรงตามรับเขา
เบิกจายสินคาคงเหลือไดถูกตองสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสตอคสินคาคงคลังของบริษัทไดจริง

ผูประกอบการควรมีปายบงบอกตําแหนงการใชสินคาเพื่องายตอการคนหาสินคาและใชสินคาตามล็อตสินคาที่
เขากอนอยางถูกตอง
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การออกแบบสรางรถพนสารของเหลวสําหรับสวนผลไมระยะทรงพุมชิด
The Design of a Sprayer for High Density Orchards
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พพ

งานวิจัยนี้เปนการนําเสนอการออกแบบสรางรถพนสารของเหลวเพื่อใชทดแทนแรงงานสําหรับสวนผลไมที่มี
ระยะทรงพุมชิด ผลจากการทดสอบพบวา สามารถใชงานแทนการใชงานงานคนไดเปนอยา งดี โดยใชความเร็วในการ
เคลื่อนที่ที่เหมาะสม เทากับ 5 กิโลเมตรตอชั่วโมง ไดระยะทาง 110 เมตร ปริมาณตนที่พนได 38 ตน อัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง 0.936 ลิตรตอชั่วโมง และการกระจายตัวของละอองสารของเหลว 76.406 ละอองตอตารางเซนติเมตร โดยการ
ใชงานต อครั้งสามารถประหยัดตนทุน ไดเทากับ 898.57 บาท เมื่อเที ยบกับ การใชแรงงานคน และสามารถคืนทุนได
ในระยะเวลา 6.326 ป จึงเปนที่นาสนใจในการลงทุนในการจัดสรา งรถพนสารของเหลวเพื่อทดแทนการใชแรงงานคน
สําหรับสวนผลไมที่มีระยะทรงพุมชิด
คําสําคัญ: การออกแบบ, รถพนสาร, ทรงพุมชิด

Abstract

บทนํา

าลัย

This research aims to present the design of an orchard sprayer to replace manpower in high
density orchards. The experiment revealed that the orchard sprayer was operated effectively and
smoothly. The appropriate speed was 5 km/hour with the distance of 110 meters. The number of
plants covered was 38. The dispersion of liquid droplets was 76.406 aerosol per square centimeter.
Each operation of this sprayer managed to save THB 698.716 compared to those of the manpowered
one. The payback period was 8.136 year. Accordingly, it is intriguing to invest in the fabrication of this
orchard sprayer to replace manpower in high density orchards.
Keywords: Design, Sprayer, High Density Orchard
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จันทบุรีเปนจังหวัดที่ประชากรสวนใหญทําสวนผลไมเปนอาชีพหลัก เชน มังคุด ทุเรียน เงาะ สละ ลําไย และ
ลองกอง ตลาดหลักเปนการสงออกไปตางประเทศเปนสวนมาก เนื่องจากมีราคาสูงกวาตลาดภายในประเทศ แตเนื่องจาก
มีมาตรฐานเงื่อนไขการสงออก ตัวอยางเชน มังคุดตองมีข นาดไดตามมาตรฐานตองมีผิวมันไมเปนกาก และหู ผลตองมี
สีเ ขี ยว จึ ง จะสามารถส งออกตา งประเทศได เกษตรกรส ว นใหญจึงนิย มใช สารเคมี ใ นการป อ งกั นและกํ าจั ดศั ตรู พื ช
(เธียรชัย สันดุษฎี, 2542) และชีวภาพเพื่อปองกันกําจัดโรคแมลงชนิดตางๆ รวมไปถึงการบํารุงเสริมธาตุอาหารทางใบ
เพื่อใหผลไม มีขนาดไดตามมาตรฐานเพื่อการสงออก เครื่องพ นสารเคมีจึงเป นเครื่ องมือชนิดหนึ่ งที่มีความจํา เปนมาก
ในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม (กิตติชัย เลิศกาญจนวงศ, 2551) ดั งนั้นการพ นสารเคมีและชี วภาพจึ งมีความ
จําเปนอยางยิ่งในขบวนการผลิตผลไมใหมีคุณภาพ แตเนื่องจากปญหาที่เกษตรกรพบตลอด คือ ปญหาการขาดแคลน
แรงงานเนื่องจากแรงงานที่เป นคนไทยสว นมากจะไปรับ จางในภาคอุตสาหรรมเป น ส วนใหญ (พี ระ บุ นนาค, 2555)
ประกอบกับสวนผลไมมีอายุมากกวา 20 ปขึ้นไป ทําใหมีขนาดความสูงตนเกิน 10 เมตร และเปนการปลูกระยะทรงพุมชิด
คือ เปนระยะที่ปลายกิ่งของไมผลสานติดกัน โดยวัดชองระหว างแถวปลูกจากกึ่ งกลางลําตนจะมีระยะไม เกิน 6 เมตร
ทําใหเครื่องพนสารทั่วไปที่มีขนาดใหญเกินกวาระยะปลูก ไมสามารถเขาทํางานได ทําใหใชไดเพียงแตแรงงานคนเทานั้น
โดยในแตละครั้งตองใชแรงงานคนอยางนอย 3 คน โดยหนึ่งคนคุมเครื่องคอยผสมและเติมน้ํายา หนึ่งคนคอยลากสาย
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1. เพื่อออกแบบสรางรถพนของเหลวใชทดแทนแรงงานคนในสวนผลไม
2. เพื่อทดสอบสมรรถนะการทํางานของรถพนสารของเหลว
3. เพื่อวิเคราะหจุดคุมทุนเชิงเศรษฐศาสตร
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และอีกคนถือหัวพน (พีระ บุนนาค, 2555) ทําหนาที่ จากปญหาที่กลาวมาทําใหทางคณะผูวิจัยมีแนวคิดในการออกแบบ
และสร างรถพนสารของเหลวตางๆ เชน สารเคมี สารชี ว ภาพ และปุยน้ําทางใบเพื่ อ แก ป ญหาสํ าหรับ การขาดแคลน
แรงงาน และสวนผลไมระยะทรงพุมชิด

วิธีดําเนินการวิจัย

าลัย
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1. การออกแบบสรางรถพนสารของเหลว
ในขั้ นตอนการออกแบบสรา งเครื่ อ งพ นสารของเหลวจะเป นขั้ นตอนที่ สํา คัญ เช นเดี ยวกั น เพื่ อ ให สามารถ
แกปญหาเรื่องแรงงาน และใชไดกับสวนผลไมแบบระยะทรงพุมชิดไดอยางมีประสิทธิภาพ มีอายุการใช งาน คาใชจาย
งบประมาณในการจัดทําที่คุมคา โดยมีขอกําหนดในการพิจารณาออกแบบดังตอไปนี้ ขนาดรถมีความกวางไมเกิน 1 เมตร
เพื่อใหสามารถเคลื่อนที่ระหวางแถวไดสะดวก ระยะเสาพนสารของเหลวสูง 6.5 เมตร จากพื้นดิน มีหัวพนสารติดกับเสา
พนทั้ง 2 ขาง ขางละ 3 หัว เปนหัวพนชนิดกรวยที่ผลิตในประเทศ มุมพน 80 องศา และใชปมพนชนิดลูกสูบความดัน
10-40 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร อัตราการไหล 14 ลิตรตอนาที (ทัศนัย ภูพิพัฒน, 2545) มีเครื่องยนตตนกําลัง 660
ซีซี 3 สูบ การขับเคลื่อนเปนแบบ 4 ลอ เพื่อกันลื่นใชลอยางเปนดอกแบบกางปลา และตองสามารถใช งานไดสะดวก
มีตนทุนในการผลิตไมสูงมาก

าวิท
ย

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของรถพนสารของเหลว

มห

2. ขั้นตอนวิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมพื้นที่สวนผลไม เพื่อใชเปนสถานที่ทดลองการทํางานของรถพนสารของเหลว และจัดเก็บ
ขอมูลในที่นี้คณะผูวิจัยไดใชสวนมังคุดขนาด 8 ไร มีจํานวนมังคุดทั้งหมด 300 ตน อายุตน 20 ปความสูงของตน โดยเฉลี่ย
อยูที่ 8 เมตร โดยมังคุดระยะทรงพุมชิดนั้นจะมีปลายกิ่งขอมทรงพุมที่ติดกันจะตองทําการทําการตัดแตงปลายกิ่งมังคุดที่
ชนกันใหเปนชองวาง ขนาดประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อใหแขนพนสารของเหลวสามารถผานไดและพื้นที่ในการวิ่งของ
รถพนสารของเหลวจะตองไมมีสิ่งกีดขวางจําพวกทอน้ําหรือกิ่งแหงที่หลนตามพื้น
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ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของระยะทรงพุมชิดมีทรงพุมติดกัน และหลังการตัดแตงชองระยะหางทรงพุมของตนมังคุด
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2.2 วิธีการทดลอง โดยกอนการทดสอบสมรรถนะการทํางานของรถพนสารของเหลวนั้นจะทําการตรวจ
ความพรอมของรถพนสารของเหลวใหอยูในสภาพพรอมใชงานและใหรถพนสารของเหลวทดสอบวิ่งไปตามชองระยะหาง
ของตนมังคุดที่ทําการตัดแตงระยะเตรียมเอาไวพรอมกอนหนานี้แลว และใชน้ําเปลา ในการทดสอบ โดยมี การกํ าหนด
เงื่อนไขและขั้นตอนในการทดสอบดั้งนี้
2.2.1 กําหนดความเร็วในการเคลื่อนที่ในการทดสอบเปน 5, 10 และ 15 กิโลเมตรตอชั่วโมง
2.2.2 ปรับความดันของปมพนที่ 25 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
2.2.3 ปรับอัตราการไหลของหัวฉีดใหฝอยละอองมีระยะความยาว 2 เมตร
2.2.4 จํานวนแถวในการพนครั้งละ 2 แถว
2.2.5 บันทึกอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง อัตราการสิ้นเปลืองสารของเหลว การกระจายตัวละอองสาร

มห

าวิท
ย

ภาพที่ 3 ลักษณะของแนวการเคลื่อนที่ของรถพนสารของเหลว และการปรับความดันของปมพนสาร

ภาพที่ 4 แสดงการทดสอบการพนสารของเหลว
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ภาพที่ 5 แสดงการกระจายตัวของละอองสารของเหลว

ผลการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

1. ผลการทดสอบสมรรถนะการทํางาน
การทดสอบการทํางานของรถพนสารของเหลวหลังจากไดดําเนินการออกแบบจัดสราง และวางแผนการทดลอง
เรียบรอยแลว ทําการทดลองการทํางานในสวนผลไมในการวิจัยครั้งนี้ใชเปนสวนมังคุด โดยจดบันทึกผลการทดลอง และ
หาคาเฉลี่ยจากการทดสอบ จํานวน 3 ครั้ง เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะห
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบโดยเฉลี่ย
การเคลื่อนที่
(กิโลเมตร/ชั่วโมง)

อัตราการสิ้นเปลืองสาร
ของเหลว (ลิตร/ชั่วโมง)

อัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง (ลิตร/ชั่วโมง)

5
10
15

6.793
3.554
1.352

0.936
0.966
0.983

การกระจายตัวของละอองสาร
(ละออง/ตารางเซนติเมตร)
76.406
62.883
51.460

มห

าวิท
ย

าลัย

จากตารางผลการทดสอบการทํางานของรถพนสารของเหลว พบวา ที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ 5, 10 และ 15
กิโลเมตรตอชั่วโมง ไดระยะทาง 110, 230 และ 250 เมตร จํานวนตนที่พนได 38, 78 และ118 ตน อัตราการสิ้นเปลือง
สารของเหลว 6.793, 3.554 และ 1.352 ลิตรตอชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 0.936, 0.966 และ 0.983 ลิตรตอ
ชั่วโมง และการกระจายตัวของละอองสารของเหลว 76.406, 62.883 และ 51.460 ละอองตอตารางเซนติเมตร โดยเฉลี่ย
จากผลการทดสอบ พบวา การใชความเร็วในการเคลื่อนที่เทากับ 5 กิโลเมตรตอชั่วโมง มีอัตราการกระจายตัวของสาร
ของเหลวอยู ที่ 76.406 ละอองตอตารางเซนติเมตร ครอบคลุ มทั่ว ใบพื ชกว า การใชความเร็ว อื่นๆ จึง เป นความเร็ วที่
เหมาะสมที่สุด
2. ผลการวิเคราะหจุดคุมทุนเชิงเศรษฐศาสตร
ตนทุนในการสรางรถพนสารของเหลวโดยรวมทั้งสิ้นอยูที่ 56,850 บาท และมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลง
0.936 ลิตรตอชั่วโมง โดยใชความเร็วในการเคลื่อนที่ 5 กิโลเมตรตอชั่วโมง ซึ่งเปนความเร็วที่เหมาะสม และใชเวลาในการ
ทํางานเทากับ 6 ชั่วโมง คิดเปน 5.616 ลิตร โดยใชน้ํามันเบนซินในการทดสอบอยูที่ลิตรละ 27 บาท คิดเปนเงินเทากับ
151.632 บาท และตนทุนกับการใชแรงงานคนในการพนสารของเหลว มีคาปมพ นยาขนาด 1 นิ้ ว 3 สูบ คิ ดเป นเงิน
9,800 บาท โดยใชจํานวน 3 คน มีคาจางและคาอาหารกลางวันอยูที่ 400 บาทตอคนตอวัน คิดเปน 1,200 บาท และการ
ใช พ ลั ง งานไฟฟ า เพื่อ ขับ มอเตอร ห มุน ป ม พ น สารของเหลวใน 1 วั น คิด เป นค า ไฟฟ า เท า กั บ 50.348 บาท เมื่ อ คิ ด
เปรี ยบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร พบวา การในใชรถพนสารของเหลวใน 1 วัน สามารถประหยั ดกว าการใช แรงงานคน
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เทา กั บ 898.57 บาท และภายใน 1 ป ของฤดูการของการทํ าเกษตรจํ าเปนจะต องพ นสารของเหลวจํ านวน 10 ครั้ง
โดยประมาณจากต นทุนในการสรา งเทียบกับ อั ตราการประหยัดการใชแ รงงานคนทํ าให จะสามารถคื นทุ นได ภ ายใน
ระยะเวลา 6.326 ป

สรุปผลและอภิปรายผล

ขอเสนอแนะการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

ผลการทดสอบการใชงานรถพนสารของเหลวสําหรับสวนมังคุดที่ออกแบบสรางขึ้นสามารถทํางานแทนการใช
งานงานคนไดเปนอยางดี โดยใชความเร็วในการเคลื่อนที่ท่เี หมาะสมเทากับ 5 กิโลเมตรตอชั่วโมง ไดระยะทาง 110 เมตร
จํา นวนต นที่พนได 38 ต น อั ตราการสิ้ นเปลื องเชื้ อ เพลิ ง 0.936 ลิ ตรต อ ชั่วโมง และการกระจายตั ว ของละอองสาร
ของเหลว76.406 ละอองตอตารางเซนติเมตร โดยการใชงานในแตละครั้งสามารถประหยัดตนทุนไดเทากับ 898.57 บาท
เมื่อเปรียบเทียบในเชิงเศรษฐศาสตรกับการใชแรงงานคน และสามารถคืนทุนไดในระยะเวลา 6.326 ป จึงเปนที่นาสนใจ
ในการลงทุนในการจัดสรางรถพนสารของเหลวใชสําหรับสวนผลไมที่มีระยะทรงพุมชิด โดยไมตองตัดตนไมออกเพื่อจัด
แถวใหมสาํ หรับผลไมที่มีอายุเกิน 30 ป สูงตั้งแต 6 เมตร ขึ้นไป เพียงตัดแตงแคเฉพาะปลายกิ่งเทานั้น
การวิจัยครั้งนี้เปนการออกแบบและสรางรถพนสารของเหลว เพื่อนํามาใชทดแทนแรงงานคนนั้นสามารถลด
จํานวนการใชแรงงานได 2 คน โดยเหลือการใชแรงงานเพื่อควบคุมรถเพียง 1 คน ทําการทดสอบในสวนมังคุด ใชความเร็ว
ในการเคลื่อนที่เทากับ 5 กิโลเมตรตอชั่วโมง เปนความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีการกระจายตัวของ
ละอองสารของเหลว 76.406 ละอองตอตารางเซนติเมตร เปนการกระจายตัวของละอองสารสามารถครอบคลุมพื้นที่ใบ
ของมังคุดไดมากที่สุดเมื่อเทียบกับความเร็วตางๆ และอยางไรก็ตามในการใชงานจริงผูใชสามารถเลือกใชความเร็วในการ
เคลื่อนที่เดินหนาหรือถอยหลังรถพนสารไดตามความตองการ
1. ในสวนความสูงของเสาพนควรพัฒนาปรับปรุงใหสามารถปรับระดับความสูงได
2. ควรพัฒนาใหสามารถบรรทุกสารของเหลวไดมากกวา 1,000 กิโลกรัม จะทําใหไมตองหยุดผสมสารพนบอยครั้ง
3. ควรเพิ่มหองสําหรับผูบังคับเพื่อปองกันอันตรายจากสารเคมีในขณะพน
4. ควรทดลองใชกับไมผลชนิดอื่นๆ อีก เชน ทุเรียน ลองกอง และ เงาะ

าลัย

เอกสารอางอิง

มห
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ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
Dormitory Management System for Rajamangala University of
Technology Tawan-ok Chanthaburi Campus

บทคัดยอ

พพ

จักริน แสนสิงห, ทรงวุฒิ บุญสง, สมมาตร พรหมพุฒ
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

ราช
ภัฏ
รำไ

วัตถุประสงคของการดําเนินงานวิจัยนี้ 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 2) เพื่อลดตนทุนคาใชจายคากระดาษในกระบวนการทํางาน ผูวิจัยไดพัฒนาระบบดวยภาษา PHP,
MySQL กระบวนการทํางานหลักของระบบ ประกอบดวย 2 สวน คือ 1. ผูดูแลระบบ จัดการขอมูลหลักสําหรับการใชงาน
ระบบ 2. เจา หนาที่ จัดการกระบวนการทํา งานประจํา วั นและเดือน ประกอบด วย การบั นทึกการเข าพั ก การบั นทึ ก
รายการคาน้ํา คา ไฟฟา การบันทึกประวัติการยื มคืน ทะเบียนบาน การบันทึ กพฤติ กรรมของนักศึกษา การรั บชํ าระ
คาบริการ และการออกรายงาน ผลการดําเนินงานพบวา โปรแกรมสามารถทํางานไดถูกตองตรงตามความตองการของ
ผูใชระบบโดยผานการทดสอบจากผูใช จากการคํานวณสามารถลดคาใชจายจากการเก็ บขอมูลคาใชจายเปรี ยบเทียบ
ขอมูลในระยะเวลา 4 เดือน และสามารถลดคาใชจายได 1,200 บาท
คําสําคัญ: บริหารจัดการหอพัก, จันทบุรี, หอพักนักศึกษา

Abstract

บทนํา

าลัย

This research aims 1) to develop the dormitory management system of Rajamangala University
of Technology Tawan-Ok 2) to reduce paper usage in the work process. The management system was
developed by PHP, MySQL. The main process of the system consisted of 2 parts. The first one was the
system administrator who managed the primary data for the system. The second comprised the staff
who managed daily and monthly routines including recording the numbers of students staying in a
dorm, water and electricity bills, borrow and return of the house registration, student’s behaviors,
payment, and issuing reports. The study found that the system worked well and precisely in accordance
with the needs of the users. In addition, the system managed to reduce the cost by 1,200 THB
compared to the operation costs in the past 4 months.
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เทคโนโลยีเขา มามีบ ทบาทในการบริ หารจัดการในด านตา งๆ ภายในองค กรทั้ งภาครัฐ และเอกชน การนํ า
เทคโนโลยี สารสนเทศมาประยุกตใ ชในชีวิตประจํ าวันใหเกิดประสิท ธิภ าพในการทํา งาน พร อมความถู กตอ งแม นยํ า
เชื่อถือได สะดวก รวดเร็ว ทันตอความตองการของผูใชงาน และประโยชนสูงสุดเปนสิ่งสําคัญยิ่ง
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (มทร.ตะวันออก.วข.จันทบุรี )
ตั้งอยูเลขที่ 131/151 หมูที่ 10 ตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เปนหอพักนักศึกษาที่เปดใหบริการ โดย
คิดคาเช าหองพั กแบบรายเดือนและแบบรายเทอม ใหกับ นักศึกษา มทร.ตะวันออก.วข.จั น ทบุรี มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย อุ ปกรณอํา นวยความสะดวกตา งๆ ภายในหองพั กมีการบริการและสวั สดิ การตา งๆ เช น เรื อนรับรองแขก
โทรศั พท สนามกีฬา เครื่องซักผาหยอดเหรี ยญ ที่ จอดรถยนต รถจักรยานยนต เป นต น ในการบั นทึ กขอ มูลต างๆ ที่
เกี่ยวกับลูกคาและหองพัก ไมไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการหอพัก ซึ่งทําใหเกิดปญหา
ในการทํา งานกอ ให เกิดความลาชา และเกิดข อผิดพลาดหลายประการ โดยการจั ดเก็บ ข อมู ลจะบั นทึกลงในกระดาษ
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บันทึกขอมูลนักศึกษา ขอมูลการเชา ขอมูลการจอง ขอมูลการรับชําระคาหอง ขอมูลการแจงหนี้ ขอมูลการยายหองพัก
ขอมูลการคืนหองพัก ขอมูลหองพัก ขอมูลผูดูแลหอพัก
จากระบบงานเดิมที่ประสบปญหาตางๆ ดังที่กลาวมา จึงมีแนวคิดในการนําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาใชใน
การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มทร.ตะวันออก.วข.จันทบุรี เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหมีความสะดวก รวดเร็ว โดยลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงาน การสืบคนขอมูล ลดความผิดพลาดในการทํางานของเจาหนาที่

วัตถุประสงคของการวิจัย

พพ

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2. เพื่อลดตนทุนคาใชจายคากระดาษในกระบวนการทํางาน

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยอาศัยการพัฒนาระบบตามขั้ นตอนวงจรการพั ฒนาระบบ
(Systems Development Life Cycle: SDLC) ในรู ป แบบ Prototyping based Methodology ซึ่ ง มี ก ารพั ฒ นา
ตามลําดับขั้นตอนตอไปนี้
1. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study)
จากป ญ หาดั งกลา ว ผูวิ จัยไดแนวคิ ดในการพั ฒ นาระบบที่ สามารถบริ หารจั ดการหอพั ก นั กศึ กษา โดยนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเขาดวยกัน มีการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา 2 ประการดวยกัน คือ
1.1) ความเปนไปไดดานเทคนิค (Technically Feasibility)
การศึกษาดานความเปนไปไดดา นเทคนิค มีการวิเคราะหผลกกระทบตางๆ ที่จะเกิดขึ้นและเทคโนโลยีที่
เลือกใชพัฒนาระบบ ภาษาที่ใชในการพัฒนาระบบ ฐานขอมูลที่ใชในการจัดเก็บขอมูล
1.2) ความเปนไปไดดานการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility)
การศึกษาความเปนไปไดในการปฏิบัติงาน ได ศึกษาเทคนิคการคํา นวณคาเช าหอพั กหรื อการคิ ด
คาปรับการชําระคาเชาลาชา
2. การวิเคราะห (Analysis)
เปนขั้นตอนการรวบรวมเอกสาร และนํามาศึกษาเพื่อไปสูการแกไขปญหา โดยวิเคราะหขอมูลปจจัยของหอพัก
นักศึกษา ในสวนของการออกแบบจะแสดงถึงการออกแบบขั้นตอนระบบการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
3. ขั้นตอนการทํางาน
Use case Diagram แผนภาพแสดงถึงความสามารถของระบบแตละกลุมงาน โดยกลุมงานจะมีผูใชงาน บงชี้
อยางชัดเจน
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มห

าวิท
ย

ภาพที่ 1 Use Case ระบบการบริหารจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี
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ภาพที่ 2 แผนภาพความสัมพันธตารางขอมูล ระบบการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

ผลการวิจัย

มห

าวิท
ย

ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวั นออก วิท ยาเขตจันทบุรี ได ถู ก
พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับ การใชงานของผูใชจากความตองการของผูใชระบบ โดยการดํา เนินงานมีความสะดวก และเกิด
ประสิทธิภาพกับผูใช โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
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ภาพที่ 3 หนาบันทึกขอมูลการลงทะเบียนนักศึกษา
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ภาพที่ 4 หนาแสดงขอมูลการลงทะเบียนนักศึกษา
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ภาพที่ 5 หนาบันทึกขอมูลการลงทะเบียนเขาหองพัก

มห

ภาพที่ 6 หนาบันทึกขอมูลการชําระคาเชาหองพัก
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ภาพที่ 7 หนาบันทึกขอมูลหนวยมิเตอรเพื่อคํานวณคาเชาหองพัก

มห

ภาพที่ 8 หนาบันทึกขอมูลการชําระคาเชาหองพัก
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ภาพที่ 9 หนาแสดงขอมูลพฤติกรรมนักศึกษา

าวิท
ย

ภาพที่ 10 หนาแสดงขอมูลการยืม-คืนทะเบียนบาน

สรุปและอภิปรายผล

มห

การพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพักขึ้นมานั้น ทางคณะผูจัดทําไดมีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหอพักตางๆ เพื่อ
ทําการเก็บขอมูลที่จําเปนในการนํามาใชพัฒนาระบบ ไมวาจะเปนขอมูลพนักงาน ขอมูลหองพัก ขอมูลนักศึกษา ขอมูล
การเชา ขอมูลประเภทหองพัก ดานการรับชําระเงิน การออกใบแจงหนี้ การออกใบเสร็จ เพื่อนํามาทําการวิเคราะหถึง
ปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใชในการพัฒนาระบบ การพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการหอพักครั้งนี้ ทางคณะผูจัดทําไดใช
โปรแกรม Microsoft Visual Studio เปนเครื่ องมือ ในการพั ฒนาระบบโดยใชภาษา PHP และใช โปรแกรม MySQL
เปนฐานขอมูล
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เมื่อทําการศึกษาขอมูลของระบบบริหารจัดการหอพักอยางละเอียดแลว ทางคณะผูจัดทําไดทําการออกแบบ
หนาจอของแตละเมนูขึ้น โดยการออกแบบหนาจอจะคํานึงถึงการใชงานของผูใชระบบ ซึ่งแตละหนาจอจะออกแบบ เพื่อ
ใหงายตอการใชงาน เมื่อทําการออกแบบหนาจอเสร็จแลว คณะผูจัดทําไดทําการเขียนโปรแกรม
ผลการดําเนินงานพบวา โปรแกรมสามารถทํางานไดถูกตองตรงตามความตองการของผูใชระบบ โดยผานการ
ทดสอบจากผูใช จากการคํานวณสามารถลดคาใชจายจากการเก็บขอมูลคาใชจายเปรียบเทียบขอมูลในระยะเวลา 4 เดือน
และสามารถลดคาใชจายได 1,200 บาท

พพ

ขอเสนอแนะการวิจัย

เอกสารอางอิง
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1. ควรปรับ ปรุงรูปแบบการบันทึกขอมูลจากเดิมที่เปนระบบออฟไลน ใหเปนระบบแบบออนไลน เพื่อใหผูใช
สามารถบริหารจัดการระบบใหมีประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้น
2. ควรเพิ่มฟงกชันการบริหารจัดการสวนของแมบาน และคาบริการสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหอพัก เพื่อใหเปน
ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษาครบวงจร
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ระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท
On-line Reservation System for Market Booths in
Chanthaboon Orchard Festival

บทคัดยอ

พพ
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คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
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การพัฒนาระบบการจองบูธ ออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และการศึกษาประสิทธิภาพของระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท
คณะผูวิจัยไดพัฒนาระบบตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก อาจารย เจาหนาที่
และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวคอมพิวเตอร เปนกลุมทดสอบผูใชระบบ จํานวน 52 คน พบว า ประสิทธิภาพของ
ระบบ ภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยที่ 4.40 ซึ่งแบงเปนรายดานไดดังนี้ ดานความเหมาะสมดานการ
ทํางานของระบบ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.52 อยูในระดับมากที่สุด ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ มีคา เฉลี่ยอยูที่ 4.35
อยูในระดับมาก ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ เฉลี่ยอยูที่ 4.30 อยูในระดับมาก ดานความสะดวกรวดเร็ว
ในการทํางานของระบบ 4.35 อยูในระดับมาก และดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.48 อยูใน
ระดับ มาก จากผลการประเมินพบวา ระบบจัดการรานคางานราชมงคลรักษเหลืองจันท ชวยทํ าใหผูใชสามารถบริหาร
จัดการเอกสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว ลดเวลาในการดําเนินงาน สามารถชําระเงินในจองบูธได
สะดวกรวดเร็วและถูกตอง
คําสําคัญ: ระบบการจองบูธออนไลน, ราชมงคล, จันทบรูณ, รักษเหลืองจันท

Abstract

าวิท
ย

าลัย

The develop on-line reservation system of market booths in Chanthaboon Orchard Festival,
Rajamangala University of Technology Tawan-OK, Chanthaburi Campus, and study the efficiency of the
on-line reservation system developed by Systems Development Life Cycle (SDLC). The samples
consisted of 52 lecturers staff and students from the department of computer science were used as
the system testers. The results revealed that the average efficiency at a high level, an average was 4.50.
Which can be divided into following aspects, regarding the suitability of the system, the averages were
at 4.52 at the highest level, Accuracy of the work of the system With an average of 4.35 at a high level,
Convenient and easy to use system Average at 4.30 in a high level, The convenience in working in the
system is at 4.35 at the high level and the system security has an average of 4.48 at a high level. The
evaluation found that the reservation system assisted its users in managing documents, accessing
information, reducing time, and making accurate and convenient on-line payment.
Keywords Reservation, Rajamangala, Chanthaboon, Orchard Festival

บทนํา

มห

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัดงานราชมงคลรักษเหลืองจันทวันดอกไมบาน
เริ่มครั้งแรก ในป พ.ศ. 2544 และจัดติดตอกันเปนประจํา ทุกป ในชวงเดือนกุ มภาพั นธ ซึ่ งป พ.ศ.2562 นี้เปนปที่ 18
การจัดกิจกรรมและการดําเนินงานทุกสวนงานโดยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี ไมมีการจางออแกไนเซอรจากภายนอก โดยเฉพาะในสวนของการจองพื้นที่ขายสินคาภายในงานราชมงคลรักษ
เหลืองจันท จากสวนงานสิทธิประโยชนตลอด 18 ปท่ีผานมา ปญหาที่พบคือ 1) มีความยุงยากในขั้นตอนการจองพื้นที่
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2) กระบวนการที่ลาชา การดําเนินการจองพื้นที่รานคาของผูที่ตองการจองรานคาตองโทรศัพทเขามาสมัคร หรือมาสมัคร
ดวยตนเองเพื่อจองพื้นที่กับสวนงานสิทธิประโยชน หรือเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของในการจองพื้นที่รานคา การสมัครเพื่อจอง
พื้นที่ตองมีเอกสารหลักฐานของผูสมัครมีจํานวนมาก ยากตอเก็บขอมูล การคนหาขอมูลและการคัดเลือกรานคา 3) การ
ชําระเงินของรานที่ผานการคัดเลือกแลว ตองมีการแจงยังผูคาขายวารานคานี้ไดผานการคัดเลือกแลว จึงสามารถดําเนินการ
ชําระเงิน 4) การตรวจสอบแผนผังของรานคาและโซนต างๆ มีจํานวนรานคาที่มาจับจองพื้นที่ ขายสินคาของแตละปมี
จํานวนไมเทากัน ขนาดของพื้นที่เตนและจํานวนบูธมีการเปลี่ยนแปลงทุกป ทําใหการจัดพื้นที่หรือบูธรานคา จึงตองมีการ
จัดบูธและออกแบบโซนรานคาทุกป ซึ่งในการดําเนินงานปท่ี 18 นี้ โซนรานคาแบงออกเปน 10 โซน คือ โซนตนไม โซน
อุปกรณการเกษตร โซนปุยและเคมีภัณฑ โซนสัตวเลี้ยง โซนเบ็ดเตล็ดอาหาร (ของฝาก/ของกิน) โซนเบ็ดเตล็ด (สินคา
ทั่วไป) โซนผาพื้นเมือง (ผาไหม/ผาฝาย) โซนเฟอรนิเจอร โซนศูนยอาหาร โซนเครื่องจักกลการเกษตรและมอเตอรโชว
5) ผูที่มาทองเที่ยวในงานไมทราบวารานคาที่ขายสินคามีกี่โซน กี่ประเภทและตั้งอยูบริเวรใดของงาน
ผูพัฒนาจึงเล็งเห็นถึงความสํา คัญในการนําเทคโนโลยี สารสนเทศ มาออกแบบและพั ฒนาระบบการจองบูธ
ออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท ซึ่งสามารถชวยแกปญหาการจองพื่นที่ และใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะ
เวลาในการดําเนินการจองพื้นที่ ลดกระบวนการชําระเงิน และไดแผนผังของงานรักษเหลืองจันท ซึ่งชวยใหผูที่มาทองเที่ยว
ในงานและบุคลากรคนหาโซนรานคาไดอยางถูกตอง เปนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผูใชงานระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย ผูพัฒนาแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พัฒนาระบบการจองบูธ
ออนไลนงานราชมงคลรักษเหลื องจันท และระยะที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพการจองบูธ ออนไลน งานราชมงคลรั กษ
เหลืองจันท
ระยะที่ 1 พัฒนาระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท ตามขั้นตอนวงจรการพัฒนาระบบ
(Systems Development Life Cycle : SDLC) ในรู ป แบบ Prototyping Methodology ซึ่ ง มี การพั ฒ นาตามลํ า ดั บ
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความเปนไปไดของระบบ (Feasibility study)
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห (Analysis)
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (Design)
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาระบบ (Development)
ขั้นตอนที่ 5 การติดตั้งและนําไปใช (Installation)
ขั้นตอนที่ 6 บํารุงรักษา (Maintenance)

มห

1. ศึกษาความเปนไปไดของระบบ (Feasibility study)
จากการที่ผูพัฒนาพบปญหาในการจองบูธรานคาของงานราชมงคลรักษเหลือง ปญหาที่พบ คือ 1) มีความ
ยุงยากในการจองพื้นที่ 2) กระบวนการที่ลาชา การดําเนินการจองพื้นที่รานคาของผูท่ตี องการจองรานคาตองโทรศัพท
เขามาสมัครหรือมาสมัครดวยตนเอง เพื่อที่จะจองพื้นที่กับสิทธิประโยชนหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวขางในการจองพื้นที่รานคา
ในการสมัครเพื่อจองพื้นที่ตองมีเอกสารหลักฐานของผูสมัครมีจํา นวนมาก ยากต อเก็ บขอมูล การคนหาขอมูลและการ
คัดเลือกรานคา 3) การชําระเงินรานที่ผานการคัดเลือกแลว ตองมีการแจงยังผูคาขายวารานคานี้ไดผานการคัดเลือกแลว
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จึ่งจะทําการชําระเงิน 4) ตรวจสอบแผนผังของรานคาและโซนตางๆ มีจําวนวนรานคาที่มาจับจองพื้นที่ขายสินคาของแต
ละปมีจํานวนไมเทากันทําใหการจัดพื้นที่หรือบูธรานคา
1.1 ความเปนไปไดทางดานเทคนิค (Technical Feasibility)
การศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิคมีการวิเคราะหผลกระทบตางๆ ของการสรางระบบใหม โดยนํา
เทคโนโลยีที่เลือกใชมาพัฒนา ระบบจัดการรานคางานราชมงคลรักษเหลืองจันท และภาษาที่ใชในการพัฒนา ไดแก ภาษา
PHP, HTML โปรแกรม Visual Studio Code และ Git ฐานขอมูลที่ใชในการจัดเก็บขอมูล My SQL
1.2 ความเปนไปไดทางดานการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility)
ความเปนไปไดทางดานการปฏิบัติงาน ไดศึกษาเทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบโดบเนนการ
ออกแบบสวนติดตอผูใชงานงายตอการใชงาน
2. การวิเคราะห (Analysis)
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบจัดการรานคางานราชมงคลรักษเหลืองจันทนั้น ผูวิจัยไดวิเคราะห
กระบวนการทํางาน และความตองการ การทํางานของระบบ โดยใชแผนภาพ UML ในการแสดงขั้นตอน และการทํางาน
ของระบบ ดังตอไปนี้
2.1 Use case Diagram
แผนภาพ Use Case แสดงถึงความสามารถของระบบแตละกลุมงาน โดยกลุมงานจะมีผูใชงานบงชี้
ชัดเจน

ภาพที่ 1 Systems Development Life Cycle : SDLC บอกขั้นตอนการดําเนินงาน

มห

3. การออกแบบ (Design) ขั้นตอนการออกแบบเปนขั้นตอนการนําผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะห มาพัฒนา
เปนแบบจําลองทางกายภาพ (Physical Model) ใหสอดคลองกันโดยการออกแบบ จะเริ่มจากสวนของอุปกรณและ
เทคโนโลยีตางๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นํามาพัฒนา การออกแบบจําลองขอ มูล (Data Model) การออกแบบ
รายงาน (Output Design) การออกแบบจอภาพ (Input Design) การออกแบบผังระบบ (System Flowchart) การ
ออกแบบฐานขอมูล (Database Design) และการออกแบบจอภาพในการติดตอกับผูใชงาน (User Interface)
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4. การพัฒนา (Development) ขั้นตอนการพัฒนาเปนขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมที่ไดทําการวิเคราะห
และออกแบบไว ดวยการสรางชุดคําสั่งหรือเขียนโปรแกรมเพื่อการสรางระบบงาน โดยโปรแกรม ที่ใชจะตองพิจารณาใช
ภาษาที่เหมาะสมและสามารถพัฒนาตอได ในขั้นตอนการพัฒนานี้ พิจารณาใชComputer Aided Software Engineering
ตางๆ ในการพิจารณา เพื่อเพิ่มความสะดวก ตรวจสอบหรือแกไขใหรวดเร็ว และเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน
5. การติดตั้งและนําไปใช (Installation) เปนการติดตั้งระบบเพื่อการใชงานจริงภายหลังที่ไดผาน การทดสอบ
จนมีความมั่นใจแลววาระบบสามารถทํางานไดจริงและตรงกับความตองการของ ผูใชระบบเปนขั้นตอนของการปรับปรุง
แกไขระบบหลังจากที่ไดมีการติดตั้งและใชงานแลว ซึ่งอาจเกิดจากปญหาของโปรแกรม (Bug) หรือเกิดจากความตองการ
ของผูใชงานทีต่ องการเพิ่มโมดูลในการทํางานอื่นๆ
6. บํารุงรักษา (Maintenance) การบํารุงรักษา ไดแก การแกไขโปรแกรมหลังจากการใชงานแลว สาเหตุที่
ตองแกไขโปรแกรมหลังจากใชงานแลว สาเหตุที่ตองแกไขระบบสวนใหญมี 2 ขอ คือ 1) มีปญหาในโปรแกรม (Bug) และ
2) การดําเนินงานในองคกรหรือธุรกิจเปลี่ยนไป จากสถิติของระบบที่พัฒนาแลวทั้งหมดประมาณ 40% ของคาใชจายใน
การแกไขโปรแกรม เนื่องจากมี "Bug" ดังนั้นนักวิเคราะหระบบควรใหความสําคัญกับการบํารุงรักษา ซึ่งปกติจะคิดวาไมมี
ความสําคัญมากนัก
ระยะที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท การสรางเครื่องมือในการ
วิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผูใชงานระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โดยสรางแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 มีจํานวน 8 ขอ เกี่ยวกับ
ขอมูลพื้นฐานผูใชระบบ ตอนที่ 2 มี 15 ขอ คําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ และตอนที่ 3 เกี่ยวกับขอเสนอแนะ

มห

าวิท
ย

าลัย

การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท
สําหรับบุคลกร เจาหนาที่และผูใชทั่วไป ไดใชงานระบบจัดการรานคางานราชมงคลรักษเหลืองจันท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โดยการศึกษาประสิทธิภาพของระบบจากกลุมผูใชระบบ จากการสุมแบบเจาะจง
ไดแก อาจารยและเจาหนาที่ และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 52 คน พบวา ประสิทธิภาพของระบบ
ภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยที่ 4.40 ซึ่งแบงเปนรายดานไดดังนี้ ดานความเหมาะสมดานการทํางาน
ของระบบ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.52 อยูในระดับมากที่สุด ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.35 อยูใ น
ระดับมาก ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ มีคา เฉลี่ยอยูที่ 4.30 อยูในระดับมาก ดานความสะดวกรวดเร็ว
ในการทํางานของระบบ 4.35 อยูในระดับมาก และดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.48 อยูใน
ระดับมาก โดยไดระบบการระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท ดังนี้

ภาพที่ 2 หนาระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท
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ภาพที่ 3 หนาสมัครสมาชิก เพื่อสมัครเขามาจองบูธรานคา

มห

าวิท
ย

าลัย

ภาพที่ 4 หนาคัดเลือกรานคา admin ทําการเลือกรานคาที่จะนํามาขายภายในงาน

ภาพที่ 5 หนารานคาที่ผานการคัดเลือกแลว
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ภาพที่ 6 หนารานคาที่ผา นการคัดเลือกแลวกําหนดโซน

มห
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ภาพที่ 7 หนาเพิ่มโซนรานคา Admin สามาเพิ่มโซนรานคาได
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ภาพที่ 8 หนาแสดงการเพิ่มโซนรานคา
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ภาพที่ 9 เพิ่มขอมูลรายละเอียดสินคา

ภาพที่ 11 หนาแจงชําระการโอนเงิน
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ระบบการจองบูธ ออนไลนงานราชมงคลรักษเหลือ งจันท จัดทําขึ้นเพื่ อใชในการเก็ บขอมู ลผูคาขายที่จํา เป น
ในการนํามาใชพัฒนาระบบ ทั้งขอมูลผูคาขาย ขอมูลการจองพื้นที่ การออกใบจอง และชวยในตัดสินใจคัดเลือกรานคาที่
เขามาขายสินคาภายในรานของงานราชมงคลรักษเหลืองจันท (นางประทุม สุดใจ, 2558) ซึ่งมีรานคาจํานวนมากเขามา
สมัครจับจองพื้นที่ในงานเพื่อขายสินคา ซึ่งสามารถชวยแกปญหาการจองพื่นที่ และการลดระยะเวลาในการดําเนินการ
จองพื้นที่ ลดตนทุนการใชวัสดุสิ้นเปลือง ลดกระบวนการชําระเงิน ไดนํามาทําการวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาระบบ ในการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการรานของงานราชมงคลรักษเหลืองจันทครั้งนี้ ทางคณะ
ผูจัดทําไดใชโปรแกรม Microsoft Visual Studio มาใชในการพัฒนาระบบและใชโปรแกรม AppServe มาใชการจัดการ
ฐานขอมูล
ทําการศึกษาขอมูลของระบบจัดการรานของงานราชมงคลรักษเหลืองจันทอยางละเอียดแลว ทางคณะผูจัดทํา
ไดทําการออกแบบหนาจอของแตละเมนูขึ้น โดยการออกแบบหนาจอจะคํานึงถึงการใชงานของผูใชระบบ ซึ่งแตละหนาจอ
จะออกแบบเพื่อใหงายตอการใชงาน เมื่อทําการออกแบบหนาจอเสร็จ คณะผูจัดทําไดทําการเขียนโปรแกรม พรอมทั้งยัง
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ ระบบการจองพื้นที่ของงานเพิ่มอีกดวย
เมื่อโปรแกรมระบบจัดการรานของงานราชมงคลรักษเหลืองจันทที่คณะผูจัดทํา ไดพัฒนาขึ้นมาจนสําเร็จ และ
สามารถใชงานไดจริง โดยสามารถทํางานตามที่ไดออกแบบระบบงานไว คือ สามารถเก็บขอมูลผูคาขาย ขอมูลการจอง
พื้นที่ การออกใบจอง ขอมูลการชําระเงิน การออกใบเสร็จ การทํางานของโปรแกรมถูกออกแบบมาใหมีความงาย และ
สะดวกตอการใชงาน และเพิ่มความสามารถในการชมงาน เพื่อชวยใหนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวงานและบุคลากรคนหาโซน
รานคาไดอยางถูกตอง เปนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท จัดทําขึ้นเพื่อใชในการเก็บขอมูลผูคาขายที่จําเปนใน
การนํามาใชพัฒนาระบบ ทั้งขอมูลผูคา ขาย ขอมูลการจองพื้นที่ การออกใบจอง และชวยในตัดสินใจคัดเลือกรานคาที่เขา
มาขายสินคาภายในรานของงานราชมงคลรักษเหลืองจันท (นิตย บุหงามงคล, 2558) ซึ่งมีรานคาจํานวนมากเขามาสมัคร
จับจองพื้นที่ในงานเพื่อขายสินคา ซึ่งสามารถชวยแกปญหาการจองพื่นที่ และการลดระยะเวลาในการดําเนินการจองพื้นที่
ลดตนทุนการใชวัสดุสิ้นเปลือง ลดกระบวนการชําระเงิน (สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ และคณะ, 2558) ได นํามาทําการวิเคราะห
ถึงปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ ในการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการรานของงานราชมงคลรักษ
เหลืองจันทครั้งนี้ ทางคณะผูจัดทําไดใชโปรแกรม Microsoft Visual Studio มาใชในการพัฒนาระบบ และใชโปรแกรม
AppServe มาใชการจัดการฐานขอมูล

ขอเสนอแนะการวิจัย

าวิท
ย

1. ควรเพิ่มการสรางแผนผังรานของงานราชมงคลรักษเหลืองจันท เพื่อใหผูใชงานสามารถกําหนดพื้นที่จัดงาน
อัตโนมัติได
2. ควรเพิ่มการออกรายงานแผนผังรานคาทั้งหมด เพื่อผูใชสามารถตรวจสอบรายละเอียดการจองบูธทั้งหมดได
รวดเร็วขึ้น

เอกสารอางอิง

มห
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การผลิตแทงเชื้อเพลิงจากขี้เลื่อยไมเงาะผสมไขจากกระบวนการไพโรไลซิส
The production of the fuel sticks from the sawdust, rambutan,
mixed from the pyrolysis process

บทคัดยอ
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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การผลิตแทงเชื้อเพลิงจากขี้เลื่อยไมเงาะผสมกับไขกระบวนการไพโรไลซิส เปนการทดสอบเพื่อหาอัตราสวนผสม
และคุณสมบัติของแทงเชื้อเพลิงที่ไดจากกระบวนการผลิต ซึ่งอัตราสวนผสม (1:1:1:1) (ขี้เลื่อยไมเงาะ:ไขกระบวนการ
ไพโรไลซิส:แปงมันสําปะหลัง:น้ําเปลา) โดยน้ําหนัก เปนอัตราสวนผสมที่ดีที่สุด และนําไปทําการอัดแทงโดยใชกระบวนการ
อัดเย็น พบวา แทงเชื้อเพลิงที่ไดมีขนาด 5x10 เซนติเมตร มีรูปรางที่สมบูรณไมแตกราว มีคาความสามารถเชิงวัสดุในการ
ผลิ ต แท ง เชื้อ เพลิ ง ได 49.09 กิ โลกรั มตอ ชั่ ว โมง มี น้ํ าหนั ก เฉลี่ ย ต อ แท ง เชื้ อ เพลิ ง 150.30 กรั ม และหลั ง จากผ า น
กระบวนการอบไลความชื้นแลวน้ํา หนักเฉลี่ยตอแทงเหลือ 137.10 กรั ม ซึ่งผลการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM ค า
ความชื้นของแทงเชื้อเพลิง รอยละ 8.78 ปริมาณเถา รอยละ 11.40 ปริมาณคารบอนคงตัว รอยละ 55.5 และทําการ
ทดสอบหาคาความรอนพบวาไดคา ความรอน 5,639 แคลลอรีตอกรัม ตามมาตรฐาน ASTM: Coal and Coke, 2010,
Volume 05.06 โดยพบวา เปนไปตามมาตรฐาน มผช. 238/2547 และทําการทดสอบระยะเวลาการเผาไหม พบว า
ใชเวลา 2 ชั่วโมงจึงเผาไหมหมด
คําสําคัญ: ไพโรไลซิส, ขี้เลื่อยไมเงาะ, คาความรอน

Abstract

าวิท
ย

าลัย

The study aim production of the fuel sticks from Sawdust, Rambutan is mixed with the process
of pyrolysis. It is a test to find the ratio of ingredients and properties of the fuel rods that are produced
in the production process, which is the ratio (1:1:1:1) (Sawdust, Rambutan: The process of the pyrolysis:
the Tapioca Starch: water) by weight, the best combination of ingredients, and to make the pellets
using the cold-pressed process. The fuel sticks that have a size of 5x10 cm have a completely different
shape. It has a material capacity to produce a fuel bar. 49.09 kg per hour has an average weight per
fuel bar 150.30 g, and after the drying process, the average weight per stick is 137.10 grams, which
results by ASTM, the humidity of the fuel bar. 8.78 percent Ash content 11.40 percent fixed carbon
content. The 55.5 percent and the test of the Heat found Heat 5,639 calories per gram According to
ASTM: Coal and Coke, 2010, Volume 05.06, found to comply with the standard. 238/2004 and the
combustion period tests found that it took 2 hours to burn out.
Keywords: Pyrolysis, Sawdust, Rambutan, Calorific value

บทนํา

มห

ปจจุบันการทําการเกษตรนั้นสวนใหญนั้นมักจะมีวัสดุเหลือทิ้งจํานวนมาก ซึ่งเศษวัสดุเหลานี้สามารถนําไปใช
ประโยชนดานตางๆ ได เชน การนําเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาพัฒนาและใชประโยชนทางด านพลังงานในรูป
เชื้อเพลิงอัดแทงโดยเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร และยังเปนการเพิ่มแหลงผลิตพลังงาน
ทดแทนฟน ซึ่งชวยทําใหลดปญหาการตัดไมทําลายปา ซึ่งเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรนั้นสามารถนํามาทําเปนพลังงาน
ทดแทนที่มีศักยภาพแทนถานและฟนในครัวเรือนได โดยการผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทง คาความรอนของวัสดุทางการเกษตร
แมว าจะมีคา นอยกว า เนื้อไม แตถา นํามาอั ดเปนแทงเพื่ อ เพิ่ มความหนาแน น ก็ สามารถใหคา ความร อนได ในปริ มาณ
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ใกลเคียงกับฟนจากไมเนื้อแข็งได (งานพัฒนาพลังงานจากไม, 2550) เชน การอัดแทงเชื้ อเพลิ งจากเศษเหลือ ทิ้งจาก
กระบวนการผลิตใบจาก ซึ่งใหคาความรอนถึง 5,547 แคลลอรีตอกรัม (สุนันทา และอุษา, 2560) และเชื้อเพลิงอัดแทง
จากขี้เถา แกลบผสมซังขาวโพดและกะลามะพรา ว ซึ่งใหคาความร อนเฉลี่ย 6,000-6,900 แคลลอรี ตอกรัม (อภิ รักษ ,
2551) ดังนั้นการนําเศษวัสดุทางการเกษตรมาอัดเปนแทง จึงเปนแนวทางเพิ่มเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนไมได เพื่อนํามาใชเปน
เชื้อเพลิงอีกทางหนึ่งได
ซึ่งทางผูวิจัยมีแนวคิดที่จะศึกษาการนําไขที่เหลือจากกระบวนการไพโรไลซิสและขี้เลื่อยไมเงาะมาอัดเปนแทง
เพื่อใหไดผลผลิตและคุณภาพสูงสุด โดยทําการทดลองอัดเชื้อเพลิงดวยวิธีการอัดแทงแบบอัดเย็น โดยใชไขเหลือทิ้งจาก
กระบวนการไพโรไลซิสผสมเศษขี้เลื้อยไมเงาะแปงมันสําปะหลังและน้ําเปนวัตถุดิบ มาทําการหาอัตราสวนที่เหมาะสม
และทําการอัดขึ้นรูปแทงเชื้อเพลิงจากไขเหลือทิ้งในกระบวนการไพโรไลซิส เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะสงผลใหเกิด
การใชประโยชนจากไขเหลือทิ้งในกระบวนการไพโรไลซิสและเศษไมงาํ ที่เหลือจากการตัดแตงกิ่งใหเกิดประโยชนมากที่สุด

วัตถุประสงคของการวิจัย
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1. เพื่อผลิตแทงเชื้อเพลิงจากขี้เลื่อยไมเงาะผสมกับไขในกระบวนการไพโรไลซิส
2. เพื่อทดสอบคุณสมบัติของแทงเชื้อเพลิง

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

มห

าวิท
ย

าลัย

1. พลังงานทดแทน (Alternative Energy) หมายถึง พลังงานที่ใชแทนน้ํามันเชื้อเพลิงสามารถแบงตามแหลง
ที่มาไดเปน 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหลงที่ใชแลวหมดไป อาจเรียกวา พลังงานสิ้นเปลื้อง เชน ถานหิน แกส
ธรรมชาติ หินน้ํามันและทรายน้ํามัน เปนตน และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเปนแหลงพลังงานที่ใชแลวสามารถ
หมุนเวียนนํามาใชไดอีก เรียกวา พลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานแสงอาทิตย ลม ชีวมวล น้ําและไฮโดรเจน เปนตน
1.1 ชีวมวล (Biomass) หมายถึง วัตถุหรือสสารที่ไดจากสิ่งมีชีวิต เชน ขาวสาร รํา แกลบ และฟางขาง
ไดมาจากตนขาวและมูลสุกรไดมาจากการเลี้ยงสุกร เปนตน แตในทางตรงกันขามน้ํามันดิบกาซธรรมชาติ และถานหิน
ไดมาจากการทับถมซากพืชและสัตวเปนระยะเวลาหลายรอยลานป ไมถือวาเปนชีวมวล เพราะไมไดมาจากสิ่งมีชีวิตอีก
ความหมายหนึ่งของชีวมวล คือ เปนแหลงกักเก็บพลังงาน เนื่องจากพืชตองอาศัยแสงอาทิตยในการสังเคราะหแสงและ
เจริญเติบโต จากนั้นแปรเปลี่ยนสภาพเปนของแข็ง เชน เศษไม ขาวโพด และตนออย หรือแปรสภาพเปนของเหลว เชน
น้ํายางพารา น้ํามันพืช ไบโอดีเซล และเอทานอล จะเห็นวาชีวมวลมีความหมายคอนขางกวาง ชีวมวลบางชนิดเหมาะที่
นํามาบริโภคมากกวาพลังงานเพื่อใหมีความเขาใจยิ่งขึ้น ไดนิยามความหมายชีวมวลในที่นี้วา “เศษวัสดุเหลือใชจากการ
แปรรูปสินคาทางการเกษตรหรือจากเก็บเกี่ยว”
ซึ่งองคประกอบของชีวมวลหรือสสารทั่วไป จะแบงออกเปน 3 สวนหลัก คือ
1. ความชื้น (Moisture) หมายถึง ปริมาณน้ําที่มีอยู ชีวมวลสวนมากจะมีความชื้นคอนขางสูง เพราะเปน
ผลผลิตทางการเกษตร ถาตองการนําชีวมวลเปนพลังงานโดยการเผาไหม ความชื้นไมควรเกินรอยละ 50
2. ส วนที่ เผาไหม ได (Combustible substance) ส วนที่เผาไหมได จะแบ งออกเป น 2 ส วน คื อ Volatiles
matter และ Fixed Carbon Volatiles matter คือ สวนที่ลุกเผาไหมได งาย ดังนั้นชี วมวลใดที่มีคา Volatiles matter สูง
แสดงวาติดไฟไดงาย
3. สวนที่เผาไหมไมได คือ ขี้เถา (Ash) ชีวมวลสวนใหญจะมีขี้เถาประมาณรอยละ 1-3 ยกเวนแกลบและ
ฟางขาว จะมีสัดสวนขี้เถาประมาณรอยละ 10-20 ซึ่งจะมีปญหาในการเผาไหมและกําจัดพอสมควร (ชีวมวล Biomass,
2549)
1.2 เชื้อเพลิงอัดแทง (Briquetted Fuel) คือ เชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่ไดจากวัสดุที่มีความหนาแนนต่ําใหเปน
วัสดุที่มีความหนาแนนสูง เชน วัส ดุจากการเกษตรต างๆ โดยกระบวนการผลิ ตแท งเชื้ อ เพลิง ทั้ งแบบที่ ใชความร อ น
(อัดรอน) และแบบไมใชความรอน (อัดเย็น) จากนั้นนําวัสดุมาอัดแทงเชื้อเพลิง จะไดเชื้อเพลิงที่สะดวกสําหรับการนําไปใช
งานและสามารถนําเศษวัสดุเหลือใชตางๆ มาอัดแทงเชื้อเพลิงได (ศศิรินทร, 2542)
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1.3 เชื้อเพลิงเขียว (Green fuel) คือ เชื้อเพลิงที่ไดจากการอัดแทง (Briquetting) จากวัสดุชีวมวลตางๆ
ที่ผานการสับใหเปนชิ้นเล็กๆ และอัดเปนแทงในกระบอกเหล็ก การอัดจะกระทําในขณะที่วัสดุมีความชื้นสูงรอยละ 40-60
เพื่อลดแรงอัดและชวยในการจับ ตัวกันเปนแทงใหงายขึ้น การอัดมีทั้งการอั ดสดโดยใชพืชชนิดเดี่ยวกันอัด ซึ่ งจะมีสาร
เหนียวๆ ของพืชเอง เชน เพคติน เยลลาติน กัม เปนตัวประสาน เพราะตัวมันเองไมมีน้ําและยางเหนียวที่เพียงพอหรือ
นอยมาก แทงเชื้อเพลิงที่ไดจากการอัดโดยไมใชความรอนหรือที่เรียกวา แทงเชื้อเพลิงเขียว กอนนําไปใชงานจะตองมีการ
นําไปตากแดดใหแหงเสียกอน โดยเชื้อเพลิงเขีย วเมื่อแห งจะมีรูพรุนทําใหติดไฟงายหรืออาจนํ ามาเผาเปนถานกอนได
(พันธุ ช.,2535)
2. กระบวนการไพโรไลซิส
กระบวนการไพโรไลซิส (pyrolysis) สารที่ไดจากการแตกตัวของวัตถุดิบจะกลับมารวมตัวกันเปนโมเลกุลขนาด
ใหญ ซึ่งอาจจะกลายเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคา ออกจากกระบวนการหรือเปนของแข็งขนเหนียวติดอยูตามอุปกรณตางๆ ได
ดังนั้นภาวะที่ใชในการไพโรไลซิสจะตองขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุดิบที่ใชดวยการมีความรูอยางดีเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ปอนเขา
กระบวนการจะทําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณที่สูงและไมกอใหเกิดผลผลิตที่ไมตองการหรื อกอใหเกิดผลผลิตที่
ทําใหตองหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อทําการซอมแซมอุปกรณ ในบางครั้งอาจมีการเติมไฮโดรเจนหรือไอน้ําเขาในกระบวนการ
ไพโรไลซิสดวย ทั้งเพื่อเปลี่ยนการกระจายตัวของผลิตภัณฑและทําใหผลิตภัณฑที่เปนน้ํามันมีความเสถียรมากขึ้น เนื่องจาก
ไฮโดรเจนจะเขาไปรบกวนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยออกซิเจนที่มีอยูในเนื้อของวัตถุดิบ การเติมน้ําในปริมาณไมมาก
เกินไปเขาไปเปนตัวกลางในกระบวนการไพโรไลซิสจะทําใหไปเพิ่มความดันใหกับกระบวนการทําใหวัตถุดิบเกิดเปนของ
ไหลไดงา ยและทําใหถานที่ไดจากกระบวนการมีคาพื้นที่ผิวสูงขึ้น ในกรณีที่ตองการถานกัมมันตหรือถานดูดซับ
2.1 ผลิตภัณฑจากการไพโรไลซิส
ผลิตภัณฑจากการไพโรไลซิสที่ไดจะออกมาเปน 3 ลักษณะ คือ กาซ ของเหลวและของแข็ง
1) ผลิตภัณฑที่เปนกาซ
ผลผลิตที่เปนกาซที่ไดจากกระบวนการไพโรไลซิสโดยทั่วไปจะขึ้นกับชนิดของวัตถุดิบและตัวแปรตางๆ ที่
ใชในกระบวนการผลิตกาซที่ไดจะมีพวกไฮโดรคารบอนอยูในระดับสูง บางสวนเปนมีเทนและพวกไฮโดรคารบอนที่อิ่มตัว
และไมอิ่มตัวจากกระบวนการเสื่อมสภาพทางความรอนที่สลับซับซอน
2) ผลิตภัณฑที่เปนของเหลว
ในส ว นที่เ ปนของเหลวเปนผลิตภั ณ ฑ ที่มีความตอ งการจากกระบวนการมากที่ สุด ของเหลวที่ ได จาก
กระบวนการไพโรไลซิสแบบชาจะประกอบดวย น้ํา สารประกอบอินทรียตางๆ ไฮโดรคารบอนตั้งแตพวกที่มีคารบอนต่ําๆ
ไปจนถึงพวกที่มีคารบ อนสูงๆ สารประกอบแอลกอฮอล ซึ่งลั กษณะของของเหลวที่ไดจะมีสีเหลื อง สีน้ํา ตาลหรื อสีดํา
ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุดิบตั้งตนและมีน้ําเปนองคประกอบมากกวารอ ยละ 20 ซึ่งน้ําที่มีอยูในของเหลวนั้นมีผลกระทบตอค า
ตางๆ ของของเหลว คือ คาความรอนและคาความหนืดที่ไดอาจจะไมสูงเทาที่ควร ของเหลวที่ไดจะมีคาความเปนกรดดาง
(pH) ต่ํา อยูในชวง 2-3 ซึ่งจะเปนผลมาจากกรดอินทรียที่มีอยูในของเหลว เชน กรดอะซี ติกหรือกรดฟอรมิก เป นตน
ทําใหมีคุณสมบัติที่สามารถกัดกรอนโลหะไดของเหลวจากกระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็วและไพโรไลซิสแบบรวดเร็วจะ
เปนของเหลวที่มีความหนืดสูงกวาของเหลวที่ไดจากกระบวนการไพโรไลซิสแบบชา มีลักษณะสีเหลือง สีน้ําตาลหรือสีดํา
ขึ้ นอยู กับ วั ตถุ ดิบตั้งตน ซึ่งมีน้ํา เปนองค ป ระกอบรอยละ 15-20 โดยปกติ จะไม มีการแยกเฟสกั นเวนแต ขยะที่ ใชจะมี
ความชื้นสูงมากๆ แตกระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็วจะใหปริมาณของเหลวที่มากวากระบวนการไพโรไลซิสแบบรวดเร็ว
นั้นใชอุณหภูมิสูงมากทําใหวัตถุดิบเปลี่ยนสถานอยางเร็วจนกลายเปนกาซมากกวา
3) ผลิตภัณฑที่เปนของแข็ง
ของแข็งที่ไดจากกระบวนการไพโรไลซิสจะเปนจําพวกถานหรือผงคารบอน ซึ่งปริมาณถานที่ผลิตไดจาก
กระบวนการไพโรไลซิสแบบชาอยูที่ปริมาณรอยละ 30-40 ของน้ําหนักวัตถุดิบที่ใช ในขณะที่กระบวนการไพโรไลซิสแบบ
เร็ ว และแบบไพโรไลซิสแบบรวดเร็ว จะได ผลผลิ ตถา นที่ ตํ่ ามากและอาจจะไม ได ถ า นเป นผลผลิตเลย ภายใต สภาวะ
บางสภาวะที่ใช
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3. การอัดแทงเชื้อเพลิง
การอัดกอนเชื้อเพลิงมีวัตถุประสงคหลัก คือ การเพิ่มความหนาแนนใหกับวัสดุทําใหเกิดการจับตัวเปนกอน
ในการอัดกอนเชื้อเพลิงนั้นทําไดทั้งการอัดแหงและการอัดเปยก
3.1 การอัดแหง
เครื่องอัดมีสวนประกอบที่สําคัญ คือ เกลียวหรือสกรู กระบอกไดหรือกระบอกเกลียว ระบบการใหความ
รอนกระบอกไดหรือกระบอกเกลียว นิยมใชขดลวดไฟฟาควบคุมอัตโนมัติและมีระบบระบายความรอนดวยหองเฟอง วัสดุ
กอนการอัดตองผานกระบวนการบดมากอน โดยทั่วไปอาจใชแฮมเมอรมิล (Hammer Mill) ยกเวนแกลบ ในกรณีเครื่อง
อัดมีแรงมาก อาจไมจําเปนตองบดกอนเพราะเครื่องอัดสามารถบด และอัดไปในตัวความชื้นของวัสดุที่บดแลวกอนการอัด
ควรมีคาอยูระหวางรอยละ 7-12 หากมีคาสูงหรือต่ํากวานั้นอาจเกิดการอัดอาจไมไดผลใชแรงอัดสูงประมาณ 77,000 120,000 กิโลนิวตันตอตารางเมตร การบดอัดของวัสดุเกิดจากแรงของวัสดุกับเกลียวและการรีดของกระบอกได กระบอก
ไดจะมีการรีบอยางเหมาะสมและจะตองมีรองหรือเสนเพื่อปองกันการหมุนของวัสดุไปตามเกลียวที่หมุน สวนใหญการอัด
ตองใชความรอนจากภายนอกเพื่อทําใหผนังเซลลละลายใชเปนตัวเชื่อมประสาน การอัดรอน เปนการอัดวัสดุโดยที่วัสดุ
ไมจําเปนตองเปนถานมากอน เมื่ออัดเปนแทงเสร็จแลว คอยนําเขาเตาใหเปนถานอีกครั้งหนึ่งวัสดุที่สามารถผลิตโดยวิธี
การอัดรอน ขณะนี้มี 2 ชนิด คือ แกลบ และขี้เลื้อย เพราะวัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้เมื่อโดนอัด ดวยความรอน จะมีสารในเนื้อของ
วัสดุยึดตัวมันเอง จึงทําใหสามารถยึดเกาะเปนแทงได โดยที่ไมตองใชตัวประสาน โดยที่เครื่องอัดตองเปนเครื่องอัดชนิดอัด
รอน ซึ่งราคาคอนขางสูง
3.2 การอัดเปยก
เครื่องอัด ประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ คือ เกลียว กระบอกเกลียว และกระบอกอั ด ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนขนาดได ความชื้นกอนการอัดขึ้นอยูกับชนิดของพืชโดยทั่วไปมีความชื้นรอยละ 60 จะอัดไดดีแตถาสูงหรือต่ํากวา
อาจจะอัดไดไมดี การอัดใชแรงอัดต่ํากวาการอัดแบบแหงอยางมาก โดยอาศัยยางเหนียวๆ ในพืช ซึ่งจะตองมีระบบให
ความรอนหรือระบายความรอน วัสดุกอนการอัดตองสับเปนชิ้นเล็กๆ แตไมใชการปนหรือบดละเอียดอยางการอัดแหง
ชิ้นสวนของพืชจะมีขนาดใหญ เล็ก ยาว หรือสั้นไปบางก็สามารถอัดได โดยเฉพาะพืชที่มียางเหนียวสามารถอัดไดดกี ารอัด
ยังมีลักษณะเปนการประสานกันของเสนใยพืชดวยเมื่อการอัดเปนแทงแลว แทงเชื้อเพลิ งจะตองนําไปตากแดดใหแหง
กอนนําไปใช ซึ่งแทงเชื้อเพลิงจะมีความหนาแนนประมาณ 600-800 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร เนื้อของแทงเชื้อเพลิงจะ
ถูกอัดเปนเสนๆ หรือชิ้นการรวมตัวไมแนนหรือหลอมเปนเนื้อเดียวกันอยาง กระบวนการอัดแหง แตการจับตัวก็แข็งแรง
ไมเปราะและหักงาย บางกรณีอาจใชตัวประสานจากภายนอกชวย การอัดเย็น เปนการอัดวัสดุที่นํามาผสมกับแปงมันหรือ
วัสดุประสานอื่นๆ โดยทั่วไปจะเปนแปงมัน ถาวัสดุใดมีขนาดใหญ เชน กะลามะพราว เมื่อผานการเผาแลวตองมีเครื่องบด
ใหละเอียดกอน แลวคอยนํามาผสมกับแปงมันและนําในอัตราสวนตามที่ตองการ (ไพทูรย, 2551)
3.3 เครื่องอัดแทงเชื้อเพลิง
3.3.1 เครื่องอัดแทงแบบเกลียว
เปนเครื่องมือที่อัดแทงโดยวัตถุดิบจะถูกปอนผานฮ็อปเปอรและจะถูกอัดโดยเกลียวอัด โดยทั่วไปแลว
เครื่องอัดแทงแบบเกลียวอัด แบงเปน 3 ประเภท คือ เครื่องอัดแทงแบบเกลียวกรวย (Conical Screw Press) จะอั ด
วัตถุดิบผานหัวดายโดยหัวดายแบบเจาะใหเปนรู (Perforated matrix) โดยสวนมากจะทําเปน 2 รู และจะใหผลิตภัณฑที่
มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร สวนความยาวนั้นขึ้นอยูกับมีดที่จะตัด สวนหัวดายแบบรูเดียว (Single-die
matrix) จะใหผลิตภัณฑมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 10 เซนติเมตร (พิมลรัตน, 2549)
ความสามารถเชิงวัสดุ
ความสามารถเชิงวัสดุ หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่กําลังการผลิต โดยทั่วไปมีหนวยเปนปริมาณ
ผลผลิตตอเวลา เชน ตันตอป คันตอวัน น้ําหนักตอเวลา เปนตน (สํานักโลจิสติกส, 2558)
ความสามารถเชิงวัสดุ =

น้ําหนัก (กิโลกรัม)
เวลา (ชั่วโมง)
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4. การหาคาพลังงาน
4.1 การคํานวณหาคาความรอน (ASTM D5865)
ทดสอบโดยวิธี Isoperibol โดยใชสมการการหาคา t ซึ่งเปนอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอยางถูกตองโดยแทนคาลง
ในสมการ

เมื่อ

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

t = tc-ta-r1(b-a)-r2(c-b)
(1)
โดย
a = ชวงเวลาที่ใชในการ ignite (นาที)
B = ชวงเวลาที่อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นรอยละ 60 จากอุณหภูมิเริ่มตน
C = เวลาเริ่มตนของชวงเวลาที่อุณหภูมิกลับมาคงที่ภายหลังการสันดาป (นาที)
ta = อุณหภูมิขณะเริ่ม ignite
tc = Correction Temperature ที่ c
r1 = อัตราการเพิ่มของอุณหภูมใิ นชวง 5 นาที กอนการ ignite
r2 = อัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหวาง 5 นาทีจากเวลา c ถาอุณหภูมิลดลง r2
จะเปนคาลบ คา [ -r2 (c-b) ] จะเปนบวก
นํามาทําการคํานวณแบบ Normal หาคา Gross heat of combustion โดยสมการ
Hg =
(2)
4.2 การวิเคราะหปริมาณความชื้นตามมาตรฐาน (ASTM D3173)
(
)
ปริมาณความชื้น (รอยละ) =
𝑥100
(3)
A = น้ําหนักตัวอยางกอนอบ (กรัม)
B = น้ําหนักตัวอยางหลังอบ (กรัม)
4.3 การวิเคราะหปริมาณเถาโดยวิธีมาตรฐาน (ASTM D3174)
(
)
ปริมาณเถา (รอยละ)
=
𝑥100

A = น้ําหนักของเถาและถวยกระเบื้องดินเผา (กรัม)
B = น้ําหนักของถวยกระเบื้อง (กรัม)
C = น้ําหนักตัวอยางที่ใช (กรัม)
4.4 การวิเคราะหปริมาณสารระเหยตามมาตรฐาน (ASTM D3175)
(
)
น้ําหนักตัวอยางที่หายไป (รอยละ) =
𝑥100

าลัย

เมื่อ

(4)

(5)

A = น้ําหนักตัวอยางกอนเผา (กรัม)
B = น้ําหนักตัวอยางหลังเผา (กรัม)
ปริมาณสารระเหย (รอยละ) = น้ําหนักตัวอยางที่หายไป (รอยละ) – ปริมาณความชื้น (รอยละ)
4.5 การวิเคราะหปริมาณคารบอนคงที่ตามมาตรฐาน (ASTM D3172)
ปริมาณคารบอนคงที่ (รอยละ) = (ปริมาณความชื้น + ปริมาณเถา + ปริมาณสารระเหย) (6)
5. มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (238/2547)
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะถานอัดแทงที่ทําจากผงถานหรือถานเม็ดมาอัดเปน
แทงหรือทําจากวัสดุธรรมชาติมาอัดเปนแทงแลวนํามาเผาจนเปนถาน
2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มีดังตอไปนี้

มห

าวิท
ย

เมื่อ
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2.1 ถานอัดแทง หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําวัตถุดิบธรรมชาติ เชน กะลามะพราว กะลาปาลม
ซังขาวโพด มาเผาจนเปนถานอาจนํามาบดเปนผงหรือเม็ดแลวอัดเปนรูปทรงตามที่ตองการ หรือนําวัตถุดิบธรรมชาติ เชน
แกลบ ขี้เลื่อย มาอัดเปนแทงตามรูปทรงที่ตองการแลวจึงนํามาเผาเปนถาน
2.2 คาความรอน หมายถึ ง พลังงานความรอนที่ได จากการเผาถานหนั ก 1 กรัม มีหน วยเปนแคลอรี่
ตอกรัม
3. คุณลักษณะที่ตองการ
3.1 ลักษณะทั่วไป ในภาชนะบรรจุเดียวกันตองมีรูปทรงเดียวกัน ขนาดใกลเคียงกัน มีสีดําสม่ําเสมอ
ไมเปราะ อาจแตกหักไดบาง
3.2 การใชงาน เมื่อติดไฟตองไมมีสะเก็ดไฟกระเด็น ไมมีควันและกลิ่น
3.3 ความชื้น ตองไมเกินรอยละ 8 โดยน้ําหนัก
3.4 คาความรอน ตองไมนอยกวา 5,000 แคลอรี่ตอกรัม
4. การบรรจุ
4.1 หากมีการบรรจุ ใหบรรจุถานอัดแทงในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง และสามารถปองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับถานอัดแทงได
4.2 น้ําหนักสุทธิของถานอัดแทงในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
5. เครื่องหมายและฉลาก
5.1 ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุถานอัดแทงทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง
รายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงายชัดเจน
1) ชื่อผลิตภัณฑ
2) ชนิดของวัสดุท่ใี ชทํา
3) น้ําหนักสุทธิ
4) เดือน ปที่ทํา
5) ขอแนะนําในการใช
6) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทําพรอมสถานที่ตั้งหรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนในกรณีที่ใช
ภาษาตางประเทศตองมีความหมายที่ตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน
6. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
6.1 รุนในที่นี้ หมายถึง ถานอัดแทงโดยกรรมวิธี ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
6.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
6.2.1 การชักตัวอยา งและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลั กษณะทั่วไป การบรรจุ และ
เครื่องหมายฉลากใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวนไมนอยกวา 3 กิโลกรัม เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยาง
ตองเปนไปตามขอ 3.1 ขอ 4 และขอ 5 จึงจะถือถานอัดแทงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑกําหนด
6.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรั บ สําหรับการทดสอบการใชงาน ความชื้น และคา
ความรอน ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ 6.2.1 แลว จํานวนไมนอยกวา 3 กิโลกรัม เมื่อตรวจสอบตัวอยางแลว
ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3.2 ถึงขอ 3.4 จึงจะถือวาถานอัดแทงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
6.3 เกณฑตัดสิน ตัวอยางถานอัดแทงตองเปนไปตามขอ 6.2.1 และขอ 6.2.2 ทุกขอ จึงจะถือวาถาน
อัดแทงรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
7. การทดสอบ
7.1 การทดสอบลักษณะทั่วไป ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายฉลาก ใหตรวจพินิจ
7.2 การทดสอบการใชงาน ใหทดสอบโดยการจุดตัวอยางถานอัดแทงแลวตรวจพินิจ
7.3 การทดสอบความชื้น ใหใชวิธีทดสอบตาม ASTM D3173
7.4 การทดสอบคาความรอน ใหใชวิธีทดสอบตาม ASTM D5865
7.5 การทดสอบน้ําหนักสุทธิ ใหใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม
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สุนันทา (2559) ไดศึกษาการใชประโยชนของเศษของใบจากเหลือทิ้ง นํามาผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทง โดยมีการ
ใชกาวแปงเปยกเปนตัวประสาน ผานกระบวนการอัดแทงดวยเครื่องมือ พบวา ใบจากสามารถนํามาเผาไดถานใบจาก
มีสีดํา น้ําหนักเบา นํามาบดละเอียดเปนผงถาน ผสมกับกาวแปงเปยก คลุกเคลาใหเขากัน นํามาอัดเปนแทงเชื้ อเพลิง
ซึ่งแทงเชื้อเพลิงที่ไดคงรูปไมแตกหัก เมื่อนําไปตากจนแหง ผลการทดสอบดานศักยภาพพลังงาน พบว า มีคาความรอน
เทากับ 5,547.30±17.20 แคลลอรี่ตอกรัม ปริมาณความชื้นรอยละ 3.17±1.29 ปริมาณเถารอยละ 6.90±2.47 ปริมาณ
สารระเหยรอยละ 5.28±0.23 และปริมาณคารบอนคงตัวรอยละ 88.20±2.44 ทดสอบการเผาไหมของเชื้อเพลิง พบวา
ถานอัดแทงที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตใบจากสามารถใชงานหุงตมไดดี ไมมีการแตกปะทุ ติดไฟไดดี
ไมมีควัน และไมมีกลิ่นรบกวนขณะใชงาน
พงษศักดิ์ (2559) ไดทําการสรางและพัฒนาเครื่องอัดแทงถานเชื้อเพลิงชีวมวลในรูปแบบเกลียวอัดเย็นควบคุม
การทํางานดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนเครื่องมือสําหรับการนําเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป ประกอบดวย
เปลือก เนื้อ และผลกาแฟเสีย มาทําการทดสอบการอัดแทงถานดวยอัตราสวนผสมตางๆ พบวา ผลิตภัณฑอัดถาน เมื่อ
ผสมองคประกอบตา งๆ ตามอัตราสวนที่ไดกําหนดไว คือ ผงถาน แปงมันสําปะหลังและน้ํา (2:1:0.50) มีลักษณะทาง
กายภาพที่มีรูปทรงที่ตองการ เกาะตัวกันแนน และไมมีรอยราวทําใหความสามารถในการทํางานของเครื่องอัดถานชีวมวล
ที่ผลิตขึ้นทํางานสูงสุดเฉลี่ย 32 กิโลกรัมตอชั่วโมง จากนั้นลดความชื้นดวยวิธีการตากแดดเปนเวลา 24 ชั่วโมง (2 วัน)
ทดสอบ ระยะเวลาการจุดติดไฟ ระยะเวลาการมอดดับ และปริมาณขี้ เถา จากนั้ นส งตั วอย างผลิ ตภัณฑ เข าทดสอบ
คุณสมบัติทางเชื้อเพลิ งในหองปฏิบัติการตามมาตรฐานของ ASTM ดังนี้ ความชื้ นร อยละ 10.33 เถ าร อยละ 22.02
คารบอนคงตัวรอยละ 33.71 กํามะถันรอยละ 3.52 คาความจุความรอน 4,178 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม และสารระเหย
รอ ยละ 33.94 ซึ่งผลิ ตภัณฑ เชื้อ เพลิงอั ดแทงจากงานวิ จัยครั้ งนี้ สามารถนํ ามาใช ในการผลิต เพื่ อ จํ า หน าย และใช
ประโยชนในครัวเรือน
ศิริวรรณ และคณะ (2556) ทําการทดสอบเครื่องบดอัดเชื่อเพลิงอัดแทงจากทะลายปาลม พบวา ทะลายปาลม
สด มีปริมาณน้ําหนักเฉลี่ย 6.22 ,8.06, 8.06 และ 9.05 กรัม ตามลําดับสําหรับทะลายปาลมแหงมีปริมาณน้ําหนักเฉลี่ย
5.27,7.80,7.87 และ 8.27 กรัม ตามลําดับ จะเห็นไดวา ปริมาณน้ําหนักของทะลายปาลม จากการวัดขนาดอนุภาคทั้ง
ทะลายปาลม สดและทะลายปาลมแหงมีปริมาณน้ําหนักเพิ่มขึ้นตามความเร็วรอบในการบดยอยเมื่อทดสอบการอัดแทง
ทะลายปาลมแหงโดยความเร็วที่เหมาะสมในการบดยอยทะลายปาลมอยูที่ความเร็วรอบ 400 รอบตอนาที ในการอัดจาก
กระบอกอัด 3 แบบ คือ แบบเทเปอร แบบทรงกระบอก และแบบทรงกระบอกมีครีบพบวาการอัดของทะลายปาลม สด
อัดไมออกทั้ง 3 กระบอก เนื่องจากทะลายปาลม สดที่ผา นการบดยอยมีปริมาณน้ํา มันอยู เมื่อทํา การอัดจึงเกิดการลื่ น
ภายในกระบอกใบเกลียวทําใหไมสามารถอัดสงทะลายปาลมออกมายังกระบอกอัดได สําหรับการอัดของทะลายปาลม
แหงจากกระบอกแบบเทเปอรอัดไมออกและกระบอกอัด 2 ชนิดหลังอัดออกแตไมแนนและเกิดการคื นตั วของทะลาย
ปาลมเล็กนอย
Farah (2019) ไดทําการศึกษา ของเสียจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมที่เปนของแข็งประเภท เสนใยเปลือกและ
เปลือกเมล็ดปาลม ซึ่งอาจเปนวัตถุดิบที่มีตนทุนต่ําและสามารถแปลงเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาสูง สวนแรกของงานวิจัยนี้
สรุปการใชโดยตรงและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชีวเคมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีความรอนและวัสดุลิกนินสังเคราะห
เชื้อเพลิงชีวภาพเคมีภัณฑและวัสดุทางชีวภาพ สวนที่สองของการศึกษานี้กลาวถึงโอกาสในการพัฒนากระบวนการผลิต
ไบโอดีเซลจากผลิตภัณฑชีวภาพในปจจุบันและโอกาสในการผลิตเชื้อเพลิงขั้นสูงและสารเคมีแพลตฟอรม งานวิจัยนี้ได
เสนอการบูรณาการแนวคิดทางชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณคาของผลิตภัณฑทางชีวภาพ ผลิตภัณฑที่มีคุณคาสูงที่ครอบคลุม
รวมถึ งเชื้ อเพลิงชีวภาพขั้นสูงสารเติมแตงเชื้อเพลิงและสารเคมีแพลตฟอรม การพั ฒนาเทคโนโลยีไบโอ การกลั่นแบบ
บูรณาการสําหรั บการประมวลผลชีว มวลปาลมน้ํา มันคาดวา จะเพิ่มประสิทธิ ภาพทางเศรษฐกิจของการผลิตพลังงาน
ทดแทนและเพิ่มความยั่งยืนของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
Shailendrasingh (2020) ทําการทดสอบผลของการผสมชีวมวลและสารยึดติดตอความแข็งแรง คาความรอน
และความทนทานของอนุภาคชีวมวลซึ่งเม็ดชีวมวลที่ทดสอบถูกเตรียมโดยการใชวัตถุดิบชีวมวลผสมรอยละ 0-60 โดย
น้ําหนักสารเติ มแตงและรอยละ 2-6 โดยน้ําหนัก การกลับ คืนของค า PVA ของน้ํามันปรุ งอาหารที่ใชแลว และน้ํ ามัน
202
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รรณ
ี

หลอลื่นที่ใชแลว พบวา เมื่อเพิ่มขี้เลื่อยและเศษใบไมจะเสริมคา CV ของอนุภาค โดยเปลือกถั่วลิสงมีคาสูงสุดแตคาความ
แข็งแรงต่ําสุด ในทางตรงกันขาม LLW มีความแข็งแรงที่ดีแตคา CV ต่ําสุด โดย GNS มวลชีวภาพเปนแรงดัดแปลงและ
GNS เปน CVS เสริม SWD มวลชีวภาพใหความแข็งแรงและ CVS สําหรับเม็ด ความแข็งแรงของอนุภาค GNS เพิ่มขึ้น
อยางเห็นไดชัดเมื่อเทียบกับอนุภาค LLW และ SWD ในขณะที่ความแข็งแรงของอนุภาคชีวมวลทั้งหมดจะลดลงเล็กนอย
วัสดุ rPVA มีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางการยึดเกาะในขณะที่ WCO และ WLO มีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงเม็ด
CVS

พพ

วิธีดําเนินการวิจัย

าลัย
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ขั้นตอนการเตรียมวัสดุเพื่อทําการทดสอบ
1. ทําการเตรียมผงขี้เลื่อยไมเงาะแหงขนาดความเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 2 มิลลิเมตร
2. เตรียมไขจากกระบวนการไพโรไลซิส แปงมันสําปะหลัง และน้ําเปลา
3. นําสวนผสมทั้งหมด มาทําการผสมดวยเครื่องผสมแบบหมุนกลับไปมา โดยใชระยะเวลาผสม 15 นาที โดย
อัตราสวนผสม
โดยน้ําหนัก คือ (1:0.5:1:1),(1:0.5:0.5:1) และ (1:1:1:1) (ผงขี้เลื่อยไมเงาะ:ไขไพโรไลซิส:แปงมันสําปะหลัง:
น้ําเปลา)
ขั้นตอนการอัดขึ้นรูปและเตรียมตัวอยางทดสอบและเก็บผลเบื้องตน
1. นําสวนผสมที่ผสมเขากันดีแลวเขาสูเครื่องอัดเย็นแบบอัตโนมัติควบคุมดวยระบบนิวแมติกส
2. ทําการจับเวลาในการอัดและนําแทงเชื้อเพลิงที่ไดจากการผลิตมาทําการชั่งน้ําหนัก
3. สังเกตลักษณะของแทงเชื้อเพลิงที่ไดจากการมองดวยตาเปลาและการสัมผัส
4. นําแทงเชื้อเพลิงเขาอบในเครื่องอบไลความชื้น
ขั้นตอนการตรวจสอบและวิเคราะหผล
ทําการทดสอบโดยวิธีทดสอบตามมาตรฐาน ASTM: Coal and Coke,2010, Volume 05.06
การคํานวณหาคาความรอน (ASTM D5865) ดังสมการที่ 1 และสมการที่ 2
การวิเคราะหปริมาณความชื้นตามาตรฐาน (ASTM D3173) ดังสมการที่ 3
การวิเคราะหปริมาณเถาโดยวิธีมาตรฐาน (ASTM D3174) ดังสมการที่ 4
การวิเคราะหปริมาณสารระเหย ตามมาตรฐาน (ASTM D3175) ดังสมการที่ 5
การวิเคราะหปริมาณคารบอนคงที่ ตามมาตรฐาน (ASTM D3172) ดังสมการที่ 6

ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 การผลิตแทงเชื้อเพลิงจากขี้เลื่อยไมเงาะผสมไขจากกระบวนการไพโรไลซิส ดวยอัตราสวนผสม 1:1:1:1
ดวยวิธีการ อัดเย็นแบบอัตโนมัติ ความเร็วรอบ 272 รอบตอนาที พบวา
ระยะเวลา
การอัด/แทง
(วินาที)

าวิท
ย

คา
ความสามารถ
(กิโลกรัม/
ชั่วโมง)
49.09

11.00

น้ําหนัก
เฉลี่ย/แทง
กอนอบ
(กรัม)
150.30

น้ําหนัก
เฉลี่ย/แทง
หลังอบ
(กรัม)
137.10

ความชื้น
เถา
(รอยละ) (รอยละ)
8.78

11.40

คารบอน ความรอน
คงตัว (แคลลอรี/
(รอยละ)
กรัม)
55.55

มห

หมายเหตุ น้ําหนักในการทดสอบ 4 กิโลกรัมตอครั้ง
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ราช
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบคาพลังงานความรอน
ภาพที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของแทงเชื้อเพลิงจากการผลิต
หมายเหตุ คาพลังงานความรอนอางอิงจากงานพัฒนาพลังงานจากไม (2550)

ภาพที่ 4 ลักษณะของไขจากกระบวนการไพโรไลซิส

าวิท
ย

าลัย

ภาพที่ 3 ลักษณะของขี้เลื่อยไมเงาะ

มห

ภาพที่ 5 ลักษณะของเครื่องอัดแทงเชื้อเพลิง

ภาพที่ 6 ลักษณะของแทงเชื้อเพลิงจากกระบวนการผลิต
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ขอเสนอแนะการวิจัย
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การผลิตแทงเชื้อเพลิงจากขี้เลื่อยไมเงาะผสมกับไขกระบวนการไพโรไลซิส ทําการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติของ
แทงเชื้อเพลิงที่ไดจากกระบวนการผลิต โดยทําการทดสอบทั้งหมด 3 อัตราสวนที่ผสม คือ (1:0.5:1:1),(1:0.5:0.5:1) และ
(1:1:1:1) (ขี้เลื่อยไมเงาะ:ไขกระบวนการไพโรไลซิส:แปงมันสําปะหลัง:น้ําเปลา) โดยน้ําหนัก ซึ่งอัตราสวนของขี้เลื่อยและ
น้ําคงที่ พบวา อัตราสวน (1:1:1:1) เปนอัตราสวนผสมที่ดีที่สุด นําไปทําการอัดแทงโดยใชกระบวนการอัดเย็นที่ความเร็ว
รอบ 272 รอบตอนาที พบวา แทงเชื้อเพลิงที่ไดมีขนาด 5x10 เซนติเมตร มีรูปรางที่สมบูรณไมแตกราว คาความสามารถ
เชิงวัสดุในการผลิตแทงเชื้อเพลิงได 49.09 กิโลกรัมตอชั่วโมง น้ําหนักเฉลี่ยตอแทงเชื้อเพลิง 150.30 กรัม หลังจากผาน
กระบวนการอบไลความชื้นน้ําหนักเฉลี่ยตอแทงเหลือ 137.10 กรัม และผลการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM พบวา แทง
เชื้อเพลิงที่ผลิตได มีคาความชื้นของแทงเชื้อเพลิงรอยละ 8.78 ปริมาณเถารอยละ 11.40 ปริมาณคารบอนคงตัวรอยละ
55.5 และทําการทดสอบหาคาความรอน พบวา ไดคาความรอน 5,639 แคลลอรีตอกรัม และทําการทดสอบระยะเวลา
การเผาไหม พบวา ใชเวลา 2 ชั่วโมง จึงเผาไหมหมด
1. ควรหาวัตถุดิบที่ใชเปนตัวประสานที่มีราคาถูกกวาแปงมันสําปะหลัง และสามารถหาซื้อไดงาย
2. แทงเชื้อเพลิงที่ไดจากเครื่องควรไลความชื้นไหไดตามมาตรฐานกอนการบรรจุ

เอกสารอางอิง

มห

าวิท
ย

าลัย
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3D Game for enhancing knowledge and understanding about
Computer Act
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โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเกมสําหรับเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร
สามารถเลนบนคอมพิวเตอรสวนบุคคล ไดกําหนดเนื้อหาไว 3 มาตรา ไดแก มาตราที่ 11 มาตรา 14 และมาตราที่ 16
ขั้นตอนการดําเนินงาน ประกอบดวย การเขียนสตอรี่บอรดฉากตางๆ ของตัวเกม จากนั้นใชโปรแกรมสรางโมเดลของฉาก
แลวนําไฟลเขาไปในโปรแกรม Unreal engine เพื่อทําการสรางเกมตามแบบแผนในสตอรี่บอรด สรางฉากทั้งสามฉาก
โดยแบงเปนสามดานตามหัวขอที่กําหนด แลวจึงใสเนื้อหาในดานทดสอบที่สรางไว หลังจากการทดสอบและแกปญหาของ
ตัวเกมเสร็จ จึงนําเกมที่พัฒนาแลวใหผูทดสอบทําการเลนเกม จากนั้นวัดผลเพื่อเปรียบเทียบความเขาใจในเนื้อหา การวัด
ผลความเขาใจในเนื้อหาของเกมจากกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 20 คน ผลการดําเนินงานวิจัยสรุปตามจุดมุงหมายการวิจัยไดเปนรายขอ
ดังตอไปนี้ ดานองคประกอบทั่วไปของเกม รวมอยูที่ 4.69 ในระดับมากที่สุด ดานความถูกตองและเหมาะสมของเนื้อหา
รวมอยูที่ 4.78 ในระดับมากที่สุด ดานประโยชนที่ไดรับ รวมอยูที่ 4.85 ในระดับมากที่สุด จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดง
ใหเห็นวา เกมสําหรับเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร ชวยใหผูใชงานไดรับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: เกม, เกมสามมิติ, พระราชบัญญัติ, มาตรา

Abstract

มห

าวิท
ย

าลัย

This research aims to develop a game for enhancing knowledge and understanding about
Computer Act. The game can be played on a personal computer. The contents specified in 3 sections
for the 11 section, the 14 section, and the 16 section. Methodologies were to write storyboards for
different scenes of the game, then use the program to create the models of the scenes. After that the
files were imported into the Unreal engine program for creating the game according to the storyboards.
Three scenes were created by dividing into three stages according to the specified topics, then the
contents were completed in the test stage. After that testing and solving problems of the finished game
were began, then the game was tested by the testers and the results were measured to compare the
understanding of the content. By evaluating the satisfaction with the game, a sample group was 20
students, Rajamangala University of Technology Tawan-Ok, Chanthaburi Camps. The results could be
summarized according to the research objectives as follows: the overall satisfaction of the game general
elements is at 4.69 at the highest level. The total satisfaction of the content accuracy and
appropriateness was at 4.78 at the highest level. The total satisfaction of the game benefits was at 4.85
at the highest level. The results of this study show that the game for enhancing cognition about
Computer Act can help the users to gain more knowledge and understanding about the content of the
Computer Crime Act.
Keywords: Game, 3D Game, Act, Section
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ปจจุบันการเขาถึงขอมูลขาวสารสามารถทําไดอยางสะดวกรวดเร็วโดยการใชส่อื สังคมออนไลนหรือโซเชียลมีเดีย
ในการรับสาร กระจายขอมูลขาวสาร ทําใหขอมูลมีความเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ ในทางกลับกัน เนื้อหาขอมูลที่ไดรับ
นั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง บิดเบือน หรืออาจไมเปนความจริง ทําใหสงผลกระทบในดานตางๆ และ
กอใหเกิดความเขาใจผิดในขอมูล ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคล กลุมคนหรือสังคม พระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรจึงถูกสรางขึ้นเพื่อใชในการควบคุม ปองกัน และลงโทษผูกระทําความผิดโดยมีการ
ระบุถึงการกระทําความผิดในหมวดตางๆ และโทษที่ผูกระทําความผิดพึงไดรับ แตเนื่องจากเปนเรื่องที่บุคคลทั่วไปไมไดให
ความสําคัญในเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยอาจมองวาเปนเรื่องไกลตัว ในความเปนจริงแลว พ.ร.บ. คอมพิวเตอร
กลับเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญในสวนของเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการใชงานสื่อโซเชียลมีเดียเปนอยางยิ่ง
ปจจุบันการเรียนรูผานเกมเปนวิธีหนึ่งในการเรียนรูที่มีจุดเดนในการสรางความสนุกสนานรวมเขากันกับการ
เรียน ทําใหผูเรียนอยูในสถานะที่ผอนคลาย ตางกับการเรียนปกติที่จะสรางความเครียดใหกับสมองสงผลตอการปดกั้น
ทางการรับ รูโดยรางกายจะหลังสารคอรติซอล (Cortisol) ซึ่ งเปนฮอร โมนชนิดหนึ่ งที่จะผลิ ตออกมาเนื่ องจากสภาวะ
ความเครี ยดตางๆ ทั้งดานรา งกาย จิตใจ อารมณ ซึ่งถาหลั่งสารออกมามากเกินไปจะส งผลต อความเปลี่ยนแปลงดาน
อารมณ ในขณะที่สมองรูสึกสนุกสนาน และเพลิดเพลินก็จะผลิดสารเอ็นดอรฟน (Endorphins) เปนสารที่หลั่งออกมา
เพื่อใหเซลลผอนคลาย และมีผลตอจิตใจที่สําคัญ คื อลดความเครี ยด สงเสริมปฏิกิริยาโตตอบ ส งเสริมการเรียนรูและ
ความจํา สรางเสริมแรงจูงใจ ปองกันภาวะผิดปกติทางจิตใจ
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการพัฒนาเกมสําหรับเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร (Games
for enhancing understanding about Computer-related Crime Act) เพื่อชวยเปนสื่อกลาง ในการใหความรูความ
เขาใจในเรื่องกฎหมายในมาตราตางๆ ที่เกี่ยวของและทําใหผูเลนไดมีความรูความเขา ใจในพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมากยิ่งขึ้นโดยทางผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะทําใหผูที่ไดเลนเกมมีความตระหนักถึง
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและผลที่ตามมาเมื่อทําการใชสื่อโซเชียลมีเดียอยางไมระมัดระวังและไมรอบคอบ

วัตถุประสงคของการวิจัย

าลัย

1. เพื่อพัฒนาเกมสําหรับเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร ในรูปแบบเกม 2 มิติ
บนฉาก 3 มิติ เกี่ยวกับการกระทําความผิดและโทษของการกระทําความผิดทาง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร
2. เพื่อศึกษาความเขาใจในเนื้อหาของเกมเสริมสรางเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ปริยวิศว ชูเชิด (2559) การรับรูและความเขาใจตอการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิ ดเกี่ย วกั บคอมพิว เตอร พ.ศ. 2560 ของประชาชนในจั ง หวั ดนนทบุ รีและกรุ ง เทพมหานคร การวิ จัยครั้ งนี้ มี
วัตถุ ป ระสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการรับ รูตอการกระทํา ความผิดตามพระราชบั ญญั ติวาดวยการกระทํ าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 2) เพื่อศึกษาความเขาใจตอการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 384 คน มีความเขาใจในเรื่อง
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52 อยูใน
ระดับความเขาใจนอย เมื่อพิจารณาจําแนกรายขอ พบวา เผยแพรขอมูลหรือสงตอขอมูลปลอมหรือขอมูลอันเปนเท็จที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือขอมูลอันลามกอนาจารโดยที่รอู ยูแลว มีคา เฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับปานกลาง รองลงมา
คือ นําเขาหรือเผยแพรขอมูลที่เท็จเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่บิดเบือนหรือปลอมไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนที่กระทําตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยูในระดับปานกลางทนําเขาหรือเผยแพรขอมูลที่มีลักษณะลามกอนาจารเขาสู
ระบบ อยูในระดับนอย และการเปดเผยมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผอู ื่นจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะไป
เปดเผยโดยมิ ชอบ มีคา เฉลี่ยต่ําที่สุดอยูในระดับเขาใจนอย จากผลของการศึกษาการรับรู และความเขาใจการกระทํา
ความผิดตาม พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูความเขาใจและพฤติกรรม
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ดานการรับรูสวนใหญอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติแนะแนวทางการปองกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําคามผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเพื่อเปนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
วิธีการปองกันประชาชนสวนใหญยังไมทราบวามี พระราชบัญญัติสวนคนที่ท ราบว ามีก็ยังไมมีความเขา ใจเนื้อ หาของ
พระราชบัญญัติโดยสื่อโทรทัศนเปนสื่อที่ทําใหผูตอบแบบสอบถามทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมากที่สุดและตองการให
มีการเผยแพรเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติผานสื่อโทรทัศนมากที่สุด ดานความเขาใจผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ
เขาใจอยูในระดับปานกลาง โดยมีความเขาใจมาตรา 14 และเขาใจนอยที่สุดในมาตรา 8
อรสา แนมใส และคณะ (2556) ไดศึกษาเรื่อง พฤติ กรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่เสี่ยงตอการ
กระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ดว ยการกระทํา ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร พ.ศ. 2550 ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ของนักศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏสงขลา 2) เพื่ อศึกษาความ
แตกตางระหวางสถานภาพบุคคลกับระดับความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวย การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษาสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับพระราช
บัญญัติฉบับนี้ในระดับปานกลาง จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.3 รองลงมาคือ ระดับออน จํานวน 126 คน คิดเปน
รอยละ 31.5 ระดับดี จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.5 และนอยสุดคือ ระดับดีมาก จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ
8.8 2) นักศึกษาตางเพศมีความรูในพระราชบัญญัตินี้ไมแตกตางกัน และ 3) นักศึกษาตางชั้นปมีความรูในพระราชบัญญัติ
นี้ไมแตกตา งกัน 4) นักศึกษาสวนใหญมีระดับ การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของนักศึกษาอยูในระดับ 4.50 คือ
ไมเคยมีพฤติกรรม
วิลาวัลย อินทรชํานาญ (2561) การพัฒนาสื่อการเรียนรูประเภทเกม เพื่ อให ความรูเรื่องกฎระเบียบและข อ
ปฏิบัติในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่ อ 1) เพิ่ มความเขาใจในเรื่อ ง กฎระเบียบ
ขอปฏิบัติ และสิทธิที่ไดรับ 2) เพื่อลดปญหาการทําผิดกฎระเบียบอันเนื่องมาจากความไมรู 3) เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนรูดวยตนเอง โดยใชความสนุกสนานเปนตัวดึงดูดใหอยูกับบทเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดว ย 1) ระบบเกมคอมพิวเตอรชวยสอน 2) แบบการวัดผลความพึ งพอใจในการเล นเกม ผลการวิจัยพบว า
1) จากผลการทดสอบพบวา สื่อการเรียนรูประเภทเกมชวยใหเด็กและเยาวชนมีความมั่นใจที่จะเรียนรูและเขาใจขั้นตอน
การบําบัดฟนฟู กฎระเบียบ ขอปฏิบัติ 2) สื่ อการเรียนรูประเภทเกมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทั้งการเลนเกมโดยรวมและการเลนเกมภาษาอังกฤษ 3) การนําเทคโนโลยี เชน 3 มิติ และกิจกรรมตางๆ ที่เปน
ปฏิสมั พันธระหวางผูเลนและระบบชวยใหผูเรียนรูมีความพึงพอใจที่จะเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ
นางสาวภวิกา เลาหไพฑูรย (2560) การสอนโดยใชเกมเพื่อ สงเสริมความสามารถในการเขี ยนเลข 3 หลั ก
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อ 1) เพื่อนําเกมเพื่ อการเรียนรูไ ปใช เพื่ อ
สงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนา ทั้งดานความรู
และทักษะกระบวนการไปพรอมกัน และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1) เกมเพื่ อ การเรีย นรูที่ ทํา การพั ฒ นาขึ้น 2) แบบทดสอบวั ดทั ก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร ผลการวิ จัย ที่ ไ ด
1) สอดคล องกับ แนวคิดที่วา ดวยการนําเกมเพื่อ การเรียนรูเขามาใชกับ การเรียนการสอนที่ช วยสงเสริม การเรี ยนรูแก
ผูเรียน ใหสามารถเรียนรูไดรวดเร็วและสามารถจดจําไดยาวนานทําใหผูเรียนที่เรียนออน สามารถพัฒนาการเรียนรูไดดี
ขึ้ นเกมเพื่อ การเรียนรูมีสวนชว ยในการจดจํา และสง เสริมใหผูเรีย นมีพั ฒนาการที่ สูงขึ้ นจึ งทํา ให กลุ มทดลองมี ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรสูงกวากลุมควบคุมและกลุมทดลองมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนรวมกับเกมเพื่อการเรียนรู 2) สอดคลองกับแนวคิดการนําเกมเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนนั้นสามารถ
จูงใจผู เรียนได โดยผูสอนสามารถนําเกมไปใช ในการสอนเพื่ อใหการสอนดําเนินไปจนบรรลุ เปา หมายเพราะเกมเป น
กิจกรรมที่จัดสภาพแวดลอมของผูเรียนใหเกิดการแขงขันอยางมีกฎเกณฑและเปนกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน ซึ่งทําให
ผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนและสรางบรรยากาศการเรียนการสอนที่แปลกใหม เพื่อใหการเรียนรูเปนไปไดอยางมี
ประสิท ธิภ าพ และผูเรียนยังสามารถมีป ฏิ สัม พันธ กั บเกมไดตลอดระยะเวลาในการเลน เกม ทั้ ง นี้ยัง แสดงให เห็ นถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งเห็นไดจากผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรของกลุมทดลองที่สูง
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รรณ
ี

กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุมทดลองที่มีทกั ษะกระบวนการทางคณิตศาสตร หลังเรียน
ในทุกทักษะสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชนกัน

วิธีดําเนินการวิจัย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

1. การออกแบบเนื้อหา ฉาก และตัวละครการออกแบบเนื้อหาของเกมการพัฒนาเกมสําหรับเสริมสรางความรู
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ พ.ร.บ. คอมพิ ว เตอร (Games for enhancing understanding about Computer-related
Crime Act) มีการออกแบบและวิธีการดําเนินเกมซึ่งมีรายบละเอียดดังนี้
1.1 เนื้อเรื่องของเกมชวยเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร ซึ่งเปนเรื่องใกลตัว
ที่คนทั่วไปไมไดใหความสนใจในเรื่องของการใชสื่อโซเชียลมีเดียอยางระมัดระวังและทําผิดพลาดกันไดงาย จนอาจถึงขั้น
การมีคดีความฟองรองทางกฎหมาย โดยตัวเกมจะถูกแทรกเนื้อหาที่มีการทรอดแทรกความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร
ควบคูไปกับการดําเนินเนื้อเรื่องของตัวละครโดยการสอนผานการทดสอบในฉากตางๆ ที่ผูเลนจะตองสวมบทบาทเปนเด็ก
คนหนึ่งที่อยูในโลกความฝน
1.2 กติกาของเกมตัวเกมจะกําหนดใหตัวผูเลนอยูในโลกที่สมมติขึ้นและใหผูเลนไดสวมบทบาทเปนตัวละคร
หนึ่งในโลกนั้นๆ และผจญภัยไปตามเนื้อเรื่องที่กําหนดโดยการผานดานทดสอบตางๆ ที่เจอ
2. ออกแบบเนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร พิจารณาคัดเลือกหัวของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร มาตราที่
มีความใกลเคียงกับเนื้อหาที่กําหนดไว
3. เขียนรายละเอียดของการดําเนินเรื่อง คําอธิบายในการเลนและฉากตาง ๆ เปนสตอรี่บอรดเพื่อเปนตนแบบ
ในการสรางตัวเกม
4. สรางโมเดลตามที่ไดออกแบบไวในสตอรี่บอรดบนโปรแกรม Blender3D และ Magical Voxel
5. ใชโ ปรแกรม Unreal Engine ในการสรางตั วเกมโดยการนํา เข าไฟล โมเดลที่ ทํ าการสรา งไว กอนหน าใน
โปรแกรม Blender3D และMagical Voxel สรางฉากตางๆ ที่ไดออกแบบไวตามสตอรี่บอรด
6. ใสเนื้อหาของการสอนและคําถามในการทดสอบตามจุดทดสอบในฉากนั้น ๆ
7. ทํ าการบิวด (Build) คาแสงเงาตางๆ และตรวจสอบความผิดปรกติของโมเดลตางๆ หลังการบิ วดคาแสง
และเงา
8. ทดสอบรันตัวเกมเบื้องตนเพื่อหาขอผิดพลาดของระบบของเกมโดยการ Launch Project และแจงสถานะ
หรือจุดบกพรองที่ตรวจพบและทําการแกไขตามที่ระบบแจง
9. หลังจากทํา การแกไขขอผิดพลาดตา งๆ เสร็จสิ้นจึงทําการสงออกเป นไฟลเกมโดยการ export package
project
10. นําตัวเกมที่เสร็จสมบูรณใหกลุมประชากรตัวอยางเลนและทดสอบการใชงาน โดยนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 20 คน

าวิท
ย

ผลการวิจัย

มห

ในการจัดทําโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี การพัฒนาเกมสําหรับเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร (Game for enhancing knowledge and understanding about Computer Act) โดยหลังจากที่ศึกษา
และจัดทําแลวนั้นไดผลการดําเนินการ ดังนี้
1. ผลการดําเนินงาน ตามขอบเขตงานวิจัย หนาแรกเมื่อเขาเกม ไดแมนชัน ออฟ ดรีม เกมสําหรับเสริมสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร จะพบกับหนาเมนูเกม ดังภาพที่ 1
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รรณ
ี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพที่ 1 ฉากเริ่มเกม

ราช
ภัฏ
รำไ

เมื่อตัวละครเดินไปขางหนาจะมีสตอรี่บอกเลาเรื่องราวเบื้องตน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แนะนําวิธีการเลนเบื้องตน

าวิท
ย

าลัย

เลือกคําตอบที่ตรงกับเงื่อนไขและกดปุม E ลิฟตจะทํางานทําใหสามารถเดินทางไปยังจุดถัดไปได ดังภาพที่ 3

มห

ภาพที่ 3 ลิฟตเคลื่อนที่กลไกสําหรับดานทดสอบ
ตัวละครสามารถผลักวัตถุเพื่อทําเปนแทนกระโดดไปยังตําแหนงที่ตองการ ดังภาพที่ 4
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ระหวางการเลนจะมีอุปสรรคที่จะถวงเวลาผูเลน ดังภาพที่ 5
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เมื่อเลนจนจบจะมีขอความเนื้อหาแสดงขึ้นมา ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ฉากจบของเกมหลังจากผานการทดสอบทั้งหมด

มห

2. ผลการวิเคราะหขอมูล การวิจัยในครั้งนี้เ ปนการพัฒนาเกมสําหรับเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร สามารถเลนไดบนคอมพิว เตอรสวนบุคคล โดยการวัดผลจากกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิท ยาเขตจันทบุรี จํานวน
20 คน ซึ่งผลลัพธ สามารถสรุปตามจุดมุงหมายการวิจัยไดเปนรายขอดังตอไปนี้
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1. ดานองคประกอบทั่วไปของเกมรวมอยูที่ 4.69 ในระดับมากที่สุด
2. ดานความถูกตองและเหมาะสมของเนื้อหารวมอยูที่ 4.78 ในระดับมากที่สุด
3. ดานประโยชนที่ไดรับรวมอยูที่ 4.85 ในระดับมากที่สุด

สรุปและอภิปรายผล

ขอเสนอแนะการวิจัย

ราช
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รำไ

พพ

จากการพัฒ นาเกมสําหรับเสริมสรางความรู ความเขา ใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร มีจุดมุงหมายในการ
เสริ มสร า งความรูความเขา ใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิว เตอร ของผูเลนผา นการเรีย นรู ในรูป แบบเกมทํ า ใหเกิดความ
สนุกสนาน ชวยใหเกิดการเรียนรูซึ่งขั้นตอนการพัฒนานั้นไดใชโปรแกรมดังตอไปนี้ ไดแก โปรแกรม Blender3D และ
Magical Voxel ที่ใชในการสรางตัวละครและโปรแกรม Unreal Engine สําหรับพัฒนาเกมโดยใชเทคนิคสรางพิมพเขียว
เพื่อควบคุมการทํางานของเกมทั้งหมด
การประเมินความเขาใจในเนื้อหาของเกม พบวา กลุมผูใชงานมีความเขาใจในเนื้อหาของเกมสําหรับเสริมสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร อยูในระดับในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมทั้งหมดจากการประเมิน มีความ
เขาใจในเนื้อหาของเกมอยูในระดับมาก
1. เพื่อใหเกมสําหรับเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร สมบูรณยิ่งขึ้นควรมีระบบสุม
คําถามและระบบควบคุมการเคลื่อนไหวที่ดี
2. ภาพตัวละครและฉาก ควรเพิ่มรายละเอียดของตัวละครและควรมีระบบใชกุญแจในการเปดประตูดาน
เพื่อองคประกอบของเกมที่สมบูรณยิ่งขึ้น
3. ระบบตอบคําถามควรมีฟงกชันเก็บคะแนนและเวลาเพื่อใหผูเลนสามารถไดรูถึงคะแนน และเวลาที่ใชใน
การผานดานแตละดานทดสอบ

เอกสารอางอิง
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การศึกษากําลังอัดและกําลังดัดของรั้วคอนกรีตผสมน้ํายางขน
A Study of Compressive Strength and Flexural Strength of Concrete Fence
Mixed With Para Rubber Latex

บทคัดยอ

พพ
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ป ญหาหลั กของรั้ว คอนกรีตในปจจุบัน คือ การแตกรา วของคานซึ่งเป นส วนของโครงสร างที่อยู ในแนวราบ
ทําหนาที่ รับแรงดัดซึ่งเกิดจากน้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักบรรทุกจร คานดังกลา วสามารถเกิ ดการแตกรา วไดงาย
เนื่องจากคอนกรีตมีคุณสมบัติตานทานแรงดัดนอย ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะแกปญหาดังกลาวโดยการนําน้ํายางขน ที่มี
ราคาตกต่ําในปจจุบันมาเพิ่มมูลคา ดวยคุณสมบัติเฉพาะของน้ํายางพารา คือ มีความยืดหยุนสูง ซึ่งเปนผลมาจากหนวย
ไอโซพรีน ซึ่งเชื่อมกันเปนโมเลกุลของยาง ดังนั้นเมื่อมีแรงมากระทําตอยางจะทําใหยางเปลี่ยนรูปราง แตเมื่อหยุดใชแรง
ยางจะกลับสูสภาพเดิม ดังนั้น จึงนําประโยชนขอนี้ของยางพารามาใช จากการทดลองพบวา ที่อัตราสวนน้ํายางขนตอน้ํา
(P/W) เทากับรอยละ 0.5 และ 1.0 ใหคาความสามารถในการเทอยูในชวงที่ออกแบบไว และคากําลังอัดสูงสุดที่ 32.7
MPa และคากําลังดัดสูงสุดที่ 4.03 MPa ซึ่งคากําลังดัดเพิ่มขึ้นจากกรณีที่ไมเติมน้ํายางขนถึงรอยละ 5 ดังนั้น ที่อัตราสวน
ของน้ํายางขนตอน้ํา (P/W) ไมเกินรอยละ 1 จึงเปนอัตราสวนที่เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาผลิตรั้วคอนกรีต เนื่องจากใหคา
กําลังดัดที่เพิ่มขึ้น และกําลังอัดมีคาสูงขึ้น
คําสําคัญ: คอนกรีต, กําลังอัด, กําลังดัด, น้ํายางขน

Abstract

มห

าวิท
ย

าลัย

At present, the main problem of concrete fence is the crack in beam, which is a horizontal
structure that resists the bending force cause of dead and live loads. Beam is easily cracked because
the concrete has less resistance to bending. Therefore, to add value to the Para rubber latex itself that
is prone to a temporary price drop currently, it was utilized in the present study. By reason of Para
rubber latex’s excellent elasticity due to many isoprene molecules, when force is applied to the
rubber, it will change its shape. When the force ceases, the rubber will return to its original state. Given
such properties, Para rubber latex can be utilized in this work. From the experiment, it was found that
the ratio of Para rubber latex to water (P/W) was 0.5 per cent, 1.0 per cent, obtaining normal workability
of concrete; the maximum compressive strength was found at 32.7 MPa with the maximum flexural
strength of 4.03 MPa. The flexural strength increased to 5 per cent compared to the case without
adding latex. Therefore, the ratio of Para rubber latex to water (P/W) was less than 1 per cent, making
the most suitable ratio to produce the concrete fence. Because, it can increase flexural strength and
compressive strength, consequently.
Keywords: Concrete, Compressive Strength, Flexural Strength, Para rubber latex
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ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราที่กรีดไดประมาณ 20.61 ลานไร
มีผลผลิตประมาณ 4.84 ลานตัน ผลผลิตยางพาราของไทยออกสูตลาดในป 2560 ประมาณ 7 แสนตัน หรือประมาณ
รอยละ 5.7 ของผลผลิตยางทั่วโลก ในชวง 10 ปที่ผานมา (สํา นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2560) และชวงที่ราคา
ยางพาราตกต่ํายางลนตลาด จึงทําใหทั้งทางภาครัฐ ผูประกอบการ เกษตรกร และหนวยงานที่เกี่ยวของตางใหความสนใจ
ที่จะเพิ่มมูลคายางพาราดวยการนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ยางรถยนต ยางรองกันการสั่นสะเทือน ยางกันกระแทก
ทาเรือ ถุงมือยาง และการนํายางพาราไปผสมกับวัสดุอื่นเพื่อนํามาทําถนน พื้นลู-ลานกรีฑาพื้นสนามกีฬา เปนตน (ประชา
คุณธรรมดี, 2559) ซึ่งยางธรรมชาติจะมีคุณสมบัติคลา ยกาวเหมือนซีเมนตเพสท (Cement Paste) มีความยืดหยุนและ
เหนียว ดังนั้นเมื่อนํา มาประยุกตใชในเชิงวิศวกรรมถือวาเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถเพิ่ มมูลคาให ยางพาราของไทยได
(จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ, 2561: 1) เนื่องจากมีงานวิจัยหลายชิ้นที่นําน้ํายางพารามาใชเปนสารผสมเพิ่มในงานคอนกรีต
เชน การทําฉนวนกันความรอนของคอนกรีตมวลเบาโดยใชนํายางพารา (ประชุม คําพุฒ, 2550: 1-53) การใชน้ํายางพารา
ผสมเพิ่มในคอนกรีตบล็อก (ประชุม คําพุฒ, 2550: 21-25), การใชน้ํายางพาราผสมคอนกรีตในการผลิตคอนกรีตมวลเบา
และวัสดุปูพื้น (จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ, 2561: 1-66) การพัฒนาอิฐดินซีเมนตผสมน้ํายางพารา (รัฐวุฒิ รูแทนคุณ, 2549:
1-44) เปนตน
รั้วคอนกรีตที่ใชงานโดยทั่ว ไป ตองการใหมีคุณสมบัติที่แข็งแรง คงทน เคลื่ อนย ายงาย ทนแดด ทนฝน และ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได โดยทั่วไปรั้วคอนกรีตจะมีสวนประกอบที่เปนเสาและคาน สวนที่พบวาเกิดปญหาบอยๆ ก็คือ
คาน ซึ่งเปนสวนของโครงสรางที่อยูในแนวราบทําหนาที่รับแรงดัดซึ่งเกิดจากน้ําหนัก สําหรับคานคอนกรีตอาจพิจารณาได
วาคานจะรับแรงไมไดมาก เนื่องจากคอนกรีตจะราวและคานจะแตกหักที่ดานรับแรงดัด ซึ่งเปนบริเวณกึ่งกลางใตทองคาน
เนื่องจากคอนกรีตมีคุณสมบัติตานทานแรงดัดนอยมาก และกําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีตเปนคุณสมบัติของคอนกรีต
เมื่อแข็งตัวแลวที่ตองการมากที่สุดในงานคอนกรี ต ดังนั้ นคานคอนกรีตเมื่อใชไปนานๆ อาจเกิ ดรอยราวที่คานคอนกรีต
หลังจากการใชงานหรือโดนความรอนสลับกับความเย็นหลายๆ ปผานไป การแกปญหาสิ่งเหลาจะทําโดยการเสริมเหล็ก
เขาไปในคาน แตเนื่องจากงานรั้วคอนกรีตตองการใหเกิดการขนยายที่สะดวก ตองการใหรั้วมีน้ําหนักเบาการเสริมเหล็กจึง
เปนวิธีที่ควรหลีกเลี่ยงในการใชแกปญหา จากคุณสมบัติของน้ํายางพาราที่สามารถละลายเขากับน้ําไดดีเมื่อแหงแลวจะ
เหนียวและมีความสามารถในการรับแรงดัดไดสูง (วีรพงษ อนุวัตมงคลชัย, 2545: 1) ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานวาหากนําน้ํา
ยางขนมาผสมในซีเมนตโดยการแทนที่น้ําจะชวยเพิ่มกําลังรับแรงดัด
จากแนวคิดดังกลาวทางคณะผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษากําลังอัดและกําลังดัดของรั้วคอนกรีตผสมน้ํายางขน โดย
ศึกษาวา ปริมาณน้ํายางขนที่เหมาะสมที่สุดที่ผสมแทนที่น้ําในคอนกรีตแลวทําใหมีคากําลังอัดและกําลังดัดของรั้วคอนกรีต
สูงสุดสุดควรเปนเทาใด

าวิท
ย

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาสวนผสมของคอนกรีตผสมน้ํายางขน ที่ไดคา กําลังอัดสูงสุดและสามารถรับกําลังดัดไดสัดสวนที่
เหมาะสมที่สุด

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

วัสดุ
1. ปูนซีเมนต ใชปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภทที่ 1
2. ทราย เปนทรายแมน้ําที่มีขนาดคณะไดมาตรฐาน ASTM C33 ค าความถ วงจําเพาะที่สภาพอิ่ มตั วผิวแหง
เทากับ 2.51% และคาการดูดซึมน้ํารอยละ 1.83% โดยน้ําหนัก
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3. หิน เปนหินปูนสําหรับการกอสรางตามทองตลาด มีขนาด ¾ นิ้ว ขนาดคละไดมาตรฐาน ASTM C33 ซึ่งมีคา
ความถวงจําเพาะที่อิ่มตัวผิวแหงเทากับ 2.29% และคาการดูดซึมน้ํารอยละ 0.33% โดยน้ําหนัก
4. น้ํา ใชน้ําประปา
5. น้ํายาพาราขนชนิดผสมแอมโมเนีย
สัดสวนของคอนกรีต
การกําหนดสัดสวนของคอนกรีตที่ใชหลอตัวอยางทดสอบคุณสมบัติทางกลและใชเปนอัตราสวนผสมของคาน
คอนกรีต โดยกําหนดอัตราสวนคอนกรีต คือ ซีเมนต 322.58 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร, ทราย 680.21 กิโลกรัม/ลูกบาศก
เมตร, หิน 931.48 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร, น้ํา 200 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร และน้ํายางขน ตามสัดสวนที่ 0.5%, 1%,
1.5% และ 2%
การกําหนดปริมาณน้ํายางผสมในคอนกรีต

ราช
ภัฏ
รำไ

ตารางที่ 1 การศึกษาไดกําหนดอัตราสวนน้ํายางขนตอน้ํา (Latex/Water Ratio, P/W) เทากับ 0%, 0.5%, 1.0%, 1.5%
และ 2.0% โดยน้ําหนัก ถาใชสวนผสมตอลูกบาศกเมตร อัตราสวน(P/W) เทากับ
ปริมาณน้ํา
(กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร)
200
199.44
198.88
198.32
197.76

ปริมาณน้ํายางขน
(กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร)
1
2
3
4

าวิท
ย

าลัย

P/W (กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร)
0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%

ภาพที่ 1 การผสมอัตราสวนน้ํายางขนตอน้ํา (Latex/Water Ratio, P/W) เทากับ 0%, 0.5%, 1.0%, 1.5% และ 2.0%

มห

การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีต
การทดสอบความสามารถเทได
การทดสอบความสามารถเทได (Workability) ของคอนกรีตสามารถทําไดหลายวิธีโดยทั่วไปนิยมใชวิธีการ
ทดสอบคาการยุบตัว (Slump Test) ในงานวิจัยนี้เลือกใชวิธีการทดสอบคาการยุบตัวของคอนกรีต โดยขั้นตอนทดสอบ
อางอิงมาตรฐาน ASTM C143 เพื่อกําหนดและความสามารถในการเทไดของคอนกรีตผสมน้ํายางขน โดยปกติคาการ
ยุบตัวของคอนกรีตใหอยูในมาตรฐานการใชงานทั่วไปอยูในชวง 7.5-12.5 เซนติเมตร ของการทดสอบความสามารถใน
การเทไดของคอนกรีตและคอนกรีตผสมน้ํายางขน
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ราช
ภัฏ
รำไ

ภาพที่ 2 ตัวอยางการวัดคายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test)

าวิท
ย

าลัย

การทดสอบกําลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้ํายางขน
การทดสอบหากําลังรับแรงอัดของคอนกรีตเปนการทดสอบหาคาความตา นทานแรงอัดของชิ้นตัวอยาง
คอนกรีตรูปทรงกระบอก โดยกําหนดคอนกรีตผสมน้ํายางขน ดังนี้ ปริมาณน้ํายางขนตอน้ํา (P/W) เทากับ 0%, 0.5%,
1.0%, 1.5% และ 2.0% ทําการหลอตัวอยางคอนกรีตผสมน้ํายางขนรู ปทรงกระบอกขนาด 20x10 เซนติ เมตร ตาม
มาตรฐาน ASTM C39 และบมตัวอยางคอนกรีตผสมน้ํายางขน ที่ระยะเวลาการบม 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน ตัวอยาง
ทดสอบกรณีละ 3 ตัว อยา ง รวมทั้งหมด 45 ตัวอยาง หลังจากนั้ นนํา ชิ้ นตัวอยางทดสอบให อยู ในแนวศู นยกลางของ
น้ําหนักกดสูงสุ ดที่ชิ้นตัว อยางทดสอบสามารถรับ ได พร อมทั้งบันทึกรูปลักษณะการแตกของชิ้นตั ว อย างทดสอบและ
คํานวณหาความตานทานแรงอัดของชิ้นตัวอยางทดสอบ

ภาพที่ 3 ตัวอยางการทดสอบแรงอัดรูปทรงกระบอก

มห

การทดสอบกําลังรับแรงดัดของคอนกรีตผสมน้ํายางขน
การทดสอบหาคาโมดูลัสความยื ดหยุนหรือการหาคาแรงดัด ของคอนกรีตใชวิธี Simple Beam ทําการ
หล อชิ้นตัวอยางคอนกรีตผสมน้ํายางขน ที่อัตราสวน (P/W) เท ากั บ 0%, 0.5%, 1.0%, 1.5% และ 2.0% สํ าหรับใช
ทดสอบหากําลังดัดของคอนกรีต ตัวอยา งรูป คานทดสอบขนาด 13X6X 250 เซนติเมตร ตามมาตรฐาน ASTM C78
จํานวนชิ้นงานตัวอยางทดสอบกรณีละ 3 ตัวอยาง รวมทั้งหมด 45 ตัวอยางนําตัวอยางคอนกรีตตัวอยางที่บมครบตาม
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ราช
ภัฏ
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ระยะเวลาการบม 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน เมื่อครบระยะเวลาการบมแลว นําแทงทดสอบตัวอยางรูปคาน ติดเขากับ
เครื่องทดสอบโดยความยาวของ Span length เปดเครื่องกดเพิ่มแรงกดบนแทงตัวอยางตอเนื่องจนกระทั่งแทงตัวอยาง
แตกและคํานวณหาคากําลังรับแรงดัดของคอนกรีต

ภาพที่ 4 ตัวอยางการทดสอบแรงดัดคาน

มห

าวิท
ย

าลัย

ออกแบบสวนผสมคอนกรีตรับกําลัง 240 กก./ตร.ซม จํานวน 5 ตัวอยางโดย ตัวอยางที่ 1 ไมผสมน้ํายางขน
ตัวอยางที่ 2 ผสมน้ํายางขน 0.5%, ตัวอยางที่ 3 ผสมน้ํายางขน 1.0%, ตัวอยางที่ 4 ผสมน้ํายางขน 1.5% และตัวอยาง
ที่ 5 ผสมน้ํายางขน 2.0%. ดังนั้นจะไดตารางแสดงตัวอยางที่ใชในการทดสอบและทําวิจัยทั้งหมด ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 5 การเตรียมตัวอยางเพื่อนําไปทดสอบ
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มห

าวิท
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ภาพที่ 6 แสดงแผนผังตัวอยางที่ใชในการทดสอบและทําวิจัยทั้งหมด

ภาพที่ 7 คอนกรีตผสมน้ํายางขนบมชื้นในระยะเวลา 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน
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จากนั้ น นํ า มาหลอ เข า แบบมาตรฐานรู ป ทรงกระบอกขนาด 20x10 เซนติ เมตร และ รู ป ทรงคานขนาด
13x6x250 เซนติเมตร นําขอมูลมาทดสอบหาคากําลังอัด(รูปทรงกระบอก) และหาคาแรงดัด (รูปทรงคาน) ดวยเครื่อง
ทดสอบคอนกรี ต (Compression Machine) แล ว วิ เ คราะหผ ลการทดสอบในตั ว อย า งต า งๆ ในรูป แบบของรอ ยละ
อัตราสวนกําลังดัดตอกําลังอัด

ผลการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

ความสามารถในการเทได
ผลการทดสอบคาการยุบตัวของคอนกรีตแสดงในภาพที่ 8 คาการยุบตัวคอนกรีตมาตรฐานที่ไมผสมน้ํายางขน
(P/W = 0%) เทากับ 9 เซนติเมตร ในขณะที่คอนกรีตที่ผสมน้ํายางขนมีคาการยุบตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ํายางขนที่ผสม
ในคอนกรี ต พบว า การผสมน้ํ า ยางข นในอั ต ราส ว นน้ํา ยางข น ต อ น้ํ า (P/W) 0.5% - 2% ค า การยุ บ ตั ว จะอยู ใ นช ว ง
มาตรฐานเทากับ 7.5-12.5 เซนติเมตร (พีรวัฒน ปลาเงิน และคณะ, 2561 : 2-11) โดยคาการยุบตัวเทากับ 0.5%=9.5,
1.0%=10, 1.5%=10.5 และ 2.0%=12 เซนติเมตร ตามลําดับ

าลัย

ภาพที่ 8 คาความสามารถในการเทไดคอนกรีตโดยวิธี Slump test

มห

าวิท
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การรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้ํายางขน
ผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้ํายางขน พบวา ความสามารถในการรับแรงอัดของคอนกรีต
ผสมน้ํายางขนแสดงดังในภาพที่ 9 จะเห็นไดวาในการทดลองเรากํา หนดกําลังที่ตองการไวท่ี 240 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร หรือประมาณ 24.5 MPa จากผลการทดลองทุกตัวจะมีกําลังอัดเพิ่มขึ้น เมื่อระยะเวลาบมคอนกรีตมากขึ้น
จาก 7 วัน ไป 14 วัน และ 28 วันตามลํา ดับ โดยกําลังอัดของคอนกรีตไม ผสมน้ํายางขน (P/W = 0%) ในกรณีที่บ ม
28 วัน มีคากําลังรับแรงอัด 29.6 MPa และคอนกรีตผสมน้ํายางขน ที่อัตราสวนน้ํายางขนตอน้ํา (P/W) เทากับ 0.5%
และ 1% ไดคากําลังรับแรงอัด 31.1 MPa และ 32.7 MPa ตามลําดับ ซึ่งเปนคาที่สูงกวาคาเริ่มตนที่กํา หนดไว แตเมื่อ
อัตราสวนน้ํายางขนตอน้ํา (P/W) มากกวา 1% คากําลังอัดก็ลดลงต่ํากวา 24.5 MPa ดังนั้น ถาใสน้ํายางขนในปริมาณที่
เหมาะสมจะชวยเพิ่มกําลังอัดใหคอนกรีต ปริมาณที่เหมาะสม คือ อัตราสวนน้ํายางขนตอน้ํา (P/W) ไมเกิ น 1% ถา
มากกวานี้คากําลังอัดจะลดลงมาก สาเหตุที่ทําใหกําลังอัดของคอนกรีตลดลงมากเนื่องจากในคอนกรีตมีปริมาณเนื้อยาง
คอนขางมากและมีชองวางและรูพรุนในเนื้อคอนกรีตจึงสงผลกระทบตอกาลังอัดของคอนกรีต (พีรวัฒน ปลาเงิน และ
คณะ, 2561: 2-11)
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อัตราสวนน้ํายางขนตอน้ํา (P/W)
7 วัน

14 วัน

28 วัน

ภาพที่ 9 แสดงกําลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้ํายางขนในปริมาณที่ตา งกัน อัตราสวน (P/W) เทากับ 0%, 0.5%,
1.0%, 1.5% และ 2.0% และที่ระยะเวลาบมตางกัน 7, 14, 28 วัน

มห

าวิท
ย

าลัย

กําลังรับแรงดัดของคอนกรีตผสมน้ํายางขน
ผลการทดสอบกําลังดัดหรือคาโมดูลัสความยืดหยุนของคอนกรีตที่มีระยะการบมแตกตางกัน 3 คา คือ 7 วั น,
14 วันและ 28 วัน ตามภาพที่ 10 พบวา คอนกรีตผสมน้ํายางขนที่อัตราสวนน้ํายางขนตอน้ํา (P/W) เทากับ 1% ใหคา
กําลังรับแรงดัดสูงสุด เทากับ 4.03 MPa แตคอนกรีตไมผสมน้ํายางขนมีคากําลังรับแรงดัด 3.85 MPa และคอนกรีตผสม
น้ํายางขนที่อัตราสวนน้ํายางขนตอน้ํา (P/W) เทากับ 0.5% มีคากําลังรับแรงดัดสูงกวาคอนกรีตไมผสมน้ํายางพาราขน
และใกลเคียงกับอัตราสวนน้ํายางขนตอน้ํา (P/W) 1% คือ 4.03 MPa สวนอัตราน้ํา ยางขนตอน้ํ า (P/W) มากกวา 1%
ใหคากําลังรับแรงดัดคอนขางต่ํา คือ 3.74 MPa และ 2.86 MPa ซึ่งคาแนวโนมของแรงรับกําลังดัดที่เกิดขึ้นสอดคลอง
กั บ ค า แรงรั บกําลัง อัดที่ กลา วมาข า งตน จะเห็นไดวา คอนกรี ตที่ผสมน้ํ า ยางข นมากกว า 1% (P/W : 1% -2%) ทํ าให
คุณสมบัติการรับแรงดัดลดลงเนื่องจากปริมาณเนื้อยางที่มากเกินไปทําใหเกิดชองว างในเนื้อคอนกรีตที่แข็ งตัวจึงสงผล
กระทบตอแรงดัดของคอนกรีต กําลังรับแรงดัดมีลักษณะสอดคลองกับคากําลังรับแรงอัดของคอนกรีต กลาวคือเมื่อผสม
น้ํ า ยางข นในอัตราสว นที่เพิ่ มขึ้นจะทํา ใหกําลัง รับ แรงดั ดของคอนกรี ตลดลง แตเป นที่นา สั งเกตถา ผสมน้ํ า ยางข น ใน
อัตราสวน 0.5% – 1% (P/W : 0.5% -1%) ทําใหคุณสมบัติการรับแรงดัดของคอนกรีตสูงขึ้นประมาณ 5%
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ภาพที่ 10 แสดงกําลังรับแรงดัดของคอนกรีตผสมน้ํายางขนในปริมาณที่ตางกัน อัตราสวน (P/W) เทากับ 0%, 0.5%,
1.0%, 1.5% และ 2.0% และที่ระยะเวลาบมตางกัน 7, 14, 28 วัน

สรุปผลและอภิปรายผล

าลัย

การนําน้ํายางขนมาผสมคอนกรีต เพื่อศึกษาหาสวนผสมของคอนกรีตผสมน้ํายางขนที่ใหคากําลังอัดสูงสุดและ
สามารถรับกําลังดัดไดในสัดสวนที่เหมาะสมที่สุด จากการทดลองพบวา ที่อัตราสวนของน้ํายางขนตอน้ํา (P/W) ไมเกิน
1% ใหคาความสามารถในการเทอยูในชวงมาตรฐาน และคากําลังอัดสูงสุดที่ 32.7 MPa และคากําลังดัดสูงสุดที่ 4.03
MPa ซึ่งคากําลังดัดเพิ่มขึ้นจากกรณีที่ไมเติมน้ํายางขนถึง 5% ดังนั้น ที่อัตราสวนของน้ํายางขนตอน้ํา (P/W) ไมเกิน 1%
จึงเปนอัตรสวนที่เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาผลิตรั้วคอนกรีต เนื่องจากใหคากําลังดัดที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงสามารถอนุมานไดวา
การเพิ่มน้ํายางขน ซึ่งมีความยืดหยุนสูง (High Elasticity) ซึ่งเปนผลมาจากหนวยไอโซพรีน ซึ่งเชื่อมกันเปนโมเลกุลของ
ยาง โดยเชื่อมกันแบบทํามุมและมวนคดงอไปมาปลายสุดของแตละโมเลกุลจะอยูใกลชิดซึ่งกันและกัน ดังนั้นเมื่อมีแรงมา
กระทําตอยางจะทําใหยางเปลี่ยนรูปราง แตเมื่อหยุดใชแรง ยางจะกลับสูสภาพเดิม ดวยประโยชนขอนี้การเติมน้ํายางขน
ในปริมาณที่เหมาะสมจะชวยเพิ่มกําลังดัด และลดการแตกราวงายของรั้วคอนกรีตเมื่อใชงานตามกาลเวลา

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห

าวิท
ย

1. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตผสมน้ํายางขน ควรใชคอนกรีตผสมน้ํายางขนครั้ง
เดียวกันหรือล็อตเดียวกันสําหรับหลอชิ้นงานทดสอบ และการบมชิ้นงานตัวอยางคอนกรีตผสมน้ํายางขน ไมควรบมในน้ํา
หรือบมดวยพลาสติก ควรบมโดยการปลอยทิ้งไวใหแหงครบตามระยะเวลาที่กําหนดแลวจึงนําไปทดสอบ เนื่องจากถาบม
ดวยน้ําหรือพลาสติกจะทําใหเนื้อยางในคอนกรีตมีความชื้น เวลานําไปทดสอบจะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนได
2. การผสมน้ํายางขนในคอนกรีตจะตองผสมน้ําและน้ํายางขนรวมกันกอนเพื่อลดความเขมขนของน้ํายางข น
และการผสมน้ํายางขนกับน้ํา ควรใชสารลดแรงดึงผิวชนิดไมมีประจุในน้ํายางขนเพื่อไมใหน้ํายางขนจับตัวกับปูนซีเมนต
และทําใหเปนกอนยางชิ้นเล็กๆ ในคอนกรีต ควรมีการทดลองใชสารลดแรงดึงผิวตัวอื่นๆนอกจากตัวที่นํามาทดลอง
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การศึกษาคาสัมประสิทธิ์ความเฉื่อยของวัสดุพรุนชนิดตาขายสแตนเลส
โดยใชสมการฟอชไฮเมอร
The Study on Inertial Coefficient of Stainless Wire-Net Porous Media
by Using Forchheimer Equation

บทคัดยอ
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การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาคาสัมประสิทธิ์ความเฉื่อ ย (Inertia coefficient, F ) ของวัสดุพรุน
ชนิ ดตาข า ยสแตนเลสเบอร 304 ซึ่งมี ข นาดจํ า นวนของช อ งว า งตอ หนึ่ง นิ้ ว (Pore per inch, PPI) เท า กั บ 4 โดยใช
สมการฟอชไฮเมอร (Forcheimer equation) อัตราการจายอากาศ (QA) ใหกับระบบอยูในชวง 200-700 l/min และ
เปลี่ยนแปลงคาความพรุน (Porosity, ) 3 ขนาด คือ 0.955, 0.961 และ 0.966 จากผลการทดลองพบวาเมื่อ  มากขึ้น
คา F จะมีแนวโนมลดลง เนื่องจากเมื่อความพรุนสูงขึ้น จะทําใหความตานทานการไหลของของไหลที่ไหลผานวัสดุพรุน
มีคา ลดลง และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ ผลการทดลองของ Pavel และ Mohamad กับ Huang และคณะ จะพบว า
มีแนวโนมที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
คําสําคัญ: สัมประสิทธิ์ความเฉื่อย, ความพรุน, วัสดุพรุนชนิดตาขายสแตนเลส, สมการฟอชไฮเมอร

Abstract

บทนํา

าลัย

This experimental study was conducted to investigate the Inertia coefficient ( F ) of stainless
wire-net of grade 304 with pores per inch (PPI) 4 by using Forchheimer equation. In the experiment,
the air flow rate (QA) was studied in the range of 200-700 l/min. The three size of porosity () in the
present study were 0.955, 0.961 and 0.966. From the experiment, it was found that the value of F
tended to decrease due to increasing . Since, the higher porosity caused a reduction in flow resistance
of the fluid that flows through the porous material. The results are consistent with Pavel & Mohamad
and Huang et al.
Keywords: Inertia coefficient, porosity, Wire-net porous media, Forchheimer equation
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วัสดุพรุนถือเปนวัสดุชนิดหนึ่งที่มีความนาสนใจอยางมาก มีลักษณะเปนของแข็ง มีชองวางแทรกกระจายอยู
ภายใน นํามาใชประโยชนไดหลายรูปแบบ สําหรับในงานที่เกี่ยวกับการถายเทความรอน ไดมีการนําเอามาใชในอุปกรณ
การแลกเปลี่ยนความรอน เพื่อชวยสงเสริมการถายเทความรอนและยังชวยลดขนาดของอุปกรณอีกดวย การนําวัสดุพรุน
ไปใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนจะทําใหประสิทธิภาพของอุปกรณเพิ่มขึ้น แตก็จะทําใหเกิดความดันลดภายในอุปกรณ
เพิ่มขึ้นเชนกัน ซึ่งจะเกี่ยวของโดยตรงกับความตานทานการไหลของของไหลในวัสดุพรุน นั่นคือคาสัมประสิทธิ์ความเฉื่อย
(Inertia coefficient, F ) (Jambhekar, 2011) โดยพบวา มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคาสัมประสิทธิ์ความเฉื่อยโดยตรง
คอนขางนอย โดยเริ่มจากป 2002 Bhattacharya และคณะ ทําการศึกษาสมบั ติทางกายภาพและทางความรอนของ
โลหะโฟมที่ มีความพรุน สูง ผลจากการศึ กษาพบว า ค าค าสั มประสิทธิ์ ความเฉื่ อ ยจะขึ้น อยู กับความพรุ นอย า งเดี ยว
(Bhattacharya et al, 2002: 1017-1031) จากนั้ น ในป 2004 Pavel และ Mohamad ได ทํ า การทดลองหาค า
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สัมประสิทธิ์ความเฉื่อยของวัสดุพรุนชนิดตาขายอลูมิเนียม จากการทดลองพบวาเมื่อความพรุนเพิ่มขึ้นค าสัมประสิท ธิ์
ความเฉื่ อยจะมี คาลดลง (Pavel, and Mohamad, 2004) ตอ มาในป 2010 Huang และคณะ ทํ า การทดลองหาค า
สัมประสิทธิ์ความเฉื่อยของวัสดุพรุนขนิดตาขายทองแดง จากการทดลองพบวาเมื่อความพรุนเพิ่มขึ้นคาสัมประสิทธิ์ความ
เฉื่อยจะมีคาลดลง (Huang et al, 2010) เชนเดียวกันงานวิจัยของ Pavel และ Mohamad ตอมาในป 2012 Pamuk
และ Özdemir ทําการศึกษาคาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน การซึมผาน และสัมประสิทธิ์ความเฉื่อย ของการไหลแบบสลับ
ผา นวัสดุพรุนชนิดเม็ดกลม ในงานวิ จัยนี้จะศึกษาด วยการไหลแบบสลับ และการไหลแบบทิศทางเดียวผ านเม็ ดโลหะ
ผลจากการศึกษาพบวา การไหลแบบสลับใหคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน และคาสัมประสิทธิ์ความเฉื่อยที่ดีกวาการไหล
แบบทิศทางเดียว (Pamuk and Özdemir, 2012) และในป 2014 Xiaohu Yang และคณะ ทําการศึกษาการวิเคราะห
แบบจํา ลองการซึมผา นวั สดุที่มีรูพรุ นแบบสามมิ ติ ในการศึก ษาจะใช ความพรุ นและขนาดของรูพ รุ น ของวั สดุ ในการ
วิเคราะหขอมูล ผลจากการศึกษาพบวาเมื่อความพรุนและขนาดรูพรุนเพิ่มขึ้น จะทําใหคาสัมประสิทธิ์ความเฉื่อยลดลง
(Xiaohu Yang et al. 2014)

วัตถุประสงคของการวิจัย

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาหาคาสัมประสิทธิ์ความเฉื่อยโดยใชสมการฟอชไฮเมอร (Forchheimer Equation)
ของวั สดุพ รุนชนิดตาขายสแตนเลสเบอร 304 และมีจํา นวนช องวางตอหนึ่งนิ้ว (PPI) เทากับ 4 อันจะเปนองคความรู
สําหรับ การนําวัสดุพรุนไปประยุกตใชงานทางดานการถายเทความรอน เพื่อพัฒนาอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
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จากรูปที่ 1 แสดงแผนผังของอุปกรณการทดลอง ซึ่งมีหลักการทํางานดังตอไปนี้ อากาศจะถูกเปาโดยพัดลมเปา
(Blower) ใหไหลผานวาลวปรับอากาศ (Valve) พรอมทั้งมีการวัดอัตราการไหลของของไหล (อากาศ) ดวยเครื่องวัดอัตรา
การไหล (Rotameter) โดยทําการควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ดวยทอฮีตเตอร (Heater pipe) จากนั้นอากาศก็ไหลผานทอ
ปรับ การไหลให เป นการไหลแบบสม่ํ า เสมอแนวตรง (Flow straightener) ไปยั งช ว งทอ ที่ ทํา ให ข องไหลไหลเต็ม ท อ
(Developing flow pipe) กอ นเขา สูทอทดสอบ (Test section) สํา หรับท อทดสอบจะทํ า มาจากท ออลูมิเนี ยมขนาด
เสนผา ศูนยกลางภายในเทากับ 97 mm ยาว 500 mm ภายในท อทดสอบจะติดตั้งวั สดุพรุ น (Porous media) ซึ่งจะ
ประกอบอยูบนแกนเหล็กตรงและถูกสอดเขาไปตามแนวแกนของทอทดสอบ ดังรูปที่ 2 โดยจะทําการวัดความดันตกคร
อม (Pressure drop, P) ของทอทดสอบดวยไมโครมานอมิเตอร (Micromanometer)

รูปที่ 1 แผนผังอุปกรณการทดลอง
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รูปที่ 2 การติดตั้งแผนวัสดุพรุนชนิดตาขายสแตนเลส
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อางอิงจากรูปที่ 1 จะมีวิธีการทดลองดังนี้ เริ่มจากติดตั้งวัสดุพรุนเขาไปในทอทดสอบ ปรับและจายอากาศไหล
เขาสูทอทดสอบในชวง 200 - 700 l/min รอจนอากาศที่ไหลในทอมีการไหลอยูที่สภาวะคงที่ (Steady state) จึงทําการ
บันทึกความดันตกครอม (P) ที่เกิดขึ้นภายในทอทดสอบ
การหาคาสัมประสิทธิ์ความเฉื่อย (Inertia coefficient, F ) ในงานวิจัยนี้จะคํานวณโดยใชสมการฟอชไฮเมอร
(Forchheimer Equation) ดังนี้ (Jambhekar, 2011)
P 

หรือ

L0
FL0 2
u
u
K
K

P
 a  bu
u

และ

a=

โดยที่

mL0
K

และ

(1)
(2)

b=

r FL0
K

(3)

คือ การซึมผาน ( m2 )
F คือ สัมประสิทธิ์ความเฉื่อย
u คือ ความเร็ว ( m/s )
 คือ ความหนาแนนของอากาศ ( kg/m3 )
 คือ ความหนืดสัมบูรณ ( N  s /m 2 )
D คือ เสนผานศูนยกลางของทอทดสอบ ( m )
L คือ ระยะหางระหวางแผนตาขาย ( m )
L0 คือ ความยาวของทอทดสอบ ( m )
P คือ ความดันตกครอม ( Pa )
 คือ คาความพรุน
QA คือ อัตราการไหลของอากาศ ( L/min )
Ti คือ อุณหภูมิของอากาศที่ทางเขาทอทดสอบ ( C )
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K

มห

วัสดุพรุน คือ วัสดุที่มอี ากาศหรือชองวาง (Space) แทรกปะปนอยูในเนื้อวัสดุที่เปนของแข็ง สมบัติทางกายภาพ
ที่สําคัญอยางหนึ่งของวัสดุพรุน คือ คาความพรุน (Porosity, ) หรืออาจเรียกวาสัดสวนของชองวาง (Void fraction)
ซึ่งมีนิยามโดยทั่วไป คือ อัตราสวนระหวางปริมาตรของชองวาง (Volume of void-space, V) ตอปริมาตรทั้งหมดหรือ
ปริมาตรทึบ (Total or bulk volume of material, VT) ของวัสดุนั้น (Vafai. 2000)
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โดย VP คือ ปริมาตรของเนื้อวัสดุ
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การหาคาสัมประสิทธิ์ความเฉื่อย ( F ) จะคํานวณไดจากสมการฟอชไฮเมอร (Forchheimer Equation) โดย
จะวัดความดันตกครอมที่ความเร็วการไหลที่แตกตางกันตลอดวัสดุพรุน และจะทําการวิเคราะหขอมูลแบบสมการเสนตรง
ของ P/u กั บ u ดั งแสดงในรูป ที่ 4 โดยเสนทึ บในรูป คือ เสนตรงที่ เหมาะสมของข อมู ลการทดลอง จากรู ป พบว า
คา P/u จะมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อ u เพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาที่ u คงที่ใดๆ จะพบวา คา P/u จะมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อ  ลดลง
และจากความสัมพันธระหวาง P/u กับ u สามารถสรางสมการเสนตรง ซึ่งจะสามารถวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ (Coefficient of Determination, R2) ไดใกลเคียง 1 ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งจะได F คือ 0.042 , 0.044
และ 0.049 สําหรับความแตกตางของความพรุน () คือ 0.966 , 0.961 และ 0.955 ตามลําดับ

รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวาง

มห

ตารางที่ 1 แสดงสมการเสนตรงระหวาง

0.966
0.961
0.955

D P/u

กับ

u

D P/u กับ u

สมการเสนตรง
P / u

∆P/u = 46.517u + 19.295
∆P/u = 54.176u + 15.948
∆P/u = 60.877u + 12.933

R-Squared
0.9908
0.9945
0.9938
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รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวาง

F

กับ  โดยเปรียบเทียบผลการทดลองกับผลของ [5] และ [6]

สรุปผลและอภิปรายผล

1) จากผลการทดลองพบวาคา P จะมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อ u เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปนไปตามหลักการของกลศาสตรของ
ไหล คือ เมื่อความเร็วการไหลเพิ่มขึ้นก็จะทําใหเกิดแรงเสียดทานกับวัสดุพรุนมากขึ้น สงผลให P มีคาสูงขึ้น เมื่อทําการ
สรางสมการเสนตรงของ P/u กับ u จะสามารถวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination,
R2) ได 99 เปอรเซนต
2) จากผลการทดลองพบว า เมื่ อ ความพรุน (Porosity, ) มากขึ้ น ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเฉื่ อ ย (Inertia
coefficient, F ) จะมีแนวโนมลดลง เนื่องจากเมื่อความพรุนสูงขึ้น จะทําใหความตานทานการไหลของของไหลที่ไหล
ผานวัสดุพรุนมีคาลดลง และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของ Pavel และMohamad กับ Huang และคณะ
จะพบวามีแนวโนมที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน

าลัย

ขอเสนอแนะการวิจัย

นอกจากขอสรุป 2 ขอขางตนแลว คณะผูวิจัยมีบางประเด็นที่ยังตองศึกษาเพิ่มเติม กลาวคือ การทดลองควรจะ
ศึกษาเพิ่มเติมถึงชนิดของตาขายที่ทําจากวัสดุอื่นๆ เชน ตาขายทองแดงตาขายทองเหลือง เปนตน และควรศึกษา PPI
ใหหลากหลายขนาดมากกวานี้ เพื่อใหมีขอมูลการทดลองที่เพียงพอและเปนประโยชนตอ การใชงานไดจริง
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การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญของพลานาเรียที่เลี้ยงดวยไรแดงและตับไก
A Comparative Study on Growth Rate of Planarians Fed by
Water Fleas and Chicken Liver
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พลานาเรีย (Tricladida: Planariidae) เปนหนอนตัวแบนที่ดํารงชีวิตอยางอิสระ พบไดทั่วไปตามแหลงน้ําจืด
สําหรับในประเทศไทย พบพลานาเรียชนิด Dugesia sp. โดยทั่วไปการเพาะเลี้ยงพลานาเรียเพื่อใชในการศึกษาวิจัยนิยม
ใชตับสัตวเปนอาหาร อยางไรก็ตาม พลานาเรียเปนสัตวกินเนื้อ (carnivore) โดยจะจับสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก
หลากหลายชนิดกินเปนอาหาร การศึกษาอัตราการเจริญของพลานาเรียที่เลี้ยงดวยอาหารตางชนิดกัน ในงานวิจัยนี้แสดง
ใหเห็นวา ไรแดงซึ่งเปนอาหารที่มีชีวิต สามารถใชเลี้ยงพลานาเรียโดยสามารถทําใหพลานาเรียมีจํานวนเพิ่มขึ้นมากกวา
เมื่อเลี้ยงดวยตับไกอยางมีนัยสําคัญ (t = 4.362, P = 0.001) โดยเพิ่มจํานวนจาก 1 ตัวเปน 12.27±3.83 ตัว ในวันที่ 40
คิดเปนอัตราการเจริญเฉลี่ยเทากับ 0.26 ทั้งนี้ อาจเปนเพราะไรแดงเปนอาหารที่มีชีวิตเหมาะกับลักษณะพฤติกรรมของ
พลานาเรี ยที่ป นผู ลา ประกอบกั บ ไรแดง มี ป ริ ม าณโปรตี น และไขมันสู ง นอกจากนั้ น ยั งมี เ อนไซม ช ว ยย อ ยอาหาร
หลากหลายชนิด ซึ่งจะชวยพลานาเรียในการยอยอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถนําไปใชใหเปน
ประโยชนเมื่อตองการเพิ่มจํานวนพลานาเรียใหไดเปนปริมาณมากๆ ในระยะเวลาจํากัด เพื่อนําไปใชในการศึกษา และ
งานวิจัยอื่นๆ ตอไป
คําสําคัญ: พลานาเรีย, อัตราการเจริญ, ไรแดง, ตับไก

Abstract

าวิท
ย

าลัย

Planarians (Tricladida: Planariidae) are free-living flatworms which are commonly found in
freshwater habitat. In Thailand, there are freshwater planarians classified in the genus Dugesia.
Planarians cultured in laboratory for research study were normally fed by animal liver. However,
planarians are carnivorous that catch several kinds of small invertebrates as their food. The comparative
growth rates of planarians fed by different diet types in this study showed that living water fleas could
be used as a food source for planarian propagation. The average number of planarians fed by water
fleas was significantly greater than those fed by chicken liver (t = 4.362, P = 0.001). The planarians were
increased from 1 to 12.27±3.83 individuals on the 40th day, and the average growth rate was equal to
0.26. This may be because water fleas were living preys that suit predatory habit of planarians. In
addition, the nutritional value of water fleas consists of high percentage of protein, lipid, and digestive
enzyme that help planarians digest food more efficiently. The result from this study can be applied in
planarians mass-rearing, and for utilize in further studies and research.
Keywords: planarians, growth rate, water flea, chicken liver

บทนํา

มห

พลานาเรีย (Tricladida: Planariidae) เปนหนอนตัวแบนที่พบไดทั่วไปตามแหลงน้ําจืด ดํารงชีวิตอยางอิสระ
โดยการจับสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กดูดกินเนื้อเยื่อเปนอาหาร (Jenkins, 1967) พลานาเรียมีความสามารถในการ
งอกสว นของร างกายรวมถึงระบบประสาทใหมได เมื่อรางกายไดรับความเสียหาย เชน เกิ ดบาดแผล หรือขาดหายไป
(Gentile et al., 2011; Redden and Alvarado, 2004) จึ ง นิ ย มนํ า มาใช เ ป น ตั ว อย า งในการวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร
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หลากหลายสาขา เชน ชีววิทยาการเจริญ ชีววิทยาของเซลล (Gentile et al., 2011; Lobo et al., 2012) เภสัชวิทยา
(Pagán, 2017) ประสาทพิษวิทยา (Hagstrom et al., 2015) พฤติกรรม (Inoue et al., 2015) รวมถึงดานสิ่งแวดลอม
(Amaya-Chávez et al., 2009; Knakievicz, 2014) เปนตน นอกจากนี้ยังมีรายงานวา พลานาเรียสามารถใชเปนศัตรู
ธรรมชาติ ในการควบคุมลูกน้ํายุงหลายชนิดได อยา งมีประสิทธิภ าพ (ธวัช ดอนสกุ ล, 2530; Kar and Aditya, 2003;
Tranchida et al., 2014 ) โดยพลานาเรียจะกินลูกน้ํายุงเปนอาหาร ซึ่งพลานาเรียมีความสามารถทนตอการขาดอาหาร
ไดเปนระยะเวลานาน และทนเค็มไดพอสมควร โดยไมตาย (Knakievicz, 2014; Lobo et al., 2012) จึงอยูในแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติเพื่อควบคุมลูกน้ํายุงไดเปนระยะเวลานาน ดังนั้นพลานาเรียจึงเปนสิ่งมีชีวิตที่นาสนใจที่นาจะพิจารณาใช
เปนทางเลือกรวมกับวิธีอื่นๆ ในการควบคุมการระบาดของยุงลายในประเทศไทยได
สําหรับในประเทศไทย พบพลานาเรียชนิด Dugesia sp. (Kawakatsu, 1972) (ภาพที่ 1) ซึ่งนิยมนํามาใชเปน
ตัวอยางในการเรียนการสอนในสถานศึกษาทั้งระดับมัธยม และอุดมศึกษา รวมถึงนํามาใชเปนตัวอยางในงานวิจัยตางๆ
ซึ่งรายงานวิจัยที่ใชพลานาเรียเปนตัวอยาง พบวา นิยมเลี้ยงพลานาเรียดวยอาหารหลากหลายชนิด เชน ลูกน้ํา (Legner,
1976) ไข ห อยทาก (Lombardo et al., 2011) แต โ ดยทั่ ว ไปนิ ย มเลี้ ย งด ว ยตั บ ดิ บ (Amaya-Chávez et al., 2009;
Hagstrom et al., 2015; Inoue et al., 2015; Wulzen, 1927) อย า งไรก็ ต าม Knakievicz (2014) รายงานว า
พลานาเรีย กินอาหารหลากหลายชนิด เชน โปรโตซัว โรติเฟอร ตัวออนแมลงน้ํา ครัสเตเชียนขนาดเล็ก เชน ไรน้ํา เปนตน
ซึ่งชนิดของอาหารที่แตกตางกันมีผลตออัตราการเจริญของพลานาเรีย (Goldsmith, 1937; Wulzen and Bahrs, 1928)
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญของพลานาเรียในหองปฏิบัติการ โดยเลี้ยงดวย
ไรแดง และตับไกดิบ เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปใชประโยชนในการเพิ่มจํานวนพลานาเรียใหไดในปริมาณมาก สามารถ
นําไปใชเปนตัวอยางในการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยดานอื่นๆ ตอไป

ภาพที่ 1 พลานาเรียชนิด Dugesia sp.

าวิท
ย

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญของพลานาเรียที่เลี้ยงดวยไรแดง และตับไกดิบ ในหองปฏิบัติการ

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

พลานาเรีย และไรแดง
พลานาเรียที่ใชในการทดลองนี้ นํามาจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
ไรแดง นํามาจาก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เขต 7 (ชลบุรี) กรมประมง โดยนํามาเลี้ยงไวในบอเพาะเลี้ยง
ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
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(Caughley, 1980)
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เมื่อ

N
  t 1
และ
r = ln ()
Nt
 คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรในชวงเวลา t
r คือ อัตราการเจริญของประชากร
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การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญของพลานาเรีย
นําถวยพลาสติกขนาดเสนผานศูนยกลาง 3.8 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร จํานวน 10 ถวย ใสน้ําให มีระดับ
ความสูง 2.5 เซนติเมตร ใสพลานาเรียที่มีลักษณะสมบูรณ ขนาดใกลเคียงกัน ถวยละ 1 ตัว แบงเปน 2 ชุดการทดลอง
ชุดการทดลองที่ 1 ใหอาหารเปนไรแดง จํานวน 5 ถวย
ชุดการทดลองที่ 2 ใหอาหารเปนตับไกดิบ จํานวน 5 ถวย
โดยใหอาหารแกพลานาเรียทุกวัน วันละ 1 ครั้ง เวลา 8.30 น. ในปริมาณเทาๆ กันทุกถวย คือ ตับไกดิบ ขนาด
2x2x2 มิลลิเมตร 1 ชิ้น หรือ ไรแดงปริมาตร 1 มิลลิลิตร เมื่อครบ 8 ชั่วโมง นําอาหารที่เหลือออกจากถวยเพื่อปองกัน
น้ําเสีย นับจํานวนพลานาเรียที่เปลี่ยนแปลงไปทุก 4 วัน เปนเวลา 40 วัน ทําการทดลองจํา นวน 3 ซ้ํา นําผลที่ไดมา
คํานวณเปนคาเฉลี่ย ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของจํานวนพลานาเรียที่เลี้ยงดวยไรแดง และตับไก โดยการทดสอบ
T-test และสรางกราฟแสดงจํานวนพลานาเรียเฉลี่ยเพื่อแสดงการเจริญของพลานาเรีย ดวยโปรแกรม SPSS version 20
และคํานวณหาอัตราการเจริญของพลานาเรีย ดังนี้

การศึกษาอัตราการเจริญของพลานาเรียที่เลี้ยงดวยอาหารตางชนิดกัน แสดงดังตารางที่ 1 และภาพที่ 2 โดย
เมื่อเลี้ยงดวยไรแดง พลานาเรียเพิ่มจํานวนจาก 1 ตัว เปน 12.27±3.83 ตัว ในวั นที่ 40 คิ ดเปนอัตราการเจริ ญเฉลี่ย
เทากับ 0.26 โดยอัตราการเจริญสูงสุดเทากับ 0.50 ในวันที่ 8 ซึ่งพบวา สูงกวาอัตราการเจริญของพลานาเรียเมื่อเลี้ยงดวย
ตับไกดิบ ซึ่งเพิ่มจํานวนเปน 4.20±1.21 ตัว ในวันที่ 40 คิดเปนอัตราการเจริญเฉลี่ยเทากับ 0.15 และมีอัตราการเจริญ
สูงสุดเทากับ 0.47 ในวันที่ 16 นอกจากนี้ยังพบว า คา เฉลี่ย ของจํานวนของพลานาเรี ยที่ เพิ่ ม ขึ้นเมื่อเลี้ยงดวยไรแดง
มากกวาเมื่อเลี้ยงดวยตับไกดิบอยางมีนัยสําคัญ (t = 4.362, P = 0.001)
ตารางที่ 1 จํานวนพลานาเรียเฉลี่ยตั้งแตวันที่ 0 ถึงวันที่ 40, คา  และ r เมื่อเลี้ยงดวยไรแดง และตับไกดบิ

าลัย

วันที่

มห

าวิท
ย

0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40

ไรแดง
จํานวนพลานาเรีย (ตัว)

X̅ ± SD
1.00 ± 0.00
1.33
1.33 ± 0.49
1.65
2.20 ± 0.86
1.48
3.27 ± 1.16
±
1.30
1.53
4.60
1.30
6.00 ± 0.93
1.17
7.00 ± 1.00
1.16
8.13 ± 1.46
±
2.46
1.14
9.27
1.18
10.93 ± 3.58
1.12
12.27 ± 3.83
Average r

r
0.29
0.50
0.40
0.43
0.27
0.15
0.15
0.13
0.17
0.12
0.26

ตับไกดิบ
จํานวนพลานาเรีย (ตัว)

X̅ ± SD
1.00 ±0.00
1.00
1.00 ±0.00
1.13
1.13 ±0.35
1.24
1.33 ±0.62
1.60
2.13 ±0.64
1.13
2.40 ±0.99
1.19
2.87 ±1.30
1.09
3.13 ±1.19
1.15
3.60 ±1.45
1.13
4.07 ±1.22
1.03
4.20 ±1.21
Average r
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r
0.00
0.13
0.21
0.47
0.12
0.18
0.09
0.14
0.12
0.03
0.15
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงการเจริญของพลานาเรียตั้งแตวันที่ 0 ถึงวันที่ 40

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

าลัย

จากผลการวิจัยที่ไดในการศึกษาแสดงใหเห็นวา พลานาเรียที่กินไรแดงเปนอาหารมีอัตราการเจริญเฉลี่ย (0.26)
สูงกวาพลานาเรียที่กินตับไกดิบ (0.15) เปนอาหาร และพบวา มีระยะเวลาในการเขาสูอัตราการเจริญสูงสุด (0.50; 8 วัน)
สั้นกวาการเลี้ยงดวยตับไก (0.47; 16 วัน) สอดคลองกับ กรรณิการ จันทอก (2525) ซึ่งพบว า การเลี้ยงพลานาเรียดวย
ลูกน้ํายุงซึ่งเปนอาหารที่มีชีวิตเชนกัน จะทําใหอัตราการเพิ่มจํานวนของพลานาเรียสูงกว าการเลี้ยงดวยตับ หนู ซึ่ งอาจ
อธิบายไดจาก 2 ป จจัย คือ คุณคาทางโภชนาการของอาหาร และพฤติกรรมการเป น สั ตวกิ นเนื้ อ (carnivore) ของ
พลานาเรีย
จากการศึกษาคุณคาทางโภชนาการของไรแดง พบวา มีปริมาณโปรตีนสูง มากกวารอยละ 70 ของน้ําหนักแหง
จําแนกเปนกรดอะมิโนที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตหลายชนิด รวมถึงคารโบไฮเดรต (รอยละ12) กรดไขมันอิ่มตัวและ
ไมอิ่มตัวที่จํา เปนในปริมาณสูง (รอยละ 20-27) (สันทนา, 2529; Chittapun et al., 2013; Dhert and Sorgeloos,
1995; Rottmann et al., 2011) สวนตับ ไก พบวา ประกอบด วยโปรตี นเฉลี่ยร อยละ 20-26 ไขมั นร อยละ 6-8 และ
คารโบไฮเดรตในปริมาณต่ํามาก (รอยละ 1) แตพบโคเรสเตอรอล กรดไขมัน วิตามินเอ วิตามินบี 1 2 3 และธาตุเหล็ก
ในปริมาณสูง (ฐานขอมูลอาหาร, 2562; น้ําเพชร, 2539; Soriano-Santos, 2010) จึงเห็นไดวา ไรแดงมีโปรตีนและไขมัน
เปนองคประกอบในปริมาณสูงกวาตับไก ซึ่งโปรตีนและไขมันเปนสารอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต โดย
พบวา พลานาเรียจะสะสมอาหารไวในรูปไขมัน และปริมาณโปรตีนและไขมันในรางกายจะลดลงในชวงที่พลานาเรียขาด
อาหาร (Jenkins, 1967) นอกจากนี้ยังมีรายงานวา ไรแดงเปนอาหารที่มีชีวิตและมีเอนไซมชวยยอยอาหารหลากหลาย
ชนิด (Delbare and Dhert, 1996) ซึ่งชวยใหพลานาเรียสามารถนําอาหารไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงสงเสริมการ
เจริญเติบโตของพลานาเรีย และเมื่อพิจารณาในแงพฤติกรรมของพลานาเรียซึ่งเปนผูลา ตามธรรมชาติจะสรางเมือกเพื่อ
จับสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กกินเปนอาหาร ดังนั้นไรแดงที่มชี ีวิตจะมีการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวจึงเปนตัวกระตุน
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ที่ดึงดูดพลานาเรียใหเขาหา และจับกินเปนอาหาร (Jenkins, 1967) เมื่อพิจารณารวมทั้งสองปจจัย ไรแดงจึงเปนอาหาร
ที่ใชเลี้ยงพลานาเรียแลวทําใหเพิ่มจํานวนไดอยางรวดเร็วในระยะเวลาสั้นกวาตับไก
โดยสรุป การศึกษาอัตราการเจริ ญของพลานาเรียโดยใชไรแดง และตับไกเปนอาหารแสดงให เห็นว า ในการ
เพาะเลี้ยงพลานาเรีย สามารถใชอาหารชนิดอื่นนอกจากตับที่เปนอาหารเลี้ยงที่นิยมใชทั่วไป และยังพบวา ไรแดงเป น
อาหารที่ใชในการเพิ่มจํานวนพลานาเรียไดมากกวาและเร็วกวาตับไก อยางไรก็ตาม ตับไกเปนอาหารที่มีขอดี คือ อยูกับที่
ไมสามารถหนี พลานาเรียได แตอาจกอใหเกิดปญหาน้ําเนาเสียหากขาดการดูแล ในขณะที่ไรแดงที่มีชีวิตเปนอาหารที่
ไมกอใหเกิดปญหาน้ําเสีย ซึ่งถือวาเปนขอดีสําหรับการเพาะเลี้ยง เนื่องจากทําใหไมตองเปลี่ยนน้ําที่ใชเลี้ยงพลานาเรี ย
บอยๆ ชวยลดการใชเวลาในการเลี้ยงได ผลการวิจัยที่ไดจึงสามารถนํ าไปใช ใหเป นประโยชนเมื่อต องการเพิ่ มจํา นวน
พลานาเรียใหไดเปนปริมาณมากๆ ในระยะเวลาจํากัด เพื่อนําไปใชประโยชนดานการศึกษาวิจัยอื่นๆ ตอไป

ขอเสนอแนะการวิจัย

กิตติกรรมประกาศ

ราช
ภัฏ
รำไ

ทํา การทดลองตอยอดงานวิจัยนี้ โดยนําไปประยุกต เพื่อ การควบคุมลู กน้ํา ยุงชนิดต างๆ โดยชี ววิธี เนื่องจาก
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา อาหารที่มีชีวิตทําใหพลานาเรียเจริญเพิ่มจํานวนไดดีกวา ประกอบกับพลานาเรียมีขอดี
คือ ไมเปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม และสามารถทนตอการขาดอาหารไดเปนระยะเวลานานโดยไมตาย จึงเปน
ศัตรูธรรมชาติที่นาสนใจที่จะนําไปใชควบคุมลูกน้ํายุงตามแหลงน้ําขังและแหลงน้ําธรรมชาติตา งๆ
ผูวิจัยขอขอบคุณภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ใหความอนุเคราะหพลานาเรีย
และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เขต 7 (ชลบุรี) กรมประมง ที่ใหความอนุเคราะห ไรแดง ขอขอบคุ ณ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ใหความอนุเคราะหสถานที่และเครื่องมือในการทําวิจัย ผูวิจัย
หวังวาผลงานวิจัยนี้จะเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของและเปนขอมูลเบื้องตนอันกอใหเกิดประโยชนตอไป
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การวิเคราะหไนไตรทดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีในตัวอยางน้ํา
โดยการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชันและปฏิกิริยาคูควบ
Spectrophotometric Determination of Nitrite in Water Samples via
Diazotization and Coupling Reaction
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งานวิ จัยนี้ มีวัตถุป ระสงคเพื่ อศึ กษาการวิเคราะห ป ริม าณไนไตรทด วยเทคนิ คสเปกโทรโฟโตเมทรี โดยการ
เกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชันระหวางไนไตรทกับพารา-ไนโตรอะนิลีน (PNA) ตามดวยปฏิกิริยาคูควบกับพลอโรกลูซินอล
(PGN) ไดสารผลิตภัณฑสีเหลืองที่มีความเสถียรและละลายไดในน้ํา ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 446 nm มีคาโมลาร
แอบซอพติวิตี เทากับ 5.14 x 104 Lmol-1cm-1 ทําการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการวิเคราะห ไดแก ปริมาณของ
รีเอเจนต และเวลาในการเกิดปฏิกิริยา ภายใตสภาวะที่เหมาะสมพบวา ความเปนเสนตรงของการวิเคราะหอยูในชวง
0.005-2.0 mg L-1 คาขีดจํากัดของการตรวจวั ดและขีดจํา กัดการวิเคราะหปริ มาณเทากั บ 0.003 และ 0.009 mg L-1
ตามลําดับ คาความเที่ยงของวิธีวิเคราะหที่ความเขมขนของไนไตรทที่ 0.04 และ 0.4 mg L-1 เทากับ 0.74% และ 0.92%
ตามลําดับ นํามาใชทดสอบหาปริมาณไนไตรทในตัวอยางน้ําประปาและน้ําดื่มบรรจุขวด ไดคารอยละการกลับคืนของวิธี
วิเคราะห ของตั วอยางน้ํา อยูในชวง 96-100 ทําการเปรียบเทียบกับวิ ธีมาตรฐานที่ ใช ซัลฟานิ ลาไมด (SA) และเอ็น-1แนพทิลเอทิลีนไดอะมีนไดไฮโดรคลอไรด (NEDH) เปนสารในการเกิดปฏิกิริยา พบวา ผลการวิเคราะหในระบบ PNAPGN สอดคลองกันกับที่วิเคราะหไดดวยวิธีมาตรฐาน SA-NEDH
คําสําคัญ: ไนไตรท, สเปกโตรโฟโตเมทรี, ปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน, ปฏิกิริยาควบคู

Abstract

มห

าวิท
ย

าลัย

The purpose of this research is to investigate the spectrophotometric method for the
determination of nitrite based on the diazotization reaction between nitrite and p-nitroaniline (PNA),
followed by coupling reaction with phloroglucinol (PGN). The product was a yellowed-colored, stable
and water soluble substance having absorption at the wavelength of 446 nm with molar absorptivity
of 5.14 x 104 L mol-1 cm-1. The suitability reaction conditions of reagents and reaction times were
studied. Within suitable condition, it found that the linearity range of analysis was 0.005-2.0 mg L-1. The
limit of detection and the limit of quantification were 0.003 and 0.009 mg L-1, respectively. The validity
of the analytical method, at nitrite concentrations of 0.04 and 0.4 mg L-1, were 0.74% and 0.92%,
respectively. The method was applied to determine the amount of nitrite in tap water and bottled
drinking water. The percentage recoveries of the analysis of the water samples were in the range of
96-100. The results were compared with the standard method that used sulfanilamide (SA) and
N-(1-Napthyl) ethylenediamine dihydrochloride (NEDH) as reagents. It found that the results of the PNAPGN system were agreed with those obtained by the SA-NEDH standard method.
Keywords: Nitrite, Spectrophotometry, Diazotization reaction, Coupling reaction
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ไนไตรท (NO2-) เปนวัตถุเจือปนในน้ํา ดื่มและอาหาร ในกลุม “วัตถุกันเสีย” ซึ่งสามารถรับเขา สูรางกายได
ทั้งทางตรงและทางออม พบวา ประมานรอยละ 10 ไดรับสารไนไตรท จากการผสมในเนื้อสัตวแปรรูป และรอยละ 90
ไดรับจากการกินพืช และอื่นๆ เชน แหลงน้ําอุปโภคบริโภคที่ใชในชีวิตประจําวัน การรับไนไตรทในปริมาณมากเกินไป
อาจสงผลตอสุขภาพ โดยจะกอใหเกิดอาการตัวเขียว เล็บเขียว หอบ เหนื่อย หัวใจเตนแรง และอาจเสียชีวิตได นอกจากนี้
ยังมีอันตรายจากการทําปฏิกิริยากันในสภาวะที่เหมาะสมระหวางไนไตรทและสารกลุมเอมีน ไดสารที่มีชื่อวาไนโตรซามีน
ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง ดังนั้นจึงมีความสําคัญที่จะตองมีการตรวจติดตามปริมาณไนไตรทในน้ําดื่ม อาหาร และในแหลงน้ํา
ที่ นํ า มาใช ใ นการอุ ป โภคบริ โ ภค เพื่ อ ใช เ ป นมาตราการในการแก ไ ขและป อ งกั น อั น ตรายที่ จ ะก อ เกิ ด จากไนไตรท
การวิเคราะหหาปริมาณไนไตรทไดมีการศึกษาและวิจัยโดยใชเทคนิคตางๆ เชน ลิควิดโครมาโทรกราฟ (Tsikas, 2016:
51-70) โฟลอินเจคชัน เคมิลูมิเนสเซนท (Mikuska, 2003: 225-232) ฟลูออโรเมทรี (Georgescu-State, 2018: 418421) และสเปกโตรโฟโตเมทรี (Nagaraja, 2006: 146-153; Luiz, 2012: 2546-2551 ; Pitschmann, 2014 ; ShariatiRad, 2015: 190-195 ; Qader, 2017: 126-136) โดยเทคนิ ค สเปกโตรโฟโตเมทรี เ ป น วิ ธี ที่ ใ ช กั น อย า งแพร ห ลาย
เนื่องจากเปนเทคนิคที่งาย การเตรียมตัวอยางไมซับซอนและมีความแมนยํา โดยวิเคราะหไนไตรทผานการเกิดปฏิกิริยา
ไดอะโซไทเซชั นระหวางไนไตรทกับสารประกอบเอมีน ตามด วยการเกิ ดปฏิ กิริ ยาคู ควบกับ สารประกอบอะโรมาติ ก
(Sreekumar, 2003: 27-32) สารที่ใชเปนคูสารมาตรฐานในการวิเคราะหไนไตรท คือ ซัลฟานิลาไมดกับเอ็น-1- แนพทิล
เอทิลีนไดแอมีนไดไฮโดรคลอไรด (EPA, 1983: 368-370) สําหรับงานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาโดยเลือกใชสารคูใหม คือ
พารา-ไนโตรอะนิลีนและพลอโรกลูซินอล ซึ่งเปนสารที่หางาย ราคาไมแพง มีความเปนพิษนอย และสามารถเกิดปฏิกิริยา
กับไนไตรทไดดีที่อุณหภูมิหอง โดยจะทําการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
วิธีวิเคราะหโดยนํามาใชวิเคราะหหาปริมาณไนไตรทในตัวอยางน้ํา

วัตถุประสงคของการวิจัย

าลัย

1) ศึกษาวิธีวิเคราะหหาปริมาณไนไตรทดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี ผานการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน
ระหวางไนไตรทกับพารา-ไนโตรอะนิลีน แลวเกิดปฏิกิริยาคูควบกับพลอโรกลูซินอล โดยจะศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม
ของการวิเคราะห และศึกษาผลรบกวนเนื่องจากไอออนชนิดตางๆ
2) จากสภาวะที่เหมาะสมของการวิเคราะหท่ไี ด นํามาวิเคราะหหาปริมาณไนไตรทในตัวอยางน้ําดื่ม น้ําประปา
และทําการเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ไดกับวิธีมาตรฐานซึ่งใช สารในการเกิ ดปฏิ กิริยา คือ ซั ลฟานิ ลาไมด กับ เอ็น-1แนพทิลเอทิลีนไดแอมีน ไดไฮโดรคลอไรด

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

าวิท
ย

1. สารเคมีและเครื่องมือ
สารเคมีทุกตัวเปนเกรดวิเคราะห สารละลายมาตรฐานไนไตรทเขมขน 1000 mgL-1 สารละลายพารา-ไนโตรอะ
นิลีน (C6H6N2O2, PNA) 0.05% (w/v) ที่ละลายในกรดไฮโดรคลอริก สารละลายพลอโรกลูซินอล (C6H6O3, PGN) 0.5%
(w/v) สารละลายซัลฟานิลาไมด (C6H8N2SO2, SA) 0.1% (w/v) ที่ละลายในกรดไฮโดรคลอริก สารละลายเอ็น-1-แนพทิล
เอทิลีน ไดแอมีน ไดไฮโดรคลอไรด (C12H14N2·2HCl, NEDH) 0.1% (w/v) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 2 M
และเครื่อง ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร รุน HP 8453
2. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะหปริมาณไนไตรท ดวยสารละลาย PNA และ PGN
ศึกษาหาความยาวคลื่นที่เหมาะสม ทําโดยปเปตตสารละลายมาตรฐานไนไตรทเขมขน 50.0 mg L-1 ปริมาตร
0.20 mL และสารละลาย PNA 0.05% (w/v) ในกรดไฮโดรคลอริกเข มข น 2.5 M ปริ มาตร 1.00 mL ลงในขวดวั ด
ปริมาตรขนาด 10 mL เขยาเปนเวลา 2 นาที จากนั้ นป เปตตสารละลาย PGN 0.5% (w/v) ปริมาตร 1.00 mL และ
สารละลาย NaOH เขมขน 2.0 M ปริมาตร 2.00 mL ปรับปริมาตรดวยน้ําปราศจากไอออน สารละลายที่ไดจะมีความ
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เขมขนของไนไตรท 1.0 mg L-1 เขยาใหเขากันตั้งทิ้งไว 5 นาที นําสารละลายที่ไดไปวัดคาการดูดกลืนแสงโดยใชรีเอเจนต
เปนแบลงค
ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยาโดยศึกษาปจจัยดังตอไปนี้ ความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริก
ที่ใชในการเตรียมสารละลาย PNA (ศึกษาที่ชวงของความเขมขน 0.05-3.0 M) ปริมาตรของสารละลาย 0.05 %(w/v)
PNA (ศึกษาที่ชวงปริมาตร 0.10-2.00 mL) ปริมาตรของสารละลาย 0.5 %(w/v) PGN (ศึกษาที่ชวงปริมาตร 0.01-4.00
mL) ปริมาตรของสารละลาย 2 M NaOH (ศึกษาที่ชวงปริมาตร 0.40-4.00 mL) เวลาในการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน
(ศึกษาที่ชวงเวลา 0.5-25 นาที) และเวลาในการเกิดปฏิกิริยาคูควบ (ศึกษาที่ชวงเวลา 2-60 นาที)
3. ศึกษาชวงความเปนเสนตรงและการสรางกราฟมาตรฐาน
ภายใตสภาวะที่เหมาะสมที่ไดจากการศึกษา ทําการศึกษาวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 446 nm ของ
สารละลายผสมที่มีความเขมขนของสารมาตรฐานไนไตรทในชวงความเขมขน 0.005-3.0 mg L-1 สรางกราฟมาตรฐาน
แสดงความสัมพั นธระหวา งคาการดูดกลืนแสงกับคา ความเขมขนของสารละลายไนไตรทในช วงของความเปนเสนตรง
คํานวณคาขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะห (LOD) และคาขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะหหาปริมาณ (LOQ )
4. ศึกษาความเที่ยงของการวิเคราะห
โดยนําสารละลายมาตรฐานไนไตรทที่ความเขมขน 0.04 และ 0.40 mg L-1 วั ดค าการดู ดกลื นแสงภายใต
สภาวะที่เหมาะสม ทําการวิเคราะหซ้ํา 5 ครั้ง นําคาที่ไดมาคํานวณ และรายงานผลในรูปรอยละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมพัทธ (%RSD)
5. ศึกษาผลรบกวนที่มีตอการวิเคราะห
ทําการศึกษาผลของสารรบกวน ไดแก ฟลูออไรด ไอออน คลอไรดไอออน โบรไมด ไอออน ไอโอไดด ไอออน
ซัลเฟตไอออน ไนเทรตไอออน ไบคารบอเนตไอออน ไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน สังกะสี(II)ไอออน เอทิลลีนไดเอมีนเต
ตระอะซิเตทไอออน แมกนีเซียมไอออน แคลเซียมไอออน ไอรออน (II) ไอออน ไอรออน (III) ไอออน และเลด (II) ไอออน
โดยทําการศึกษาที่ความเขมขนของไนไตรท เทากับ 1.0 mg L-1 และความเขมขนของสารรบกวนที่ 10-1000 mg L-1
6. การหาปริมาณไนไตรทดวยวิธีมาตรฐานโดยใชสารละลาย SA และ NEDH
ปเปตตสารละลายมาตรฐานไนไตรทเขมขน 50.0 mg L-1 ปริมาตร 0.20 mL และสารละลาย SA 0.1% (w/v)
ปริมาตร 0.20 mL ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 mL เขยาใหเขากันและตั้งทิ้งไว 10 นาที จากนั้นปเปตตสารละลาย
NEDH 0.1% (w/v) ปริมาตร 0.20 mL ปรับปริมาตรดวยน้ําปราศจากไอออน สารละลายที่ไดจะมีความเขมขนไนไตรท
1.00 mg L-1 เขยาใหเขากันตั้งทิ้งไว 10 นาที ไดสารละลายสีชมพูอมมวงที่มีคาการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 540
nm และมีคาโมลารแอบซอพติวิตีเทากับ 5.27 x 104 L mol-1cm-1 ศึ กษาชว งความเป น เสนตรง ทํ าการสรางกราฟ
มาตรฐาน คํานวณหาคา LOD และ LOQ หาความเที่ยงของการวิเคราะหที่ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานไนไตรท
0.04 และ 0.40 mg L-1 โดยทําการวัดซ้ํา 5 ครั้ง เพื่อนํามาคํานวณหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ ศึกษาผลของสาร
รบกวนที่ความเขมขนของไนไตรท 1.0 mg L-1 โดยความเขมขนของสารรบกวนเทากับ 10-1000 mg L-1
7. การวิเคราะหหาปริมาณไนไตรทในตัวอยางน้ํา และหาคารอยละการกลับคืนของการวิเคราะห
จากสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะหป ริมาณไนไตรท โดยใชสารละลาย PNA-PGN นํามาใช วิ เคราะห หา
ไนไตรทในตัวอยางน้ํา ทําการศึกษาหาคารอยละการไดกลับคืนที่สารละลายไนไตรทเขมขน 0.04 และ 0.40 mg L-1 แลว
เปรี ยบเทียบผลการวิ เคราะห ที่ไ ดกั บวิ ธีม าตรฐาน SA-NEDH ตั วอยา งน้ําที่ ทํ า การศึ กษา คือ น้ํ าดื่ ม บรรจุ ข วด และ
น้ําประปาบริเวณคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา สําหรับตัวอยางน้ําดื่มบรรจุขวด นําน้ํามาใชในการวิเคราะหหา
ปริมาณไนไตรทโดยตรง สวนตัวอยางน้ําประปาจะทําการกรองผานตัวกรองไนลอนขนาดรูพรุน 0.22 m และเติมสาร
สารละลาย EDTA ความเขมขน 1.4 x 10-3 M จํานวน 2.00 mL ตอตัวอยางน้ําจํานวน 200 mL สารละลายตัวอยางที่จะ
วิเคราะห จะเก็บไวในขวดพอลิเอทิลีนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และนํ า มาวิ เคราะหหาปริ มาณไนไตรทภ ายใน 48
ชั่วโมง
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จากการศึกษาพบวา สารละลายผสมในระบบ PNA-PGN ใหคาการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 446 nm
มีคาโมลารแอบซอพติวิตีเทากับ 5.14 x 104 L mol-1cm-1 ปฏิกิริยาการเกิดสารผลิตภัณฑ จะเกิดผานปฏิกิริยาไดอะโซไท
เซชันระหวางไนไตรทกับ PNA และตามดวยการเกิดปฏิกิริยาคูควบกับ PGN ลําดับการเกิดปฏิกิริยาแสดงไดดังตอไปนี้
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าลัย

จากการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยา ผลของการศึกษาป จจัยความเขมขนของกรด HCl
ปริมาตรของ PNA ปริมาตรของ PGN และปริมาตรของ NaOH เวลาที่ใชในการเกิดปฏิกิรยิ ไดอะโซไทเซชัน และปฏิกิรยิ า
คูควบ แสดงดังรูปที่ 1-6

รูปที่ 2 ศึกษาปริมาตรของ PNA ที่เหมาะสม

มห

าวิท
ย

รูปที่ 1 ศึกษาความเขมขนกรด HCl ที่เหมาะสม

รูปที่ 3 ศึกษาปริมาตรของ PGN ที่เหมาะสม

รูปที่ 4 ศึกษาปริมาตรของ NaOH ที่เหมาะสม
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รูปที่ 5 ศึกษาเวลาการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน

รูปที่ 6 ศึกษาเวลาในการเกิดปฏิกิริยาคูควบ

าลัย

ราช
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สําหรับ สภาวะที่เหมาะสมนั้นจะพิจารณาจากคาที่มีการดู ดกลืนแสงสูงสุ ด และ/หรือคาที่มีแนวโนมของการ
ดูดกลืนแสงที่คงที่สําหรับความเขมขนของกรด HCl ที่เหมาะสมคือ 1.00 M ปริมาตรของ PNA ที่เหมาะสมคือ 0.40 mL
ปริมาตรของ PGN ที่เหมาะสมคือ 2.00 mL ปริมาตรของ NaOH เขมขน 2 M ที่เหมาะสมคือ 1.60 mL สําหรับเวลาที่ใช
ในการเกิดปฏิกิริยา ไดอะโซไทเซชันและปฏิกิริยาคูควบที่เหมาะสม คือที่ 2 และ 5 นาที ตามลําดับ และจากการศึกษา
ชวงความเปนเสนตรงของวิธี PNA-PGN พบวาอยูในชวงความเขมขน 0.005 – 2.0 mg L-1 สําหรับวิธีมาตรฐาน SANEDH อยูในชวง 0.005–2.0 mg L-1 เชนเดียวกัน ทําการวัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวงความเขมขนของไนไตรทดังกลาว
นํามาสรางเปนกราฟมาตรฐานเพื่อใชในการวิเคราะหหาปริมาณไนไตรทในสารตัวอยาง กราฟมาตรฐานไนไตรทของระบบ
PNA-PGN และระบบ SA-NEDH แสดงดังรูปที่ 7 และ 8

รูปที่ 8 กราฟมาตรฐาน SA-NEDH

าวิท
ย

รูปที่ 7 กราฟมาตรฐาน PNA-PGN

มห

จากกราฟมาตรฐาน คํานวณหาคาขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะห (LOD) และขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะห
หาปริมาณ (LOQ) ความเที่ยงของการวิเคราะหซึ่งจะรายงานผลในรูปรอยละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (%RSD)
ผลที่ไดสําหรับวิธี PNA-PGN และของวิธีมาตรฐาน SA-NEDH แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความนาเชื่อถือของวิธีวิเคราะหในระบบ PNA-PGN และในระบบ SA-NEDH

พพ

ผลการวิเคราะห
วิธี PNA-PGN
วิธีมาตรฐาน SA-NEDH
ชวงที่เปนเสนตรง (mg L-1)
0.005-2.0
0.005-2.0
สมการเสนตรงของกราฟมาตรฐาน
y = 1.1295x - 0.0003
y = 1.0898x + 0.0146
2
R
0.9992
0.9992
LOD (mg L-1)
0.003
0.003
-1
LOQ (mg L )
0.009
0.009
ความเที่ยง (%RSD, n=5)
0.74* , 0.92**
0.59* , 0.31**
-1
หมายเหตุ: * , ** ศึกษาที่สารละลายมาตรฐานไนไตรทเขมขน 0.04 และ 0.40 mg L ตามลําดับ

ราช
ภัฏ
รำไ

การศึ กษาผลของสารรบกวนที่มีผลตอ การวิเ คราะห ห าปริ ม าณไนไตรท ท้ั ง วิ ธี ข อง PNA-PGN และของวิ ธี
มาตรฐาน SA-NEDH ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลของสารรบกวนสําหรับการวิเคราะหไนไตรทดวยสารละลาย PNA-PGN และ SA-NEDH

% คาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ
สารรบกวน
% คาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ
PNA-PGN
SA-NEDH
PNA-PGN
SA-NEDH
2+
F
0.17
-1.78
Ca
-1.80
-0.27
Cl-3.43
Mg2+
-0.77
-5.21
-0.07
2+
Br0.68
Zn
-0.24
-0.65
-2.92
I-28.42
Fe2+
-15.04
-48.62
-17.96
SO42-3.53
Fe3+
7.31
-1.06
-3.80
NO3
-3.57
Pb2+
-3.05
-0.61
-0.49
HCO3
0.83
EDTA
-2.72
-2.01
-3.57
H2PO42-2.07
-2.61
หมายเหตุ: ความเขมขนของสารรบกวนคือ 1000 mg L-1 ยกเวน I-, Mg2+ , Fe2+ , Fe3+ ความเขมขนเทากับ 10 mg L-1

าลัย

สารรบกวน

% คาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ = (A2 – A1) ) x 100 / A1
A1 = คาการดูดกลืนแสงเมื่อมีเฉพาะไนไตรท
A2 = คาการดูดกลืนแสงเมื่อมีไนไตรทและสารรบกวน

มห

าวิท
ย

จากผลที่ไดจะเห็นวา ทั้งวิธีที่ใชสารละลาย PNA-PGN และวิธีมาตรฐาน SA-NEDH มีความคลาดเคลื่อนสวน
ใหญนอยกวา ± 5% ยกเวนไอโอไดดไอออน และไอรออน (II) ไอออน ที่ใหความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะหท่คี อนขาง
สูง
จากสภาวะที่เหมาะสมที่ไดจากการศึกษานํามาใชวิเคราะหหาปริมาณไนไตรทในตัวอยางน้ําดื่มบรรจุขวด และ
น้ําประปา ทํา การศึกษาหาคารอยละการกลับคืนของการวิเคราะห ทั้งของวิธี PNA-PGN และวิ ธีมาตรฐาน SA-NEDH
ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 3
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ตัวอยางน้ํา

วิธี PNA-PGN
ปริมาณไนไตรท
รอยละการกลับคืน
(mg L-1)

รรณ
ี

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความเขมขนของไนไตรทที่วิเคราะหไดจากตัวอยางน้ํา และคารอยละการกลับคืน
ของการวิเคราะหที่ความเขมขนไนไตรท 0.04 และ 0.4 mg L-1

วิธี SA-NEDH
ปริมาณไนไตรท
รอยละการกลับคืน
(mg L-1)

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

น้ําดื่มยี่หอที่ 1
ND ± 0.00
98.77*, 100.42**
ND ± 0.00
100.74* , 100.78**
น้ําดื่มยี่หอที่ 2
ND ± 0.001
98.52* , 99.24**
ND ± 0.000
99.11* , 100.19**
น้ําดื่มยี่หอที่ 3
ND± 0.001
96.79* , 99.04**
ND ± 0.001
97.29* , 99.43**
น้ําประปาจุดที่ 1
0.003 ± 0.001
95.75* , 98.27**
0.003 ± 0.001
97.18* , 97.62**
น้ําประปาจุดที่ 2
ND ± 0.000
97.63* , 98.84**
ND ± 0.001
97.19* , 99.01**
-1
หมายเหตุ: * , ** เมื่อเติมสารละลายมาตรฐานไนไตรทเขมขน 0.04 และ 0.40 mg L ตามลําดับ
ND คือความเขมขนของไนไตรทที่วัดไดมีคาต่ํากวา ขีดจํากัดต่ําสุดของการตรวจวัดของแตละวิธี

จากการวิเคราะหหาคารอยละการกลับคืนโดยวิธี PNA-PGN ในตัวอยางน้ําที่ทําการศึกษา มีคาอยูในชวง 96100 ผลการวิเคราะหปริมาณไนไตรทโดยวิธี PNA-PGN และวิธีมาตรฐาน SA-NEDH ในทุกตัวอยา งน้ําที่ทําการศึกษา
ใหผลที่สอดคลองกัน พบวา มีคานอยกวา 0.003 mg L-1 ในทุกตัวอยาง (ยกเวนในตัวอยางน้ําประปาจุดที่ 1) ซึ่งเปนคา
ขีดจํากัดต่ําสุดของการตรวจวัดของทั้งวิธี PNA-PGN และ SA-NEDH และปริมาณไนไตรทที่วิเคราะหไดในทุกตัวอยางมีคา
ต่ํากวาที่องคการอนามัยโลก (WHO, World Health Organization) ไดกําหนดคามาตรฐานของไนไตรทในน้ําดื่มตอง
ไมเกิน 3 mg L-1 สําหรับการบริโภคในระยะสั้น และ 0.2 mg L-1 สําหรับการบริโภคในระยะยาว (WHO, 2003)

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

าลัย

ในงานวิจัยนี้ศึกษาวิธีวิเคราะหหาปริมาณไนไตรท (NO2-) โดยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี ผานการเกิดปฏิกิริยา
ไดอะโซไทเซชันและปฏิกิรยิ าคูควบ โดยงานวิจัยนี้ใชคสู ารใหมคือ PNA-PGN เปนรีเอเจนทในการเกิดปฏิกิริยากับไนไตรท
เกิดผลิตภัณฑที่มีสีมีคาโมลารแอบซอพติวิตีอยูในอันดับของ 104 Lmol-1 cm-1 ซึ่งอยูในอันดับเดียวกับในระบบของ SANEDH การเกิดปฏิกิริยาของไนไตรทกับ PNA และ PGN เกิดไดอยางรวดเร็ว สารที่เกิดขึ้นมีความเสถียร จากการศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะหหาปริมาณไนไตรท พบวา วิธีนี้สามารถใชหาปริมาณไนไตรทในชวงความเขมขนที่กวาง
คือ 0.005-2.0 mg L-1 เชนเดียวกับของวิธีมาตรฐาน คาขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะห และขีดจํากัดต่ําสุดของการหา
ปริมาณจากวิธีของ PNA-PGN ก็มคี าในชวงเดียวกับวิธีมาตรฐาน คือ 0.003 mg L-1 และ 0.009 mg L-1 ตามลําดับ ความ
เที่ยงของการวิเคราะหที่ความเขมขนไนไตรท 0.04 และ 0.4 mg L-1 ในระบบของ PNA-PGN มีคาความคลาดเคลื่อน
สัมพัทธนอยกวา 1% การศึกษาผลรบกวนจากไอออนบวก ไอออนลบชนิดตางๆ ที่จะพบไดในน้ํา พบวา สวนใหญไมมีผล
ตอการวิเคราะหปริมาณไนไตรท โดยคาความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะหนอยกวา ±5% ยกเวน ไอโอไดดไอออน และ
ไอร ออน (II) ไอออน ใหผลรบกวนที่คอนขางสูง เนื่องจากไอออนทั้ง 2 ชนิด มี คุณสมบัติเป นตัว รีดิวส ที่แรง สามารถ
เกิดปฏิกิริยากับ ไนไตรทไดดี (Adams, 1997: 401-409) ดังนั้น ในการเตรียมตัวอย า งน้ํา ประปาสํ าหรับ การวิ เคราะห
จึงตองมีการเติมสารละลาย EDTA ลงไปเพื่อกําจัดไอออนของโลหะที่จะสงผลรบกวนตอการวิเคราะห โดยเฉพาะไอรออน
(II)ไอออน คา ร อยละการกลับคืนของการวิเคราะหจากตัวอยา งน้ําที่ใชในการศึ กษานี้ มีคาอยู ในช วง 96-100 ปริมาณ
ไนไตรทที่วิเคราะหไดในตัวอยางน้ําทุกตัวอยางเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน SA-NEDH มีคาที่สอดคลองกัน จากผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวา คูสาร PNA-PGN สามารถใชในการวิเคราะห ไนไตรท ดวยเทคนิ คสเปกโทรโฟโตเมทรีได เป น
อยางดี (Qader, 2013: 153-156) เทียบเทาไดกับวิธีมาตรฐาน
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จากการศึกษาวิธีวิเคราะหปริมาณไนไตรทโดยใชคูสาร พารา-ไนโตรอะนิลีน (PNA) และพลอโรกลูซินอล (PGN)
สารผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นมีความสามารถในการดูดกลืนแสงสูง ความสัมพันธชวงเปนเสนตรงของคาการดูดกลืนแสงกับความ
เข มข นไนไตรท มีช วงกวา ง และสามารถวิ เคราะหไ นไตรทในปริ ม าณน อ ย ๆได (LOQ เท า กั บ 0.009 mg L-1) จาก
การศึกษาผลรบกวนเนื่องจาก EDTA พบวา ใหผลรบกวนการวิเคราะหนอยกวา ±5% จึงสามารถใช EDTA ซึ่งเปนสารที่
สามารถเกิดสารเชิงซอนกับไอออนของโลหะไดเปนอยางดีนั้น มากําจัดไอออนบวกชนิดตางๆ โดยเฉพาะกับพบวาไอรออน
(II) ไอออน และไอรอ อน (III) ไอออน ซึ่ง มั กจะพบปนเป อ นอยู ในน้ํ า และให ผลรบกวนตอ การวิ เคราะห ที่ สูง ดั งนั้น
วิธีวิเคราะหโดยใชคูสาร PNA-PGN นี้จึงมีความเปนไปไดที่จะสามารถนําไปใชเพื่อตรวจติดตามปริมาณไนไตรทในตัวอยาง
น้ํา เชน น้ําประปา น้ําบอ หรือน้ําเสียไดเปนอยางดี

เอกสารอางอิง

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

Adam, J.B. (1997). Food Additive-Additive Interactions Involving Sulphur Dioxide and Ascorbic and
Nitrous Acids: A Review. Food Chemistry, 59: 401-409.
EPA (1983). Methods of Chemical Analysis of Water and Waste: Spectrophotometric
Determination of Nitrate and Nitrite, 368-370.
Luiz, V. H. M., Pezza, L., & Pezza, H. R. (2012). Determination of Nitrite in Meat Products and Water
Using Dapsone with Combined Spot Test/Diffuse Reflectance on Filter Paper.
Food Chemistry, 134(4): 2546–2551.
Mikuska, P. and Veccera, Z. (2003). Simultaneous Determination of Nitrite and Nitrate in Water by
Chemiluminescent Flow-injection Analysis. Anal. Chim. Acta, 495: 225-232.
Nagaraja, P., Prakash, J.S. and Bhaskara, B. L. (2006). Rapid Spectrophotometric Determination of
Traces Amounts of Nitrate-Nitorgen Using Dapsone and -Napthol. E-Journal of Chemistry,
3:146-153.
Qader, H. A. (2013). Spectrophotometric Determination of Nitrite in Curing Meat Samples.
App.Sci.Report., 3: 153-156.
Pitschmann, V. and Matejovsky, L. (2014). N-Phenylbenzylamine as Novel Coupling Reagents for the
Spectrophotometric Determination of Nitrite. Security Research.
Shariati-Rad, M., Irandoust, M., and Mohammadi, S. (2015). Spectrophotometric Determination of
Nitrite in Soil and Water Using Cefixime and Central Composite Design. Spectrochimica
Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy Bibliography, 149: 190–195.
Sreekumar, N. V., Narayana, B., Hegdeb, P., Manjunatha, B. R., and Sarojini, B. K. (2003). Determination
of Nitrite by Simple Diazotization Method. Microchemical Journal, 74: 27-32.
Tsikas, D. (2006). Analysis of Nitrite and Nitrate in Biological Fluids by Assays Based on the Griess
Reaction: Appraisal of the Griess Reaction in the L-Arginine/Nitrite Oxide Area of Research.
Journal of Chromatography, 851: 51-70.
WHO. (2003). Nitrate and Nitrite in Drinking Water. Background Document for WHO Guidelines,
(WHO/SDE/WSH/03.04.56), Geneva.

243
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดยอ

พพ

อุมาพร ทาไธสง, กวินทิพย นฤภัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

รรณ
ี

ฤทธิ์ตานเชื้อกอโรคที่เกี่ยวของกับอาหารของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย
Antimicrobial Activity of Ethanolic Extract from Vernonia amygdalina
Leaves against Food-related Pathogens

ราช
ภัฏ
รำไ

การศึ กษานี้ไ ด ทํา การทดสอบประสิ ท ธิภ าพของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหว ยในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ
แบคทีเรียกอโรคที่เกี่ยวของกับอาหาร 5 ชนิด ไดแก Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella Enteritidis ATCC
13076, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus ATCC 25923 และ Bacillus cereus TISTR 687
ผลการทดสอบ disc diffusion (6 มิลลิกรัม/ดิสก) พบวา สารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ
ของ B. cereus TISTR 687, S. aureus ATCC 25923 และ V. parahaemolyticus โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางของ
inhibition zone เทากับ 12.30±0.58, 12.00±0.00 และ 7.33±0.58 มิลลิเมตร ตามลําดับ แตไมสามารถยับยั้ง E. coli
ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC 13076 เมื่อทํ าการหาความเข มขนต่ํ าสุ ดที่ สามารถยั บยั้ งเชื้ อได (Minimal
inhibitory concentration, MIC) ดวยวิธี agar dilution พบวา B. cereus TISTR 687 มีความไวตอสารสกัดมากที่สุด
โดยมีคา MIC ≤2.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร รองลงมาคือ S. aureus ATCC 25923 และ V. parahaemolyticus ซึ่งมีคา
MIC เทากัน คือ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สวน E. coli ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC 13076 ดื้อตอสารทดสอบ
มากที่สุด มีคา MIC >20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวา สารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหว ย
มีฤทธิ์ตานแบคทีเรี ยกอโรคบางชนิดที่เกี่ยวของกับ อาหาร จึงอาจสามารถนํ า ไปพั ฒนาเปนสารกั นเสียจากธรรมชาติ
ในอุตสาหกรรมอาหารได
คําสําคัญ: ใบหนานเฉาเหวย, สารสกัดเอทานอล, ฤทธิ์ตา นจุลินทรีย

Abstract

มห

าวิท
ย

าลัย

This study was aimed to determine antimicrobial activity of the ethanolic extract from Vernonia
amygdalina leaves against five species of food-related pathogens namely Escherichia coli ATCC 25922,
Salmonella Enteritidis ATCC 13076, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus ATCC 25923 and
Bacillus cereus TISTR 687. The results from a disc diffusion (6 mg/disc) showed antibacterial activity of
the ethanolic extract against B. cereus TISTR 687, S. aureus ATCC 25923 and V. parahaemolyticus with
the diameter of inhibition zone of 12.30±0.58, 12.00±0.00 and 7.33±0.58 mm. respectively. However,
the extract could not inhibit the growth of E. coli ATCC 2 5 9 2 2 and S. Enteritidis ATCC 13076. The
minimum inhibitory concentration (MIC) values of the extract were determined by agar dilution method.
The most sensitive bacterium was B. cereus TISTR 687 with MIC of ≤2.5 mg/ml. followed by S. aureus
ATCC and V. parahaemolyticus with MIC of 20 mg/ml. Whereas, E. coli ATCC 25922 and S. Enteritidis
ATCC 13076 were the most resistant bacteria with MIC of >20 mg/ml. The results show that ethanolic
extract from the V. amygdalina leaves has antimicrobial activity against some food-related bacteria and
may be developed as natural preservatives in the food industry.
Keywords: Vernonia amygdalina leaves, Ethanolic extract, Antimicrobial activity
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อาหารเปนหนึ่งในปจจัยสี่ในการดํารงชีวิตของมนุษยเพื่อใชในการเจริญเติบโตของรางกาย และซอมแซมสวน
ที่สึกหรอของรางกาย อาหารที่รับประทานเขาไปแลวจะตองไมเปนโทษตอรางกายโดยไมทําใหเกิดโรค ซึ่งโรคอาหารเปน
พิษเปนหนึ่งในโรคที่เกิดจากอาหารที่มีการปนเปอนแบคทีเรียเปนสวนใหญและยังทําใหอาหารเนาเสียได หากรางกาย
เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปอนมากับอาหารและน้ําดื่มที่บริโภคเขาไป และหากรางกายไมสามารถกําจัดแบคทีเรีย
กอโรคออกจากรางกายได จะทําใหเกิดอาการทองเสียหรือมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได เชื้อแบคทีเรียกอโรคผานทาง
อ า ห า ร เช น Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Salmonella spp. แล ะ Bacillus cereus
(ศนิ จิระสถิตย, 2560) เปนตน แบคทีเรียเหลานี้บางชนิดสามารถพบในอาหารที่ปรุงสุกแลวและบางชนิดสามารถพบใน
อาหารดิบ ประเภทเนื้อ สัตว มีรายงานการระบาดของโรคอาหารเปนพิษ อยูบอยครั้ ง โดย ป ค.ศ. 2004 มีการระบาด
เนื่องจากมีการปนเปอนของ Salmonella ในผักกาดหอม (Berger et al., 2010) และ ในป ค.ศ. 2015 มีการระบาด
ของโรคอาหารเปนพิษที่เกิดจาก Staphylococcus aureus ซึ่งปนเปอ นในไอศครีม ในประเทศอิตาลี (Ercoli et al.,
2017) เปนตน
ปจจุบันผูบริโภคมีความตองการใชสารเคมีเปนสารกันเสียในอาหารลดนอยลง เนื่องจากสารเคมีอาจตกคางอยู
ในรางกายและเปนอันตรายตอสุขภาพ จึงทําใหนักวิจัยมีความสนใจในการคนหาสารตานจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพสูงจาก
ธรรมชาติสําหรับใชใ นอาหารและกระบวนการแปรรู ปเพื่อ ทํา ลายจุ ลินทรียที่ปนเป อ น สารสกั ดจากสมุ นไพรจึ งเป น
ทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ เพราะมีปลอดภัยตอผูบริโภค และยังชวยเพิ่มมูลคาใหกับสมุนไพรพื้นบานไดอีกดวย ในงานวิจัย
นี้ ไ ด เลือ กใชห นานเฉาเหว ย (Vernonia amygdalina) ซึ่ ง เป นสมุ น ไพรที่กํา ลั ง ได รับ ความนิ ยมทั่ว โลก เนื่ อ งจากมี
สรรพคุณทางยาสูงโดยใชกินเปนผักและใชรักษาโรคมาเลเรีย โรคกระเพาะ เปนยาถายหนอนพยาธิ รักษาโรคเบาหวาน
ปอ งกันปญหาโรคตับ และโรคไต (Alitheen et al., 2010; Egharevba et al., 2014) มีหลายการศึกษาที่ ได ทํา การ
ประเมินฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารจากใบหนานเฉาเหวย พบวาสารสกัดเอทานอลและสารสกัดเมทานอลมีฤทธิ์ยับยั้ง
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, และ Salmonella Typhi (Alo et al., 2012) จากงานวิ จัย เหล านี้ จะ
เห็นไดวาสารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ตานการเจริญของแบคทีเรียไดหลายชนิด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด
เอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรคที่เกี่ยวของกับอาหาร เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
ดานฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียกอโรคของใบหนานเฉาเหวย หรือสามารถที่จะนําไปประยุกตใชในดานอุตสาหกรรมทางอาหาร
ตอไปในอนาคต

าลัย

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อทดสอบประสิทธิภ าพของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหว ยในการยั บยั้ งการเจริญของแบคทีเรี ย
กอโรคที่เกี่ยวของกับอาหาร

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

าวิท
ย

เตรียมสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย (ดัดแปลงมาจาก Uyisenga et al., 2016)
นําใบสดของตนหนานเฉาเหวย ซึ่งเก็บมาจากอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มาลางดวยน้ําใหสะอาด แลว
ตากในที่รมเปนเวลา 1 วัน นํามาอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 วัน หรือจนกวาน้ําแหงคงที่ จากนั้นนําไป
ปนใหละเอียดเปนผง นําผงจํา นวน 300 กรัม แชใน 95% เอทานอล ปริมาตร 900 มิลลิลิตร (อัตราสวน 1:3 (w/v))
ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 วัน นําสารสกัดมากรองแยกกากออกดวยผาขาวบาง แลวนําสารละลายที่ไดตั้งทิ้งไว
ประมาณ 30 นาที เพื่อใหตะกอนขนาดเล็กตกตะกอนอยูดานลางภาชนะ แยกสารละลายออกมา และกรองดวยกระดาษ
กรอง Whatman No.1 นํา สารละลายไประเหยตัวทํา ละลายโดยใชเครื่อง Rotary evaporater ที่อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส ความดัน 58 มิลลิบาร จะไดสารสกัดที่มีลักษณะเหนียวหนืด คํานวณปริมาณสารสกัดที่ไดโดยคิดเปนเปอรเซ็นต
ของน้ําหนักแหง (% yield) ตามสูตร และเก็บสารสกัดไวที่ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใชในการทดสอบตอไป
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% yield = น้ําหนักตัวอยางหลังระเหยตัวทําละลาย (กรัม) x 100
น้ําหนักแหงของตัวอยางที่ใชในการสกัด (กรัม)
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พพ

ทดสอบฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยดวยวิธี disc diffusion
เตรียมสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหว ย โดยละลายสารสกัดจํา นวน 1.2 กรัม ใน 100% Dimethyl
sulfoxide (DMSO) ปริมาตร 4 มิลลิลิตร จะไดความเขมขนสุดทาย 300 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร กรองสารละลายดวยชุดหัว
กรองแบคทีเรีย ขนาดรูกรอง 0.45 ไมโครเมตร เพื่อทําให ป ราศจากเชื้อ หยดสารสกัดลงบนแผ นดิ สก ขนาดเส นผ าน
ศูน ย กลาง 6 มิลลิเ มตร ดิ สก ละ 20 ไมโครลิ ตร จํา นวน 2 แผน ซึ่ งจะได ความเขม ข น 6 มิลลิกรั ม/ดิ สก และทิ้ งไวที่
อุณหภูมิหองประมาณ 5 นาที
เตรียมหัวเชื้อและการทดสอบ ตามวิธีของ Clinical and Laboratory Standard Insitute (CLSI), 2012a ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ เพาะเลี้ยงแบคทีเรียทดสอบ ซึ่งไดแก Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella Enteritidis ATCC
13076, Staphylococcus aureus ATCC 25923 และ Bacillus cereus TISTR 687 ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient
agar (NA) บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง สวน Vibrio parahaemolyticus เพาะเลี้ยงลงบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ NA ที่มี 1% NaCl (NA+1% NaCl) บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง จากนั้น
เขี่ยโคโลนีเดี่ยวประมาณ 5-7 โคโลนี เพาะลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller-Hinton broth (MHB) บมที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 4-6 ชั่วโมง (MHB+1% NaCl สําหรับ V. parahaemolyticus) ปรับปริมาณเชื้อดวย 0.85% NaCl
ให มีความขุนเทากับ McFarland No. 0.5 โดยใชเครื่อง McFarland Densitometer ซึ่งมีจํานวนเชื้อประมาณ 1.5 x
108 CFU/มิลลิลิตร จากนั้นใชไมพันลําสีจุมเซลลแขวนลอย และปายใหทั่วผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller-Hinton agar
(MHA) (MHA+1% NaCl สําหรับ V. parahaemolyticus) ทิ้งไวประมาณ 3-5 นาที ใชปากคีบ (forceps) ปราศจาก
เชื้อหยิบแผนดิสกที่เตรียมไววางลงบนผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ จานละ 2 ดิสก และวางดิสกยาปฏิชีวนะ Tetracycline
ความเขมขน 30 ไมโครกรัม/ดิสก จํานวน 1 แผน เปน Positive control และดิสกที่หยด 100% DMSO ปริมาตร 20
ไมโครลิตร จํานวน 1 แผน เปน Negative control จากนั้นนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 18-24 ชั่วโมง อานผล
โดยการวั ดเสนผานศูนยกลางของบริเวณยับยั้ง (Inhibition zone) และบันทึกผลเปนหนวยมิลลิ เมตร (ทําการทดลอง
3 ครั้ง)
หาคาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยที่สามารถยับยั้งเชื้อ (Minimum
inhibition concentration, MIC) ดวยวิธี agar dilution (CLSI, 2012b)
เจือจางสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยแบบสองเทา (two-fold dilution) ดวย DMSO ใหไดความ
เขมขนตั้งแต 400, 200, 100 และ 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เติมสารสกัดแตละความเขมขน ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงใน
อาหารเลี้ยงเชื้อ MHA หลอมเหลว (อุณหภูมิประมาณ 50-55 องศาเซลเซียส) ปริมาตร 19 มิลลิลิตร (MHA+1% NaCl
สําหรับ V. parahaemolyticus) ผสมใหเขากันแลวเทลงในจานเพาะเชื้อ จะไดความเขมขนสุดทายของสารสกัดเปน 20,
10, 5 และ 2.5 มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร ตามลําดับ สวนชุดควบคุมไดแก (1) Positive control คืออาหารเลี้ยงเชื้อ MHA ที่มี
ยาปฏิชีวนะ Tetracycline ความเขมขนสุดทายตั้งแต 4-0.25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (2) Negative control คืออาหาร
เลี้ยงเชื้อ MHA ที่มี DMSO ความเขมขนสุดทาย 5% (เปนความเขนขนสุดทายของ DMSO ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ) (3)
Growth control คือ อาหารเลี้ยงเชื้อ MHA (MHA+1% NaCl สําหรับ V. parahaemolyticus) ที่ไมไดเติมสารทดสอบ
ถายเซลลแขวนลอยของเชื้อซึ่งมีความขุ นเทากั บ McFarland Standard No. 0.5 ปริมาตร 100 ไมโครลิตร
เติมลงใน 0.85% NaCl ปริมาตร 9.9 มิลลิลิตร จะไดปริมาณเชื้อประมาณ 1 x 106 CFU/มิลลิลิตร หยดเชื้อทดสอบแต
ละชนิด ปริมาตร 10 ไมโครลิตร (104 CFU/หยด) ลงบนผิวหนาอาหาร (เชื้อละ 2 หยด) และตั้งทิ้งไวใหผิวหนาอาหาร
แหง แลวนําจานเพาะเชื้อไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง อานผลคา MIC ซึ่งคา MIC คื อ
ความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดที่ไมพบการเจริญของเชื้อทดสอบบนจานเพาะเชื้อ (ทําการทดลอง 3 ครั้ง)
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ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 % yield ของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย
น้ําหนักของพืช (กรัม)
300

น้ําหนักของสารสกัด (กรัม)
38.21

% yield
12.7

พพ

พืชที่นํามาศึกษา
ใบหนานเฉาเหวย

รรณ
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เตรียมสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย
เมื่อระเหยเอทานอลซึ่งเปนตัวทําละลายดวยใชเครื่อง Rotary evaporater พบวา ไดสารสกัดสีดํา เหนียวหนืด
ได % yield เทากับ 12.7 % ดังตารางที่ 1

ราช
ภัฏ
รำไ

ทดสอบฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยดวยวิธี disc diffusion
เมื่อนําสารสกัดมาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรคที่เกี่ยวของกับอาหาร จํานวน 5 ชนิด
ได แ ก E. coli ATCC 25922, S. Enteritidis ATCC 13076, V. parahaemolyticus, S. aureus ATCC 25923 และ
B. cereus TISTR 687 ด ว ยวิ ธี disc diffusion ให ผ ลดั ง ตารางที่ 2 ซึ่ ง พบว า สารสกั ด เอทานอลที่ ค วามเข ม ข น
6 มิลลิกรัม/ดิสก สามารถยับยั้งเชื้อได 3 ชนิด ไดแก B. cereus TISTR 687 และ S. aureus ATCC 25923 ได ดีที่สุด
โดยมี inhibition zone เทากับ 12.30±0.58 และ 12.00±0.00 มิลลิเมตร ตามลําดับ สวน V. parahaemolyticus เกิด
inhibition zone นอยที่สุด โดยมีขนาด inhibition zone เทากับ 7.33±0.58 มิลลิเมตร (ภาพที่ 1) ในขณะที่สารสกัด
เอทานอลจากใบหนานเฉาเหว ย ไม ส ามารถยั บ ยั้ ง E. coli ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC 13076 ส ว น
inhibition zone ของยา Tetracycline (ความเขมขน 30 ไมโครกรัม/ดิสก) (positive control) ตอเชื้อทดสอบทุกชนิด
อยูในชวง 24.00±0.00 - 25.67±0.58 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังพบวาดิสกท่บี รรจุสารละลาย 100% DMSO (negative
control) ไมเกิด inhibition zone ตอเชื้อทดสอบทุกชนิด
ตารางที่ 2 ขนาด inhibition zone ของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยและยา Tetracycline
แบคทีเรียทดสอบ

Tetracycline
(30 ไมโครกรัม/ดิสก)
24.67±0.58
25.67±0.58
24.00±0.00
20.67±0.58
25.33±0.58

าลัย

E. coli ATCC 25922
S. Enteritidis ATCC 13076
V. parahaemolyticus
B. cereus TISTR 687
S. aureus ATCC 25923

ใบหนานเฉาเหวย
(6 มิลลิกรัม/ดิสก)
NZ
NZ
7.33±0.51
12.30±0.51
12.00±0.00

100% DMSO
(20 ไมโครลิตร/ดิสก)
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ

มห
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หมายเหตุ: NZ หมายถึง ไมมีบริเวณยับยั้ง (No zone)
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(A) S. aureus ATCC 25923

ราช
ภัฏ
รำไ

ภาพที่ 1 ลักษณะ Inhibition zone ของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย ซึ่ง 1 และ 2 คือ สารทดสอบ 3
คือ 100% DMSO (Negative control), 4 คือ ยา Tetracycline (Positive control)

หาคาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยที่สามารถยับยั้งเชื้อ (MIC) ดวยวิธี
agar dilution
เมื่อนําสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยมาทดสอบหาคา MIC ตอแบคทีเรียทั้ง 5 ชนิด ดวยวิธี agar
dilution (ตารางที่ 3) พบวา คา MIC ของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยตอแบคทีเรียทดสอบอยูในชวง ≤2.5 –
> 20 มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร โดยพบวา B. cereus TISTR 687 มีความไวตอสารสกัดมากที่สุด โดยมีคา MIC ≤2.5 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร รองลงมาคือ V. parahaemolyticus และ S. aureus ATCC 25923 มีคา MIC เทากับ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
สวน E. coli ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC มีคา MIC >20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งไมสามารถระบุคา MIC ได
เนื่องจากความเขมขนสูงสุดที่ใชในการทดลอง คือ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สวนคา MIC ของยา Tetracycline (positive
control) ตอเชื้อทดสอบทุกชนิด อยูในชวง 1 - 2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร นอกจากนี้ยังพบวา เชื้อทดสอบทุกชนิดเจริญได
ปกติบนอาหารที่มีสารละลาย DMSO (negative control) ความเขมขนสุดทาย 5% และบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ MHA
ที่ไมไดเติมสารทดสอบ (Growth control)
ตารางที่ 3 คา MIC ของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยและยา Tetracycline
ใบหนานเฉาเหวย
(มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร)
>20
>20
20
20
≤2.5

าลัย

แบคทีเรียทดสอบ

าวิท
ย

E. coli ATCC 25922
S. Enteritidis ATCC 13076
V. parahaemolyticus
S. aureus ATCC 25923
B. cereus TISTR 687

ยา Tetracycline
(ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)
1
2
1
1
2

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

สารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย ที่ความเขมขน 6 มิลลิกรัม/ดิสก สามารถยับยั้งแบคทีเรียทดสอบได 3
ชนิด ไดแก B. cereus TISTR 687, S. aureus ATCC 25923 และ V. parahaemolyticus โดยมี ข นาด inhibition
zone เทากับ 12.30±0.58, 12.00±0.00 และ 7.33±0.58 มิลลิเมตร ตามลําดับ แตสารสกัดที่ความเขนขนดังกลาว
ไม ส ามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ E. coli ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC 13076 ได นอกจากนี้ ยั ง พบว า
B. cereus TISTR 687 มีความไวตอ สารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยมากที่สุด โดยมีคา MIC ≤2.5 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร รองลงมาคือ V. parahaemolyticus และ S. aureus ATCC 25923 มีคา MIC เทากับ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
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สวนเชื้อ E. coli ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC 13076 ดื้ อต อสารสกัดมากที่ สุด มี คา MIC >20 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร
ผลการทดสอบ disc diffusion ของการศึกษานี้พบวาสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย มีฤทธิ์ยับยั้งการ
เจริญของ S. aureus ซึ่งใหผลสอดคลองกับการศึกษากอนหนานี้ (Uyisenga et al., 2016) และการศึกษาครั้งนี้ยังพบวา
สารสกั ดเอทานอลมี ฤ ทธิ์ยั บ ยั้ง การเจริ ญของ V. parahaemolyticus และ B. cereus TISTR 687 ได อี ก ด ว ย ยั ง มี
รายงานกอนหนานี้พบวา สารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นๆ
อีกหลายชนิด ไดแก Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Salmonella Typhimurium และ Klebsiella
pneumoniae (Udochukwu et al., 2015; Uyisenga et al., 2016; Evbuomwan et al., 2017) และสามารถยับยั้ง
การเจริญ ของเชื้ อ รากอ โรคในมะเขื อเทศ ได แก Fusarium oxysporum และ Rhizopus stolonifer (John et al.,
2016) นอกจากนี้สารสกัดชนิดอื่นๆ จากใบหนานเฉาเหวย ซึ่งไดแก สารสกัดเมทานอล และสารสกัดน้ํา ยังสามารถยับยั้ง
การเจริ ญ ของเชื้ อ ได ห ลายชนิ ด ได แ ก B. subtilis, P. aeruginosa, S. Typhimurium, K. pneumoniae และ S.
aureus ( Alo et al. , 2012; Adetunji et al. , 2013; Udochukwu et al. , 2015; Uyisenga et al. , 2016;
Evbuomwan et al., 2017) จะเห็นไดวา สารสกัดชนิดตางๆ จากใบหนานเฉาเหวยมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย
ไดหลายชนิด
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพตานแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยจากการทดสอบดวย
วิธี disc diffusion และ agar dilution พบว า ขนาด inhibition zone และค า MIC ต อ เชื้ อทดสอบสว นใหญ ให ผล
สอดคลองกัน โดยขนาด inhibition zone ตอ B. cereus TISTR 687 กวางที่สุด (12.30±0.58 มิลลิ เมตร) มี คา MIC
ต่ํา ที่สุด (≤2.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) และขนาด inhibition zone ต อ V. parahaemolyticus แคบที่ สุด (7.33±0.58
มิลลิเมตร) มีคา MIC สูง (20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) สว นเชื้อ E. coli ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC 13076
ไมเกิ ด inhibition zone มีคา MIC > 20 มิลลิกรัม /มิ ลลิ ลิตร ซึ่งเปนความเข มข นสูงที่ สุดของสารสกั ดเอทานอลที่ ใ ช
ในการทดลองและไมสามารถยับยั้งเชื้อทั้งสองชนิดนี้ได นอกจากนี้ยังพบวา DMSO ความเขมขน 5% ซึ่งใชเปน Negative
control ในขั้นตอนหาคา MIC ไมมีผลตอการเจริญของเชื้อทดสอบ
มีการศึกษากอ นหน า นี้ไ ดทําการทดสอบฤทธิ์ยับ ยั้ง แบคทีเรียของสารสกั ดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหว ย
โดยทําการหาคา MIC ดวยวิธี agar dilution พบวา คา MIC ตอ S. aureus และ E. coli เทากับ 2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
(Uyisenga et al., 2016) จะเห็นไดวา ประสิทธิภาพในการยับยั้ง S. aureus และ E. coli สูงกวาสารสกัดเอทานอลจาก
ใบหนานเฉาเหวยของการศึกษานี้ (MIC เทากับ 20 และ >20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ) สาเหตุที่ประสิทธิภาพตาน
แบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยของแตละการศึกษาไม เทา กั น อาจเนื่ องมาจากแหล งของพื ช
ที่นํามาศึกษาและฤดูกาลเก็บเกี่ยวซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพการตานเชื้อจุลินทรียของสารสกัด
สาเหตุที่สารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยสามารถยับยั้งแบคทีเรียบางชนิดได เนื่องจากมีสารออกฤทธิ์
ยับยั้งแบคทีเรียดังกลาว แตการศึกษานี้ไมไดทําการวิเคราะหหาองคประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัด อยางไรก็ตาม
มีรายงานเมื่อเร็วๆ นี้ วาสารพฤกษเคมีที่เปนองคประกอบของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย ไดแก saponins,
tannins, cardiac glycosides และ steroid (Adetunji et al., 2013) และยัง มี การศึ กษาของ Udochukwu et al.
(2015) พบว า สารที่ เปนองคประกอบทางพฤกษเคมีข องสารสกั ดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหว ย ไดแ ก oxalate,
phylate, tannins, saponins, flavonoid, cyanogenic glycosides, alkaloids, anthraquinone, steroid แล ะ
สารประกอบ phenolic ซึ่งสารที่เปนองคประกอบทางพฤกษเคมีของพืชสมุนไพรที่มีรายงานวาออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ
ของจุลินทรีย ไดแก tannins และ flavonoid ซึ่งสามารถยับยั้งไดทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ โดยมีกลไกการ
ออกฤทธิ์คือ ไปยับยังการทํางานของเอนไซม ATP synthase และทําใหเยื้อหุมเซลลทํางานผิดปกติ (วรยุทธ ยอดบุญ ,
ประเวทย ตุยเต็มวงศ และฆรณี ตุยเต็มวงศ, 2555) สวนสารประกอบ phenolic จะไปทําลายผนังเซลลของแบคทีเรีย
ทํ า ลายเยื่อ หุ ม เซลล และโปรตี นที่ เ ยื่ อ หุม เซลล (Hayriye & Melissa, 2015) นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษาพบว า สาร
vernolide และ vernodalol ซึ่งแยกไดจากการสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยมีฤทธิ์ตานเชื้อมาลาเรีย (Erasto
et al., 2006)
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ตัวแบบการพยากรณราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี
The Forecasting Model for the Prices of Durians in Chanthaburi Province

ราช
ภัฏ
รำไ

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ คือ สรางตัวแบบพยากรณของราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี โดยใชขอมูลของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตั้งแตป 2548-2561 จํานวน 14 คา สําหรับการสรางตัวแบบพยากรณดว ยวิธีการปรับให
เรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของโฮลต สําหรับการตรวจสอบความแมนยําพิจารณาจากคาเฉลี่ยของคาสัมบูรณเปอรเซนต
ความคลาดเคลื่อนและคารากที่สองของความคลาดเคลื่อ นกํา ลั งสองเฉลี่ ยที่ ต่ําที่ สุด ผลการวิ จัยพบว า ตั ว แบบแบบ
พยากรณที่ไดมีความเหมาะสม ซึ่งมีตัวแบบพยากรณ คือ
Yˆt  m  86.92019  13.91069( m)

คําสําคัญ: ทุเรียน, จันทบุรี, วิธีการปรับใหเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของโฮลต

Abstract

The purpose of this research was to construct a forecasting model for the prices of durian in
Chanthaburi province. Fourteen values retrieved from Chanthaburi Provincial Agricultural Extension
Office during 2005-2018 were used as the models according to Holt’s Exponential Smoothing Method
which would be applied to examine the accuracy of forecasting model via the criteria of lowest mean
absolute percent error (MAPE) and root mean squared error (RMSE). The results showed that Holt’s
Exponential Smoothing Method is the most suitable for this time series. The forecasting model is as
follows:
Yˆt  m  at  bt (m)

บทนํา

าลัย

Keywords: Durian, Chanthaburi, Holt’s Exponential Smoothing Method
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ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมาชานานตั้งแตสมัยบรรพกาล เนื่องจากเป นประเทศที่มีลักษณะของ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะกับการทําเกษตรกรรม ดังนั้นประชากรสวนใหญจึงมีอาชีพเกษตรกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การทําไร ทํานา และการเพาะปลูก ไมวาจะเปนการเพาะปลูกพืชไรหรือพืชสวน สงผลใหสินคาสงออกของประเทศไทย
โดยสวนใหญจึงเปนสินคาทางการเกษตร แตเนื่องจากในปจจุ บันการแขงขันทางด านการผลิ ตและการคาได ทวี ความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุ กขณะ จากการเขาสูยุคของการค าเสรี ของประเทศตา งๆ ตามข อ ตกลงขององคการค าโลก และ
โดยเฉพาะกลุ มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่ง แน น อนว า
ยอมสงผลกระทบกับการผลิตสินคาทางดานการเกษตรและความเปนอยูของครัวเรือนเกษตรกรไทย แมวาในชวงเวลาที่
ผานมารัฐไดมีนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรดานตางๆ ทั้งเรื่องดิน น้ํา พันธุพืช-สัตว เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
และลดตนทุนการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตร การผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การปรับโครงสราง
การผลิตเพื่อการแขงขัน การใหความสําคัญในการสงเสริมการผลิตการรวมกลุม และการตลาด รวมทั้งสนับสนุนการวิจัย
ดานการเกษตรครบวงจร เพื่อใหเกษตรกรไดรับผลผลิตและมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยพืชผลทางการเกษตรใน พ.ศ.
2561 มีการขยายตั วเพิ่ มมากขึ้ นถึ ง รอยละ 5.4 เมื่อ เทียบกั บ พ.ศ. 2560 พบว า ผลผลิตที่ เพิ่ ม ขึ้ น ได แก ขา วนาปรัง
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน สัปปะรดโรงงาน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ลําไย ทุเรียน และเงาะ โดยทุเรียนมีผลผลิตเพิ่ม
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มากขึ้น เนื่องจากตนทุเรียนที่ปลูกใน พ.ศ. 2556 เริ่มใหผลผลิตมากขึ้น และสภาพอากาศเอื้ออํานวย ทําใหทุเรียนออก
ดอกและติดผลดี เกษตรกรจึงตองมีการบํารุงรักษามากขึ้น สงผลใหผลผลิตตอไรเพิ่มสูงขึ้น แตผลผลิตที่ไดไมเพียงพอกับ
ความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ จึงทําใหราคาทุเรียนมีราคาเพิ่มขึ้น (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)
สถานการณสินคาเกษตรประเภทผลไมของภาคตะวันออก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยผลสํารวจขอมูล
ไมผลภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ของไมผลทั้ง 4 ชนิด ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง
พบวามีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 รอยละ 1.37 ซึ่งผลผลิตของไมผลทั้ง 4 ชนิด เพิ่มขึ้นทุกชนิด จากการสํารวจขอมูล
ไมผลภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 พบวา เนื้อที่ใหผลของไมผลทั้ง 4 ชนิด มีจํานวน 622,126 ไร เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560
ที่มีจํานวน 605,481 ไร (เพิ่มขึ้น 16,645 ไร หรือ รอยละ 2.75) โดยทุเรียนเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5.42 มังคุดเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.76 และเงาะเพิ่มขึ้นรอยละ 0.97 สวนลองกองลดลงรอยละ 3.73 ผลผลิตรวมทั้ง 4 ชนิด ในพ.ศ. 2561 คาดวา
จะมีประมาณ 802,973 ตัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีจํานวน 792,113 ตัน (เพิ่มขึ้น 10,860 ตัน หรือ รอยละ 1.37)
โดยผลผลิตจะออกมากชวงปลายเดือนพฤษภาคม ตอเนื่องถึงกลางเดือนมิถุนายน คาดการณวาผลผลิตรวมของไมผลทั้ง
4 ชนิด จะเพิ่มขึ้นทุกชนิด โดยเงาะจะเพิ่มขึ้นมากที่สุด อยูที่รอยละ 3.48 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวยปริมาณน้ํา
เพียงพอ รองลงมาไดแก มังคุดเพิ่มขึ้นรอยละ 1.23 ทุเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.54 และลองกองเพิ่มขึ้นรอยละ 0.04 ผลผลิต
ตอไร โดยเงาะและลองกอง คาดวาจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย ประกอบกับในปที่ผานมาไมผลบางตน
ไมติดผลหรือใหผลผลิตนอยทําใหมีเวลาในการพักตนสะสมอาหารตนสมบูรณขึ้น ในขณะที่ผลผลิตตอไรทเุ รียน และมังคุด
มีแนวโนมลดลงเนื่องจากในปที่ผานมาติดดอกออกผลมาก จึงคาดวา ตนมังคุดจะพั กสะสมอาหาร และป ที่ ผานมาตน
ทุเรียนประสบปญหาเชื้อราไฟทอปเธอราที่ระบาด ทําให ทุเรียนรากโคนเนายืนตนตาย ขยายเปนพื้นที่กวางทั้งจั งหวัด
จันทบุรีและตราด โดยเฉพาะแหลงผลิตใหญในจังหวัดจันทบุรีไดรับผลกระทบมาก ทําใหจํานวนตนตอไรที่ใหผลผลิตได
ลดลง หรือหากสภาพดิน ฟา อากาศแปรปรวน และปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการดูแลรักษาตนไม อาจสงผลใหปริมาณ
ผลผลิตไมผลเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได จากปญหาดังกลาวสงผลทําใหราคาของผลไมมีความผันผวนไมแนนอน
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุร,ี 2561)
จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีจุดมุงหมายศึกษาการพยากรณราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี เพื่อใชเปนแนวทาง
ใหเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในการตัดสินใจ การบริหารจัดการดานความเสี่ยงตางๆ เชน ชวยใหสามารถคาดการณราคา
ทุเรียนลวงหนาได เพื่อการวางแผนการปลูก เปนตน
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สรางตัวแบบพยากรณราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการปรับใหเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของโฮลต
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การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการสรางตัวแบบพยากรณราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี ขอมูลที่ใชในการศึกษาไดมาจาก
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เปนอนุกรมราคาทุเรียน (บาท/กิโลกรัม) ในจังหวัดจันทบุรี ตั้งแตป พ.ศ. 2548-2561
จํานวน 14 คา สําหรับการสรางตัวแบบพยากรณใชเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบวิธีการปรับใหเรียบดวยเสนโคง
เลขชี้กําลังของโฮลต และตรวจสอบความแมนยําของการพยากรณดวยคาเฉลี่ยของคาสัมบูรณเปอรเซนตความ และคา
รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย โดยมีรายละเอียดของวิธีการพยากรณ ดังนี้
1. การพยากรณโดยวิธีการปรับใหเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของโฮลต (Holt’s Exponential Smoothing
Method)
การพยากรณโดยวิธีการปรับใหเรียบ (Smoothing Method) คือ การพยากรณโดยใชคาสั งเกตในอนุกรม
เวลาบางสวนหรือทั้งหมดในการสรางสมการพยากรณ โดยน้ําหนักที่ใหกับคาสังเกตแตละคาจะแตกตางกัน วิธีการปรับ
ใหเรียบเหมาะกับกรณีที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลามีแผนแบบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สําหรับวิธีการ
ปรับใหเรียบนั้นมีดวยกันหลายวิธี และการใชงานขึ้นอยูกับลักษณะของอนุกรมเวลา (สมเกียรติ เกตุเอี่ยม, 2548; ทรงศิริ
แตสมบัติ, 2549)
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การปรับใหเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของโฮลต มีความเหมาะสมกับขอมูลที่มีการเคลื่อนไหวเปนแนวโนม
แบบเสนตรงและไมมีสวนประกอบของความผันแปรตามฤดูกาล โดยใชคาปรับน้ําหนัก 2 คา คือ คาปรับใหเรียบสําหรับ
คาระดับ (Level :  ) และคาปรับใหเรียบสําหรับคาความชัน (Trend :  ) สามารถเขียนตัวแบบไดดังสมการที่ (1) และ
ตัวแบบพยากรณไดดังสมการที่ (2) (สมเกียรติ เกตุเอี่ยม, 2548) ดังนี้
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เมื่อ Yt แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t
 0 และ 1 แทนพารามิเตอรของตัวแบบแสดงระยะตัดแกน และความชันของแนวโนม
 t แทนอนุกรมเวลาของความคลาดเคลื่อน
Yˆt  m แทนคาพยากรณ ณ เวลา t  m
at และ bt แทนคาประมาณ ณ เวลา t ของ  0 และ 1 ตามลําดับ
โดยที่ at  Yt  1    at 1  bt 1  และ bt    at  at 1 1   bt 1
 และ  แทนคาคงที่การปรับใหเรียบ โดยที่ 0    1 และ 0    1
t แทนชวงเวลา มีคาตั้งแต 1 ถึง n

2. เกณฑการตรวจสอบความแมนยําของตัวแบบพยากรณ
การตรวจสอบความแมนยําไดจากคาความแตกตางระหวางคาจริงกับคาพยากรณ (Error : et ) เพื่อคํานวณ
คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณเปอรเซนตความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Percent Error: MAPE) และคารากที่สองของ
ความคลาดเคลื่อ นกํา ลัง สองเฉลี่ย (Root Mean Squared Error :RMSE) ที่ ต่ํา ที่ สุด มี สูตรดัง สมการที่ (3) และ (4)
(วรางคณา, 2558) ตามลําดับ

าลัย

 n

  et / Yi 

MAPE   i 1
n
n
1
RMSE 
et2

n t 1

(3)

(4)
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เมื่อ et  Yt  Yˆt แทนความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ ณ เวลา t
Yt แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t
Yˆt แทนคาพยากรณ ณ เวลา t
t แทนชวงเวลา มีคาตั้งแต 1 ถึง n

ผลการวิจัย

มห

จากการพิ จารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาชุดนี้ พบวา อนุกรมเวลาชุดนี้มีการเคลื่อนไหวของ
แนวโนม แสดงรายละเอียดในภาพที่ 1 จึงเหมาะสมที่จะใชวิธีการปรับใหเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของโฮลต ในการ
สรางตัวแบบพยากรณ เนื่องจากอนุกรมเวลาชุดนี้มีการเคลื่อนไหวเปนแนวโนมแบบเสนตรงและไมมีสวนประกอบของ
ความผันแปรตามฤดูกาล
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ภาพที่ 1 ลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี ตั้งแตป พ.ศ. 2548-2561

จากการสรางตัวแบบพยากรณโดยวิธีการปรับใหเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของโฮลต พบวา BIC มีคา 4.329
เมื่อ ตรวจสอบลักษณะของความคลาดเคลื่อนจากการพยาการณ พบว า ความคลาดเคลื่ อนมี การแจกแจงแบบปกติ
เนื่ อ งจาก p-value มี ค า มากกว า 0.01 (Kolmogorow-Smimov Statistic = 0.212 และ p-value = 0.04) และ
ความคลาดเคลื่อ นมี การเคลื่ อ นไหวเป น อิ สระกั น แสดงรายละเอี ย ดในภาพที่ 2 ซึ่ ง พบว า คา สหสั ม พั นธ ใ นตั วเอง
(autocorrelation function : ACF) และคาฟงกชันสหสัมพันธในตัวเองบางสวน (partial autocorrelation function :
PACF) ของความคลาดเคลื่อนตกอยูในขอบเขตความเชื่อมั่นรอยละ 99 ดังนั้นตัวแบบแบบพยากรณที่ไดมีความเหมาะสม
ตัวแบบพยากรณแสดงดังนี้
Yˆt  m  86.92019  13.91069( m)

Yˆt  m แทนคาพยากรณ ณ เวลา t  m โดยที่ m = 1 ถึง 3 (พ.ศ. 2562-2564)

เมื่อ

มห
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าลัย

 และ  มีคาเทากับ 0.364 และ 1.000 ตามลําดับ

ภาพที่ 2 กราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ
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เมื่อพิจารณาความแมนยําของตัวแบบพยากรณ คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณเปอรเซนตความคลาดเคลื่อน เทากับ
8.692 และคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย เทากับ 7.213 ที่ต่ําที่สุด ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการพยากรณ
ราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีในอนาคต ตั้งแตป พ.ศ. 2562-2564 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 และภาพที่ 3
ตารางที่ 1 คาพยากรณของราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีในอนาคต ตั้งแตป พ.ศ. 2562-2564
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พพ

คาพยากรณ
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2548

ราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี

ชวงเวลา
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

ช่วงเวลา

ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบอนุกรมเวลาราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีและคาพยากรณ

สรุปและอภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้ไดนําเสนอวิธีการสรางตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี
โดยใชขอมูลจากสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตั้งแตป พ.ศ. 2548 – 2561 จํานวน 14 คา สําหรับการสรางตัวแบบ
พยากรณโดยวิธีการปรับใหเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของโฮลต โดยตัวแบบพยากรณแสดงดังนี้

าลัย

Yˆt  m  86.92019  13.91069( m)

าวิท
ย

ในการพยากรณราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี ตั้งแตป พ.ศ. 2562-2564 ไดคาพยากรณเปน 100.86, 114.65
และ 128.67 บาท/กิโลกรัม จากผลการพยากรณครั้งนี้ พบว า ราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีเปนไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้น
ผลการศึกษาในครั้งนี้พบวา ตัวแบบพยากรณโดยวิธีการปรับใหเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของโฮลต มีความเหมาะสม
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรางคณา เรียนสุทธิ์ (2560) ที่นําเสนอตัวแบบพยากรณราคาทุเรียนหมอนทอง ผลการวิจัย
พบวา ผลการพยากรณโดยวิธีการทํา ใหเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของโฮลต เปนตั วแบบแบบพยากรณ ที่ ไดมีความ
เหมาะสม

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห

1. ควรพิจารณาราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีที่เปนปจจุบัน เพื่อนํามาปรับปรุงตัวแบบพยาการณใหมีความ
เหมาะสมสําหรับการพยากรณคา ในอนาคต
2. ควรพิจารณาปจจัยอื่นๆ ในการสรางตัวแบบพยากรณ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอย (Regression
Analysis)
3. ควรสรางตัวแบบพยาการณดวยวิธีอื่นๆ เพื่อตรวจสอบวาตัวแบบไหนมีความเหมาะสมกับขอมูลชุดนี้
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ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
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ผลของความเค็มและอุณหภูมิที่มีตอการบริโภคออกซิเจนของ
ปูกา มหัก Macrophthalmus (Mareotis) teschi Kemp, 1919
Effects of Salinities and Temperatures on Oxygen Consumption of
Sentinel crabs Macrophthalmus (Mareotis) teschi Kemp, 1919

ราช
ภัฏ
รำไ

ทําการศึกษาอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหัก, Macrophthalmus (Mareotis) teschi Kemp, 1919
ซึ่งมี น้ําหนักเฉลี่ ย 1.508 ± 0.221 กรัม ดวยเครื่องวัดอัตราการหายใจในน้ํา ที่อุณหภู มิ 27 องศาเซลเซียส ความเค็ ม
5 ระดับ คือ 0, 10, 20, 30 และ 40 สวนในพันสวน และที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 สวนในพันสวน
จากการศึกษาพบวา มีคาเทากับ 16.746 ± 2.025, 9.900 ± 1.484, 4.826 ± 0.665, 6.038 ± 1.170 และ 9.720 ±
1.315 µmol/h ที่ความเค็ม 0, 10, 20, 30 และ 40 สวนในพันสวน ตามลําดับ สวนที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส ความ
เค็ม 30 สวนในพันสวน มีอัตราการบริโภคออกซิเจนเทากับ 7.245 ± 0.941 µmol/h จากการทดสอบทางสถิติ พบวา
ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส อัตราการบริโภคออกซิเจนที่ความเค็มตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p  0.05) อย างไรก็ตามเมื่อทดสอบความแตกตางโดยใช Duncan’s multiple range test พบว า ที่ความเค็ ม 10
และ 40 สวนในพันสวน อัตราการบริโภคออกซิเจนไมมีความแตกตางกัน และที่ความเค็ม 30 สวนในพันสวน ที่อุณหภูมิ
27 และ 32 องศาเซลเซียส ก็พบวา อัตราการบริโภคออกซิเจนไมมีความแตกตางกัน การวิจัยนี้สามารถสรุปไดวา ความ
เค็มที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของปูชนิดนี้ คือ 20 สวนในพันสวน ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส เนื่องจากปูมีอัตราการ
บริโภคออกซิเจนต่ําที่สุด
คําสําคัญ: ความเค็ม, อุณหภูมิ, การบริโภคออกซิเจน, ปูกามหัก

Abstract
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Rates of oxygen consumption of Macrophthalmus (Mareotis) teschi Kemp, 1919 with average
weight of 1.508 ± 0.221 g were studied using aquatic respirometer. The experiments were done at
temperature 27oC in five salinities, i.e. 0, 10, 20, 30 and 40 ppt. and at temperature 32 oC in 30 ppt. It
has been found that rate of oxygen consumption were 16.746 ± 2.025, 9.900 ± 1.484, 4.826 ± 0.665,
6.038 ± 1.170 and 9.720 ± 1.315 µmol/h at salinity 0, 10, 20, 30 and 40 ppt respectively. At 32C and
salinity 30 ppt, the rate was 7.2446 ± 0.9407 µmol/h. The statistical test found that, at 27C, the rates
of oxygen consumption were found to be significant differences at different salinity (p  0.05). However,
the Duncan’s multiple range test showed that there was no significant differences between the rates
at 10 ppt and 40 ppt. There was also no significant differences between the rates at 27C and 32C in
salinity 30 ppt. From this research, it can be concluded that the suitable salinity for this species of crab
is 20 ppt at temperature 27C since this crab had the lowest rate of oxygen consumption at this
salinity.
Keywords: salinity, temperature, oxygen consumption, sentinel crabs.

258
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทนํา

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

ปู ก า มหั ก หรื อ ชื่ อ สามั ญ ภาษาอั ง กฤษว า Sentinel crabs และมี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร ว า Macrophthalmus
(Mareotis) teschi Kemp, 1919 เป น ปู ที่ อ ยู ใ นวงศ Macrophthalmidae Dana, 1851 สกุ ล Macrophthalmus
Desmarest, 1823 อาศั ย อยู ต ามป า ชายเลน หรื อ หาดทรายที่ มี ดิ น ปนโคลนที่ อุ ด มสมบู ร ณ ไ ปด ว ยอิ น ทรี ย ส าร
มีความสําคัญตอระบบนิเวศ ปาชายเลนและเขตน้ําขึ้นน้ําลงในฐานะผูยอยสลายใบไม และซาก เศษอิ นทรี ยสารตางๆ
อีกทั้งยังเปนตัวควบคุมระบบสมดุลของ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในระบบนิเวศดังกลาว นอกจากนี้ยังสามารถ เปนดัชนีชี้วัด
ความอุ ดมสมบูรณของระบบนิเวศนั้นๆ ไดอีกดวย ในธรรมชาติการดํา รงชี วิตปูกามหั กขึ้นอยู กับป จจัยทั้งภายใน และ
ภายนอกรางกาย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ํา จะสงผลใหปริมาณแรธาตุในน้ําแตกตางไปจากเดิม ปูจึงตอง
ปรับสมดุลของระบบตางๆ ในรางกายใหเหมาะสม ซึ่งการปรับตัว ดังกลาวสงผลทําใหเกิ ดการเปลี่ยนแปลงของระบบ
สรีรวิทยา ตางๆ ของรางกาย เชน อัตราการบริโภคออกซิเจนอาจลดลงหรือ เพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของ
ความเค็มที่เปลี่ยนแปลงไป (Willmer et al., 2000)
ปจจุ บันพื้นที่ของจังหวัดที่ตั้งอยูแถบชายฝงทะเลทั้งในอาวไทยและอันดามั นไดถูกเปลี่ยนแปลงให กลายเป น
สถานที่ ทองเที่ยว ทาเทียบเรือ เหมืองแร โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ หรือแมแตสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตัวอยางที่เห็น
ไดอยางชัดเจนคือ บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งถูกเปลี่ยนสภาพ
ใหเปนเขตอุตสาหกรรม และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (แววเนตร คังคายะ, 2530) สงผลกระทบทําใหระบบนิเวศเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมากมาย เชน มีการปลอยน้ําเสียหรือระบายน้ํารอนจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู ทะเล ทําใหน้ําทะเลบริเวณ
ทีม่ ีการปลอยน้ํารอนออกมามีอุณหภูมิ สูงขึ้น ความเค็มลดลง สงผลกระทบตอการแพรกระจายและ ความชุกชุมของสัตว
น้ําบริเวณชายฝง การนําเอาหินและทรายจากบริเวณอื่นมาถมหาดทรายหรือถมทะเลเพื่ อเปนแหล งทองเที่ ยว ส งผล
กระทบตอแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําชายฝง รวมถึง การสืบพันธ การเจริญเติบโต และระบบตางๆ ภายในรางกาย สัตว
ทะเลทุกชนิดที่อาศัยอยูบริเวณนั้นจึงตองมีการปรับตัว และปรับกลไกตางๆ ของรางกาย เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูได
ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป (Willmer et al., 2000)
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลของการเปลี่ ยนแปลงความเค็มและอุณหภูมิอย างเฉียบพลันตอการบริโภค
ออกซิเจนของปูกามหัก เพื่อดูความสามารถของปูกามหักในการปรับตัวตอสภาพแวดลอมที่ระดับความเค็มและอุณหภูมิ
ที่แตกตางกัน ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของปูกามหักมากขึ้น
และขอมูลที่ได สามารถนําไปใชเปนพื้นฐานการศึกษาชีววิทยา สรีรวิทยา และ การศึกษาดานอื่นๆ เพื่อเปนประโยชนใน
แงของการการอนุรักษ ทรัพยากรปูชนิดนี้ใหคงอยู และทํา หนาที่เปนหวงโซอาหารในระบบ นิเวศหาดโคลนและระบบ
นิเวศปาชายเลนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

าวิท
ย

1. เพื่อเปรียบเทียบการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักที่ระดับความเค็มแตกตางกัน
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักที่ระดับอุณหภูมแิ ตกตางกัน

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

ทําการทดลองที่หองปฏิบัติครัสเตเชียน ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช
สัตวทดลอง คือ ปูกามหัก Macrophthalmus (Mareotis) teschi เพศผูท ี่มีขนาดความกวางกระดองเฉลี่ย 1.80 ± 0.15
เซนติเมตร ซึ่งเก็บรวบรวมมาจากชายหาดโคลน บริเวณอางศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี
การปรับสภาพของปูกา มหักกอนการทดลอง
นําปูกามหักที่จับไดจากธรรมชาติ บริเวณชายหาดทรายปนโคลน ต.อ างศิ ลา อ.เมือง จ.ชลบุรี มาเลี้ยงปรับ
สภาพ (acclimation) ในน้ําทะเลที่มีความเค็ม 30 สว นในพันสวน (ระดับความเค็มของน้ําบริเวณแหลงเก็บตัวอยางปู
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จะอยูในชวง 15-30 สวนในพันสวน ขึ้นอยูกับชวงเวลาและฤดูกาลที่แตกตางกัน) เปนเวลาอยางนอย 1 สัปดาห จากนั้น
กอนทําการทดลอง 2 วัน ใหนําปูกามหักมาเลี้ยงในน้ําที่ผานการพาสเจอรไรทแลว เพื่อใหสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ติดอยูกับตัว
ปูหลุดออกมา กอนนํามาทดลองเพื่อศึกษาอัตราการบริโภคออกซิเจนที่ระดับความเค็มตางๆ ตอไป
การเตรียมน้ําที่ใชในการทดลองวัดอัตราการบริโภคออกซิเจน
เตรียมน้ําที่จะใชในการทดลอง 5 ระดับ คือ 0, 10, 20, 30 และ 40 สวนในพันสวน สําหรับระดับความเค็มที่ต่ํา
กวา 30 สวนในพันสวน เตรียมไดจากการนําน้ําทะเลที่ระดับความเค็ม 30 สวนในพันสวนมาเจือจางโดยใชน้ําจืดเติมลงไป
สวนความเค็มที่สูงกวา 30 สวนในพันสวน ไดจากการใสเกลือแกงเพิ่มลงไป จากนั้นนําน้ําทุกระดับความเค็มดังกลาวไป
พาสเจอรไรทในตูอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที เพื่อฆาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไมสามารถมองเห็นได
ดวยตาเปลา เนื่องจากสิ่งมีชีวิตเหลานี้จะมีการใชออกซิเจนเชนเดียวกับปู ซึ่งอาจจะสงผลใหคาที่วัดไดมีความคลาดเคลื่อน
การศึกษาอัตราบริโภคออกซิเจนของปูกา มหักที่ระดับความเค็มและอุณหภูมิแตกตางกัน
นําปูกามหักที่ทําการปรับสภาพแลวมาทําการวัดอัตราการบริโภคออกซิเจน โดยใชชุดวัดอัตราการหายใจของ
บริ ษั ท Strathkelvin Instrument ที่ มีสว นประกอบที่สํ า คั ญ คื อ ห อ งหายใจ (respiration chamber) เป นห อ งว า ง
สํ า หรั บ ใส สัตวท ดลองซึ่งมี ปริม าตร 250 มิลลิ ลิตร และเครื่องวัดปริ มาณออกซิ เจน (Oxygen meter) ซึ่งสามารถวั ด
ปริม าณออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํา ไดในรูปของความดันย อยของออกซิเจน (Partial pressure of oxygen, Po2) ใน
หนวยมิลลิเมตรปรอทหรือทอร (mmHg or torr) หองหายใจถูกวางไวในอา งน้ํา ควบคุมอุ ณหภูมิ (themoregulated
circulating water bath) ที่สามารถปรับระดับอุณหภูมิตามที่ตอ งการได
กอนทําการทดลองตองตรวจสอบกอนวาเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนนั้นถูกปรับมาตรฐาน (calibration) เปนที่
เรี ยบร อ ยแล ว จากนั้ นจึ ง เริ่ม ทํา การทดลอง โดยเริ่ ม จากการนํ า ปู ก า มหั ก มาใส ใ นห อ งหายใจที่ บ รรจุ น้ํา ที่ ผา นการ
พาสเจอรไรทที่มีความเค็มตามที่กําหนดไว จากนั้นเปาอากาศเพื่อใหน้ํามีออกซิเจนละลายอยูเต็มที่ หองหายใจนี้จะถูก
ควบคุมอุณหภูมิใหคงที่โดยแชในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ ปลอยใหปูกามหักปรับสภาพใหคุนเคยกับความเค็มและอุณหภูมิ
ที่ทําการทดลองประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อเริ่มทําการทดลอง เอาที่เปาอากาศออกและเติมน้ําใหเต็มหองหายใจ จากนั้นนํา
ออกซิเจนอิเลคโทรดใสลงไปแลวใชจุกยางปดรูขางบนโดยไมใหมีฟองอากาศเหลืออยูภายใน จากนั้นบันทึกคา Po2 จาก
เครื่องวั ดปริมาณออกซิเจน ทํ าการวัด Po2 เปนเวลา 60 นาที ทํา การวัดอัตราการบริ โภคออกซิ เจนของปู กามหั กที่
อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ที่ระดับความเค็ม 5 ระดับ คือ 0, 10, 20, 30 และ 40 สวนในพันสวน และที่อุณหภู มิ 37
องศาเซลเซียส ที่ระดับความเค็ม 30 สวนในพันสวน ดังนั้นการทดลองในครั้งนี้จึงสามารถแบงชุดการทดลองออกเปน 6
ชุดการทดลอง ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 ความเค็ม 0 สวนในพันสวน และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
ชุดการทดลองที่ 2 ความเค็ม 10 สวนในพันสวน และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
ชุดการทดลองที่ 3 ความเค็ม 20 สวนในพันสวน และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
ชุดการทดลองที่ 4 ความเค็ม 30 สวนในพันสวน และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
ชุดการทดลองที่ 5 ความเค็ม 40 สวนในพันสวน และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
ชุดการทดลองที่ 6 ความเค็ม 30 สวนในพันสวน และอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส
โดยที่ความเค็มหนึ่งๆ จะใชสัตวทดลองจํานวน 10 ตัว ตอ 1 ชุดการทดลอง ทําการบันทึกคา Po2 เริ่มตนและ
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง หลังสิ้นสุดการทดลองใหนําปูกามหักมาซับน้ําออกจากตัวใหแหง ชั่งน้ําหนักและวัดความกวางของ
กระดอง
การวิเคราะหขอมูล
นําคาผลตางของ Po2 และน้ําหนักของปูกามหักมาคํานวณหาอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา (Mo2)
และอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลาตอหนวยน้ําหนัก (Mo2/W) ของปูกามหักโดยใชสูตรดังนี้
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อัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา (Mo2) =  Po2 × a × v × 60/t µmol/h
อัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลาตอหนวยน้ําหนัก (Mo2/W) = ∆Po2 × a × v × 60/t µmol/g/h
W
Po2 = ผลตางของคา Po2 ที่ไดจากการวัดคา Po2 เริ่มตนและคา Po2 สุดทาย
a
= สัมประสิทธิ์การละลายของออกซิเจนในน้ําที่อุณหภูมิและความเค็มที่ใชในการทดลอง
(µmol/L/mmHg)
v
= ปริมาตรของน้ําในหองหายใจ (Volume of respiration chamber) (liters)
t
= เวลาที่ใชในการทดลอง (mins)
W = น้ําหนักของปูกามหักที่ใชในการทดลอง (g)

พพ

เมื่อ

ราช
ภัฏ
รำไ

นําขอมูลอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยน้ําหนักตอหนวยเวลาของปูกามหักที่ระดับความเค็มและอุณหภูมิ
ตางๆ มาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ โดยใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบบ Analysis of variance (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยในแตละความเค็ม โดยใช Duncan’s multiple range test
นําคา ที่ คํา นวณไดมาสรางกราฟความสัม พั นธ ระหว างอัตราการบริโภคออกซิ เจนตอหน วยเวลา (Mo2) กั บ
น้ําหนักของปูกามหัก บนกราฟ logarithm จะไดกราฟความสัมพันธออกมาในรูปของสมการเสนตรง ดังนี้
log Mo2 = blogW + a

จากนั้นเปลี่ยนสมการเสนตรงใหอยูในรูปของ logarithm ใหอยูในรูปของสมการความสัมพันธระหวางอัตราการ
บริโภคออกซิเจนกับน้ําหนัก ดังนี้
Mo2 = aWb

าลัย

จากสมการขางบนสามารถนํามาใชเปรียบเทียบอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักในแตละระดับความเค็ม
และอุณหภูมิ โดยนําขอมูลอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา (Mo2) ที่วัดไดในระดับความเค็มและอุณหภูมิตางๆ
มาทํ า การวิเ คราะห เปรีย บเที ย บผลการทดลอง โดยใช การวิ เคราะห ข อ มู ลทางสถิ ติ แบบ Analysis of covariance
(ANCOVA)
อยางไรก็ต าม เนื่ องจากปู กา มหักที่ใช ในการทดลองนั้นมีน้ํ า หนั กเฉลี่ ยประมาณ 1.5 กรั ม และเพื่ อ ให การ
เปรียบเทียบมีความถูกตองมากขึ้น จึงคํานวณอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลาของปูกามหักที่น้ําหนัก 1.5 กรัม
โดยใชสูตร

าวิท
ย

Mo2(1.5g) = Mo2(W) × (1.5)b µmol/h
Wb
อัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลาของปูกามหักที่น้ําหนัก 1.5 กรัม
อัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลาของปูกามหักที่น้ําหนัก W กรัม
น้ําหนักของปูกามหักที่ใชทดลอง (g)
คาความชันของกราฟที่ไดจากสมการเสนตรง

เมื่อ Mo2(1.5g)
Mo2(W)
W
b

=
=
=
=

มห

นํ าข อมูลอัตราการบริโภคออกซิเจนตอ หน ว ยเวลาของปูกา มหั กที่ น้ํา หนัก 1.5 กรั ม ที่ ระดั บ ความเค็ม และ
อุณหภูมิตางๆ มาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการทดลอง โดยใชการวิเคราะหข อมูลแบบ Analysis of variance
(ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางในแตละระดับความเค็มและอุณหภูมิโดยใช Duncan’s multiple range test
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ผลการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักที่ระดับความเค็มตางๆ
จากการศึกษาอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักที่ระดับความเค็มตางๆ คือ 0, 10, 20, 30 และ 40 สวน
ในพันสวน ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียล โดยน้ําหนักเฉลี่ยของปูกามหักที่ใชในการทดลองมีคาเทากับ 1.5082 ± 0.2206
กรัม พบวา แนวโนมอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนว ยเวลา (Mo2) และอัตราการบริโภคออกซิ เจนตอหนวยน้ําหนัก
(Mo2/W) มีคาสูงขึ้นเมื่อระดับความเค็มมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากจากความเค็มมาตรฐาน (30 สวนในพัน
สวน) โดยที่ระดับความเค็ม 0 สวนในพันสวน มีคาอัตราการบริโภคออกซิเจนสูงที่สุด และที่ระดับความเค็ม 20 สวนใน
พันสวน มีคาอั ตราการบริ โภคออกซิเจนต่ําที่ สุด ดังแสดงในตารางที่ 1 อยางไรก็ตาม คา เฉลี่ ยของอั ตราการบริ โภค
ออกซิเจนดังกลาวไมสามารถใชเปนตัวแทนเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางน้ําหนักกั บอัตราการบริโภคออกซิเจนที่
ระดับความเค็มตางๆ ได ทั้งนี้เนื่องจาก ความสัมพันธระหวางน้ําหนักกับอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักจะอยูใน
รูปสมการถดถอยเชิงเสน ดังนั้นอัตราการบริโภคออกซิเจน (Mo2) ที่ระดับความเค็มตางๆ ที่ไดจากการทดลองจึงถูกนํามา
สรางกราฟ ดังแสดงในภาพที่ 1 และไดสมการถดถอยเชิงเสน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ําหนัก คาเฉลี่ยความยาว อัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา
(Mo2) และอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยน้ําหนัก (Mo2/W) ที่ระดับความเค็มตางๆ
ระดับความเค็ม
(สวนในพันสวน)
0

10

10

10

20

10

30

10

40

10

n

น้ําหนักเฉลี่ย
(g)
1.430 ± 0.154

ความกวางกระดองเฉลี่ย
(cm)
1.515 ± 0.515

Mo2
(µmol/h)
16.746 ± 2.025

Mo2/W
(µmol/g/h)
11.720 ± 0.810

1.656 ± 0.245

1.699 ± 0.063

9.900 ± 1.484

5.993 ± 0.507

1.486 ± 0.219

1.658 ± 0.114

4.826 ± 0.665

3.267 ± 0.269

1.428 ± 0.252

1.570 ± 0.195

6.038 ± 1.170

4.229 ± 0.335

1.541 ± 0.190

1.668 ± 0.189

9.719 ± 1.314

6.312 ± 0.432

มห

าวิท
ย

าลัย

อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักในรูปของสมการถดถอยเชิงเสน
จากที่ไดกลาวมาแลววา ความสัมพันธระหวางน้ําหนั กกับ อัตราการบริโภคออกซิ เจนอยู ในรู ปสมการถดถอย
เชิ งเส น และจากการสรา งกราฟความสัม พัน ธดังกล าวของปู กา มหั กได สมการถดถอยเชิง เส น ของอั ตราการบริ โภค
ออกซิเจนที่ระดับความเค็มตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 นั้น เมื่อทําการทดสอบความแตกตางทางสถิติของสมการที่ได
ในแตละระดับความเค็ม โดยใชสถิติแบบ Analysis of covariance (ANCOVA) พบวา สมการถดถอยเชิงเสนของอัตรา
การบริโภคออกซิเจนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) ยกเวนที่ระดับความเค็ม 10 และ 40 สวน
ในพันสวน สมการถดถอยเชิงเสนของอัตราการบริโภคออกซิเจนไมมีความแตกตางกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p 
0.05)

262
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

รรณ
ี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 ppt

20

10 ppt

15

20 ppt

10

30 ppt

5

40 ppt

0
0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00
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ราช
ภัฏ
รำไ

Body weight (g)

พพ

Oxygen consumption (umol/h)

25

ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา (Mo2) กับน้ําหนัก
ของปูกามหัก ที่ระดับความเค็มตางๆ ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
ตารางที่ 2 สมการถดถอยเชิงเสนของอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา (Mo2 = aWb) ของปูกามหัก
ที่ระดับความเค็มตางๆ
ระดับความเค็ม (สวนในพันสวน )
0
10
20

าลัย

30
40

Mo2 = aWb

R2

11.5100W0.9261,a

0.6779

6.4884W0.8475,b

0.6901

3.6056W0.7352,c

0.7831

4.2418W0.9632,d

0.8308

6.4618W0.9397,b

0.7247

หมายเหตุ อักษรยกกําลังที่แตกตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05)

มห

าวิท
ย

อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักที่น้ําหนักเฉลี่ย 1.5 กรัม ที่ระดับความเค็มตางๆ ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
จากกการคํานวณอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักที่น้ําหนัก 1.5 กรัม ซึ่งเปนน้ําหนักเฉลี่ยของปูกามหัก
ทั้งหมด ที่ระดับ ความเค็ม 0, 10, 20, 30 และ 40 สวนในพันสวน พบวา อัตราการบริโภคออกซิเจนมี คาเฉลี่ ยเทากับ
17.510 ± 1.203, 9.112 ± 0.760, 4.868 ± 0.319, 6.329 ± 0.498 และ 9.480 ± 0.645 µmol/h ตามลําดับ และเมื่อ
นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชสถิติแบบ Analysis of variance (ANOVA) พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p  0.05) และนํามาเปรียบเทียบความแตกตางในแตละระดับความเค็มโดยใช Duncan’s multiple range test
พบวา อัตราการบริโภคออกซิเจนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) ยกเวนที่ระดับความเค็ม 10
และ 40 สวนในพันสวน อัตราการบริโภคออกซิเจนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) ดังแสดง
ในภาพที่ 2 และตารางที่ 3
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30
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ระดับความเค็ม (ppt)

ภาพที่ 2 อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักที่น้ําหนัก 1.5 กรัม ที่ระดับความเค็มตางๆ อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
ตารางที่ 3 อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักที่น้ําหนัก 1.5 กรัม ที่ระดับความเค็มตางๆ
Mo2 (1.5 g) (µmol/h)

0

17.510 ± 1.203 a

10

9.112 ± 0.760 b

20

4.868 ± 0.319 c

30

6.329 ± 0.498 d

40

9.479 ± 0.645 b

าลัย

ระดับความเค็ม (สวนในพันสวน)

หมายเหตุ: อักษรยกกําลังที่แตกตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05)

มห

าวิท
ย

อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักที่อุณหภูมิตางกัน
จากการศึกษาอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกา มหักที่ระดับอุณหภูมิ 27 และ 32 องศาเซลเซียล ที่ระดับ
ความเค็ม 30 สวนในพันสวน โดยน้ําหนักเฉลี่ยของปูกามหักที่ใชในการทดลองมีคาเทากับ 1.480 ± 0.216 กรัม พบวา
แนวโนมอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา (Mo2) และอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยน้ําหนัก (Mo2/W) มีคา
สูงขึ้ นเมื่ อระดั บอุณหภู มิสูงขึ้น ซึ่งที่ระดับ อุ ณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส มีคาอัตราการบริโภคออกซิเจนสูงกว าที่ ระดับ
อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ดังแสดงในตารางที่ 4 จากที่เคยกลาวมาแลววา ความสัมพันธระหวางน้ําหนักกับอัตราการ
บริโภคออกซิเจนของปู กามหักจะอยูใ นรูป สมการถดถอยเชิงเส น ดั ง นั้ นอั ตราการบริ โ ภคออกซิ เจน (Mo2) ที่ ระดั บ
ความเค็มตางๆ ที่ไดจากการทดลองจึงถูกนํามาสรางกราฟ ดังแสดงในภาพที่ 3 และไดสมการถดถอยเชิงเสน ดังแสดงใน
ตารางที่ 5
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32

ความกวางกระดองเฉลี่ย
(cm)

10

น้ําหนักเฉลี่ย
(g)
1.428 ± 0.251

10

1.533 ± 0.185

1.735 ± 0.082

n

1.570± 0.195

Mo2/W
(µmol/g/h)
4.2291 ± 0.335

7.245 ± 0.941

4.7316 ± 0.326

ราช
ภัฏ
รำไ

10.00

Oxygen consumption (umol/h)

Mo2
(µmol/h)
6.038 ± 1.170

พพ

ระดับอุณหภูมิ
(°C)
27

รรณ
ี

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ําหนัก คาเฉลี่ยความยาว อัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา
(Mo2) และอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยน้ําหนัก (Mo2/W) ที่ระดับอุณหภูมิ 27 และ 32 องศา
เซลเซียส ที่ระดับความเค็ม 30 สวนในพันสวน

8.50

27 องศาเซลเซียส

7.00

32 องศาเซลเซียส

5.50

4.00
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Body Weight (g)

ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางความเค็มกับอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลาของปูกามหัก
ที่อุณหภูมิ 27 และ32 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 ppt

าวิท
ย

าลัย

จากการสรางกราฟความสัมพันธระหวางน้ําหนักกับอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหัก ทําใหไดสมการ
ถดถอยเชิงเสนของอัตราการบริโภคออกซิเจนที่ระดับความเค็มความเค็ม 30 ส วนในพั นสวน ที่อุ ณหภู มิ 27 และ 32
องศาเซลเซียส ดังแสดงในตารางที่ 5 และเมื่อทําการทดสอบความแตกตางทางสถิติของสมการที่ไดของทั้งสองอุณหภูมิ
โดยใชสถิติแบบ Analysis of covariance (ANCOVA) พบวา สมการถดถอยเชิงเสนของอัตราการบริโภคออกซิเจนไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05)

มห

ตารางที่ 5 สมการถดถอยเชิงเสนของอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา (Mo2 = aWb) ของปูกามหัก
ที่ระดับอุณหภูมิ 27 และ32 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 สวนในพันสวน
ระดับอุณหภูมิ (°C)

n

Mo2 = aWb

R2

27

10

4.2418W0.9632, a

0.8308

32

10

4.9227W0.8993, a

0.7017

หมายเหตุ: อักษรยกกําลังที่เหมือนกันแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05)
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สรุปผลและอภิปรายผล

พพ

รรณ
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จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเค็มอยางเฉียบพลันตอการบริโภคออกซิเจนของปูกามหัก พบวา ที่ระดับ
ความเค็ม 20 สวนในพันสวน อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักมีคาต่ําที่สุด คือ 4.826 ± 0.665 µmol/h แสดงวา
ระดับความเค็มที่ 20 สวนในพันสวน นาจะเปนระดับความเค็มที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตของปูกามหัก ซึ่งสอดคลองกับ
การทดลองของ นันทวัน ปทมโรจน (2550) ที่ทําการศึกษาอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหิน ซึ่งเปนปูที่พบอาศัย
อยูใ นปา ชายเลนและพบอาศัยอยูในบริเวณเดียวกันกั บปู กามหัก ที่พบวา ชวงระดับความเค็ม 20-30 สวนในพันสวน
มีอัตราการบริโภคออกซิเจนไมแตกตางกันและมีคาต่ํากวาที่ระดับความเค็มอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหิน Metopograpsus frontalis และปูกามหัก
Macrophthalmus (Mareotis) teschi

0
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Mo2 (µmol/h)
ปูแสมหิน (นันทวัน ปทมโรจน, 2550)

ปูกามหัก (การศึกษาในครั้งนี้)

ราช
ภัฏ
รำไ

ความเค็ม (สวนในพันสวน)

37.511 ± 6.787
21.883 ± 11.101
16.512 ± 3.958
15.482 ± 1.602
26.708 ± 5.447

16.746 ± 2.025
9.900 ± 1.484
4.826 ± 0.665
6.038 ± 1.170
9.719 ± 1.314

มห

าวิท
ย

าลัย

การวัดอัตราการบริโภคออกซิเจนของสัตวที่ระดับความเค็มตางๆ สามารถนํามาใชเปนเครื่องชี้ระดับความเค็ม
ที่เหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตของสัตวได หากความเค็มมีการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นหรือต่ําลงกวาสภาพปกติแลว อัตรา
การบริโภคออกซิเจนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน ทั้งนี้ความเค็มของน้ําที่ต่ําเกินขีดความสามารถของสัตวที่จะรับ
ไดนั้น จะมีผลกระทบโดยตรงตอระบบสมดุลของน้ําและเกลือแรภายในรางกายของสัตว (Kinne, 1964) การเปลี่ยนแปลง
ความเค็มที่เกินขีดความสามารถในการปรับตัวของปูกามหักอาจมีผลทําใหอัตราเมตาโบลิค (metabolic rate) หรืออัตรา
การใชพลังงานของปูกามหักเพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกลาวอาจเกิดจากการปรับตัวในลักษณะเพิ่มการตื่นตัวเพื่อตอสูกับ
ความเครียดเนื่องจากความเค็มที่เปลี่ยนแปลงไป จากขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ความเค็มที่ 20 สวนในพัน
สว น มี อัตราการบริโภคออกซิเจนต่ําที่สุด ซึ่งแสดงถึงระดับความเค็ มที่ เหมาะสมสํ าหรั บการดํารงชีวิตของปู กามหั ก
อยางไรก็ตาม อัตราการบริโภคออกซิเจนที่ระดับความเค็ม 30 สวนในพันสวน มีคาสูงกวาที่ระดับความเค็ม 20 สวนในพัน
สว นไมมากนั ก ดังนั้ นอาจเปนไปไดวา ชวงความเค็ มที่ปู กามหักสามารถดํ ารงชี วิตอยู ได นั้น อาจเป นความเค็ มในช วง
20-30 สวนในพันสวน โดยชวงความเค็มดังกลาวนี้ป ริมาณอิออนหรือเกลือแรตางๆ ที่ มีอยูในน้ํ านั้น มีอยูในปริมาณที่
เพียงพอตอความตองการของปูกามหักที่จะดึงไปใชในขบวนการควบคุมสมดุลของน้ําและอิออนของรางกายของมัน ปูกาม
หักจึงไมตองเพิ่มการใชพลังงานในสวนนี้ ดังนั้นอัตราการบริโภคออกซิเจนจึงอยูในระดับที่ไมสูงมากนัก เมื่อเทียบกับความ
เค็มที่ 0 สวนในพันสวนหรือในน้ําจืด ซึ่งมีอัตราการบริโภคออกซิเจนที่สูงมาก โดยสูงกวา 3 เทา โดยทั่วไปความเค็มของ
น้ําที่ลดลงจะมีผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิตของสัตวที่อาศัยอยูทะเลเปด โดยปริมาณอิออนที่ลดลงของน้ําที่มีความ
เค็มต่ํา จะมีผลทําใหสัตวเหลานี้ตองใชพลังงานสวนหนึ่งเพื่อใชในการดึงอิออนที่มีอยูในน้ําซึ่งมีอยูในปริมาณที่ตํ่าอยูแลว
เขาสูรางกาย นอกจากนี้ยังตองใชพลังงานอีกสวนหนึ่งกําจัดน้ําในปริมาณที่สูงที่เขาสูรางกายตลอดเวลา ผลลัพธก็คอื สัตว
ตองมีการใชพลังงานมากขึ้นกวาเดิม ซึ่งพลังงานที่สัตวตองการมากขึ้นนี้ มีผลทําใหสัตวตองมีการใชออกซิเจนเพื่อไปเผา
ผลาญสารอาหารมากขึ้ น สั ตว จึงต องมีการบริโภคออกซิ เจนมากขึ้น (Taylor, 1977) ดั ง นั้ นการวั ดอั ตราการบริโ ภค
ออกซิเจนของสัตวน้ําที่ระดับความเค็มตาง ๆ จึงสามารถนํามาใชเปนตัวบงชี้ถึงระดับความเค็มที่เหมาะสมสําหรับการ
ดํารงชีวิตของสัตวในสภาพนั้นๆ โดยสัตวจะมีอัตราการบริโภคออกซิเจนคงที่ท่รี ะดับหนึ่งในชวงความเค็มที่เหมาะสมตอ
266
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเสนอแนะการวิจัย
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การดํารงชีวิตของมัน และที่ความเค็มสูงหรือต่ํากวาชวงนี้ความเค็มนี้ อัตราการบริโภคออกซิเจนจะเปลี่ยนแปลงไป โดย
อาจจะมีคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงกวาปกติ ดังการศึกษาของ Kline (1964) ที่รายงานวา เมื่อความเค็มลดลงและไมเหมาะสม
ตอสัตวน้ํา อาจสงผลทําใหอัตราการบริโภคออกซิเจนของสัตวน้ําหลายชนิดมีคา สูงขึ้น
สวนการศึกษาผลของอุณหภูมิตอการบริโภคออกซิเจนของปูกามหัก พบวาอัตราการบริโภคออกซิเจนมีแนวโนม
สูงขึ้นเมื่ ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Eshky et al. (1996) ที่ทําการศึกษาผลของอุ ณหภูมิที่มีตอ
สรีรวิทยาการหายใจของปูกามดาบ (Uca inversa) และปูแสม (Metopograpsus messor) ที่พบวา เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
อัตราการบริโภคออกซิเจนก็จะมีคาเพิ่มขึ้นตามไปด วย สําหรับอัตราการบริ โภคออกซิเจนของปูกามหั กในการศึกษานี้
ที่อุณหภูมิ 27 และ 32 องศาเซลเซียส มีอัตราการบริโภคออกซิเจนที่แตกตางกันเล็กนอยคือ 6.0377 ± 1.1697 และ
7.2446 ± 0.9407 µmol/h ตามลําดับ อยางไรก็ตามเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางกัน แสดงวาการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในชวงระหวาง 27- 32 องศาเซลเซียส อาจไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราการบริโภค
ออกซิเจนของปูกามหักมากนัก อยางไรก็ตาม อุณหภูมินั้น จัดเปนปจจัยทางกายภาพที่สําคัญอยางหนึ่งตอการดํารงชีวิต
ของสัตวที่อาศัยอยูในน้ําทะเลและน้ํา กรอย (Browne and Wanigasekera, 2000) นอกจากนี้อุณหภู มิยังเปนปจจัยที่
สํา คัญตอ การกระจายตัวและการตายของสิ่งมีชีวิตอีกดวย (Julien et al., 2005) โดยการเปลี่ยนแปลงอุ ณหภูมิอ ยาง
ทันทีทันใดจะสงผลกระทบตอการตอบสนองทางสรีรวิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลังอยางมาก (Chabot et al., 2007)
จากการศึกษา อาจสรุปไดวา ชวงความเค็มของน้ําที่เหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตของปูกามหัก คือ ที่ระดับ
ความเค็ม 20 สวนในพันสวน น้ําที่ความเค็ม 10 30 และ 40 สวนในพันสวนนั้น ปูกามหักอาจดํารงชีวิตอยูไดแตอาจไม
เหมาะสมมากนัก แตน้ําที่ระดับความเค็ม 0 สวนในพันสวนนั้น ปูกามหักไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางแนนอน ซึ่งจะ
เห็นไดจาก อัตราการบริโภคออกซิเจนที่สูงมาก สวนชวงอุณหภูมิท่สี ูงขึ้นถึง 32 องศาเซลเซียส นั้น อาจไมมีผลกระทบตอ
การดํารงชีวิตของปูกามดาบมากนัก หรือกลาวไดวา ปูกามดาบสามารถดํารงชีวิตไดในชวงอุณหภูมิ 27-32 องศาเซลเซียส

1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในระดับ อุณหภูมิที่สูงกว านี้ เพื่อดูผลของอุณหภู มิที่มีตออั ตราการบริ โภคออกซิ เจนที่
เดนชัดขึ้น

าลัย

2. ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยกําหนดขนาดของปูกามหักใหมีขนาดใกลเคียงกันและปรับสภาพแวดลอมกอนการ
ทดลองใหใกลเคียงกับสภาพแวดลอมในธรรมชาติที่ปูอาศัยอยู
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การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการผลิตสารสีออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ISOLATION AND SELECTION OF ACTINOMYCETES CAPABLE OF PRODUCING
COLOUR BIOACTIVE COMPOUNDS

บทคัดยอ

พพ

สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง, มูลกัลโสม ประมาณ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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แอคติโนมัยสีทเปนแบคทีเรียแกรมบวก ลักษณะโคโลนีแตกตางจากแบคที เรี ยทั่ว ไป คือ การเจริ ญจะสร าง
เส นใยสั้นๆ มีทั้งเสนใยที่เจริญ บนผิวหนา อาหารและเส นใยที่ เจริญ จมลงในเนื้อ อาหาร ผิ วหน า โคโลนีมีลักษณะคลาย
กํามะหยี่ และเปนจุลินทรียกลุมที่มีความสามารถสรางสารสีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
แยกและตรวจสอบความสามารถในการผลิตสารสีออกฤทธิ์ทางชีวภาพของแอคติโนมัยสีท ที่คัดแยกจากจังหวัดสุโขทัย
การแยกเชื้อใชอาหาร Starch casein agar ศึกษาความสามารถในการผลิตสีของเชื้อโดยการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว
สูตรกลูโคส และทดสอบฤทธิ์ของสารสีชีวภาพ โดยใชเทคนิค Agar cup method กับแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรม
ลบ ผลการวิจัยสามารถแยกเชื้อได 83 ไอโซเลต พบวา มีเชื้อที่ผลิตสารสีออกนอกเซลได จํานวน 36 ไอโซเลต คิดปน รอย
ละ 41.86 และเมื่อนําสารสีชีวภาพที่เชื้อ ผลิตมาทดสอบฤทธิ์ตอเชื้อแบคทีเรีย 2 สายพันธุ คือ Escherichia coli และ
Staphylococcus aureus พบวา สารสีหลืองไมมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทดสอบทั้งสองสายพันธุ สารสีสมและสารสี
น้ําตาลยับยั้งไดเฉพาะ S. aureus ในขณะที่สีดําและสีสีมวง สามารถยับยั้งเชื้อไดทั้งสองสายพันธุ แสดงใหเห็นวาสารสี
มวงและสารสีดํามีศักยภาพที่สามารถพัฒนาตอยอดเพื่อใชประโยชนเชิงพานิชตอไปได
คําสําคัญ: แอคติโนแบคทีเรีย, สารสี, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Abstract

มห

าวิท
ย

าลัย

Actinomycetes are gram-positive bacteria, and are well-separated bacterial colonies.
Actinonycetes develop short chains showing the substrate mycelium and aerial mycelium, have velvety
looking colony characteristics. Most actinomycetes-have given bioactive compounds, being renowned
as a prime source of natural colour. The aim of this research was to investigate isolation of
Actinomycetes and determine their ability to produce the colour bioactive compounds obtained from
isolates taken from Sukhothai Province. Starch casein agar was used for isolation of Actinomycetes from
samples. Their capability of producing coloured bioactive compounds was studied through microbial
culture in glucose-containing media. The experiment was performed by a cup plate method against
some pathogenic bacteria, both Gram-positive and Gram-negative. It was found that there were 83
isolates isolated from the samples. There were 36 isolates showing evidence of colour development
at 41.68%. The finding of the colour bioactive compound effect on Escherichia coli and Staphylococcus
aureus indicated that the yellow colour could not inhibit the bacterial activity of both strains of the
two photogenic bacteria, whilst the orange and brown colour only inhibited the production of S. aureus.
However, the black and purple colour inhibit both of E. coli and S. aureus. These suggested that the
black and purple colour bioactive compounds from Actinomycetes have potential that can be further
developed for commercial benefits.
Keywords: Actinomycetes, colour, bioactive compound
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แอคติโนมัยสีท เปนแบคทีเรียแกรมบวก ลักษณะการเจริญแตกตางจากแบคทีเรียทั่วไปคือเชื้อกลุมนี้จะสราง
เสนใยได (hyphae) แตเสนใยของแอคติโนมัยสีทจะสั้นกวาเสนใยของเชื้อรา โดยเสนใยของแอคติโนมัยสีทมีทั้งเสนใย
ใตผิวอาหาร (substrate mycelium) และเสนใยเหนือผิ วอาหาร (aerial mycelium) นอกจากนี้ คุณสมบัติท่ีโดดเดน
อีกประการหนึ่งของเชื้อกลุมนี้ คือ ในจีโนมมีป ริมาณของเบสกัวนีนกับ ไซโตซีน (G+C) สูง ประมาณ 55-78 mole %
ซึ่งสูงกวาแบคทีเรียทั่วๆ ไป รวมทั้งเปนที่ทราบกันดีวาเชื้อในกลุมแอคติโนมัยสีทเปนเชื้อที่มีความสามารถดานการสราง
สารเมตาบอไลตที่หลากหลาย เชน ความสามารถในการผลิตออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ตานการเจริญจุลินทรียอื่น (Dastager,
S.G., et al., 2006; Madigan, M., 2015) ความสามารถในการผลิ ตเอนไซม ช นิ ดต า งๆ เช น เซลลู เลส (cellulases)
(Mohanta, Y.K., 2014) ไคติเนส (chitinases) ไซแลนเนส (xylanases) เพกติเนส (pectinases) โปรติเนส (proteases)
เฮมิเซลลูเลส (hemicellulases) และเคลาติเนส (keratinases) อีกทั้งยังมีรายงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่รายงานวาเชื้อกลุม
นี้มีความสามารถในการผลิตสารสีตางๆ ได เชน สีดํา (melanin) (Dastager, S.G., et al., 2006) สีฟา (Blue pigment)
(Yan, B. L., et al., 2012) สีน้ําตาลและสีเขียวเขม (Zeinab, H., et al., 2016) เปนต น จากคุณสมบัติที่โ ดดเดนและ
เปนประโยชนหลากหลายดานดังกลาวขางตน จึงมีผูสนใจศึกษาและคนหาชนิดของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใหมๆ เพื่อ
ทดแทนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเดิมที่เชื้อกอโรคตางๆ เกิดการตานทาน รวมทั้งสารสีโดยมีเปาหมายเพื่อคนหาสารสีจาก
ธรรมชาติเพื่อทดแทนการใชเปนสารสีจากกระบวนการสังเคราะหทางเคมี จากเชื้อจุลินทรียโดยเฉพาะเชื้อที่อยูในกลุม
แอคติโนมัยสีท
แอคติโนมัยสีทเปนจุลินทรียที่สามารถพบไดในสภาพแวดลอมโดยทั่วไป โดยเฉพาะในดิน รวมทั้งสามารถพบ
เชื้อกลุมนี้ไดในที่มีสภาพแวดลอมที่รุนแรงตางๆ กันไดหลากหลายแหลง เชน ในดินตะกอนใตทะเล (Mobeen, S., et al.,
2017, Selvakumar et al., 2009) หรือในทะเลทราย (Driche, E.H., et al., 2017, Amine, Y., et al., 2012) ซึ่งแหลง
ที่อยูและปจจัยตางๆ ของสภาวะแวดลอม องคประกอบทางกายภาพ องคประกอบทางชีวภาพของระบบนิเวศน สงผลตอ
ชนิดและปริมาณของเชื้อแอคติโนมัยสีทที่พบ รวมทั้งความสามารถในการผลิตสารเมทาโบไลตของเชื้อ ดังนั้นแหลงในการ
เก็บตัวอยางที่แตกตางจะสงผลตอการคนพบสายพันธุใหมๆ ของเชื้อ และนําพาไปสูการคนพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ชนิดใหมๆ ดวย (Anjali, T., et al., 2018) การจําแนกชนิดของแอคติโนมัยสีทจะใชพื้นฐานดานความสามารถในการผลิต
สารสีในธรรมชาติหรือในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใชเพาะเลี้ยง ซึ่ งสีที่เชื้อผลิตมี ทั้งที่หลั่งออกนอกเซลลและผลิ ตขึ้นในเซลล
ถึงแมวาจะเคยมีการศึกษาและแยกเชื้อแอคติโนมัยสีทบางแลวในประเทศไทย แตแหลงที่ใชสําหรับแยกเชื้อมักจะไดจาก
ดินในระบบนิเวศนที่มีความอุดมสมบูรณสูง แตการแยกเชื้อจากแหลงโบราณสถานยังมีรายงานไมมากนัก
ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อแยกและคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยสีทที่ผลิตสารสีออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมทั้งศึกษาผลของสารสีที่เชื้อผลิตขึ้น ดานการออกฤทธิ์ตอ
เชื้อแบคทีเรียกอโรค ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ จะไดเชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีศักยภาพที่อาจนําไปพัฒนาตอยอด ดาน
การใชประโยชนตางๆ เชน การใชเปนสารสีชีวภาพในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุ ตสาหกรรมสิ่ งทอ เพื่อทดแทนการใช
สารเคมี นอกจากนี้สารสีชีวภาพชนิดใหมที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของเชื้อกอโรค ที่อาจพัฒนาไปใชในอุตสาหกรร
อาหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมดานเภสัชกรรมได

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อแยกและคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการผลิตสารสีออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
2. เพื่อศึกษาผลของสารสีชีวภาพที่ผลิตจากแอคติโนมัยสีทตอแบคทีเรียบางสายพันธุ

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

การแยกเชื้อแอคติโนมัยสีท
นําตัวอยางดินที่เก็บจากโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัย ทําการเจือจางแบบลดลําดับสวน จาก 10-1 จนถึง 10-6
จากนั้นดูดตัวอยางแตละระดับความเจือจาง ตัวอยางละ 0.1 มิลลิลิตร ลงบนจานอาหารแข็งสูตร Starch-Casein Agar
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พพ
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(SCA) (Jeffrey, L. H., 2008) แลวเกลี่ยใหทั่วผิวหน า อาหารโดยใช แท ง แก ว สามเหลี่ยมที่ ฆา เชื้ อ แล ว เกลี่ ยจนกระทั่ง
ตัวอยา งกระจายทั่วผิ วหนา อาหาร (spread plate) นําไปบมที่ อุ ณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส สังเกตการเจริ ญของเชื้ อ
ทุกๆ วัน เลือกเก็บเชื้อที่ โคโลนีเจริญจมลงในเนื้ออาหาร ผิวหนาโคโลนีคลายกํามะหยี่ ไมมันวาว ซึ่งเปนสมบัติเบื้องตน
ของเชื้อในกลุมแอคติโนมัยสีท นําไปขีดใหมหลายๆ ครั้ง (re-streak) บนอาหารสูตร Hickey Tresner’s agar (HTA)
(Abdulla, H., et al., 2008) จนกระทั่งไดเชื้อบริสุทธิ์ เก็บเชื้อบริสุทธิ์ที่ไดในอาหารแข็งเอียงสูตร HTA สวนตัวอยางที่
เก็บจากพื้นผิวของโบราณสถานซึ่งเก็บโดยใชวิธีการกวาดเชื้อบนพื้นผิว (swab) นําตัวอยางที่ไดมาทําการเจือจางแบบลด
ลําดับสวน แลวทําการแยกเชื้อโดยวิธีเดียวกันกับการแยกเชื้อจากดิน (สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง, 2560)
การศึกษาความสามารถในการหลั่งสารสีชีวภาพออกนอกเซลล
เตรียมอาหารเหลวสูตร glucose (สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง, 2560) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ใส flask ขนาด
250 มิลลิลิตร นํา แอคติโนมัยสีทที่ตองการทดสอบ มาเพาะเลี้ยงในอาหารขา งตน แลวบ มในเครื่องเขยา แบบวงกลม
(rotary shaker) ที่ควบคุมอุณหภูมิที่ระดับ 30 องศาเซลเซียส ดวยความเร็ว 120 รอบตอนาที นาน 7 วั น ตรวจสอบ
การผลิตสารสีโดยเปรียบเทียบสีกับอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรควบคุม บันทึกสีที่มองเห็น และวัดคาการดูดกลืนแสงของสารสี
ที่ได ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร
การศึกษาฤทธิ์ของสารสีชีวภาพตอเชื้อกอโรคบางสายพันธุ
เก็บสวนใสที่ไดจากการเลี้ยงเชื้อแอคติโนมัยซิสในอาหารเหลวสูตรกลูโคส นาน 7 วัน โดยการดูดสวนใสลงใน
Micro tube ขนาด 1.5 ml นําไปปนเหวี่ยง (Centrifuge) ที่ ความเร็วรอบ 14,000 rpm ควบคุ มอุ ณหภู มิที่ 4 องศา
เซลเซียส นาน 10 นาที จากนั้นดูดสวนใสเก็บไวในขวดที่ผานการฆาเชื้อ และใชสวนใสที่แยกไดในการทดสอบความสามารถ
ในการยับยั้งแบคทีเรียโดยวิธี Agar cup ใชเชื้อแบคทีเรียทดสอบ 2 สายพันธุ คือ Escherichia coli และ Staphylococcus
aureus

ผลการวิจัย

าลัย

ผลการแยกเชื้อแอคติโนแบคทีเรีย
ผลจากการเก็บตัวอยางดินและตัวอยางจากพื้นผิวโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย มาแยกเชื้อตาม
วิธีการดังกลาวแลวในขั้นตอนการแยกเชื้อ สามารถแยกเชื้อแอคติโนแบคทีเรียได 83 ไอโซเลต ตัวอยางเชื้อบริสุทธิ์ท่แี ยก
ได ดังรูปที่ 1 และรายละเอียดของผลการแยกเชื้อจากสถานที่ตางๆ จากอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ดังตารางที่ 1

SW017

SW023

SW077

SW078

SW083

าวิท
ย

รูปที่ 1 โคโลนีของแอคติโนมัยสีทตัวแทนภายใตกลองจุลทรรศนแบบเสตอริโอ ของเชื้อที่แยกจากโบราณสถาน
ในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย

มห

จากรูปที่ 1 จะเห็นวาลักษณะโคโลนีของเชื้อเมื่อเจริญบนจานอาหารสูตร HTA นาน 5 วั น มีการสรางเสนใย
สั้นๆ และโคโลนีเจริญจมลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ มีการสรางสปอรและสรางสีท่แี ตกตางกัน สวนมากสรางเสนใยสั้นๆ สีขาว
สวนสปอรมีหลายสี เชน สีน้ําตาล สีดํา สีขาว รวมทั้งพบวาขนาดของโคโลนีเชื้อแตละไอโซเลตมีขนาดตางกันดวย
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ตารางที่ 1 รหัสไอโซเลทและจํานวนแอคติโนมัยสีทที่แยกจากดินและพื้นผิวของโบราณสถาน
ในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยในฤดูหนาวและฤดูฝน
รหัส/จํานวนเชื้อที่แยกได
ฤดูหนาว (ไอโซเลต)
SW001-SW012 (12)
SW013-SW022 (10)
SW023 – SW030 (8)
SW031-SW042 (12)
SW043-SW051 (9)
51

วัดชนะสงคราม
วัดศรีสวาย
วัดตระพังเงิน
วัดชางลอม
วัดมหาธาตุ
รวม

รหัส/จํานวนเชื้อที่แยกได
ฤดูฝน (ไอโซเลต)
SR052-SR056 (5)
SR057-SR058 (2)
SR059-SR075 (17)
SR076-SR079 (4)
SR080-SR083 (4)
32

รวม
17
12
25
16
13
83

พพ

สถานที่เก็บตัวอยาง

รรณ
ี
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จากการเก็บตัวอยางดินและตัวอยางพื้นผิวโบราณสถาน 5 แหง ดังตารางที่ 1 ในฤดูหนาวและฤดูฝน แลวนํามา
แยกเชื้อโดยใชอาหาร Starch canine agar พบวา สามารถแยกเชื้อไดทั่งหมด 83 ไอโซเลต โดยพบวา ตัวอยางที่เก็บ
ในฤดูหนาวสามารถแยกเชื้อไดจํานวนมากกวาตัวอยางที่เก็บในฤดูฝน ลักษณะสภาพแวดลอมโดยทั่วไปของบริเวณที่เก็บ
ตัวอยางเปนที่ราบ โลง เตียน มีการดูแลและบริหารจัดการภูมิทรรศนโดยรอบบริเวณที่ตั้งของวัดที่เปนโบราณสถานแตละ
แหงอยางดี สงผลใหพบปริมาณของเชื้อจุลินทรียไมมาก
ผลการศึกษาความสามารถในการหลั่งสารสีชีวภาพออกนอกเซลล
ผลจากการเลี้ยงเชื้อทดสอบในอาหารเหลวสูตร ที่มีน้ําตาลกลูโคสเปนแหลงคารบอน เพาะเลี้ยงโดยการเขยา
ที่ความเร็วรอบ 120 rpm ควบคุมอุณหภูมิท่ี 30 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน ตรวจสอบความสามารถในการหลั่งสารสีออก
นอกเซลล รวมทั้งวัดคาการดูดกลืนแสง ไดผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสามารถในการผลิตสารสีชีวภาพของแอคติโนมัยสีท
สี

N
N
N
สีน้ําตาล
สีน้ําตาล
N
N
สีน้ําตาล
N
N
N
สีน้ําตาล
N
สีเหลือง
สีน้ําตาล
N
สีดํา

OD600

รหัสเชื้อ
SW043
SW044
SW045
SW046
SW047
SW048
SW049
SW050
SW051
SR052
SR053
SR054
SR055
SR056
SR057
SR058
SR059

N
N
N
0.088
0.085
N
N
0.285
N
N
N
0.541
N
0.191
0.044
N
0.350

มห

าวิท
ย

าลัย

รหัสเชื้อ
SW001
SW002
SW003
SW004
SW005
SW006
SW007
SW008
SW009
SW010
SW011
SW012
SW013
SW014
SW015
SW016
SW017

สี
สีน้ําตาล
สีดํา
N
N
สีน้ําตาล
สีน้ําตาล
สีดํา
สีน้ําตาล
สีน้ําตาล
สีน้ําตาล
N
สีน้ําตาล
N
สีน้ําตาล
สีน้ําตาล
สีน้ําตาล
สีเหลือง

OD600
0.350
2.412
N
N
0.226
0.226
1.452
0.420
0.073
0.182
N
0.271
N
0.639
0.109
0.123
0.052
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สี
สีน้ําตาล
สีน้ําตาล
N
N
สีน้ําตาล
N
สีเหลือง
สีเหลือง
สีเหลือง
สีเหลือง
สีเหลือง
สีน้ําตาล
สีน้ําตาล
N
สีเหลือง
สีเหลือง
N
สีมวง
สีเหลือง
N
สีน้ําตาล
สีเหลือง
สีน้ําตาล
สีสม

OD600
0.281
0.294
N
N
0.231
N
0.088
0.003
0.045
0.090
0.068
0.625
0.751
N
0.002
0.021
N
0.769
0.029
N
0.181
0.024
0.192
0.088

พพ

รหัสเชื้อ
SR060
SR061
SR062
SR063
SR064
SR065
SR066
SR067
SR068
SR069
SR070
SR071
SR072
SR073
SR074
SR075
SR076
SR077
SR078
SR079
SR080
SR081
SR082
SR083

าลัย
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รหัสเชื้อ
สี
OD600
SW018
สีน้ําตาล
0.182
SW019
N
N
SW020
N
N
SW021
N
N
SW022
N
N
SW023
N
N
SW024
N
N
SW025
N
N
SW026
สีน้ําตาล
0.250
SW027
สีน้ําตาล
0.372
SW028
N
N
SW029
N
N
SW030
N
N
SW031
N
N
SW032
สีน้ําตาล
0.494
SW033
N
N
SW034
สีมวง
0.146
SW035
สีน้ําตาล
0.294
SW036
สีน้ําตาล
0.543
SW037
สีน้ําตาล
1.146
SW038
N
N
SW039
N
N
SW040
N
N
SW041
N
N
SW042
สีน้ําตาล
0.212
หมายเหตุ N หมายถึง เชื้อทดสอบไมผลิตสารสี

รรณ
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ตารางที่ 2 ความสามารถในการผลิตสารสีชีวภาพของแอคติโนมัยสีท (ตอ)

าวิท
ย

จากตารางที่ 2 พบวา เมื่อทดสอบความสามารถในการผลิตสารสีของเชื้อแอคติโนมัยสีทที่แยกได ทั้ง 83 ไอโซเลต
พบวา มีเชื้อที่ผลิตสารสีได จํานวน 46 ไอโซเลต คิอเปน รอยละ 55.42 สีน้ําตาลเปนสีที่เชื้อสวนใหญผลิตได (ความเขม
ของสีแตกตางกันจากการวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลืน 600 นาโนเมตร) คิดเปนรอยละ 65.22 (เทียบกับจํานวน
เชื้อที่ผลิตสารสี) รองลงมาคือ สีเหลือง สวนสีสม สีมวง และสีดํา จากผลการทดสอบความสามารถในการผลิตสารสีของ
เชื้อในการวิจัยนี้ พบวา เชื้อทดสอบผลิตสารสีออกนอกเซลล

มห

ผลการศึกษาการเปนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสีจากแอคติโนมัยสีท
ผลจากการนําสารสีที่เชื้อผลิตมาทดสอบการออกฤทธิ์ตอเชื้อแบคทีเรีย 2 สายพันธุ คือ Escherichia coli และ
Staphylococcus aureus โดยวิธี Agar cup ไดผลการทดสอบดังตารางที่ 3
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S. aureus
N
N
N
N
1.0
1.0
1.0
1.5
1.2
0.9
1.5
1.5

พพ

E. coli
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
1.0
1.5

ราช
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ลําดับ
รหัสเชื้อ
สารสีชีวภาพ
1
SW014
สีเหลือง
2
SR071
สีน้ําตาล
3
SR060
สีน้ําตาล
4
SW032
สีน้ําตาล
5
SR056
สีน้ําตาล
6
SR061
สีน้ําตาล
7
SR072
สีน้ําตาล
8
SW027
สีน้ําตาล
9
SW037
สีน้ําตาล
10
SR083
สีสม
11
SR077
สีมวง
12
SW044
สีดํา
หมายเหตุ หนวยของบริเวณใสเปน มิลลิเมตร

รรณ
ี

ตารางที่ 3 ผลการออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ E. coli และ S. aureus ของสารสีที่ไดจากแอคติโนมัยสีท

จากตารางที่ 3 เมื่อนําสารสีที่เชื้อแอคติโนมัยสีทผลิตมาทดสอบการออกฤทธิ์กับเชื้อแบคทีเรีย 2 สายพันธุ คือ
E. coli และ S. aureus พบวา สารสีเหลืองที่ผลิตจากไอโซเลต SW014 ไมมีฤทธิ์ ยับ ยั้งเชื้ อแบคที เรียทั้ งสองสายพั นธุ
สวนสารสีน้ําตาลที่เชื้อผลิตแสดงการออกฤทธิ์เปน 2 กลุม คือ กลุมแรกคือสารสีน้ําตาลที่ ไมมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้ง
สองสายพันธุ ไดแกสารสีน้ําตาลจากไอโซเลต SR060, SR071 และ SW032 ในขณะที่สารสีน้ําตาลอีกกลุมหนึ่งจะแสดง
ฤทธิ์ตานการเจริญของ S. aureus ได ซึ่งไดแก สารสีน้ําตาลจากไอโซเลต SR056, SR061, SR072, SW027 และ SW037
อยางไรก็ตาม พบวา สารสีสมที่ผลิตจากไอโซเลต SR083 แสดงฤทธิ์ตานการเจริญไดเฉพาะ S. aureus เชนเดียวกับสารสี
น้ําตาลจากไอโซเลตดังที่กลาวมาแลวขางตน ในขณะที่สารสีมวงและสารสีดํา จาก SR077 และ SW044 แสดงฤทธิ์ยับยั้ง
ไดทั้ง E. coli และ S. aureus

สรุปผลและอภิปรายผล
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สารสีมีความเกี่ยวของและความสําคัญกับชีวิตประจําวันของคนมานานนับศตวรรษ มีการใชสารสีในดานตางๆ
เชน ใชเปนสารสีผสมในผลิตภัณฑอาหาร (Selvakumar, D., et al., 2009) เป นสี ยอ มในอุ ตสาหกรรมสิ่ ง ทอ สี ยอ ม
สํ า หรั บ การผลิตกระดาษชนิดต างๆ รวมทั้ งสีที่ใชในงานวิ จัย การปฏิ บัติการทางการเกษตร รวมทั้ งการทดลองทาง
วิทยาศาสตร (Saba, A., et al., 2016, Ramendra, S. P., 2016) เปนตน ปจจุบันการใสใจและรักษาสุขภาพมีแนวโนม
เพิ่มมากขึ้นในประชากรทุกชางวัย สงผลใหความนิยมดานการบริโภคอาหารที่เสริมสุ ขภาพและแหลงผลิตอาหารนั้น
ตองมาจากแหลงที่ธรรมชาติดวยนอกจากนั้น ผูบริโภคยังมีการคํานึงถึงกระบวนการผลิตอาหารตางๆ ตองเปนกระบวนการ
ที่ปลอดภัยตอสุขภาพรวมทั้งตองเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แตอยางไรก็ตามปญหาของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหาร
ตางๆ ประสบกับปญหาหลายดาน โดยเฉพาะวัตถุดิบตางๆ ที่เปนองคประกอบหลักของอุตสาหกรรมอาหาร เชน การ
เลี้ยงไก การเลี้ยงกุง หรือ การผลิตนม ในการควบคุมคุณภาพจะมีการใชสารปฏิชีวนะควบคูกับการจัดการฟารม ทั้งนี้ใน
ปจจุบันพบวาเกิ ดปญหาดานการดื้อยาของเชื้อกอโรคตางๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้ นจึงมีความจําเปนตองมี การพัฒนาและ
คนหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหมๆ เพื่อใชปองกันและยับยั้งเชื้อกอโรคสายพันธุใหมๆ ได อีกทั้งในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑอาหารซึ่งตองใชสารสีเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนที่ตองการของผูบริโภคที่ตองปรับเปลี่ยนจากการใช
สีที่มาจากการสังเคราะห มาใชสีที่ผลิตจากธรรมชาติแทน แอคติโนมัยสีท เปนกลุมแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติดานความสามารถ
ในการผลิตสารสีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได (Ramendra, S. P., et al., 2016) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีเปาหมายที่จะ
คัดเลือกเชื้อที่สามารถผลิตสารสีที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อกอโรคไดทั้งที่เปนแกรมบวกและแกรมลบ เพื่อใชทดแทนสารปฏิชีวนะ
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เดิมๆ ที่ใชอยูรวมทั้งจะไดสารสีในคราวเดีย วกัน เพื่ อที่จะสามารถนํ าไปประยุกตใช ในอุ ตสาหกรรมตา งๆ โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารได ผลจากการแยกเชื้อแบคทีเรียกลุมแอคติโนมัยสีท ในงานวิจัยนี้ สามารถแยกเชื้อได 83
ไอโซเลต และเมื่อนํามาทดสอบความสามารถในการผลิตสารสีพบวา มีเชื้อจํานวน 36 ไอโซเลต เทานั้นที่ผลิตสารสีได
เมื่อใชกลูโคสเปนแหลงคารบอน ทั้งนี้พบวา สารสีที่เชื้อผลิตมีหลายสีแตสีที่เชื้อสวนใหญผลิตได คือ สารสีน้ําตาล ซึ่งเมื่อ
นํามาทดสอบการออกฤทธิ์กับเชื้อแบคทีเรีย 2 สายพันธุ คือ E. coli และ S. aureus พบวา ประสิทธิภาพในการยับยั้ง
เชื้อไมดี กลาวคือ สารสีน้ําตาลจากบางไอโซเลตไมสามารถยับยั้งเชื้อใดไดเลย (ไอโซเลต SR060, SR071 และ SW032)
ในขณะที่สารสีน้ําตาลจากบางไอโซเลต (SR056, SR061, SR072, SW027 และ SW037) ยับยั้งไดเฉพาะเชื้อ S.aureus
นอกจากนี้ ผลจากการวิจัยนี้พบวา สารสีสมที่ผลิตจากไอโซเลต SR083 แสดงฤทธิ์ตานการเจริญไดเฉพาะ S. aureu
ในขณะที่ ส ารสี ม ว งและสารสี ดํ า จาก SR077 และ SW044 แสดงฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง ได ทั้ ง E. coli และ S. aureus โดย
ประสิทธิภาพในการยับยั้ง เมื่อวัดบริเวณใสที่ไดมีคา เปน 1.0 และ 1.5 มิลลิเมตร ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Shreya และคณะ (Shreya, M., et al., 2016) จากผลการวิจัย เบื้ องต นนี้ จึงควรเลือกสารสีมวงและสารสี ดําไปศึกษา
เพิ่มเติมดานการออกฤทธิ์ตานการเจริญของเชื้อกอโรคสายพันธุอื่นๆ รวมทั้งทดสอบความเปนพิษตอเซลล เพื่อที่เมื่อนําไป
ประยุกตใชจริงในอุตสาหกรรมอาหารจะไดเปนสารสีที่ปลอดภัยตอผูบริโภครวมถึงยังสามารถออกฤทธิ์ตา นการเจริญของ
เชื้อกอโรคไดอีกทางหนึ่งดวย (Ramendra, S., et. al., 2017) นอกจากนี้จากผลงานวิจัยของ Lin และคณะ (Lin, Y. B.,
et al., 2012) พบวา แอคติโนมัยสีท สามารถผลิตสารสีฟาที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อวั ณโรคได ซึ่งมีความสําคัญ
มากเนื่องจากเชื้อวัณโรคที่พบในปจจุบันมักตานทางตอยาที่มีใชในปจจุบัน อยางไรก็ตามสารสีฟาที่เชื้อผลิตขึ้นอยูภายใน
เซลลตองผานขั้นตอนการสกัดหลายขั้นตอนจึงจะสามารถนํามาใชได ซึ่งแตกตางจากแอคติโนมัยสีทที่ไดจากงานวิจัยนี้
ที่เชื้อผลิตสารสีและหลั่งออกมานอกเซลลซ่งึ หากมีการนําไปใชประโยชนในอนาคตจะชวยลดตนทุนและลดขั้นตอนการ
สกัดสารลงได จึงนับวาสารสีดําและสารสีมวนที่พบในงานวิจัยนี้นับวามีศักยภาพสูงที่จะนําไปประยุกตใชประโยชนตอไป

าลัย

ผลจากงานวิจัยนี้ไดคัดเลือกเชื้อที่อยูในกลุมแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการผลิตและหลั่งสารที่มีออกนอก
เซลลได พบวา สารสีที่เชื้อผลิตมีหลายสี เชน เหลือง น้ําตาล สม มวง และดํา ซึ่งแตละสีแสดงสมบัติดานความสามารถใน
การยับยั้งแบคทีเรียกอโรคแตกตางกัน อยางไรก็ตาม พบวา แตละไอโซเลตถึงแมวาจะผลิตและหลั่งสารสีเดียวกันออกนอก
เซลลแตสารสีชีวภาพออกฤทธิ์ไดแตกตางกัน ดังนั้นในงานวิจัยตอไปจึงควรศึกษาเชิงลึก ดานสรีรวิทยาและพันธุศาสตร
ของเชื้อที่ผลิตสารสีที่เหมือนกันวาจุดใดที่ทําใหการออกฤทธิ์ตอเชื้อแตกตางกัน รวมทั้งศึกษาโครงสรางของสารสีตางๆ
และทดสอบการออกฤทธิ์กับเชื้อกอโรคชนิดอื่นเพิ่มเติม เชน ยีสต หรือ รา เปนตน
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การออกแบบเครื่องตะบันน้ําสําหรับระบบการใหนํา้ เพื่อการเกษตร
THE HYDRAULIC RAM PUMP DESIGN FOR AGRICULTURAL WATER SYSTEMS
รอยทิศ ญาติเจริญ, สุรพงษ โซทอง, อัคฆพงศ สถาวรินทุ
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การออกแบบและสรางเครื่องตะบันน้ําเปนพลังงานสะอาดในการศึกษาใชเครื่องตะบันน้ําทั้ง 3 ตัว ซึ่งสามารถ
ทํางานไดทั้งการต อแบบอนุกรมและแบบขนาน นํามาทดสอบสูบ น้ําในการเกษตร โดยทดสอบที่ความสู ง 4, 5 และ 6
เมตร ทั้งนี้ยังไดทําการทดสอบในแนวราบที่ความยาว 100 เมตรรวมกับความสูง 4, 5 และ 6 เมตร ผลการทดสอบพบวา
เครื่องตะบันน้ําแบบขนาน สามารถทํางานไดดีกวาการตอเครื่องตะบันน้ําแบบอนุกรมที่ความสูง 4 เมตร ปริมาณน้ําที่ได
5 ลิตร เวลาที่ใชในการสูบน้ํา 1.29 นาที อัตราการไหล 4 ลิตรตอนาทีดีที่สุด และในแนวราบ 100 เมตร พรอมแนวดิ่ง
ที่ความสูง 4 เมตร เครื่องตะบันน้ําแบบขนาน สามารถทํางานไดดีกวาการตอเครื่องตะบันน้ําแบบอนุกรมปริมาณน้ําที่ได
5 ลิตร เวลาที่ใชในการสูบน้ํา 1.26 นาที อัตราการไหล 5.81 ลิตรตอนาที จากผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา เครื่อง
ตะบันน้ําสามารถสูบน้ําไดที่ความสูงมากที่สุด คือ 6 เมตร โดยไมจําเปนตองใชพลังงานไฟฟาชวยในการทํางานเลย
คําสําคัญ: ตะบันน้ํา, พลังงานสะอาด
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The study conceptualized the design and construction of Hydraulic Ram Pumps (HRPs),
considered as clean energy. Three Hydraulic Ram Pumps, which could work both serial and parallel,
were experimented at 4, 5 and 6 meter heights. The horizontal test is also has a flat test at a length of
100 meters, together with a height of 4, 5 and 6 meters. The test results showed that parallel Hydraulic
Ram Pump can work better than a serial Hydraulic Ram Pump connected at a 4 meters height. The
water content was 5 liters; the time spent in pumping water was 1.29 minutes; the flow rate was 4
liters per minute, best and vertically 100 meters, with a height of 4 meters in parallel Hydraulic Ram
Pump machines. Parallel Hydraulic Ram Pump can work better than a serial water Hydraulic Ram Pump
machines connection. The water supply was 5 liters. Time spent in pumping water 1.26 min. flow rate
5.81 liters per minute Based on this study, the Hydraulic Ram Pump machines can pump water at the
maximum height of 6 meters without the need for electrical power to work at all.
Keywords: Hydraulic Ram Pump machines, clean energy

มห

ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีความตองการการใชพลังงานในทางดานอุปโภค บริโภคและอุตสาหกรรม
ในปริมาณที่สูงขึ้นทุกป เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและตางชาตินิยมมาลงทุนในประเทศไทย พลังงานหมุนเวียน
จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จะทําใหพลังงานในประเทศเพียงพอตอความต องการที่สูงขึ้ น เพราะประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรมที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยูมากมาย และยังมีความอุดมสมบูรณอยู พลังงานที่มีอยูตามธรรมชาตินั้นสามารถ
เอามาใชทดแทนพลังงานแบบเดิมไดอยางไมจํากัด พลังงานหมุนเวียนจึงเปนพลังงานที่อยูคนละดานกับพลังงานสิ้นเปลือง
หรือพลังงานที่ใชแลวหมดไป พลังงานหมุนเวียนจึงเปน “พลังงานสะอาด” ไดชัดเจนตรงตัวมากที่สุด
พลังงานจากน้ํา นับวาเปนพลังงานรูปแบบที่ไมมีวันสูญหายไปจากโลก น้ํามีท้งั พลังงานศักยในรูปความสูงและ
พลังงานจลนในรูปของการไหล ซึ่งประเทศไทยมีแมน้ําลําคลองทั้งธรรมชาติและคลองชลประทานหลายสายที่มีน้ําไหล
แรงตลอดป พลังงานน้ําดังกลาวถือวาเปนพลังงานที่สะอาดใชไดโดยไมตองเสียคาใชจายจึงมีงานวิจัยการประดิษฐคิดคน
นวัตกรรมใหมๆ เกี่ยวกับการนําพลังงานน้ํามาใชประโยชนในหลายรูปแบบการสูบน้ําดวยพลังงานน้ําเปนประเด็นหนึ่งของ
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การวิจัยประยุกตที่ทาทาย ในการนําพลังงานน้ํามาเปนตนกําลังในการสูบน้ํา คณะผูจัดทําจึงไดคิดที่จะออกแบบและสราง
เครื่องตะบันน้ํา เพื่อทดสอบอัตราการไหลในรูปแบบตางๆ ในการตอแบบขนานและแบบอนุกรม

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและสรางเครื่องตะบันน้ํา
2. เพื่อทดสอบเครื่องตะบันน้ํา

พพ

วิธีดําเนินการวิจัย
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รำไ

ในการทดสอบครั้งนี้ไดแบงขั้นตอนการดําเนินการไว 2 ขั้นตอน คือ การสรางตัวเครื่องตะบันน้ํา และการทดสอบ
เครื่องตะบันน้ํา
1. วิธีการสรางเครื่องตะบันน้ํา มีสวนประกอบดังนี้
1.1 ทําการออกแบบเครื่องตะบันน้ํา เพือ่ ทดสอบการทํางาน อัตราการไหล และความดันสูญเสียที่เกิดจาก
เครื่องตะบันน้ําที่ไดทําการออกแบบ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แบบเครื่องตะบันน้ํา

มห

าวิท
ย
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1.2. ทําการออกแบบฐานเครื่องตะบันน้ําและฐานตั้งรองรับถังน้ํา เพื่อรองรับเครื่องตะบันน้ํา ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ออกแบบฐานเครื่องตะบันน้ําและฐานตั้งรองรับถังน้ํา
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1.3. ทําการสรางชุดโครงสรางฐานถังน้ําโดยใชเหล็กฉากขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว โดยชุดโครงมีความกวาง 60
เซนติเมตร ความยาว 95 เซนติเมตร ความสูง 170 เซนติเมตร กําหนดจุดติดตั้งถังใสน้ําไวดานบนดังภาพที่ 3

มห
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ภาพที่ 3 ชุดโครงสรางสวนประกอบของเครื่องตะบันน้ําโดยมีหมายเลขและรายละเอียดดังภาพที่ 4 และตารางที่ 1

ภาพที่ 4 สวนประกอบหลักของเครื่องตะบันน้ํา
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ลําดับ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายการ
วาลว ปด-เปด น้ําตัวที่ 3 (V3)
วาลว ปด-เปด น้ําตัวที่ 4 (V4)
วาลว ปด-เปด น้ําตัวที่ 5 (V9)
วาลว ปด-เปด น้ําตัวที่ 6 (V5)
วาลว ปด-เปด น้ําตัวที่ 7 (V11)
วาลว ปด-เปด น้ําตัวที่ 8 (V10)
วาลว ปด-เปด น้ําตัวที่ 9 (V7)
วาลว ปด-เปด น้ําตัวที่ 10 (V12)
วาลว ปด-เปด น้ําตัวที่ 11 (V14)
วาลว ปด-เปด น้ําตัวที่ 12 (V6)
วาลว ปด-เปด น้ําตัวที่ 13 (V13)
วาลว ปด-เปด น้ําตัวที่ 14 (V8)
เครื่องวัดอัตราการไหลแบบดิจิตอล

พพ

รายการ
เกจวัดความดัน (P1)
เกจวัดความดัน (P2)
เกจวัดความดัน (P3)
เกจวัดความดัน (P4)
เกจวัดความดัน (P5)
เช็ควาลวน้ําตัวที่ 1
เช็ควาลวน้ําตัวที่ 2
เช็ควาลวน้ําตัวที่ 3
เช็ควาลวน้ําตัวที่ 4
เช็ควาลวน้ําตัวที่ 5
เช็ควาลวน้ําตัวที่ 6
วาลว ปด-เปด น้ําตัวที่ 1 (V1)
วาลว ปด-เปด น้ําตัวที่ 2 (V2)
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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ตารางที่ 1 สวนประกอบหลักของเครื่องตะบันน้ํา
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2. วิธีการทดสอบการทํางานของเครื่องตะบันน้ํา
2.1. ปรับระดับความสูงของแหลงน้ําที่จะใชทดลองจายสม่ําเสมอเขาตัวตะบันน้ํา

มห

ภาพที่ 5 ปรับระดับความสูงของแหลงน้ําที่จะใชทดลอง
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2.2. ติดตั้งระดับน้ําที่จะสงขึ้นไปใหอยูในระดับที่สม่ําเสมอ

ภาพที่ 6 ติดตั้งระดับน้ําที่จะสงขึ้นไปตามระยะการทดสอบ
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2.3. ไลฟองอากาศออกจากทอโดยการกดลิ้นน้ํา (Impulser valve) ทิ้งคางไวประมาณ 30 วินาที แลวจึงปลอย
ใหทํางานตามปกติ

ภาพที่ 7 ไลฟองอากาศออกจากทอโดยการกดลิ้นน้ํา

2.4. ปรับน้ําหนักกดลิ้นใหเหมาะสมกับแรงดันเพื่อใหตะบันน้ําเริ่มทํางาน
2.5. นําตะบันน้ํามาตอเขากับแหลงน้ําและเปดวาลวใหน้ําไหลเขาตัวปม
2.6. ปลอยใหปมทํางานใหคงที่ 10 นาที แลวทําการเก็บผลทดลอง
2.7. จับเวลา วัดปริมาตรน้ําทิ้งและน้ําที่สง ขึ้นไปไดเปนเวลา 1นาที
2.8. บันทึกผลการทดลอง ปริมาณน้ําที่เสียและปริมาณน้ําที่ได
2.9. ทําซ้ําขอ 1-8 โดยเปลี่ยนระดับความความสูงตางๆ
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hf

อัตราการไหล
คาความหนาแนนของน้ําที่อุณหภูมิ 25 องศา
คาความหนืดจลนของน้ําที่อุณหภูมิ 25 องศา
ขนาดทอ Ø ¾ in
A

=
0.53×10-4 m3/s
= 1,000 kg/m3
= 0.893 × 10-6 m2/s
= 0.024 m

( d) 2
=
4
Q
=
A
0.000053
=
 ( 0.024 ) 2
4

ราช
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จากสมการหาพื้นที่วงกลม

L v2
f x
D 2g

=

พพ

จากสมการการสูญเสียหลัก
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3. วิธีการคํานวณหาคาการสูญเสียภายในทอเพื่อใชในการกําหนดระยะการทดสอบที่เครื่องตะบันน้ําสามารถทําได
ตัวอยางผลการทดสอบเปดทํางานแบบขนาน 3 ตัว อัตราการไหลที่ไดจากเครื่องมือวัด เทากับ 0.53X10 -4m3/s
ที่ความสูงแนวดิ่ง 6 เมตร ความยาวแนวราบ 100 เมตร
การคํานวณหาการสูญเสียหลัก

ทอ ¾ in

v

v

v
ดังนั้น เพื่อหา Reynolds number, Re
จากสมการ
Re
ทอ ¾ in

Re

= 0.12 m/s

= vD


0.12  0.024
=
0.893  10  6
= 3,225

าลัย

กรณีที่ 2 เมื่อ Reynolds number Re ≥ 4,000 ซึ่งเมื่อการไหลแบบปนปวน
ดังนั้น เพื่อหา f คาแฟคเตอรความเสียดทาน

าวิท
ย

จากสมการ

ทอ ¾ in

มห

ดังนั้น

f

f

f
hf ทอ ¾ in

=

0.25

log 10   5.74  



 3.7 D Re 0.9  
0.25
=
2

 0.0000015 5.74 
log 10 3.7  0.024  3,2250.9 


2

= 0.044

(111.24 )( 0.12 ) 2
= 0.044
( 0.024 )(2 )(9.81)
= 0.148 m
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hm

ความเร็วของของไหล
คาสัมประสิทธิ์การสูญเสียรองทั้งหมด
ดังนั้น เพื่อหาหาการสูญเสียรอง
จะได

= 0.12 m/s
= 38.1 m
hm

( 0.12 ) 2
= 38.1
2 ( 9.81)

พพ

จากสมการการสูญเสียรอง

v2
= K
2g

รรณ
ี

การคํานวณหาการสูญเสียรอง

= 0.028 m

= hf + hm
= 0.148 + 0.028
= 0.176 m
= gh
= 1,000 x 9.81 x 0.176
= 1,726.46 Pa
= 0.017 bar
= การสูญเสียหลัก (m)
= การสูญเสียรวม (m)
= การสูญเสียรอง (m)
= เสนผานศูนยกลางภายในทอ (m)
= ความเร็วของนํ้าในทอ (m/s)
= แฟคเตอรความเสียดทาน
= ความยาวทอ (m)
= แรงโนมถวงของโลก มีคาเทากับ 9.81 (m/s²)

ราช
ภัฏ
รำไ

การคํานวณหาคาคาการสูญเสียภายในทอทั้งหมด
จากสมการการสูญเสียรวม
hL
hL
hL
จากสมการความดัน
P

hf
hL
hm
D
v
f
L
g

าลัย

1 Pa = 1.0 x 10-5 bar
เมื่อ

ผลการวิจัย

มห

าวิท
ย

จากการทดสอบการตะบันน้ําในแนวดิ่งโดยใชเครื่องตะบันน้ํา 1 ตัว 2 ตัว และ 3 ตัว ตอแบบขนาน และอนุกรม
โดยใชความสูงในการทดสอบที่ 4 เมตร 4.5 เมตร 5 เมตร 5.5 เมตร และ 6 เมตร การตะบันน้ําตอแบบขนานสามารถ
ทํางานไดดีกวาการตอแบบอนุกรม เมื่อเพิ่มระดับน้ําสูงขึ้นเวลาในการตะบันน้ําจะเพิ่มขึ้น อัตราการไหลจะนอยลง
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1 ตัว

2 ตัว ตอแบบขนาน

3.5
3

2 ตัว ตอแบบอนุกรม

2.5

3 ตัว ตอแบบขนาน

2

3 ตัว ตอแบบอนุกรม

1.5
1
0.5
0
4.5

5

ความสูง (เมตร)

5.5

6

ราช
ภัฏ
รำไ

4

พพ

อัตราการไหล (ลิตร/นาที)

4

ภาพที่ 8 ผลการทดสอบเปรียบเทียบเครื่องตะบันน้ํา ในแนวดิ่ง

จากการทดสอบเครื่องตะบันน้ําในแนวดิ่งระยะทาง 100 เมตร พรอมแนวราบ 1 ตัว 2 ตัว และ 3 ตัว ตอแบบ
อนุกรมและขนาน โดยใชความสูงในการทดสอบที่ 4 เมตร 5 เมตร และ 6 เมตร การทดสอบเครื่องตะบันน้ําในแนวราบ
100 เมตร พรอมแนวดิ่งการตะบันน้ําตอแบบขนานสามารถทํางานไดดีกวาการตอแบบอนุกรม เมื่อเพิ่มระดับน้ําสูงขึ้น
เวลาในการตะบันน้ําจะเพิ่มขึ้นอัตราการไหลจะนอยลงเชนกัน
7

1 ตัว

2 ตัว ตอแบบขนาน

5

2 ตัว ตอแบบอนุกรม

4

3 ตัว ตอแบบขนาน

3
2
1
0

3 ตัว ตอแบบอนุกรม

าลัย

อัตราการไหล (ลิตร/นาที)

6

าวิท
ย

4

5

6

ความสูง (เมตร)

ภาพที่ 9 ผลการทดสอบเปรียบเทียบเครื่องตะบัน ในแนวราบระยะทาง 100 เมตร พรอมแนวดิ่ง

สรุปและอภิปรายผล

มห

1. ผลการทดสอบเครื่องตะบันน้ํา ในแนวดิ่งจากผลการทดสอบสรุปไดวา เครื่องตะบันน้ําแบบขนาน สามารถ
ทํางานไดดีกวาการตอเครื่องตะบันน้ําแบบอนุกรม เครื่องตะบันน้ํา 3 ตัว แนวดิ่งตอแบบขนาน ความสูง 4 เมตร ปริมาณ
น้ําที่ได 5 ลิตร เวลาที่ใชในการตะบันน้ํา 1.29 นาที อัตราการไหล 4 ลิตร/นาที
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2. ผลการทดสอบเครื่องตะบันน้ํา ในแนวราบระยะทาง 100 เมตร พรอมแนวดิ่ง จากผลการทดสอบสรุปไดวา
เครื่องตะบันน้ําแบบขนาน สามารถทํางานไดดีกวาการตอเครื่องตะบันน้ําแบบอนุกรม การตะบันน้ําในแนวราบระยะทาง
100 เมตร พรอมแนวดิ่ง เครื่องตะบันน้ํา 3 ตัว ตอแบบขนานในแนวดิ่ง ความสูง 4 เมตร ปริมาณน้ําที่ได 5 ลิตร เวลาที่ใช
ในการตะบันน้ํา 1.26 นาที อัตราการไหล 5.81 ลิตร/นาที

ขอเสนอแนะการวิจัย

เอกสารอางอิง

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

1. ควรพัฒนาใหเครื่องตะบันน้ําทํางานกับคลองหรือสระน้ําได และนําน้ําที่เสียไปนําวนกลับมาใชใหม
2. ควรศึกษาหาขอมูลเครื่องตะบันน้ําจากผูที่เคยคิดคนและสรางเครื่องที่เกี่ ยวข องกั บระบบการทํางานของ
เครื่องตะบันน้ํา เพื่อหาจุดดอยแลวนํามาพัฒนาใหดขี ึ้น
3. ควรพัฒนาเครื่องวัดอัตราการไหลใหสามารถแสดงผลในหนาจอคอมพิวเตอรได เชน เพิ่มเซนเซอรวัดอัตรา
การไหลแบบดิจิตอล
4. ควรพัฒนาเกจวัดแรงดันใหเปนเกจวัดแรงดันต่ําเพื่อจะไดคาที่วัดไดใหระเอียดมากขึ้น

มห

าวิท
ย

าลัย
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พพ
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การพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทยดวยการใชสีธรรมชาติและความหวานจากวานกาบหอยผง
DEVELOPMENT OF THAI DESSERT USING NATURAL COLOUR AND
SWEETNESS FROM COMMELINACEAE INSTANT POWDER

ราช
ภัฏ
รำไ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึ กษาตํารับขนมไทยที่ใช สีธ รรมชาติ จากว า นกาบหอยผง โดยศึกษาตํา รับ
ขนมไทยและกรรมวิธีการผลิตขนมไทยจํานวน 3 ชนิด คือ ขนมชั้น ขนมน้ําดอกไม และขาวเหนียวแกว โดยพัฒนาตํารับ
ดวยการใชสีธรรมชาติและความหวานจากวานกาบหอยผงทดแทนน้ําตาลทรายที่รอยละ 50, 75 และ 100 โดยไดศึกษา
คุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลินทรียของวานกาบหอยผง ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผั สโดยผู เชี่ยวชาญดาน
อาหาร ศึกษาคุณคาทางโภชนาการของขนมไทยที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผง
ผลการวิจัยพบวา วานกาบหอยผงมีคุณภาพดานจุลินทรียตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ขนมชั้นที่ใชสีธรรมชาติ
จากวานกาบหอยผงทดแทนน้ําตาลทรายผูทดสอบชิมใหคะแนนความชอบที่รอยละ 100 มากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ยดาน
ลักษณะปรากฏ สี และรสชาติ ที่ 7.90, 7.80 และ 7.40 คะแนน ตามลําดับ อยูในระดับชอบมาก ขนมน้ําดอกไมที่ใชสี
ธรรมชาติจากวานกาบหอยผงทดแทนน้ําตาลทรายผูทดสอบชิมใหคะแนนความชอบที่รอยละ 75 มากที่สุด คาคะแนน
เฉลี่ยดานลักษณะปรากฏ กลิ่น เนื้อสัมผัส และความชอบรวม ที่ 6.90, 6.70, 6.50 และ 6.50 คะแนน ตามลําดับ อยูใน
ระดับชอบปานกลาง และขาวเหนียวแกวที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผงทดแทนน้ําตาลทรายผูทดสอบชิมใหคะแนน
ความชอบที่รอยละ 75 มากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ยดานความชอบรวม ที่ 7.30 คะแนน อยูในระดับชอบมาก ดานกลิ่น
รสชาติ และเนื้อสัมผัส ที่ 6.90, 6.50 และ 6.50 คะแนนตามลําดับ อยูในระดับชอบปานกลาง
คําสําคัญ: วานกาบหอยผง, ขนมไทย, ขนมชั้น, ขนมน้ําดอกไม, ขาวเหนียวแกว

Abstract

มห

าวิท
ย

าลัย

The objective of this research was to develop Thai desserts by using natural colour and
sweetness from Commelinaceae instant powder. Three kinds of Thai dessert were selected, i.e. Kanom
Chan, Kanam Nam Dok Mai, and Khao Niaw Khaew mixed with commelinaceae instant powder as the
sugar substitute at 50, 75, and 100 per cent. The Commelinaceae Instant Powder were analyzed in term
of chemical, physical, and biological properties. The sensory properties of the product were also evaluated
by food experts. The nutritional value of the Thai desserts with the natural colour from commelinaceae
instant powder was also studied.
The research showed that the microbiological quality met the standard of Thai community
products. Kanom Chan with 100 per cent commelinaceae instant powder received the highest score of
sensory evaluation at 7.90, 7.80 and 7.40 (apparance, colour, and flavor respectively), in which case,
the food experts rated the product at a high level. Kanam Nam Dok Mai with 75 per cent commelinaceae
instant powder received the highest score of sensory evaluation at 6.90, 6.70, 6.50, and 6.50 (apparance,
aroma, texture, and overall acceptability respectively); the food experts rated the product at a moderate
level. Khao Niaw Khaew with 75 per cent commelinaceae instant powder received the highest score of
sensory evaluation at 7.30, 6.90, 6.50 and 6.50 (overall acceptability, aroma, flavor and texture respectively),
the food experts rated the product at a moderate level.
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Keywords: Commelinaceae instant powder, Thai dessert, Kanom Chan, Kanam Nam Dok Mai,
Khao Niaw Khaew
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พพ

ขนมไทยเปนการแสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาติไทยอยางหนึ่ง ขนมไทยในอดีตวัตถุดิบที่ใชมักจะเปนสวนผสม
จากธรรมชาติ ไมวาจะเปนเรื่องรสชาติ เชน รสหวานไดมาจากน้ําตาลมะพราว ความมันไดมาจากกะทิ กลิ่น เปนกลิ่นจาก
ดอกไม ใบไม เชน ดอกมะลิ ดอกกระดังงา เตยหอม เปนตน สวนสีที่ใชในขนมไทยนั้น เปนสีจากธรรมชาติ เชน สีเขียว
จากเตยหอม สีแดงจากครั่ง สีฟาหรือน้ําเงินจากดอกอัญชันและเมื่อบีบน้ํามะนาวลงในน้ําอัญชันก็จะไดสีมวง (พรดารา
เขตตทองคํา, 2554) แตขนมไทยในปจจุบันการแตงกลิ่นและสี มักจะมีการใชสารสังเคราะหเนื่องดวยเหตุผลหลายอยาง
เชน ความสะดวกสบาย ราคาถูก หาซื้อไดงาย เก็บรักษาไดนาน จึงทําใหขนมไทยบางชนิดที่ตองมีการใชสีเพื่อเพิ่มความ
นากินและดึงดูดผูบริโภค แตในบางครั้งการใชสีในขนมไทยจากสีที่สังเคราะหขึ้นนั้นทําใหขนมไทยไมไดรับความนิยมจาก
กลุมคนไทยที่ดูแลสุขภาพ บางครั้งก็มีการนําพืชสมุนไพรมาใชในขนมไทยดวย เชน ชญาภัทร กี่อาริโย และคณะ (2555)
ไดพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทยจากพืชสมุนไพรพื้นบานในการวิจัยครั้งนี้ไดนําขมิ้นผงเสริมในขนมถั่วแปบและสังขยา เสริม
ตะไครในขนมกรอบเค็มและขนมตมขาว เสริมขิงในขนมเทียนแกวและขนมขาวตังเสวย เปนตน
วานกาบหอย เปนพืช ที่คนไทยไมคอยรูจักวาเปนสมุนไพรไทยชนิ ดหนึ่ง ที่มีสรรพคุณ แกรอนในกระหายน้ํ า
แกปสสาวะเปนเลือด (อรนุช สีหามาลา และคณะ, 2557) มีสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) (อรนุช สีหามาลา และ
ศุภชัย ภูลายดอก, 2549) ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระที่พบไดในพืชที่มีสีมวง การนําวานกาบหอยมาใชเปนประโยชนทาง
ยาในส วนใบนั้นใชตมน้ําดื่มผสมกับ น้ําตาลกรวดเล็กนอย (สุ นทรี สิ งหบุตรา, 2535) ป จจุ บันจึ งมี การผลิ ตน้ํ าสมุนไพร
พรอมดื่มเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น และมีบางสวนที่ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรออกมาในรูปแบบผงชงพรอมดื่ม
สารแอนโทไซยานิน (anthocyanins) จัดอยูในกลุมสารประกอบฟนอล (phenolic compounds) กลุมพอลิ
ฟนอล (polyphenol) โดยสีของแอนโทไซยานินเปนสารสีที่พบไดทั่วไปในดอกไม ผลไมบางชนิด ใบหรือลําตนของพืช
บางชนิดที่มีสีตั้งแตสีแดงถึงน้ําเงินเขม โดยสีของแอนโทไซยานินจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะความเปนกรด-ดางในสภาพ
ที่เปนกรดมีคาพีเอช (pH) ต่ํากวา 3 (เปนกรดสูง) จะทําใหแอนโทไซยานินมีสีแดง ในสภาพที่คอนขางเปนกลางหรือมีคา
พีเอชประมาณ 7-8 แอนโทไซยานินจะมีสีมวง และเมื่อสภาพเปนเบสหรือมีคาพีเอชมากกวา 11 (เปนเบสสูง) แอนโทไซ
ยานินจะเปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน (สุภาพร ฟกเงิน และศิรประภา มีรอด, 2560: 1003)
การนําวานกาบหอยมาทําเปนผงนั้นสามารถนําไปชงเปนเครื่องดื่มสมุนไพรไดแลวยังสามารถนําผงวานกาบหอย
ที่ไดนั้นมาประยุกตใหเปนสารใหสีจากธรรมชาติในขนมไทย เนื่องจากวานกาบหอยผงไมคอยมีกลิ่นจึงไมสงผลตอกลิ่นรส
ของขนม วานกาบหอยผงเปนการนําน้ําวานกาบหอยกับน้ําตาลทรายผสมกัน ตั้งไฟจนตกผลึก จึงสามารถกําหนดความเขม
ของสีไดโดยกําหนดความเขมขนเริ่มตนของน้ําวานกาบหอย อีกทั้งการทําเปนผงชวยใหสามารถใชไดงาย โดยไมตองลด
ของเหลวในตํารับ การวิจัยครั้งนี้ใชวานกาบหอยผงทดแทนในสวนของน้ําตาลทรายที่ใชเปนสวนผสมในขนมไทย

าวิท
ย

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณภาพดานเคมี กายภาพ และจุลินทรียของวานกาบหอยผง
2. เพื่อพัฒนาขนมไทยที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผงที่เหมาะสม
3. เพื่อศึกษาคุณคาทางโภชนาการของขนมไทยที่มีการใชวานกาบหอยผงทดแทนน้ําตาลทรายในการผลิต

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

1. การผลิตวานกาบหอบผง
กรรมวิธีก ารผลิตวา นกาบหอยผง มี ขั้ นตอนดั งนี้ (1) ต มน้ํ าใหเ ดื อดอุ ณ หภู มิ 95 องศาเซลเซี ยส ใส ใ บว าน
กาบหอย ตมนาน 20 นาที (2) พักพออุน คั้นน้ําวานกาบหอย (3) น้ําวานกาบหอย น้ําตาลทราย ใสกระทะทอง ตั้งไฟออน
เปนเวลา 24 นาที (4) ปดไฟ ใชพายไมคนใหตกผลึก (5) เทใสถาด นําไปบดใหละเอียด (6) บรรจุถุงอลูมิเนียม ปดสนิท
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ผลการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

2. การวิเคราะหคณ
ุ ภาพดานเคมี กายภาพ และจุลินทรียของวานกาบผง
2.1. วิเคราะหคุณภาพทางเคมีพื้นฐาน (proximate analysis) ไดแก ความชื้น (Moisture) ดวยวิธี AOAC
(2012) คารโบไฮเดรตดวยวิธี AOAC (2005) by Calculation และ สารแอนโทไซยานิน ดวยวิธี AOAC Official Method
2005.02
2.2. วิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ ดวยการวัดคาสี ดวยวิธี Colorimeter และคา water activity (Aw)
ดวยวิธี AOAC (2012)
2.3. วิเคราะหคุณภาพทางจุ ลินทรียเริ่ มตน ไดแ ก Aerobic plate count ด วยวิธี BAM Online 2001,
Chapter 3 Salmonella spp. ด ว ยวิ ธี ISO 6579 : 2002 Staphylococcus aureus ด ว ยวิ ธี BAM Online 2016,
Chapter 12 Bacillus cereus ด ว ยวิ ธี BAM Online 2012, Chapter 14, Clostridium perfingens ด ว ยวิ ธี BAM
Online 2001, Chapter 16, Coliform ด ว ย วิ ธี Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF.
22nd Edition, 2012 E. coli ดวยวิธี Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF. 22nd Edition,
2012 และ Yeast & mold ดวยวิธี BAM Online 2001, Chapter 18
3. การพัฒนาขนมไทยที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผง
การศึกษาปริมาณวานกาบหอยผงในการทดแทนปริมาณน้ําตาลทรายในขนมชั้น ขนมน้ําดอกไม และขาวเหนียว
แกว ไดกําหนดไว 3 ระดับ คือ รอยละ 50, 75 และ 100 ของปริมาณน้ําตาลทราย จากนั้นนํามาทดสอบการยอมรับทาง
ประสาทสั ม ผั ส ด ว ยวิ ธี 9-point hedonic scaling จากผู เ ชี่ ย วชาญด า นอาหารในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี จํ า นวน 10 ท า น
นําขอมูลที่ไดมา วิเคราะหคะแนนเฉลี่ยการยอมรับทางประสาทสัมผัสในดาน ความชอบ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ
เนื้อสัมผัส และความชอบรวม และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตาง
รายคู (LSD)
4. การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี ดานคุณคาทางโภชนาการ
วิเคราะหโปรตีน ไขมัน เถา ความชื้น และ total dietary fiber ดวยวิธี AOAC (2012) วิเคราะหคารโบไฮเดรต
และพลังงาน ดวยวิธี AOAC (2005)

มห

าวิท
ย

าลัย

1. การศึกษาวานกาบหอยผง ดานคุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย
ผลการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีจากหองปฏิบัติการ ไดแก ความชื้น คารโบไฮเดรต และแอนโทไซยานินของ
วานกาบหอยผง พบวา จากปริมาณวานกาบหอยผง 100 กรัม มีความชื้น 1.76 กรัม คารโบไฮเดรต 97.20 กรัม แอนโท
ไซยานิน 0.59 มิลลิกรัม
ผลการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพจากหองปฏิบัติการ ไดแก water activity และคาสีของวานกาบหอยผง
พบวา วานกาบหอยผงมีคา water activity เทากับ 0.61 ในดานคาสี พบวา มีคา L* ซึ่งแสดงคาความสวาง 75.47 คา a*
ซึ่งแสดงคาความเปนสีแดงถึงสีเขียว คา a* เปนคาบวกมีคาเทากับ 11.50 แสดงถึงความเปนสีแดง คา b* ซึ่งแสดงคา
ความเปนสีเหลืองถึงสีน้ําเงิน เทากับ -7.06 คา b* ติดลบแสดงความเปนสีน้ําเงิน จากคาสี a* และ b* แสดงใหเห็นวา
วานกาบหอยผงมีสีมวงแดง คา C* ซึ่งแสดงความเขมของสีเทากับ 13.49 และ คา h* ซึ่งแสดงเฉดสีเทากับ 328.45
ผลการวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรียจากหองปฏิบัติการ ไดแก Aerobic plate count Salmonella spp.
Staphylococcus aureus Bacillus cereus Clostridium perfingens Coliform Escherichia coli แล ะ Yeast &
mold ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานผลิ ตภัณฑ ชุมชนของวา นกาบหอยผง พบว า Aerobic plate
count เทากับ < 10 (none) cfu ในวานกาบหอยผง 1 กรัม Salmonella spp. ตรวจไมพบในวานกาบหอยผง 25 กรัม
Staphylococcus aureus ตรวจไมพบในวานกาบหอย 0.1 กรัม Bacillus cereus เทากับ < 10 (none) cfu ในวาน
กาบหอย 1 กรัม Clostridium perfingens เทากับ < 10 (none) cfu ในวานกาบหอย 1 กรัม Coliform เทากับ < 1.1
ในน้ําวานกาบหอย 100 มิลลิลิตร Escherichia coli ตรวจไมพบในน้ําวานกาบหอย 100 มิลลิลิตร และ Yeast & mold
เทากับ < 10 (none) cfu ในวานกาบหอย 1 กรัม
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พพ

รรณ
ี

2. การพัฒนาขนมไทยที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผง
ผลการศึ กษาการพัฒนาขนมไทยที่ใชสีธ รรมชาติจากวานกาบหอยผง ของขนมชั้ น ขนมน้ําดอกไม และข า ว
เหนียวแกวที่ทดแทนปริมาณน้ําตาลทรายในขนมชั้น ขนมน้ําดอกไม และขาวเหนียวแกว 3 ระดับ คื อ รอยละ 50, 75
และ 100 ของปริมาณน้ําตาลทราย ผูเชี่ยวชาญดานอาหารใหการยอมรับทางประสาทสัมผัสในดาน ความชอบ ลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม ผูเชี่ยวชาญใหการยอมรับขนมชั้นที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอย
ผงทดแทนน้ํ าตาลทรายที่รอยละ 100 มากที่สุด ระดับความชอบอยูในระดับชอบมาก ส วนขนมน้ําดอกไมผูเชี่ยวชาญ
ใหการยอมรับที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผงทดแทนน้ําตาลทรายที่รอยละ 75 มากที่สุด ระดับความชอบอยูในระดับ
ชอบปานกลาง และใหการยอมรับขาวเหนียวแกวที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผงทดแทนน้ําตาลทรายที่รอยละ 75
มากที่สุด ระดับความชอบอยูในระดับชอบปานกลาง ดังตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1 คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมชั้นที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผงทดแทนน้ําตาลทราย

ราช
ภัฏ
รำไ

ระดับของการทดแทนปริมาณน้ําตาลทรายดวยวานกาบหอยผง(รอยละ)
ลักษณะทางประสาท
สัมผัส
50
75
100
a
ab
ลักษณะปรากฏ
7.00±0.94
7.70±1.06
7.90±0.74b
สี
5.50±1.18a
7.10±0.99b
7.80±0.79b
กลิ่นns
6.90±0.99
7.10±0.88
7.20±0.79
ns
รสชาติ
6.70±1.77
6.60±1.51
7.40±1.51
ns
เนื้อสัมผัส
7.00±1.56
6.90±1.60
6.70±1.64
ns
ความชอบรวม
6.80±1.23
7.00±1.25
7.20±0.92
a-b
หมายเหตุ : อักษร ที่แตกตางที่แตกตางกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p≤0.05)
ns
หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ตารางที่ 2 คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมน้ําดอกไมที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผง
ทดแทนน้ําตาลทราย

มห

าวิท
ย

าลัย

ระดับของการทดแทนปริมาณน้ําตาลทรายดวยวานกาบหอยผง(รอยละ)
ลักษณะทางประสาท
สัมผัส
50
75
100
a
b
ลักษณะปรากฏ
5.50±1.58
6.90±0.99
6.70±1.70ab
a
b
สี
5.10±1.45
6.70±0.95
7.10±1.79b
กลิ่นns
6.10±1.91
6.70±1.25
5.90±0.88
ns
รสชาติ
5.30±1.34
6.30±1.42
5.90±1.32
ns
เนื้อสัมผัส
5.30±1.42
6.50±1.27
6.20±1.32
ความชอบรวมns
5.30±1.16
6.50±1.08
6.10±1.29
หมายเหตุ : อักษรa-b ที่แตกตางที่แตกตางกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p≤0.05)
ns
หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
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ตารางที่ 3 คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขาวเหนียวแกวที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผง
ทดแทนน้ําตาลทราย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

ระดับของการทดแทนปริมาณน้ําตาลทรายดวยวานกาบหอยผง(รอยละ)
ลักษณะทางประสาท
สัมผัส
50
75
100
a
b
ลักษณะปรากฏ
6.00±1.41
7.30±0.95
7.70±0.95b
สี
5.30±1.34a
7.00±1.56b
7.70±0.82b
กลิ่นns
6.80±0.79
6.90±0.74
6.60±1.27
ns
รสชาติ
6.20±0.79
6.50±1.27
6.00±1.50
เนื้อสัมผัสns
6.40±1.84
6.50±1.27
5.80±1.32
ความชอบรวม
5.90±1.73a
7.30±0.95b
6.60±1.43ab
หมายเหตุ : อักษรa-b ที่แตกตางที่แตกตางกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p≤0.05)
ns
หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

3. การวิเคราะหคณ
ุ ภาพทางเคมีดานคุณคาทางโภชนาการ
คุณคาทางโภชนาการของขนมชั้น (รอยละ 100) ขนมน้ําดอกไม (รอยละ 75) และ ขาวเหนียวแกว (รอยละ 75)
มีปริมาณ ความชื้น 31.20, 48.38 และ43.50 กรัม โปรตีน 1.70, 2.18 และ 2.67 กรัม ไขมัน 16.48, 0 และ 4.16 กรัม
เถา 0.41, 0.19 และ 0.67 กรัม คารโบไฮเดรตทั้งหมด 50.21, 49.25 และ 49.00 กรัม พลังงานทั้งหมด 355.96, 205.72
และ 244.12 กิโลแคลอรี่ พลังงานจากไขมัน 148.32, 0 และ 37.44 กิโลแคลอรี่ และใยอาหาร 2.17, 2.09 และ 0.53
กรัม ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คุณคาทางโภชนาการของขนมชั้น ขนมน้ําดอกไม และขาวเหนียวแกวที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผง
ทดแทน น้ําตาลทราย
คุณคาทางโภชนาการ

าวิท
ย

าลัย

ความชื้น(กรัม)
โปรตีน(กรัม)
ไขมัน(กรัม)
เถา(กรัม)
คารโบไฮเดรตทั้งหมด(กรัม)
พลังงานทั้งหมด(กิโลแคลอรี)
พลังงานจากไขมัน(กิโลแคลอรี)
ใยอาหาร(กรัม)

ขนมชั้น
(รอยละ 100)
31.20
1.70
16.48
0.41
50.21
355.96
148.32
2.17

ปริมาณ
ขนมน้ําดอกไม
(รอยละ 75)
48.38
2.18
0.19
49.25
205.72
2.09

ขาวเหนียวแกว
(รอยละ 75)
43.50
2.67
4.16
0.67
49.00
244.12
37.44
0.53

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

วานกาบหอยผงไดมาจากการสกัดสารแอนโทไซยานินสีมวงแดงที่มีในใบวานกาบหอย สกัดโดยการใชน้ําและ
ความรอนดว ยคุณสมบัติสามารถละลายน้ํา ไดดี แมจะไม ใชตัว ทําละลายที่ ใชสกัดสารแอนโซยานินได ดีท่ีสุด ดังอุ รษา
เชาวนลิขิต (2554: 28) กลาววา มีการศึกษาการใชการสกัดแอนโทไซยานิน ดวย เอทานอล เมทานอล และน้ํา การศึกษา
พบวา เอทานอลเปนตัวทําละลายที่ดีที่สุด รองลงมาคือ เมทานอล และน้ํา แมน้ําไมใชตัวทําละลายที่ดีที่สุดแตในการวิจัย
ครั้งนี้ ตอ งการให ได สีจากธรรมชาติดว ยวิธี การคอนขา งงา ย ใช อุป กรณที่ มีในครั วเรือน และปลอดภั ยหากต องนํ าไป
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ขอเสนอแนะการวิจัย
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ภัฏ
รำไ

พพ
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รับประทาน แตการใชความรอนและน้ําตาลในการทําใหน้ําว านกาบหอยสกัดตกผลึกนั้น อาจทําใหปริมาณสารแอนโท
ไซยานินลดลง เนื่องจากสารแอนโทไซยานินนั้น ไมทนความรอน สงกรานต เรือนคํา (2551) ไดเปรียบเทียบปริมาณสาร
แอนโทไซยานินในผลหมอนในน้ําเชื่อมที่ผา นการแปรรูป ดวยความร อนกั บผลหม อนสุ ก พบวา สารแอนโทไซยานิ นมี
แนวโนมลดลง และเมื่อสารละลายที่มีน้ําตาลไดรับความรอนจะมีขั้นตอนการเคี่ยวเพื่อใหน้ําตาลตกผลึก (crystallization)
ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเคี่ยวน้ําเชื่อมใหเขมขนจนน้ําตาลอิ่มตัว เรียกว า สารละลายน้ําเชื่อมที่อิ่มตัว หรือน้ําเชื่อมอิ่มตัว
หากปลอยใหเย็นลงโดยไมใหตกผลึกอาจเกิดภาวะอิ่มตั วยวดยิ่งและแข็งตัว (ทิพวรรณ แกวหนู และหิรัญกุล พลรั กษ ,
2560: 35) แตหากนําออกจากความรอนและคนน้ําตาลจะเกิดการตกผลึก ซึ่งจะเกิดผลึกน้ําตาลไดดีตองมีปริมาณน้ําตาล
อินเวิรทต่ํา ซึ่งการใชความรอนสูงในการเคี่ยวน้ําเชื่อมจะสงผลใหมีปริมาณน้ําตาลอินเวิรทสูง (รสิตา ธัญธรตั้งสกุล, 2548)
ทําใหมีการตกผลึกไดยากกวา ซึ่งในขั้นตอนการผลิตวานกาบหอยผงสีที่ไดไมคอยเปลี่ยนไปมากเนื่องจากใชอุณหภูมิต่ํา
หากใชอุณหภูมิสูงนอกจากวานกาบหอยผงจะตกผลึกได ยากแลวยั งมี สีออกเหลื องเนื่ องจากเริ่มมีบางส วนเข าสู ระยะ
น้ําตาลไหม (caramelizing sugar) (อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร, 2551: 70)
เมื่อนําวานกาบหอยผงใสในผลิตภัณฑขนมไทยทั้ง 3 ชนิด คือ ขนมชั้น ขนมน้ําดอกไม และขาวเหนียวแกว วาน
กาบหอยผงไมไดทําให กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส เปลี่ยนไป เนื่องจากสวนผสมในขนมไทยทั้งสามชนิด มีกลิ่นเฉพาะตัวที่ได
จาก แปง ขาว กะทิ และมีการใสกลิ่นสังเคราะห แมวานกาบหอยผงจะมีกลิ่นออนๆ เฉพาะตัว แตเมื่อนําไปผสมรวมกับ
สวนผสมอื่นก็ไมไดทําใหกลิ่นของขนมไทยทั้งสามชนิดเปลี่ยนไป มีเพียงแตดานสี เนื่องจากสารแอนโทไซยานินในวาน
กาบหอยผงมีสีมว งแดง ดั งนั้น จึง สง ผลใหข นมไทยที่ มี การใช ว า นกาบหอยผงในปริม าณมากจะมี สี ที่ เข ม และชั ดขึ้ น
ตามลําดับ ดังนั้นในการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานสี ผูเชี่ยวชาญดานอาหารใหการยอมรับดานสีของตัวอยางที่มีสีเขม
และชัดมากที่สุดในทุกผลิตภัณฑ
1. ศึกษาตนทุนของขนมไทยตํารับพื้นฐานเปรียบเทียบกับตํารับขนมไทยที่พัฒนา
2. ศึกษาอายุการเก็บรักษาและบรรจุภัณฑของตํารับขนมไทยที่พัฒนา
3. ศึกษาปจจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ เชน การซื้อหรือไมซ้อื การกําหนดราคาขาย เปนตน

กิตติกรรมประกาศ

าลัย
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การศึกษาสูตรมาตรฐานซุปขาวไรซเบอรรี่รสตมยํา
A STUDY OF TOMYAM FLAVORED INSTANT RICEBERRY
SOUP STANDARD FORMULA

บทคัดยอ

พพ
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีที่เหมาะสมในการพัฒนาเปนสวนผสมใน
สูตรมาตรฐานซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําโดยแปรอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีเปน 3 ระดับ คือ 30:70, 50:50 และ
70:30 ตามลําดับ จากการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ พบวา คาสีและคาความหนืดของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่มี
อัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยซุปขาวไรซเบอรรี่
จะมีทิศทางไปในทางสีแดงและมีคาความหนืดเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณเห็ดฟางเพิ่มขึ้น เมื่อนําซุปมาวิเคราะหคุณภาพทางเคมี
พบวา ปริมาณความชื้น โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน เถา และแอนโทไซยานิน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) โดยซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีที่ระดับ 50:50 มีคะแนนการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสทุกดานคือ ดานสี กลิ่น กลิ่นรสตมยํา เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมสูงที่สุด มีคาเทากับ 7.5, 7.7,
7.5, 7.8 และ 7.8 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ซุป, ขาวไรซเบอรรี่, ตมยํา
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บทนํา

าลัย

The objective of the research was to study Tomyam flavoured instant Riceberry soup
standard formula by varying the ratio of straw mushroom to cabbage to three different levels, i.e.
30:70, 50:50 and 70:30 respectively. The results indicated that different ratios of straw mushroom to
cabbage, there was a statistically significant difference (p <0.05) in colour and viscosity of Tomyam
flavoured instant Riceberry soup. The Riceberry soup tended to turn red and increased viscosity when
a proportion of straw mushrooms increased . In addition, moisture content, protein, carbohydrate, fat,
ash and anthocyanin were not statistically significant different (p>0.05). Consistently, with the ratio of
mushroom to cabbage at 50:50, it revealed that the sensory test received the top scores in all aspects,
i.e. colour, aroma, Tomyum flavour, and texture at 7.5, 7.7, 7.5, 7.8 and 7.8 respectively.
Keywords: Soup, Riceberry, Tomyam

มห

ซุป คือ อาหารที่มีลักษณะเปนของเหลวไดจากเนื้อสัตวหรือผัก มีการปรุงแตงรส กลิ่น เสริฟไดhทั้งเปนอาหาร
เรียกน้ํายอยและอาหารจานหลัก ซุปมี 2 ประเภทหลัก แบงตามลักษณะของน้ําซุป คือ ซุปใสและซุปขน ปจจุบันกระแส
วัฒนธรรมตะวันตกเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนไทย ทําใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนไป
ซึ่งซุป จัดเปนเมนูอาหารที่ไดรับอิทธิพลมาจากอาหารตะวันตก โดยสวนใหญซุปจะมีรสชาติคอ นขางออน
ขาวไรซเบอรรี่มีธาตุเหล็กและสารตานอนุมูลอิสระสูง มีใยอาหารที่อยูในรําขาวสูง ชวยชะลอการดูดซึมน้ําตาล
ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดขึ้นชากวาการบริโภคขาวกลองและขาวขัดขาวทั่วไป เหมาะกับผูปวยเบาหวาน มีสรรพคุณชวย
ลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอล ชวยทําใหระบบขับถายทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ชื่นจิต สีพญา และจอย
สีสะอาด, 2558: 1-2) เห็ดฟาง มีชื่อสามัญวา Straw Mushroom เห็ดฟางมีสาร Vovatoxin ชวยปองกันการเจริญเติบโต
ของไวรัสที่ทํา ใหเกิดไขหวัดใหญ ชวยลดปญหาไขมันในเสนเลือ ด ชว ยลดความดั นโลหิ ต ลดปญ หาเกี่ ยวกั บโรคหั ว ใจ
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(พิมลมาส ฤทธิ์เพ็ญ, 2555: 43-50) กะหล่ําปลี มีสารสําคัญที่ชวยในการปองกันมะเร็งหลายชนิด เชน Sulforaphane,
Indole และ Isothiocyanate ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริ ญของเนื้องอก ยั บยั้งเอนไซมที่ กระตุนสารกอมะเร็ง
จับสารกอมะเร็งและอนุมูลอิสระ สงเสริมระบบภูมิคมุ กัน ผูที่รับประทานเปนประจําชวยลดความเสี่ยงจากการเปนมะเร็ง
ปอด มะเร็งเตานม มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับ และมะเร็งลําไสใหญ (สถาบันมะเร็งแหงชาติ,
มปป.: 7) อีกทั้งยังมีใยอาหารสูง จากประโยชนของเห็ดฟางและกะหล่ําปลีนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอัตราสวนที่
เหมาะสมของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีที่เหมาะสมในการพัฒนาเปนสวนผสมในสูตรมาตรฐานของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํา
เพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการใหแกซุป เปนทางเลือกใหมใหแกผูบริโภค และเปนที่ยอมรับแกผูบริโภค

วัตถุประสงคของการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีในซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํา
2. เพื่อศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํา

าลัย

1. การเตรียมซุปขาวไรซเบอรี่
1.1 การเตรียมเห็ดฟางและกะหล่ําปลี
นําเห็ดฟางและกะหล่ําปลีมาลางทํา ความสะอาด ผึ่งให แหง หั่นเป นรูป สี่เหลี่ ยมลูกเตาขนาด 0.5x0.5
เซนติเมตร
1.2 การผลิตซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํา
นําปลายปลายขาวไรซเบอรี่แชน้ําในอัตราสวน 1:1.5 เปนเวลา 1 ชั่วโมง ผัดเนยสดหอมหัวใหญ และใบ
กระวาน จนสุกนิ่ม ใสเห็ดฟาง กะหล่ําปลี และปลายขาวไรซเบอรี่ที่แชน้ําแลวผัดใหเขากัน เติมน้ําสต็อกแลวใหความรอน
ที่อุณหภูมิ 98±5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 นาที ตักใบกระวานออก นําซุปที่ไดไปปนใหละเอียด เติมครีมสด นมสด
และเกลือปน ตมตอไปจนไดอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 2 นาที
2. ศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีในซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํา
ผลิตซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําตามปริมาณสวนผสมดังตารางที่ 1 และวิธีการดังขอที่ 1.3 โดยแปรอัตราสวน
ของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีเปน 3 ระดับ คือ 30:70, 50:50 และ 70:30 ตามลําดับ นําซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่ผลิตไดมา
วิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ ไดแก คาสี และคาความหนืด (Viscosity) คุณภาพทางเคมี ไดแก ปริมาณความชื้น โปรตีน
คารโบไฮเดรต ไขมัน เถา ใยอาหาร และปริมาณแอนโธไซยานิน (A.O.A.C, 2000: 91-110 ; สุขทิพย สุขใส และคณะ,
2555: 237-240; กฤษชนก ศุขเกษม, 2556: 93-94) นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพและเคมีมา
คํ า นวณค า ทางสถิ ติ ตามแผนการทดลองแบบสุ ม ตลอด (complete randomize design, CRD) วิ เ คราะห ค วาม
แปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชวิธี DMRT (Duncan’s
New Multiple Range Test) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
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ตารางที่ 1 ปริมาณสวนผสมซุปขาวไรซเบอรรี่ที่มอี ัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีตางกัน
สวนผสม

มห

ปลายขาวไรซเบอรี่
น้ํา
เห็ดฟาง
กะหล่ําปลี
น้ํามันมะกอก
หอมหัวใหญสับ

ปริมาณที่ใช (กรัม)
50:50
60
60
50
50
15
50

30:70
60
60
30
70
15
50

70:30
60
60
70
30
15
50
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นมสด
น้ําสตอกไก
เกลือปนชนิดหยาบ
ผงรสตมยํา
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3. ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซุปขาวไรซเบอรรี่รสตมยํากุง
นําซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลี 3 ระดับ คือ 30:70, 50:50 และ 70:30
ตามลํ าดั บ โดยซุปข าวไรซเบอรี่รสต มยํ าที่นํา มาทดสอบมีอุ ณหภู มิ 60 องศาเซลเซีย ส ปริมาณ 60 กรัม/1 ตั วอย าง
วิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซุปขาวไรซเบอรรี่รสตมยําสูตรมาตรฐานดวยวิธี 9-Point Hedonic Scale ดานสี
กลิ่น กลิ่นรสตมยํา เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยผูเชี่ยวชาญดานอาหาร จํานวน 10 คน นําขอมูลที่ไดมาคํานวณ
คาทางสถิติ ตามแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (randomized complete block design, RCBD) วิเคราะห
ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรีย บเที ย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย โดยใช วิ ธี DMRT
(Duncan’s New Multiple Range Test) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
1. ผลการศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของเห็ดฟางตอในซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํา
จากการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของเห็ดฟางและกะหล่ําปลีในซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํา โดยแปรอัตราสวน
ของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีเปน 3 ระดับ คือ 30:70, 50:50 และ 70:30 ตามลําดับ นําซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํามาวิเคราะห
คุณภาพทางกายภาพและเคมี ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คุณภาพทางกายภาพของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํา

าลัย

อัตราสวนของเห็ดฟาง
คาสี
ความหนืด
ตอกะหล่ําปลี
(เซนติพอยส)
L*
a*
b*
b
a
b
30 : 70
48.09 + 0.45
8.11 + 0.98
8.73 + 0.12
162.67+0.76c
50 : 50
48.21 + 0.48b
8.03 + 0.32ab
8.96 + 0.09a
219.57+0.74b
70 : 30
49.31 + 0.39a
7.96 + 0.05b
9.11 + 0.05a
246.10+0.87a
หมายเหตุ a, b,… หมายถึง ตัวเลขที่มีอักษรกํากับแตกตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p < 0.05)
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จากตารางที่ 2 พบวา คุณภาพทางกายภาพดานคาสีของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอ
กะหล่ําปลีตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยมีคาอยูระหวาง 48.09-49.31 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 จะเห็นไดวาคาความสวาง (L*) มีคาเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณเห็ดฟางเพิ่มมากขึ้น แสดงใหเห็นถึงสีของผลิตภัณฑซุป
ขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่มีสีเขม อาจเนื่องจากเห็ดฟางเมื่อถูกความรอนจะเปลี่ยนสีเปนสีน้ําตาล จึงทําใหเมื่อปริมาณเห็ด
ฟางมากขึ้นจึงทําใหสีของซุปออนลง คาสีแดงและสีเขียว (a*) ของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอ
กะหล่ําปลีท่รี ะดับ 30:70 และ 50:50 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) มีคา เทากับ 8.11 และ 8.03 โดย
ซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีทั้ง 3 ระดับ จะมีทิศทางไปในทางสีแดง ถามองดวยตา
เปลาจะเห็นสีของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํามีสีมวงเขมอมแดงเล็กนอย เนื่องจากขาวไรซเบอรรี่มีสารแอนโทไซยานินเปน
องคประกอบ ซึ่งเปนรงควัตถุหรือสารสีแดงถึงมวง จึงทําใหมีคา a* ไปในทิศทางสีแดง (พรพิไล นิยมเวช และคณะ, 2561:
1638-1654) โดยซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลี 30:70 และ 50:50 จะมีสีเขมมากกวา
อัตราส วน 70:30 ค า สีฟาและสี เหลือง (b*) ของซุ ปข าวไรซเบอรี่รสต มยํ าที่มีอั ตราสวนของเห็ ดฟางต อ กะหล่ํ าปลี ที่
อัตราสวน 50:50 และ 70:30 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) มีคาเทากับ 8.96 และ 9.11 คาความ
หนืดของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีแตกตางกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
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ตารางที่ 3 คุณภาพทางเคมีของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํา
อัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลี
30 : 70
50 : 50
ns
ความชื้น
10.47 + 0.01
10.48 + 0.02
ns
โปรตีน
14.18 + 0.08
14.13 + 0.05
คารโบไฮเดรตns
58.20 + 0.48
58.48 + 0.63
ns
ไขมัน
13.76 + 0.37
13.60 + 0.52
ns
ใยอาหาร
2.16±0.03
2.13±0.04
เถาns
9.36+ 0.06
9.40 + 0.06
แอนโทไซยานินns
0.51 + 0.11
0.49 + 0.09
ns
หมายเหตุ หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)

70 : 30
10.50 + 0.01
14.21 + 0.07
58.33 + 0.44
13.60 + 0.45
2.08±0.03
9.37 + 0.12
0.48 + 0.08

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

คุณภาพทางเคมี

รรณ
ี

ทางสถิติ (p<0.05) โดยคาความหนืดของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํามีคาอยูระหวาง 162.67-246.10 เซนติพอยส จากการ
ทดลองจะเห็นไดวาคาความหนืดเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณเห็ดฟางเพิ่มขึ้น โดยอาจเปนผลมาจากเห็ดฟางเปนแหลงของเสนใย
และโปรตีนที่มีความสามารถในการดูดซึมน้ําไดดี ทําใหคาความหนืดของซุปเพิ่มขึ้น (กุลยา ลิ้มรุงเรืองรัตน และวิชมณี
ยืนยงพุทธกาล, 2556: 197-200)

จากตารางที่ 3 คุณภาพทางดานเคมีของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําโดยแปรอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลี
เปน 3 ระดับ คือ 30:70, 50:50 และ 70:30 โดยหาปริมาณความชื้น โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน ใยอาหาร เถา aw และ
ปริมาณแอนโทไซยานิน ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 3 พบวา ปริมาณความชื้น โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน เถา
และแอนโทไซยานิน ไมมีความแตกตา งกันอยา งมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยปริมาณของแอนโทไซยานิ นที่ พบ
ในผลิตภัณฑซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํามีปริมาณนอยมาก เนื่องจากความคงตัวของสีจากแอนโทไซยานินจะขึ้นกับโครงสราง
ความเขมขนของรงควัตถุ คาความเปนกรด-ดาง (pH) อุณหภูมิ ความเขมแสง โลหะ เอนไซม ออกซิเจน ascorbic acid
และน้ําตาล สอดคล องกับ งานวิจัยของศศิธ ร และศักดิ์สิทธิ์ (2016) ที่พบวา อุณหภู มิต่ํา (4 องศาเซลเซีย ส) แอนโท
ไซยานินจะมีสภาพคงตัว มากกวาที่อุณหภูมิสูง (30 องศาเซลเซียส)

าลัย

2. ผลการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซุปขาวไรซเบอรร่รี สตมยํากุง
วิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซุปขาวไรซเบอรรี่รสตมยําสูตรมาตรฐาน ดวยวิธี 9-Point Hedonic
Scale ดานสี กลิ่น กลิ่นรสตมยํา เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยผูเชี่ยวชาญดานอาหาร จํานวน 10 คน ดังตาราง
ที่ 4
ตารางที่ 4 ลักษณะทางประสาทสัมผัสของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํา
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
สี
กลิ่น
กลิ่นรสตมยํา
เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม
b
b
30:70
7.10±0.57 6.70±0.67
6.70±0.48
6.60±0.52b
7.00±0.67b
50:50
7.50±0.53 7.70±0.82a
7.50±0.53a 7.80±0.79a
7.80±0.79a
70:30
7.10±0.57 7.20±0.79ab
6.00±0.82c 7.00±0.67b
6.9±0.57b
หมายเหตุ a, b,… หมายถึง ตัวเลขที่มีอักษรกํากับแตกตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ns
หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)

มห

าวิท
ย

อัตราสวนของเห็ดฟาง
ตอกะหล่ําปลี

ns
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จากตารางที่ 4.3 พบวา คะแนนนการทดสอบทางประสาทสัมผั สในดา นสีของซุปขา วไรซเบอรี่รสตมยํ าที่ มี
อัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีตา งกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยซุ ปขาวไรซ
เบอรรี่รสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีที่ระดับ 50:50 มีคะแนนดานกลิ่น กลิ่นรสตมยํา เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวมมากที่สุด มีคะแนนเทา กับ 7.70, 7.50, 7.80 และ 7.80 ตามลําดั บ รองลงมาคื อ ซุ ปขา วไรซ เบอรี่
รสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีที่ระดับ 70:30 และ 30:70 ตามลําดับ

สรุปผลและอภิปรายผล

ขอเสนอแนะการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

ปริมาณเห็ดฟางที่เพิ่มขึ้นสงผลใหคาความหนืด และคาสีของซุปขาวไรซเบอรรี่รสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ด
ฟางตอกะหล่ําปลีตางกันเพิ่มขึ้น เนื่องจากเห็ดฟางเมื่อถูกความรอนจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาการเกิดสี
น้ําตาลโดยมีเอนไซมมาเกี่ยวของ ปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นเมื่อเซลลของผักเกิดการช้ําหรือฉีกขาด ทําใหสารประกอบฟนอลิก
ที่มีอยูในผักสัมผัสกับอากาศ โดยมีเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสเปนตัวเรงปฏิกิริยา ไดเปนสารสีน้ําตาลที่เรียกวาเมลานิน
(melanin) (วิชมณี ยืนยงพุทธกาล และคณะ, 2560: 1001-1014) อัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีที่ตางกันไมมีผล
ตอคุณภาพทางเคมีที่มีคาใกลเคียงกันของซุปขาวไรซเบอรรี่รสตมยํา โดยซุปขาวไรซเบอรรี่รสตมยําที่มีปริมาณเห็ดฟาง
ตอกะหล่ําปลี 50:50 เมื่อทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผั สของผลิตภั ณฑดานสี กลิ่น กลิ่นรสต มยํา เนื้ อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวมพบวาอยูในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก
ควรเพิ่มปริมาณใยอาหารของซุปขาวไรซเบอรรี่รสตมยํา เพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการของซุปใหมากขึ้น

เอกสารอางอิง

มห

าวิท
ย
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อิทธิพลของสารปกปองเนื้อเยื่อพืชตอการงอกของเมล็ดกลวยไมเอื้องทอง
ภายหลังการเก็บรักษาดวยไนโตรเจนเหลว
THE INFLUENCE OF CRYOPROTECTANTS ON SEED GERMINATION OF
DENDROBIUM ELLIPSOPHYLLUM TANG & F.T. WANG FOLLOWING
CRYOPRESERVATION IN LIQUID NITROGEN
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การศึกษาอิทธิพลของสารปกปองเนื้อเยื่อพืชตอการงอกของเมล็ดเอื้องทองกอนการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว
ดวยการเติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืชเปนระยะเวลา 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 นาที กอนการเก็บรักษา
ในไนโตรเจนเหลว โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มีสิ่งทดลองทั้งหมด 10 สิ่งทดลองๆ ละ 4 ซ้ํา การเติมสารปกปอง
เนื้อเยื่อพืชที่ระยะเวลาแตกตางกันกอนการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลวมีผลตอจํานวนวันที่เมล็ดเอื้องทองใชในการงอก
และเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดเอื้องทอง ซึ่งเมล็ดกลวยไมเอื้องทองใชเวลาในการงอกเฉลี่ย 23.0 ถึง 25.0 วัน โดยการ
เติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืชเปนระยะเวลา 50 นาที เมล็ดกลวยไมเอื้องทองมีเปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ยสูงสุด คือ 85.0
เปอรเซ็นต รองลงมาคือ การเติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืชเปนระยะเวลา 90, 40 และ 60 นาที มีเปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ย
82.5, 65.0 และ 65.0 เปอรเซ็นตตามลําดับ
คําสําคัญ: เอื้องทอง, การเก็บแชแข็ง, สารปกปองเนื้อเยื่อพืช, ไนโตรเจนเหลว
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The Influence of cryoprotectants for 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 min before plugged
to liquid nitrogen on seed germination of Dendrobium ellipsophyllum Tang & F.T. Wang was investigated.
The experiment was conducted following Completely Randomized Design (CRD) with ten treatments
in each treatment consisted of four replicates. Seeds treated with differences PVS2 solution before
plugging of liquid nitrogen cryopreservation process resulted in germination date and germination
percentage which took 23.0 to 25.0 days to germination. The seeds treated with PVS2 for 50 min showed
the highest germination percentage with 85.0 percent, which was faster than those treated at 90, 40,
and 60 minutes (82.5, 65.0, and 65.0 percent, respectively).
Keywords: Dendrobium ellipsophyllum, Cryopreservation, Cryoprotectants, Liquid nitrogen

บทนํา

มห

เอื้อ งทอง มีชื่ อวิทยาศาสตรว า Dendrobium ellipsophyllum Tang & F.T. Wang เปน กล วยไมอิ งอาศั ย
ลํา ตนเป นลํ าลูกกลวย รูป ทรงกระบอก ยาว 20 ถึง 40 เซนติเมตร ขอปลอ งสั้น ใบรูป รีแกมหอก กวา ง 1.2 ถึ ง 1.5
เซนติเมตร ยาว 2 ถึง 3 เซนติเมตร เรียงสลับซายขวา ระนาบเดียว ปลายใบมน หยักเวาเล็กนอย กลีบเลี้ยงและกลีบดอก
สีขาว กลีบปากสีเหลืองหมน มีเสนสีน้ําตาลเรียงกลางกลีบสามเสน ขอบโคงลง กลวยไมเอื้องทองจะพบตามปาดิบแลง
เกือบทุกภาค ยกเวนภาคกลาง ดอกออกเกือบตลอดป สวนเขตการกระจายพันธุอยูที่ประเทศเมียนมาร จีน ไทย ลาว
กัมพูชา เวียดนาม กลวยไมเอื้องทองอยูในสถานภาพพื ชอนุรักษบัญชีที่ 2 ของอนุ รักษ สัญญา CITES ในธรรมชาติ มี
ประชากรคอนขางมาก (กลุมงานประสานงานและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ กองคุมครองสัตวปา และพืช
ปาตามอนุสัญญา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2558) ภายในเมล็ดมีอาหารสะสมอยูนอย จําเปนตองอาศัย
เชื้อราไมคอรไรซาชวยในการงอกของเมล็ดในสภาพธรรมชาติ แตเนื่องจากในปจจุบันสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไป
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สภาพธรรมชาติมีความสมบูรณนอยลง เมล็ดกลวยไมจึงงอกเองในธรรมชาติไดนอยมาก ประกอบกับการลักลอบนําออก
จากปามาขาย ทําใหจํานวนกลวยไมที่มีอยูในปาจึงลดลงเปนอยางมาก ดังนั้นจึงควรเรงดําเนินการอนุรักษและเก็บรักษา
พันธุกรรมกลวยไมปาเหลานี้ไวไมใหสูญพันธุ ในการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเปนประโยชนอยางยิ่งในงานดานการปรับปรุง
พันธุพืช และการอนุรักษพันธุพืช โดยปกติการเก็บรักษาพันธุพืชสวนใหญจะเก็บไวในรูปของเมล็ดพันธุ แตเมล็ดพืชบาง
พันธุมีอายุส้ันไมสามารถเก็บรักษาไวนานไดแมกระทั่งเก็บในอุณหภูมิและความชื้นต่ํา ในขณะเดียวกันนั้นพันธุกรรมพืช
อาจจะเกิดการสูญหายและเสี่ยงตอการกลายพันธุได ซึ่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปนวิธีการหนึ่งที่นํามาประยุกตใชเกี่ยวกับ
งานดานเก็บรักษาเชื้อพันธุพืช (รังสฤษดิ์, 2541) เชน การเติมสารชะลอการเติบโตบางชนิด หรือสารที่ทําใหเกิดความเครียด
ของน้ํา (Water stress) ในอาหารสังเคราะห ทําใหพืชมีการเจริญเติบโตในอัตราที่ชาลง เพื่อเปนการประหยัดแรงงาน
เวลา และอาหารในการยายเนื้อเยื่อ อีกวิธีหนึ่งในการเก็บรักษาพันธุพืช คือ การเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิ
ต่ําถึง -196 องศาเซลเซียส ในสภาพเชนนี้เซลลและเนื้อเยื่อจะยังคงสภาพและมีชีวิตอยูไดยาวนาน (ประศาสตร, 2536)
การเก็บรักษาแบบแชแข็งหรือการเก็บรักษาโดยใชไนโตรเจนเหลว (Cryopreservation) นิยมเก็บเนื้อเยื่อพืชไว
ในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ซึ่งสงผลใหกระบวนการทางชีวเคมีภายในเซลลหยุดการทํางาน ไมมี
การแบงเซลล ซึ่งสามารถคงความมีชีวิตไดนาน กําไล (2544) กลาววาเทคนิคการเก็บรักษาชิ้นสวนพืชในสภาพแชแข็ง
ขึ้นอยูกับปรากฏการณของการเกิดสภาพแกว (Vitrification) ซึ่งขั้นตอนของการเกิดสภาพแกวนั้นเซลลจะสูญเสียน้ําจาก
การเติมสารปองกันความเย็น หรือผึ่งเซลลใหแหงกอนการแชแข็ง เพื่อใหสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดผลึกน้ําแข็งภายใน
เซลล การเก็บแบบแชแข็งโดยวิธี Vitrification เปนวิธีการเก็บรักษาโดยใชสารเคมีเพื่อปองกันไมใหน้ําในเซลลตกผลึก
แข็งตัวเปนน้ําแข็ง ซึ่งสารเคมีที่ใชนี้มีทั้งที่สามารถซึมผานเขาไปในเนื้อเยื่อหุมเซลล (Permeable) หรืออาจเพียงหอหุมอยู
ภายนอก โดยสารเคมีที่ใชกับเนื้อเยื่อพืชเพื่อเก็บแชแข็งนั้นควรใชในความเขมขนที่ต่ํากอนเพื่อใหสารสามารถแทรกตัว
(Penetrate) ผา นเยื่อ หุมเซลล จึงใชสารเคมีหรือสารละลายที่มีความเขมขนที่สูงขึ้ น จากนั้ นพืชจะเกิ ดการสูญเสียน้ํ า
ออกมาอันเนื่องจากผลของแรงดันออสโมซิส สงผลใหมีการดูดซึมสารเขาไปแทนที่น้ําที่สูญเสียออกมาของเหลวภายใน
เซลลจึงมีความเขมขนสูง หลังจากนั้นจึงทําใหเนื้อเยื่อพืชแข็งตัวอยางรวดเร็ว (Towill, 1995) ดังนั้น น้ําที่อยูในเซลลจึงมี
ลักษณะปนรวนไมเปนผลึกน้ําแข็ง เซลลของพืชจึงไมเสียหายหรือไดรับอันตรายจากการแชแข็ง (Ashmore, 1997) และ
หลังจากการละลายแลว ควรลางชิ้นสวนพืชในอาหารที่มีน้ําตาลซูโครสเขมขน 1.2 โมล เนื่องจากน้ําตาลซูโครสเขมขนสูง
นี้ ช ว ยหลี กเลี่ย งการเกิดกระบวนการ Rapid replasmolysis ที่ เปนสาเหตุใ หเ ยื่ อ หุ มเซลล เกิ ดความเสี ยหาย (Fukai,
1994) สวนสารเคมีที่ใช ไดแก น้ําตาลซูโครส กลีเซอรอล (Glycerol) เอทธิลีนไกลคอล (Ethylene glycol) และไดเมทธิล
ซัลฟอกไซด (DMSO) ปริมาณการใชนั้นจะแตกตางกันไปตามสูตรของสารละลายในแตละชนิด ซึ่งสารละลายสูตร PVS2
จะประกอบดวยกลีเซอรอล, เอทธิลีนไกลคอล และไดเมทธิลซัลฟอกไซด 30, 15 และ 15 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Fukai,
1994) ซึ่ง Kanchit (2000) ไดทดลองเก็บแชแข็งเมล็ดของกลวยไมมาวิ่ง Doritis pulcherrima Lindl. โดยทําการศึกษา
ระยะเวลาในการเติมสารละลาย PVS2 ที่เหมาะสมกอนการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว พบวา การเติมสารละลาย PVS2
เปนระยะเวลา 50 นาที ใหเปอรเซ็นตการรอดชีวิตสูงสุดคือ 62 เปอรเซ็นต สิริพงษ (2558) ไดศึกษาผลของสารปกปอง
เนื้อเยื่อพืชตอการงอกของเมล็ดกลวยไมเหลืองจันทบูรภายหลังการเก็บรักษาดวยไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 องศา
เซลเซียส พบวาเมล็ดกลวยไมเหลืองจันทบูรสามารถงอกเปนโปรโตคอรมได มีเปอร เซ็นต ความงอกเฉลี่ ยสูงสุด 77.50
เปอรเซ็นต นุจรีย (2560) ไดศึกษาผลของสารปกปองเนื้อเยื่อพืชตอการงอกของเมล็ดกลวยไมเอื้องกุหลาบกระเปาเปด
ภายหลังการเก็บรักษาดวยไนโตรเจนเหลวที่พบวา สามารถงอกไดเปนโปรโตคอรมโดยมีเปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ยสูงสุด
95.67 เปอรเซ็นต กฤษญา (2560) ศึกษาอิทธิ พลของสารปกปองเนื้ อเยื่อพืช ต อการงอกของเมล็ดเอื้ องดอกมะเขื อ
ภายหลังการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว พบวา การเติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืชที่ระยะเวลาแตกตางกันกอนการเก็บรักษา
ในไนโตรเจนเหลวมีผลตอจํานวนวันที่เมล็ดเอื้องดอกมะเขือใชในการงอก และมีเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดเอื้องดอก
มะเขือแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งการเติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืชเปนระยะเวลา 60, 70, 80 และ 90 นาที เมล็ดกลวยไมเอื้อง
ดอกมะเขือ สามารถงอกไดเร็วที่สุดเฉลี่ย คือ 16.00 วัน สวนการเติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืชเปนระยะเวลา 90 นาที เมล็ด
กลวยไมเอื้องดอกมะเขือมีเปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ยสูงสุด คือ 87.5 เปอรเซ็นต
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ในการวิ จัยครั้ งนี้ จึง ศึ กษาการเก็บ รักษาเมล็ ดกลว ยไม เอื้อ งทองในไนโตรเจนเหลวที่ อุ ณหภู มิ -196 องศา
เซลเซี ยส โดยศึกษาระยะเวลาการเติมสารละลาย PVS2 ที่เหมาะสมตอการงอกของเมล็ ดเอื้องทอง ทั้งนี้ เพื่อเปนเปน
ประโยชนในการเก็บรักษาพันธุกลวยไมชนิดนี้ และสามารถนําไปประยุกตใชในการเก็บรักษาพันธุกลวยไมชนิดอื่นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
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เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืชตอการงอกของเมล็ดเอื้องทองภายหลังการ
เก็บรักษาดวยไนโตรเจนเหลว
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วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณหรือ CRD (Completely Randomized Design) โดยมีระยะเวลาในการ
เติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืช PVS2 10 ระยะเวลา คือ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 นาที เปนสิ่งทดลอง
รวมทั้ งสิ้น 6 สิ่ง ทดลอง สิ่งทดลองละ 4 ซ้ํา โดยมีรายละเอี ยดของสิ่งการทดลองดั งนี้ สิ่งทดลองที่ 1 ระยะเวลาเติ ม
สารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 0 นาที, สิ่งทดลองที่ 2 ระยะเวลาเติมสารละลาย PVS2 เป นระยะเวลา 10 นาที ,
สิ่งทดลองที่ 3 ระยะเวลาเติมสารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 20 นาที, สิ่งทดลองที่ 4 ระยะเวลาเติมสารละลาย PVS2
เปนระยะเวลา 30 นาที, สิ่งทดลองที่ 5 ระยะเวลาเติมสารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 40 นาที, สิ่งทดลองที่ 6 ระยะ
เวลาเติมสารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 50 นาที, สิ่งทดลองที่ 7 ระยะเวลาเติมสารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 60
นาที, สิ่งทดลองที่ 8 ระยะเวลาเติมสารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 70 นาที, สิ่งทดลองที่ 9 ระยะเวลาเติมสารละลาย
PVS2 เปนระยะเวลา 80 นาที และสิ่งทดลองที่ 10 ระยะเวลาเติมสารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 90 นาที หลังจาก
ครบระยะเวลา
ขั้นตอนการทดลอง
นําฝกเอื้องทองมาทําความสะอาดผิวภายนอกดวยแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต จากนั้นนํามาจุมในแอลกอฮอล
95 เปอรเซ็นต และลนไฟ ผา ฝกเอื้อ งทอง และบรรจุ เมล็ดลงในหลอดทดลองสํ า หรั บ แช แข็ ง (Cryovial) จากนั้ นเติ ม
สารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 10 ระยะเวลา คือ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 นาที เมื่อครบระยะ
เวลาที่กําหนด นําหลอดทดลองใสลงในไนโตรเจนเหลว (อุณหภูมิ -196 องศาเซสเซียส) เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อ
ครบตามระยะเวลานํามาละลายในน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 2 นาที จากนั้ นดู ด
สารละลาย PVS2 ออก และเติมสารละลาย RS เปนระยะเวลา 15 นาที จากนั้นนําเมล็ดมาเลี้ยงบนอาหารแข็งสังเคราะห
สูตร Modified Vacin and Went (1949) ทําการสังเกตและเก็บขอมูลจํานวนวันที่เมล็ดใชในการงอก และเปอรเซ็นต
ความงอกของเมล็ด
การเก็บบันทึกขอมูล ทําการเก็บบันทึกผลการทดลอง ดังตอไปนี้
1. จํานวนวันที่ใชในการงอก: นับจํานวนวันตั้งแตที่เริ่มเพาะเมล็ดจนกระทั่งเมล็ดงอกเปนโปรโตคอรม
2. เปอรเซ็นตความงอก: เก็บขอมูลเปอรเซ็นตที่เมล็ดเอื้องทองงอก
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหข อมู ลจํา นวนวันที่ใ ชในการงอก เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดเอื้ องทอง ภายหลั งการเก็บ รั กษา
ในไนโตรเจนเหลว โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s
Multiple Range Test (DMRT)
สถานที่ทดลอง
หองปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

300
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

จํานวนวันที่ใชในการงอกของเมล็ดเอื้องทอง
จากการศึกษาระยะเวลาในการเติมสารปกปอ งเนื้อ เยื่อพืช PVS2 ตอการงอกของเมล็ดเอื้องทองภายหลัง
การเก็บ รัก ษาในไนโตรเจนเหลว 24 ชั่งโมง จากนั้นนําเมล็ดเอื้องทองที่ผา นการเก็บรักษามาลางดวยสารละลาย RS
และนํา มาเพาะบนอาหารสัง เคราะหสูต ร Modified Vacin and Went (1949) พบวา ระยะเวลาในการเติม สาร
ปกปอ งเนื้อ เยื่อพืช PVS2 ที่แ ตกตางกัน ไมแตกตา งทางสถิติตอจํานวนวัน ที่ใชในการงอกของเมล็ดเอื้องทอง ซึ่งการ
เติมสารปกปอ งเนื้อ เยื่อ พืช PVS2 เปน ระยะเวลา 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 นาที มีแ นวโนม สง ผลใหเมล็ดเอื้อ ง
ทองงอกไดเร็ว ที่สุดเฉลี่ย คือ 23.0 วัน รองลงมาคือ การเติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืช PVS2 เปนระยะเวลา 0, 10, 30
และ 20 นาที ใชจํานวนวันในการงอกเฉลี่ย 24.0, 24.5, 24.5 และ 25.0 วัน ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดเอื้องทอง
จากการศึกษาอิทธิพลของสารปกป องเนื้ อเยื่ อพืช PVS2 ต อเปอร เซ็นตความงอกของเมล็ ดเอื้ องทอง พบว า
ระยะเวลาที่ใชในการเติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืชที่แตกตางกัน สงผลตอ เปอรเซ็น ตความงอกของเมล็ดเอื้อ งทองอย า ง
มีนัย สํา คัญ ยิ ่งทางสถิติ ซึ่งการเติมสารปกปอ งเนื้อ เยื่อพื ช PVS2 เปนระยะเวลา 50 นาที ส งผลใหเ มล็ ดเอื้ องทองมี
เปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ยสูงสุด คือ 85.0 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ การเติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืช PVS2 เปนระยะเวลา
90, 60, 40, 70, 80, 0, 10, 20 และ 30 นาที ซึ่งเมล็ดเอื้องทองมีเปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ย 82.5, 65.0, 65.0, 57.5,
50.0, 27.5, 20.0, 17.5 และ 10.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 จํานวนวันที่ใชในการงอกของเมล็ดเอื้องทองภายหลังการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว

าวิท
ย

าลัย

สิ่งทดลอง
จํานวนวันที่ใชในการงอก (วัน)
เติมสาร PVS2 0 นาที
24.0
เติมสาร PVS2 10 นาที
24.5
เติมสาร PVS2 20 นาที
25.0
เติมสาร PVS2 30 นาที
24.5
เติมสาร PVS2 40 นาที
23.0
เติมสาร PVS2 50 นาที
23.0
เติมสาร PVS2 60 นาที
23.0
เติมสาร PVS2 70 นาที
23.0
เติมสาร PVS2 80 นาที
23.0
เติมสาร PVS2 90 นาที
23.0
F-test
ns
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันแสดงวาไมมีความแตกตางทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)
ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ

ตารางที่ 2 เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดเอื้องทองภายหลังการทดลองเปนระยะเวลา 45 วัน

มห

สิ่งทดลอง
เติมสาร PVS2 0 นาที
เติมสาร PVS2 10 นาที
เติมสาร PVS2 20 นาที
เติมสาร PVS2 30 นาที
เติมสาร PVS2 40 นาที

เปอรเซ็นตความงอก (เปอรเซ็นต)
27.5c
20.0c
17.5c
10.0c
65.0ab
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85.0a
65.0ab
57.5b
50.0b
82.5a
**

เติมสาร PVS2 50 นาที
เติมสาร PVS2 60 นาที
เติมสาร PVS2 70 นาที
เติมสาร PVS2 80 นาที
เติมสาร PVS2 90 นาที
F-test
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พพ

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันแสดงวาไมมีความแตกตางทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)
** มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่ น 99 เปอรเซ็นต

สรุปผลและอภิปรายผล
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จากการศึกษาการเก็ บรั กษาเมล็ดเอื้ องทองในไนโตรเจนเหลว โดยศึกษาระยะเวลาในการเติ มสารปกปอง
เนื้อ เยื่อพื ช PVS2 ที่แตกตางกัน พบวา ภายหลังจากทํา การเก็บรักษาเมล็ดเอื้องทองในไนโตรเจนเหลว โดยเพาะบน
อาหารสู ตร Modified Vacin and Went (1949) เมล็ดเอื้ อ งทองที่ ไดรับ การเติ มสารปกป อ งเนื้ อ เยื่ อ พื ช PVS2 โดย
ระยะเวลาที่สงผลใหเมล็ดเอื้องทองสามารถงอกเปนโปรโตคอรมได คือ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 นาที
สวนการเติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืช PVS2 เปนระยะเวลา 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 นาที กอนทําการเก็บรักษา ใน
ไนโตรเจนเหลว เมล็ดเอื้องทองสามารถงอกไดเร็วที่สุด คื อ 23.0 วัน ส วนการเติ มสารปกป องเนื้อเยื่อพื ช PVS2 เป น
ระยะเวลา 0, 10, 30 และ 20 นาที เมล็ดเอื้องทองสามารถงอกไดใน 24.0, 24.5, 24.5 และ 25.0 วัน ตามลําดับ และ
การเติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืช PVS2 เปนระยะเวลา 50 นาที เมล็ดเอื้องทองมีเปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ ยสู งสุ ด 85.0
เปอรเซ็นต รองลงมาคือ การเติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืช PVS2 เปนระยะเวลา 90 นาที ตามลําดับ จากผลการทดลองมี
ความสอดคลองกับรายงานของ Kanchit (2000) ที่ทดลองการเก็บแชแข็งเมล็ดของกลวยไมมาวิ่ง Doritis pulcherrima
Lindl. ทําการศึกษาระยะเวลาในการเติมสารละลาย PVS2 ที่เหมาะสมกอนการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว โดยการเติม
สารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 50 นาทีใหเปอรเซ็นตการรอดชีวิตสูงสุดคือ 62 เปอรเซ็นต และนุจรีย (2559) ที่ทําการ
ทดลองการเก็บ รักษาเมล็ดกลวยไมเอื้องกุ หลาบกระเปา เปด Aerides falcata Lindl. ในไนโตรเจนเหลว พบวา สาร
ปกป องเนื้อเยื่อพืช PVS2 เปนระยะเวลา 90 นาที สงผลใหเมล็ดเอื้องกุหลาบกระเป าเป ดมีเปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ย
สูงสุ ดคือ 95 เปอรเซ็นต สวนการเติมสารละลายปกปองเนื้อเยื่อพืช PVS2 เปนระยะเวลา 0 นาที เมล็ด เอื้องกุหลาบ
กระเปาเปดไมสูญเสียความงอก แตตางกับการรายงานของสิริพงษ (2558) ที่ทดลองเก็บรักษาเมล็ดกลวยไมเหลืองจันท
บูร Dendrobium friedericksianum Rchb.f. ในไนโตรเจนเหลว พบวาระยะเวลาในการเติมสารปกป องเนื้อเยื่อพื ช
PVS2 เปนระยะเวลา 90 นาที สงผลใหเมล็ดกลวยไมเหลืองจันทบูร มีเปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ยสูงสุด 77.50 เปอรเซ็นต
ยกเวนการเติมสารปกปองเนื้อเยื่อ PVS2 เปนระยะเวลา 0, 10 และ 20 นาที เมล็ดกลวยไมเหลืองจันทบูรสูญเสียความ
งอก จากการทดลองในครั้งนี้ การเติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืช PVS2 ที่ระยะเวลา 0 และ 10 นาที เมล็ดเอื้องทองไมมีการ
สูญเสียความงอก อาจเปนผลจากสภาพของเมล็ดที่แกจัด ทําใหภายในเมล็ดมีน้ําในเซลลอยูนอย ซึ่งสามารถปรับตัวใหทน
ตอสภาพการแชแข็ง จึงสงผลใหมีเปอรเซ็นตการรอดชีวิตสูงภายหลังการเก็บรักษา (ประศาสตร, 2536)

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห

ควรเพิ่มระยะเวลาในการเติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืช PVS2 ในการทดลอง
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กลุมงานประสานงานและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ กองคุมครองสัตวปาและพืชปา ตามอนุสัญญา
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. (2558). พืชอนุรักษในบัญชีไซเตส CITES กลวยไมปา
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การใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิล
REPLACEMENT OF GROUND FISHMEAL IN THE DIET OF NILE TILAPIA
(OREOCHROMIS NILOTICUS, Linnaeus) WITH ALTERNATIVE PEANUT MEAL
IN AQUACULTURE

ราช
ภัฏ
รำไ

การศึกษาการใชกากถั่วลิสงเปนวัตถุดิบโปรตีนทดแทนในสู ตรอาหารเลี้ยงปลานิ ล ที่ใช กากถั่ วลิสงทดแทน
ปลาปน ที่ระดับแตกตางกัน 4 ระดับ คือ ชุดการทดลองที่ 1 สูตรอาหารที่ไมใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปน (ชุดควบคุม)
ชุดการทดลองที่ 2 สูตรที่ใชกากถั่วสิสงทดแทนปลาปน 20 เปอรเซ็นต ชุดการทดลองที่ 3 สูตรที่ใชกากถั่วสิสงทดแทน
ปลาปน 25 เปอรเซ็นต ชุดการทดลองที่ 4 สูตรที่ใ ชกากถั่ วสิ สงทดแทนปลาป น 30 เปอรเซ็นต ทําการทดลอง 3 ซ้ํา
โดยปลานิลที่ใชในการทดลองมีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน 1.41 กรัม และมีความยาวเริ่มตน 3.42 เซนติเมตร โดยใหอาหาร
5เปอรเซ็นต ของน้ําหนักตัว ใชระยะเวลาในการเลี้ยง 4 สัปดาห พบวา ปลานิลสามารถยอมรับอาหารไดทุกสูตรอาหาร
โดยทุกระดับมีน้ําหนักตัวเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายเฉลี่ยไมมีความแตกตางกัน
ในทางสถิติ (P>0.05) โดยปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่ใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนที่ระดับ 25 เปอรเซ็นต มีน้ําหนัก
ตัวเฉลี่ย ความยาวตัวเฉลี่ยดีที่สุด เทากับ 9.63±0.239 กรัม และ 9.13±0.314 เซนติเมตร ปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรการใช
กากถั่วลิสงทดแทนปลาปนที่ระดับ 0 เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยดีที่สุด เทากับ 0.44±0.04 ตอตัวตอวัน
ปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนที่ระดับ 20 เปอรเซ็นต มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยดีที่สุด
เทากับ 62.67±10.07 เปอรเซ็นต จากผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวา สามารถนําเอากากถั่วลิสงมาทดแทนปลาปนผสม
ในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลได ซึ่งนาจะเปนแนวทางชวยลดตนทุนในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรและยังเปนการลดการ
ใชทรัพยากรทางทะเลไดอีกทางหนึ่งดวย
คําสําคัญ: ปลานิล, กากถั่วลิสง, โปรตีนทดแทน
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ย

าลัย

This research was designed to investigate the growth performance and feed utilization efficiency
of Nile tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaeus) using four different types of experimental diets
formulated from: the control type without peanut meal (0 percent), and 20, 25, and 30 percent of
peanut meal respectively. Each formula was experimented with the Nile tilapia three times. The average
weight of the Nile tilapia was 1.41 grams and 3.42 centimeters in length, started by feeding 5 per cent
of body weight. The duration of raising was four weeks. It was found that the Nile tilapia could accept
all of the formulas, without statistically significant difference (P>0.05), having average body weight, length,
growth rate, and average survival rate. Nonetheless, the Nile tilapia fed with the diet formulas using 25
percent of the peanut meal had the greatest overall average body weight and length, i.e. 9.63 ± 0.239
grams and 9.13 ± 0.314 centimeters. Those fed with the formula without peanut meal had the best
growth rate at 0.44 ± 0.04 per Tilapia per day. Those fed with the formula with 20 percent of peanut
meal showed the highest survival rate at 62.67±10.07 per cent. The findings indicated that the peanut
meal as the best plant protein could be replaced as the alternative meal protein for the Nile Tilapia.
Keywords: Nile Tilapia, Peanut meal, Protein replacement
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ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสําหรับการบริโภค สิ่งที่ควรคํานึงถึงเปนเรื่องสําคัญอันดับตนๆ คือ เรื่องตนทุนของ
อาหารที่ใชเลี้ยง หากมีราคาที่สูงก็จะสงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปดวย การคิดคนสูตรอาหารสําหรับปลากินพืช
เพื่อใชแหลงโปรตีนจากพืชทนแทนปลาปนเพื่อลดตนทุนของคาอาหาร โดยทั่วไปมีการใชโปรตีนจากกากถั่วเหลืองเพื่อ
ทดแทนปลาปน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการใชกากถั่วลิสง เนื่องจากใหคุณคาอาหารเทียบเทาปลาปน อีกทั้งยังสามารถลด
ตนทุนไดมากถึง 30 เปอรเซ็นต (เชิด, 2552) เพื่อแกไขปญหาผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากราคาอาหารปลาปนที่
สูงขึ้น มาใชวัตถุดิบชนิดอื่นมาทดแทนได โดยทั่วไปถั่วลิสงปลูกมากทางภาคกลางและอีสานตอนลาง ซึ่งในขณะนี้มีราคา
ไมสูงมาก จึงนํามาวิจัยคุณคาทางโภชนาการและทดลองทําเปนสูตรอาหารสําหรับปลากินพืช ผลที่ออกมาใกลเคียงกับ
ปลาปน ในเมล็ดถั่ว ลิสงแหงประกอบดวย น้ํามัน 45-55 เปอรเซ็นต ซึ่งมี ปริมาณสูงกวา พืชตระกู ลถั่วชนิดอื่ นๆ และมี
โปรตีน 50.7 เปอรเซ็นต ในการวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลที่มีกากถั่วลิสงเปนสวนผสม ปลานิล มีชื่อ
วิทยาศาสตร คือ Oreochromis nilotica เป นปลาน้ํ าจืดชนิดหนึ่ง ซึ่งมี คุณคาทางเศรษฐกิจ นับตั้ง แต ป พ.ศ. 2508
เปนตนมา สามารถเลี้ยงไดในทุกสภาพ ใชเวลาในการเพาะเลี้ยง 8 เดือน ถึง 1 ป สุดาพร (2557) การศึกษาประสิทธิภาพ
การยอยวัตถุ ดิบพื้นบานเพื่อการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลแบบลดตนทุนและเปนอาหารปลอดภัย เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองพบวา ปลานิลที่เลี้ยงดวยอาหารถั่วลิสงทดแทนปลาปนในอัตราสวน 25 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นและความ
ยาวที่เพิ่มขึ้นสูงสุด
ในการวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาการใชกากถั่วลิสงปริมาณแตกตางกันเปนโปรตีนทดแทนปลาปนในอาหารสําเร็จรูป
สําหรับปลานิล เพื่อเปนแนวทางในการลดตนทุนคาอาหารปลาดวยการใชโปรตีนจากถั่ วลิสงทดแทนปลาปน อีกทั้งยัง
สามารถลดการใชทรัพยากรสัตวน้ําจากทะเลซึ่งเปนทิศทางการใชอาหารสัตวของโลก และสามารถนําไปประยุกตใชใน
เพาะเลี้ยงปลาชนิดอื่นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาการใชกากถั่วลิสงปริมาณแตกตางกันเปนโปรตีนทดแทนปลาปนในอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลานิล

วิธีดําเนินการวิจัย
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วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณหรือ CRD (Completely Randomized Design) 4 ชุดการทดลอง แตละ
ชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา ดังนี้ ชุดการทดลองที่ 1 สูตรอาหารกากถั่วลิสงทดแทนปลาปน 0 เปอรเซ็นต (ชุดควบคุม) ชุดการ
ทดลองที่ 2 สูตรอาหารกากถั่วสิสงทดแทนปลาปน 20 เปอรเซ็นต ชุดการทดลองที่ 3 สูตรอาหารกากถั่วสิสงทดแทน
ปลาปน 25 เปอรเซ็นต ชุดการทดลองที่ 4 สูตรอาหารกากถั่วสิสงทดแทนปลาปน 30 เปอรเซ็นต
ขั้นตอนการทดลอง
1. การเตรียมน้ํา ทําความสะอาดถังไฟเบอรขนาด 100 ลิตร จํานวน 2 ถัง จากนั้นเติมน้ําใสถัง แลวพักทิ้งไว
3 วัน เพื่อลดปริมาณคลอรีน เมื่อนําน้ําไปใชในการทดลองระดับน้ําจะลดลง ก็เติมน้ําลงไปใหไดระดับเดิมและใหอากาศ
ผานหัวทรายตลอดการทดลอง
2. การเตรียมภาชนะที่ใชในการทดลอง โดยจัดเตรียมและทํา ความสะอาดตูกระจก 46x137x53 เซนติ เมตร
จํานวน 12 ตู พรอมเติมน้ําจากถังพักน้ํา ใหมีระดับ 40 เซนติเมตร คิดเปนปริมาตรน้ําได 252 ลิตร และใหอากาศผาน
หัวทรายตลอดการทดลอง
3. การเตรียมอาหารที่ใชในการทดลอง
3.1 การเตรียมวัตถุดิบอาหาร อาหารที่ใชในการทดลองเปนอาหารที่เตรียมขึ้นเอง ประกอบไปดวยวัตถุดิบ
อาหาร 8 ชนิด โดยแยกออกเปน 2 ลักษณะ คือวัตถุดิบแหงสําเร็จ และวัตถุดิบที่ตองแปรสภาพใหเหมาะสมตอการผสม
อาหารวัตถุดิบแหงสําเร็จซื้อจากรานขายวัตถุดิบอาหารจะมีลกั ษณะการบดหยาบๆ ไดแก ปลาปน กากถั่วเหลือง กากถั่ว
ลิสง รําละเอียด ซึ่งตองนํามารอนผานตะแกรงสวนวัตถุดิบอื่นๆ ไดแก วิตามินรวม แรธาตุ แปงสาลี และน้ํามันพืช ไมตอง
นํามารอนผานตะแกรงเนื่องจากมีขนาดเล็ก และนําไปวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบ ดังตารางที่ 1
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โปรตีน (%)
60.29
50.70
47.44
11.62
14.20
1.10

ความชื้น (%)
10.25
5.00
9.50
9.65
11.35
21.30

เถา (%)
23.15
7.10
6.29
6.25
0.42
0.70

ไขมัน (%)
12.36
0.90
5.41
15.70
0.90
0.20

พพ

ชนิดของวัตถุดิบ
ปลาปน
กากถั่วลิสง
กากถั่วเหลือง
รําละเอียด
แปงสาลี
น้ํามันพืช
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ตารางที่ 1 คุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบที่ใชในการประกอบสูตรอาหารในการทดลอง

ราช
ภัฏ
รำไ

3.2 สูตรอาหารที่ใชในการทดลอง นําผลจากการวิเคราะหวัตถุดิบอาหารมาคํานวณปรับสูตรอาหาร ดังแสดง
ในตารางที่ 2 สูตรอาหารที่ใชในการทดลอง มีการใชกากถั่วสิสงทดแทนปลาปนในสูตรอาหารในระดับที่ตางกัน 4 ระดับ
ไดแก ชุดที่ 1 อาหารที่ไมใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปน ชุดที่ 2 การใชกากถั่วสิสงทดแทนปลาปน 20 เปอรเซ็นต ชุดที่ 3
การใช กากถั่วสิสงทดแทนปลาปน 25 เปอรเซ็นต และชุดที่ 4 การใชกากถั่วสิสงทดแทนปลาปน 30 เปอรเซ็นต โดยที่
ทุกสูตรอาหารมีโปรตีน 25 เปอรเซ็นต
ตารางที่ 2 สวนประกอบของวัตถุดิบอาหารที่ใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนในสูตรอาหารในอัตราสวนที่แตกตางกัน
ชนิดของวัตถุดิบ

าลัย

ปลาปน
กากถั่วลิสง
กากถั่วเหลือง
รําละเอียด
แปงสาลี
น้ํามันพืช
แรธาตุ
รวม

สูตรอาหารที่ใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนที่ระดับตางๆ (เปอรเซ็นต)
0
20 %
25 %
30 %
25
20
15
10
20
25
30
25
10
13
13
30
26
23
23
11
15
15
15
5
5
5
5
4
4
4
4
100
100
100
100

าวิท
ย

4. การเตรียมปลานิลที่ การทดลองนี้ใชลูกปลานิลอายุประมาณ 2 เดือน มีน้ําหนักเฉลี่ย 1.41 กรัม ความยาว
เฉลี่ย 4.55 เซนติเมตร โดยนํามาอนุบาลใหอาหารสําเร็จรูปกอน เพื่อใหปลาคุนเคยกับอาหารที่จะนํามาใชในการทดลอง
5. การดําเนินการทดลอง ทําการสุมปลาลงตูกระจก ตูละ 25 ตัว ใหครั้งละ 10 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวปลา
โดยใหวันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และ 15.00 น. ทําการเปลี่ยนถายน้ําและทําความสะอาดตูกระจกทุก 7 วัน ทําการ
ดูดตะกอน และเติมน้ําใหเทากับปริมาณน้ําเดิมทุกวัน วิเคราะหคุณภาพน้ําในการทดลองทุกสัปดาห ดวยการวัดความเปน
กรด-ดาง โดยใช pH meter วัดคาไนไตรท และแอมโมเนีย
การเก็บบันทึกขอมูล ทําการเก็บบันทึกผลการทดลอง ดังตอไปนี้
1. อัตราการเจริญเติบโต
การวัดขนาดและชั่งน้ําหนักระหวางการเลี้ยงทุก 2 สัปดาห เมื่อสิ้นสุดการทดลองแลวนําขอมูลที่ไดไปคํานวณ
หาอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้

มห

อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน) =

น้ําหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (กรัม/ตัว) – น้ําหนักเริ่มตน (กรัม/ตัว)
ระยะเวลาการทดลอง
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อัตราการรอดตาย (%) =

จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ตัว)
จํานวนปลาเมื่อเริ่มการทดลอง (ตัว)

รรณ
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2. อัตราการรอดตาย
โดยการตรวจนับจํานวนปลานิลที่เหลืออยูในแตละชุดการทดลอง เมื่ อสิ้นสุดการทดลองแลวนําขอมูลที่ได
มาคํานวณหาอัตราการรอดตาย
X 100

ผลการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

นํ าข อมูลน้ํา หนัก ความยาว อัตราการเจริญเติบโตและอั ตราการรอดตาย ที่ไ ด จากการทดลองมาวิ เคราะห
ความแปรปรวน (Analysis Of Variance; ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s New
Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
สถานที่ทดลอง
หองปฎิบัติการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 100 ป สมเด็จพระนางเจ ารํา ไพพรรณี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี

มห

าวิท
ย

าลัย

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอั ตราการรอดตายของปลานิลที่เลี้ยงดว ยอาหารที่มี การใชกากถั่วลิ สง
ทดแทนปลาปนที่แตกตางกัน 4 ระดับ ปรากฏผลดังนี้
การเจริญเติบโตดานน้ําหนักตัวเฉลี่ย
การเจริญเติบโตดานน้ําหนักตัวเฉลี่ย (กรัม) ของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทน
ปลาปนผสมในสูตรอาหารที่แตกตางกัน 4 ระดับ เปนเวลา 7 สัปดาห แสดงไวในตารางที่ 5 จากผลการทดลอง น้ําหนัก
ตัวเฉลี่ยของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนระดับ 0(0:100), 20(20:80), 25(25:75),
30(30:70) เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 8.99, 7.42, 9.63 และ 8.86 กรัม ตามลําดับ โดยปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มี
การใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนผสมในสูตรอาหารที่ระดับ 25 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักตัวเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 9.63 กรัม
รองลงมาไดแก ปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนผสมในสูตรอาหารที่ระดับ 0, 20 และ
30 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และเมื่อนําน้ําหนักตัวเฉลี่ยของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่การใชกากถั่วลิสงทดแทนปลา
ปนที่ระดับแตกตางกันดังกลาวไปวิเคราะหทางสถิติ พบวา น้ําหนักตัวของปลานิลในสัปดาหที่ 1 ไมมีความแตกตางกัน
ในทางสถิติ (P>0.05) สวนน้ําหนักตัวของปลานิลในสัปดาหที่ 2-4 ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05)
การเจริญเติบโตดานความยาวตัวเฉลี่ย
การเจริญเติบโตดานความยาวตัวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลานิลที่เลี้ยงด วยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสง
ทดแทนปลาปนผสมในสูตรอาหารที่แตกตางกัน 4 ระดับ เปนเวลา 7 สัปดาห แสดงไวในตารางที่ 6 จากผลการทดลอง
ความยาวตัวเฉลี่ยของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนที่ระดับ 0(0:100), 20(20:80),
25(25:75), 30(30:70) เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 8.35, 8.71, 9.13 และ 8.57 กรัม ตามลําดับ โดยปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตร
อาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนผสมในสูตรอาหารที่ระดับ 25 เปอรเซ็นต มีความยาวตัวเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ
9.13 กรัม รองลงมา ไดแก ปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนผสมในสูตรอาหารที่ระดับ
30, 20 และ 0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และเมื่อนําความยาวตัวเฉลี่ยของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่การใชกากถั่วลิสง
ทดแทนปลาปนที่ระดับแตกตางกันดังกลาวไปวิเคราะหทางสถิติ พบวา ความยาวตัวของปลานิลในสัปดาหที่ 1, 3 และ 5
ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) สวนความยาวตัวของปลานิลในสัปดาหที่ 2 ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ
(P>0.05)
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (กรัมตอตัวตอวัน) ของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทน
ปลาปนผสมในสูตรอาหารที่แตกตางกัน 4 ระดับ เปนเวลา 7 สัปดาห แสดงไวในตารางที่ 7 จากผลการทดลอง อัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนที่ระดับ 0(0:100), 20(20:80),
25(25:75), 30(30:70) เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 0.44, 0.13, 0.18 และ 0.17 (กรัมตอตัวตอวัน) ตามลําดับ โดยปลานิล
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ที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนผสมในสูตรอาหารที่ระดับ 0 เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 0.44 กรัม รองลงมา ไดแก ปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนผสม
ในสูตรอาหารที่ระดับ 25, 30 และ 20เปอรเซ็นต ตามลําดับ และเมื่อนําอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของปลานิลที่เลี้ยง
ดวยสูตรอาหารที่การใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนที่ระดับ แตกตางกันดังกลา วไปวิ เคราะหท างสถิ ติ พบวา อัตราการ
เจริญเติบโตในแตละสัปดาห ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05)
อัตราการรอดตายเฉลี่ย
อัตราการรอดตายเฉลี่ย (กรัมตอตัวตอวัน) ของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลา
ปนผสมในสูตรอาหารที่แตกตางกัน 4 ระดับ เปนเวลา 7 สัปดาห แสดงไวในตารางที่ 8 จากผลการทดลองอัตราการรอด
ตายเฉลี่ ย ของปลานิ ล ที่ เ ลี้ ย งด ว ยสูต รอาหารที่ มี ก ารใช กากถั่ ว ลิ ส งทดแทนปลาป น ที่ ระดั บ 0(0:100), 20(20:80),
25(25:75), 30(30:70) เปอรเซ็นต มีคา เทากับ 49.33, 62.67, 59 และ 60 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยปลานิลที่เลี้ยงดวย
สูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนผสมในสูตรอาหารที่ระดับ 20 เปอรเซ็นต มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยมาก
ที่สุดเทากับ 62.67 กรัม รองลงมาไดแกปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนผสมในสูตร
อาหารที่ระดั บ 30, 25 และ 0 เปอรเซ็นต ตามลํา ดับ และเมื่ อนําอัตราการรอดตายเฉลี่ ยของปลานิ ลที่ เลี้ย งดวยสูตร
อาหารที่ใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนที่ระดับแตกตางกันดังกลาวไปวิเคราะหทางสถิติ พบวา อัตราการเจริญเติบโตในแต
ละสัปดาห ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05)
คุณภาพน้ําตลอดการทดลอง
จากการทดลองตลอด 7 สัปดาห ไดทําการเก็บขอมูลวิเคราะหคุณภาพน้ําโดยมีผลการมีผลดังนี้ คาแอมโมเนีย
อยูในชวง 0.00-0.01 มิลลิกรัมตอลิตร คาไนไตรทอยูในชวง 0.0-0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ความเปนกรดเปนดางอยูในชวง
7.0-7.5 (ตารางที่ 3 )
ตารางที่ 3 คุณภาพน้ําตลอดการทดลองในระยะเวลา 7 สัปดาห

มห

าวิท
ย

าลัย

ชุดการทดลอง
แอมโมเนีย (mg/l.)
ไนไตรท (mg/l.)
คา pH
1
0.00 - 0.01
0.0 – 0.5
7.0 – 7.5
2
0.00 - 0.01
0.0 – 0.5
7.0 – 7.5
3
0.00 - 0.01
0.0 – 0.5
7.0 – 7.5
4
0.00 - 0.01
0.0 – 0.5
7.0 – 7.5
ตนทุนคาอาหาร
1. ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว ณ เดือนมีนาคม 2562
1.1 ปลาปน กิโลกรัมละ 30 บาท
1.2 กากถั่วลิลง กิโลกรัมละ 10 บาท
1.3 กากถั่วเหลือง กิโลกรัมละ 17 บาท
1.4 รําละเอียด กิโลกรัมละ 15 บาท
1.5 แปงสาลี กิโลกรัมละ 35 บาท
1.6 น้ํามันพืช กิโลกรัมละ 34 บาท
1.7 แรธาตุ กิโลกรัมละ 250 บาท
2. การคํานวณตนทุนคาอาหาร
จากการทดลองใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปน ในสูตรอาหารที่แตกตางกันที่ 4 ระดับ พบวา ตนทุนคาอาหาร
ในสูตรที่ 1 ใชกากถั่ว ลิสงที่ 0 เปอรเซ็นต มีราคาอยูที่ 26.8 บาทตอกิโลกรัม สูตรที่ 2 ใชกากถั่วลิ สงที่ 20 เปอรเซ็นต
พบวา ตนทุนคาอาหารลดลงเหลือ 25.55 บาทตอกิโลกรัม สูตรที่ 3 ใชกากถั่วลิสงที่ 25 เปอรเซ็นต พบวา ตนทุนคาอาหาร
ลดลงเหลือ 24.11 บาทตอกิโลกรัม สูตรที่ 4 ใชกากถั่วลิสงที่ 30 เปอรเซ็นต พบวาตนทุนคา อาหารลดลงเหลือ 23.61
บาทตอกิโลกรัม (ตารางที่ 4)
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30
10
17
15
35
34
250

พพ

ปลาปน
กากถั่วลิสง
กากถั่วเหลือง
รําละเอียด
แปงสาลี
น้ํามันพืช
แรธาตุ

ราคาวัตถุดิบตามปริมาณที่ตอ 100 กิโลกรัม
สูตรอาหารที่ใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปน (%)
0
20
25
30
750
600
450
300
200
250
300
425
170
221
221
450
390
345
345
385
525
525
525
170
170
170
170
500
500
500
500
รวม
2,680
2,555
2,461
2,361
26.8
25.55
24.61
23.61

ราช
ภัฏ
รำไ

ชนิดของวัตถุดิบ

ราคา
(บาท/กิโลกรัม)

รรณ
ี

ตารางที่ 4 ตนทุนคาอาหาร (บาท/กิโลกรัม) ที่ใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลในอัตราสวน
แตกตางกันที่ 4 ระดับ

ราคา/100กิโลกรัม/บาท
ราคา/1กิโลกรัม/บาท

ตารางที่ 5 น้ําหนักตัวเฉลี่ย (คาเฉลี่ย+SD) ของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงแตกตางกัน 4 ระดับ

7
8.99+0.848ns
7.42+1.182ns
9.63+0.239ns
8.86+0.562ns

าลัย

น้ําหนักตัวเฉลี่ย (กรัม)
สัปดาหที่
ชุดการทดลองที่
1
3
5
1
1.43+0.023
2.95+0.680ns 3.50+0.210ns
ns
2
1.40+0.059
1.75+0.250ns
3.75+0052ns
3
1.39+0.020
2.35+0.216ns 4.17+0.167ns
4
1.43+0.023
1.97+0.143ns 4.03+0.093ns
หมายเหตุ: คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ns ในแนวตั้งของแตละชุดการทดลอง หมายถึง
ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติท่รี ะดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

ตารางที่ 6 ความยาวตัวเฉลี่ย (คาเฉลี่ย+SD) ของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงแตกตางกัน 4 ระดับ

มห

าวิท
ย

ความยาวตัวเฉลี่ย (เซนติเมตร)
สัปดาหที่
ชุดการทดลองที่
1
3
5
ns
ns
1
4.52+0.059
5.49+0.680
5.87+0.101ns
2
4.63+0.078ns 4.88+0.073ns 5.73+0.218ns
3
4.54+0.022
5.09+0.216ns 5.89+0.324ns
4
4.54+0.034
5.16+0.143ns 5.88+0.187ns
หมายเหตุ: คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ns ในแนวตั้งของแตละชุดการทดลอง หมายถึง
ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติท่รี ะดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
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7
8.35+0.494ns
8.57+0.267ns
9.13+0.314ns
8.71+0.518ns
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ตารางที่ 7 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (คาเฉลี่ย+SD) ของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงแตกตางกัน
4 ระดับ เปนเวลา 7 สัปดาห
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (กรัมตอตัวตอวัน)
0.27+0.02
0.21+0.04
0.29+0.01
0.27+0.02

พพ

ชุดการทดลองที่
1
2
3
4

ตารางที่ 8 อัตราการรอดตายเฉลี่ย (คาเฉลี่ย+SD) ของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงแตกตางกัน
4 ระดับ เปนเวลา 7 สัปดาห

ราช
ภัฏ
รำไ

ชุดการทดลองที่
อัตราการรอดตายเฉลี่ย (เปอรเซ็นต)
1
49.33+8.33ns
2
62.67+10.07ns
3
56.00+9.80ns
4
60.00+13.86ns
หมายเหตุ: คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ns ในแนวตั้งของแตละชุดการทดลอง หมายถึง
ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติท่รี ะดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

าลัย

จากการทดลอง การใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิล อัตราการเจริญเติบโตในดานของ
น้ําหนักตัวเฉลี่ย ความยาวตัว เฉลี่ย อัตราการเจริญเติบเฉลี่ย และอัตราการรอดตายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทดลอง
7 สัป ดาห พบวา การเจริญเติบโตดานน้ํา หนักเฉลี่ยสุดท าย มี คาอยูในช วง 7.42-9.63 กรัม ความยาวเฉลี่ยอยูในช วง
8.35–9.13 เซนติเมตร อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยอยูในชวง 0.13-0.44 กรัมตอตัวตอวัน และอัตราการรอดตายเฉลี่ยอยู
ในชว ง 49.33-62.67 เปอรเซ็นต ดังนั้น การใชกากถั่วสิสงทดแทนในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลที่ระดับ 25 เปอรเซ็นต
มีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุด สอดคลองกับสุดาพร (2557) ซึ่งทําการทดลองศึกษาการเจริญเติบโตของปลานิลที่เลี้ยง
ดวยอาหารที่มีถั่วลิสงทดแทนปลาปน ซึ่งแบงการทดลองออกเปน 5 ชุดการทดลอง ชุดละ 3 ซ้ํา ประกอบดวย อาหารที่มี
ถั่วลิสงทดแทนปลาปนในอัตราสวน 0, 25, 50 และ 75 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยการทดลองนี้จะทําการเลี้ยงปลานิล
ในกระชังขนาด 1 ตารางเมตร จํานวน 5 ตัวตอตารางเมตร ทําการทดลองเปนระยะเวลา 5 เดือน ผลการทดลองพบวา
ปลานิลที่เลี้ยงดวยอาหารถั่วลิสงทดแทนปลาปนในอัตราสวน 25 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น และความยาวที่เพิ่มขึ้น
สูงสุด และจากการทดลองใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลที่ระดับ 20 เปอรเซ็นต มีอัตราการรอด
ตายเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 62.67 เปอรเซ็นต ซึ่งพบวา ลูกปลามีการตายในชวงแรก (1-2 สัปดาห) สาเหตุอาจเกิดจาก
ปลามีขนาดเล็ก และอาหารที่ใหมีขนาดใหญเกินไปหรือมีลักษณะเปนเศษผงลู กปลาจึ งไมสามารถกินไดตามต องการ
(Sashi and Ajay, 2014) หรืออาจเปนเพราะวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตอาหารที่มีขนาดใหญหรือแข็ง และวัตถุดิบ
บางชนิดอาจมีความชื้นมาก เชน กากถั่วลิสง ถาเก็บรักษาไมดีมีความชื้นสูงจะทําใหขึ้นรา ซึ่งอาจกอใหเกิดพิษจากสาร
อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) อาจทําใหปลามีอาการเบื่ออาหารและโตชาได (อาภรณ และคณะ, 2548) ดังนั้นควรเก็บ
รักษาวัตถุดิบใหดี และวัตถุดิบที่มีขนาดใหญหรือแข็งใหนํามาปนใหละเอียด ลดปริมาณน้ําที่ใส เพื่อลดความความชื้นใน
อาหาร ทําใหอาหารมีขนาดเล็กลง กรมประมง (ม.ป.ป.) สําหรับคุณภาพน้ําในการทดลองมีความเหมาะสมตอการเลี้ยง
สัตวน้ํา โดยมีคาแอมโมเนีย (NH3) ของน้ํามีคาอยูในชวง 0.00-0.01 มิลลิกรัมตอลิตร คาไนไตรท (NO2) ของน้ํามีคาอยู
ในชวง 0.00-0.25 มิลลิกรัมตอลิตร และคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของน้ํามีคาอยูในชวง 7-7.5 ซึ่งสอดคลองกับกรม
ประมง (2562) และ มินตรา (ม.ป.ป.) รายงานวาคุณสมบัติของน้ําที่เหมาะตอการเลี้ยงสัตวน้ํา ไดแก คาความเปนกรด
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เปนดาง อยูระหวาง 6.5–8.5 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในชวง 3-4 มิลลิกรัมตอลิตร อุณหภูมิน้ําอยูในชวง 19-28 องศา
เซลเซียส คาแอมโมเนียและไนไตรท ไมเกิน 0.02 มิลลิกรัมตอลิตร

ขอเสนอแนะการวิจัย

พพ

1. ผูเลี้ยงหรือเกษตรกรที่สนใจ สามารถนําผลการทดลองนี้ไปประยุกตใชเพื่อลดตนทุนได
2. ควรมีการตรวจดู ระบบน้ํา ระบบไฟฟา และระบบออกซิเจน เพื่อไมใหเกิดปญหาระหวางการทดลอง
3. ควรทําการศึกษาปลากินพืชชนิดอื่นๆ มาใชในการทดลอง เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย
ในการเลี้ยงวามีความแตกตางกันหรือไมอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ

เอกสารอางอิง

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ
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กระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-Based Learning)
เพื่อพัฒนาผูเรียนรายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ
The Effects of Project-Based Learning Management to Develop Learners of
Course Communicable and Non-Communicable Diseases

บทคัดยอ

พพ

ศิรินันท คําสี, โปรดปราน ทาศิริ, ญาดา เรียมริมมะดัน, ชนะพล สิงหศุข, ระพีพัฒน ศรีมาลา,
วรพจน ทําเนียบ, อรชุมา หนูนอย, ปรียาภรณ นิลนนท
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ราช
ภัฏ
รำไ

การศึก ษาครั้ งนี้ มี จุ ดมุ งหมายเพื่ อศึ กษาผลของการจั ดการเรี ยนรู แบบโครงการเป นฐาน (Project-Based
Learning) โดยบูรณาการรายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข ศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 สาขาวิ ชาสาธารณสุขศาสตร ที่ลงทะเบียน
รายวิชาโรคติดตอและโรคไมติด จํานวน 32 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และสมัครใจในการเรียนรูโดยการใชโครงการ รูปแบบการวิจัยการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (QuasiExperimental Design) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามประเมินทักษะการเรียนรูขั้นพื้นฐานในศตวรรษ
ที่ 21 และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Dependent
ผลการวิจัยพบวา กอนเรียนคาเฉลี่ยผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-Based Learning)
โดยบูรณาการรายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอโดยการประเมินทักษะการเรียนรูขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง (2.78±.78) และหลังการการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก (3.82±.87) ตามลําดับ หลังการ
จัดการเรียนการสอนทักษะการเรียนรูเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=-14.28 ; p=0.023) ความพึงพอใจตอการจัด
กิ จ กรรมหลัง การเรี ย นการสอนโดยใช โ ครงการเป นหลั ก นั ก ศึ ก ษามี ความพึ ง พอใจในระดั บ มากที่ สุ ด (4.68±.68)
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน, รายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ

Abstract

มห

าวิท
ย

าลัย

This study aimed to study the effects of project-based learning management by integrating
community health courses and communicable diseases and non-communicable diseases of students
in Public Health Sciences Rajabhat Rajanagarindra University. The sample group consisted of 3 2
undergraduate students in the field of Public Health, enrolled in the course of communicable diseases
and non-addicted diseases in the second semester of the academic year 2017.The selecting a sample
group that was purposive sampling and voluntary in learning by using the project. The research design
was a quasi-experimental research. The tools used in the research were questionnaires, basic learning
skills assessment in the 2 1 st century and satisfaction. Quantitative data analysis uses descriptive
statistics including number, percentage, mean and standard deviation, and dependent t-test.
The results of the study showed that before learning, the average results of the project-based
learning management were by integrating community health courses and communicable diseases and
non-communicable diseases by evaluating basic learning skills in the 21st century is moderate (2.78±.78)
and after teaching at a high level (3. 8 2±.8 7 ) respectively. After learning of cognitive skills increased
significantly (t=-14.28; p=0.023). Satisfaction with organizing activities after teaching and learning by
using the project as the main students were satisfied at the highest level (4.68±.68).
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การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางคน สรางสังคม และสรางชาติเปนกลไกหลักในการพัฒนากําลังคนให
มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางเปนสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลก
ศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสําคัญในการสรางความไดเปรียบของประเทศเพื่อการแขงขันและยืนหยั ด
ในเวทีโลกภายใตระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปนพลวัต ประเทศตางๆ ทั่วโลกจึงใหความสําคัญและทุมเทกับการพัฒนา
การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของตนใหสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ภูมิภาค และของโลก ควบคูกับการธํารงรักษาอัตลักษณของประเทศ ในสวนของประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการจัด
การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
ปจจุบันจะเห็นไดวา ระบบการศึกษาในหลายประเทศ เชน สิงคโปร เกาหลีใต ไดมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ที่เนนสรางสมรรถนะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Competencies) ซึ่งเนนใหเด็กมีทักษะการเรียนรูและ
ความคิดสรางสรรคเพื่อสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต อันเปนที่มาของ
ทิศทางในการจัดการศึกษาใหมที่เนนกระบวนการเรียนรูสําคัญกวาความรู ดวยผลการวิจัยที่พบวา การอัดขอมูลความรู
ผานการสอนเขาไปสูสมองของเด็กและเยาวชนจํานวนมากนั้น มิไดสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่สําคัญตอความคิด
สรางสรรคแตอยางใด ในทางกลับกันเด็กและเยาวชนควรมีโอกาสไดฝกฝนทักษะการเรียนรู โดยมีครูเปนผูชวยสงเสริมให
เด็กสามารถริเริ่มสรางสรรคความคิดใหมๆ ไดเอง ผานกระบวนการเรี ยนการสอนในสาระวิชาต างๆ อยา งสม่ํ าเสมอ
(ไกรยส ภัทราวาท, 2556) การเรียนรูดวยโครงงานเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนรูปแบบที่เปนการให
ผูเรียนไดลงมื อปฏิบัติจ ริงในลักษณะของการศึ กษา สํารวจ คนควา ทดลอง ประดิ ษฐคิดคน (วิ จารณ พานิ ช, 2555)
การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่เรียนผานการเรียนการสอนตามโครงการกับการเรียนการสอนแบบ
ดั้งเดิมแสดงใหเห็นวาเมื่อใชการเรียนการสอนแบบ (Project-based Learning: PBL) จะชวยเพิ่มการการจําเนื้อหาใน
ระยะยาวและชวยใหนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีกวาผูเรียนแบบดั้งเดิม ซึ่งในการทดสอบการแกปญหาและทักษะในการ
ทํ า งานร ว มกันและปรั บ ปรุ ง ทั ศนคติ ข องนั กเรีย นตอ การเรีย นรูอ ยู ในระดั บ สู ง (Strobel & van Barneveld, 2009;
Walker & Leary, 2009)
จากความสําคัญและการเรียนรูแบบใชโครงการเปนฐานผูวิจัยศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปน
ฐาน (Project-based Learning) เพื่อพัฒนาผูเรียนรายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ โดยนํากระบวนการศึกษาชุมชน
และองคความรูไปปรับใช ซึ่งจะสงผลใหผเู รียนเกิดความรูเกิดทักษะการทํางานและการแกปญหาซึ่งจะทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้นจึงไดพัฒนารูปแบบการเรียนรู แบบโครงการเปนฐานเพื่อใชในการเรียนการสอนเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับ
การทําโครงการที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ในรูปแบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและเปนประโยชนกับการเรียนการ
สอนทางดานการสงเสริมและปองกันโรคในพื้นที่ชุมชนและทองถิ่น

าวิท
ย

วัตถุประสงคของการวิจัย

มห

1. เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูกอนและหลังการใชแบบโครงการเปนฐาน (Project-based
Learning) โดยบูรณาการรายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-based Learning) โดยบูรณา
การรายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-based Learning) เพื่ อพัฒนา
ผูเรียนรายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ
ประชากร คือ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 740 คน
กลุมตัว อยา ง คือ นักศึกษาระดั บปริญ ญาตรีชั้นป ที่ 3 สาขาวิ ชาสาธารณสุ ข ศาสตร ที่ลงทะเบี ยนรายวิ ช า
โรคติ ดต อและโรคไมติดต อ จํานวน 32 คน ในภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2561 ได ม าโดยวิธี การเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-Based Learning) โดยบูรณาการรายวิชา
โรคติดตอและโรคไมติดตอ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Design) ประกอบดวย 1 กลุม คือ กลุมทดลอง (Experimental
Group) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการทดลอง (Before-After One Group Pretest-Posttest Design)
ดังนี้
คือ ทดสอบกอนเรียน และทําการประเมินทักษะการเรียนรูขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
คือ กิจกรรม Project-Based Learning ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
คือ ติดตามและใหคําปรึกษาการดําเนินงานโครงการของนักศึกษา
คือ ทําการทดสอบหลังเรียน ทําการประเมินทักษะการเรียนรูขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ

ประชากรและตัวอยาง
ประชากรนั กศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํ านวน
740 คน

าลัย

กลุมตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ที่ลงทะเบียนรายวิชาโรคติดตอ
และโรคไม ติด จํานวน 32 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปก ารศึกษา 2560 ได มาโดยวิ ธี การเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) และสมัครใจในการเรียนรูโดยการใชโครงการเปนฐาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหารายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ และสถานการณการเกิดโรค
ในปจจุบัน

มห

าวิท
ย

กลุมทดลอง

X1

X2

X3

X4

M

M

M

ระยะเวลา 16 สัปดาห

2. กิจกรรม Project Based Learning ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก
1) การนําเสนอ (การคิดและเลือกหัวขอเรื่องโครงงาน)
2) การวางแผน (การเขียนเคาโครงของโครงการ)
3) การปฏิบัติโครงงาน
4) ประเมินผลโครงการและนําเสนอ
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ราช
ภัฏ
รำไ

โดยใชมาตราประมาณคา (Rating Scale) ดังนี้
5
คะแนน หมายถึง มากที่สุด
4
คะแนน หมายถึง มาก
3
คะแนน หมายถึง ปานกลาง
2
คะแนน หมายถึง นอย
1
คะแนน หมายถึง นอยที่สุด

พพ

3. แบบประเมินทักษะการเรียนรูขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
1) การวัดประเมินทักษะความรับผิดชอบ และการปรับตัว
2) การวัดประเมินทักษะการสื่อสาร
3) การวัดประเมินทักษะความคิดสรางสรรคและความใฝรูใฝเรียน
4) การวัดประเมินทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดเปนระบบ
5) การวัดประเมินทักษะการใชขอมูลสารสนเทศและสื่อ
6) การวัดประเมินทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานรวมกัน

รรณ
ี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การกําหนดเกณฑในการตัดสินคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 5.00-4.50 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 4.49-3.50 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 3.49-2.50 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 2.49-1.50 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 1.49-1.00 หมายถึง

ทักษะการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด
ทักษะการเรียนรูอยูในระดับมาก
ทักษะการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง
ทักษะการเรียนรูอยูในระดับนอย
ทักษะการเรียนรูอยูในระดับนอยที่สุด

4. วิเคราะหความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอนดวยรูปแบบโครงการเปนหลัก โดยใชคาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจนี้เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) โดย
อางอิงตามแบบทดสอบทัศนคติของ Likert คือ กําหนดคาความรูสึกของบุคคลหรือทัศนคติตอสิ่งตางๆ 5 ระดับ โดยมี
เกณฑในการแปลความหมายดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 46)
แปลวา พึงพอใจในระดับมากที่สุด
แปลวา พึงพอใจในระดับมาก
แปลวา พึงพอใจในระดับปานกลาง
แปลวา พึงพอใจในระดับนอย
แปลวา พึงพอใจในระดับนอยที่สุด

าลัย

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50

าวิท
ย

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ผูวิจัยศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ
2. รวบรวมขอมูลแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางเครื่องโดยกําหนด

ขอบเขต

3. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่งครอบคุมตัวแปรและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

มห

งานวิจัย

4. นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out)
การตรวจหาคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจคุณภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอนดังตอไปนี้
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ผลการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

นําแบบสอบถามที่มีการนําไปใชแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยาง ที่ไมใชตัวอยางที่ใชในการวิจัย
นักศึกษาสาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีว อนามัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํ านวน 30 คน โดยการหาค า
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.84 โดยการศึกษาครั้งนี้ไดคาแอลฟาตามสูตรของครอนบาท (cronbach’s alpha coefficient)
(สุวิมล ติรกานันท, 2551)
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยไดทําการปฐมนิเทศชี้แจง เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
2. ทําการทดสอบกอนเรียน และทําการประเมินทักษะการเรียนรูขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
3. ประสานงานเครือขายชุมชนที่เปนพื้นที่เปาหมายใชในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการเปนฐาน
4. จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการเปนฐานตามแผนการจัดการเรียนรูท่สี รางขึ้นโดย
1) การนําเสนอ (การคิดและเลือกหัวขอเรื่องโครงงาน)
2) การวางแผน (การเขียนเคาโครงของโครงการ)
3) การปฏิบัติโครงงาน
4) ประเมินผลโครงการและนําเสนอ
5. ทําการทดสอบหลังเรียน ทําการประเมินทักษะการเรียนรูขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 และแบบสอบถาม
วัดความพึงพอใจ
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
1. สถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent ทําการทดสอบกอนและหลังเรียน และทําการประเมินทักษะการ
เรียนรูขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
2. วิ เคราะหขอมูลผลการเรียนรู และความพึงพอใจโดยการหาค า เฉลี่ ย ร อยละ ระยะเวลาทํา การวิ จัย และ
แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-based Learning) โดยบูรณาการ
รายวิชาอนามัยชุมชนและโรคติดตอและโรคไมติดตอ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร กอนและหลังเรียน (n=32)
กอนเรียน
𝑥̅ SD
2.78 0.78

หลังเรียน
𝑥̅ SD
3.83 0.87

t

df

p

-14.28

31

<0.023*

มห

าวิท
ย

าลัย

ทักษะการเรียนรูขั้นพื้นฐาน
ในศตวรรษที่ 21
ทักษะการเรียนรูขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
ไดแก
1) ทักษะความรับผิดชอบ และการปรับตัว
2) ทักษะการสื่อสาร
3) ทักษะความคิดสรางสรรคและความใฝรู
ใฝเรียน
4) ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิด
เปนระบบ
5) ทักษะการใชขอมูลสารสนเทศและสื่อ
6) ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการ
ทํางานรวมกัน
*p<0.05 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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รรณ
ี

จากตารางที่ 1 พบว า การเปรีย บเทีย บผลของการจั ดการเรี ยนรู แบบโครงการเป นฐาน (Project-based
Learning) โดยบูรณาการรายวิชาอนามัยชุมชนและโรคติดตอและโรคไมติดตอ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร กอนเรียนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (2.78±.78) และหลังเรียนภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (3.82±.87) ซึ่งหลังจากการเรียนการสอนผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-based
Learning) เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.023)
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมหลังการเรียนการสอนโดยใชโครงการเปนหลัก (n=32)

SD

ระดับ

4.23

.71

มาก

4.76

.62

มากที่สุด

4.86

.51

มากที่สุด

4.36
4.67

.62
.70

มาก
มากที่สุด

4.80

.60

มากที่สุด

4.73

.81

มากที่สุด

4.58
4.65

.64
.43

มากที่สุด
มากที่สุด

4.78

.56

มากที่สุด

4.68

.68

มากที่สุด

พพ

𝒙

รายการประเมิน

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชโครงการเปนหลักชวยใหผูเรียนไดฝกการคนควา
มากขึ้น
2. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชโครงการเปนหลักชวยฝกผูเรียนใหคิดเปนทําเปน
และแกปญหาได
3. นักศึกษาไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติงานจริงและเรียนรูในการแกปญหาในขณะ
ปฏิบัติงานได
4. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโครงการเปนหลักกระตุนใหเกิดการเรียนรู
5. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชโครงการเปนหลักชวยฝกใหนักศึกษามีโอกาสนํา
ความรูความสามารถและศักยภาพที่มีอยูในตัวเองออกมาใชในการปฏิบัตงิ าน
ในชุมชนได
6. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชโครงการเปนหลักทําใหนักศึกษาไดฝกการทํางาน
เปนทีม
7. กิจกรรมการจัดโครงการเรียนรูในศตววรรษที่21 ชวยใหนักศึกษาไดมีโอกาส
ฝกการคิดวิเคราะห และสังเคราะหเนื้อหาและบูรณาการความรูจากศาสตร
ดานสาธารณสุขไดตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน
8. ความนาสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชโครงการเปนหลัก
9. สามารถนํารูปแบบโครงการเรียนรูในศตววรรษที่21 ของรายวิชาโรคติดตอ
และโรคไมตดิ ตอ ไปใชปฏิบัติในการศึกษา/การทํางานไดจริง
10. นักศึกษาสามารถบูรณาการ/ประยุกตความรูตางๆที่ไดศึกษามาเพื่อใชในการ
ดําเนินกิจกรรมโครงการสรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนได
คาเฉลี่ยรวม

าวิท
ย

จากตารางที่ 2 พบวา ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมหลังการเรียนการสอนโดยใชโครงการเปนหลักนักศึกษา
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.68±.68)

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

การเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-based Learning) โดยบูรณาการ
รายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร กอนเรียน
ภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง (2.78±.78) และหลังเรียนภาพรวมอยูในระดับ มาก (3.82±.87) ซึ่งผลของการจั ดการ
เรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-based Learning) เพิ่ มขึ้ นอยางมีนัยสํ าคั ญทางสถิติ (p=0.023) สอดคลองกับ
การศึกษาของเกศณีย สัตตรัตนขจร (2557) การใชเทคนิคการสอนโดยใชกรณีศึกษารายวิชากฎหมายธุรกิจทองเที่ยว
การบริการและธุรกิจโรงแรมเปนการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํา ผลการวิจัยเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
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จากการทดสอบกอนเรียนโดยใชกรณีศึกษาและการทดสอบหลังจากการเรียนโดยใชกรณีศึกษาทั้ง 3 ครั้งเห็นวาผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบหลังจากเรียนโดยใชกรณีศึกษาสูงกวา การทดสอบที่ไมไดใชกรณีศึกษาในการเรียน อยางมีนัยสํ า คั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของประกายฉัตร ขวัญแกว และคณะ (2559) ผลของการจัดการเรียนรูแบบ
โครงการเปนฐาน Project-Based Learning (PjBL) ที่มีตอ ความคิดสรางสรรคสําหรับนักศึ กษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเลขานุการ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ไดรับการพัฒนา
คุณลักษณะความคิดสรางสรรคดวยการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน โดยใชแผนการสอนที่สงเสริมคุณลักษณะความคิด
สรางสรรคในการสอน มีคะแนนความคิดสรางสรรคหลังการประเมินสูงกวากอนการประเมินอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และพิชิต อวนไตร (2558) การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานแบบ DAPOA สําหรับการศึกษา
ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการเรียนรูแบบดาปวที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพ
เฉลี่ยอยูในระดับมาก และความพึงพอใจของผูเรียนที่ผานการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก
จากการศึกษาผลของการจั ดการเรียนรูแบบโครงการเป นฐาน (Project-based Learning) โดยบู รณาการ
รายวิชาอนามัยชุมชนและโรคติดตอและโรคไมติดตอ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร โดยการประเมินทักษะ
การเรียนรูขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 กอนและหลังเรียน กอนเรียนคาเฉลี่ยผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปน
ฐาน (Project-based Learning) ไดแก 1) ทั กษะความรับผิดชอบ และการปรั บตัว 2) ทั กษะการสื่ อสาร 3) ทักษะ
ความคิดสรางสรรคและความใฝรูใฝเรียน 4) ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดเปนระบบ 5) ทักษะการใชขอมูล
สารสนเทศและสื่อ 6) ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานรวมกัน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง หลังเรียนคาเฉลี่ย
ภาพรวมอยูในระดับมาก
ผูวิจัยสรุปไดวา จากการศึกษากระบวนการการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-based Learning) โดย
บูรณาการรายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอนั้นเปนปจจัยเสริมแรงทางสังคม เศรษฐกิจ สงผลในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะที่จํา เปนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Competencies) ซึ่ งเนนใหเด็กมีทักษะการเรียนรู
และความคิดสรางสรรค เพื่อสรางสรรคนวัตกรรม และสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งจาก
แนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิต กระแสโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ธรรมชาติของการทํางานและตลาดแรงงาน
และโครงสรางอายุประชากร เปนแรงผลักดันที่สําคัญตอความจําเปนที่จะตองมีการยกระดับทักษะการทํางานและการใช
ชีวิตอยางตอเนื่อง ความตองการก็เพื่อเริ่มตนที่ยกระดับของทักษะเชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในธรรมชาติของ
ทักษะแรงกระตุนของกิจการเพื่อใหมีความยืดหยุนมากขึ้นสงผลตอสภาพการทํางาน มีแนวโนมที่จะมีการจางงานระยะสั้น
ในตลาดสินคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของตลาดไดงาย และวัฎจักรสินคาที่สั้นลง งานอาชีพลดลงและบุคคล
ประสบกั บความเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานดีขึ้นในชวงชีวิตทํางาน สะทอ นชองวางรายไดระหวางผูมีวุฒิการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย และผูที่ไมมีวุฒิดังกลาว

ขอเสนอแนะการวิจัย

าวิท
ย

1. การดําเนินการวิจัยควรมีกลุมเปรียบเทียบเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน
(Project-Based Learning)
2. ควรมีการศึกษารูปแบบทางการเรียนเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน Project-Based Learning โดยมีองคกร
ชุมชนเปนผูมีสวนรวมเริ่มตนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปนไปตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาบริบท
ของชุมชนในการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน และเสริมสรางทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตตองมี
มุมมองแบบองครวม (Comprehensive View) ที่ครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรูทุกดาน

กิตติกรรมประกาศ

มห

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรที่สนับสนุนทุนการวิจัย และขอขอบคุณเครือขายชุมชนตํ าบล
ปากน้ํา อํา เภอบางคล า จั งหวัดฉะเชิง เทรา ที่มีสว นรว มในการจั ดกระบวนการจัดการเรี ยนรู แบบโครงการเปน ฐาน
(Project-Based Learning) เพื่อพัฒนาผูเรียนรายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ
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การศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปการศึกษา 2561
A Study of environmental factors affecting learning achievement of
vocational certificate students in area of industrial engineering Muaklek
Technical College Academic Year 2018
อัญญารัตน ประสันใจ, วัสดา ยังรอต, ทินกร อรพิพัฒนกุล
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปการศึกษา 2561 เปนการวิ จัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปการศึกษา 2561 รวม
ทั้งหมด 220 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม ประกอบดวยตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
เปนความคิดเห็นในปจจัยสภาพแวดลอม 4 ดาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคารอยละ
ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด ในปจจัยดานตัวนผูเรียน คือ
มีพฤติกรรมเลนเกมออนไลนทุกวัน รอยละ 86.36 สวนความคิดเห็นในปจจัยดานครอบครัว คือ เมื่อมีปญหาทางการเรียน
มั กจะปรึ กษาผูปกครองแค บางเรื่อง รอยละ 82.73 ในส วนของป จจั ยดา นสังคม พบว า ไมมีความคิ ดเห็ นที่สงผลต อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดเห็นในปจจัยดานสถานศึกษา แบงเปน 4 เรื่อง โดยมีระบบวิชาการ มีระดับความ
คิดเห็นมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 ลักษณะสถานศึกษา มีระดับความคิดเห็นมาก มีคาเฉลี่ย 4.03 ระบบบริการในสถานศึกษา
มีระดับความคิดเห็นมาก มีคาเฉลี่ย 3.99 และกิจกรรมสําหรับนักเรียนในวิทยาลัย มีระดับความคิดเห็นมาก มีคาเฉลี่ย
4.01
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ปจจัยสภาพแวดลอม
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This research aimed to study the environmental factors affect to learning achievement of
vocational certificate students in area of industrial engineering Muak Lek technical college, in the
academic year 2018. Survey research was conducted. The 220 samples, vocational certificate students
in area of industrial engineering Muak Lek technical college, academic year 20 18 . The questionnaire
used for collecting data, divided into two parts including general information of respondents as the
1stpart, opinions of environmental factors affecting learning achievement as the 2 ndpart. The statistics
which used for data analysis were mean, standard deviation and percentage.
The results of the research revealed the most level of opinion which the affect to learning
achievement for student environmental factor was students has behavior to play online games every
day at 86 . 3 6 percent. The family environmental factor was when the student had a problem with
learning they will had been consulting to parents for some problems at 82 . 7 3 percent. For social
environmental factors that found there was no effect to learning achievement. The educational
environmental factors were divided into 4 topics included the academic system had high satisfaction
level, mean was of 3.91, the academic characteristics had high satisfaction level, mean was of 4.03, the
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educational service system had high satisfaction level, mean was of 3.99, and the activities for students
in college had also high satisfaction level, mean was of 4.01.
Keywords: learning achievement, environmental factors
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การศึกษาไทยในปจจุบันมุงเนน พัฒนาคุณภาพประชากรในประเทศใหมีความกา วหนา จึงจําเปนตองทําให
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว รัฐบาลตองมีการลงทุนการศึกษาในดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานบุคลากร ครูผูสอน
ดานวัสดุอุปกรณหรือสื่อการสอน และสวนของการบริหารจัดการดานการศึกษา แตในความเปนจริงวัตถุประสงคที่กําหนด
ไวนั้นยังไมไดผลตามที่ตองการ เพราะผูเรียนบางคนไมไดเกิดการพัฒนาความรู ความสามารถของตนใหเปนประโยชน
อยางเต็มที่ เพราะเกิดจากการพนสภาพนักเรียน นักศึกษา การลาออก การไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด
การพัฒนาประเทศนอกจากจะพัฒนาในดานเศรษฐกิจและสังคมใหมีความเจริญกาวหนาแลวนั้นสวนที่มีความ
สําคัญอยางยิ่งก็คือ การพัฒนาคุณภาพของประชากรใหมีความกาวหนาควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพราะ
เมื่อประชากรมีคุณภาพยอมสามารถดําเนินการหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาประเทศใหเจริญไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยตองจัดและสงเสริมใหบุคคลไดพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ และประเทศก็
จะพัฒนาเจริญกาวหนาอยางเต็มที่เชนกัน (ยุทธศาสตรชาติ 2561-2580)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เมื่อนักเรียนลงทะเบียนครบ 2 ภาคเรี ยนจะตองไดรับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 1.50 เมื่อนักเรียนลงครบ 4 ภาคเรียน จะตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 1.75 โดย
เมื่อนักเรียนลงทะเบี ยนครบ 6 ภาคเรียนจะตองไดรับ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม ต่ํา กว า 2.00 จึ งจะถื อวาสํ า เร็จการศึ กษา
ซึ่งเปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตอนตนหรือเทียบเทาดานวิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคมอาเซี ยน เพื่อผลิตและพัฒนากํ าลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการ
เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการ
เรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลเรียน เทียบความรู
และประสบการณจากแหลงวิทยากร สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพ อิสระ เป นหลักสูตรที่สนั บสนุ นการ
ประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสที่ใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหตรง
ตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิ ชาชางอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 2.50-2.99 จํานวน 131 คน จากกลุมตัวอยาง 220 คน
คิดเปนรอยละ 59.55 ของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผลการเรียนที่อยูในระดับพอใชถึงดี อางจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ถือวาระดับผลการเรียนยังไมดี
มากนัก การที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนดัชนีในการชี้วัดคุณภาพทางการศึกษานั้น จึงมีผูวิจัยหลายทานไดทําการศึกษา
ถึงปจจัยที่สงผล หรือมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากที่ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของหลายๆ เรื่ อ ง พบว า ผูวิจั ยส วนใหญ จะนิยมศึ กษาป จจั ยที่ สงผลต อ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนหลัก ๆ 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยสภาพแวดลอมดานตัวผูเรียน ปจจัยสภาพแวดลอมดานครอบครัว
สภาพปจจัยสภาพแวดลอมดานสังคม ปจจัยสภาพแวดลอมดานสถานศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยจึงไดศึกษาปจจั ย
ดังกลาว ซึ่งมี ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดั บประกาศนียบัตรวิ ชาชี พ ประเภทวิชาชางอุ ตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เพื่อหาแนวทางและขอเสนอแนะในการแกไขปญหา และพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กตอไป
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เพื่อศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดยกําหนดสภาพแวดลอม
4 ดานไดแก ดานตัวนักเรียน ดานครอบครัว ดานสังคม ดานสถานศึกษา
2. ศึกษาทฤษฎีและแบบสอบถามเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
แนวทางในการตั้งคําถาม และสรางแบบสอบถาม
3. สรางแบบสอบถาม ครอบคลุมถึงปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
4. นําแบบสอบถามที่สรางไปปรึกษา กับอาจารยที่ปรึกษา ปรับและแกไขขอตามวัตถุประสงคของการวิจัย
5. นําแบบสอบถามที่ผานการแกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางอื่น จํานวน 30 ชุด เพื่อนําผลมาวิเคราะห
หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) และนําแบบทดสอบที่มีคาความเชื่อมั่นของ Cronbach’s Alpha ตั้งแต 0.7 ขึ้นไป มาใช
ในการเก็บขอมูล ซึ่งคาความเชื่อมั่นที่ไดจาการวิเคราะห มีคาเทากับ 0.726
6. ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย
7. จากการรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม ผูวิจัยจะทําการตรวจเช็คขอมูลจากแบบสอบถามดวยตนเอง
และวิเคราะหทางสถิติ ทําการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูป IBM SPSS statistics 23
8. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมดานตางๆ ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 มาวิเคราะห
โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
แลวจัดทําเลม
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

รวม

กลุมอยางมีผูที่มีอายุ 17 ปมากที่สุด
กลุมตัวอยางมีเพศชายมากที่สุด
กลุมตัวอยางมีผูที่มี จํานวนพี่นอง 2 คนมากที่สุด
กลุมตัวอยางมีผูที่เรียนในแตละสาขาเทา ๆ กัน
กลุมตัวอยางมีผูที่มี เกรดเฉลี่ย 2.51-2.99 มากที่สุด
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1
2
3
4
5

เรื่อง

าลัย

ขอที่

จํานวน
102
200
123
44
131

รอยละ
46.36
90.91
55.91
20.00
59.55

มห

ผลการวิจัยพบวา กลุมอยางมีผูที่มีอายุ 17 ปมากที่สุด จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 46.36 กลุมตัวอยางเพศ
ชายมากที่สุด จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 90.91 กลุมตัวอยางมีผูที่มี จํานวนพี่นอง 2 คนมากที่สุด จํานวน 123 คน
คิดเปนรอยละ 55.91 กลุมตัวอยางมีผูที่เรียนในแตละสาขาเทาๆ กัน จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 20.00 กลุมตัวอยาง
มีผูที่มี เกรดเฉลี่ย 2.51-2.99 มากที่สุด จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 59.55
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ขอที่

ปจจัยสภาพแวดลอม
ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์มากที่สุดในแตละดาน 4 ดาน

1

ดานตัวนักเรียน
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเลนเกมออนไลนทุกวันมากที่สุด
ดานครอบครัว
เมื่อมีปญหา กลุมตัวอยางเลือกที่จะปรึกษาผูปกครองแคบางเรื่องมากที่สุด
ดานสังคม
กลุมอยางมีเพื่อนที่มีพฤติกรรมชักชวนไมใหมาเรียนมากที่สุด
ดานสถานศึกษา
1. เรื่องระบบวิชาการ นักเรียนไดรับการสนับสนุนหรือคําแนะนําจากครู
2. เรื่องลักษณะสถานศึกษา วิทยาลัยมีโครงการชวยเหลือในเรื่องทุนการศึกษา
เพียงพอ
3. เรื่องระบบบริการในสถานศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ในวิทยบริการเพียงพอตอจํานวนนักเรียนในวิทยาลัย
4. เรื่องกิจกรรมสําหรับนักเรียนในวิทยาลัย นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกับครู
ทําใหใกลชิดกันยิ่งขึ้น

จํานวน

N
190

%
86.36

182

82.73

พพ

2

รรณ
ี

ตารางที่ 2 แสดงขอคําถามของปจจัยสภาพแวดลอมที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์มากที่สุดในแตละดาน 4 ดาน

3

54.09

3.76
3.88

0.50
0.63

3.84

0.65

3.93

0.58

ราช
ภัฏ
รำไ

4

119

ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด ในปจจัยดานตัวนผูเรียน คือ
มีพฤติกรรมเลนเกมออนไลนทุกวัน รอยละ 86.36 สวนความคิดเห็นในปจจัยดานครอบครัวคือ เมื่อมีปญหาทางการเรียน
มั กจะปรึ กษาผูปกครองแค บางเรื่อง รอยละ 82.73 ในส วนของป จจั ยดา นสังคม พบว า ไมมีความคิ ดเห็ นที่สงผลต อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดเห็นในปจจัยดานสถานศึกษา แบงเปน 4 เรื่อง โดยมีระบบวิชาการมีระดับความ
คิดเห็นมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 ลักษณะสถานศึกษา มีระดับความคิดเห็นมาก มีคาเฉลี่ย 4.03 ระบบบริการในสถานศึกษา
มีระดับความคิดเห็นมาก มีคาเฉลี่ย 3.99 และกิจกรรมสําหรับนักเรียนในวิทยาลัย มีระดับความคิดเห็นมาก มีคาเฉลี่ย
4.01

าลัย

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

จากการศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปการศึกษา 2561 สามารถสรุปประเด็นสําคัญที่สมควรนํามา
อภิปรายผลดังนี้
1. ปจจัยสภาพแวดลอมดานตัวผูเรียน ในมุมมองของพฤติกรรมการเลนเกมออนไลน และการใช Social Media
จากผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนทุกวัน และใช Social Media 10-20 ชั่วโมงตอวัน จาก
พฤติ ก รรมกล า วมาสง ผลให มี ป ญ หาทางดา นการเรี ย นอย า งแน นอน จากที่ ผูวิ จั ยไดมี โอกาสเข า ไปสั ง เกตการสอน
ในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก พบวา นักเรียนสวนใหญใชโทรศัพทมือถือ ในการเลนเกมออนไลนตลอดคาบเรียน ไมสนใจ
ในกิจ กรรมในหองเรียนหรือสิ่งที่อาจารยสอน และทางวิทยาลัยไมไดมีขอบังคับ วา หามใช โทรศั พทมือถื อในเวลาเรียน
จึงไดเกิดปญหาในเรื่องนี้ตามมา ทําใหนักเรียนไมไดรบั ความรูอยางเต็มที่ และเมื่อลงมือปฏิบัติงานก็จะทําไมไดอยางเต็ม
ความสามารถเชนกัน จึงสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ผลจากการอภิปรายพบวา สอดคลองกับงานวิจัยของนพพันธ เลิศศุภวารี (2552) ไดกลาววา ผลกระทบจาก
การเลนเกมออนไลน ตามคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สวนใหญมคี วามคิดเห็นวา การที่มีระดับผลการเรียนที่ลด
นอยลง เปนผลกระทบมาจากการเลนเกมออนไลนมากที่สุด
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2. ปจจัยสภาพแวดลอมดานสังคม ในขอคําถามที่วา “มีเพื่อนที่มีพฤติกรรมชักชวนไมใหมาเรียนหรือไม” จาก
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา มีกลุมตัวอยางที่มีเพื่อนมีพฤติกรรมชักชวนไมใหมาเรียนมากถึง 101 คน จากกลุมตัวอยาง
220 คน ถึงแมวาจะมีจํานวนรอยละ 45.91 แตก็ถือวามีจํานวนมาก กลุมตัวอยางอาจถูกเพื่อนชักชวนไมใหไปเรียน และ
ไมเขาเรียนตามเพื่อน จากการสัมภาษณปากเปลากับกลุมตัวอยางรายหนึ่งไดความวาการกระทําดังกลาวจะเกิดขึ้นในวันที่
มีคาบเรียนเพียงวิชาเดียว หลังจากเรียนคาบนั้นเสร็จสิ้นแลว ทําใหมีเวลาวางมากถึง 5-6 ชั่วโมงกอนที่วิทยาลัยจะปลอย
กลับบาน ชวงเวลาที่วางนั้นไมมีกิจกรรมใดๆ ใหทํา จนนักเรียนเกิดความเบื่อหนายที่จะมาเรียนเพียงคาบเดียวตอวัน และ
ชักชวนเพื่อนๆ ไมเขาเรียน และตองขาดเรียนในรายวิชานั้นๆ ทําใหการเรียนรูไมตอเนื่อง ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง
ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ผลจากการอภิปราย พบวา สอดคลองกับงานวิจัยของวัชรธน ขอพรกลาง (2554) ไดกล าวถึงปญหาที่วัยรุ น
สวนใหญ การคบเพื่อนนักเรียนดวยกันเปนปญหาตอการเรียนที่สําคัญขอหนึ่ง ทั้งนี้เพราะนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ มีชวงอายุอยูในระหวางชวงวัยรุน ซึ่งชวงวัยรุนจะรูสึกวาการคบเพื่อนเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะนักเรียนตองการ
มีความสัมพันธตอเพื่อน ดังนั้นกลุมของเพื่อนจะมีอิทธิพลตอนักเรียนมาก ทั้งดานพฤติกรรมและดานการเรียน นักเรียน
มักจะมีเลือกคบเพื่อนที่มีรสนิยมเดียวกัน ทัศนคติคลายคลึงกัน มีความคิดเห็ นในแนวเดียวกั น จึงทํา ใหถูกชักชวนหรื อ
ชักจูงไดงาย
3. ปจจัยสภาพแวดลอมดานสถานศึกษา เรื่องของระบบวิชาการ ในขอคําถามที่วา นักเรียนไดรับการสนับสนุน
และคําแนะนําจากครูผูสอน กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นในขอคําถามนี้นอยสุดในเรื่องระบบวิชาการ หมายความ
วากลุมตัวอยางไมคอยไดรับการสนับสนุนและคําแนะนําจากครูผูสอนมากนัก ซึ่งสอดคลองกับเมื่อปญหาทางดานการเรียน
กลุมตัวอย างเลือกที่จะปรึกษาเพื่อนมากกวา ปรึกษาครูผูสอนโดยตรง เหตุ ผลคื อ เนื่องดวยวิท ยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ในแตละแผนกวิชา มีครูผูสอนจํานวนนอย จากที่ผูวิจัยได มีโอกาสเข าไปสังเกตการสอนในวิท ยาลัยเทคนิ คมวกเหล็ ก
พบวา ครูหนึ่งคนตองรับภาระสอนหนังสือถึงคนละ 7 วิ ชา และตองรับผิดชอบงานอื่นๆ ทางดานวิชาการอีกดวย ทําให
ไมมีเวลาใหคําปรึกษากับนักเรียน ทําใหนักเรียนเลือกที่จะปรึกษาเพื่อนมากกวา ซึ่งหนาที่ของครูผสู อน คือ ทําการสอน
ตามที่โรงเรียนมอบหมาย ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร จัดทําโครงสรางรายวิชา แผนการเรียนรู ตองศึกษาเนื้อหาวิชาที่สอน
จัดทําขอสอบ ตรวจสอบขอสอบใหตามระเบียบการจัดและประเมินผล ดูแลการจัดการเรียนการสอนใหตรงตามหลักสูตร
จัดหาสื่อ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ดูแลหองเรียน หองปฏิบัตกิ าร และสุดทายคือ ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
ผลจากการอภิปราย ไมสอดคลองกับงานวิจัยของธัญศญา ธรรมิสกุล (2551) ไดกลาวถึงปจจัยสภาพแวดลอม
ภานในสถานศึกษา ดานการเรียนการสอน คือ อาจารยเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารยควรมีปฏิสัมพันธที่ดี
เปนกันเอง แสดงความสนใจตอนักเรียน นักศึกษาอยางทั่วถึง เปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษาไดซักถามขอสงสัย ใชวิธี
การสอนที่เนนผูเ รียนเป นสํ าคั ญ และเหมาะสมกั บ เนื้ อหาวิชาในหลั กสู ตรและระดั บ ผู เรี ยน มี การใช โสตทั ศนู ปกรณ
ประกอบการสอน นอกจากนี้ทางโรงเรียนควรจัดใหมีจํานวนหนังสือ ตํารา เอกสาร สื่อการสอนเพียงพอตอการศึกษา
คนควา

าวิท
ย

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห

1. ควรแกพฤติกรรมการเลนเกมออนไลน และการใช Social Media ในคาบเรี ยนของนั กเรียนโดยการจั ด
กิ จกรรมการเรียนการสอนที่ใ ช Smartphone ในการทํ ากิ จกรรม เพื่ อ เบี่ ยงเบนความสนใจของนั กเรี ยน ให สนใจใน
บทเรียนที่กําลังสอนอยู
2. ควรจัดกิจกรรม หรืออํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมยามวาง ใหนักเรียน อยางเชน หองคอมพิวเตอร
สําหรับดูภาพยนตร เลนเกม (Edutainment Zone) หรือจัดกิจกรรมแขงขัน E-sport ชิงเงินรางวัล เพื่อจูงใจใหนักเรียน
อยากมาวิทยาลัย เพื่อที่จะไดเขาเรียนและใชเวลาวางทํากิจกรรมที่วิทยาลัยจัดขึ้น
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ผลการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
The Effects of Using E-Learning to Develop Learning Achievement in Thai
Subject for Students Grade 1
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเรื่องมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีคาประสิทธิภาพไมต่ํากวา 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนที่ได
เรียนรูดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสกอนและหลังการทดลอง และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน
อิเล็ กทรอนิกสที่สรางขึ้น กลุมตัวอยางเปนนักเรียนในระดั บชั้ นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปการศึ กษา 2560
จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย
สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส การเก็บรวมรวมขอมูลโดยผู วิจัยเปนผู ดําเนิ นการสอนดวยตัว เอง
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู จํานวน 12 ครั้ง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติพื้นฐาน ได แก รอยละ
(Percentage) ค า เฉลี่ ย ( X ) ส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติ ฐานใช t - test (Dependent
Samples) และสถิ ติที่ใช ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก ค า ความตรงเชิ งเนื้ อ หา (IOC) และค าประสิท ธิ ภ าพของ
เครื่ อ งมื อ (E1/E2) ผลการวิ จัย พบวา 1) บทเรี ยนอิ เ ล็กทรอนิ กส เรื่ อ ง มาตราตั วสะกด วิ ช าภาษาไทย สํ าหรับ ชั้ น
ประถมศึ กษาป ที่ 1 มี ป ระสิ ทธิ ภ าพตามเกณฑ E1/E2 เท า กั บ 85.67/80.67 2) กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ รี ย นผ า นบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกสมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรี ยนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดั บ .01 และ 3) กลุ ม
ตัวอยางมีความพึงพอใจตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกสโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.70)
คําสําคัญ: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส, วิชาภาษาไทย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract

มห

าวิท
ย

าลัย

This research aimed 1) to create and develop e-Learning on the topic of “Spelling Section”
in Thai subject for grade 1 according to the criterion 80/80 in efficiency, 2) to compare learning
achievement before and after e-Learning class, and 3) to study the satisfaction of students after study
by e-Learning class. The samples consisted of 30 grade 1 students of secondary semester of the
academic year 2017. The research instruments were e-Learning on the topic of “Spelling Section” in
Thai subject for grade 1, achievement test, and satisfaction questionnaire of students about e-Learning
on the topic of “Spelling Section” in Thai subject for grade 1. The data collected were analyzed by
using means ( X ), standard deviation (S.D.), and dependent t-test. The finding of the study were
summarized as the following: 1) The constructed and developed digital library system on the topic of
“Spelling Section” in Thai subject for grade 1 achieves the E1/E2 of 85.67/80.67, which was higher than
the 80/80 set criterion. 2) A comparison of students’ academic achievement reveals that after learning
with e-Learning, the students showed a higher level of achievement than before studying statistically
significant difference at the .01 level. 3) Overall and by individual aspects, grade 1 students showed a
very high level of satisfaction with e-Learning in Thai subject on spelling section.
Keywords: e-Learning, Thai subject, learning achievement
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การศึกษาหาความรูในยุคขอมูลขาวสารในปจจุบันจําเปนตองอาศัยทักษะทางเทคโนโลยีเปนสําคัญ และสิ่งหนึ่ง
ที่อยูรอบตัวของเราและมีความสําคัญมาก และเปนหนึ่งในวิชาที่จะนํามาบูรณาการการสอนในศตวรรษที่ 21 ก็คือวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การที่ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถนําความรูมาใชในการพัฒนาตนเอง
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) จึงเปนทักษะที่จําเปนและสําคัญยิ่งที่ควรพัฒนาผูเรียนเปนลําดับแรกๆ ปญหา
การเรียนการสอนของประเทศเรามีอยูหลายประการ ไม วาจะมาจากผู เรียน ผูสอนและอุ ปกรณสนับ สนุนการเรี ยนรู
โดยเฉพาะปญหาการชาดแคลนครู หรือการที่มีครูไมตรงสาขาก็เปนปญหาที่พบเจอมาโดยตลอด การผลิตสื่อการเรียนรูที่
ชวยใหผูเรียนเรียนรูดวยตัวเองได จึงเปนสิ่งที่ลดชองวางในเรื่องนี้ได การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ไอซีท)ี จะมีบทบาทและมีผลกระทบตอการศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะการลดขอจํากัดทั้งดานระยะทางและเวลา ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการเรียนรู (ยืน ภูวรวรรณ, 2547: 6) มีแนวโนมที่เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูหลายอยางจะถูกผนวก
เขาดวยกัน (Convergance) อันจะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
(Hasegawa,& Kashihara, 2002; Marshallet, B., 2003: 146; He, D., 2004: 228; Jayaprakash, 2006: 72) อีกทั้ง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2544 ไดกลาวไวในหมวด 9 มาตรา 64 วา รัฐจะตองสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรูความสามารถและทักษะทางดานเทคโนโลยี เพื่อใหสามารถผลิต พัฒนาแบบเรียน
และสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 12) ดังนั้น การ
ผลิตสื่อการเรียนรู นอกจากจะชวยลดขอจํากัดและปญหาต างๆ ดังที่กลาวมาขางต นไดแล ว ยั งมีขอดีที่ จะช วยเราให
นักเรียนเกิดความสนใจ ชวยสรางบรรยากาศในหองเรียนใหสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ไมเบื่อหนาย ผูสอนไดเปลี่ยนบทบาท
จากการเป น ผู สอน (Teacher) มาเป นผูอํ า นวยความสะดวกในการเรี ยนรู (Facilitator) แก ผูเรี ยน อี ก ทั้ ง ยั งช ว ยให
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาตางๆ อีกดวย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) เป นบทเรียนคอมพิว เตอรที่อาศัยระบบอินเทอร เน็ตและนํา เทคโนโลยี
ของเว็บในการถายทอดเนื้อหา ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสสามารถศึกษาเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบออนไลน
ซึ่งเนื้อหาของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสจะนําเสนอในรูปแบบของมั ลติ มีเดีย ขอได เปรี ยบของการนํ าเสนอบทเรี ยนดว ย
ลักษณะมัลติมีเดียคือ สามารถทําใหผเู รียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรียนจากขอความเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งดานการเขาถึงขอมูลที่ตองการความสะดวก รวดเร็ว ความคงทนของขอมูล รวมทั้งสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
อยูตลอดเวลา บทเรียนอิเล็กทรอนิกสจะชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง เรียนไดตามความสามารถของตนได
ทันที ประหยัดเวลาในการสอนของครู ชวยใหนักเรียนใชเวลาใหเปนประโยชนในการหาความรูเพิ่มขึ้น ชวยแกปญหาการ
ขาดแคลนครูได จากแนวคิดดังกลาวนี้จึงเปนแรงจูงใจที่ทําใหผูวิจัยเชื่อวาการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสนาจะสงเสริมให
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ตามความสามารถ ความสนใจ และทุกที่ทุกเวลา และมีความเชื่อวาจะสามารถทําให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดขี ึ้นได
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นมานี้จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูของผูเรียนไดหรือไม โดยผูวิจัยเลือกวิชาภาษาไทยซึ่งเปนวิชาพื้นฐานสําหรั บนักเรียนทุกคน และเลือกศึกษากับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งเปนระดับที่เพิ่งเริ่มศึกษาและเริ่มตนอานและเขียน โดยจะพัฒนาทักษะในการเรียนรู
และทักษะการอาน อันเปนพื้นฐานการเรียนวิชาอื่นๆ และเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

มห

1. เพื่อสรางและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีคาประสิทธิภาพไมตํา่ กวา 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดเรียนผานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสกอนและหลังการ
ทดลอง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้น
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 174 คน
สว นกลุมตัว อยา ง ไดจากการสุมตัวอยา งแบบเจาะจง เป นนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ที่ เรีย นวิ ชาภาษาไทย เรื่อง
มาตราตัวสะกด จํานวน 30 คน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิด แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดังภาพ
ตัวแปรตาม

ตัวแปรตน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
เรือง มาตราตัวสะกด

ราช
ภัฏ
รำไ

1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ระดับความพึงพอใจ

าลัย

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครือ่ งมือที่ใชในงานวิจัยนี้ มีดังนี้
1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ประกอบการเรียน
การสอน จํานวน 5 หนวย ไดแก บทนํา แบบทดสอบกอนเรียน ใบความรูเรื่องมาตราตัวสะกด แบบฝกหัดระหวางเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียน โดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสโดยใชโปรแกรม DeskTop Author โดยมี
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคาความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ไดคาเทากับ 0.91
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน
1 ชุด เปนแบบปรนัย จํานวน 15 ขอ พบวา มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.50-1.00 มีคา ความยากงาย ตั้งแต 0.360.82 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.21-0.46 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.72
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกสจํานวน 1 ชุด เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 10 ขอ โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคา
ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ไดคาเทากับ 0.84 โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ คือ ระดับ
ความพึงพอใจ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด ระดับความพึงพอใจ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก ระดับความ
พึงพอใจ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับความพึงพอใจ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย ระดับความพึงพอใจ
1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
มาพิจารณาระดับความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาเปนดังนี้

าวิท
ย

คะแนนเฉลี่ยสูงกวา 4.50
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 1.50

นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับนอย
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด

มห

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1) ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด กอนเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที เมื่อทําแบบทดสอบครบแลว ใหบันทึกผล
การทดสอบไว
2) ดําเนินการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเรื่องมาตราตัวสะกด เปนสื่อในการเรียนรู
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตัวเอง รวมเวลาดําเนินการทั้งสิ้น 12 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที
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3) ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด หลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที เมื่อทําแบบทดสอบครบแลว ใหบันทึกผล
การทดสอบไว
4) ตรวจแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด แลวนําคะแนนที่ไดทั้งจากกอน
เรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหผลทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ดังตอไปนี้
1) หาคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกสดวยการหาคาความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) และการหาคาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ (E1/E2)
2) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด กอนและหลังเรียน โดยใช
สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t (Dependent Samples) เพื่อเปรียบ
เทียบความแตกตางของคะแนน
3) ประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ในการนํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิ จัยแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหข อมู ลออกเปน 3 ตอน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยไดหาคาความตรงเชิงเนื้อหาและหาประสิทธิภาพของสื่อ โดยคาความ
ตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ไดใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาและประเมินบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดคา ดังตาราง
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
รายการประเมิน

าลัย

รวม

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1
0.91

คาเฉลี่ยความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2
0.88

คาเฉลี่ย ( X
)
0.91

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3
0.95

จากตารางแสดงใหเห็นวา คาความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เฉลี่ยรวมเทากับ 0.91 คิดเปนรอยละ 91.0 หมายความ
วา เครื่องมือนี้มีความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ในระดับที่นําไปใชในการวิจัยได

าวิท
ย

สวนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสหรือประสิทธิภาพของสื่อ ใชเกณฑการประเมินประสิทธิภาพ
สื่อการสอน 80/80 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 58) ไดคาดังตาราง
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยการประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน
การทดสอบ
ระหวางเรียน (E1)
หลังเรียน (E2)

คะแนนเต็ม
30
15

คะแนนรวม
257
121

คะแนนเฉลี่ย
25.7
12.1

รอยละ
85.67
80.67

เกณฑมาตรฐาน
80
80

มห

จากตารางแสดงวา ประสิทธิ ภ าพของสื่อ หรื อบทเรี ยนอิ เล็ กทรอนิ กส ได คา E1/E2 เทา กั บ 85.67/80.67
หมายความวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกสนี้ไดมาตรฐานตามเกณฑ มาตรฐาน 80/80 ซึ่งอยูในเกณฑ ที่ผู วิจัยสามารถนํ า
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสนี้ไปทดลองใชในงานวิจัยนี้ได
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังเรียน
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ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการทดลองของกลุมตัวอยาง ปรากฏดังตาราง

(X )

SD

D

D2

T 30-1
/1 = .01

กอนเรียน
30
หลังเรียน
30
df = 27,  .01 = 2.261

6.45
11.38

0.91
1.00

-124

672

-19.45

พพ

n

การทดสอบ

ราช
ภัฏ
รำไ

จากตารางแสดงใหเห็นวา ผูเรียนที่ไดเรียนรูผานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

าวิท
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าลัย

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผูเรียนตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากที่ไดเรียนรูผานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อในการเรียนรู
ไดผลการประเมินดังภาพ

ภาพที่ 1 คะแนนความพึงพอใจตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

มห

จากภาพแสดงใหเห็นวา นักเรียนมีความพึงพอใจการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อการเรียนรู อยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.70) และอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน โดยดานที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดไดแก แบบฝกหัดชวยให
เขาใจเนื้อหามากขึ้น ( X = 4.90) และภาพประกอบมีสีสันสวยงาม ( X = 4.83) ตามลําดับ

332
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ที่มีคา
ประสิทธิภาพไมต่ํากวา 80/80 จากผลการวิจัยพบวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย สําหรับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 เทากับ 85.67/80.67 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย เนื่อง
ดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสนี้ไดผานการหาประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ 80/80 แลวนํามาปรับปรุงแกไข
ใหถูกตองเหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งทําใหผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นได สอดคลองกับงานวิจัยหลายงาน
ที่พัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาไทย ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ E1/E2 อาทิ งานวิจัยของ พัชรี ไชยสุข
(2559: 92) ที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรเรื่องคํายาก (ไดคาเทากับ 82.78/81.11) งานวิจัยของมานะ โสภา, พรพิมล
ยอดดงบัง และพัชรินทร พิสัยพันธุ (2559: 103) ที่พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสะกดคํา (ไดคาเทากับ
85.00/86.30) และงานวิจัยของปทมา โตอดิเทพย (2550: 86) ที่พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําควบกลํ้า
(ไดคา เทากับ 81.75/84.75) เปนตน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน หลังจากเรียนรูผานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเรื่อง
มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนผาน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องมาจากบทเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนในกระบวนการเรียนการสอน
ซึ่งประกอบไปดวย ภาพ เสียง และสีสัน ซึ่งเปนการชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และสนุกกับ
การเรียนบทเรียนดิจิทัลไดมาก เรื่องการแบงเนื้อ หา ไดมีการแบ งเนื้อหาออกเป นเรื่องๆ ชัดเจน ทําใหผูเรียนไดเรียนรู
เนื้อหาไปทีละตอน และสามารถนําไปสรุปเปนความคิดรวบยอดได อีกทั้ง ยังมีการใหผลยอนกลับแกผูเรียนโดยทันที โดย
ใชทฤษฏีทางจิตวิทยาของ Skinner ในเรื่องของการเสริมแรงและการตอบสนองที่มีการแสดงผลการทําแบบฝ กหั ดให
ผูเรียนทราบผลคะแนนไดทันที และมีเสียงที่แสดงใหทราบวาตอบถูกหรือตอบผิด นอกจากนี้ยังมีการสรุปคะแนนและมี
คํ า แสดงความชื่นชมให ผูเรีย นมีกําลัง ใจในการทําแบบฝ กหั ดอี กด วย ซึ่ งเปนไปตามทฤษฎี การเสริ ม แรงเชิ ง บวกของ
Skinner อี กทั้งบทเรียนอิเล็กทรอนิกสนี้ไดผานการหาประสิ ทธิ ภ าพ ได คา เท า กั บ 85.67/80.67 เป นไปตามเกณฑ ที่
กําหนดคือ 80/80 แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสมกับนักเรียน ทําใหผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้ น ฉะนั้น การนํา เทคโนโลยีทางดานคอมพิว เตอรมาประยุกต และพัฒนาเปนบทเรี ยนอิ เล็กทรอนิกสให กับผู เรียนนี้
นับเปนวิธีการสอนที่นํามาใชชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดมาก มีงานวิจัยมากมายที่พัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาภาษาไทยเรื่องตางๆ สําหรับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียน อาทิ งานวิจัยของชมพูนุช เพชรหับ (2556:
120) ที่พัฒนาบทเรียนคอมพิว เตอรชว ยสอน เรื่อง คํา พอ ง สําหรับนั กเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบว า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ
งานวิจัยของคํามี ลุงนาม (2553: 134) ที่พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการแจกลูกสะกดคํา สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคลองงานวิจัยของมานะ โสภา, พรพิมล ยอดดงบัง และพั ชรินทร พิสัยพันธุ (2559: 32) ที่พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชแนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง เรื่อง การสะกดคํา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิ วเตอรสูงกว าก อนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่ไดเรียนรูผานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากผูเรียนมีความคิดเห็นวาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสมีความเหมาะสมในการนํา
มาใชในการเรียนการสอน เพราะชอบสีสัน เสียง และภาพประกอบบทเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมาก
ยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้การที่ผูเรียนและผู สอนไดมีปฏิสัมพันธ กับ สื่ อการเรีย นการสอนที่ แปลกใหม ทําใหไม รูสึกเบื่อ หนา ย
เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียนมากขึ้นดวย อีกทั้งบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไดผานการตรวจสอบความเหมาะสม
โดยผูเชี่ ยวชาญกอนนําไปทดลอง จึงทํา ใหบ ทเรียนมีป ระสิทธิภาพ ดวยเหตุผลดังกลาว นาจะสงผลให ผลการประเมิ น
ความพึงพอใจของผูเรียนโดยรวมและความพึงพอใจรายดานอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของมยุรี คุมขํา
(2553: 145) ที่พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง
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การแตงบทรอยกรอง สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 1 ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของปทมา โตอดิเทพย (2550: 88)
ที่พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย เรื่อง คําควบกลํ้า
สํา หรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก และสอดคล องกั บ งานวิจัยของนันทศิริ ศิริมั่งมูล
(2552: 110) ที่พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ไ มตรงตาม
มาตราตัวสะกด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
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จากผลการวิจัยที่พบวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกสสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได แมจะให
นักเรียนไดเรียนรูผานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ดวยตัวเอง โดยมีครูเปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการเรียนรู หรือเป น
ผูคอยใหคําแนะนํานักเรียนเทานั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา ครูผสู อนสามารถนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกสมาเปนสื่อสําหรับนักเรียน
ศึกษาเพิ่ มเติมดวยตนเองเปนรายบุคคลได อาทิ นั กเรียนที่สามารถเรียนรูไดไวกว าเพื่อนคนอื่นๆ หรือแมแตนักเรียน
ที่ตองการการทบทวนหรือฝกฝนมากเปนพิเศษ เปนตน เพียงแตวายังตองมีครูเป นผูคอยใหคําแนะนําหรือคอยอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูใหกับผูเรียนอยู สามารถนําไปปรับใชในหองเรียนไดตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม
สวนขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยเห็นวา ควรนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไปศึกษากับกลุมตัวอยางที่มี
สถานภาพตางๆ กัน เชน เพศ ระดับอายุ ชวงชั้น วิชา เปนตน ซึ่งอาจจะไดผลการวิจัยที่นาสนใจวา ปจจัยเหลานั้นสงผล
ตอการศึกษาผานบทเรีย นอิเล็กทรอนิกสหรือไม อยางไร เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาพัฒนาบทเรียนอิ เล็ กทรอนิกส หรือ
พัฒนาออกแบบเปนแหลงการเรียนรูที่มีการรวบรวมบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่มีคุณภาพครบทุกกลุมสาระการเรียนรูตอไป

มห

าวิท
ย

าลัย

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ:
พัฒนาคุณภาพวิชาการ.
_______. (2545). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2545. กรุงเทพฯ: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
คํามี ลุงนาม. (2553). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง การแจกลูก
สะกดคํา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.
ชมพูนุช เพชรหับ. (2556). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง คําพอง
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ.
นันทศิริ ศิริมั่งมูล. (2552). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา
ตัวสะกด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนบานหนองหง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม.
ปทมา โตอดิเทพย. (2550). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย เรื่อง
คําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พัชรี ไชยสุข. (2559). บทเรียนคอมพิวเตอรเรื่องคํายาก วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1.
รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานการวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ กลุมระดับชาติ
ดานการศึกษา. 3(2): 343-355.
มยุรี คุมขํา. (2553). บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง การแตงบทรอยกรอง
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 3). วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.
มานะ โสภา, พรพิมล ยอดดงบัง และพัชรินทร พิสัยพันธุ. (2559). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใช
แนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง (Brain-Based Learning: BBL)
เรื่อง การสะกดคํา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3. วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ. 3(3): 28.33.
334
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

ยืน ภูวรวรรณ. (2547). ไอซีทีเพื่อการศึกษา. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ:
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี.
Hasegawa, S. & Kashihara, A. (2002). An e-learning library on the web. Proceeding of the
International Conference on Computer in Education (ICCE’02). IEEE.
He, D., Mao, M., & Peng, Y. (2004). DiLight: A Digital Library based e-learning environment for
Learning digital libraries. University of Pittsburgh: School of Information Science.
Jayaprakash, A. & Venkatramara, R. (2006). Role of digital libraries in e-learning. DRTC Conference on
ICT for Digital Learning Environment. Bangalore: DRTC.
Marshallet, B., Zhang, Y. & Shen, R. (2003). Convergence of knowledge management and learning:
The get smart experience. University of Arizona, Virginia Polytechnic and State University
and Villanova University.

335
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รรณ
ี

โมเดลอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
Model of the Identity of students at Thailand National Sport University
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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อการตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของโมเดลอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ระดับ
ปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 จํานวน 240 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประเมินคา วิ เคราะหอ งคป ระกอบเชิ งยื นยัน โดยวิธี Maximum Likelihood (ML) สถิติ ที่ ใช ในการ
ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวบงชี้กับขอมูลเชิงประจักษคือ คาไค-สแควร คาไค-สแควรสัมพัทธ ดัชนี NFI
ดัชนี GFI ดัชนี AGFI และคา RMSEA
ผลการวิจัยพบวา องคประกอบอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประกอบดวย
3 องคประกอบ และ 24 ตัวบงชี้ ดังนี้ (1) ทักษะดี 8 ตัวบงชี้ (2) ความมีน้ําใจนักกีฬา (SM) 10 ตัวบงชี้ (3) พัฒนาสังคม
6 ตัวบงชี้ และการตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของตัวบงชี้ ความสําเร็จในการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
ของสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี โดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา โมเดลมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดี จากคาไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 248.25 (p-value เทากับ 0.465) คาไคสแควรสัมพัทธ มีคาเทากับ 1.09 คาดัชนีความสอดคลองสัมพันธ มีคาเทากับ 0.97 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน มีคา
เทากับ 0.92 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว มีคาเทากับ 0.90 และ คา RMSEA มีคาเทากับ 0.01
คําสําคัญ: การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน, อัตลักษณ, นักศึกษา

Abstract

มห

าวิท
ย

าลัย

The purpose was testing quality congruence of the Identity of students at Thailand National
Sport University Chonburi Campus. The Samples of 240 were Stratified Random Sampling from
Student’s Thailand National Sport University Chonburi Campus.in Academic Years 2019. The instrument
was related the Questionnaire Rating Scale. Data were analyzed with Confirmatory Factor Analysis by
Maximum Likelihood (ML) Statistics were used to Determine the harmony of the indicator with the
Empirical data: Chi-Square ,Chi-Square relative index, NFI,GFI, AGFI and RMSEA.
It was found that: The Identity of students at Thailand National Sport University Chonburi
Campus. consisted 3 components and 24 indicators including ( 1) 8 indicators of the Good Skill
components, ( 2) 10 indicators of the Sportsmanship components, ( 3) 6 indicators of the Social
development components, The quality congruence testing of the indicators with Confirmatory Factor
Analysis revealed a high goodness of fit of the model. Chi - Square was 248.25 (p-value was 0.465)
Chi-Square relative index was equal to 1.09 Normal Fit Index (NFI) was 0.97. Goodness of fit index (GFI)
was 0.92. Adjust goodness of fit index (AGFI) was 0.90. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
was 0.01
Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Identity, students
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มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรจี ัดการศึกษาในระดับระดับอุดมุงผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดาน
ศาสตรการกีฬา คือ พลศึกษา สุขศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรสุขภาพ การจัดการกีฬา นันทนาการและ
บุคลากรในดานที่เกี่ยวของใหมีคุณภาพที่ดีและนําความรูความสามารถที่ไดจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี ไปประกอบวิชาชีพในระดับผูชํานาญเฉพาะทางพลศึกษา กีฬาและสงเสริมสุขภาพได อีกทั้งยังสงเสริม
การวิจัยและพัฒนาองคความรู นวัตกรรม ดา นศาสตรการกีฬา ใหบริการวิ ชาการแก สังคม ทะนุบํ ารุงศิ ลปวัฒนธรรม
การละเลนพื้นบา นและกีฬาไทย และสงเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตละ
บุคคล โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติไดกําหนดผลผลิตของแผนยุทธศาสตร ในปรัชญาที่วา “พลศึกษาและกีฬ า
พัฒนาคน พัฒนาชาติ ”และกํา หนดอัตลักษณนักศึ กษาของมหาวิทยาลัยการกี ฬาแหงชาติ “ทักษะดี มีน้ํา ใจนั กกี ฬ า
พัฒนาสังคม” 1) ทักษะดี คือ การมีความรูความสามารถและมีทักษะในดานวิชาชีพ 2) มีน้ําใจนักกีฬา คือ การเคารพตอ
กฎระเบียบ การเปนผูนําและผูตามที่ดี รูแพ รูชนะ รูอภัย 3) พัฒนาสังคม คือ การมีจิตสาธารณะ ชวยเหลือ ชี้นํา ปองกัน
และรวมแกปญหาสังคม (มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ, 2562)
อัตลักษณ เปนผลที่เ กิดแกนั กศึก ษาตามปรัชญาวิสัยทั ศน พั นธกิ จ วั ตถุ ป ระสงค ของการจั ดตั้ งสถานศึ กษา
ตามความตั้งใจของสถานศึกษาสามารถสรางอัตลักษณใหมๆ ใหเกิดขึ้น ดวยการสรางอัตลักษณใหมีความโดดเดน แตกตาง
จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามบริบท ซึ่งจําเปนตองเสริม สรางอัตลักษณสูสังคมและกลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัยเพื่ อ
แสดงอัตลักษณ (Identity) ความรูสึกนึกคิดของบุคคลอื่นที่มีตอตนเอง ซึ่งจะเกิดขึ้น “ความเหมือน” (similarity) และ
“ความแตกตาง” (difference) ระหวางคน โดยความเหมือนและความแตกตางเปนเรื่องการปฏิสัมพันธทางสังคม (social
interaction) ซึ่งอัตลักษณนั้นแบงได 2 ประเภท ไดแก อัตลักษณของบุคคล (individual identity) คือ อัตลักษณที่เนนถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล และอัตลักษณรวม (collective identity) คือ อัตลักษณที่สมาชิกในกลุมมีเหมือนกันทั้งนี้ใน
ความเปนจริง ซึ่งทั้ง 2 ประเภท ไมสามารถแยกความแตกตางระหวางความเปนกลุมและความเปนบุคคลไดอยางเด็ดขาด
เนื่องจากทั้งสองเปนกระบวนการเดียวกัน นั่นคือ ความเปนตัวตนของบุคคลกับการเปนสมาชิกของกลุม ถึงแมวาจะแยก
บุคคลออกจากกลุมก็ตาม แตอัตลักษณเปนเรื่องสังคมไมใชเปนเรื่องของการกําหนดตนเองได (ปรีชา คุวินทรพันธ, 2548;
ราชบัณฑิตยสถาน, 2554; วาสนา รมโพธิ์, โกวัฒน เทศบุตร และสุพรรณี เหลือบุญชู, 2561; Brown, 2004) ในวิชาชีพ
พลศึ ก ษาและกีฬ า อั ตลั ก ษณมีค วามสํ า คั ญ ต อ ความมั่ น คงต อ วิ ช าชี พ กล า วคื อ การมี อั ต ลั ก ษณ ดี ย อ มส ง ผลดี ต อ
ภาพลักษณที่ดีตอวิชาชีพพลศึกษาและกีฬาไดอยางชัดเจน การแสดงออกถึงอัตลักษณที่โดดเดน จะทําใหมหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ เปนที่รูจัก ทํา ใหองคกรประสบผลสําเร็จนักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคข องวิ ชาชีพไดในทุก
สถานการณ ตามเอกลักษณที่วามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เปนมหาวิทยาลัยด านศาสตร การกี ฬา โดยอัตลั กษณ
นักศึกษาจะสามารถพัฒนาไดจากสภาพแวดลอมและประสบการณการศึกษาของมหาวิทยาลัย Meagan. et al., (2019)
ดว ยเหตุผลดังกลา ว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโมเดลองคป ระกอบเชิ งยืนยันอัตลักษณ นักศึกษามหาวิทยาลั ย
การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลอัตลักษณ ทักษะดี มีน้ําใจนักกีฬา พัฒนา
สั ง คม นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห ง ชาติ วิ ทยาเขตชลบุ รี มี ค วามเหมาะสมกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ อ ย า งไร
โดยทําการศึกษากับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุข ภาพ และคณะศิลปศาสตร เพื่อจะ
นําไปพัฒนาอัตลักษณข องนักศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพและบริบทของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
ไดอยางแทจริง

วัตถุประสงคของการวิจัย

มห

1. เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
กับขอมูลเชิงประจักษ

337
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีดําเนินการ

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

ประชาการที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2562 จํานวน 524 คน และกลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหในขั้นตอนนี้ จําเปนตองใชกลุมตัวอยาง
ที่มีขนาดใหญพอสมควรโดยใชกฎแหงความชัดเจน ที่ Hair et al., (2013) ไดแนะนําไววาในการวิเคราะหองคประกอบ
ควรมีอัตราสวนระหวางกลุมตัวอยางตอตัวแปร ไมควรนอยกวา 10:1 การวิจัยครั้งนี้กําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางตอตัวแปร
เปน 10:1 ซึ่งมีตัวแปรสังเกตุไดทั้งหมด 24 ตัวแปร รวมเปนกลุมตัวอย าง 240 คน ซึ่งไดมาจากการสุ มตั วอยางแบบ
แบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยตามคณะที่ศึกษาเปนคณะศึกษาศาสตร 80 คน คณะวิทยาศาสตร การกีฬา
และสุขภาพ 80 คน และคณะศิลปศาสตร 80 คน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดนําตัวแปรมาจากอัตลักษณของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ และนํามาสรางเปนตัว แปรสังเกต ซึ่ง
องคป ระกอบทักษะดี มีตัวแปรสังเกตได จํานวน 8 ตัวแปร ประกอบดว ย 1) ทั กษะการสอน 2) ทั กษะการแก ปญหา
3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะการสื่อสาร 5) ทักษะการจัดการ 6) ทักษะกีฬาและการออกกํา ลังกาย7) ทั กษะการใช
เทคโนโลยี และ 8) ทักษะผูนํา องคประกอบความมีน้ําใจนักกีฬา มีตัวแปรสังเกตได จํานวน 10 ตัวแปร ประกอบดวย
1) ความรูแพ 2) รูชนะ 3) รู อภัย 4) ความยุติธรรม 5) ความมีวินัย 6) ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 7) ความสามัคคี 8) ความ
อดทนอดกลั้น 9) ความอ อนนอมถอมตน และ10) ความมีมารยาท และองคประกอบพัฒนาสัง คมมี ตัวแปรสังเกตได
จํานวน 6 ตัวแปร ประกอบดวย 1) จิตสาธารณะ 2) จิตสํานึกชุมชน 3) การสรางความสัมพันธ 4) ตระหนักในคุณคาของ
ทุนทางสังคม 5) การเสริมสรางพลังทางสังคม 6) การบูรณาการทางสังคม รวมทั้งสิ้น 24 ตัวแปร (กฤติยา อนุวงศ สุรสิทธิ์
วชิรขจร, 2560; ธิษณะ ชอบธรรม, 2558; วิจารณ พานิช, 2555; สนธยา พลศรี, 2553)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในในการวิจัยเปนแบบสอบถามโมเดลอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
ชลบุรี การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) มีคาดัชนี IOC อยูระหวาง 0.60-1.00 มีคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
นํ าไปทดลองกับนักกีฬาที่ไมใชกลุมตัวอยางจํา นวน 30 คน โดยใชสูตรสัมประสิท ธ สหสั มพั นธ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha coefficient) ไดคาเทากับ 0.87 การตรวจสอบความเหมาะสมของตั วแปรที่ใช ในการวิ เคราะห
องคประกอบ โดยใชคา Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy มีคาเทากับ .910 และคา Bartlett's
Test of Sphericity p-value =.000 จึงสรุปไดวา ตัวแปรมีความเหมาะสมในการวิเคราะหองคกอบดีมาก
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหอ งคป ระกอบเชิง ยืนยันอั นดับ ที่ สองโมเดลอั ตลักษณนักศึ กษามหาวิ ทยาลั ยการกี ฬาแห งชาติ
วิท ยาเขตชลบุ รี เพื่ อ ตรวจสอบโมเดลอั ตลั ก ษณ นั ก ศึ กษามหาวิ ทยาลั ย การกี ฬ าแห ง ชาติ วิ ท ยาเขตชลบุ รี โดยวิ ธี
Maximum Likelihood (ML) สถิติสําคัญที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวบงชี้กับขอมูลเชิงประจักษ
คือ คาไค-สแควรสัมพัทธ (Chi-Square /df) ดัชนี NFI (Normal Fit Index) ดัชนี GFI (Goodness of Fit Index) ดัชนี
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) และคา RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation)

ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 คาดัชนีความกลมกลืนของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองโมเดลอัตลักษณนักศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
ดัชนีความกลมกลืน

มห

p-value
ไค-สแควรสัมพัทธ
NFI

กอนปรับแก
คาสถิติที่ได
สรุปผล
0.038
ไมกลมกลืน
1.16
กลมกลืนดี
0.96
กลมกลืนดี

หลังปรับแก
คาสถิติที่ได
สรุปผล
0.465
กลมกลืนดี
1.00
กลมกลืนดี
0.97
กลมกลืนดี
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.91
0.89
0.02

กลมกลืนพอใชได
ไมกลมกลืน
กลมกลืนดี

0.92
0.90
0.01

กลมกลืนพอใชได
กลมกลืนพอใชได
กลมกลืนดี

รรณ
ี

GFI
AGFI
RMSEA

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองโมเดลอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี พบวา คา ไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 290.03 (p-value เท า กั บ 0.038)
ชั้นแหงความเปนอิสระ (degrees of freedom) มีคาเทากับ 249 คาไค-สแควรสัมพัท ธมีค าเทากับ 1.20 และคา ดัชนี
ความสอดคลองสัมพันธ (NFI) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว
(AGFI) มีคาเทากับ 0.96 ,0.91 และ 0.89 ตามลําดับ และคา RMSEA มีคาเทากับ 0.02 โดยมีคาไค-สแควร (Chi-square)
และค าดัชนี วั ดระดับ ความกลมกลื น ที่ป รับ แกแ ลว (AGFI) ยั ง ไม สอดคล อ งกลมกลื นจึ ง นํา โมเดลอั ตลั กษณ นั กศึ กษา
มหาวิ ทยาลัยการกีฬ าแหงชาติ วิ ทยาเขตชลบุ รี ไปปรั บแก พบวา คา ไค-สแควร (Chi-square) มี คาเทา กับ 248.25
(p-value เทากับ 0.465) ชั้นแหงความเปนอิสระ (degrees of freedom) มีคาเทากับ 247 คาไค-สแควรสัมพัทธมีค า
เทากับ 1.09 และคาดัชนีความสอดคลองสัมพันธ (NFI) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลื น (GFI) รวมทั้ งคาดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.97, 0.92 และ 0.90 ตามลําดั บ และค า RMSEA มีคา เท ากั บ 0.01
จึงสรุปวา โมเดลการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับแรกขององคประกอบทักษะดีของโมเดลอัตลักษณนักศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
องคประกอบ

b
0.53
0.63
0.49
0.52
0.41
0.66
0.56
0.79

าลัย

1. ทักษะการสอน
2. ทักษะการแกปญหา
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะการสื่อสาร
5. ทักษะการจัดการ
6. ทักษะกีฬาและการออกกําลังกาย
7. ทักษะการใชเทคโนโลยี
8. ทักษะผูนํา
**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

น้ําหนักองคประกอบ
B
SE
0.61
0.04
0.65
0.07
0.56
0.06
0.59
0.06
0.47
0.06
0.61
0.08
0.62
0.07
0.55
0.07

t
10.18**
8.32**
7.37**
7.74**
6.33**
7.88**
7.98**
7.31**

R2
0.11
0.12
0.09
0.10
0.05
0.09
0.11
0.08

าวิท
ย

จากตารางที่ 2 แสดงคาน้ําหนักของตัวแปรสังเกตได พบว า มีคาเปนบวกทั้งหมด และมีนัยสํ าคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01 ทุกตัว โดยตัวแปรสังเกตไดที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ทักษะการแกปญหา มีคาน้ําหนัก
องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.65 รองลงมาคือ ทักษะการใชเทคโนโลยี มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.62
และทักษะกีฬาและการออกกําลังกาย และทักษะการสอนมีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน เทากับ 0.61
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับแรกขององคประกอบความมีน้ําใจนักกีฬาของโมเดลอัตลักษณ
นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
องคประกอบ

มห

1. ความรูแพ
2. ความรูชนะ
3. ความรูอภัย

น้ําหนักองคประกอบ
B
SE
0.59
0.05
0.64
0.07
0.63
0.07

b
0.55
0.63
0.61

t
10.37**
8.09**
7.99**
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R2
0.09
0.10
0.10
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.58
0.49
0.43
0.38
0.56
0.58
0.50

0.07
0.07
0.07
0.06
0.05
0.06
0.05

7.50**
6.56**
5.87**
5.22**
7.30**
7.47**
6.71**

0.09
0.04
0.04
0.04
0.10
0.09
0.08

รรณ
ี

0.54
0.48
0.43
0.31
0.40
0.51
0.39

พพ

4. ความยุติธรรม
5. ความมีวินัย
6. ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
7. ความสามัคคี
8. ความอดทนอดกลั้น
9. ความออนนอมถอมตน
10. ความมีมารยาท
**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ราช
ภัฏ
รำไ

จากตารางที่ 3 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ พบวา มีคาเปนบวกทั้งหมด และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทุกตั ว โดยตั วแปรสังเกตไดที่มีน้ําหนักความสํา คัญมากที่ สุด 3 อั นดับ แรก คื อ ความรูชนะ มี คาน้ํ าหนักองคประกอบ
มาตรฐานเทากับ 0.64 รองลงมาคือ ความรูอภัย มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.63 และความรูแพ มีคา
น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.59
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองขององคประกอบพัฒนาสังคมโมเดลอัตลักษณนักศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
องคประกอบ

1. จิตสาธารณะ
2. จิตสํานึกชุมชน
3. การสรางความสัมพันธ
4. ตระหนักในคุณคาของทุนทางสังคม
5. การเสริมสรางพลังทางสังคม
6. การบูรณาการทางสังคม
**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

น้ําหนักองคประกอบ
B
SE
0.42
0.08
0.56
0.08
0.60
0.08
0.60
0.08
0.61
0.09
0.45
0.14

b
0.42
0.45
0.45
0.48
0.50
0.67

R2

t
10.50**
5.35**
5.53**
5.53**
5.58**
4.80**

0.08
0.15
0.19
0.18
0.18
0.06

าลัย

จากตาราง 4 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ พบวา มีคาเปนบวกทั้งหมด และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทุกตัว โดยตัวแปรสังเกตไดที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การเสริมสรางพลังทางสังคม มีคาน้ําหนัก
องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.61 รองลงมาคือ ตระหนักในคุณคาของทุนทางสังคม และ การสรางความสัมพันธ มีคา
น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.60

าวิท
ย

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลอัตลักษณนักศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
องคประกอบ

มห

b
GS
0.89
SM
0.92
SD
0.83
**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

น้ําหนักองคประกอบ
B
SE
0.95
0.12
0.98
0.10
0.89
0.15

t
7.49**
9.89**
5.43**

R2
0.94
0.98
0.85

จากตาราง 5 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ พบวา มีคาเปนบวกทั้งหมด และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทุกตัว โดยดานที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ ความมีน้ําใจนักกีฬา (SM) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รรณ
ี

0.98 รองลงมาคือ ทักษะดี (GS) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.95 และพัฒนาสังคม (SD) มีคาน้ําหนัก
องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.89
ตารางที่ 6 คาความเที่ยงของตัวแปรแฝง (construct reliability, ρc) ของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สอง
ตัวแปรแฝง
GS
SM
SD

พพ

ความเที่ยง (ρc)
0.80
0.80
0.71

สรุปและอภิปรายผล

ราช
ภัฏ
รำไ

จากตารางที่ 6 แสดงคาความเที่ยงของตัวแปรแฝง พบวา องคประกอบทักษะดี (GS) และองคประกอบความมี
น้ําใจนักกีฬา (SM) มีคาความเที่ยงสูง (ρc = 0.80) และพัฒนาสังคม (SD) องคประกอบความมีน้ําใจนักกีฬา มีคาความ
เที่ยงสูง (ρc = 0.71)

มห

าวิท
ย

าลัย

โมเดลอั ตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลั ยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุ รี สอดคล องกลมกลืนกั บขอมูลเชิ ง
ประจักษ เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบมีคาเปนบวกทั้งหมด และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว ดาทิวา
พันธนอย, ปกรณ ประจันบาน และชํานาญ ปาณาวงษ (2557) พบวา รูปแบบปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตออัตลักษณของ
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามสมมติฐานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งโมเดลอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี สามารถอภิปรายไดดังนี้
1. องคประกอบทักษะดี
นั กศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิ ทยาเขตชลบุ รี เปนผูที่มีทักษะดีประกอบไปดวย ทั กษะการสอน
ทักษะการตัดสิน ทักษะทางปญญา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการ ทักษะการออกกําลังกายและกีฬา ทักษะการใช
เทคโนโลยี ทั กษะผูนํา ซึ่งทักษะที่กล าวมานั้น เปน ทักษะที่ เกี่ยวข องกั บ การกีฬาและเป นทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง
เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ผองศรี วาณิชยศุภวงศ, วุฒิชัย เนียมเทศ และณัฐวิทย พจนตันติ (2559) กลาววา การพัฒนา
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญสําหรับนักศึกษาในยุคนี้ ประกอบดวย 1) ทักษะดานการ
เรียนรูและนวัตกรรม 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ นอกจากทั กษะการเรี ยนรูใน
ศตวรรษที่ 21แลวนั้น การพัฒนาใหนักศึกษาสามารถดํารงชีวิตและยืนหยัดในโลกอนาคตไดอยางมีความสุขทั้งดานการ
ดําเนินชีวิต และดานหนาที่การงาน สามารถปรับตัวใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนในศตวรรษนี้ สามารถเอาตัวรอด
เปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม สอดคลองกับศิริวรรณ สุขดี และณรงค คําจันทร (2554) พบวา คุณลักษณะที่เปนจริง
และที่พึงประสงคของครูพลศึกษาในทัศนะของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา ประกอบดวย ดานการสอนวิธีสอนและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ คุณธรรมจริยธรรม และXiaofen et al., (2017) พบวา อัต
ลักษณของครูพลศึกษา ประกอบดวย ความสามารถในการสอนกีฬา การวัดประเมินผล ความสามารถในการสื่อสารและ
การใชภาษา และความสามารถเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย และ Okseon and Kihee (2016) การพัฒนาอัตลักษณของ
ครูพลศึกษา พบวา ควรมีอัตลักษณการสอน การจัดการสิ่งการอํานวยความสะดวก และการใชหลักสูตรวิธีการที่จะชวย
PCTs เปลี่ ย นประสบการณ ก ารเรี ย นรู ที่ ห ลากหลาย สอดคล อ งกั บ สุ ภั ช ฌาน ศรี เ อี่ ย ม (2554) พบว า นั ก ศึ ก ษา
ในสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาการ ประกอบดวย การเตรียมตัวเพื่ออาชีพ การมีทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี การ
เรียนรูอยางตอเนื่อง
2. องคประกอบความมีน้ําใจนักกีฬา
ความมีน้ําใจนักกีฬาเปนแนวคิดที่หลอมเจตคติความเชื่อ และคานิยมในการดําเนินชีวิตในสังคม เปนแนวคิดที่
ระบุวาสิ่งใดเปนสิ่งที่ผิดหรือการกระทําใดถูก ซึ่งนับไดวาเปนคุณธรรมจริยธรรมที่เราควรยึดถือปฏิบัติในการอยูรวมกันใน
สังคม และควรปลูกฝงใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลไมวาจะเปนนักกีฬา ผูดู หรือแมกระทั่งบุคคลทั่วไปก็ควรที่จะไดรับการปลูกฝง
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ในเรื่องความมีน้ําใจนักกีฬาดวยเชนกัน ดังนั้น น้ําใจนักกีฬาจึงควรมีไดในบุคคลทุกประเภท ซึ่งหากจะกลาวถึงในเรื่องของ
คุณธรรมจริยธรรมนั้นมีอยูขอหนึ่งที่ควรจะสงเสริมใหมีการปลูกฝงขึ้นในตัวบุคคล ไดแก การรูแพรชู นะรูอภัย รวมทั้งการ
ตอสู และการแขงขันกันดวยวิถีทางการกีฬา (Play the games) อยางเต็มความสามารถเคารพในกติกาและยอมรับใน
การตัดสินโดยไมมีขอโตแยง น้ําใจนักกีฬา มิไดมีอยูในวงจํากัดเฉพาะในการแขงขันกีฬาเทานั้นยังรวมไปถึงการนําคุณธรรม
ขอนี้ไปใชในชีวิตประจําวันและในสังคมดวย (กองสงเสริมพลศึกษาและสุขภาพ, 2552; พิชัย ผิวคราม, นาฏยา นิลทจันทร,
มลิวัลย ผิวคราม และวัฒนา สุทธิพันธ, 2561) เปาหมายการเรียนพลศึกษาตองการพัฒนาใหผูเรียนมีความพรอมทั้งทาง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณสังคม และสติปญญา ไดฝกประสบการณการเขาไปมี สวนรวมในสังคมทั้ งกิจกรรมการออก
กําลังกายและการเลนกีฬา ในทางพลศึกษานั้นไดจําลองการอยูและการทํางานรวมกันในสังคมมาใหผูเรียนไดรูจัก และ
เรี ยนรู ถึ งบทบาทหนา ที่ความรับ ผิ ดชอบของตนเองในสัง คม และช วยให ส ามารถมองเห็ นว า การใช ชี วิตในสัง คมก็
เปรียบเสมือนการแขงขันกีฬาจะตองมีการความยุติธรรม ความมีวินัย ความรูแพ รูชนะ รูอภัย ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความ
สามัคคี ความอดทนอดกลั้น ความออนนอมถอมตน และความมีมารยาท โดยในนักกีฬาที่เปนเด็กและเยาวชนในปจจุบัน
มุงแตการแขงขันเพื่อชัยชนะเปนสําคัญ และยังถูกเชื่อมโยงเขากับผลประโยชนตอบแทนทางธุรกิจเปนสวนใหญ นอกจากนี้
หากครู และผูปกครองเนนเรื่องชัยชนะเปนหลักอาจจะทําใหเด็กไมเห็นความสําคัญของความมีน้ํา ใจนักกีฬา ดังนั้นครู
พลศึกษาควรที่จะใหสอนการเลนกีฬาที่เหมาะสมในแตละวัยเพื่อใหเด็กมีความสนุกสนานรักที่จะเลนกีฬาและการออก
กําลังกาย การแขงขันอยางยุติธรรม และการยอมรับผลการแขงขันตามความเปนจริง ซึ่งการพัฒนาเยาวชนไทยใหมีน้ําใจ
นักกีฬา ก็ตองปลูกฝงที่ครูพลศึกษากอน ดังนั้นจึงควรใหครูพลศึกษาไดมีน้ําใจนักกีฬา นํามาการบูรณาการและประยุกต
ในการจัดการเรียนรูพลศึกษา และกิจกรรมการออกําลังกายในโรงเรียน จะยิ่งทําใหสามารถปลูกฝงความมีน้ําใจนักกีฬา
ให กับ นั กเรียนที่สอนไดอยางมีป ระสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น (กษมน รุงโรจนรังสรรค, ณรงค ศักดิ์ รอบคอบ และถาวรินทร
รักษบํารุง, 2561; ปฐมพร สมบัติทวี และนักรบ ระวังการณ, 2557)
3. องคประกอบพัฒนาสังคม
การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหมีรากฐานที่มั่นคงของประเทศ และใหความสําคัญกับการบริหาร
ชุมชนเขมแข็ง สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมความรู พัฒนาจิ ตใจไปพร อมกั บการ
เรียนรูของนักศึกษา โดยนักศึกษาที่จบไปจะตองออกไปบริการการสอนกีฬา การจัดการแขงขันกีฬา การตัดสินกีฬาใหกับ
ชุมชน โดยผูนําที่ บริการชุมชนที่ดีตองเปนบุคคลที่มีศีล สมาธิ และปญญา ที่จะพั ฒนาตนเองและสั งคมไปสู จุดหมาย
(Khiawlie, 2017) สอดคลองกับปรีชา ศิริรัตนไพบูลย, ธนกฤต ทุริสุทธิ์ และประจญ กิ่งมิ่งแฮ (2562) พบวา การพัฒนา
รูปแบบสงเสริมกีฬาเยาวชนของชมรมกีฬา ในสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดอุดรธานี ประกอบดวย การพัฒนาระบบนิเวศ
ทางการกีฬาเยาวชนที่สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม การสรางความสนใจและความรักในกีฬาใหกับเยาวชน
การเปดโอกาสใหกับเยาวชนไดออกกาลังกายและการเลนกีฬา ซึ่งการทํางานใหกับสังคมและชุมชนนั้นจะตองเปนผูที่มี
จิตอาสาเปนการชวยเหลือผูอื่นและสังคมดวยความเต็มใจ สมัครใจที่จะทํา กระทําโดยไมหวังผลตอบแทน ชวยเหลือผูอื่น
ในสิ่งที่เปนประโยชนตอผูอื่นและสังคม (ณัฏฐชุดา สุภาพจน, 2561) สอดคลองกับณัฐรดี ชมพูวิเศษ, อรัญ ซุยกระเดื่อง
และพงศกร พิมพะนิตย (2559) พบวา จิตสาธารณะเปนปจจัยที่มีอิทธิ พลตอคุณลักษณะตามอั ตลั กษณของนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนักศึกษาตองเปนผูนําทางความคิด นําเสนอความคิดในการพัฒนา
เชน คิดที่จะพัฒนาคนแลวพัฒนาเศรษฐกิจ การวิเคราะหชุมชน และทางเลือกในการแกไขปญหา และการจัดการศึกษา
เพื่อชุมชนโดยมีกิจกรรมที่ทํารวมกัน โดยยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชน
รวมคิด ตัดสินใจวางแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการใดๆ ที่จะทําในชุมชนทองถิ่น
เพื่อใหทุกไดมีสวนรวมอยางแทจริงในการดําเนินงาน อันเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องความเปนเจาของโครงการ หรือ
กิจกรรม โดยองคประกอบหลักของการพัฒนาสังคมและชุมชน คือการบริการชุมชน ผูเขารวมนั้นจะสรางอัตลักษณได
จากที่กิจกรรมการบริการชุมชนที่มีความหมายความหลากหลาย โดยไมมุงเนนที่ตัวคนในชุมชนเทานั้น เชน การพัฒนา
เทคโนโลยี การพัฒนาชนบท การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคมนาคมสื่อสาร เปนตน การพัฒนาชุมชนเปนวิธีการที่
สามารถนําไปชว ยในการดํา เนินงานพัฒนาดา นอื่นๆ ใหป ระสบความสําเร็จได อีกดวย ทั้งนี้เพราะวา การพัฒนาชุมชน
เปนการพัฒนาคนใหมีความพรอมที่จะรองรับกิจกรรมการพัฒนาเหลานั้นไดนั่นเอง (จักรี ศรีจารุเมธีญาณ และพระถนัด
วฑฺฒโน, 2561; สนธยา พลศรี, 2547 ; Huixuan and Min, 2018)
342
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเสนอแนะการวิจัย

พพ

รรณ
ี

จากการผลการวิจัยครั้งนี้พบวา อัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประกอบดวย
3 องคประกอบ ไดแก ทักษะดี มีน้ําใจนักกีฬา พัฒนาสังคม โดยทั้ง 3 องคประกอบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ซึ่งผลการวิจัยสามารถใชเปนแนวทางใหผูบริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี สามารถนําไปใชเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาในการวางนโยบายเกี่ยวกับเสริมสรางอัตลักษณนักศึกษา ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตนักศึกษา ไดตรงตามสภาพการดําเนินงานและบริบทของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ จึงควรเสริมสรางทักษะการ
แกปญหา ทักษะการใชเทคโนโลยี ทักษะกีฬ าและการออกกําลังกาย ทักษะการสอน ส งเสริมความรูแพ รูชนะ รูอภั ย
และการเสริมสรางพลังทางสังคม ตระหนักในคุณคาของทุนทางสังคม และการสรางความสัมพันธ ทั้งในกิจกรรมสงเสริม
ผูเรียนและการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ไดพัฒนาตามอัตลักษณอยาง
มีประสิทธิภาพ
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ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาองคประกอบของอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
โดยใชเทคนิคเดลฟาย หรือการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
2. ควรศึกษาการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติกับ
นักศึกษาวิทยาเขตอื่นๆ แลวนํามาวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนทางโมเดล
3. ควรมีการศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
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ปจจัยที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
Factors related with emotional intelligence of athletes of
Thailand National Sport University

บทคัดยอ

พพ

ครรชิต พุละสีวะ1, พิชยา นพกาล1, รงคภูมิ ปุรณะวิทย1, ธิติพงษ สุขดี1,
ณรงค วิชัยรัตน1, ศิริวรรณ สุขดี1, กิตติพงษ โพธิมู2
1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
2
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาระดับ ปจจั ยที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนั กกี ฬามหาวิท ยาลั ยการกีฬ า
แหงชาติและสรางสมการทํานายความฉลาดทางอารมณของนักกีฬา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนนักกีฬาที่เขารวม
การแข งขันมหาวิทยาลัย การกีฬาแหงชาติ ครั้ง ที่ 44 จํานวน 150 คน ได มาจากการสุ มตั ว อย างแบบหลายขั้ นตอน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
ชลบุรี และแบบสอบถามเกี่ยวกับ แรงจู งใจใฝสัมฤทธิ์ ความสามารถในการปรับตั ว ความสัมพั นธ ระหวา งนั กกี ฬากั บ
ผูฝกสอน กลยุทธในการบริหารความเครี ยด การมี สวนรว มในกิจกรรมนักศึ กษา วิ เคราะห ขอมู ลโดยการหาค า เฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัย
1. ความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติสูงกวาเกณฑ
2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความสามารถในการปรับตัว ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน กลยุทธในการ
บริหารความเครียด การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา ของนักกีฬาอยูในระดับมาก
3. ปจจัยที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พบวา มีปจจัยจํานวน
3 ปจจัย ที่สัมพันธตอ ความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลยุทธในการบริหารความเครียด
และความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน ซึ่งปจจัยทั้ง 3 นี้สามารถรวมกันทํานายความฉลาดทางอารมณของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ไดรอยละ 39.10
รูปคะแนนดิบ ไดแก
Y/ = 64.99 + 12.10 (X1) + 9.88 (X4) + 4.25 (X3)
รูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก
Z/Y = 0.39 (Z X 1) + 0.30 (Z X 4) + 0.15 (Z X 3)
คําสําคัญ: ความฉลาดทางอารมณ, นักกีฬา

Abstract

มห

The Purpose to research was to study factors related with emotional intelligence of athletes
of Thailand National Sport University and Create equations to predict emotional intelligence of athletes.
The samples consisted of 150 were Athlete at Thailand National Sport University participating in the
44th Thailand National Sport University. The research instrument was a questionnaire. The data were
analyzed in terms of mean, standard deviation and Stepwise Multiple Regression Analysis.
Results
1. The emotional intelligence of athletes of Thailand National Sport University was higher than
the criteria.
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2. The Achievement Motivation, the Adaptability, the relationship between athletes and Coach,
the stress management strategies and the Participation in student activities were at a high level
3. The factors which related to the emotional intelligence of athletes comprised were 3
variables: the Achievement Motivation, the Stress management strategies and the relationship between
athletes and Coach. They were statistically significantly difference at the 0.5 level. These 3 factors could
predict a the emotional intelligence of athletes about percentage of 39.10.The significantly predicted
equations were as follows :
In term of raw scores were :
Y/ = 64.99 + 12.10 (X1) + 9.88 (X4) + 4.25 (X3)
In term of standard scores were :
Z/Y = 0.39 (Z X 1) + 0.30 (Z X 4) + 0.15 (Z X 3)
Keywords: emotional intelligence, athletes
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การกีฬามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งทางดานสุขภาพ จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ซึ่งจะนําไปสูการมีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะทําใหเกิดความเพลิดเพลินรางกายไดผอนคลาย และมีผลทําให
เกิดความสมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจ คือ มีสมรรถภาพทางรางกายดีขึ้นในทุกๆ ดาน ไดแก ความอดทนของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ความอดทนของกลามเนื้อ ความคลองแคลววองไว ความออนตัว อีกทั้งยังมีสวนทําใหรางกาย
สดชื่นแข็งแรง คลายความเครียด ความเมื่ อยลา จากการทํ า งาน มีอ ารมณแ จ ม ใส ในปจ จุ บั นกี ฬาไดถู กนํา ไปใช เปน
เครื่องมือเพื่อสรางความแข็งแรงของครอบครัวและชุมชน ในประเทศที่พัฒนาแลวทั่วโลกจะอาศัยกระบวนการของกีฬา
เพื่อสรางการมีสวนรวม และเครือขายชุมชนตลอดจนสรางจิตสํานึกที่ดีในการดํารงชีวิต (ภูพิงค สุวรรณ และเทพประสิทธิ์
กุลธวัชวิชัย, 2558; วัฒนา สุทธิพันธ, 2548; วรศักดิ์ เพียรชอบ, 2558)
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติไดจัดขึ้นทุกป เปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการพัฒนา
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ แขงขันความสามารถดานกีฬา เชื่อมสัมพันธระหวางวิทยาเขต และเปนการนํา
ความรูที่ไดจากการเรียนการสอนมาพัฒนาขีดความสามารถทางการกีฬาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ชวยใหนักศึกษาให
เปนผูที่มีความพรอม ทั้งกายวาจาและใจไดสามารถเปนผูนําทางดานกีฬาที่สมบูรณ พรอมที่จะเสียสละมีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสวนรวม และสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญยิ่งขึ้นไป โดยการออกกําลังกาย
และการเลนกีฬาไมไดมีประโยชนตอรางกายอยางเดียวเทานั้น ยังสงผลตอจิตใจและความมั่นคงของอารมณของตนเอง
โดยเฉพาะเรื่องอารมณนั้นเปนเรือ่ งที่สําคัญ ที่ควรเนนและเอาใจใสดูแล เพราะสภาวะจิตใจและอารมณของเรานั้น มีสวน
สําคัญ และจําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวันเปนอยางมาก ถาคนเรามีอารมณที่มั่นคงก็จะสามารถทําใหการดําเนินการ
งานและการใชชีวิตประจําวันมีความสําเร็จ และพบกับความสุขมากกวาคนที่มีความมั่นคงในอารมณที่ต่ํ า เพราะจะมี
วิจารณญาณ และมีสติในการคิดแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีกวาคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต (เสาวลี แกวชวย, 2559)
โดยความฉลาดทางอารมณ (emotional intelligence) คือ ความสามารถของคนดานอารมณ จิตใจ และยั งรวมถึง
ทักษะการเขาสังคม และความสามารถของบุคคลในการนําไปสูการเปนคนความเห็นอกเห็นใจผูอื่น ความเมตตากรุณา
การมีความสุข เกิดจากการมองโลกในแงดี รูสึกมีคุณคา เพื่อหาความสุขใสตัวเมื่อเกิดความทุกขก็หาวิธีแกไข ความฉลาด
ทางอารมณ มีความสําคัญตอการทํางาน ครอบครัว และการใชชีวิตประจําวัน ผูที่มีความฉลาดทางอารมณสูงจะมีความ
มั่นคงทางอารมณสามารถเผชิญกับปญหาอุปสรรคได (นงพงา ลิ้มสุวรรณ, 2547; เทอดศักดิ์ เดชคง, 2547; Goleman,
1998) จากการศึกษางานวิจัย พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความฉลาดทางอารมณ คือ ความสามารถในการปรับตัว กลยุทธ
ในการบริหารความเครียด (วิเชียร วิทยอุดม, เขมมารี รักษชูชีพ, จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน และอิศราภรณ เทียม, 2555)
แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดแก จัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรี ยนเป นศูนยกลาง จัดกิจกรรมสงเสริมการเรีย นรู นอกหองเรียน และร วมมือ กับผูปกครองหรื อองคกรภายนอก
346
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

สถานศึกษา โดยใชแหลงเรียนรูตางๆ (วิมล เอมโอช, บุญเรือน พฤกษศศิธร และเยาวเรศ ใจเย็น, 2556) และตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การรับรู
สภาพแวดล อมสวนบุคคลตออาจารย (รัตนะ บัวสนธ, จุฑามาส ศรีจํานง, รพีพร ศรีติมงคล, จุรีรัตน ประวาลลัญฉกร
และภีรภา จันทรอินทร, 2553) โดยจากการศึกษางานวิจัยที่กลาวมาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความตั้งใจ
ความมุงมั่นใหตนเองประสบความสําเร็จใหการแขงขันกันกีฬา ความสามารถในการปรับตัวเปนการเขาหาและอยูรวมกับ
สังคม ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอนเปนที่ปรึกษาในเรื่องการใชชีวิต การเรียนและเรื่องอื่นๆ กลยุทธในการ
บริหารความเครียด เปนการควบคุมสภาวะจิตใจ อารมณใหอยูในภาวะสมดุล และเมื่อเกิดความเครียดสามารถจัดการให
กลับไปอยูในสภาวะปกติได และการมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษาจะชวยใหเกิดความสุข มีสมั พันธภาพกับผูเพื่อนๆ
ดวยเหตุผลที่กลา วมา ผูวิจัยจึงสนใจปจจัยที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณ ของนักกีฬามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแหงชาติ โดยมีตัวแปรคือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความสามารถในการปรับตัว ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน
กลยุทธในการบริหารความเครียด การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเปนประโยชนสูงสุดตอในการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับปจจัยที่สัมพันธตอ ความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
2. เพื่อสรางสมการทํานายความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

าวิท
ย

าลัย

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 44 ผูวิจัยได
กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชกฎแหงความชัดเจน (Rule of Thumb) ซึ่งSchumacker & Lomax (2010) Kline,
2011) ไดระบุวาการวิเคราะหซึ่งมีตัวแปรพหุ คือ กลุมตัวอยางจะตองมีขนาดมากกวาจํานวน 10 เทาของตัวแปร โดยการ
วิจัยครั้งนี้จะใชอัตราสวน 30:1 ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน (Two-stage Sampling) โดยวิธีสุมอยางงาย
(Sample Random Sampling) เพื่อ หาชนิดกีฬา จํานวน 30 ชนิดกีฬา และดําเนินการสุมตั วอยางแบบแบงชั้น (Stratified
Random Sampling) นักกีฬาชนิดละ 5 คน รวมเปนจํานวน 150 คน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรพยากรณ (Predictor variable)
1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์(X1)
2. ความสามารถในการปรับตัว (X2)
3. ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน(X3)
4. กลยุทธในการบริหารความเครียด(X4)
5. การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา(X5)
ตัวแปรเกณฑ (Criterion variable) คือ ความฉลาดทางอารมณ ประกอบไปดวย 1) ความดี 2) ความเกง 3)
ความสุข
สมมุติฐานการวิจัย
ปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความสามารถในการปรับตัว ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน กลยุทธในการ
บริ ห ารความเครี ย ด การมี สว นร ว มในกิ จกรรมนั ก ศึก ษา สามารถร ว มทํา นายความฉลาดทางอารมณ ข องนั กกี ฬ า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต, 2543) นํามา
หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินโดยนําไปทดลองกับนักกีฬาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยใช
สูตรสัมประสิทธสหสัมพันธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ไดคาเทากับ .87 โดยลักษณะของ
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แบบประเมินเปนคําถามที่ประเมินความฉลาดทางอารมณของตนเอง จํานวน 52 ขอ ซึ่งแบบประเมินนี้จะวัดความฉลาด
ทางอารมณ โดยมีองคประกอบ 3 ดานใหญ และ 9 ดานยอย
1.1 ดานดี 1) การควบคุมอารมณ 2) เห็นใจผูอื่น 3) รับผิดชอบ
1.2 ดานเกง 1) มีแรงจูงใจ 2) ตัดสินใจและแกปญหา 3) สัมพันธภาพกับผูอื่น
1.3 ดานสุข 1) ภูมิใจในตนเอง 2) พึงพอใจในชีวิต 3) สุขสงบทางใจ
นําคะแนนเทียบกับเกณฑความฉลาดทางดานอารมณ (อายุ 18-25) ดังนี้
ความฉลาดทางดานอารมณ เกณฑปกติอยูที่ 138-170 คะแนน
ดานดีเกณฑปกติอยูที่ 48-58 คะแนน (ควบคุมตนเองได 14-18, เห็นใจผูอื่น 16-20, รับผิดชอบ 17-23)
ดานเกงเกณฑปกติอยูที่ 45-59 คะแนน (มีแรงจูงใจ 15-21, ตัดสินใจและแกปญหา 14-20, สัมพันธภาพ 15-20
ดานสุขเกณฑปกติอยูที่ 42-56 คะแนน (ภูมิใจในตนเอง 9-13, พอใจชีวิต 16-22, สุขสงบทางใจ 15-21)
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความสามารถในการปรั บตัว ความสัมพันธ ระหว างนักกี ฬากับ
ผูฝกสอนกลยุทธในการบริหารความเครียด การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา ผูวิจัยไดนําไปหาความเที่ยงตรงโดยให
ผูเชี่ ยวชาญ 5 ท านตรวจสอบดั ชนีความสอดคลอ ง (IOC) พบวา อยูระหวา ง 0.60-1.00 สว นการหาค าความเชื่ อมั่ น
(Reliability) ของแบบประเมินโดยนําไปทดลองกับนักกีฬาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยใชสูตรสัมประสิทธ
สหสัมพันธ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ดังนี้ 1) แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีคา
ความเชื่อมั่น 0.87 2) แบบสอบถามความสามารถในการปรับตัว มีคาความเชื่อมั่น 0.90 3) แบบสอบถามความสัมพันธ
ระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน มีคาความเชื่อมั่น 0.88 4) แบบสอบถามกลยุทธในการบริหารความเครียด มีคาความเชื่อมั่น
0.89 5) แบบสอบถามการมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา มีคา ความเชื่อมั่น 0.89
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยขออนุมัติเก็บรวบรวบขอมูลจากมหาวิท ยาลัยการกีฬาแห งชาติ เมื่ อไดรับ อนุ มัติผูวิจัยพบกลุมตั วอยาง
เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูล โดยแจงวัตถุประสงคขั้นตอนและหลังจากนั้ นให กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
หากกลุมตัวอยางมีขอสงสัย เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแลวผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
1. หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความสามารถในการปรับตัว ความสัมพันธ
ระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน กลยุทธในการบริหารความเครียด การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา และ ความฉลาดทาง
อารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
2. วิเคราะหปจจัยที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ โดยวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

ผลการวิจัย

าวิท
ย

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
(n = 150)
ดาน

มห

1. ดานดี
1) การควบคุมอารมณ
2) เห็นใจผูอื่น
3) รับผิดชอบ
2. ดานเกง
1) มีแรงจูงใจ

x

S
2.52
1.85
1.71
1.41
3.09
1.75

61.04
18.76
20.56
21.72
60.20
20.63

ระดับ
สูงกวาเกณฑปกติ
สูงกวาเกณฑปกติ
เกณฑปกติ
เกณฑปกติ
สูงกวาเกณฑปกติ
เกณฑปกติ
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19.60
56.32
14.53
20.98
20.81
177.56

2.03
3.52
1.66
1.77
2.02
6.11

เกณฑปกติ

รรณ
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19.97

เกณฑปกติ
สูงกวาเกณฑปกติ
สูงกวาเกณฑปกติ
เกณฑปกติ
เกณฑปกติ
สูงกวาเกณฑปกติ

พพ

2) ตัดสินใจและ
แกปญหา
3) สัมพันธภาพกับผูอื่น
3. ดานสุข
1) ภูมิใจในตนเอง
2) พึงพอใจในชีวิต
3) สุขสงบทางใจ
รวม

จากตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางอารมณของนั กกีฬามหาวิ ท ยาลั ย
การกีฬาแหงชาติ พบวา ดานดี ดานเกง ดานสุขและโดยรวม สูงกวาเกณฑ

ราช
ภัฏ
รำไ

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความสามารถในการปรับตัว ความสัมพันธระหวาง
นักกีฬากับผูฝกสอน กลยุทธในการบริหารความเครียด การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา (n = 150)

x

ปจจัย
1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์(X1)
2. ความสามารถในการปรับตัว (X2)
3. ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน(X3)
4. กลยุทธในการบริหารความเครียด(X4)
5. การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา(X5)

S
0.20
0.27
0.22
0.19
0.29

4.32
4.23
4.20
4.29
4.21

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

าลัย

จากตารางที่ 2 แสดงคา เฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจใฝ สัมฤทธิ์ ความสามารถในการปรั บตัว
ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน กลยุทธในการบริหารความเครียด การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา พบวา
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยูในระดับมากที่สุด ( x =4.32, S = 0.20) ความสามารถในการปรับตัวอยูในระดับมาก ( x =4.23,
S = 0.27) ความสัม พั นธ ระหว า งนั กกี ฬากั บ ผู ฝกสอนอยู ใ นระดั บ มาก ( x =4.20, S = 0.22) กลยุ ท ธ ในการบริ หาร
ความเครียดอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.29, S = 0.19) การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษาอยูในระดับมาก ( x = 4.21,
S = 0.29)
ตารางที่ 3 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อคนหาปจจัยที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

าวิท
ย

แหลงความ
SS
แปรปรวน
Regression
2241.27
Residual
3321.66
Total
5562.94
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df

MS

F

p

3.00
146.00
149.00

747.09
22.75

32.84*

.000

มห

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา ปจจัยทั้งหมด 3 ที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณ
ของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
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ตัวพยากรณ

b
64.99
12.10
9.88
4.25

β
0.39
0.30
0.15

t
5.60*
5.59*
4.29*
2.25*

p
0.00
0.00
0.00
0.03

พพ

คาคงที่
1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์(X1)
2. กลยุทธในการบริหารความเครียด(X4)
3. ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน(X3)
Adjusted R2 0.391
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Std. Error
11.61
2.17
2.30
1.89

รรณ
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ตารางที่ 4 ปจจัยที่สัมพันธตอ ความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

ราช
ภัฏ
รำไ

จากตารางที่ 4 ปจจัยที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิ ทยาลัยการกี ฬาแหงชาติ พบว า
มีปจจัยจํานวน 3 ปจจัย ที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลยุทธในการ
บริหารความเครียด และความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน ซึ่งปจจัยทั้ง 3 นี้สามารถรวมกันทํานายความฉลาด
ทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ไดรอยละ 39.10 และไดนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียน
สมการพยากรณดังนี้
สมการพยากรณในรูปคะแนนคะแนนดิบ
Y/ = 64.99 + 12.10 (X1) + 9.88 (X4) + 4.25 (X3)
จากสมการถดถอยแสดงวา คา คงที่ข องความฉลาดทางอารมณข องนั กกี ฬา มีค าเท า กับ 64.99 โดยหากมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คาดวาความฉลาดทางอารมณจะเพิ่มขึ้น 12.10 คะเเนน หากกลยุทธในการบริหาร
ความเครียด เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คาดวาความฉลาดทางอารมณจะเพิ่มขึ้น 9.88 คะเเนน และหากความสัมพันธระหวาง
นักกีฬากับผูฝกสอน เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คาดวาความฉลาดทางอารมณจะเพิ่มขึ้น 4.25 คะเเนน
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z/Y = 0.39 (Z X 1) + 0.30 (Z X 4) + 0.15 (Z X 3)

าลัย

จากสมการถดถอยมาตรฐานแสดงวา โดยหากมีแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คาดวาความฉลาดทาง
อารมณจะเพิ่มขึ้น 0.39 คะแนนมาตรฐาน หากกลยุทธในการบริหารความเครียด เพิ่มขึ้น 1 คะแนนมาตรฐาน คาดวา
ความฉลาดทางอารมณจะเพิ่มขึ้น 0.30 คะแนนมาตรฐาน และหากความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝก สอน เพิ่มขึ้น 1
คะแนนมาตรฐาน คาดวาความฉลาดทางอารมณจะเพิ่มขึ้น 0.15 คะแนนมาตรฐาน

สรุปและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

1. ความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ดานดี ดานเกง ดานสุขและโดยรวมสูงกวา
เกณฑ เพราะนักกีฬามีภาวะทางอารมณที่มั่นคง ซึ่งไดการฝกซอมกีฬาและถูกฝกใหมีการควบคุมอารมณตนเองเปนประจํา
นักกีฬาจะตองควบคุมอารมณในเชิงบวกหรือควบคุมอารมณในทางที่ไมสงผลเสียตอทาทางการเลนกีฬา สามารถคิดและ
ตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว นักกีฬาจึงตองรูจักการสรางแรงจูงใจ รู จักความต องการของตนเอง รูจักเห็ นใจผู อื่น มีความ
รับผิดชอบต อสวนรวม มีสัมพันธภ าพที่ดีกับเพื่ อนรวมทีม ซึ่งความฉลาดทางอารมณนั้นเป นสวนประกอบของนักกีฬา
รวมกับการมีสมรรถภาพทางและทักษะในแตละชนิดกีฬา วรศักดิ์ เพียรชอบ (2550) กลาววา บุคคลที่จะเปนนักกีฬาได
นั้นจะตองมีองคประกอบทางดานสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตใจดวยคือเปนคนที่มีอารมณที่มั่นคงและ
สามารถควบคุมอารมณและจิตใจได สอดคลองกับ Samaahìdtoh (2003) กลาววา นักกีฬามีทักษะดี ผลสัมฤทธิ์การ
แขงขันจะดีตามไปดวย และผลสัมฤทธิ์การแขงขันจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น หากนักกีฬาความสามารถทั้งทางดาน
ทักษะสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางอารมณ สามองคป ระกอบอย างสมบูร ณจะทํ า ให มีศักยภาพสูง และ
สอดคลองกับสุเมธ พรหมอินทร และดารณี กาญจนสุวรรณ (2561) พบวา ความสามารถทางดานทักษะของนักกีฬาเซปก
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ตะกรอในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 32 มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์การแขงขันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคลองกับพีรวัฒน ชลเจริญ เละสุธนะ ติงศภัทิย (2558) กิจกรรมพลศึกษาโดยใชเกมการละเลนพื้นบาน
อาเซียนสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
2. ปจจัยที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลยุทธใ นการบริหารความเครียด และความสั มพั นธ ระหวา งนั กกี ฬากับ
ผูฝกสอน
2.1 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนปจจัยที่มีความสําคัญในทํานายความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามากที่สุด
เพราะแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเลนกีฬาเปนการกระตุนและผลักดันตนเองไปสูเปาหมายในการแขงขันกีฬาเพื่อใหตนเอง
เพื่อใหไดชัยชนะในการแขงขัน ทําใหนักกีฬามีความตั้งใจ ความมุงมั่น สามารถควบคุมอารมณตนเองใหม่ังคงอยูเสมอ
ในขณะฝกซอมและการแขงขันขันได สอดคลองกับ ปโยรส ปุยชุมพล, วิไลพิ น แกวเพ็ง และชั ยลิขิต สรอยเพชรเกษม
(2562) นักกีฬาที่ป ระสบความสําเร็จจะตองมีความอดทน มีความมานะพยายาม และอดทนตอแรงกดดันจากสภาวะ
แวดลอมไดดี เพราะการเปนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติตองมีการฝกซอมตอเนื่องตลอดทั้งป การกระทํา
เชนนี้นักกีฬาจะตองมีความรักในกีฬาที่ตนเองฝก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีผลอยางมากไมวาจะตอความสามารถของนักกีฬา
ความสนใจ ความตองการที่จะเลนกีฬาหรือใฝหาผลสําเร็จในการกีฬา เปนสิ่งกระตุนที่ผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาใหบรรลุเปาหมายที่ตนเองตั้งและจะขยายไปสูความตองการที่สูงขึ้น ซึ่งพรอมจะไดรับการกระตุนจากภายนอกให
มีกําลังแรงขึ้น เพื่อใหอยากกระทําในสิ่งนั้นๆ มาก สอดคลองกับ Kaiseler, Polman & Nicholls (2009) พบวา ความ
ฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธทางบวกกับการตั้งเปาหมาย และ Goleman (1998) ไดอธิบายวา ปจจัยสําคัญที่ทําให
บุคคลประสบความสําเร็จในชีวิตและการทํางาน เกิดเนื่องจากการมีความฉลาดทางอารมณที่เหมาะสม
2.2 กลยุทธในการบริหารความเครียดเปนปจจัยลําดับที่ 2 ในทํานายทํานายความฉลาดทางอารมณของ
นักกีฬา สอดคลองกับ กมลชนก ทองเอียด และเดือนนภา ไชยพรหม (2561) พบวา ความฉลาดทางอารมณโดยภาพรวม
มีความสัมพันธกับความเครียดในทิศทางตรงกันขาม เพราะนักกีฬาตองควบคุมสภาวะจิตใจ อารมณใหอยูในภาวะสมดุล
ไมมีอาการแสดงรบกวนการแขงขันกีฬา โดยอาการทางกายเมื่อจิตใจเกิดความเครียด ประสาทอัตโนมัตภิ ายในรางกายจะ
ถูกเราใหทํางานเพิ่มขึ้น อวัยวะภายในซึ่งถูกกํากับโดยประสาทอัตโนมัติจะถูกกระตุนใหทํางานมากขึ้นดวย อาการทาง
อารมณความเครียดทําใหทําใหจิตใจเกิดความรูสึกวิตกกังวล กลัว ตื่นเตน ไมสบายใจอารมณไมสบายใจเหลานี้อาจทําให
เกิดอาการอื่นๆ ตามมา ไดแก เบื่ออาหาร นอนไมหลับ และอาการทางจิตใจมีความคิดกังวลลวงหนา ย้ําคิดย้ําทํา คิดใน
แงราย ไมสามารถหยุดความคิดตนเองได ซึ่งนักกีฬาจะตองใชกลยุทธในการบริหารความเครียดใหได สอดคลองกับกุลธิดา
เธียรผาติ (2559) พบว า การจัดการกับความเครียดใหลดนอยลงเปนองคประกอบโมเดลสมการของตัวแปรแฝงความ
เขมแข็งทางจิตใจที่สงผลตอตัวแปรแฝงความฉลาดทางอารมณ
2.3 ความสัมพั นธร ะหวา งนักกี ฬ ากับ ผูฝกสอนเป นป จจั ยลํา ดั บ ที่ 3 ในทํ า นายทํ านายความฉลาดทาง
อารมณของนักกีฬา เพราะผูฝกสอนกีฬานอกจากจะมีหนาที่พัฒนาความสามารทางดานรางกายและจิตใจของนักกีฬา
แลว ผูฝกสอนยังตองเปนผูฝกการควบคุมอารมณของนักกีฬาใหมั่นคง รวมทั้งยังทําหนาที่เปรียบเสมือนผูปกครอง เปนที่
ปรึกษาในเรื่องการใชชีวิต การเรียนและเรื่องอื่นๆ พฤติกรรมที่ผูฝกสอนที่มีความสัมพันธใกลชิดนักกีฬาซึ่งมีความสัมพันธ
กับความฉลาดทางอารมณสอดคลองกับ ศุภลักษณ สัตยเพริศพราย และอรวรรณ เมฆกมล (2556) พบวา ปจจัยพฤติกรรม
ของผูสอนมีความสัมพันธทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และลัดดา แสนสีหา,
เลอลักษณ แทนเกษม และถิรนันท พัวพันธพงศ (2561) พบวา ตัวแปรความฉลาดทางอารมณที่สามารถพยากรณความ
แข็งแกรงในชีวิตของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สัมพันธภาพกับผูอื่น

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห

นักกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติมีความฉลาดทางอารมณสูง ซึ่งเกิดมาจากการฝกซอมและเขารวม
การแขงขันกีฬาเปนประจํา โดยจากการวิจัยยังพบวา มี 3 ปจจัย สามารถรวมกันทํานายความฉลาดทางอารมณได ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถใชเปนแนวทางใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปนผูบริหาร ผูฝกสอนกีฬา ตลอดจนผูที่มีสวน
เกี่ยวของสามารถนําไปใชเปนขอมูลไปใชในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ โดยเรียงลําดับตามปจจัยที่ความสําคัญ คือ
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แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลยุทธในการบริหารความเครียด และความสัมพันธระหวา งนักกีฬากั บผูฝกสอน ใหนักกีฬาความ
ตองการความสําเร็จอยูเสมอ เปนความตองการที่จะกระทําสิ่งตางๆ ที่ยากลําบากใหประสบความสําเร็จ พยายามเอาชนะ
อุปสรรคทั้งปวง เพื่อใหเลนกีฬาของตนของตนประสบความสําเร็จ และใหนักกีฬาควบคุมสภาวะจิตใจ อารมณใหอยูใน
ภาวะสมดุล และเมื่อเกิดความเครียดสามารถจัดการใหกลับไปอยูในสภาวะปกติได และสรางมิตรภาพกับผูฝกสอน ทําให
ผูฝกสอนรักใคร พยายามสรางความสัมพันธใกลชิดมีมนุษยสัมพันธตอกันเปรียบเสมือนผูปกครอง
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและ
หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอน
และหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียน
ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู กลุมตัวอยางประกอบดวย
1) ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 2 หอง (กลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 25 คน และกลุมควบคุม 1 หอง จํานวน
25 คน) 3)แบบสอบถามวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณมีความเชื่อมั่น 0.96 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีความเชื่อมั่น 0.94 ผลการวิจัยการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรู
ตามคูมือครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 1) การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยาง
มีวิจารณญาณกอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว ากอ นเรียนอยา งมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังเรียนดวยการ
จัดการเรียนรูตามคูมือครู สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูตามคูมือครูมีคะแนนความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) การเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรีย นระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรี ยนรูตามคูมือครู
สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
หลังเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 และเปนไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว
4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรู
ตามคู มือครู สรุ ปไดวา นักเรียนที่เรีย นดวยการจัดการเรียนรูโ ดยใชปญหาเปนฐานมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเปนไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว
คําสําคัญ: การคิดอยางมีวิจารณญาณ, การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
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The purpose of this research was 1) to compare critical thinking abilities before and after
learning by using problem-based learning management. 2) to compare your ability to think critically
before and after school by managing learning according to teacher manual. 3) to compare your ability
to think critically after learning during the management of learning by using problems as a base And
learning management according to teacher manual. 4) to compare the academic achievement after
studying between learning management based on problems and learning management according to
teacher manual. The sample consisted of 5 experts,2 group of students Mathayom 3 Each group was
25 students. critical thinking questionnaire with 0.96 reliability and the achievement test with 0.94
confidence were the research instrument. people and 1 room control group, 25 people. Critical Thinking
Reliability Questionnaire 0.96. The achievement test with confidence 0.94. research result. Students
who learn by managing learning by using problems as a base had a higher ability of critical thinking
statistically significance difference at the .01 level. students who learn by managing learning by using
problems as a base have the ability to think critically after learning, the learning management
statistically significance difference at the .01 level. students who learn by managing learning by using
problems as a base have higher academic achievement scores after school learning management
according to teacher manual with statistical significance at the level of .01 . and according to the
assumptions set.
Keywords: critical thinking, problem-based learning
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สังคมไทยในปจจุบันเขา สูยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางมากทั้งทางดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และการศึกษา ตามที่คณะรักษาความสงบแห งชาติ หรื อ คสช. เสนอใหสํา นักงานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ บรรจุวิชา "หนาที่พลเมือง" เขาสูหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกความเปนพลเมือง
ใหกับเด็กและเยาวชน เพื่อเปนหนึ่งในแนวทางการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติใหเกิดขึ้นตอไป
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการสาระความรูตางๆ อยางไดสดั สวนสมดุลและเหมาะสมกับแตละระดับการศึกษา โดยเนนความสําคัญ
ทั้งความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงไดกําหนดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนไว ซึ่งสมรรถนะ
สําคัญ มี 5 ประการคือ (1) ความสามารถในการสื่อสาร (2) ความสามารถในการคิด (3) ความสามารถในการแกปญหา
(4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ (5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และคุณลักษณะอั นพึงประสงค 8
ประการ คือ (1) รักชาติ ศาสน กษัตริย (2) ซื่อสัตยสุจริต (3) มีวินัย (4) ใฝเรียนรู (5) อยูอยางพอเพียง (6) มุงมั่นในการ
ทํางาน (7) รักความเปนไทย (8) มีจิตสาธารณะโดยมุงพัฒนาผูเรี ยนทุกคนซึ่ งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุ ษยที่มีความ
สมดุลทั้งดานรางกาย ความรูคุณธรรมมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ในสังคมไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3) ซึ่งความเปนพลเมืองมีความสําคัญอยางมากในปจจุบัน เปน
การเรียนรูใหเคารพสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่นและการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข
การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุงใหผูเรียนเพิ่มพูนความรูและทักษะ
เฉพาะดาน สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิจารณญาณ คิดสรางสรรค และคิดแกปญหาและคิดตัดสินใจ ทักษะเฉพาะ
ดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัดความสนใจของผูเรียนแตละคน ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช
วิทยาการและเทคโนโลยีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ใหเกิดประโยชนใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ การจัดหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงเนนผูเรียน
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เปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูความเขาใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของมนุษยการยูรวมกันในสังคมนอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียน
ไดเขาใจตนเอง และผูอื่นสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
จะเห็นไดวาการมุงใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดนั้นมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเพราะการ คิดเปน
สื่อสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนสามารถสืบคนหาความรูดวยตนเอง หรือนําเอาความรูซึ่งไดจาก ประสบการณมาใชในการ
ตัดสินใจและแกปญหาในชีวิตได การสอนทักษะการคิดเปนสิ่งสําคัญ ที่สุดในการพัฒนาศักยภาพมนุษยเพราะความสามารถ
ทางดานการคิดจะนําไปสูการพัฒนาดาน อื่นๆชนิดไมรจู บ ผูเรียนสามารถนําความคิดไปประยุกต ใชเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการศึกษาวิชาชีพตา งๆ การสรางสรรคใหมๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการคิดวิจารณญาณ (Critical
Thinking) ซึ่งเปนทักษะการคิดระดับสูงที่มีความสําคัญและเปน คุณลักษณะของผูเรียนตามจุดมุ งหมายของการศึกษา
ในยุคปจจุบันแตสภาพการเรียนการสอนในหองเรียนยังเนนการสงเสริมใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายเฉพาะตัว ทําใหเกิด
การแขงขันเปนรายบุคคล สงผลใหนักเรียนขาดความเอื้อเฟอเผื่อแผขาดคุณลักษณะในการรูจักการทํางานรวมกัน ขาด
ความรับ ผิดชอบตอตนเองและสังคม ขาดความสามัคคีในหมูคณะซึ่ งเปนผลเสียตอประเทศชาติในอนาคต (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2542: 51) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จากการสังเกต
การเรียนการสอนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในปการศึกษา
2559 มีแนวโนมลดต่ําลง เนื่องจากนักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งเกี่ยวของกับการประเมิน
มาตรฐานที่ 4 คือ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา รูปแบบการเรียนรูที่ใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อสรางพื้นฐานความสามารถในการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) ซึ่งการสอนใหนักเรียนมีทักษะในการคิดนั้น
มีหลายวิธีดวยกัน วิธีการหนึ่งก็คือ รูปแบบการสอนแบบใชการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning
หรือ PBL) เปนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชปญหาเปนเครื่องกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
ตองการที่จะศึกษาคนควาหาความรู โดยใชกระบวนการแกปญหาไดดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนมีการตัดสินใจที่ดีมีความคิด
อยางมีวิจ ารณญาณ สามารถเรียนรูการทํางานเปนทีม ใฝรู และมีการเรียนรูอย างตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่ อใหสามารถ
กาวทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการเรียนรู
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนํารูปแบบการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ซึ่งเปน
วิ ธีห นึ่ งที่ จะช วยใหผูเรี ยนเกิดการเรียนรูพั ฒนาดา นการคิ ด เป นการให ผู เรี ยนค นพบเหตุ ผลด ว ยตนเอง และทํ าให มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอยางวิจารณญาณสูงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยจะเปนประโยชนและสามารถ
นําไปพัฒนาการเรียนรูใ นกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน าที่ พลเมื อง และการ
ดําเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

วัตถุประสงคของการวิจัย

มห

าวิท
ย

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังเรียนดวยการจัดการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังเรียนดวยการจัดการจัดการเรียนรู
ตามคูมือครู
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนระหวางการจัดการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานและการจัดการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหวางการจัดการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและ
การจัดการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
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วิธีดําเนินการวิจัย

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียน
ขนาดเล็กในอําเภอทาใหม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จํานวน 3 โรงเรียน จํานวน 198 คน
2. กลุ มตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมวั ดเขาสุ กิม อํ าเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 2 หอง (กลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 25 คน และกลุมควบคุม
1 หอง จํานวน 25 คน) ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการสุมอยาง
การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ
แผนการเรียนรู เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู รวมทั้งศึกษาหลักสู ตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ศึกษาหนวยการเรียนสาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล
การเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรูเพื่ อพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมี วิจารณญาณ
เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 20 ชั่วโมง
4. วิเคราะหหนวยการเรียนรู วิชาสั งคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การเปรี ยบเทียบความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหวางการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
5. นําแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เสนอ
ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมแลวนําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
6. นําแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพื่อตรวจความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู
7. นําแผนการจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ หาเปนฐาน ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม จํานวน 33 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
เวลา ภาษา เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู ตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู
8. นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ที่ผา นการทดลองใชมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองเพื่อใหมี
ความถูกตองเหมาะสมอยางสมบูรณ กอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. นําคะแนนจากการเก็บรวบรวมขอมูล มาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร
2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใช (t-test for Independent Samples)
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใช (t-test for Independent Samples)
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ผลการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

1. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีคะแนนความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตาม
คูมือครู สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูตามคูมือครูมีคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมี วิจารณญาณหลังเรียนระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีคะแนน
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และเปนไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว
4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการ
เรียนรูตามคูมือครู สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเปนไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว

สรุปผลและอภิปรายผล

าลัย

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีคาคะแนนความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และ
เปนไปตามสมติฐานที่ไดตั้งไว การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่ประกอบดวย 6 ขั้นตอนสําคัญ เริ่มจาก (1) กําหนด
ปญหา โดยการจัดสถานการณตางๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปญหา สามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหา
ที่ผูเรียนอยากรู อยากเรียนเกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ (2) ทําความเขาใจกับปญหา เปนปญหาที่ตองการเรียนรู
และสามารถอธิบายสิ่งตางๆที่เกี่ยวของกับ ปญหาได (3) ดําเนินการศึกษาคนควา ผู เรียนศึ กษาคนคว าดวยตัวเองดวย
วิธีการหลากหลาย (4) สังเคราะหความรู ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (5) สรุปและประเมิน
คาหาคําตอบ ผูเรียนแตลกลุม สรุปผลงานตนเอง และประเมินวาผลงานวาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไม
เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุมของตนเองอยางอิสระ ทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรู ในภาพรวมของ
ปญหาอีกครั้ง (6) นําเสนอและประเมินงาน ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรู และนําเสนอเปนผลงานรูปแบบ
ที่หลากหลาย ผูเรียนทุกกลุม รวมทั้งผูเกี่ยวของกับปญหารวมกันประเมินผลงานการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
มีแนวโนมพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมเปาหมายไดพิจารณาจากคะแนนแบบวัดทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณที่เพิ่มขึ้นหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

ขอเสนอแนะการวิจัย

าวิท
ย

1. ครูควรควบคุมนักเรียนเวลาทํากิจกรรมใหดี เพราะบางครั้งนักเรียนบางคนจะไมชวยเพื่อนคิดหรือชวยกัน
แสดงความคิดเห็น และควรกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม เพราะในบางกิจกรรมอาจจะตองใชเวลาเกินกวา
ที่กําหนดไว
2. ครูควรใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระปราศจากสิ่งแวดลอมที่กดดัน เพื่อใหการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เอกสารอางอิง

มห
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การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
A Study Satisfaction of the establishment for the students professional
experiences for Industrial Production, Technical Education Faculty,
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดยอ

ราช
ภัฏ
รำไ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณ
วิ ชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุ รี ชั้นป ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูนิเทศหรือตัวแทนที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ประเมินผล
การฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 85 ทาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ จํานวน 25 ขอ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ
4.00 เมื่ อพิ จารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนั กศึกษาฝ กประสบการณวิช าชี พ
ดานความรู คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ดานการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และดานคุณธรรมจริยธรรม คาเฉลี่ยเทากับ
4.01
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, สถานประกอบการ, นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
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ย

าลัย

The purpose of this research was to study satisfaction of the establishment for the student
professional experiences for Industrial Production, Technical Education Faculty, Rajamangala University
of Technology Thanyaburi in semester 1st academic year 4th. The population used in this research is
supervisor or representative of the department that students go to practice the professional experience
of 85 persons. The instrument was 5 rating scale questionnaires of 25 items. The statistic used for data
analysis were percentage, mean value, standard deviation. The results of the study were as follows
satisfaction of the establishment for the student professional experiences for Industrial production
trainee students was the high levels average percentage showed 4.00. In each aspect, the knowledge
average percentage showed 3.99, the practice average percentage showed 4.00 and the morality and
ethics average percentage showed 4.01
Keywords: Satisfaction, Establishment, Students professional experiences

บทนํา

มห

ปจจุบันประเทศไทยกาวสูยุคไทยแลนด 4.0 ซึ่งรัฐบาลกําลังดําเนินการปฏิรูปประเทศไทย ดวยการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 โดยการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก
การผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม ซึ่งการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจจําเปนตองปฏิรูปคน
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และการศึกษา ผานบทบาทของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีพันธกิจในจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษา พื้นฐานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ โดยหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สงเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี งานสรางสรรคสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เชิงพาณิชยและการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ ใหบริการวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรคเพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู
การแขงขัน ตลอดจนการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปน
กลไกสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะความชํานาญ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่ความสําคัญยิ่งตอการผลิตกําลัง
แรงงานหลั กเพื่ อ ขั บ เคลื่อ นภาคอุ ตสาหกรรมของประเทศให เ ป นศูนยก ลางของประเทศผู นํา ด า นด านอุตสาหกรรม
เนื่องจากสาขาอุตสาหกรรมการผลิตเปนสาขาที่มุงเนนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) มืออาชีพ เพื่อใหตรง
ตามความตองการในอุตสาหกรรมการผลิต
ในแตละป การศึกษามี นิสิตนั กศึกษาจากสถาบั นตา งๆ จํา นวนมาก ที่ จะต อ งออกฝก ประสบการณ วิ ช าชี พ
ในสถานประกอบการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสถานประกอบการมีสิทธิ์ที่จะตอบรับหรือปฏิเสธในการอนุญาตให
นักศึกษาเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ สถานประกอบการที่ใหโอกาสแกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชี พยอมมี
ความคาดหวังวานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพนั้นมีคุณสมบัติตรงหรือใกลเคียงตามความตองการในสถานประกอบการ
หรืออุตสาหกรรมการผลิตนั้นๆ
ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมุงศึกษาถึงความพึงพอใจที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรม
การผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ของสถานประกอบการที่มีนักศึกษาเขารับ
การฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อนําผลวิจัยมาใชพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใน
ดานตางๆ ที่จําเปนในการฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจตอความสามารถของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชี พ ซึ่งจะมีผลตอการตอบรับนักศึกษาเขา ฝกประสบการณวิชาชีพในรุนตอๆไป นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และสรางบัณฑิตคุณภาพ อันจะ
เปนกําลังสําคัญตอการพัฒนาสังคมยุคไทยแลนด 4.0ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

าลัย

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชี พ สาขาอุตสาหกรรม
การผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาการรับรู ความคาดหวังและระดับความพึงพอใจ ของสถานประกอบการ
ที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ใหนักศึกษามีความพรอมตอการ
ฝกปฏิ บัติงานจริง และตรง กับความตอ งการของตลาดแรงงาน โดยใชวิธีการวิจั ยแบบผสานวิ ธี (Mix Method) มี วิ ธี
ดําเนินการวิจัยดังนี้
1) ประชากรและกลุมตัวอยาง
2) เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย
3) การตรวจสอบเครื่องมือ
4) การรวบรวมขอมูล
5) การวิเคราะหขอมูล
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ราช
ภัฏ
รำไ

พพ
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กลุมตัวอยาง คือ ตัวแทนจากสถานประกอบการที่ รับนักศึกษาฝกประสบการณ วิชาชีพ สาขาอุ ตสาหกรรม
การผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพ ในป
การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
2. เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบประเมินผลแบบมาตราสวนประมาณคา ชนิด 5 ตัวเลือก สรางขึ้น โดยศึกษา
จากเอกสารที่เกี่ ยวของกับ ความพึงพอใจ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอนักศึกษาฝก
ประสบการณสาขาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใชในการสอบถามทัศนคติที่เกี่ยวกับ ความพึงพอใจ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของสถานประกอบการตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครอบคลุม รายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ นักศึกษาฝกประสบการณ สาขาอุตสาหกรรม
การผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใน 4 ดาน คือ ดานความรูทางเชิงวิชาการ/
วิชาชีพ ดานความรูความสามารถทั่วไปที่สงผลตอการทํางาน ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ โดยแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ มากที่สุด 5 คะแนน/ มาก 4 คะแนน/ ปานกลาง 3 คะแนน/ นอย 2 คะแนน และ
นอยที่สุด 1 คะแนน
3. การตรวจสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบเครื่องมือ ไดตรวจสอบความถูกตองของการวัด (Validity) โดยตรวจสอบความถูกตอง ในเนื้อหา
สาระ (Content Validity) และไดศึกษาทบทวน เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวสรางแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. การรวบรวมขอมูล
1) รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษา สาขาสาขาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฝกปฏิบัติงานอยู ในปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
2) นิเทศนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติงานอยูตามสถานประกอบการตางๆ 2 ชวง ตอ 1 ภาคการศึกษา เพื่อสอบถามผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษา และสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหแกสถานประกอบการ (สถานประกอบการ 1 แหง
ตอแบบประเมินฯ 1 ฉบับ)
5. การวิเคราะหขอมูล
ไดดําเนินการจัดระเบียบขอมูลใหสมบูรณถูกตอง แลวใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences) ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1) วิเคราะหขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการและนักศึกษา โดยใชสถิติแบบพรรณนา เพื่อใชบรรยายลักษณะ
ของขอมูล ไดแก รอยละ (Percentage)
2) วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการรับรู ความคาดหวัง ความพึง
พอใจของสถานประกอบการและนักศึกษา โดยใชคารอยละ (Percentage) คามั ชฌิ มเลขคณิ ต (Mean) ค า เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
เกณฑเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00
หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สดุ
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50
หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50
หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50
หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50
หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับควรปรับปรุง

363
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการวิจัย

พพ

รรณ
ี

การศึ กษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาอุ ตสาหกรรม
การผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุ รี ผูวิจัยนํ าเสนอผลการวิ เคราะหขอมูล
ตามหัวขอดังตอไปนี้
1. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
2. ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
1. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก จํานวนและรอยละ
แสดงดังตารางที่ 1 และผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) แสดงดังตารางที่ 2-5

ราช
ภัฏ
รำไ

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

ตัวแปร

จํานวน

รอยละ

ชาย
หญิง

79
6
85

92.94
7.06
100.00

10
49
26
85

11.76
57.65
30.59
100.00

8
65
12
85

9.41
76.47
14.12
100.00

าลัย

รวม
2. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ผูบริหาร
หัวหนางาน
ผูที่เกี่ยวของกับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
รวม
3. ประสบการณการทํางาน
มากกวา 10 ป
5-10 ป
นอยกวา 5 ป
รวม

มห

าวิท
ย

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 92.94 และเพศหญิง
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 7.06
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพเปนหัวหนางาน จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 57.65 รองลงมาเปน
ผูที่ เกี่ ยวขอ งกับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ จํา นวน 26 คน คิ ดเป นรอยละ 30.59 และน อยที่สุดเป นผูบ ริหาร
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 11.76
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณการทํางาน 5-10 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 76.47รองลงมา
เปนผูที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 5 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 14.12 และนอยที่สุดมีประสบการณการ
ทํางานมากกวา 10 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 9.41
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค

X
3.99
4.00
4.01
4.00

ดานความรู
ดานการปฏิบัตงิ าน
ดานคุณธรรมจริยธรรม
รวม

S
0.85
0.92
0.93
0.90

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

พพ

ขอ
1
2
3

รรณ
ี
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ดานความรู จําแนกเปนรายขอ

2
3
4
5
6

าลัย

7
8

คุณลักษณะที่ประเมิน
มีความรูทั้งทฤษฎีและปฏิบัตอิ ยางลึกซึ้ง สามารถ
ประยุกตใชกับการปฏิบัตงิ าน
สามารถเขาใจขั้นตอนการทํางานของสถาน
ประกอบการไดอยางถูกตอง
มีความรอบรูเกี่ยวกับทักษะการใชเครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ ที่จําเปนในวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
มีความรอบรูเกี่ยวกับแผนการปฏิบัตงิ านที่
รับผิดชอบ
ความสามารถและความรวดเร็วในการเรียนรูงาน
สนใจใฝรูในการศึกษาสิ่งใหมๆ ในการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
มีความรูรอบตัวที่หลากหลายดานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน
มีการติดตามขอมูลขาวสารจากสถานประกอบการ
ที่เปนประโยชนตอ การปฏิบัติงาน
โดยรวม

S
0.79

แปลผล
มาก

3.74

0.93

มาก

3.94

0.94

มาก

4.08

0.73

มาก

3.89
4.44

0.93
0.78

มาก
มาก

3.82

0.85

มาก

4.18

0.83

มาก

3.99

0.85

มาก

𝐗
3.85

ราช
ภัฏ
รำไ

ขอ
1

าวิท
ย

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ดานการปฏิบัติงาน จําแนกเปนรายขอ
ขอ
9
10

มห

11
12

คุณลักษณะที่ประเมิน
มีเทคนิควิธีการตางๆ ในการปฏิบัตงิ านเพื่อใหงาน
บรรลุวัตถุประสงคของงาน
สามารถจัดบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่มีผล
ในความสําเร็จของงาน
มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน
แสดงความคิดเห็น ซักถามในสิ่งที่ไมเขาใจ
หรือแนะนํา ที่มีผลตอการปฏิบัติงานดีขึ้น

X
3.92

S
0.94

แปลผล
มาก

4.05

0.95

มาก

3.99
4.12

0.96
0.91

มาก
มาก

365
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14
15
16

0.73

4.18

0.99

4.20

0.95

4.11

1.00

4.05
4.00

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

0.86

มาก

0.92

มาก
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ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารสําหรับปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามเปาหมายตรงตามเวลา
ที่กําหนด
มีมนุษยสัมพันธที่ดี กับเพื่อนรวมงาน และ
ผูบังคับบัญชา เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค
สามารถสรางวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของงานได
มีการสรุปผลการปฏิบัติงาน และมีขอเสนอแนะ
ใหผบู ังคับบัญชา
โดยรวม

พพ

13

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ดานคุณธรรมจริยธรรม จําแนกเปนรายขอ
ขอ
18
19
20

22
23
24

𝐗
4.25
3.96

S
0.92
0.98

แปลผล
มาก
มาก

3.86

0.99

มาก

3.79

0.91

มาก

3.80
4.11
4.06

0.90
0.94
0.97

มาก
มาก
มาก

4.26

0.86

มาก

4.01

0.93

มาก
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25

าลัย

21

คุณลักษณะที่ประเมิน
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในสถานประกอบการ
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถานประกอบการ
อยางเครงครัด
การตรงตอเวลาในการปฏิบัติงานและการนัดหมาย
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีความเอาใจใสและปฏิบัติตอเพื่อนรวมอยาง
เสมอภาคเทาเทียมกัน
มีความเสียสละตอสวนรวม
ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน
แตงกายสุภาพ เรียบรอยถูกตองตามระเบียบของ
สถานประกอบการ
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย
โดยรวม

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึ กษาฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผูวิจัยสรุปผลไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานเบื้องตน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 79 คน
คิดเปนรอยละ 92.94 และเพศหญิง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 7.06 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพเปน
หัวหนางาน จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 57.65 รองลงมาเปนผูที่เกี่ยวของกับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน
26 คน คิดเปนรอยละ 30.59 และนอยที่สุดเปนผูบริหาร จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 11.76 และผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีประสบการณการทํางาน 5-10 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 76.47 รองลงมาเปนผูที่มีประสบการณการ
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ทํางานนอยกว า 5 ป จํ านวน 12 คน คิดเปนรอยละ 14.12 และนอ ยที่สุดมีประสบการณการทํา งานมากกว า 10 ป
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 9.41
2. ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจดานความรูโดยรวมอยูในระดับมาก
( X = 3.99, S = 0.85) เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพอยูในระดับมากทุกขอ โดยเกิดความพึงพอใจในประเด็นการสนใจใฝรใู นสนใจใฝรู
ในการศึกษาสิ่ ง ใหมๆ มี คา เฉลี่ยสู งสุด ( X = 4.44, S = 0.78) รองลงมาคือ มี การติ ดตามข อ มู ลข า วสารจากสถาน
ประกอบการที่ เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ( X = 4.18, S = 0.83) มี ความรอบรูเกี่ยวกั บ แผนการปฏิ บั ติงานที่
รับผิดชอบ ( X = 4.08, S = 0.73) และนอยที่สุด คือ สามารถเขาใจขั้นตอนการทํางานของสถานประกอบการไดอยาง
ถูกตอง ( X = 3.74, S = 0.93) ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ดานการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.00, S = 0.92) เมื่อจําแนกเปน
รายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในคุณลักษณะ อันพึงประสงคของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพอยู
ในระดับมากทุกขอ และมี 1 ขอ ระดับปานกลาง โดยเกิดความพึงพอใจในประเด็นมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชาเพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.20, S = 0.95) รองลงมาคือ ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
ตามเปาหมายตรงตามเวลาที่กําหนด ( X = 4.18, S = 0.99) แสดงความคิดเห็น ซักถามในสิ่งที่ไมเขาใจหรือแนะนํา ที่มี
ผลตอการปฏิบัติงานดีขึ้น ( X = 4.12, S = 0.91) และนอยที่สุด คือ ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารสําหรับปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง ( X = 3.40, S = 0.73) ตามลําดับ
4. ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด ( X = 4.01, S = 0.93) เมื่ อ
จําแนกเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพอยูในระดั บมากทุกขอ โดยเกิดความพึงพอใจในประเด็นมีความรับผิดชอบในการปฏิ บัติงานที่ไดรับมอบหมาย
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.26, S = 0.86) รองลงมาคือ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในสถานประกอบการ ( X = 4.25,
S = 0.93) ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน ( X = 4.11, S = 0.94) และนอยที่สุด คือ มีความเอาใจใสและปฏิบัติตอเพื่อน
รวมอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ( X =3.79, S = 0.91) ตามลําดับ

ขอเสนอแนะการวิจัย

าวิท
ย

1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกร วมดวย เชน การสัมภาษณเกี่ยวกับ คุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค
เพื่อจะไดขอมูลที่ชัดเจนและมีประโยชนมากขึ้น
2. ควรมี การวิจัยเพื่อ ศึ กษาคุณ ลัก ษณะพึง ประสงคนั กศึ กษา ทั้ ง สภาพที่ คาดหวั ง และสภาพที่เป นจริ งเพื่ อ
เปรียบเทียบกัน สําหรับเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงคนําไปสูการพัฒนาบุคลากร
ตอไป
3. งานวิจัยนี้สามารถนําไปเปนแนวทางทางพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหตรงตามความตองการของสถานประกอบการ

เอกสารอางอิง

มห
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การสํารวจแนวคิดกอนเรียนในเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
The Investigate Undergraduate Students’ Conceptions on Force and
Motion before Attending the Class

ราช
ภัฏ
รำไ

งานวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อสํารวจความเขาใจแนวคิดกอนเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนั กศึ กษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟสิกสเชิงมโนทัศน (ฟส 101) ซึ่งเปนวิชาเลือกเสรี ในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2561 จํานวน 89 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบวัดแนวคิดเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ผลการวิจัยพบว า
แบบวัดขอที่ 23 และขอที่ 16 มีผูตอบผิดเปนสวนมาก ขอที่ 23 เปนแนวคิดเรื่องจลนศาสตร และขอที่16 เปนแนวคิด
เกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนิวตัน จํานวนนักศึกษาที่ตอบถูกในขอที่ 23 มีเพียง 21.35% และจํานวนที่ตอบถูก
ในขอที่ 16 มีเพียง 22.47% นักศึกษายังไมเขา ใจแนวคิ ดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ดีพอและไม สามารถนํ าแนวคิ ดไป
อธิบายในบริบทอื่นๆ ได ขอมูลที่ไดบงชี้วามีความจําเปนตองเนนการเรียนแนวคิดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ในระดับมหาวิทยาลัย การเรียนเนื้อหาวิชาฟสิกสเกี่ยวกับจลนศาสตรและพลศาสตรตองบูรณาการเขาดวยกัน
คําสําคัญ: แบบวัดแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่, การเขาใจแนวคิด, แรงและการเคลื่อนที่

Abstract

าวิท
ย

บทนํา

าลัย

This research aims to explore the conception of force and motion of 89 undergraduate
students enrolling in Conceptual Physics as a free elective course at Maejo University in semester 2
of academic year 2018 before attend the first class of the course. The data collecting instrument is the
force concept inventory. The findings show that a wrong answer is mostly given to items 23 (which is
about kinematics) and 16 (which is about Newton’s third Law of Motion). Only 21.35% of the students
gave correct answer to item 23 and 22.47% gave correct answer to item 16 of the test. It can be
concluded that the students have inadequate knowledge about force and motion, and they are unable
to apply the knowledge to other contexts. This indicates that this knowledge must be taught in both
high school and tertiary levels. To assist students to understand the concept, knowledge of kinematics
and dynamics must be integrated in physics class.
Keywords: Force Concept Inventory, Conception Understanding, Force and Motion

มห

ความเขาใจแนวคิดเปนตัวแปรที่สําคัญที่ตองตรวจสอบกอนเริ่มการเรียนการสอน ขอมูลเกี่ยวกับระดับความ
เขาใจแนวคิดของนักศึกษามีประโยชนตอการเลือกรูปแบบการสอนของครู ซึ่งทําใหการเรียนบรรลุวัตถุประสงค แนวคิด
เกี่ยวกั บแรงและการเคลื่อนที่ ของนักศึกษาเปนเนื้อหาที่มีนักวิจัยใหความสําคัญและได ทํา การศึกษาเป นจํานวนมาก
(Halloun and Hestenes, 1995; Setyani N.D, et al, 2017; Cevik EE, Kurnuz Mc. A., 2019) อ ย า ง ไ ร ก็ ตา ม
ในปจจุบันนี้การเรียนฟสิกสในระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายและในระดับอุดมศึกษายั งไม ใหความสํ าคัญกับความเขาใจ
แนวคิดมากนัก การเรียนแนวคิดสงผลไปสูความสามารถในการแกปญหา ความเขาใจแนวคิดเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการ
เรี ยนวิชาฟสิกสในระดับอุดมศึกษา กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 และ ขอที่ 3 ของนิวตั น เป นแนวคิดที่นักศึกษาเข าใจยาก
จากการศึกษาของ Setyani ND. et al (2017) ไดตั้งขอสังเกตวา ปญหาดังกลาวมีสาเหตุมาจากปรากฏการณที่เกี่ยวกับ
กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1 ของนิวตันไมมีในธรรมชาติ วัตถุท่ีเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่เราสามารถเห็นไดในหองทดลอง
เทานั้น ซึ่งอยูภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดจํานวนมาก นักศึกษาสรางแนวคิดจากสาเหตุที่หลากหลายทั้งสาเหตุภายในและ
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สาเหตุภายนอกของนักศึกษา สาเหตุภายนอกประกอบดวยครู เพื่อน อุปกรณการสอน รวมทั้งสิ่งแวดลอม สาเหตุภายใน
ไดมาจากการที่นักศึกษาเกิดแนวคิด (Conception หรือ Prior Knowledge) แนวคิดที่เกิดขึ้นอาจจะถูกตองหรือเหมือน
กับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร หรืออาจจะเปนแนวคิดที่ผิด และอาจจะเปนแนวคิดที่ผิดบางสวน
Mayer (2009: 61) อธิบ ายวากระบวนการเรียนรูผานสื่อมัลติ มีเดีย ผูเรียนจะเรียนรูไดก็ตอเมื่อสมองทําการ
คั ด เลื อ ก (selecting) ข อ มู ล จากสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ผ า นช อ งทางการมองเห็ น และช อ งทางการได ยิ น เข า มาจั ด ระบบ
(organizing) ในความจําระยะสั้น (Short-termmemory หรือ Working memory) และบูรณาการ (integrating) ขอมูล
นั้นเขากับองคความรูเดิมในความจําระยะยาว (Long-term memory) แตปริมาณของขอมู ลที่ชองทางการรับรูแตละ
ชองทางสามารถรองรับไดในแตละครั้งมีขีดจํากัด การรับขอมูลปริมาณมากๆ ในคราวเดียวอาจกอใหเกิดสภาวะปริมาณ
ขอมูลเกิ นขีดจํากัด (overload) ที่สงผลใหผูเรียนไมสามารถเรียนรูตอไปได อีก แผนภาพกระบวนการเรียนรู ดังกล าว
แสดงไดดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ทฤษฎีการเรียนรูผานสื่อมัลติมีเดียของ Richard Mayer

าลัย

แบบวัดแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่ อ นที่ (Force Concept Inventory, FCI) จั ดเป น ส วนหนึ่ งของตั วแทน
ความคิดภายนอกของสื่อมัลติมีเดียในทฤษฎีการเรียนรูผานสื่อมั ลติมีเดีย โดยให นักศึ กษาเลือกคําตอบที่สอดคลองกับ
ความเขาใจของนักศึกษา FCI ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับถอยคําและรูปภาพ ซึ่งเปนแบบทดสอบที่มีความจําเปนตอง
พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบแนวคิดที่นักศึกษาสรางขึ้นมากอนเริ่มกระบวนการเรียน งานวิจัยนี้นอกจากจะไดทราบแนวคิด
กอนเรียนของนักศึกษาเพื่อใชประโยชนในการจัดกระบวนการเรียนแลวยังจะไดทราบผลการเรียนแนวคิดทางฟสิกสของ
นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการเรียนวิชาฟสิกสเบื้องตนในมหาวิทยาลัย เนื่องจากนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนวิช าฟสิกสเ ชิงมโนทั ศน เป นวิช าเลือ กเสรี เปนนักศึกษาชั้ นป ที่ 1 ปที่ 2 และป ที่ 3 ซึ่ งเคยเรี ยนฟ สิกสใ นระดั บ
มัธยมศึ กษาตอนปลายมาแลวและบางคนโดยเฉพาะชั้นปท่ี 2 และปท่ี 3 ยังไดผานการเรี ยนรายวิช าฟสิกสเบื้องต นใน
ระดับมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงคของการวิจัย

าวิท
ย

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํา รวจความเขา ใจแนวคิดกอ นเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่ อนที่ ของนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟสิกสเชิงมโนทัศน (ฟส 101)

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

การศึกษานี้มีจุดประสงคเพื่อตรวจวัดความเขาใจแนวคิดทางฟสิกสกอนเรียนของนักศึกษา เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ การดําเนินการวิจัยมีดังนี้
1. ผูมีสว นรวมในการวิจัย (participants) คือ ผู วิจัยซึ่งเปนผูสอนรายวิ ชาฟ สิกส เชิ งมโนทัศน และนักศึ กษา
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟสิกสเชิงมโนทัศน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวนทั้งหมด 89 คน
ซึ่งเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 12 คน นักศึกษาชั้นปท่ี 2 จํานวน 42 คน และนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 35 คน
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ใชแบบวัดแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ (FCI) เป นแบบทดสอบมาตรฐานที่
นําไปใชในการเรียนและการวิจัยอยางกวางขวางหลายประเทศ พัฒนาโดย Halloun & Hestenes (1995) เปนขอสอบ
ตรวจวินิจฉัยความเขาใจแนวคิดและแนวคิดที่คลาดเคลื่อนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ข องผูเรียน เปนขอสอบแบบปรนัย
มี 5 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีตัวเลือกที่ถูกเพียงตัวเลือกเดี ยวที่เปนแนวคิดที่ถูกต อง สวนตัวเลื อกที่เหลือเปนแนวคิ ด
ที่คลาดเคลื่อนในลักษณะตางๆ ของผูเรียนสวนมาก สําหรั บฉบับภาษาไทย ผูวิจัยใหผูเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษและ
มีวุฒิปริญญาเอกทางฟสิกส จํานวน 6 คน ตรวจสอบ เสนอแนะ และผูวิจัยทํ าการแก ไขแลวให ผูเชี่ ยวชาญทั้ง 6 คน
ทดลองทําแบบวัดแนวคิดปรากฏวา ผูเชี่ยวชาญทั้งหมดเลือกขอที่ถูกตองตรงกันทุกขอ สวนการพิจารณาตัวเลือกที่เปน
แนวคิดที่คลาดเคลื่อน ผูวิจัยไดนําแบบวัดแนวคิดไปใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 15 คน ซึ่งไมเปนผูมีสวนรวมในการวิจัย
ทดลองทําแบบวัดแนวคิด โดยที่ทั้งหมดเคยเรียนฟสิกสในระดับมัธยมปลาย แลวสัมภาษณนักศึกษาที่เลือกตัวเลือกที่เปน
แนวคิดที่คลาดเคลื่อน ผลจากการสัมภาษณพบวา นักศึกษาสวนใหญมีแนวคิดที่ถูกตองและมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนตรง
กับตัวเลือกที่นักศึกษาเลือก
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชแบบวัดแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ (FCI) ทดสอบกอนเรียน เนื่องจาก
แบบวัดแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่สามารถใชตรวจวินิจฉัยแนวคิดที่คลาดเคลื่อน เมื่อนักศึกษาเลือกตัวเลือกที่ถูก
และตัวเลือกผิดแสดงวานักศึกษามีแนวคิดที่ถูกหรือมีแนวคิดคลาดเคลื่อนตามตัวเลือกนั้น อยางไรก็ตามผูวิจัยไดสัมภาษณ
นักศึกษาที่เลือกตัวเลือกที่ถูกและที่ผิดเพิ่มเติมเพื่อพิสูจนแนวความคิดที่คลาดเคลื่อนของนักศึกษาโดยใชการสัมภาษณ
แบบไมมีโครงสราง(Unstructured interview) และทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติเชิงพรรณนาดวยคารอยละ
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จํานวนคนที่ตอบถูก

ผลการใชแบบวัดแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ตรวจวัดแนวคิด เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักศึกษา
จํานวน 89 คน ดังภาพที่ 3

าวิท
ย

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

ภาพที่ 3 จํานวนคนที่ตอบถูกในแตละขอของแบบวัด FCI

มห

จากภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวา ไมมีแบบวัดขอใดที่มีจํานวนคนที่ตอบถูกเกิน 50% และพบวา แบบวัดขอที่ 23
และ 16 เป น ข อ ที่ นัก ศึ ก ษาตอบผิ ด มากที่ สุ ด ส ว นแบบวั ด ข อ ที่ 15 และ 19 เป นข อ ที่ มี นั กศึ ก ษาตอบถู ก มากที่ สุ ด
ขอคําถามและผลการตอบของนักศึกษาแสดงดังตารางตอไปนี้
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แบบวัดขอที่ 21 และขอที่ 23
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ตารางที่ 1 ผลการทําแบบวัดขอที่ 21 และขอที่ 23

ขอที่ 21 คําตอบที่ถูก คือ
ตัวเลือก E
มีผูตอบถูก คือ เลือก E
จํานวน 25 คน
มีผูตอบผิดดังนี้
เลือก A จํานวน 12 คน
เลือก B จํานวน 18 คน
เลือก C จํานวน 16 คน
เลือก D จํานวน 18 คน

าวิท
ย

าลัย

ขอที่ 23 คําตอบที่ถูก คือ
ตัวเลือก B
มีผูตอบถูก คือ เลือก B
จํานวน 19 คน (21.35%)
มีผูตอบผิดดังนี้
เลือก A จํานวน 13 คน
เลือก C จํานวน 20 คน
เลือก D จํานวน 18 คน
เลือก E จํานวน 19 คน

มห

จากตารางที่ 1 มีผตู อบคําถาม ขอที่ 23 ผิด จํานวน 70 คน จากจํานวนทั้งหมด 89 คน หรือคิดเปนรอยละ
78.65 จัดเปนผูเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับจลนศาสตรเพียงบางสวน
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ผลการตอบคําถาม
ขอที่ 19 คําตอบที่ถูก คือ
ตัวเลือก E
มีผูตอบถูก คือ เลือก E
จํานวน 38 คน
มีผูตอบผิดดังนี้
เลือก A จํานวน 12 คน
เลือก B จํานวน 8 คน
เลือก C จํานวน 17 คน
เลือก D จํานวน 14 คน
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แบบวัดขอที่ 19 และขอที่ 20
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ตารางที่ 2 ผลการทําแบบวัดขอที่ 19 และขอที่ 20

มห

าวิท
ย

าลัย

ขอที่ 20 คําตอบที่ถูก คือ
ตัวเลือก D
มีผูตอบถูก คือ เลือก D
จํานวน 37 คน
มีผูตอบผิดดังนี้
เลือก A จํานวน 12 คน
เลือก B จํานวน 10 คน
เลือก C จํานวน 16 คน
เลือก E จํานวน 14 คน
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ตารางที่ 3 ผลการทําแบบวัดขอที่ 15 และขอที่ 16
ผลการตอบคําถาม

พพ

แบบวัดขอที่ 15 และขอที่ 16

ราช
ภัฏ
รำไ

ขอที่ 15 คําตอบที่ถูก คือ
ตัวเลือก A
มีผูตอบถูก คือ เลือก A
จํานวน 38 คน
มีผูตอบผิดดังนี้
เลือก B จํานวน 13 คน
เลือก C จํานวน 10 คน
เลือก D จํานวน 12 คน
เลือก E จํานวน 16 คน

าลัย

ขอที่ 16 คําตอบที่ถูก คือ
ตัวเลือก A
มีผูตอบถูก คือ เลือก A
จํานวน 20 คน (22.47%)
มีผูตอบผิดดังนี้
เลือก B จํานวน 15 คน
เลือก C จํานวน 22 คน
เลือก D จํานวน 17 คน
เลือก E จํานวน 15 คน

าวิท
ย

สรุปผลและอภิปรายผล

แบบวัดข อ ที่ 23 เกี่ยวของกับ จลนศาสตร ในการทํา ความเขา ใจป ญหาข อ นี้นักศึ กษาจะตอ งเข า ใจแนวคิ ด
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงดวยความเรงสม่ําเสมอ และการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงดวยอัตราเร็วคงที่ สมการทาง
คณิตศาสตรของการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงดวยอัตราเร็วคงที่สามารถเปลี่ยนไปเปนสมการการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง
ดวยความเรงสม่ําเสมอ ถาความเรงมีคาเทากับศูนย (ดังสมการ (1) และ (2))

มห

ถา a x  0

1

x f  x i  v xi t  a x t2
2

(1)

x f  x i  v xi t

(2)
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สมการ (2) เปนสมการการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงดวยอัตราเร็วคงที่ ถานักศึกษาเขาใจแนวคิดของการเคลื่อนที่
ในแนวเสนตรงดวยอัตราเร็วคงที่และการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงดวยความเรงสม่ําเสมอ จะสามารถตอบคําถามขอที่ 21
และขอที่ 23 ไดถูกตอง ผลจากขอมูลแสดงใหเห็นวา นักศึกษาจํานวนมากตอบคําถามขอที่ 21 ผิดเชนกัน จากจํานวน
นั กศึ กษาทั้งหมด 89 คน รายละเอี ยดของจํ า นวนคนที่ตอบคํา ถามข อ ที่ 21 และข อ ที่ 23 ได ถูกตอ ง มีดั งตารางที่ 1
สามารถสรุปไดวา จํานวนนักศึกษา 78.65% เขาใจแนวคิดเกี่ยวกับจลนศาสตรเพียงบางสวน นักศึกษาควรเขาใจตัวแทน
แนวคิดตางๆ ที่หลากหลายที่เกี่ยวกับจลนศาสตร ดังเชน อัตราเร็วคงที่ ความเรงสม่ําเสมอ นักศึกษาไมเพียงแคเขาใจและ
ใชสมการที่มีอยูเทานั้น แตควรจะสามารถประเมิ นความหมายของสมการที่ มีอยู และสามารถปรับ ให เข ากับ ป ญหาที่
กําหนดให เพื่อเสริมการใหเหตุผลดังกลาว พิจารณาแบบวัดขอที่ 19 และ 20 ซึ่งเกี่ยวของกับจลนศาสตร ใชทดสอบความ
เข า ใจของนั กศึ ก ษาในประเด็นแนวคิ ด ทางจลนศาสตร ผลที่ ไดจ ากแบบวั ดขอ ที่ 19 และ 20 เป น เช น เดีย วกั น คื อ
ขอ 19 ตอบถูก 38 คน และขอ 20 ตอบถูก 37 คน ในแบบวัดขอที่ 19 และ 20 ใชตัวแทนความคิดภายนอก (external
representation) ที่เปนภาษาและภาพ รวมทั้งตัวเลือกคําตอบที่แทนความคิดดวยภาษา ในขณะที่แบบวัดขอที่ 21 และ
23 ใชคําถามที่เปนตัวแทนความคิดภายนอกที่เปนภาษาและภาพ และใชตัวแทนความคิดทางคณิตศาสตรแทนตัวเลือกที่
เปนคําตอบ (ตารางที่ 1) เปนผลใหนักศึกษามีแนวโนมที่จะเขาใจแนวคิดหรือความหมายนั้นเพียงบางสวนหรือไมสมบูรณ
การแทนความคิดดวยภาพในคําถามขอที่ 19 และ 20 ทําใหนักศึกษาเขาใจไดงายมากขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ
คือ (1) นักศึกษามีประสบการณในการทดลองเกี่ยวกับการสรางตัวแทนของปญหาในคําถาม (2) นักศึกษาใชกระบวนการ
คิดเพียงขั้นตอนเดียว สาเหตุในประการหลังจะทําการวิเคราะหขอมูลยืนยันในงานวิจัยนี้ รูป ภาพและถอยคําที่ใชแทน
ความคิดในคําถามขอที่ 19 และ 20 (ตารางที่ 2) ไดแสดงภาพที่ใหปริมาณทางฟสิกสรวมทั้งตําแหนงและเวลาไดโดยตรง
ในขณะที่ คําถามขอที่ 21 และ 23 ปริมาณทางจลนศาสตรทราบได โดยทางอ อมจากการที่นักศึ กษาต องเขาใจแนวคิ ด
“แรงคงที่” สงผลให “ความเรงคงที่” ขนาดของความเรงในคําถามทั้งสองเปนคุณลักษณะของการเคลื่อนที่ดวยความเรง
สม่ําเสมอ เนื้อหาที่เปนลําดับชั้นในรายวิชาไมสัมพันธกันระหวางจลนศาสตรกับพลศาสตร นักศึกษาจึงไมสามารถเห็น
ความสัมพันธระหวางแนวคิดทั้งสองจากการสอนแยกจากกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Cari C. et al. (2016) ดังนั้ น
การสอนฟสิกสในระดับมัธยมศึกษาและการสอนฟสิกสพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัยจําเปนต องให ความสําคัญกับการ
เขาใจแนวคิดและการบูรณาการแนวคิดของนักศึกษา สวนคําถามขอที่ 16 เกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนิวตั น
ตัวแทนแนวคิดภายนอกที่ใชในคําถามขอที่ 16 เปนตั วแทนแนวคิ ดดานภาษา (ตารางที่ 3) ตัว แทนแนวคิดภายนอก
ตองการใหนักศึกษามี ความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหเพิ่มเติมจากความสามารถในการใหนิย ามแนวคิ ด
ความสามารถของนักศึกษาในการบูรณาการแนวคิดที่เกี่ยวกับพลศาสตรและจลนศาสตรของการเคลื่อนที่ดวยความเร็ว
คงที่อาจนําไปสูการตอบคําถามผิด (คําวา “รถไถนาดันดานหลังรถบรรทุก” และ “เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่”) กรณีที่
นักศึกษาที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน คําถามขอที่ 16 จะชักนําใหนักศึกษาตอบวา “ไมมี
แรงกระทําตอรถทั้งสอง” เนื่องจากมีขอมูลบอกวาอัตราเร็วคงที่สงผลใหความเรงมีคาเปนศูนย ดังนั้นแรงมีคาเปนศูนย
ผูสอนตองเนนวา ตัวแทนความคิดภายนอก “รถไถนาดันดานหลังรถบรรทุก” ใหความหมายวา เปนเหตุการณท่วี ัตถุยังคง
สัมผัสกัน ดังนั้นกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันที่ใชกับคําถามขอที่ 16 คือ กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนิวตัน สวนในคําถาม
ขอที่ 15 เปนการเสนอตัวแทนความคิดดานภาษาที่นําไปสูปริมาณทางฟสิกส คือ ความเรงโดยตรง (ตารางที่ 3) ทําให
นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความเรงกับแรงไดงายขึ้น ตัวแทนความคิดที่เปนภาพในคําถามขอที่ 15 ไดจัดเตรียมขอมูลวา
วัตถุทั้งสองกําลังสัมผัสกันอยางชัดเจน ดังนั้นจึงใชกฎการเคลื่อนที่ข อที่ 3 ของนิวตันกับคําถามขอนี้ จํานวนคนที่ตอบ
คําถามขอที่ 15 ถูกมีมากกวาจํานวนคนที่ตอบคําถามขอที่ 16 ไดถูก ซึ่งทําใหสรุปไดวา นักศึกษาที่ทําแบบวัดขอที่ 15
และขอที่ 16 ไดถูก เขาใจแนวคิดเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนิวตัน สวนนักศึกษาที่ทําขอสอบทั้ งสองผิดหรือ
ทําถูกเพียงขอเดียว แสดงวานักศึกษาเขาใจแนวคิดดังกลาวเพียงบางสวนหรือมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน
จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลที่กลาวมา สรุปไดวา ตัวแทนความคิดหรือความหมายตั้งแตสองสิ่งขึ้นไปที่
ใชแสดงในแบบทดสอบชวยใหนักศึกษาเขาใจปญหาในขอคําถามของแบบทดสอบไดงาย หรืออาจจะเปนสิ่งทําใหเขาใจ
ปญหาไดยากไดเชนกัน ถาที่เปนตัวแทนความคิดที่นักศึกษาเคยรูมากอนแลวจะชวยใหนักศึกษาไดตัดสินใจเลือกคําตอบ
ที่ถูกได งาย (ดังเชนคําถามขอที่ 15) แตถาตัวแทนความคิดนั้นจํา เปนตอ งมีการบูรณาการแนวคิด จะทําใหที่นักศึ กษา
เขาใจไดยาก เนื่องจากนักศึกษาคุนเคยกับเนื้อหาที่แยกเปนสวนๆ นอกจากนี้การบูรณาการระหวางตัวแทนความคิดที่เปน
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ถอยคําภาษาในคําถามกับตัวแทนความคิดที่เปนถอยคําภาษาของความรูเดิมของนักศึกษาทําไดยาก (ดังเชนคําถามขอที่
16) เมื่อสอนเนื้อหาฟสิกสเกี่ยวกับจลนศาสตรและพลศาสตรตองบูรณาการเขาดวยกัน หรือเนนความสัมพันธระหวาง
เนื้อหา เพื่อลดขอผิดพลาดในการวิเคราะหปญหา

ขอเสนอแนะการวิจัย

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
การจั ดการเรียนการสอนแนวคิดในวิชาฟสิกสโดยเฉพาะแนวคิ ด เรื่ อง แรงและการเคลื่อนที่ มีข อเสนอแนะ

พพ

ดังตอไปนี้

เอกสารอางอิง

ราช
ภัฏ
รำไ

1. การจัดกระบวนการเรียนจําเปนตองพิจารณาแนวคิดของผูเรียนที่มีมากอนเรียนรวมเขาไวในกระบวนการจัด
กระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดกอนเรียนที่คลาดเคลื่อน
2. ตองจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนเรียนรูแนวคิดหลายๆ แนวคิดที่สัมพันธกันพรอมๆ กัน คือ ไมเรียนแนวคิด
ใดแนวคิดหนึ่งเดี่ยว ๆ
3. แนวคิดที่ซับ ซอ นเปนนามธรรมและเขาใจยากตองนําเสนอให ชัดเจน โดยใช ความท าทายที่ หลากหลาย
ในบริบทที่แตกตางกัน
4. ตองจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงกับความสัมพันธระหวางตัวแทนความคิดที่เปนแบบ
แผนและเหตุการณท่ีเปนจริง ซึ่งผูเรียนตองปฏิบัติซํ้า ๆ เกี่ยวกั บการตีความหมายของแบบแผนความรู วิชาฟสิกสและ
เชื่อมโยงกับเหตุการณจริง
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องจลนศาสตรและพลศาสตรกับความสามารถใน
การแกปญหาของนักศึกษาในบริบทที่แตกตางกัน
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ผลการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมที่มีตอความเขาใจ
เรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบานโคกสูง จังหวัดขอนแกน
The Effects of Parent Involvement Activities on the Understanding of
Adding and Subtracting of Preschool Children at Ban Khoksung School,
Khon Kaen Province

ราช
ภัฏ
รำไ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบความเขาใจเรื่องการเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย
กอนและหลังการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวม และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอกิจกรรมแบบ
ใหผูปกครองมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
คือ เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป เรียนอยูช้ันอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนบานโคกสูง
จังหวัดขอนแกน จํานวน 25 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม และผูปกครองเด็กปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 25 คน
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงจากผูป กครองที่สมัครใจเขารวมกิจกรรม เครื่องมื อที่ ใชในการวิจัย ไดแก คู มือการจั ด
กิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมเพื่อสงเสริมความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย แบบทดสอบ
เชิงปฏิบัติวัดความเขาใจเรื่องการเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย และแบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครองที่
มีตอกิจกรรมแบบมีสวนรวม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยปรากฏวา 1) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมมีความเขาใจเรื่องการเพิ่มและการ
ลดจํานวนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ผูปกครองที่รวมจัดกิจกรรม
มีความพึงพอใจตอกิจกรรมแบบผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: กิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวม, การเพิ่มและการลดจํานวน, เด็กปฐมวัย

Abstract

มห

าวิท
ย

าลัย

The objectives of this research are 1) to compare preschool children’s understanding of adding
and subtracting before and after parent involvement activities and 2) to study the parents’ satisfaction
level with the activities. There are 2 groups of samples. The first group derived from random sampling
is 25 preschool children aged 5-6 years old who are in the kindergarten 3, semester 1 of academic year
2019, at Ban Khoksung School, Khon Kaen province. The second group is 25 parents of those students.
This group is derived from purposive sampling done to those parents who were willing to participate in
the activities. The activities are from parent involvement activity handbook. The data collecting
instruments are understanding performance test and a satisfaction evaluation form. The statistics used
for data analysis are mean, standard deviation, and t-test. The findings show that 1) the post- test Score
of the children is higher than the pre- test score with statistical significance at .05, and 2) the parents’
satisfaction level is high.
Keywords: Parent involvement Activities, Adding and Subtracting, Preschool children
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คณิตศาสตรมคี วามสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความสามารถทางสติปญญาของมนุษย ทําใหมีความคิดอยางมีเหตุผล
เปนระบบ มีแบบแผน ตลอดจนพัฒนาความคิดสรางสรรค และสามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางรอบคอบ
ชว ยใหคาดการณ วางแผนแกปญ หาและนํา ไปใช ในชี วิตไดอ ยา งเหมาะสม อีกทั้ งยั งเป นเครื่อ งมื อ ในการศึ กษาด า น
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอื่นๆ ดวยเหตุนี้ คณิตศาสตรจึงมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูและมีประโยชนอยางยิ่ง
ตอการดําเนินชีวิตประจําวันที่ตองใชความรูและทักษะทางคณิตศาสตรเกือบตลอดเวลา เชน การดูเวลา การประมาณคา
การซื้อขาย การชั่ง การตวงและอื่นๆ ตลอดจนกิ จกรรมที่มีความยุงยากสลับซับซอนขึ้นไป เชน การสรา งอาคาร ถนน
หนทาง การผลิตอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส จรวด ดาวเทียม เปนตน (เบญจรัตน พวงคํา, 2555: 2) เด็กปฐมวัยเปนวัยเริ่มตน
แหงการเรียนรู มีความอยากรูอยากเห็น ชางสังเกต ชอบเลน และสํารวจสิ่งตางๆ รอบตัว การเตรียมความพรอมใหเด็ก
มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ดีจะชวยใหเด็กมี ความพรอมที่จะเรียน เสริมสรางใหเด็กเปนคนมีเหตุผล ช างสังเกต
รูจักเปรียบเทียบ จําแนกแยกแยะสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว มีพื้นฐานดานการคิดคํานวณ และมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
ในชั้นสูง (พรรนิภา ฤทธิ์สุทธิ์, 2552: 7) ดวยเหตุนี้ เด็กปฐมวัยจึงเปนวัยที่เหมาะสมในการปลูกฝงคุณลักษณะดังกลาว
เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้น และนําไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยเปนเรื่องเกี่ยวกับความคิดรวบยอดที่เด็กเรียนรูผานการลงมือ
ปฏิบัติจากการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อสรางความรูและหาขอสรุปดวยตัวเอง (ทัศนีย การเร็ว, 2554: 22) คณิตศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัยแตกตางจากคณิตศาสตรสําหรับเด็กประถมศึกษา เนื่องจากวุฒิภาวะและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
มีขอจํากัด เพราะธรรมชาติไดสรางใหสมองของเด็กมีบริเวณที่เกี่ยวของกับการรับรูเชิงจํานวนที่ตองเปนรูปธรรมมากกวา
นามธรรมหรือสัญลักษณ ตางจากคณิตศาสตรของผูใหญที่เปนความเขาใจ หนาที่ ความสัมพันธ ความเปนไปได (กุลยา
ตันติผลาชีวะ, 2551: 64) ดังนั้น ประสบการณเบื้องตนที่เด็กปฐมวัยควรไดรับการฝกฝนเพื่อที่จะกาวไปสูการเรียนรูในขั้น
สูง จึงควรเปนการเตรียมความพรอมโดยใชประสบการณและกิจกรรมตางๆ จากวิถีชีวิตและการดําเนินกิจวัตรประจําวัน
เชน การพูดคุยเรื่องรูปทรง การใหเด็กรวมตะกราของเลนชนิดที่เหมือนกัน การพู ดคุยเกี่ยวกับตัวเลขที่มองเห็นไดจาก
สิ่งของ เชน นาฬิกา โทรศัพท การใหเด็กสังเกตขนาดของวัตถุรอบตัววามีขนาดใหญหรือเล็ก การใหเด็กชวยเติมสวนผสม
ของอาหารโดยการนับ ชั่ง ตวง วัด กะจํานวน การนับสิ่งของตางๆ ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง เปนตน
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2553: 3-5) ไดกําหนดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ไวเปนสาระหลักที่จําเปน ไดแก เรื่องจํานวน การดําเนินการของจํานวน การรวมและการแยกกลุม การวัด ความ
ยาว น้ําหนักปริมาตร เงินและเวลา เรขาคณิต ตําแหนง ทิศทาง ระยะทาง และรูปเรขาคณิต ขณะที่สถาบันราชานุกุล
กรมสุขภาพจิต (2557: 19) ไดระบุไววา ทักษะพื้นฐานในการคิดคํานวณสําหรับเด็กปฐมวัย แบงไดเปน 3 ทักษะ ไดแก
ทักษะในการจัดหมวดหมู คือ การใหเด็กจัดสิ่งของรวมกันเปนหมู ทักษะในการรวมหมูหรือการเพิ่ม เปนการใหเด็กสังเกต
วัตถุหรือสิ่งของ เพื่อใหเขาใจถึงจํา นวนของวัตถุหรือสิ่งของที่นํามารวมกั นแลวเปนกองใหญ ทั กษะในการแยกหมูหรื อ
การลด เปนการใหเด็กสังเกตวัตถุหรือสิ่งของที่อยูรวมกัน แลวแยกออกเปนกองๆ แลวบอกวากองไหนมีมากกวากองไหน
มีนอยกวา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดจุดหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยไวสวนหนึ่งวา ตองมี
ทักษะการคิดและแสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย โดยกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ป
พัฒนาการดานสติปญญาในมาตรฐานที่ 10 ไววา มีความสามารถในการคิดที่เป นพื้นฐานในการเรียนรู ตัวบงชี้ ไดแก
มีความสามารถในการคิดรวบยอด มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุ ผล และมี ความสามารถในการคิ ดแกป ญหาและ
ตัดสินใจ ประสบการณสําคัญที่จะชวยสงเสริมดานการคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร เชน การนับและแสดงจํานวนของสิ่งตางๆ
ในชีวิตประจําวัน การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนสิ่งของตางๆ การรวมและการแยกสิ่งตางๆ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2560: 38-39) และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยในการคิดคํานวณเรื่อง การบวกและการลบ ไดแก
การรวมกลุมเล็กเปนกลุมใหญ การแยกกลุ มใหญเปนกลุม เล็ก การนับ จํา นวน การเพิ่ ม การลดของจํานวนไม เกิน 10
ซึ่งสามารถสรางเสริมใหเด็กไดพัฒนากระบวนการคิดที่สอดคลองกับชีวิตประจําวันงายๆ ได เชน การนําของมารวมกัน
ทําใหมีคาเพิ่มขึ้น และการนําของมาแยกออกไปทําใหคาลดนอยลง เปนการเปดโอกาสใหเด็กคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร
เรื่องของจํานวนในชีวิตประจําวันได (พรรนิภา ฤทธิ์สุทธิ์, 2552: 7-8) ซึ่งการสงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการเพิ่มและ
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การลดจํานวนใหกับเด็กปฐมวัย ผูมีสวนเกี่ยวของตองรวมกันสงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณดานคณิตศาสตรเพื่อใหมี
ทักษะพื้นฐานดานการคิดคํานวณดวยการใชสื่อ อุปกรณ หรือวัตถุสิ่งของตางๆ ที่เปนรูปธรรม สงเสริมใหเด็กไดปฏิบัติตอ
วัตถุ มีปฏิสัมพันธกับสิ่งตางๆ หรือบุคคลตางๆ ที่อยูใกลชิด เพื่อชวยขยายประสบการณทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ สงผล
ใหเด็กมีพื้นฐานของการคิดคํานวณ มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อเปนพื้นฐานสําคัญ
ของการเตรียมความพรอมดานการคิดที่ซับซอนและละเอียดลึกซึ้ง เมื่อเติบโตขึ้นสูการเปนพลเมืองอาเซียนในศตวรรษ
ที่ 21 ตอไป
การจัดกิจกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยตองสอดคลองกับวัย และลักษณะการเรียนรู เปน
กิจกรรมที่ไดลงมือปฏิบัติ มีบรรยากาศอบอุ นแตใหอิสระ ไมเครงเครียดและกิจกรรมการเรียนรูตอ งไดรับการวางแผน
เรียงลําดับจากงายไปยาก จากหยาบไปละเอียด จากวัตถุไปสูสัญลักษณเปนลําดับตอเนื่อง ครูตองมีปฏิสัมพันธกับเด็ก
โดยการสนทนา อภิปราย ใชคําถาม ใหกําลังใจ ตลอดจนสรางความคุนเคย โดยใหเด็กไดเห็นและอานบอยๆ จะทําใหเด็ก
ซึมซับและเรียนรูคณิตศาสตรไดดี (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551: 160-161) นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน
โดยครูผูสอนแลว บุคคลที่มีสว นชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู ไดเป นอย างดี คื อ ผูปกครอง ซึ่งเป นบุ คคลที่ มีความสํ า คั ญ
อยางมากตอการศึกษาของเด็กปฐมวัยที่จะตองใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ
สถานศึกษาปฐมวัย เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเด็กรวมกัน (อรชา ตุลานันท และอรุณี หรดาล, 2555: 2-26) เด็ก
ควรไดรับ การสนับ สนุนส งเสริมการเรี ยนรูจากบ า น โรงเรียน ชุมชนและสังคมรอบตั วเด็ กพร อ มกั นไปอย างต อเนื่อง
โรงเรียนตองสื่อใหพอแม ผูปกครอง ชุมชน สังคม ไดเขาใจวา การเรียนรูของเด็กเกิดขึ้นไดทุกที่ตลอดเวลา การเรียนรู
จากบาน และโรงเรียนจะสรางพลังการเรียนรูของเด็กทั้งทางดานสติปญญา และอารมณ จิตใจ ควบคูกันไป ดังนั้นทุกฝาย
ที่เกี่ยวของกับเด็กตองรวมมือกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหเกิดกับ เด็กในปกครองของตน (บุษยมาศ ผึ้ งหลวง,
2556: 2) ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีบรรยากาศแหงความสุข เปดโอกาสใหเด็กไดคิด ไดเรียนรูดวยความเพลิดเพลิน
จากการเลน การเห็นความสัมพันธของคณิตศาสตรในธรรมชาติ บาน โรงเรียน สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน
และเชื่อมประสานกับประสบการณเดิมที่มีอยูจะชวยในการพัฒนาทักษะคณิตศาสตรไดเปนอยางดี (กุลยา ตันติผลาชีวะ,
2551: 160-161) ดังนั้นการปูพื้นฐานทักษะทางคณิตศาสตร โดยเฉพาะดานการคิดคํานวณเรื่ องการเพิ่ มและการลด
จํานวนของเด็กปฐมวัย จึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูปกครองตองใหความรวมมือดวยการชวยสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็กตามวิถี
ชีวิตที่พอแมหรือผูอบรมเลี้ยงดูจะทํากิจกรรมรวมกับเด็กที่บานได
จากการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมแนวคิดเกี่ยวกับการนับจํานวนใหกับเด็กปฐมวัยโรงเรียนบานโคกสูง พบวา
เด็กนับแบบทองจําโดยไมเขาใจความหมาย ชอบนับโดยใชลําดับที่ส่งิ ของที่มีความเหมือนกันเพื่อใหรูจํานวนที่มีอยู แตยัง
ขาดความเขาใจในเรื่องของการเพิ่มจํานวนหรือการรวมกลุมสิ่งของตางๆ เขามาอยูรวมกันวามีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือมากกวา
ที่มีอยูจํานวนเทาใด และยังขาดความเขาใจเรื่องการนําสิ่งของตางๆ ออกไปจากกลุมแลวทําใหส่ิงของมีจํานวนนอยลง
เทาใด ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมเพื่อสงเสริมความเขาใจเรื่องการ
เพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูที่มีสวนเกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยใน
การพัฒนาใหเด็กมีทักษะพื้นฐานดานการคิดคํานวณในระดับที่สูงขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรม
แบบใหผูปกครองมีสวนรวม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอกิจกรรมแบบใหผูป กครองมี สวนรวมเพื่อพัฒนาความเขาใจ
เรื่อง การเพิ่มและลดจํานวนของเด็กปฐมวัย

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

1. จัดประชุมผูปกครอง เพื่อชี้แจงถึงความสําคัญ และบทบาทของผูปกครองในการสงเสริมความเขาใจเรื่อง
การเพิ่มและการลดจํานวน ใหกับเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ป ที่กําลังเรียนอยูชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนบานโคกสูง แลวรับ
อาสาสมัครผูปกครองที่มีความพรอมเขารวมกิจกรรม ไดผูปกครองที่สมัครใจเขารวมกิจกรรม จํานวน 25 คน
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ราช
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พพ

รรณ
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2. ทดสอบกอ นการทดลองกับเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ป ชั้นอนุ บาลป ท่ี 3 โรงเรี ยนบา นโคกสู ง ซึ่ง เป นกลุ ม
ตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบเชิงปฏิบัติวัดความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ป ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นจํานวน 10 ขอ ไดแก ความเขาใจเรื่อง การเพิ่มจํานวน จํานวน 5 ขอ มีคาความยาก (P) อยูระหวาง 0.35-0.60
และมีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.54-0.69 ความเขาใจเรื่องการลดจํานวน มีคาความยาก (P) อยูระหวาง 0.300.65 และมีคา อํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.53-0.78 กับเด็กปฐมวัยเปนรายบุคคล ใชเวลาทดสอบทั้งหมด 5 วัน ตาม
ตารางเวลาที่กําหนดไว
3. ดําเนินการทดลอง โดยใหผูปกครองที่สมัครใจเขารวมกิจกรรม จัดกิจกรรมตามเอกสารคูมือการจัดกิจกรรม
แบบใหผูปกครองมีสวนรวม เพื่อสงเสริมความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํา นวน สําหรับเด็กปฐมวั ย อายุ 5-6 ป
ที่ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ จากการศึ กษาเอกสาร ตํ าราที่เกี่ ยวข อง และปรับปรุ งแก ไขตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแลวไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และความเหมาะสมตาม
หลั กการและแนวคิดทฤษฎีของการจัดกิจกรรมแบบผูป กครองมีสว นร วมเพื่ อพัฒนาเด็กปฐมวั ย เป นแบบมาตราส วน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ผลการประเมินมี คา เฉลี่ยเทา กับ 4.96 อยู ในระดับ เหมาะสมมากที่ สุด นํา ไปใช
รวมกับเด็กปฐมวัยที่บาน ซึ่งประกอบไปดวย กิจกรรม 3 ชุด 24 กิจกรรม ไดแก ชุดที่ 1 กิจกรรมสงเสริมความเขาใจเรื่อง
การเพิ่มจํานวน จํานวน 9 กิจกรรม ชุดที่ 2 กิจกรรมสงเสริมความเขาใจเรื่อง การลดจํานวน จํานวน 9 กิจกรรม ชุดที่ 3
กิจกรรมสงเสริมความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวน จํานวน 6 กิจกรรม โดยใหผูปกครองรับกิจกรรมไปปฏิบัติ
กับเด็กที่บานสัปดาหละ 3 กิจกรรม ในชวงเวลาที่ผูปกครองเห็นวามีความสะดวกเหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน แลวนํากิจกรรมที่ปฏิบัติแลวมาสงคืนทุกวันจันทร และรับกิจกรรมชุดใหมไปปฏิบัติจนครบ ใชเวลาทดลอง
ทั้งหมด 8 สัปดาห
4. ทดสอบหลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบเชิงปฏิบัติวัดความเขาใจเรื่องการเพิ่มและการลดจํานวนของเด็ก
ปฐมวัย อายุ 5-6 ป ชุ ดเดิม ไปทดสอบเด็กปฐมวั ย เปน เวลา 5 วัน ดว ยวิ ธีการเดี ยวกั นกับ ก อ นการทดลอง และให
ผูป กครองที่เขารวมกิจกรรมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดกิ จกรรมแบบมี สวนรวมเพื่ อ
สงเสริมความเขาใจเรื่องการเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัยหลังสิ้นสุดการทดลอง
5. หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมใหผูปกครองทําแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน
10 ขอ ประกอบดวย ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปกครองจํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความสัมพันธกับ
นักเรียน อาชีพ เปนการตอบแบบเลือกตอบ (Checklist) ตอนที่ 2 สภาพความพึ งพอใจของผู ปกครองที่มีตอการจั ด
กิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวม จํานวน 10 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ((Rating Scale) 5 ระดับ ที่ผูวิจัย
ไดดําเนินการพัฒนาเครื่องมือตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาและเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 5 ทานเพื่อตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา ไดคา IOC เทากับ 1.00

ผลการวิจัย

มห

าวิท
ย

ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวน ของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมแบบใหผปู กครองมีสวนรวม พบวา กอนการจัดกิจกรรม เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยความเขาใจเรื่อง การเพิ่ม
และการลดจํานวน ในภาพรวมเทากับ 3.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา กับ 1.39 หลั งการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ ย
เทากับ 6.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.48 เมื่อพิจารณาความแตกตางของคะแนนกอนและหลังการจัดกิจกรรม
พบวา หลังการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมเด็กปฐมวัยมีคะแนนสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 1)
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กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
*p ≤ .05
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเขาใจเรื่องการเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัยกอนและหลัง
การจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวม

ราช
ภัฏ
รำไ

ตอนที่ 2 การวิเคราะหความพึงพอใจของผูป กครองที่มีตอกิ จกรรมแบบให ผูป กครองมีสวนร วมเพื่อส งเสริ ม
ความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวน ของเด็กปฐมวัย พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60 สวนใหญอยูในกลุมอายุ 20-30 ป คิดเปนรอยละ 60 ระดับการศึกษาสวนใหญ
อยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 60 ความสัมพันธของผูปกครองกับเด็กปฐมวัย พบวา สวนใหญเปนมารดา คิดเปน
รอยละ 52 และจําแนกตามอาชีพ สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 48 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของ
ผูปกครองที่มีตอกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมเพื่อสงเสริมความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวน ของเด็ก
ปฐมวัย ผูปกครอง มีความพึงพอใจตอกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมเพื่อสงเสริมความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการ
ลดจํานวน ของเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.29, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ
ที่ 7 ไดรับการชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาหรือความไมเขาใจในการทํากิจกรรมตางๆ เปนขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.56, S.D. = 0.51) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํ าที่สุด คือ ขอที่ 8 ชวยใหตระหนักถึง
ความสําคัญของผูปกครองในการรวมพัฒนาเด็ก มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 3.92, S.D. = 0.49) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอกิจกรรม
แบบใหผูปกครองมีสวนรวมเพื่อสงเสริมความเขาใจเรื่องการเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย

มห
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าลัย

รายการ
1. กิจกรรมสอดคลองกับวิถีชีวิตและการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
2. สื่อ/วัสดุอุปกรณมีความเหมาะสมหาไดงาย
3. มีประโยชนตอการพัฒนาเด็ก
4. ชวยใหเด็กไดเรียนรูอยางมีความสุข
5. ชวยใหเด็กมีความรูความเขาใจเรื่องการเพิ่มและการลดมากขึ้น
6. ทําใหผูปกครองเขาใจวิธีการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดประสบการณทางคณิตศาสตร
7. ไดรับการชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาหรือ
ความไมเขาใจในการทํากิจกรรมตางๆ
8. ชวยใหตระหนักถึงความสําคัญของผูปกครองในการรวม
พัฒนาเด็ก
9. ทําใหเขาใจแนวทางการพัฒนาเด็กรวมกับสถานศึกษามากขึ้น
10. ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกันระหวางผูปกครองและ
โรงเรียน
เฉลี่ยรวม

4.48
4.28
4.28
4.36
4.32
4.36

S.D
0.51
0.61
0.46
0.49
0.48
0.49

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
2
6
6
3
5
3

4.56

0.51

มากที่สุด

1

3.92

0.49

มาก

10

4.08
4.24

0.28
0.60

มาก
มาก

9
8

4.29

0.28

มาก
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และจากการวิเคราะหมูล พบขอสังเกตการทดลองที่นาสนใจ ซึ่งอาจเปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัยในครั้ง
ตอไป ดังนี้
1. หลังการทดลอง เด็กปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยความเขาใจเรื่องการเพิ่มจํานวน เทากับ 4.28
คะแนนความเขาใจเรื่องการการลดจํานวน เทากับ 2.48 ซึ่งเปนขอสังเกตวา คะแนนความเขาใจเรื่องการเพิ่มจํานวนสูง
กวาการลดจํานวนมากถึง 1.80 คะแนน
2. ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการไดรับการชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาหรือความไมเขาใจในการทํากิจกรรมตางๆ
มากที่สุดเปนอันดับที่ 1 มากกวาการทําใหผูปกครองเขาใจวิธีการสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณทาง
คณิตศาสตร
3. กิจกรรมแบบใหผปู กครองมีสวนรวม ทําใหผูปกครองและครูมีความสัมพันธอันดีตอกันมากขึ้น เนื่องจากครู
คอยอํานวยความสะดวกในหลายเรื่อง เชน การติดตามเยี่ยมบา นหรือพู ดคุยผานทางโทรศั พทเกี่ยวกับการทํากิ จกรรม
ขณะทําการทดลอง การใหความยืดหยุนเรื่องของระยะเวลาในการรับสงชุดกิจกรรมใหกับผูปกครอง ทําใหผูปกครองมี
เจตคติที่ดีตอครูในการทํางานรวมกันและเห็นความสําคัญของตนเองที่มตี อบุตรหลานมากขึ้น
4. การกิจกรรมแบบใหผูป กครองมีสวนรวมชวยสงเสริมความเขา ใจไดนอ ยกับ เด็กบางคน ซึ่งเปนสวนน อย
เนื่องจากผูปกครองตองทํางานลวงเวลา ทําใหมีเวลาทํากิจกรรมรวมกับเด็กนอย และไมไดทํากิจกรรมซ้ําบอยๆ
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การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมที่มีตอความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวน
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบานโคกสูง จังหวัดขอนแกน มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการ
ลดจํานวนของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวม และศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง
ที่มีตอกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความเขาใจเรื่องการเพิ่มและลดจํานวนของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัย
พบวา 1) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมมีความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวน
สูงกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ผูปกครองมีความพึงพอใจตอกิจกรรมแบบมีสวนรวม
เพื่อสงเสริมความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.29, S.D.
= 0.28) ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
1. กิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวม เปนกิจกรรมที่ผูป กครองมีบ ทบาทสําคั ญในการส งเสริมใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรงจากการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตามวันเวลาที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่อง การเพิ่มและการลด
จํานวน ใหเด็กมีความเขาใจมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมดังกลาวมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
1.1 เป นกิ จ กรรมที่ ผูป กครองมี สว นรว มในการแสดงความคิดเห็น ตั้ งแต ตน โดยครู ผู วิจั ยเป ดโอกาสให
ผูปกครอง มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรม ตัวอยางภาพกิจกรรม ตัวอยางคําถามที่
สอดคลองตรงกับความตองการของผูปกครอง สอดคลองกับสุวัฒน วั ฒนวงศ (2547: 248-249) ที่ได อธิ บายแนวคิ ด
พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญสมัยใหม (Modern Adult Learning Theory) ของ Malcolm Knowles (1978:
3) ไววา ผูใหญจะถูกชักจูงใหเกิดการเรียนรูไดดี ถาหากตรงกับความตองการและความสนใจในประสบการณที่ผานมาและ
จะเกิดความพึงพอใจ เพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมทั้งหลายที่ทําใหผูใหญเกิดการเรียนรูควรเริ่มตนจากความตองการและ
ความสนใจเสมอ และผูใหญตองการนําตนเอง (Self-Directing) ความตองการที่อยูในสวนลึกก็คือ การมีความรูสึกตองการ
ที่จะสามารถนําตนเองได สอดคลองกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 17) ที่ไดสรุปแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีสวน
รวมของผูปกครองวา ผูปกครองมีความพยายามที่จะเรียนรู และสามารถเรียนรูไดดี ถาผูปกครองเห็นคุณคาและประโยชน
ของการนําความรูมาใชในการพัฒนาบุตรหลานของตน
1.2 เปนกิจกรรมที่ผูปกครองสามารถทํากิจกรรมรวมกับเด็กที่บานไดภายใตบรรยากาศที่อบอุน กอใหเกิด
ความสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับผูปกครองจากการทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหเด็กและผูปกครองมีความใกลชิดสนิทสนมกัน
มากขึ้น เพราะพอแมเปรียบเสมือนครูคนแรกที่จะชวยสรางแรงจูงใจและสงเสริมการเรียนรูใหแกเด็ก สอดคลองกับอรชา
ตุลานันท และอรุณี หรดาล (2555: 8-10) ที่กลาวถึงความสําคัญของผูปกครองตอเด็กปฐมวัย ไววา เด็กปฐมวัยที่มีผูดูแล
อยางใกลชิดทําใหเด็กพัฒนาศักยภาพในทุกดาน ชวยใหเด็กรูสึกมั่นคงปลอดภัย มีพฤติกรรมที่พึงประสงค และมีความ
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สนใจในการรวมกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นรวมกับผูปกครองมากกวาเด็กปฐมวัยที่ผูปกครองไมมีสวนรวม เพราะการ
ที่มีผูดูแลใกลชิดรวมทํากิจกรรมจะเปนแรงจูงใจใหเด็กเกิดความกระตือรือรน มีความมุงมั่นในการทํากิจกรรมใหสําเร็จ
และชวยใหเด็กมีทักษะทางวิชาการ มีอัตลักษณที่เปนบวก และมีความฉลาดทางภาษา เพราะไดรับการเสริมประสบการณ
เพิ่มเติมจากผูปกครองที่สอดคลองกับทางโรงเรียนจึงสามารถพัฒนาทักษะตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายไดเร็วขึ้น
1.3 เปนกิจกรรมที่เปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตประจําวัน ผูปกครองไมรูสึกวาเปนภาระที่เพิ่มขึ้น และ
การทํากิจกรรมรวมกับเด็กขณะอยูที่บานมีความสําคัญในการสงเสริมความรูความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวน
ให กับ เด็ กได สอดคลอ งกั บ พัช รา พุ มชาติ (2556: ก-ข) ที่ วิ จัยและพั ฒนาชุดกิ จกรรมสง เสริ ม ความสามารถในการ
แกปญญาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยแบบผูปกครองมีสวนรวม พบวา ชุดกิจกรรมที่มีการใหความรูเบื้องตนในการ
ใชชุดกิ จกรรมแกผูป กครองที่ชัดเจน และมีการจัดกิจกรรมที่ สอดคล องกั บเหตุ การณในชี วิตประจํ าวั นของเด็ ก ทํ าให
ผูป กครองสามารถนํา ไปจัดกิจกรรมไดตามสภาพจริง ส งเสริมความสามารถในการแกปญหาอยางสร า งสรรค ของเด็ ก
ปฐมวัยได
2. ผูปกครอง มีความพึงพอใจตอกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมเพื่อสงเสริมความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและ
การลดจํานวนของเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
2.1 ผูปกครองตองการเขารวมกิจกรรม เพื่ อพัฒนาเด็กจึงอาสาสมั ครเขาร วมโครงการวิจัย สอดคลองกับ
อรชา ตุ ลานัน ท และอรุ ณี หรดาล (2555: 12-21) ที่ได อธิ บ ายรูป แบบการมีสว นร ว มของผูป กครองของ Hoover Dempsey and Sandlers’ Model (Hoover, 2005) ไวสว นหนึ่งวา ระดั บพื้นฐานองค ประกอบที่ เป นแรงจู งใจของ
ผูปกครองในการตัดสินใจที่จะมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเด็ก คือ ความเชื่อมั่นของผูปกครองในความสามารถของ
ตนเองที่จะชวยใหเด็กเรียนรูได
2.2 กิจกรรมที่ผูปกครองทํากับเด็กที่บานไมยาก และเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตประจําวันทําให
ผูปกครองไมรูสึกวาตนเองมีภาระเพิ่มขึ้น สอดคลองกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 34) ที่กลาวถึงลักษณะการมีสวนรวม
ของผูปกครองที่สถานศึกษาควรใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน คือ ควรจัดใหผปู กครองทํากิจกรรมรวมกันกับเด็กที่บาน
ในเวลาและโอกาสที่ผูปกครองเห็นวามีความเหมาะสมในชีวิตประจําวัน เปนกิจกรรมที่งายๆ เชน เตรียมของเลนที่เสริม
ประสบการณใหสอดคลองกับการจัดประสบการณของครูโดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม เปนตน
2.3 ผูวิจัยดูแลชวยเหลืออยางใกลชิดตลอดระยะเวลาการทําวิจัย โดยมีการพบปะพูดคุยกับผูปกครองในการ
สงเด็กชวงเชา และรับเด็กกลับกลับบานในตอนเย็น โทรศัพทพูดคุยกับผูป กครอง เมื่อพบวา ผูปกครองไมไดมารับเด็ ก
ดวยตนเอง มีการติดตามเยี่ยมบานเพื่อใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกใหกับผูปกครองเมื่อเกิดความไมเขาใจเกี่ยวกับ
การทํากิจกรรมรวมกับเด็กขณะอยูที่บาน ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทํากิจกรรมไดตลอดเวลาผานโทรศัพท กรณีที่ผูปกครอง
ไมสะดวกรับสงชุดกิจกรรมดวยตนเองก็ใหผูปกครองฝากการรับสงชุดกิจกรรมกับเด็กมาได สอดคลองกับอรชา ตุลานันท
และอรุณี หรดาล (2555: 8-10) ที่กลา วถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของผูปกครองวา มี ความสําคั ญต อครู และ
สถานศึกษา เพราะผูปกครองที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีเจคติที่ดีตอบุคลากรและสถานศึกษามากกวาผูปกครอง
ที่ไมมีสวนรวม เพราะมีโอกาสเรียนรูการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายไดจากการทํางานรวมกัน
2.4 เด็กมีความกระตื อรือรนในการทํากิจกรรมรว มกับ ผูป กครอง เพราะได ทํากิจกรรมร วมกับ คนที่ มีความ
ใกลชิด ใหความรัก ใหกํา ลังใจและคํา ชมเชยในการทํา กิจกรรมตางๆ ขณะอยูที่ บานของตนเอง สอดคลองกับ Smith
(2000) ที่ไดศึกษาผลการใหกําลังใจและการมีสวนรวมของผูปกครองที่สงผลตอการเรียนรูของเด็ก พบวา ผลจากการ
ตรวจสอบการเรียนของเด็กที่มีปญหาทางการเรียน เมื่อไดรับการจัดสิ่งแวดลอมจากโรงเรียนและทางบานใหมีความสัมพันธ
กันอยางใกลชิด ทําใหเด็กที่มีปญหาทางการเรียนประสบกั บความสํา เร็จทางการเรียนไดมากขึ้น ซึ่ งพ อแมของเด็ กที่ มี
ปญหาทางการเรียนจะมีการตอบสนองกับทางโรงเรียนในระดับสูง สวนเด็กปกติจะมีการตอบสนองในระดับปานกลาง
ถึงแมผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะพบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละขอ พบวา ผูปกครองมีอันดับความพึงพอใจตอการชวยใหเด็กมีความรูความ
เขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวน อยูในอับดับที่ 5 จากทั้งหมด 10 รายการ เพราะบางสวนไมไดเขารวมรับฟงการ
ประชุมชี้แจงถึงความสําคัญและนโยบายตลอดทั้งวัน บางสวนตองอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํากิจกรรมทางโทรศัพท
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูปกครองเมื่อเกิดความไมเขาใจ หรือไดรับความรูเพิ่มเติมจากการเยี่ยมบานจาก
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ผูวิจัย จึงทําใหผูปกครอง มีความพึงพอใจตอการไดรับความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาหรือความไมเขาใจในการทํากิจกรรม
ตางๆ มากที่สุด และรองลงมาก็เปนในสวนของกิจกรรมที่ทํารวมกับเด็กที่บาน การเห็นเด็กเรียนรูอยางมีความสุข และตัว
ผูป กครองเขา ใจวิธีสงเสริมความรูความเขา ใจเกี่ยวกับการจั ดประสบการณทางคณิตศาสตร ซึ่ งล วนเป นสิ่ งที่ ใกลตั ว
ผูปกครอง สอดคลองกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 17) ที่กลาวไววา ผูปกครองสามารถเรียนรูไดดีที่สุด ถาเปนเรื่องใกล
ตัวที่เกี่ยวของกับบุตรหลานของตน จากบุคคลที่ผูปกครองเชื่อวาเปนผูที่มีความรูดานการพัฒนาเด็ก เพื่อนําความรูมาใช
ในการพัฒนาตนเอง และผูปกครองตองการที่จะเรียนรู ถาเห็นคุณคาและประโยชนของการนําความรูมาใช โดยแตละคน
จะมีวิธีการเรียนรูท่แี ตกตางกันขึ้นอยูกับประสบการณและสิ่งแวดลอม
ดว ยเหตุผลดั งกลาวจึ งสรุป ไดวา การจัดกิจกรรมแบบผูป กครองมีสวนร วมเพื่ อส งเสริม ให เด็ กมีความเข าใจ
ในเรื่ อง การเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัยนั้น ผูป กครองถื อวา เป นบุคคลสํ าคั ญและมี อิทธิ พลต อการส งเสริ ม
พัฒนาการดานการเรียนรูของเด็ก ตลอดจนสามารถสงเสริมใหเด็กมีความเขาใจในการเรื่องการเพิ่มและการลดจํานวนได
จากการดําเนินกิจกรรมรวมกับเด็กที่บานตามเอกสารคูมือพลังครอบครัวสรางเสริมปญญาชุดสงเสริมความรูความเขาใจ
เรื่องการเพิ่มและการลดจํานวนสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งโดยภาพรวมผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีการให
ความรวมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อใหเปนไปตามจุ ดมุงหมายการดําเนินกิจกรรมในทิศทางเดียวกันระหว างบ านและ
โรงเรียน ซึ่งชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ใหเจริญเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลที่ดีของสังคม และประเทศชาติตอไป

มห

าวิท
ย

าลัย

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การสงเสริมความเขาใจเรื่องการลดจํานวนของเด็กปฐมวัยควรเพิ่มกิจกรรมใหมากกวากิจกรรมการ
สงเสริมความเขาใจเรื่องการเพิ่มจํานวน เพราะเปนเรื่องที่เด็กทําความเขาใจไดยากกวาการเพิ่มจํานวน
1.2 การดูแลชวยเหลือผูปกครองดวยวิธีการตางๆ ของผูวิจัย เชน พูดคุยสนทนาระหวางที่ผูปกครองมาสง
และรับเด็กกลับบาน การอํานวยความสะดวกใหกับผูปกครองที่ไมมีเวลามาพบปะกับผูวิจัยดวยตนเองผานการสื่อสารทาง
โทรศัพทและการติดตามเยี่ยมบานเพื่อติดตามการทํากิจกรรมรวมกับเด็กที่บานทําใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกันระหวาง
ครูและผูปกครอง ซึ่งสงผลตอการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมเปนอยางมาก
1.3 การใหผูปกครองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางดําเนินกิจกรรมตั้งแตตนทําใหผูปกครองมีความ
กระตือรือรนในการมีสวนรวมและทําใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม
1.4 การจัดกิจกรรมที่ใหผูปกครองมีสวนรวมตองสอดคลองกับ การปฏิ บัติกิจวั ตรประจํา วันมี ขั้นตอนที่
สามารถปฏิบั ติไดงา ย และมีการใชสื่อวัสดุ และอุป กรณที่มีอยูแล วจากสภาพแวดลอ มที่ อยู รอบๆ ตัว ซึ่งจะช วยทําให
กิจกรรมนาสนใจสําหรับเด็ก
1.5 การประชุมผูปกครองในการทํากิจกรรมควรชี้แจงวิธีการและขั้นตอนในการทํากิจกรรมใหละเอียดจน
ผูปกครองเกิดความเขาใจและมีการติดตอสื่อสารกับผูปกครองในระหวางที่ทํากิจกรรมกับเด็กที่บานอยางสม่ําเสมอ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมแบบใหผปู กครองมีสว นรวมที่มีตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยในดาน
อื่นๆ เชน ความคิดสรางสรรค ความมีวินัย ความฉลาดทางอารมณ ฯลฯ
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมแบบผูปกครองมีสวนรวมที่บานและผูปกครองมี
สวนรวมที่โรงเรียนที่มีตอ ความเขาใจเรื่องการเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย
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ผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่มีตอมโนมติทางวิทยาศาสตร
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบานดอนปอแดง จังหวัดขอนแกน
The Effects of Science Learning Activities Based on Constructivism on
Science Concepts of Preschool Children at BanDon Podang School,
Khon Kaen Province

บทคัดยอ

พพ
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การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อ (1) ศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็ กปฐมวั ยที่ ไดรับการจั ดกิจกรรม
วิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต และ (2) เปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต กอนและหลังการจัดกิจกรรม
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนบาน
ดอนปอแดง จังหวัดขอนแกน จํานวน 10 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุ ม เครื่อ งมือที่ใชในการวิจัย ไดแก คูมือและ
แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิ ดคอนสตรัคติวิสต ที่สงเสริมมโนมติ ทางวิ ทยาศาสตรของเด็ กปฐมวั ย และ
แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรข องเด็กปฐมวั ย สถิ ติที่ใชในการวิเคราะหข อมูล คือ คา รอยละ
มัธยฐาน พิสัย และการทดสอบสัญลักษณ
ผลการวิจัยปรากฏวา (1) กอนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเด็กปฐมวัยมีคะแนน
มโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 48 ในสัปดาหที่สองมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 64 ในสัปดาหที่สี่มีคะแนน
มโนมติ ทางวิทยาศาสตร รอยละ 80 ในสัปดาหที่หกมีคะแนนมโนมติทางวิ ทยาศาสตร รอยละ 84 ในสัปดาห ท่ีแปดมี
คะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 94 และ (2) หลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต พบวา
เด็ ก ปฐมวั ย มี ค ะแนนมโนมติท างวิ ท ยาศาสตร สูง กว า ก อ นการจั ดกิ จ กรรม อย า งมี นัย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
คําสําคัญ: กิจกรรมวิทยาศาสตร, คอนสตรัคติวิสต, มโนมติทางวิทยาศาสตร, ปฐมวัย

าลัย

Abstract

มห

าวิท
ย

The objectives of this research are 1) to examine science concepts of preschool children
obtained from science learning activities based on constructivism and 2) to compare the science
concepts of preschool children before and after participating in the activities.
The samples derived from random sampling are 10 preschool children in kindergarten 3,
semester 1 of academic year 2019, at Ban Don Podang School, Khon Kaen province. The activities are
from science learning activities based on constructivism handbook. The data collecting instrument is a
science concept performance test for preschool children. The statistics used for data analysis are
percentage, median, range, and symbol test.
The findings show that 1) the pre-test score of the children is 48%, and increases to 64% in
week 2, 80% in week 4, 84% in week 6, and 94% in week 8, and 2) the science concept score of children
increases after being taught by activities based on constructivism with statistical significance at .05.
Keywords: Science Learning Activities, Constructivism, Science Concept, Preschool Children
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดแนวการ
จัดการศึกษาไวในมาตรา 22 วา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศั กยภาพ และมาตรา 23 (2) การจัดการศึกษาตองเนนความสํา คัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ
บูรณาการตามความเหมาะสมในเรื่อง ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
โดยเฉพาะพัฒนาการดานสติปญญาเปนพัฒ นาการที่สําคัญมาก ดังนั้นหลักสูตรจึงกําหนดใหมีการจัดประสบการณให
สอดคลองกับแบบการเรียนรูของเด็ก เด็กไดลงมือกระทํา เรียนรูผา นประสาทสั มผั สทั้งห า ได เคลื่อนไหว สํ ารวจ เล น
สังเกต สืบคน ทดลอง และคิดแกปญหาดวยตนเอง จัดประสบการณใหเด็กไดรเิ ริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระทําและ
นําเสนอความคิดโดยผูสอนหรือผูจัดประสบการณเปนผูสนับสนุนอํานวยความสะดวก และเรียนรูรวมกับเด็ก (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2560)
คําวา มโนมติ (Concept) หมายถึง ความเขาใจของแตละบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจเปนสิ่งของเหตุการณ
หรือปรากฏการณตางๆ ที่เปนความคิดที่เปนภาพรวมของสิ่งนั้นอยางชัดเจน ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลนั้นรวบรวมขอเท็จจริง
จากการสังเกต การทําความเขาใจแยกแยะเปรียบเทียบความแตกตาง สรุปลักษณะรวมที่สําคัญ มองเห็นความสัมพันธ
ของสิ่งๆ นั้น ซึ่งแตละคนอาจมีมโนมติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประสบการณและความรูเดิม วัยวุฒิ และ
เหตุผลของบุคคลนั้นๆ โดยมโนมติสามารถนําไปใชในการบรรยาย อธิบายหรือพยากรณเหตุการณ วัตถุ และปรากฏการณที่
เกี่ยวของ (จุฬารัตน ธรรมประทีป, 2554) ในการพัฒนามโนมตินั้นจําเปนตองอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เขามาชวยในการเกิดมโนมติ ทักษะกระบวนการแรกที่จําเปนตองใชก็คือ ทักษะการสังเกตตอมาจะตองใชทักษะในการจัด
จําพวก การตั้งสมมุติฐาน ตรวจสอบแลวสรุปความ ดังนั้นเพื่อใหผูเรียนเกิดมโนมติในเรื่องตางๆ นั้น มีปจจัยที่สําคัญที่
ผูเรียนพึงมี คือ พื้นความรูเดิมหรือประสบการณเดิมหรือมโนมติที่เปนพื้นฐานเดิมของผูเรียนซึ่งตองมีมากอนอยางถูกตอง
ทําใหผูเรียนไมสับสนในการตอยอดความรูใหม คือ สรุปเปนมโนมติของความรูใหม และผูเรียนตองไดรับการฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรท่เี หมาะกับวัยของผูเรียน (วรนุช แหยมแสง, 2549)
กิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับเด็กไมใชการทดลองทางวิทยาศาสตรแบบเด็กโต แตเปนกิจกรรมงายๆ เชน การ
ผสมสี การปลูกผักจากเมล็ด การดูแลสัตวเลี้ยง การสังเกตหนาตาของตนเอง การชั่ง ตวง วัดทราย น้ําที่เด็กเลน ลวนเปน
ประสบการณทางวิทยาศาสตรทั้งสิ้น ภายในหองเรียนครู ควรจัดมุ มประสบการณท างวิท ยาศาสตรไว ให เด็ ก เชน มุ ม
ธรรมชาติ มุมทดลองงายๆ เพื่อเด็กไดมีโอกาสคิดผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรควรเนน
ที่การจัดสภาพแวดลอมที่ใหเด็กไดสัมผัสกับของจริง พบเห็นของจริงที่อยูรอบตัว เพราะในชีวิตจริงเด็กจะอยูกับธรรมชาติ
แวดลอมที่เปนจริง (Rivkin, 1992 อางถึงใน อารมณ สุวรรณปาล, 2555) การสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยเปน
การสอนขอความรู ซึ่งตางจากการสอนใหรูขอความรูตรงที่การสอนขอความรูตองการความสนใจ การสังเกต การจํา และ
การเรียกความจําจากความเขาใจถายโยงได ไมใชการทองจําซึ่งตรงกับการเรียนวิทยาศาสตรที่เปนการเรียนรูจากการให
คิดและมีเหตุผล เกิดการเขาใจมโนมติ เชื่อมสานขอมูลประยุกตและสรุปเปนขอความรูไดดวยตนเอง (กุลยา ตันติผลาชีวะ,
2551)
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต เชื่อวา การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผูเรียน โดยมีผูเรียนเปนผูสราง
(Construct) ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมที่มีมากอน โดยพยายามนําความเขาใจ
เกี่ยวกับเหตุการณ และปรากฏการณที่ตนพบเห็นมาสรางเปนโครงสรางทางปญญา (Cognitive Structure) หรือที่เรียกวา
สกีมา (Schema) ซึ่งเปนหนวยที่เล็กที่สุดของโครงสรางทางปญญาหรือโครงสรางของความรูในสมอง โครงสรางทางปญญา
จะประกอบดวย ความหมายของสิ่งตางๆ ที่ใชภาษา หรือเกี่ยวกับเหตุการณ หรือสิ่งที่แตละบุคคลมีประสบการณ หรือ
เหตุก ารณ อาจเป นความเข าใจหรือความรูของแต ละบุ คคล (สุมาลี ชัย เจริ ญ, 2554) จะเห็ นได วา การจั ดกิ จกรรม
วิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต สามารถนํามาปรับใชในการพัฒนาเด็กเพื่อเสริมสรางมโนมติทางวิทยาศาสตร
ของเด็กโดย การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับเด็กเพื่อเปนการกระตุนใหเด็กเกิดความอยากรูอยากเห็นใหเด็ก
เรียนรูแบบคนพบเอง โดยใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง เพราะการเรียนแบบนี้จะชวยใหมีมโนมติทางวิทยาศาสตร
แบบยั่งยืน ใหเด็กไดลงมือกระทําเอง ไดตัดสินใจเอง ประสบการณของการเรียนวิทยาศาสตรแบบคนพบเองจะคอยๆ
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เขาไปแทนที่การอธิบายแบบคิดเองในเรื่องที่เด็กไมรูใหเด็กไดทดลองเอง จะทําใหเด็กเปดใจรับความคิดใหมๆ จากการ
ทดลองที่ไดคนพบ จะทําใหเด็กจํามโนมติทางวิทยาศาสตรไดนานขึ้น
จากเหตุผลแนวคิดหลักการดังที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่มีตอมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย เพื่อให เกิ ดทั กษะทางการคิดและเป นคนมีจิต
วิทยาศาสตร รูจักสังเกต คิดวิเคราะหแยกแยะและหาเหตุผลเพื่อมาสรุปสิ่งที่สงสัยไดดวยตนเองและจากการศึกษาครั้งนี้
ทําใหเกิดองคความรูใหม ที่สามารถใชเปนแนวทางแกผูที่มีสว นเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
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1. เพื่อศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต
2. เพื่อเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต กอนและหลังการจัดกิจกรรม
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตจะมีมโนมติทางวิทยาศาสตร
หลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนบานดอนปอแดง จังหวัดขอนแกน
2. กลุมตัวอยาง คือ เด็กนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับ ชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
โรงเรียนบานดอนปอแดง จังหวัดขอนแกน จํานวน 10 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ คูมือและแผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต เพื่อ
สงเสริมมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย จํานวน 4 แผน ใชเวลาสอนทั้งสิ้น 8 สัปดาห โดยผูวิจัยนําคูมือและแผน
การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต เพื่อสงเสริมมโนมติทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย เสนอ
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําหลังจากปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของอาจารยที่ปรึกษา แลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสม ซึ่งพบวา มีคาเฉลี่ย 4.14 มี
ความเหมาะสมในระดับมาก ทําการปรับปรุงแกไขคูมือ และแผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ จากนั้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอง พรอมทั้ง
ปรับปรุงครั้งสุดทายตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษากอนนําไปจัดทําเปนฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยาง
ตอไป
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็ก
ปฐมวัย ดําเนินการโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดดานมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย ศึกษา
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคดานมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 และศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ จากนั้นดําเนินการสรางแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยซึ่งประกอบดวย
อุปกรณ และวิธีการที่แตกตางกันในแตละกิจกรรมทดสอบโดยการปฏิบัติและใหเด็กตอบคําถาม แบบทดสอบมีทั้งหมด
4 มโนมติ มโนมติละ 5 คําถาม คะแนนเต็มมโนมติละ 5 คะแนน คะแนนเต็มรวม 20 คะแนน มีเกณฑในการใหคะแนน
ดังนี้เด็กสามารถตอบคําถามไดถูกตอง ไดคําถามละ 1 คะแนน เด็กไมสามารถตอบคําถามได เด็กตอบผิดหรือไมตอบ ได
คําถามละ 0 คะแนน นําแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยและคูมือการใชแบบทดสอบ
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เชิงปฏิบัติการวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกตอง
ความเหมาะสม และแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ จากนั้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลอง โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) (กัญจนา ลินทรัตนศิรกิ ุล,
2554) ปรากฏวา ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง 0.60-1.00 นําแบบทดสอบจํานวน 24 ขอ มาหาคาความยาก
และคาอํานาจจําแนก (กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล, 2554) ซึ่งผูวิจัยเลือกขอสอบจํานวน 20 ขอ แตละขอพิจารณาขอที่มีคา
ความยาก (p) อยูระหวาง 0.20-0.80 และมีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.29-1.00 นําแบบทดสอบมาหาคาความเที่ยง
โดยใชสูตร KR20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล, 2554) ซึ่งแบบทดสอบนี้มีคาความเที่ยง เทากับ 0.89
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิ จัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ผูวิจัยได ดํา เนินการทดลองตาม
แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest-Posttest Design ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 8 สัปดาห ตาม
แบบแผนการทดลอง ดังนี้

กลุมตัวอยาง
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex

ราช
ภัฏ
รำไ

ตารางที่ 1 ตารางแสดงแบบแผนการทดลอง

การทดสอบกอน
การจัดกิจกรรม
T1
T1
T1
T1
T1

การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต

การทดสอบหลัง
การจัดกิจกรรม

X
X
X
X

T2
T2
T2
T2
T2

าลัย

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหโดยหาคาสถิติ ดังนี้
1. ศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยนําคะแนนมาวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐานดวยคารอยละ
ทั้งกอนและหลังการทดลอง
2. เปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใชการทดสอบ
สัญลักษณ (sign test)

าวิท
ย

ตารางที่ 2 ผลการศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรบั การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต จําแนกเปนรายบุคคล

มห

คนที่
1
2
3
4
5
6
7

คารอยละของคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยจําแนกรายสัปดาห
กอนเรียน
สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 4
สัปดาหที่ 6
สัปดาหที่ 8
65
80
100
100
100
60
80
100
100
100
55
60
80
80
100
60
60
100
100
100
55
80
80
80
100
45
80
80
80
100
45
40
60
100
100
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คารอยละของคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยจําแนกรายสัปดาห
กอนเรียน
สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 4
สัปดาหที่ 6
สัปดาหที่ 8
35
60
80
80
80
30
40
60
60
80
30
60
60
60
80
48
64
80
84
94
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คนที่
8
9
10
รอยละ

พพ

จากตารางที่ 2 พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต กอนการจัด
กิจกรรมมี คะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 48 ในสัป ดาห ที่สองมีคะแนนมโนมติ ทางวิ ท ยาศาสตร ร อยละ 64
ในสัปดาหท่สี ี่มีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 80 ในสัปดาหที่หกมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 84
ในสัปดาหที่แปดมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 94 ดังแสดงในภาพที่ 1

100
50
0

ราช
ภัฏ
รำไ

รอยละของคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย

48

64

94

84

80

กอนเรียน สัปดาหท่ี 2 สัปดาหท่ี 4 สัปดาหท่ี 6 สัปดาหที่ 8

ภาพที่ 1 ภาพแสดงรอยละของคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย

าลัย

จากภาพที่ 1 พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต กอนการจัด
กิจกรรมมี คะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 48 ในสัป ดาห ที่สองมีคะแนนมโนมติ ทางวิ ท ยาศาสตร ร อยละ 64
ในสัปดาหท่สี ี่มีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 80 ในสัปดาหที่หกมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 84
ในสัปดาหที่แปดมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 94
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต กอนและหลังการจัดกิจกรรม โดยการทดสอบสัญลักษณ
คะแนนจากการทดสอบ
กอนการจัด
หลังการจัด
กิจกรรม
กิจกรรม
13
19
12
19
11
16
12
18
11
17
9
17
9
15
7
15

มห

าวิท
ย

กลุมตัวอยาง
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เครื่องหมาย
ผลตาง
6
7
5
6
6
8
6
8

บวก

ลบ
-
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ผลตาง
6
7
6
3

บวก

ลบ
10

-

พพ

9
10
รวม
มัธยฐาน
พิสัย

เครื่องหมาย
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คะแนนจากการทดสอบ
กอนการจัด
หลังการจัด
กิจกรรม
กิจกรรม
6
12
6
13
9
16.5
7
7

กลุมตัวอยาง
คนที่

ราช
ภัฏ
รำไ

จากตารางที่ 3 พบวา กอนการทดลองกลุมตัวอยางมีคามัธยฐานเทากับ 9 คาพิสัยเทากับ 7 หลังการทดลอง
คามัธยฐานเทากับ 16.5 คาพิสัยเทากับ 7 เมื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนและหลังการทดลองของกลุมตัวอยาง
โดยใชการทดสอบสัญลักษณ พบวา r = 10 ทดสอบนัยสําคัญโดยเปดตารางในภาคผนวก 11.5 (สุพิมพ ศรีพันธวรสกุล,
2554) เพื่อหาคา r จากตาราง ณ ระดับนัยสําคัญ .05 และ n = 10 แลวสรุปไดวามโนมติทางวิทยาศาสตรของกลุมตัวอยาง
ในชวงกอนและหลังการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร

20
15
10
5
0

ก่อน
หลัง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

าลัย

ภาพที่ 2 ผลการเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต กอนและหลังการจัดกิจกรรม จําแนกเปนรายบุคคล

จากภาพที่ 2 พบวา หลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต เด็กปฐมวัยมีคะแนนมโนมติ
ทางวิทยาศาสตรสงู กวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย

มห

าวิท
ย

1) กอนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเด็กปฐมวัยมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร
รอยละ 48 ในสัปดาหที่สองมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 64 ในสัปดาหที่สี่มีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร
รอยละ 80 ในสัปดาหที่หกมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 84 ในสัปดาหที่แปดมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร
รอยละ 94
2) หลัง การจัดกิจ กรรมวิ ทยาศาสตร ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิ สต พบวา เด็กปฐมวัยมีคะแนนมโนมติท าง
วิทยาศาสตรสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปผลและอภิปรายผล
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ผูวิจัยจะนําเสนอประเด็นการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 1) ผลการศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 2) ผลการเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรบั การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต กอนและหลังการจัดกิจกรรม จากผลการวิจัย
พบวา
1) ผลการศึกษามโนมติ ทางวิทยาศาสตร ข องเด็ กปฐมวัยที่ ได รับ การจั ดกิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร ตามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิสต กอนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต เด็กปฐมวัยมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร
รอยละ 48 ในสัปดาหที่สองมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 64 ในสัปดาหที่สี่มีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร
รอยละ 80 ในสัปดาหที่หกมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 84 ในสัปดาหที่แปดมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร
รอยละ 94 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนมโนมติทางวิ ทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั้งนี้ เนื่อ งมาจากกิจ กรรม
วิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตยังเปนกิจกรรมที่ยังใหม เด็กยังไมคุนเคยกับการจัดกิจกรรมแบบใหเด็กคิดเอง
ทําเอง แกปญหาเอง สรางความรูดวยตนเอง ซึ่ งเมื่อเด็กไดทํากิจกรรมแลวทําใหเด็กมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากไดทํากิจกรรมทั้ง 6 ขั้นตอน เปนเวลา 8 สัปดาห ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 (วันที่ 1 เวลา 15-20 นาที) ขั้นเตรียมการเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของที่คาดวาเด็กมีความ
ตองการที่จะใชในการปฏิบัติกิจกรรม เตรียมเด็ก ทบทวนความรูเดิม บทบาทสมมติสนทนาถามตอบ ตัวอยางเชน เมื่อครู
ถามวาเด็กๆ รูจักหินหรือไม รูจักหินอะไรบาง เด็กตอบดังนี้ นองฟฟาตอบวา “รูจักครับเอามาสรางบานได” นองพีตอบวา
“ตองใสดินทรายดวยครับ” นองอะตอมตอบวา “ใสปูนกอน แลวก็มีอิฐดวยถึงจะสรางบานได” ซึ่งเด็กยังตอบไดไมตรง
คําถามเทาที่ควรแตเด็กแตละคนก็อาศัยประสบการณเดิมในการตอบคําถามได คําถามตอมาเมื่อถามวา เด็กเคยเก็บหินมา
เลนหรือไม นํามาเลนอะไรไดบาง นองพีตอบวา “เลนหุนยนต” นองพลอยตอบวา “เลนขายของ” นองจูเนียรตอบว า
“เอามาติดกาว ทําเปนรูปตางๆ ได” นองอะตอมตอบวา “เอามาทําเปนหุนซุปเปอรแมน” นองฟฟาตอบวา “เอามาทํา
เปนลูกปน” ครูก็ถามตอวา ลูกปน คือ ทําแบบไหนคะ เด็กๆ จึงชวยกันเลาใหครูฟงวา ลูกปนเอาไวยิงไลนก เอาใสหนัง
สะติ๊กแลวยิงได จากการสนทนาซักถามเพื่อเตรียมการทําใหทราบประสบการณเดิมของเด็กแตละคน และเด็กๆ เริ่มกลา
พูดกลาแสดงออกกลาตอบคําถามถึงแมบางคําตอบอาจจะไมตรงคําถามแตครูก็ยอมรับความคิดเห็นของเด็กๆ ทุกคน
ขั้นตอนที่ 2 (วันที่ 2 เวลา 15-20 นาที) ขั้นเผชิญสถานการณปญหามโนมติ เด็กไดเผชิญสถานการณปญหาจาก
สื่อรูปธรรมที่สอดคลองกับชีวิตประจําวัน ตัวอยางเชน เมื่อครูถามวาใบไมมีหลายสีหรือไมมีสีอะไรบาง นองแกมบุมและ
นองทับทิม ตอบวา “สีเขียว สีมวง สีเหลือง” นองพีและนองจูเนียร ตอบวา “สีเขียว” นองน้ําเหนือตอบวา “สีมวง” ซึ่ง
ยังมีเด็กบางสวนที่ยังตอบไมทันเพื่อนๆ และบางคนยังไมกลาตอบ เมื่อครูถามวา ใบไมที่ 1 กานใบแตกออกมาใบเดียว
เด็กๆ รูจักใบอะไรบาง นองแกมบุมตอบวา “ใบโพ” นองทับทิมตอบวา “ใบฝรั่ง” เมื่อครูถามวาใบไมที่ 1 กานใบมีใบยอย
แตกออกมาหลายใบ เด็กๆ รูจักใบอะไรบาง นองจูเนียรตอบวา “ใบขี้เหล็ก” นองแกมบุมตอบวา “ใบกระถิน” ปญหาของ
เด็กในเรื่องใบไม คือ เด็กบอกลักษณะไดแตบางครั้งเด็กไมรจู ักชื่อตนไมชนิดนั้นๆ ทําใหลังเลไมกลาตอบ
ขั้นตอนที่ 3 (วันที่ 3 เวลา 15-20 นาที) ขั้นระบุปญหาเด็กตรวจสอบรายละเอียดของปญหา เด็กสงสัยและตั้ง
คําถามเชิงวิทยาศาสตรอยางงายๆ เด็กระบุปญหาที่ตองการรู ตัวอยางเชน เรื่องน้ํา นองจูเนียร ตอบวา “ของแข็งเปลี่ยน
เปนของเหลวได” นองพีตอบวา “ของเหลวเปลี่ยนเปนของแข็งได” นองทับทิมตอบวา “ของเหลวเปลี่ยนเปนไอได”
ขั้นตอนที่ 4 (วันที่ 4 เวลา 15-20 นาที) ขั้นหาแนวทางแกปญหา สํารวจตรวจสอบเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สังเกต สํารวจ สืบ คน หรือทดลอง ตั้งสมมุติฐานเพื่อหาทางแกปญหาที่ไดระบุ ไว ตามแนวทางของแต ละคน อภิป ราย
ตรวจสอบแนวทางของแตละคน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมกันสรุปเลือกแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม ตั้งสมมุติฐาน
เพื่อจะนําไปสูการแกปญหา ในขั้นตอนนี้เด็กหาทางแกปญหาได แตการนําเสนอแนวทางยังไมหลากหลายวิธีเทาที่ควร ยัง
ตอบซ้ําๆ เดิมๆ เปนวิธีการที่เพื่อนเสนอมาแลวไมคอยมีความคิดแปลกใหม ในสัปดาหตอๆ มา เด็กบอกขั้นตอนในการ
ตรวจสอบสมมุติฐานไดดีมีการวางแผนรวมกันไดดียิ่งขึ้น มีการแบงงานกันทํา และเด็กๆ วาดภาพออกแบบการทดลอง
ของแตละกลุมไดดี
ขั้นตอนที่ 5 (วันที่ 5-7 ใชเวลาวันละ 15-20 นาที) ขั้นลงมือแกปญหาตามสมมุติฐาน ลงมือสํารวจตรวจสอบ
สมมุติฐานที่ต้งั ไวดวยวิธีการตางๆ เด็กสังเกต ทดลอง คนควาสาธิตและหาขอสรุปดวยตนเอง อภิปรายผลการตรวจสอบ
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สมมุติฐาน ตัวอยางเชน เด็กๆ ทดสอบสมมุติฐานที่ 1 โดยนําถุงพลาสติกมาใสดินตัดมุมทั้ง 2 ขางของถุง พบวา ถุงใสดิน
ชนิดที่ 1 น้ําไหลแรงทั้งดินทั้งน้ําไหลออกจากถุงเกือบหมด เด็กจึงขอทดลองใหมโดยตัดมุมถุงใหเล็กลง คราวนี้พบวา ถุงใส
ดินชนิดที่ 1 น้ําไหลแรงแตดินไมไหลออกมามากเหมือนรอบแรกสวนถุงใสดินชนิดที่ 2 พบวา น้ําไหลออกมาบางบางสวน
แตไมแรงมาก ถุงใสดินชนิดที่ 3 น้ําไหลออกมานิดเดียวพอดินอุมน้ําไวหมดแลวแทบจะไมไหลเลย นองแกมบุมนองทับทิม
บอกวา “ดินชนิดที่ 1 น้ําไหลแรงที่สุดคะ” ซึ่งเพื่อนๆ ก็เห็นดวย นองฟฟาบอกวา “ดินชนิดที่ 2 น้ําไหลออกมาแตไมแรง
เหมือนชนิดที่ 1 ครับ” เพื่อนๆ ก็บอกวา ใชๆ นองพอรชบอกวา “ดินชนิดที่ 3 ทีแรกก็ไหลแตตอมาไมไหล” นองตองบอก
วา “ตองนั่งเฝ า แลวเผื่อ มันจะไหล” นองจูเนียรบ อกวา “มันไมไหลหรอกมันอุมน้ํ า ไวหมดแล ว” น องน้ํา เหนือบอกว า
“ทําไมมันไมไหลนะ” นองทับทิมบอกวา “มันเหนียว มันเปนดินเหนียว” ซึ่งการทดลองครั้งนี้เด็กๆ สนุกสนานมากและ
รวมลุนวาน้ําจะไหลหรือไม เด็กขอทดลองซ้ําอีกซึ่งคุณครูก็อนุญาตใหเด็กทดลองได
ขั้นตอนที่ 6 (วันที่ 8-10 ใชเวลาวันละ 15-20 นาที) ขั้นสรุปมโนมติและนําไปใช รวมกันสรุปคําตอบของปญหา
จากการสํารวจตรวจคนดวยตัว เด็กเอง นํา เสนอผลการสํา รวจตรวจสอบใหกับ ผู อื่นด วยวิธี การที่ เหมาะสมกับ วัยและ
ความสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม ตัวอยางเชน เด็กๆ สรุปไดวา ดินชนิดที่ 1 คือ ดินทราย น้ําไหล
ผานไดดีที่สุด ดินชนิดที่ 2 คือ ดินรวน นิ่มที่สุด ดินชนิดที่ 3 คือ ดินเหนียว ปนเปนเสนยาวๆ ไดดีที่สุด เด็กสรุปสิ่งที่สงสัย
ไดวาดินมี 3 ชนิด คือ ดินทราย ดินรวน ดินเหนียว ครูถามวาดินแตละชนิดมีสวนที่เหมือนกันหรือตางกันอยางไร นอง
ทับทิมตอบวา “ดินใชปลูกตนไมไดคะ” นองตองตอบวา “ปลูกไดคนละอยาง แตละที่ไมเหมือนกัน” นองจูเนียรตอบวา
“ที่นาจะเปนดินดําๆ ครับ แตที่ไรออยเปนดินทรายครับ” นองน้ําเหนือตอบวา “ดินมีหลายสีใชปลูกตนไมได” นองแกมบุม
ตอบวา “ดินเปนเม็ดๆ เหมือนกันแตน้ําไหลผานไดไมเหมือนกัน” นองฟฟาตอบวา “ดินเปนเม็ดๆ เหมือนกันแตปนเปน
เสนยาวๆ ไดตางกัน” เด็กๆ จึงรวมกันสรุปวา ดินแตละชนิดมีบางอยางเหมือนกันและมีบางอยางแตกตางกัน
2) มโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต
กอนและหลังการจัดกิจกรรม พบวา กลุมตัวอยางมีคารอยละของคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร กอนการทดลองเทากับ
48 คามัธยฐานเทากับ 9 คาพิสัยเทากับ 7 คารอยละของคะแนนที่ไดหลังการทดลองเทากับ 80.5 คามัธยฐานเทากับ 16.5
คาพิ สัยเทากั บ 7 เมื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนและหลังการทดลองของกลุมตัวอยาง โดยใชการทดสอบ
สัญลักษณ แลวสรุปไดวา มโนมติทางวิทยาศาสตรของกลุมตัวอยางในชวงกอนและหลังการทดลองมีความแตกตางกัน
อยา งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรั คติวิ สต เด็ กปฐมวั ยมี
คะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตรสูงกวากอนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ทั้งนี้เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเป นกิ จกรรมที่สามารถสงเสริมมโนมติท างวิท ยาศาสตรข องเด็ ก
ปฐมวัยได ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตนั้น
เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดปฏิบัติจริง ไดสรางองคความรูดวยตนเองทั้งนี้เนื่องมาจากหลักการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสตดังนี้ สอนใหสอดคลองกับความตองการความสามารถตามวัยและความสนใจของเด็ก แตมีแผน
การสอนที่แนนอนยืดหยุนได จะเห็นไดจากกิจกรรมที่นํามาจัดนั้นอยูในความสนใจของเด็กโดยเฉพาะแผนดินจะสังเกต
พบวา เด็กชอบที่สุด นับตั้งแตการไปตักดิน การจําแนกดินจนถึงการทดสอบสมมุติฐาน เด็กมีความกลาที่จะพูดและแสดง
ความคิ ดเห็นมากยิ่งขึ้น โดยปรึกษากันออกแบบการทดลองไดเมื่อทํ าการทดลองเด็ กก็จะพู ดอธิบายสิ่งที่ ไดเรียนรูและ
สิ่งที่พบ เมื่อทดสอบการปนดิน เด็กจะบอกครูวา ดินทรายปนเปนเสนยาวๆ ไมได แตเอามากอกองทรายได ดินเหนียวจะ
ปนเปนเสนยาวๆ ได สวนปญหาในการทดสอบสมมุติฐานวาดินชนิดใดนิ่มที่สุดนั้นครั้งแรกเด็กเก็บตัวอยางดินรวนที่แหง
และแข็งมาทดลองทําใหจับแลวไมนิ่ม ดังนั้นจึงตองไปเก็บดินมาใหมแลวจึงทดลองตอไปไดดังที่ Seefeldt (1980 อางถึงใน
กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) ที่กลาววาประสบการณที่เลือกมาจัดใหแกเด็ก ควรเปนเรื่องใกลตัวเด็กใกลทั้งเวลา เหมาะสม
กับพัฒนาการ ความสนใจและประสบการณที่ผานมาของเด็กซึ่งสอดคลองกับที่ ทิศนา แขมมณี (2551) ไดกลาววา ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต ผลของการเรียนรูจะมุงเนนไปที่กระบวนการสรางความรู และการตระหนักรูในกระบวนการนั้น
เปาหมายการเรียนรูจะตองมาจากการปฏิบัติงานจริง ครูจะตองเปนตัวอยางและฝกฝนกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเห็น
ผูเรียนจะตองฝกฝนการสรางความรูดวยตนเองซึ่งกระบวนการสรางความรูดวยตนเองของเด็กทําใหเกิดองคความรูที่เปน
มโนมติทางวิทยาศาสตร เมื่อเด็กไดทดลองดวยตนเองจะทําใหจดจําสิ่งที่เรียนไดดียิ่งขึ้นและเกิดองคความรูที่เปนมโนมติ
ทางวิทยาศาสตรได เชน เมื่อทดลองเรื่องดินเสร็จแลว เด็กออกมานําเสนอผลการทดลอง และรวมกันสรุปคําตอบไดวา
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ดินมี 3 ชนิด แตละอยางมีบางอยางเหมือนกันบางอยางแตกตางกัน เมื่อครูถามวาดินชนิดใดน้ําไหลผานไดดีที่สุด เด็กจะ
ตอบวาดินทรายน้ําไหลผานไดดีที่สุดเพราะน้ําพุงออกเลยจนดินหลุดออกมาดวย และเด็กก็จะอธิบายผลการทดลองที่ได
ทดลองให ครู ฟ งไดอ ย า งคล องแคล ว เพราะเด็ กไดลงมื อ ปฏิ บั ติ เ อง ดั ง ที่ Devries and Kohlberg (1987, อ า งถึ งใน
ปุณยจรีย กัมปนาทโกศล, 2552) ไดเสนอวาควรมีการสงเสริมใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเองตามความสนใจและ
การที่ครูสอนใหเด็กลงมือปฏิบัติดวยตนเองใหเด็กสังเกต ทดลอง คนควา สาธิตและหาขอสรุปดวยตนเอง จะทําใหเด็ก
จดจํ า มโนมติทางวิ ทยาศาสตร ไดดีขึ้ นและนานขึ้ น และการสอนจากรูป ธรรมไปหานามธรรมสอนจากเรื่ องราวและ
สภาพแวดลอมใกลตัวเด็ก จะเห็นไดจากการเรียนเรื่องดิน หิน น้ํา และใบไม เปนสิ่งใกลตัวเด็กและเด็กชอบเลนอยูแลว
ดังเชนในเรื่องหิน เมื่อครูถามวา เด็กเคยมีประสบการณการเลนหินอะไรบาง เด็กผูชายจะตอบวา “เคยเอาหินไปทําเปน
ลูกกระสุนครับ” เชน นองตองตอบวาเอาไวยิงนกเพราะนกจะมากินขาวในนาก็เลยตองยิงหนังสะติ๊กไลนก เด็กบางคน
เชน นองอะตอม นองพี ตอบวาเอาไวยิงกิ้งกา สวนเด็กผูหญิง เชน นองทับทิม นองแกมบุม นองน้ําเหนือ ตอบเหมือนกัน
วา “เอามาเลนขายของคะ” ทั้งนี้เนื่องประสบการณเดิมของเด็กไมเหมือนกัน ดังที่ Kleausmeior and Ripple (1971
อางถึงใน ปรียาพร วงคอนุตรโรจน, 2553) ไดกลาวถึงการสอนใหผูเรียนเกิดมโนมติวา ผูสอนควรมีหลักการสอนมโนมติ
คือการเนนคุณลักษณะของมโนมติ ผูสอนควรชี้ใหผูเรียนเห็นถึงลักษณะแตละลักษณะของสิ่งเรานั้น ทั้งลักษณะที่ใหญ
และลักษณะที่ยอย เพื่อเปนการชวยใหผูเรียนสามารถแยกลักษณะที่แตกตางกันได ซึ่งชวยใหการเรียนรูโนมตินั้นไดงาย
ขึ้นซึ่งสอดคลองกับที่ ชุลีพร สงวนศรี (2550) ไดกลาววา ควรเปดโอกาสใหเด็กถามคําถามโดยครูไมควรตอบเด็กทันทีแต
ใหโอกาสเด็กไดทํากิจกรรมจากการทดลอง การสัมผัส และการลงความเห็นจากเหตุ การณที่เด็ กคนพบดวยตนเองการ
สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียน ซึ่งสอดคลองกับที่ ทิศนา แขมมณี (2551) ไดกลาววา ในการเรียนการสอนแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต ครูจะมีบทบาทแตกตางไปจากเดิม คือ จากการเปนผูถายทอดความรูและควบคุมการเรียนรู เปลี่ยนไป
เปนการใหความรวมมือ อํานวยความสะดวก และชวยเหลือผูเรียนในการเรียนรู คือ การเรียนการสอนจะตองเปลี่ยนจาก
“การใหความรู” ไปเปน “การใหผูเรียนสรางความรู” บทบาทของครูก็คือ จะตองทําหนาที่ชวยสรางแรงจูงภายในใหเกิด
แกผูเรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูที่ตรงกับความสนใจของผูเรียน ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปในทางที่สงเสริมพัฒนาการ
ของผูเรียน ใหคําปรึกษาแนะนําทั้งทางดานวิชาการและดานสั งคมแกผูเรียน ดู แลใหความช วยเหลือผูเรียนที่ มีปญหา
และประเมินการเรียนรูของผูเรียน นอกจากนั้นครูยังตองมีความเปนประชาธิปไตยและมีเหตุผลในการสัมพันธกับผูเรียน
ดว ยบทบาทเด็ กเป นผู นํา และควบคุมตนเองในการเรี ยนรู รู จัก ประเมิ นตนเองและนํ า ความรู จ ากมโนมติ ไปใช ดั งที่
Kleausmeior and Ripple (1971 อางถึงใน ปรียาพร วงคอนุตรโรจน, 2553) ไดกลาววา ใหผูเรียนรูจักวัดผลตนเองวา
เขาใจในความรูนนั้ หรือไม หากยังไมเขาใจก็จะไดเริ่มตนใหม ดังนั้นการประเมินผลจึงจําเปนตองมีลักษณะที่ยืดหยุนกันไป
ในแตละบุคคล การประเมินควรใชวิธีการหลากหลาย ซึ่งอาจเปนการประเมินจากเพื่อน แฟมผลงาน (portfolio) รวมทั้ง
การประเมินตนเองดวย เมื่อทดลองเสร็จแลวเด็กก็ยังพูดถึงเรื่องที่ไดเรียนมา เพราะเด็กไดศึกษาคนควาดวยตนเองทําให
จดจํามโนมติไดนานขึ้นและมีความคงทนแสดงวา การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิ ดคอนสตรัคติวิสต ที่สงเสริ ม
มโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับการสงเสริมมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย
แลวยังเปนแนวทางใหครูผูสอนในระดับปฐมวัยตลอดจนผูปกครองหรือผูที่เกี่ยวของไดนําไปใชในการจัดกิจกรรมใหกับ
เด็กปฐมวัยตอไป

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตในบางกิจกรรมมีความจําเปนตอ งใช พื้นที่ที่
เหมาะสมกับกิจกรรม อาจตองใชสถานที่ท่กี วางโลง และเหมาะสมกับการทํากิจกรรม บางกิจกรรมอาจตองออกไปนอก
สถานที่ ถาเด็กสนใจที่จะไปเรียนรูเพิ่มเติม
1.2 การใชอุปกรณตองเนนใชข องจริง แตครูควรระมัดระวั งเรื่องความปลอดภั ยของเด็ก เพราะอุปกรณ
บางอยางอาจกอใหเกิดอันตรายกับเด็กได ครูตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษกับอุปกรณเหลานี้ ใหมีความปลอดภัยกับ
ตัวเด็กและเสื้อผาเครื่องแตงกายเด็ก เชน ดินเหนียว น้ํารอนและเตาไฟฟา ใบไมที่มียางไมอาจเปนอันตรายกับเด็กได
ถาเด็กเลือกใบไมที่มียางไมตองทิ้งไวใหยางหมดกอนจึงจะนํามาทํากิจกรรมได
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมทักษะอื่นๆ เชน ทักษะการคิด
วิเคราะห ไดแก การจับประเด็น การแยกแยะ การจัดหมวดหมู การสรุปและการประยุกตใช เปนตน
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ผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่มีตอความสามารถในการจัดกระทําและ
สื่อความหมายขอมูล และการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบานหนองนกเขียนนาเสถียร จังหวัดขอนแกน
The Effects of Field Trip Activities on Data Organization and
Communication Ability and Inference Ability of Preschool Children at Ban
Nongnokhiannasatian School, Khon Kaen Province
ณัฐณิชา บุตรเนียร, วัฒนา มัคคสมัน, พัชรี ผลโยธิน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลของ
เด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูล
ของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง
5-6 ป กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบานหนองนกเขียนนาเสถียร
จังหวัดขอนแกน จํานวน 11 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลและการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็ก
ปฐมวัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ มัธยฐาน พิสัย และการทดสอบเครื่องหมาย ผลการวิจัยปรากฏวา 1) ความ
สามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลของเด็กปฐมวัย หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 2) ความสามารถในการลงความคิดเห็ นจากข อมูลของเด็กปฐมวัย หลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
คําสําคัญ: กิจกรรมทัศนศึกษา, การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล, การลงความคิดเห็นจากขอมูล, เด็กปฐมวัย

Abstract

มห

าวิท
ย

าลัย

The objectives of this research are 1) to compare data organization and communication ability
of preschool children before and after joining field trip activities and 2)to compare inference ability of
the children before and after joining the activities. The samples derived from random sampling are 11
preschool children aged 5-6 years old who are in kindergarten 3, semester 1 of academic year 2019, at
Ban Nongnokhiannasatian School, Khon Kaen province. The activities are from a teacher’s handbook
and experience plans for field trip activities. The data collecting instruments are a data organization
and communication test and an inference ability test. The statistics used for data analysis are median,
range, and symbol test. The finding show that 1) the ability of the children in organizing and
communicating the data after joining the field trip activities is higher than before joining the activities
with statistical significance at .05, and 2) the inference ability of the children after joining the field trip
activities is higher than before joining the activities with statistical significance at .05.
Keywords: Field Trip Activities, Data Organization and Communication ability, inference Ability,
Preschool Children
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนความสามารถดานสติปญญาที่แสดงถึงกระบวนการคิด การคนควาหา
ความรู และการแกไขปญหาอยางมีเหตุมีผล ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติฝกฝน
ความคิดอยางเปนระบบ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนรูและพัฒนาตนเองไปสูกระบวนการคิดที่ซับซอนมากขึ้น ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนความสามารถที่สําคัญที่เด็กตองเรียนรู และไดรับการสงเสริมตั้งแตระดับปฐมวัย เพราะ
เปนการสอนที่สงเสริมการคิด การคนควา สังเกต ทดลองและสรุปผล โดยมุงใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเอง (พัชรา พุมพชาติ,
2557: 52) สอดคลองกับ ชนกพร ประทุมทอง (2549: 75) ไดกลาวถึงชวงปฐมวัยเปนวัยที่สําคัญที่สุดในชีวิต เพราะเปน
ชวงที่สมองของเด็กเจริญเติบโตเต็มที่ เด็กมีความสนใจที่จะเรียนทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบๆ ตัว ครูและผูปกครองจึงควร
เอาใจใสในการเตรียมใหเด็กมีความพรอมในทุกๆ ดาน โดยเฉาะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่จะชวยใหสมองของ
เด็กไดพัฒนาอยางเต็มที่ ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การพัฒนาเด็กที่ยั่งยืนควรเริ่มตั้งแตระดับปฐมวัย ซึ่งเปนการปูรากฐาน
ของการเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพตอไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 11)
ความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล และการลงความความคิ ดเห็นจากขอมูล เปนความ
สามารถที่มีความเกี่ยวของกับพัฒนาการดานสติปญญา ดานกระบวนการคิด และจําเปนตอการดํารงชีวิต การสงเสริมให
เด็กปฐมวัยไดเรียนรูกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ชวยสนับสนุนใหรูจักคิด คนควา ทดลอง อยางมีเหตุผล
มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ และเปนขั้นตอนกอนสรุปเปนความคิดเห็นของตนเอง และการลงมือปฏิบัติให
เห็นจริง โดยผานประสาทสัมผัสทั้งหา สงเสริมใหเปนคนมีเหตุผล ชางสังเกต กลาคิด กลาทํา มีความละเอียด รอบคอบ
กลาแสดงออก กระตือรือรน อดทน ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ซึ่งเปนผลใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
และสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (ชุลีพร สงวนศรี, 2550: 19)
สภาพปญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบานหนองนกเขียนนาเสถียร พบวา มาตรฐานที่วาดวย
การจัดการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) รอบที่สามอยูในระดับคุณภาพพอใช ซึ่งต่ํากวาดาน
รางกาย อารมณ จิตใจและสังคม ซึ่งอยูในระดับดีและดีมาก และไดรับขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาเด็ก คือ ครูควรจัดกิจกรรม
สงเสริมดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การคิดที่เปนเหตุเปนผล การใชภาษาในการสื่อสาร ฝกการเปนผูนําผูตาม
ควรจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูจ ากการลงมือปฏิ บัติดวยตนเอง ครูเปนเพียง
ผูคอยอํานวยความสะดวกใหกับเด็ก (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2557:
19)
กิจกรรมทัศนศึกษาเปนวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเปนกระบวนการที่ครูผูสอนใชใน
การชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค ผานการเดินทางไปศึกษาหาความรูนอกหองเรียนปกติของผูเรียน เด็กมี
ประสบการณตางๆ ผานประสบการณจริง ประจักษดวยสายตาตนเอง และไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง ณ สถานที่
จริง ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน เปนวิธีสอนที่เชื่อมโยงความรูที่เปนวิชาการเขากับสภาพความเปนจริง ทําใหผูเรียน
เกิดประสบการณตรง ไดเรียนรูในสิ่งที่มีคุณคาและมีความหมายตอชีวิต ทําใหเห็นคุณคาและความสําคัญของสิ่งที่เรียน
และสามารถจดจําการเรียนรูนั้นไดยาวนาน (สมบูรณ อินทรถมยา และเนาวนิตย สงคราม, 2553: 1) แหลงเรียนรูตา งๆ ที่
เด็กไปทัศนศึกษาจะชวยขยายประสบการณเดิมของเด็ก ทําใหเด็กเขาใจเรื่องราวตางๆ ในเรื่องที่เรียนรูไดอยางมีเหตุผล
สามารถเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับความรูใหม และเชื่อมโยงไปสูการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็ก สงเสริมความเจริญ
งอกงามทางสติปญญา พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดสรางสรรค รวมไปถึงเปนการปลูกฝงลักษณะ
นิสัยใฝรูใฝเรียนใหกับเด็กตั้งแตเยาววัย
จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นวา กิจกรรมทัศนศึกษาเปนกิจกรรมที่ เหมาะสํ าหรับนํ า มาจัดประสบการณ
เพื่อสงเสริมความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลและการลงความคิดเห็นจากขอมูล ใหกับเด็กปฐมวัย
เนื่องจากเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงเกี่ยวกับธรรมชาติ บุคคล สถานที่ วัตถุ สิ่งของ สภาพแวดลอม เครื่องมื อ
เครื่องใช ที่เปนของจริง เปนรูปธรรม โดยสิ่งเหลานี้ผูสอนไมสามารถนํามาจัดประสบการณใหกับเด็กในหองเรียนปกติได
เด็กทํากิจกรรมแบบกลุม ไดปฏิสัมพันธกับเพื่อน ครู หรือวิทยากร เด็กไดใชภาษาในการสนทนาโตตอบ เก็บรวมขอมูล
จากการสังเกต สํารวจ ทดลอง คนหาคําตอบหรือสิ่งที่สงสัย อยากรูอยากเห็น ผานการใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการรับรู
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ดวยการ มองเห็น ไดยิน ไดฟง ดมกลิ่น ชิมรส และสัมผัส หรือการลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองกับวัตถุสิ่งของ และ
ธรรมชาติที่เปนของจริง ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู จดจําขอมูล (สุทธิดา จํารัส, 2557: 82) นําไปสูการพัฒนากระบวนการ
คิดขั้นสูง หรือการคิดที่ซับซอนขึ้นของเด็ก ซึ่งตองอาศัยความสามารถในการสื่อความหมายและความสามารถในการคิด
ที่เปนแกนหลายอยางที่ควรสงเสริมใหกับเด็กปฐมวัย ไดแก การสังเกต การสํารวจ การตั้งคําถาม การเก็บรวบรวมขอมูล
การระบุ การจํ าแนก แยกแยะ การจัดลํา ดับ การเปรียบเทีย บ การจั ดหมวดหมู การสรุป อ างอิ ง และการใช เหตุผล
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2551: 25) ความสามารถดังกลาว เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู และ
ใชประสบการณของตนเองฝกฝนใหเกิดความสามารถนี้ไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณเดิม อายุ สิ่งแวดลอม
และวุฒิภาวะของเด็กแตละคน โดยมีครูและผูเกี่ยวของเปนผูดูแลและจัดเตรียมกิจกรรมที่เหมาะสม ตอบสนองความ
อยากรูอยากเห็น เพื่อเปนการปูพื้นฐาน เตรียมความพรอมในดานการคิด การใชภาษา เพื่อการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษา
1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการกิจกรรมทัศนศึกษา มีความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลสูงกวา
กอนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
2. เด็กปฐมวัยไดรบั การกิจกรรมทัศนศึกษา มีความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูล สูงกวากอนการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

าวิท
ย

าลัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ เด็กปฐมวัยอายุระหวาง 5-6 ป ที่ศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนบานหนองนกเขียน
นาเสถียร จังหวัดขอนแกน
กลุมตัวอยาง คือ เด็กปฐมวัยอายุระหวาง 5-6 ป ที่ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
ของโรงเรียนบานหนองนกเขียนนาเสถียร จังหวัดขอนแกน จํานวน 11 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. คูมือการใชและแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อสงเสริมความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมาย
ขอมูลและการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัย จํานวน 4 แผน จากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้ ง 5 ทาน
ไดคาความเหมาะสมของคูมอื การใชและแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 มีความเหมาะสมมากที่สุด
2. แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล และการลงความคิดเห็น
จากขอมูลของเด็กปฐมวัย จากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน แบบทดสอบมีคาดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง
0.60-1.00 แบบทดสอบ มีคาความยากตั้งแต 0.30-0.80 มี คาอํานาจจํ าแนกตั้งแต 0.20-0.60 และคา ความเที่ ยงของ
แบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson มีคาความเที่ยงเทากับ 0.79
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ดําเนินการทดสอบเด็กเปนรายบุคคล กอนการทดลอง โดยใชแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดความสามารถใน
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลและการลงความคิดเห็นจากขอมูล โดยจําแนกขอสอบเปนดานการจัดกระทําขอมูล
ไดแก การจั บคูหาความสัมพันธ จํานวน 5 ขอ 17 คะแนน การจัดหมวดหมู จํา นวน 3 ข อ 3 คะแนน การเรียงลํ าดับ
เหตุการณ จํานวน 2 ขอ 8 คะแนน ดานการสื่อความหมายขอมูล จํานวน 3 ขอ 6 คะแนน และดานความสามารถในการ
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พพ

รรณ
ี

ลงความคิดเห็นจากขอมูล จํานวน 2 ขอ 4 คะแนน รวมขอสอบทั้งหมด 15 ขอ คะแนนรวม 38 คะแนน ใชเวลาในการ
ทดสอบ 33 นาที
2. จัดประสบการณการเรียนรู โดยใชแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา จํานวน 4 แผน ใชเวลาในการทดลอง 8
สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

าลัย

2.1 ดําเนินการทดลองดวยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ดังนี้
สัปดาหที่ 1-2 ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูดา นภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับอาชีพ เรื่อง การทําตุกตาจากผาขาวมา
สัปดาหที่ 3-4 ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูดา นภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับประเพณี ของทองถิ่น เรื่อง การทําตุง
สัปดาหที่ 5-6 ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูที่มนุษยสรางขึ้นเกี่ยวกับโบราณสถาน เรื่อง ปราสาทเปอยนอย
สัปดาหที่ 7-8 ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เรื่อง ลานหินอางศิลา
3. ดําเนินการทดสอบเด็กเปนรายบุคคล หลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดความสามารถใน
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลและการลงความคิดเห็นจากขอมูลชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนทดลอง
4. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง ไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก มัธยฐาน พิสัย และการทดสอบเครื่องหมาย

ผลการวิจัย

มห

าวิท
ย

1. ความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
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จากตารางที่ 2 เมื่อนําคะแนนความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมทัศนศึกษามาเปรียบเทียบกัน พบวา คะแนนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง โดยมีคะแนนรวม
กอนการทดลอง เทากับ 190 คะแนน มีคามัธยฐานเทากับ 16 คาพิ สัยเทา กับ 13 และหลังการทดลองมี คะแนนรวม
เทากับ 303 คะแนน มีคามัธยฐานเทากับ 27 คาพิสัยเทากับ 10

ราช
ภัฏ
รำไ

จากตารางที่ 3 เมื่อนําคะแนนความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลกอนและหลังการทดลอง
มาเปรียบเทียบกัน และนํา ไปวิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิติทดสอบ การทดสอบเครื่องหมาย พบวา ผลรวมของจํ านวน
เครื่องหมาย เทากับ 11 จํานวนเครื่องหมายที่มีคานอยกว า ที่ได จากการทดลอง เทากับ 0 เมื่ อนํา ไปเปรียบเที ยบกับ
คาวิกฤตในตารางคาวิกฤติของการทดสอบเครื่องหมาย ไดเทากับ 1 ปรากฏวา คาวิกฤตที่ไดจากการทดลองมีคานอยกวา
คาวิกฤตจากตาราง จึงสรุปไดวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา มีความสามารถในการในการจัดกระทํา
และสื่อความหมายขอมูลสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

าลัย

2. ความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา

มห

าวิท
ย

จากตารางที่ 4 เมื่อนําคะแนนความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมทัศนศึกษามาเปรียบเทียบกัน พบวา คะแนนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง โดยมีคะแนนรวมกอน
การทดลองเทากับ 23 คะแนน มีคามัธยฐานเทากับ 2 คาพิสัยเทากับ 2 หลังการทดลองมีคะแนนรวมเทากับ 41 คะแนน
มีคามัธยฐานเทากับ 4 คาพิสัยเทากับ 1
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จากตารางที่ 5 เมื่ อนํา คะแนนความสามารถในการลงความคิดเห็ นจากข อมู ลกอ นและหลั ง การทดลองมา
เปรี ยบเทีย บกัน และนํา ไปวิ เคราะหขอมูล โดยใช สถิ ติท ดสอบ การทดสอบเครื่อ งหมาย พบว า ผลรวมของจํา นวน
เครื่องหมาย เทากับ 11 จํานวนเครื่องหมายที่มีคานอยกว า ที่ได จากการทดลอง เทากับ 0 เมื่ อนํา ไปเปรียบเที ยบกับ
คาวิกฤติในตารางคาวิกฤติของการทดสอบเครื่องหมาย ไดเทากับ 1 ปรากฏวา คาวิกฤตที่ไดจากการทดลองมีคานอยกวา
คาวิกฤตจากตาราง จึงสรุปไดวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา มีความสามารถในการลงความคิดเห็นจาก
ขอมูลสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1. ความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
ผลการวิจัยพบวา หลังการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมาย
ขอมูลสูงกวากอนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา แสดงใหเห็นวา แผนการกิจกรรมทัศนศึกษามีความเหมาะสม สามารถพัฒนา
ความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลของเด็กปฐมวัย ซึ่งผูวิจัยไดจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
เปน 3 ขั้นตอน ในแตละขั้นของการจัดกิจกรรมไดพัฒนาความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลของเด็ก
ดังนี้
ขั้นกอนไปทัศนศึกษา เปนขั้นของการสํารวจ วางแผน ตรวจสอบความรูและประสบการณเดิมของเด็กเกี่ยวกับ
แหลงเรียนรูในชุมชนหรือทองถิ่นที่เด็กอาศัยอยู เปนการเปดโอกาสใหเด็กตัดสินใจ เลือกแหลงเรียนรูที่ตนเองสนใจอยาก
ไปทัศนศึกษา สอดคลองกับ ชุลีพร สงวนศรี (2550: 46) ไดกลาวถึงหลักการสงเสริมความสามารถในการจัดกระทําและ
สื่อความหมายของเด็กปฐมวัย ครูป ฐมวัยควรจัดกิจกรรมให เด็กไดลงมือกระทํา ดวยตนเอง เปดโอกาสให เด็กไดเลื อก
กิจกรรมตามความสนใจ เนนผูเรียนเปนสําคัญ เด็กไดเรียนรูดวยการลงมือกระทําดวยตนเอง ผานการใชประสาทสัมผัส
สัมผัสกับสื่ อ อุปกรณ เชน การเลือกแหลงเรียนรูหรือหัวขอเรื่องที่จะไปทัศนศึกษา เด็กแตละคนไดเลือกจัดกระทํากับ
ขอมูลหรือประสบการณเดิมที่ตนเองมี ดวยการเลือกหยิบรูปภาพแหลงเรียนรูที่ตนเองสนใจ และตองการจะไปทัศนศึกษา
ไปติดไวใตภาพขนาดใหญท่ีครูติดไวบนกระดาษชารดแผนใหญ แลวนับจํ านวนรูปภาพแหลงเรียนรูแตละภาพ นําภาพ
แหลงเรียนรูมาจั ดเรียงลําดับจากภาพที่มีจํานวนคนเลือกมากที่สุดไปหานอยที่สุด และนําเสนอดวยการบอกชื่อแหลง
เรียนรูท่มี ีจํานวนคนเลือกมากที่สุดวาชื่ออะไรและเปนแหลงเรียนรูที่ครูจะนําเด็กๆ ไปทัศนศึกษา หลังจากที่ไดหัวขอเรื่อง
หรือแหลงเรียนรูที่จะไปทัศนศึกษาแลว เด็กแบงกลุมและรวมกั นวางแผน ออกแบบการเดินทาง โดยการเขี ยนแผนที่
เสนทางในการเดินทาง จากโรงเรียนไปยังแหลงเรียนรูจากประสบการณเดิมที่เด็กๆ มี และตัวแทนกลุมออกมานําเสนอ
ผลงานการวาดแผนที่การเดินทาง ดวยการใชภาษาพูด พูดอธิบาย ลําดับเหตุการณการเดินทางประกอบภาพวาดแผนที่
การเดินทาง สอดคลองกับ พัดตาวัน นาใจแกว (2555: 93) ไดใหความหมายการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมู ล
หมายถึง การนําขอมูลมาจัดกระทําใหม เชน จัดเรียงใหม จัดจําแนกประเภทเปนหมวดหมู แลวสามารถสื่อความหมาย
ขอมูลดวยการใชภาษาพูดหรือภาษาเขียน รวมทั้งการเขียนแผนภาพ แผนที่ ตาราง กราฟ หรือสรางสื่ออื่นๆ ประกอบ
การพูด เพื่อสือ่ ความหมายใหผูอื่นเขาใจในสิ่งที่ตองการสื่อความหมายไดอยางชัดแจงและรวดเร็ว
ขั้นไปทัศนศึกษา ขั้นนี้เด็กไดเรียนรูจากการมีประสบการณตรง เด็กมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่เปนบุคคล
สถานที่ วัตถุ สิ่งของที่เปนรูปธรรม หรือสถานการณที่เปนจริง เด็กไดเรียนรูหรือทํ ากิจกรรมผานการใชป ระสาทสัมผัส
ในการสังเกต สํารวจ คนหาคําตอบดวยการถามคําถาม และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เด็กจึงเกิดความรูความเขาใจ เกิด
ความคิดรวบยอด สามารถแยกแยะ จัดหมวดหมูหรือเรียงลําดับได เชน การทําตุง เด็กสามารถจัดวางวัสดุอุปกรณการ
ทําตุง ตามลําดั บการใชงาน ไดแก ไมไผ ดายไหมพรม และกรรไกร และสามารถอธิบ ายขั้นตอนการทําตุงได โดยเด็ ก
อธิบายวา “นําไมไผ 2 ไมมาวางทับกันเปนเครื่องหมายบวก แลวนําดายไหมพรมมาพันไมไผ วนไปเรื่อยๆ จนดายเต็มไม
ไผ จะไดตุงเปนแผนสี่เหลี่ยมเหมือน ใยแมงมุม” สอดคลองกับ ชุลีพร สงวนศรี (2550: 46) ไดกลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการ
ทางดานสติปญญาของ Bruner กลาววา เด็กเกิดการเรียนรูจากประสบการณที่ไดลงมือกระทําด วยตนเอง ผานการใช
ประสาทสัมผัสทั้งหา จึงสามารถรับรูสิ่งตา งๆ ที่อยูแวดลอมตัวเด็ ก เด็กจึ งเกิดมโนภาพ เกิ ดความคิด จินตนาการ เกิ ด
ความเขาใจในสิ่งนั้น มีการจัดระเบียบโครงสรางในสิ่งที่รับรู เกิดความคิดรวบยอด และแสดงถึงความรูความเขาใจดวย
การสื่อหรือถายทอดประสบการณออกมาเปนสัญลักษณที่เปนภาษา
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ขั้นหลังไปทัศนศึกษา เปนขั้นการจัดกิจกรรมในหองเรียนปกติ หลังจากการไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในแตละ
แหง เปนการนําขอมูลความรูที่ไดจากการไปทัศนศึกษา ดวยการสังเกต สํารวจ ถามคําถามจากวิทยากร การบันทึกขอมูล
ดวยการวาด การเขียน การบันทึกภาพดวยกลองดิจิตอล และการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มาจัดกระทํากั บข อมูลดวย
วิธีการของเด็ก โดยการทํากิจกรรมกลุม รวมกันวางแผน ออกแบบ จัดกระทําใหขอมูลมีความสัมพันธกันอยางมีความหมาย
เพื่อนําเสนอใหเพื่อนและครูเขาใจในสิ่งที่เด็กรูสึกนึกคิด และตองการสื่อใหคนอื่นรับรู เชน การนําขอมูลจากการบันทึกภาพ
ดวยกลองดิจิตอลจากการไปทัศนศึกษามาตอเชื่อมกับคอมพิวเตอรและปริ๊นรูปภาพออกมา มาจัดเรียงตามลําดับเหตุการณ
กอน-หลัง ในการไปทัศนศึกษาและนําเสนอผลงาน ดวยการเลาเรื่องประกอบภาพ หรือการนําผลงานของกลุมที่ไดจาก
การลงมือฝกปฏิบัติดวยตนเองจากการไปทัศนศึกษา การทําตุง ของแตละคนมารวมกัน แลวรวมกันวางแผน ออกแบบ
จัดกระทํากับตุง ดวยการจับคู จัดกลุมตุงที่มีสี รูปรางและขนาดเทากัน การเรียงลําดับขนาดของตุงจากใหญไปเล็ก หรือ
เล็กไปใหญ การจัดทํา โมบายตุงที่ มีสีเหมือนกัน การสลับ สี หรือการเรียงลําดับ จากขนาดใหญ ไว ดา นบนขนาดเล็กไว
ดานลาง ลดหลั่นกันตามขนาด และนําเสนอดวยการพูด อธิบายหรือเลาเรื่องประกอบผลงานใหเพื่อนและครูเขาใจ โดยมี
ครูคอยใชคําถามกระตุนการคิด การพูดของเด็ก นอกจากนี้เด็กยังไดจัดกระทํากับขอมูลที่ไดจากการไปทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูแตหละแหง นํามาจัดเตรียมเพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงาน โดยการรวมกันวางแผน ออกแบบ การนําผลงานมา
จัดบอรด และนําเสนอผลงานรวมถึงคอยตอบคําถามใหกับผูที่มารวมชมนิทรรศการในวันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
2. ความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูล
ผลการวิจัย พบวา หลังการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัย
สูงกว ากอนการจัดกิ จกรรมทัศนศึกษา แสดงใหเห็นวา แผนการกิจกรรมทัศนศึกษามีความเหมาะสม สามารถพั ฒนา
ความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัย ซึ่งผูวิจัยไดจัดรูปแบบการจัดกิ จกรรมทัศนศึกษาเปน 3
ขั้นตอน ในแตละขั้นของการจัดกิจกรรมไดพัฒนาความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็ก ดังนี้
ขั้นกอนไปทัศนศึกษา เปดโอกาสใหเด็กมีอิสระในการเลือกหัวขอหรือแหลงเรียนรูท่เี ด็กตองการจะไปทัศนศึกษา
โดยเด็กแตละคนไดเลือกหยิบรูปภาพแหลงเรียนรูที่ครูนํามาเสนอเปนทางเลือกใหกับเด็ก ชูใหเพื่อนและครูดูแลวสรุปลง
ความเห็นดวยการบอกชือ่ แหลงเรียนรูที่ตนเองอยากไปทัศนศึกษา พรอมบอกเหตุผลเพิ่มเติมวาตนเองอยากไปทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูแหงนั้นเพราะอะไร และหลังจากเด็กๆ ทุกคนรวมกันเลือกหัวขอหรือแหลงเรียนรูที่จะไปทัศนศึกษาไดแลว
จึงไดลงขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับชื่อ สถานที่ตั้ง บุคคลที่เกี่ยวของกับแหลงเรียนรูที่จะไดไปทัศนศึกษา กอนการเดินทางไป
ทัศนศึกษา เด็กๆ ไดรวมกันวาดแผนที่การเดินทางจากโรงเรี ยนไปแหลงเรี ยนรูที่ทุกคนลงข อสรุ ปร วมกันแล วว าจะไป
ทัศนศึกษาที่ใด เชน แหลงเรียนรู การทําตุกตาจากผาขาวมา (บานปาดง) เด็กแตละคนภายในกลุมก็จะแสดงความคิดเห็น
วาจะเดินทางไปตามเสนทางไหนถึงจะใชระยะทางใกลที่สุด ซึ่งการแสดงความคิ ดเห็นหรือการอธิบ ายถึงเสนทางการ
เดินทางไปบานคุณป า ดงของแตละคน จะอธิบ ายถึ งเส นทางในการเดิ นทางไปบานป าดงที่ แตกต างกัน ทั้ งนี้ขึ้ นอยู กับ
ประสบการณเดิมของเด็กแตละคน สอดคลองกับ พัดตาวัน นาใจแกว (2555: 96) และประสาท เนืองเฉลิม (2557: 68)
ไดกลาวถึงความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูล หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสรุปขอมูลที่ไดจาก
การสังเกตโดยตรง หรือจากการวัด การทดลอง โดยเพิ่มความคิดเห็นสวนตัวที่มีเหตุผลลงไป ความคิดเห็นสวนตัวที่เพิ่ม
ลงไป จะไดจากการใชความรูเดิม ประสบการณเดิมและขอมูลเดิมมาประกอบการเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูล ที่ไดจาก
การสังเกตอยางมีเหตุผล การลงความคิดเห็นจากขอมูลชุดเดียวกันอาจตางกัน เนื่องจากมีประสบการณและความรูเดิม
ตางกัน แตจะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผลกับขอมูลที่สังเกตได
ขั้นไปทัศนศึกษา เปนขั้นที่เด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง ไดใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการสังเกต สํารวจ
ทดลอง หรือลงมือปฏิ บัติกิจกรรมดวยตนเอง เด็กไดถามขอคําถามที่เด็กสงสัย อยากรู ไดสนทนา กับวิท ยากร คนหา
คําตอบจากสื่อ สิ่งแวดลอม สถานการณที่เปนจริง ซึ่งเปนขอมูลความรูที่ไดมาใหมมาผนวกเขากับความรูเดิมที่เด็กเคยมี
ในเรื่องนั้น ทําใหเด็กเกิดมโนทัศนในเรื่องที่ไดเรียนรู สามารถสรุปเปนความรูใหมขึ้นมาและอธิบายถึงสาเหตุหรือผลที่เกิด
จากเหตุไดอยางมีเหตุผล เชน การไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ปราสาทเปอยนอย เด็กไดมีโอกาสสังเกต สํารวจ คนหาดวย
ตนเอง ผานการใชประสาทสัมผัส เด็กจึงลงขอสรุปเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่อยูแวดลอมตัวเด็กไดวา ปราสาทเปอยนอย สราง
ดวยหิน มีสีน้ําตาล สีสมและสีดํา เมื่อครูถามเด็กๆ วาปราสาทเปอยนอยสรางขึ้นมาเพื่ออะไร เด็กแตละคนจะตอบคําถาม
ตามความรูและประสบการณเดิมที่ตนเองมีผนวกกับความรูใหมที่ไดจากการสังเกต สํารวจปราสาท เชน นองปลื้ม: บอก
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วา “สรางไวใหพระอยูอาศัย เพราะปราสาทเหมือนวัดที่พระอาศัยอยู” นองไอน้ํา: ตอบวา “สรางไวใหพระพุทธรูปอยู
เพราะผมเห็นมีพระพุทธรูปตั้งอยูขางในปราสาท” สอดคลองกับ สุมิตรา ชมเทียม (2559: 18) ไดสรุปไววา การลงความ
คิดเห็นจากขอมูล หมายถึง ความสามารถที่อาศัยการเรียนรูผานการสังเกตจากประสบการณเดิม ขอมูลเดิม ผสมผสาน
กับประสบการณใหม แลวสรุปอยางเปนเหตุผล ซึ่งการลงความเห็นจากขอมูลนั้น อาจแตกตางกันในขอมูลชุดเดียวกัน
จากการอธิบายเหตุผลหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวา ปราสาทเปอยนอยสรางขึ้นมาเพื่ออะไรของเด็ กแตละคน
ไดรับคําตอบหรือการใหเหตุผลที่ไมเหมือนกัน แตหลังจากวิทยากรไดใหความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของปราสาท
เปอยนอยวา ปราสาทเปอยนอยสรางขึ้นมาเพื่อเปนที่สถิตหรือที่อยูอาศัยของเหลาเทพเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธ เพื่อใหปกปอง
คุมครองประชาชนชาวอําเภอเปอยนอย หรือผูที่มาสักการะกราบไหวบูชาใหมีความรมเย็นเปนสุข ปราสาทเปอยนอยจึง
ถือเปนสิ่งศักดิ์คูบา นคูเมืองของอําเภอเปอยนอย ในแตละปจึงมีการจั ดพิธี บวงสรวงปราสาท เรียกว า “งานศิวะราตรี
ปูชนียาลัย ปราสาทเปอยนอย” ซึ่งหลังจากที่เด็กไดฟงคําบอกเลาจากวิทยากรแลว เด็กจึงเกิดความรูและเขาใจตรงกัน
และบอกเหตุผลไดวาปราสาทเปอยนอย สรางขึ้นมาเพื่อเปนที่สถิตของเหลาเทพเจา และเปนสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธ
และเปนที่มาของ “งานศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปอยนอย” ซึ่งเปนงานประจําปของอําเภอเปอยนอย สอดคลองกับ
ทฤษฎี พั ฒนาการทางสติปญ ญาของ Piaget กล าววา การเรี ยนรูข องเด็ กจะเป นไปตามขั้ นตอนหรื อช วงอายุ เด็ กจะ
สามารถเขาใจโลกรอบตัวเด็กไดจากการสั่งสมประสบการณระหวางสิ่งที่เด็กรูแล วและความรูใหมที่เด็กคนพบ เด็กจะ
เรียนรูและพัฒนาดานภาษาในรูปการใชสัญลักษณ เปนคําพูด การเลนหรือการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งตางๆ รอบตัวเด็กบอยๆ
เด็กจะมีประสบการการเพิ่มขึ้น การคิดก็จะพัฒนาขึ้น (Driscoll, 2005 อางถึงใน อารมณ สุวรรณปาล, 2555: 15-17)
และสอดคลองกับศศิลักษณ ขยันกิจ และสมโภช เอี่ยมสุภาษิต (2555: 57-58) ไดกลาวถึงหลักสําคัญของทฤษฎี พัฒนาการ
ทางสติปญญาของ Vygotsky ที่ใหความสําคัญกับการปฏิสัมพันธทางสังคมและบริบททางสังคมวัฒนธรรมไววา ใครก็ตาม
ที่เปนผูที่มีความสามารถสูงกวา มีความรูมากกวา หรือมีประสบการณมากกวา อาจเปนครู เพื่อน ผูใหญ หรือแมแตสื่อ
การสอนที่เด็กเรียนรูไดดวยตนเอง คอยชวยเหลือเพื่อใหเด็กไปถึงศักยภาพที่สูงที่สุดของแตละคน (Zone of Proximal
Development)
ขั้นหลังไปทัศนศึกษา เปนการจัดกิจกรรมในหองเรียนหลังจากการไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในแตละแหง เปน
การนําขอมูลความรูที่ไดจากการสังเกต การสํารวจ การถามคําถามหรือขอสงสัยจากวิทยากร และการลงมือปฏิบัติจริง
มารวมสนทนา สรุปลงความคิดเห็นรวมกันกับเพื่อนและครู ในขั้นนี้เด็กสามารถลงขอสรุปและแสดงความคิดเห็นในการ
บอกเหตุผลของขอสรุปที่เด็กไดสรุปแลวนั้นดวยการเพิ่มเติมความคิดเห็นจากประสบการณใหมที่ไดจากการไปทัศนศึกษา
เด็กจะมีความมั่นใจในการพูด มีความกระตือรือรนที่จะรวมลงขอสรุปและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใหกับขอสรุปจาก
สิ่งที่เด็กมีประสบการณจากการไปทัศนศึกษา สอดคลองกับ สมบูรณ อินทรถมยา และเนาวนิตย สงคราม (2553: 3-4)
ไดกลาวถึงประโยชนและคุณคาจากการไปทัศนศึกษาไววา ชวยสรางความกระตือรือรนในการเรียนรู ชวยสรางความสนใจ
ใหกับผูเรียน ชวยเพิ่มพูนทักษะการสังเกต การฟงและการพูด และชวยพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งความคิดเห็นที่เด็ก
อธิบายเพิ่มเติมใหกับขอสรุปนั้นๆ ไดผานการพิสูจนหรือการคนพบคําตอบดวยตัวเด็กเองดวยการมีประสบการณตรงกับ
แหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมที่เปนของจริง ไมใชสิ่งที่ไดยินคนอื่นบอกเลาตอๆ กันมา
สรุปไดวา กิจกรรมทัศนศึกษาสามารถสงเสริมความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลและการ
ลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัย เพราะเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กมีอิสระในการตัดสินใจและเลือกกิจกรรม
การเรียนรูตามความตองการและความสนใจของเด็ก เปนกิจกรรมที่เด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง เด็กไดมีปฏิสัมพันธ
กับ แหลงเรียนรูที่เปนวัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือธรรมชาติ ที่เปนของจริง ผานการใชประสาทสัมผัสทั้ งหา ในการสังเกต
สํารวจ ทดลองหรือลงมือปฏิบัติ ในการคนหาคําตอบ สิ่งที่สงสัย อยากรูอยากเห็น จึงเกิดความเขาใจถึงความสัมพันธของ
สิ่งตา งๆ ที่อยูแวดลอมตัวเด็ก จนเกิดความคิดรวบยอด สามารถแยกแยะจั ดระบบ ระเบียบลําดับขั้นตอนของข อมู ล
ความรูที่เด็กมีประสบการณจากการไปทัศนศึกษา จากการทํากิจกรรม สามารถนําขอมูลความรูมาจัดกระทําใหม เพื่อสื่อ
หรือถายทอดความคิด ความรูสึกของตัวเด็กออกมาเปนภาษาพูดหรือภาษาเขียนซึ่งเปนสัญลักษณของความรูสึกนึกคิด
ของเด็ก เด็กจึงมีความกลา มีความมั่นใจในการพูดสรุปลงความเห็น และแสดงความคิดเห็นโดยนําความรูหรือประสบการณ
เดิมและประสบการณใหมมาผนวกเขาดวยกัน ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอสรุปไดอยางมีเหตุผล สอดคลองกับ
ทฤษฎีพัฒนาการดานสติปญญาของ Bruner เด็กเกิดการเรียนรูและเขาใจความสัมพันธของสิ่งตางๆ จากการกระทํา หรือ
403
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รรณ
ี

การมีปฏิสัมพันธกับของจริง สถานการณจริง จึงเกิ ดความคิด จินตนาการขึ้นในใจ เกิดความเข าใจ เด็กจึงจัดระเบียบ
โครงสรางทางความคิดขึ้นดวยตนเอง จนเกิดความคิดรวบยอดในรูปสัญลักษณที่เปนภาษาพูดหรือภาษาเขียน (อารมณ
สุวรรณปาล, 2555: 17-18)
.
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา กอนที่จะนําเด็กไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ครูและเจาของสถานที่ หรือวิทยากร
ควรมี การวางแผนร วมกันเกี่ยวกับ การใหขอ มู ลความรูกับ เด็ ก ควรมี ความเหมาะสมกั บ วั ยและพั ฒนาการเด็ ก และ
จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ ใหเพียงพอกับเด็กสําหรับกิจกรรมที่ใหเด็กไดลงมือฝกปฏิบัติ
2. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ครูเปนผูมีบทบาทสําคั ญอยางยิ่งในการใชคําถาม กระตุนใหเด็กคิด พูด แสดง
ความคิดเห็น แสดงพฤติกรรมหรือความสามารถที่ครูตองการสงเสริมออกมาอยางเต็มตามศักยภาพของเด็กแตละบุคคล
3. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาควรมีการยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับความสนใจของเด็ก ครูหรือ
ผูใหญควรยอมรับ ในตัวเด็กในการตัดสินใจเลือกและความตองการที่เด็กตองการเรียนรู
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ที่มีตอความสามารถทางดานคณิตศาสตร เชน จํานวน ปริมาณ
รูปทรง เปนตน
2. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ที่มีตอ ความสามารถในการใชภาษาพูดในการสื่อสาร
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ผลของโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล
ที่มีตอความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
THE EFFECT OF THE SAQ MODEL TRAINING PROGARM BASED ON
HALE’S CONCEPT ON THE AGILITY OF MALE FUTSAL PLAYERS AT
BANGKOK SPORTS SCHOOL

ราช
ภัฏ
รำไ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิด
ของเฮล ที่มีตอความคลองแคลววองไว ของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กอนการฝกกับหลังการฝก
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน โดยไดมาจากวิธีการ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน เพื่อใหไดมาซึ่งกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
sampling) จากนั้นทําการทดสอบความคลองแคลววองไว (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบของอิลลินอยส เพื่อแบงกลุม
ออกเปน 2 กลุมๆละ 20 คน เปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง เรียงจากคะแนนการทดสอบความคลองแคลววองไวจาก
คะแนนน อ ยไปหาคะแนนมาก เพื่ อแบ ง เข า กลุ ม โดยการเรี ย งลํ า ดั บ จั บ คู (Matching) เครื่อ งมื อที่ ใช ในการวิ จัยเป น
โปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล และแบบทดสอบความคลองแคลววองไว โดยทําการฝกเป น
ระยะเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน นําผลที่ไดมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติดวยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใชสถิติการทดสอบคาที ที่กลุ มตัว อยางไม เป นอิ สระจากกั น (Paired sample
t-test) และที่กลุมตัวอยางเปนอิสระจากกัน (Independent sample t-test)
คําสําคัญ: โปรแกรมการฝก, เอส เอ คิว, คลองแคลววองไว

Abstract
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The objectives of this research are to examine the Effect of the SAQ model training program
based on Hale’s concept on the agility of male futsal players at Bangkok Sports School and to compare
the agility of the male futsal players before and after training with the SAQ model. The samples derived
from purposive sampling relying on Crazy and Morgan’s sample size table are 40 male futsal players at
Bangkok Sports School. Illinois Agility Test is used as the pre-test to divide the samples into 2 groups
of 20 and being sorted by matching their scores. One group is the control group and the other is the
experimental group. The instruments are the SAQ model training program based on Hale’s concept
and an agility test constructed by the researcher. The training takes 8 weeks and it is implemented 3
days a week. The statistics used for data analysis are mean, standard deviation, and t-test.
Keywords: Training program, SAQ model, Agility
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กีฬาฟุตซอล เปนกีฬาที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทั้งในประเทศไทยและประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งปจจุบันมี
การจัดการแขงขันถึ งระดับสากล ไดรับ รองการแขงขันโดยสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (Federation International of
Football Association : FIFA) ดวยรูปแบบการเลนที่คลายคลึงกับกีฬาฟุ ตบอล แตมีจํานวนผูเลนน อยกวา และมีกฏ
กติกาเข าใจงาย อาศัยพื้นที่ในการเลน ไมมากนัก และสามารถเลนได ทุกเพศทุ กวัย (สารัฐ ดีงาม, 2554: 1) กล า วว า
ปจจุ บันกีฬาฟุตซอลในประเทศไทยไดมีการแขงขันกันอยา งแพรหลาย ทั้งในระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่ งใน
ระดับเยาวชนนั้นจะมีการแบงเปนชวงอายุในการแขงขัน สวนในระดับประชาชนไดมีการแขงขันระดับอาชีพหรือลีกอาชีพ
จึงเปนเรื่องสําคั ญในการพัฒนานักกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชน ใหมีทักษะและสมรรถภาพร างกายที่ เหมาะสมกับ กี ฬา
ฟุตซอล
สมรรถภาพที่สําคัญสําหรับนักกีฬาฟุตซอล คือ ความคลองแคลววองไวสอดคลองกับ (ปติรัฐ คงทองคํา, 2552:
2) ที่กลาววา องคประกอบของสมรรถภาพทางกายที่สําคัญสําหรับนักฟุตซอลนั้น ประกอบดวย ความเร็ว (Speed) และ
ความคลองแคลววองไว (Agility) เปนหลัก โดยเฉพาะความคลองแคลววองไวนั้น เปนสมรรถภาพทางกาย องคประกอบ
หนึ่งที่มีความสําคัญมากสําหรับ นัก กีฬาฟุ ตซอล ทั้ง ในการเลนหรือ แสดงทักษะต างๆ เช น การเคลื่อนที่เ ลี้ ยงลู กบอล
หลบหลีกคูตอสู การหลอกลอ การเปลี่ยนทิศทางอยางทันทีทันใด หากนักกีฬาสามารถปฏิ บัติได อยางมีประสิทธิภาพ
ทําให ได เปรียบคู ตอสู และนําไปสูหนทางแหงชัย ชนะไดโดยงาย จากการสํารวจพบว า นั กกี ฬาฟุ ตซอล โรงเรี ยนกี ฬา
กรุงเทพมหานคร มีความคลองแคลววองไวอยูในเกณฑที่คอ นขางต่ํา เมื่อเทียบกับนักกีฬาฟุ ตซอลโรงเรียนปทุม คงคา
โดยใชแบบทดสอบความคลองแคลววองไวของ อิลลินอยส ประกอบกับผลการแขงขันในการแขงขันฟุตซอลกรมพลศึกษา
ในป การศึ กษา 2561 (กรมพลศึกษา, 2561: ออนไลน ) ทีม โรงเรียนปทุ มคงคา สามารถขึ้ นชั้ น เล น ฟุ ตซอลนั กเรี ยน
กรมพลศึกษา ประเภท ก. ไดถึง 3 รุน คือ รุนอายุ 14 ป, 16 ป, 18 ป และควารองแชมปไดทั้ง 2 รุน คือ รุนอายุ 14 ป
และ 16 ป ส วนทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร รุนอายุ 14 ป และ 16 ป ตกรอบไปในรอบ 64 ทีม และรุน 18 ป
สามารถควาลําดับที่ 3 ฟุตซอลนักเรียน กรมพลศึกษาประเภททั่วไป ดังนั้นจึงเห็นไดวา ความคลองแคลววองไวที่ดีนั้น
สงผลทําใหผลการแขงขันดีขึ้นดวย
โปรแกรมการฝกเอส เอ คิว (SAQ) เปนรูปแบบที่ใชกันอยางแพรหลายและเปนที่ยอมรับกันในการพัฒนาใน
เรื่องของความเร็ว (Speed) ความคลองแคลววองไว (Agility) และความไว (Quickness) ซึ่ง Hale’s (2006) กล าววา
สวนใหญแบบฝกเอส เอ คิว ใชหลักการฝกดานความสัมพันธของระบบประสาทและกลามเนื้อ คือ ความสามารถในการ
ทํางานอยางประสานสัมพันธกันของระบบประสาทสวนกลางและกลามเนื้อในการปฏิบัติการเคลื่อนไหวที่มีความยากได
อยางมีประสิทธิภาพและแมนยํา นักกีฬาที่มีความสัมพั นธของระบบประสาทกลามเนื้ อ สามารถเรียนรู ทักษะไดอ ยาง
รวดเร็วและสามารถปฏิบัติทักษะไดอยางดี การพัฒนาเวลาปฏิกิริยา นักกีฬาสามารถฝกไดดวยการฝกสมองหรือระบบ
ประสาทใหมีการทํางานดวยการใชการเคลื่อนไหวรางกายที่มีความเร็วซ้ําๆ เชน การฝกออกตัว สําหรับนักวิ่ง โปรแกรม
คิดชาตองถูกแทนที่ดวยโปรแกรมกลไกที่มีตอความเร็ว กลาวคือ การทํางานตองเปนไปอยางอัตโนมัติ ทั้งระบบประสาท
และระบบกลา มเนื้อ ซึ่งการพัฒนาความสัมพันธของระบบประสาทและกลามเนื้อ สามารถพั ฒนาด วยการปฏิบั ติการ
เคลื่อนไหวที่มีความหลากหลายตั้งแตเด็ก 8-11 ป สําหรับเด็กผูหญิง 8-13 ป สําหรับเด็กผูชายเปนชวงเวลาที่เหมาะสม
ในการเรี ยนรูทักษะการเคลื่อนไหวทางการกีฬาที่มีความยากขึ้ นในอนาคต ขณะที่ นักกีฬ าในวัยผูใหญ การฝกซอมใน
รูปแบบตางๆ ชวยพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวของนักกีฬาใหดีขึ้นดวย การฝกเป นการเพิ่มแรงสงกลไกของ
ระบบประสาท ทําใหมีปฏิกิริยาที่เร็วขึ้นและเพิ่มการผลิตพลังงานที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวแบบคลองแคลววองไว จากที่
กลาวมาผูวิจัย สนใจศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับ โปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล ที่ใชฝกทาง
ดา นความสัมพันธของระบบประสาทและกลา มเนื้อ เพื่อไปสูการพัฒนาความคลองแคลววองไวให กับ นักกี ฬาฟุ ตซอล
โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ใหมคี วามคลองแคลววองไวที่ดียิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝ กรู ป แบบ เอส เอ คิ ว ตามแนวคิดของเฮล ที่ มีตอ ความ
คลองแคลววองไว ของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กอนการฝกกับหลังการฝก
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วิธีดําเนินการวิจัย

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝ ก
รู ป แบบ เอส เอ คิ ว ตามแนวคิ ด ของเฮล ที่ มี ต อ ความคล อ งแคล ว ว อ งไวของนั ก กี ฬ าฟุ ตซอลชาย โรงเรี ย นกี ฬ า
กรุงเทพมหานคร กอ นการฝกกับ หลังการฝ ก กลุ มตัว อย า งที่ใ ช ในการวิจัยครั้ง นี้ คือ นั กกี ฬ าฟุ ตซอล โรงเรียนกี ฬ า
กรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน โดยไดมาจากวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูป ของเครจซี่และมอร
แกนเพื่อใหไดมาซึ่งกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้นทํ าการทดสอบความคลองแคลวว องไว
(Pre-test) โดยใชแบบทดสอบของอิลลินอยส เพื่อแบงกลุมออกเป น 2 กลุมๆ ละ 20 คน เป นกลุมควบคุม และกลุ ม
ทดลอง เรียงจากคะแนนการทดสอบความคลองแคลววองไว จากคะแนนนอยไปหาคะแนนมาก เพื่อแบงเขากลุมโดยการ
เรียงลําดับจับคู (Matching) เพื่อใหกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม มีความคลองแคลววองไวใกลเคียงกัน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ โปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของ เฮล
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร
สมมุติฐานการวิจัย
1. คาเฉลี่ยความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ของกลุมทดลองหลัง
การฝก ดีขึ้นกวากอนการฝก
2. คาเฉลี่ยความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครของกลุมทดลองหลัง
การฝก ดีกวากลุมควบคุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบทดสอบความคลองแคลววองไวของอิลลินอยส (Illinois Agility Test) โดยแบบทดสอบความคลองแคลว
วองไวนํามาจาก Getchell (1979) .
2. โปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีขั้นตอน หาคุณภาพของโปรแกรม
การฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญ จํา นวน 5 ทาน พิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม โดยมีคา IOC อยูระหวาง 0.6-1
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี สงถึงหัวหนาศูนยฝกกีฬาเยาวชน
(โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) เพื่อขอความอนุเคราะหในการใชกลุมตัวอยาง สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
วิจัย
2. ทดสอบความคลองแคลว วองไวกอนการฝก (pre-test) โดยใชแบบทดสอบของอิลลินอยส เพื่อใหไ ดกลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง จํานวนกลุมละ 20 คน ซึ่งทั้ง 2 กลุม มีความคลองแคลววองไวไมแตกตางกัน
3. กลุมทดลองดําเนินการฝกตามโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล โดยใชระยะเวลา
ใหการฝก 8 สัปดาห ฝกสัปดาหละ 3 วัน จันทร พุธ ศุกร เวลา 05.30-06.30 น. และฝกทักษะกีฬาฟุตซอลในวันจันทรวันเสาร เวลา 16.00-18.00 น. สวนกลุมควบคุมดําเนินการฝกทักษะกีฬาฟุตซอล เวลา 05.30-06.30 และฝกทักษะกีฬา
ฟุตซอลในวันจันทร-เสาร เวลา 16.00-18.00 น.
4. ทดสอบความคลองแคลววองไวหลังการฝก (post-test) สัปดาหที่ 8 โดยใชแบบทดสอบของอิลลินอยส เพื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร หลังการฝกของกลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง
5. นําผลการทดสอบความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กอนและ
หลังการฝกของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง มาวิเคราะหหาคาทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
1. หาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของผลการทดสอบ
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2. เปรียบเทียบความแตกตางของผลการทดสอบความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร ระหวางกอนการฝกกับหลังการฝกสัปดาหที่ 8 โดยใชสถิติการทดสอบคา“ที” ที่กลุมตัวอย างไมเป น
อิสระจากกัน (Paired sample t - test)
3. เปรียบเทียบความแตกตางของผลการทดสอบความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร ระหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง โดยใชสถิติการทดสอบคา“ที” ที่กลุ มตัวอยางเปนอิสระจากกัน
(Independent sample t-test)
4. กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัย

วิเคราะหผลของโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล ที่มีตอความคลองแคลววองไวของ
นักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไดดังนี้

ระยะเวลา
กอนการฝก

ราช
ภัฏ
รำไ

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย
โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กอนการฝก ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
กลุม

N

𝐱

S.D.

ควบคุม

20

15.64

.66

ทดลอง

20

15.65

.60

t

P-value

-0.25

.980*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแตกตางของผลการทดสอบความคลองแคลววองไว กอนการ
ฝ กของกลุมควบคุมเทา กั บ (x = 15.64, S.D. = .66) และกลุม ทดลองเท า กับ (x = 15.65, S.D. = .60) โดยทํ า การ
ทดสอบคาที พบวา กอนการฝกของกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

าลัย

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย
โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร หลังการฝก ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
ระยะเวลา

หลังการฝก

กลุม

N

𝐱

S.D.

ควบคุม

20

15.51

.60

ทดลอง

20

14.90

.47

t

P-value

3.57

.001*

าวิท
ย

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มห

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความแตกตางของผลการทดสอบความคลองแคลว
วองไว หลังการฝกของกลุมควบคุม เทากับ (x = 15.51, S.D. = .60) และกลุมทดลอง เทากับ (x = 14.90, S.D. = .47)
โดยทําการทดสอบคาที พบวา หลังการฝกของกลุมควบคุมและกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
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S.D.

𝐱
15.64
15.51
15.65
14.90

.66
.60
.60
.47

t

4.26

P-value

.000*

พพ

ผลการทดสอบความคลองแคลววองไว
(N = 40)
กอนการฝก
กลุมควบคุม
หลังการฝก
กอนการฝก
กลุมทดลอง
หลังการฝก
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

รรณ
ี

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานของความคลองแคลววองไวของ
นักกีฬาฟุตซอลชายโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กอนและหลังการฝก 8 สัปดาห ระหวางกลุมควบคุมและ
กลุมทดลอง

11.87

.000*

สรุปและอภิปรายผล

ราช
ภัฏ
รำไ

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอล
ชายโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กอนและหลังการฝก 8 สัปดาห ระหวา งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง พบว า กลุ ม
ควบคุมกอ นการฝ ก เทา กั บ (x = 15.64, S.D. = .66) และหลังการฝก 8 สัป ดาห เท า กั บ (x = 15.51, S.D. = .60)
โดยทําการทดสอบคาที พบวา กลุมควบคุมกอนการฝกและหลังการฝก 8 สัปดาห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สว นกลุมทดลองกอนการฝก เทากับ (x = 15.65, S.D. = .60) และหลั งการฝก 8 สัปดาห เทากับ (x =
14.90, S.D. = .47) โดยทําการทดสอบคาที พบวา กลุมทดลองกอนการฝกและหลังการฝก 8 สัปดาห แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

มห

าวิท
ย

าลัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกรูปแบบเอส เอ คิว ตามแนวคิด
ของเฮล ที่มีตอความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยสามารถ
อภิปรายไดดังนี้
1. ความคลองแคลววองไว ของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กอนการฝกและหลังการฝก
8 สัปดาหของกลุมทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พิจารณาไดวา นักกีฬาฟุตซอลชายโรงเรียน
กีฬากรุงเทพมหานคร กอนการฝกและหลังการฝก 8 สัปดาห ของกลุมทดลองที่ทําการฝกตามโปรแกรมการฝกรูปแบบ
เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล มีความคลองแคลววองไวที่ดีขึ้น ทําใหกอนการฝกกับหลังการฝก 8 สัปดาห แตกตางกัน
ซึ่งสอดคลองกับ ชูศักดิ์ เวชแพทย และกันยา ปาละวิวัธน (2536) กลาววา พื้นฐานของความคลองตัวทําใหความคลองตัว
เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็ควรจะตระหนักวาวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะเพิ่มความคลองตัวเฉพาะก็คอื การฝกปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวนั้นๆ อยางถูกตอง ซ้ําหลายรอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่ใชเวลาในการฝก 8 สัปดาห เชนเดียวกับ วัฒนพงษ
ศรีธรรมมา (2554: 65) ไดศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมการฝก เอส เอ คิว เพื่อเสริมสรางความคลองแคลววองไวในกีฬา
วอลเลยบอล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวา ผลการทดลองกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความคลองแคลววองไว
กอนการทดลองหลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 สัปดาห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แสดงใหเห็นวากลุมทดลอง มีการพัฒนาทางดานความคลองแคลววองไวที่ดีขึ้นตามลําดับ
2. ความคลองแคลววองไว ของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กอนการฝกและหลังการฝก
8 สัปดาห ของกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พิจารณาไดวา ความคลองแคลววองไวของ
นักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กอนการฝกและหลังการฝก 8 สัปดาห ของกลุมควบคุมที่ทําการฝกตาม
โปรแกรมทักษะกีฬาฟุตซอลมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ตามลําดับ สอดคลองกับ วุ ฒิพงษ ปรมั ตถากร และอารี ปรมัตถากร
(2542) กลาววา ระยะเวลาที่ใชในการฝกซอม การที่ใหสวนของรางกายตองการฝกปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ไดมีโอกาสทํางาน
มากกวาปกติ มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทํางานซึ่งระยะเวลาที่ใชในการฝกซอมที่ตองจัดใหเหมาะสมกับ
ผูฝกซ อม สอดคลองกับ เจริญ กระบวนรัตน (2548: 30) หลีกเลี่ยงผลการฝ กที่หักโหมหรือหนักมากเกิ นไป คือ การ
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ฝกซอมอยางสม่ําเสมอและมีระบบแบบ แผนที่ถูกตองรัดกุม แตมิไดหมายความวา ความหนักที่ใชในการฝก (Training
Load) เท าเดิมหรือ เหมือ นกั นทุ กวัน ในกรณีที่ นักกีฬ าตอ งทํ า การฝกซอมอย างต อเนื่อ ง สม่ํ าเสมอ สงผลให รา งกาย
สามารถปรับตัวรับความหนักหรือความกดดันในการฝกไดอยางรวดเร็ว ทําใหงายตอการที่จะพัฒนาความสามารถ และ
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาใหกาวหนาสูงยิ่งๆ ขึ้นไป สอดคลองกับ กัลยา พิพัฒนไพศาลกูล, ธนกร ชางนอย และ
พิชัยณรงค กงแกว (2560) พบวา คาเฉลี่ยของความคลองตัว ระหวางกลุมหลังการฝกสัปดาหที่ 8 กลุมทดลองที่ 2 ที่ฝก
โปรแกรมฝกแบบเอส เอ คิว คาเฉลี่ย ของความคลองตัวดีกวากลุมทดลองที่ 1 ที่ฝกโปรแกรมฝกแบบปกติ
3. ความคลองแคลววองไว ของนักกีฬาฟุตซอลชายโรงเรียนกีฬากรงเทพมหานคร หลังการฝกของกลุมควบคุม
และกลุมทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงใหเห็นวา โปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว
ตามแนวคิดของเฮล ซึ่งเปนการผสมผสานหลักการฝก ระหวางการฝกความเร็ว ความคลองตัว และความวองไว จึงสงผล
ใหกลุมทดลองที่ฝกดวยโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล มีพัฒนาการที่ดีกวากลุมควบคุม ที่ฝก
ตามโปรแกรมทักษะฟุตซอลปกติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่วา โปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิวตามแนวคิดของเฮล
ทําใหความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
เทิดทูล โตคีรี (2561) พบวา ความคลองแคลววองไวของกลุมทดลองหลังการฝกสัปดาหที่ 4 และ 6 ดีกวากอนการฝ ก
และหลังการฝกสัปดาหที่ 6 ดีกวาหลังการฝกสัปดาหที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการ
เลี้ยงลูกฟุตซอลของกลุมทดลองหลังการฝกสัปดาหที่ 4 และ6 ดีกวากอนการฝก และหลังการฝกสัปดาหที่ 6 ดีกวาหลัง
การฝกสัปดาหที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา กลุมทดลองที่ฝกดวยโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของ
เฮล มีความคลองแคลววองไวที่ดีกวากลุมควบคุมที่ฝกตามโปรแกรมทักษะฟุตซอลเพียงอยางเดียว อยางเห็นไดชัดจาก
คะแนนการทดสอบกอนและหลังของแบบทดสอบความคลองแคลววองไวของอิลลินอยส

ขอเสนอแนะจากการวิจัย

จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา ในการฝกตามโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล ควรมีการ
เพิ่มระยะเวลาในการฝกใหมากขึ้น เพื่อที่นักกีฬาจะไดทําการฝกไดอยางเต็มศักยภาพ และควรมีการเพิ่มความหนักของ
การฝกหรือเพิ่มจํานวนครั้งภายหลังการฝกสัปดาหที่ 4 เพราะนักกีฬาจะไดมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ดานอื่นๆ

าลัย

1. ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล กับนักกีฬาประเภทอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล ที่มีตอ สมรรถภาพทางกาย
3. ควรใหมีการทดสอบภายหลังการฝกสัปดาหที่ 4
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การศึกษาวิ จัยนี้เ ป นการศึ กษาวิ จั ยเชิงคุณภาพ โดยดํ า เนิน การวิ จัยเชิ งปฏิ บั ติ การชุ ม ชนมี สว นร ว ม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหอัตลักษณของหมูบานเสม็ดงามที่ใชในการสงเสริมการทองเที่ยว โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก
และการประชุมระดมความคิดเปนเครื่องมือในการศึกษาและรวบรวมขอมูล ผลการศึกษาพบวา อัตลักษณข องหมูบาน
เสม็ดงามที่ใชในการสงเสริมการทองเที่ยว ไดแก ปาชายเลนเสม็ดงาม เสื่อเสม็ดงาม ศาลสมเด็จพระเจาตากสิน พิพิธภัณฑ
อูตอเรือ และมะมวง
คําสําคัญ : ทองเที่ยวชุมชน, อัตลักษณการทองเที่ยว, ทองเที่ยวจันทบุรี

Abstract

This research study was a qualitative research. By conducting community action research. The
objective of the research was to analyze the identity of Samed Ngam Village which is used in tourism
promotion. The instruments used in collecting data were in-depth interviews and brainstorming
meetings. The study indicated that the identity of Samed Ngam Village used in tourism promotion is
Samed Ngam Mangrove Forest, Samed Ngam Mat, King Taksin Shrine and Samed Ngam Mango.
Keywords: Community Tourism, Tourism Identity, Chanthaburi Travel

บทนํา

มห

าวิท
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าลัย

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยยังคงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องดวยศักยภาพของทําเลที่ตั้ง ความหลากหลาย
ของทรัพยากรทองเที่ยวและความเปนไทยประเทศไทยยังคงมีศกั ยภาพและโอกาสทางการทองเที่ยวมากมายทั้งดานทําเล
ที่ตั้งในการเปนจุดศูนยกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี
ที่เปนเอกลักษณ โดยในป พ.ศ.2558 World Economic Forum: WEF ไดจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันดาน
การทองเที่ยว ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 35 จาก 141 ประเทศทั่วโลก (คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ,
2560)
ปจจุบันนักทองเที่ยวใหความสํา คัญกับการแสวงหาประสบการณที่มากกวาการทองเที่ยวรูปแบบเดิมๆ โดย
ตองการสัมผัสวิถีชีวิตผูคนและประเพณีทองถิ่นอยางแทจริงมากกวาการเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวเพียงอยางเดียว ซึ่งเปน
รูป แบบการทองเที่ยวที่กําลังไดรับความนิยมเปนอยางสูง ในป จจุบันแสดงให เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวรูปแบบใหมและการจัดสรร แพ็คเกจการทองเที่ยวที่สามารถใหประสบการณ นักทองเที่ยวสอดคลองกับความ
ตองการดวยการรวมมือกับชุมชนทองถิ่น (คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ, 2560) การทองเที่ยวในชุมชน
(Community Tourism) เป นการทอ งเที่ยวทางเลื อกใหมที่ ให ความสํ าคัญเรื่ องการพั ฒนาที่ ควบคู ไปกั บ การอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการทองเที่ยวที่เน นบทบาทของคนในชุ มชนท องถิ่นต อการจั ดการทองเที่ย ว
ในพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว ดังนั้น ชุมชนควรเขามามีสวนรวมมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการอนุรักษ การจัดการ
ทรัพยากร รวมถึงไดรบั ประโยชนจากการทองเที่ยวนี้ดวย (พจนา สวนศรี, 2554)
หมูบานเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี เปนหมูบานที่ไดรับเลือกใหเปนหมูบานทองเที่ยวของจังหวัด เปนหมูบานที่มี
ความพรอมทางดานการทองเที่ยวชุมชน ไมวาจะเปนแหลงทองเที่ยวทางดานประวั ติศาสตร แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
หรือผลิตภัณฑสินคาทางดานการเกษตร จะเห็นไดวา การสื่อสารเขามามีบทบาทในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางชัดเจน
ผูวิจัยจึงมีความสนใจวิเคราะหอัตลักษณเพื่อใชในการสงเสริมการทองเที่ยวของหมูบานเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผล
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วิจัยที่ไดสามารถเปนตนแบบ และนําไปใชกับหมูบานอื่นๆ ไดและยังสอดคลองกับยุทธศาสตร แผนพัฒนาการทองเที่ยว
แหงชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ถึง 2564 ในยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาแหลงสินคา บริการ ความสะดวก และการสราง
ความสัมพันธใหกับการทองเที่ยวไทย ซึ่งกลาวถึงการสงเสริมการกระจาย การเดินทางทองเที่ยว โดยการใชภาพลักษณ
และเอกลักษณความเปนไทย ประสานกับการตลาด ในการสงเสริมการทองเที่ยว เสริมสรางภาพลักษณ ทองเที่ยวไทย
สูการเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ การสรางประสบการณการทองเที่ยวที่แตกตางดวย เอกลักษณวิถีไทย การเพิ่มการ
ใชจายของนักทองเที่ยวกลุมคุณภาพ ทั้งชาวไทยและตางชาติ การกระตุนการเดินทางของนักทองเที่ยวกลุมกระแสหลัก
การสร างมูลคา เพิ่มสินคา การทองเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขั นทางการตลาด (กรมการทองเที่ยว,
2560)

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

เพื่อวิเคราะหอัตลักษณของหมูบานเสม็ดงามที่ใชในการสงเสริมการทองเที่ยว

มห

าวิท
ย

าลัย

ผูวิจัยมีขั้นตอนในการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมสิ่งที่ตองการศึกษามากที่สุดและนาเชื่อถือมากที่สุด ดังนี้
1. ศึกษาเรื่องราวจากเอกสาร (Document Research) ไดแก เรื่องราวตางๆ ที่ไดถูกรวบรวมขึ้นโดยที่ผูรวบรวม
ไมไดอยูในเหตุการณจริง แตไดรับการบอกเลาจากผูสังเกตการณในเหตุการณนั้นๆ อีกทอดหนึ่ง หรือรวบรวมจากแหลง
ทุติยภูมิอื่นๆ เชน ตํารา บทความ เอกสาร รูปภาพ ที่ไดจากหองสมุด หอจดหมายเหตุ หนวยงานและองคกรตางๆ สื่อ
ออนไลน เพื่อใหทราบถึงขอมูลเบื้องตนของหมูบานที่กําหนด ไดแก หมูบานเสม็ดงาม เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการวิเคราะห
ตามวัตถุประสงคการวิจัย
2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) เพื่อใหไดขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) เพื่อเปนเรื่องราวที่ไดจาก
ตนตอจริงๆ หรือจาการบอกเลาเรื่องราวของผูอยูในเหตุการณ (Oral History) เพื่อสํารวจ ตรวจสอบความเปนไปไดใน
การทําวิจัย และเพื่อใหไดขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยไดสรางความคุนเคยกับคนในทองถิ่น เพื่องายแกการเขาถึง
กลุมผูใหขอมูลสําคัญขั้นตอนในการทําวิจัยภาคสนาม
การทําความรูจักกับพื้นที่ เริ่มตั้งแตการพบปะ แนะนําตัวกับผูนําทองถิ่นหรือผูที่เปน Key informants ไดแก
เจาหนาที่ (ภาครัฐ) ที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น เชน ผูใหญบาน เจาหนาที่เทศบาล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กลุม
ผูนําหมูบาน ทั้งนี้เพื่อเปนการแสดงตนและชี้แจงวัตถุประสงคที่เขามาในพื้นที่ ซี่งเทากับวาเปนการขออนุญาตในการเขา
มาทํางานจะไดเกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการทํางาน หลังจากนั้นตองศึกษาขอมูลพื้นฐาน เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ระบบเชื่อ คานิยม กิจกรรมของหมูบาน การทํางานการพักผอนของคนในหมูบานซึ่ง
ขอมูลตางๆ เหลา นี้ไดมาจากการพบปะพูดคุย การสังเกตพฤติกรรมของชาวบาน ขอมูลเหล านี้จ ะชว ยในการกําหนด
รูปแบบในการทํางานในพื้นที่ไดงา ยยิ่งขึ้น เชน การสังเกตพฤติกรรม
3. การสังเกตการณอยางไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ซึ่งเปนการเขาไปรวมสังเกตการณใน
พื้นที่อยางไมเปนทางการ และการสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participant Observation) คอยสังเกตความเปลี่ยนแปลง
ของคนในพื้นที่วิจัย เพื่อทราบถึงกระบวนการการสื่อสารของประชาชนในหมูบาน
4. การสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) ซึ่งเปนการสัมภาษณที่ไมมีการกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับคําถาม
และลําดั บขั้ นตอนของการสัมภาษณไวลว งหนา ซี่งเปนการพูดคุยกันตามธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) และการ
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูลในประเด็นปญหา
ที่เฉพาะเจาะจงผูเขารวมสนทนาในแตละกลุม ประมาณ 5 คน ซึ่งเลือกมาจากประชากรเปาหมายที่กําหนดเอาไว เพื่อให
ทราบถึงอัตลักษณที่แทจริงของหมูบาน ไดแก ผูนําชุมชน ผูนําเกษตรกรในชุมชน พัฒนาชุมชนจังหวัด และชาวบานใน
ชุมชน
5. การประชุมระดมความคิด จํานวน 2 ครั้ง ผูเขารวมประชุมประกอบไปดวย ผูนําชุมชน เจาหนา ที่ภาครั ฐ
ตัวแทนชมรมการทองเที่ยว ประชาชนและนักวิชาการ จํานวน 11 คน โดยกิจกรรมรวมหาแนวทางในการพัฒนาอัตลักษณ
ใหเหมาะสมกับบริบทของหมูบาน
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ผูใหขอมูลหลักสําคัญ ไดแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) กลุมชาวบานในชุมชน เปนกลุมคนที่อาศัยอยูในหมูบาน
เสม็ดงาม ที่คอยรับขอมูลจากผูนําในชุมชน 2) กลุมผูนําชุมชน เปนกลุมคนที่คอยติดตอประสานงานกับหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชน เนื่องจากผูวิจัยเชื่อวาความแตกตางของการทําหนาที่ในการสื่อสารอาจจะมีแนวคิดที่นาสนใจในการคนหา
อัตลักษณ 3) หนวยงานของรัฐและนักวิชาการ เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเรื่องวิชาการของอัตลักษณ
เปนการทําใหการสงเสริมอัตลักษณเพื่อการทองเที่ยวไดชัดเจนยิ่งขึ้น ไดแก
1. คุณสุจินต สุขสมจิต (ผูใหญบาน)
2. คุณบัวหลวง กําจร (ผูชวยผูใหญบาน)
3. คุณจรินทร แวนใส (ผูชวยผูใหญบาน)
4. คุณปยวัฒน ศรีสมุทรจัน
5. คุณสะอาด เกษมกิต
6. คุณมานัส พาธิวัช
7. คุณเสรี จิตมั่น
8. คุณราตรี ทาสะอาด
9. คุณศิรินุช สูงสุด (พัฒนาชุมชนเมืองจันทบุรี) 10. คุณจรรยา อนัญญพร (พัฒนาชุมชนอําเภอนายายอาม)
11. คุณเหมือนฝน คงสมแสวง (นักวิชาการ)

าลัย
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6. การวิเคราะหขอมูลจากภาคเอกสารและภาคสนาม มาใชรวมกันในการวิเคราะห องคประกอบของกระบวนการ
สื่อสารหมูบานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนแบบสัมภาษณแบบปลายเปด (Opened-Ends Interview) และการ
ประชุมระดมความคิด
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการสอบแบบสามเสา (Triangulation) ซึ่งเปนการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล
โดยพิจารณาแหลงเวลา แหลงสถานที่ และแหลงบุคคลที่แตกตางกัน การตรวจสอบสามเสาดา นผูวิ จัยโดยเปลี่ยนตั ว
ผูสังเกต และการตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ กันรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน
เชน ใชวิธีสังเกตควบคูไปกับการซักถาม
ผู วิ จัยนํ าเอาคําตอบของผูใ หขอมูลสํา คั ญของแต ละกลุม ตั ว อย างที่รวบรวมไดจากเอกสารและการลงพื้นที่
ภาคสนามที่หมูบานที่กําหนด มาทําการตรวจสอบเบื้องตนเพื่อตรวจสอบวาคําตอบที่ไดนั้นครอบคลุมในเรื่องที่ตองการ
ศึกษาหรือไม สามารถนําไปตอบวัตถุประสงคใด ประเด็นใด หลังจากนั้นมาทําการวิเคราะหความเหมือนและความแตกตาง
ของคําตอบที่ได ขอมูลที่ไมตองการจะถูกกําจัดออกไปได และการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห เนื้อหา (Content
Analysis) ซึ่ ง ไดจ ากการศึ กษาเอกสาร (Document Research) ในการวิ เคราะห เ อกสารผู วิ จัย ต อ งคํ า นึ ง ถึ งบริ บ ท
(Context) ของงานวิจัย
การนําเสนอขอมูลและอภิปรายผล การนําเสนอขอมูล หลังจากที่ไดนําเอาขอมูลวาวิเคราะหรวมกันแลว ผูวิจัย
นําเสนอขอมูลเปนแบบพรรณนา (Descriptive) เพื่อเปนการอธิบายผลการวิจัยในเชิงลึกเปนการศึกษาอยางละเอียดลึกซึ้ง
เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดนเฉพาะ เพื่อตองการทราบรายละเอียดของทุกแงมุมในเรื่องที่ตองการศึกษานั้นๆ และเมื่อ
ผูวิจัยไดถอนตัวออกจากพื้นที่การวิจัยแลว ผูวิจัยไดนําเสนองานดังกลาวแกหมูบาน เพื่อที่จะใหหมูบานไดนําเอาผลการวิจัย
ไปใชในการประกอบทํายุทธศาสตรในการพัฒนาสงเสริมอัตลักษณเพื่อการทองเที่ยวตอไป
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ผลการวิจัย

มห

อัตลักษณของหมูบานที่ใชในการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี อัตลักษณเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นจาก
คนกลุมหนึ่งเพื่อผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีความเกี่ยวกับของกับความสัมพันธเชิงอํานาจ ซึ่งหมายความวาหาก
ใครมีอํานาจมากกวาก็จะสามารถทําใหอัตลักษณที่ถูกสรางขึ้นมานั้นตอบสนองความตองการของตนเอง อีกทั้งยังทําใหคน
รับรูอัตลักษณนั้นอยางรวดเร็วและกวางขวางมากขึ้น ในกระบวนการสรางอัตลักษณนั้น สามารถที่จะสรางขึ้นได 2 แบบ
คือ สรางขึ้นจากการรับรูภายในกลุมรวมกันเองและสรางจากคนภายนอกกลุมที่มองเขามา (Pitchford, 2008)
อัตลักษณของหมูบานเสม็ดงามที่ใชในการสงเสริมการทองเที่ยว การสรางภาพลักษณเพื่อสงเสริมการตลาด
โดยอาศัยการสื่อสารผานอัตลักษณของธุรกิจ หมายถึง การกําหนดรูปแบบหรือการออกแบบซึ่งสามารถถายทอดผาน
องคป ระกอบหลักๆ ของธุรกิจไดโดยตรง คือ การถายทอดผานอัตลักษณของสินค า (Product Identity) ซึ่ งเนนการที่
ออกแบบสินคาและบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับตําแหนงครองใจ นอกจากนี้ยังถายทอดผานอัตลักษณขององคการ ซึ่งเนน
415
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

ในเรื่องของรูปทรงอาคาร การตกแตงสถานที่ บรรยากาศ ปายสัญลักษณ รวมถึงเครื่องแบบพนักงาน ที่ชวยสื่อความหมาย
และสรางความประทับใจในทิศทางที่ตองการไดอยางสอดคลองกัน โดยผูวิจัยไดวิเคราะหอัตลักษณหมูบานเสม็ดงาม ตาม
รูปแบบของ สายใจ ทันการ (2550) ซึ่งไดแบงประเภทของภาพลักษณการทองเที่ยวเปน 5 ประเภท คือ
ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับกายภาพ หมูบานเสม็ดงาม มีพื้นที่ปาชายเลนที่อุดมสมบูรณ อีกทั้งใน
อนาคตจะรวบรวมพันธไมทั่วโลกมาไวที่ ปาชายเลนเสม็ดงาม
ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เกี่ยวข องกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร เปนภาพลั กษณการทองเที่ ยวเกี่ยวกับ
ความเปนมาและความเปนไปของประชาชนในทองถิ่นนั้น นับวาเปนสิ่งที่นาสนใจเปนสิ่งที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวตองการ
ไปชม จุดเดนของหมูบานเสม็ดงาม คือ หมูบานนี้เคยเปนอูตอเรือของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช สมัยรวบรวมไพรพล
เพื่อตีพมาในสมัยอยุธยา
ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ เปนภาพลักษณการทองเที่ยวที่เกี่ยวกับฐานะ รวมทั้งลักษณะ
ของการประกอบอาชีพของคนในแตละทองถิ่นนั้นจึงมีลักษณะที่เปนเอกลักษณ หมูบานเสม็ดงามเปนหมูบานชาวสวน
และทอเสื่อ ซึ่งการทอเสื่อมีชื่อเสียงและมีลายเสื่อเปนของตนเอง
“...ของเราที่ดังก็เสื่อ มีลายเปนของตัวเอง จดลิขสิทธิ์แลวดวย ชื่อลาย ฉัตรพิมาน…”
(คุณจรินทร แวนใส : ผูนําชุมชน : สัมภาษณ 7 มิถุนายน 2562)
ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับสิ่งกอสราง พบวา หมูบานทาเสม็ดงาม มีศาลสมเด็จพระเจาตากสินที่
สรางดวยไมสักทั้งหลัง และพิพิธภัณฑอูตอเรือ ที่เลาประวัติความเปนมาของอูตอเรือ แตพิพิธภัณฑขาดงบประมาณในการ
ดูแล
“...ที่นี่ต อนเป ดแรกแรกก็สวยดี แตพ อนานไป มันเกา สีซีด กระจกแตก มั น ชํ ารุ ดไง ตามเวลา ไม ค อ ยมี
งบประมาณมาสนับสนุนในการปรับปรุงซอมแซม ก็หวังวาโครงการนี้นาจะพอมีงบมาชวยได…”
(คุณเสรี จิตมั่น : ผูนําชุมชน : สัมภาษณ 7 มิถุนายน 2562)

าลัย

ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับพืชพันธุและสัตว พบวา หมูบานเสม็ดงามเปนชาวสวน สวนมะพราว
สวนมะมวง ซึ่งมะมวงที่นี่ปลูกโดยใชน้ํากรอยทําใหหวานกวาที่อื่นและเปนที่รจู ัก
หลังจากไดขอมูลทั่วไปแลว ทางหมูบานไดรวมกันหาอัตลักษณหมูบานเสม็ดงามเพื่อการทองเที่ยว ในดานของ
“ชม ชิม ชอป”
ชม ผลสรุปวา หมูบานเสม็ดงามไดเลือกการผลิตเสื่อในแตละขั้นตอนของการเปนเสื่อเสม็ดงาม และ
ศูนยทอเสื่ออยูติดกับอูตอเรือ ศาลพระเจาตากสินมหาราชอีกดวย

าวิท
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“...ใหดูขั้นตอนทอเสื่อเลย สมัยนี้หาดูยาก แตที่หมูบานเรามีครบตั้งแตตนจนแปรรูป แลวนักทองเที่ยวยังเดินไป
ไหวศาลพระเจาตากไดอีกเกี๊ยะ…”
(คุณสะอาด เกษมกิต : ผูนําชุมชน : สัมภาษณ 7 มิถุนายน 2562)
ชิม ผลสรุปวา ชิมมะมวงเสม็ดงาม ที่หวานอรอย แตเพิ่มมูลคาดวยการใหชิม ขาวเหนียวมะมวงใน
รูปแบบ ซูชิมะมวง เพื่อเปนการดึงดูดนักทองเที่ยว
“...มะมวงที่นี่ ใชน้ํากรอย เพราะหมูบานเราเปนเกาะมีแมน้ําลอมรอบ ไมเชื่อก็ลองคิดดู วาเกือบครึ่งหมูบาน
เปนเบาหวาน เปนจริง จริง แตมะมวงของเราก็อรอยหวานจริง…”
(คุณสุจินต สุขสมจิต : ผูใหญบานเสม็ดงาม : 7 มิถุนายน 2562)

มห

ชอป ผลสรุปวา เปนผลิตภัณฑจากเสื่อ เชน ที่รองแกว กระเปา รองเทา ที่มีการออกแบบใหทันสมัย
อยูตลอดเวลา รวมทั้งเมื่อนักทองเที่ยวไดชมวิธีการผลิต อาจสงผลใหอยากไดกลับไปเปนที่ระลึก
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“...ก็เอาของจากเสื่อเปนหลัก แลวเอาอยางอื่นเสริม เสื่อเราทันสมัย วิทยาลัยครูรําไพ มาชวยเราเรื่อย…”
(คุณสุจินต สุขสมจิต : ผูใหญบานเสม็ดงาม : สัมภาษณ 7 มิถุนายน 2562

สรุปและอภิปรายผล

มห
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การวิเคราะหอัตลักษณของหมูบานเสม็ดงาม ที่ใชในการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี เริ่มจากการ
ประชุมระดมความคิดหาภาพลักษณในแตละดาน และวิเคราะหขอมูลรวมกันในการหาอัตลักษณ ชม ชิม ชอป โดยการ
สรุปผลจากภาพลักษณ ผลวิจัยพบวา ในการแบงภาพลักษณตามแนวคิดของ สายใจ ทันการ (2550) ไดแบงประเภทของ
ภาพลักษณการทองเที่ยว สามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภท คือ
1) ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับ กายภาพ เปนภาพลักษณ ที่เกี่ ยวกั บ ลั กษณะภู มิประเทศ เช น มี
ทะเลสาบ มีภูเขาหอมลอม มีทุงหญาที่กวางใหญ มีแมน้ําลําคลอง ชายหาดที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ตลอดทั้งป ภาพลักษณ
ทางกายภาพของหมูบานเสม็ดงาม ไดแก ปาชายเลนเสม็ดงาม
2) ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร เปนภาพลักษณการทองเที่ยวเกี่ยวกับ
ความเปนมาและความเปนไปของประชาชนในทองถิ่นนั้น นับวาเปนสิ่งที่นาสนใจเปนสิ่งที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวตองการ
ไปชม ภาพลั กษณการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของหมูบ านเสม็ดงาม ไดแก อู ตอเรือของ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
3) ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ เปนภาพลักษณการท องเที่ ยวที่เกี่ ยวกับ ฐานะ รวมทั้ง
ลักษณะของการประกอบอาชีพของคนในแตละทองถิ่นนั้นจึงมีลักษณะที่เปนเอกลักษณใหผูคนรูจัก และเปนภาพลักษณ
ของแหลงทองเที่ยวนั้น ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจของหมูบานเสม็ดงาม ไดแก เสื่อเสม็ดงาม
4) ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับสิ่งกอสราง เปนภาพลักษณการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับสิ่งกอสรางที่
มีความสําคัญทางประวัติศาสตร ศาสนาหรือสิ่งกอสรางที่มีความเปนที่สุด หายากและควรคาแกการทองเที่ยวเพื่อศึกษา
หาความรู ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เกี่ยวขอ งกั บสิ่งกอสรางของหมูบานเสม็ดงาม ไดแก ศาลสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช และพิพิธภัณฑอูตอเรือสมเด็จพระเจาตากสิน
5) ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับพืชพันธุและสัตว เปนภาพลักษณการทองเที่ยวเคียงกับพืชพันธุและ
สัตว เปนภาพลักษณการทองเที่ยวที่เทียบเคียงกับพืชพันธุและสัตวที่แปลกเดนจนเปนที่รูจักแกคนทั่วไปและกลายเปน
เอกลั กษณที่สรางภาพลักษณใ หแกทองถิ่น เช น กํ า แพงเพชร ภาพลั กษณของการทอ งเที่ยว คือ กลวยไข เพชรบู รณ
ภาพลักษณของการทองเที่ยวคือ มะขามหวาน
ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับพืชพันธุและสัตวของหมูบานเสม็ดงาม ไดแก สวนมะมวง สวนมะพราว
อัตลักษณของหมูบาน ซึ่งแบงออกเปน ชม ชิม ชอป เพื่อใหงายตอการจดจําของนักทองเที่ยว และเลือกมาจาก
ภาพลักษณทั้ง 5 ดาน ไดแก
ชม ไดแก ศูนยทอเสื่อเสม็ดงาม เนื่องจากเปนสถานที่สามารถชมกระบวนการผลิตของเสื่อเสม็ดงามได
ทุกขั้นตอน มีสถานที่รองรับนักทองเที่ยว
ชิม ไดแก มะมวงเสม็ดงาม มีรสชาติที่เปนเอกลักษณ เนื่องจากพื้นที่ของหมูบานเสม็ดงามเปนเหมือน
เกาะกลางน้ํามีน้ํากรอยบริเวณโดยรอบ
ชอป ไดแก เปนผลิตภัณฑจากเสื่อเสม็ดงาม เนื่องจากเสื่อเสม็ดงามมีลายที่เปนเอกลักษณ “ฉัตรพิมาน”
ซึ่งทางกลุมเสื่อเสม็ดงามไดจดลิขสิทธิ์เปนที่เรียบรอย
นอกจากนี้ผูวิจัยพบวา บทบาทขององคกรภายหรือบุ คคลภายนอก กระทรวงการทองเที่ ยวและกี ฬามี การ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนโดยแทจริง ซึ่งผานทาง พัฒนาชุมชนของแตละพื้นที่ โดยผานการอบรมและมีงบประมาณ
สนับ สนุนเบื้องตนในการจัดการทองเที่ยวชุมชน จนบางครั้งชาวบานเองมักจะรองบประมาณ มีเพียงบางส วนที่เข าใจ
คิดวางบประมาณไมทั่วถึง เนื่องจากมีชาวบานบางสวนไมไดรับผลประโยชน ตองใหหนวยงานภายนอกเปนผูอธิบายเพื่อ
สรางความนาเชื่อถือมากกวาใหผูนําชุมชนอธิบาย องคกรหรือบุคคลภายนอกเปนเหมือนตัวเชื่อมใหกับชาวบานในชุมชน
ใหเขาหากัน อีกทั้งถามีความขัดแยง องคกรภายนอกก็จะเปนตัวกลางในการอธิบายใหเขาใจมากยิ่งขึ้น เชน กรณีที่ชาวบาน
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บางสวนกลัวในเรื่องของการเสียตัวตนของชุมชน เมื่อมีงบประมาณ หนวยงานภายนอกเขามาอธิบายเพื่อใหชาวบานนั้น
เขาใจมากยิ่งขึ้น
ในการวิจัยครั้งนี้ ในชวงแรกผูเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นไม เขาใจในเรื่องของอั ตลั กษณของชุมชน
มากนัก ชาวบานแตละคนจะพยามยามนําอาชีพหรือสิ่งของตางๆ ที่ขายในชุมชนมานําเสนอ กลัววาจะไมไดผลประโยชน
ถาผลิตภัณฑใดหรือสิ่งของใดไดรับเลือกก็มักจะเกิดปญหากับผูที่ไมไดถูกเลือก เชน กลุมเกษตรกรเลี้ยงหอยนางรมภายใน
ชุมชนเสม็ดงาม ซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีฟารมหอยนางรมอยูหลายพื้นที่จึงไมไดถูกเลือก ในกรณีนี้ผูวิจัยตองทําความเขาใจ
และใหความรูกับชาวบานใหชัดเจน อีกทั้งผูนําชุมชนและพัฒนาชุมชน ตองอธิบายเพิ่มเติม เพื่อสรางความมั่นใจใหกับ
ชาวบานอีกดานหนึ่งดวย

ขอเสนอแนะการวิจัย

เอกสารอางอิง

ราช
ภัฏ
รำไ

1. การทําวิจัยครั้งนี้ไดความรวมมือกับชาวบานในชุมชนและหนวยงานภายนอก แตไมมีนักทองเที่ยวเขามามี
สวนเกี่ยวของ ถาเพิ่มนักทองเที่ยวมาอาจไดมุมมองที่นาสนใจและตรงกับกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น
2. ปจจุบันการทองเที่ยวชุมชนเปนที่นิยมเปนอยางสูง ผูวิจัยอาจจะทําวิจัยหลังจากที่นักทองเที่ยวไดมาเที่ยว
หมูบานเสม็ดงาม วามีความเห็นอยางไร เพื่อที่จะนําไปเปนแนวปฏิบัติในอนาคต
3. ควรมีเยาวชนเขามาเกี่ยวของในการทําวิจัยในดานทองเที่ยว เพื่อจะไดมีผูสืบทอดในเรื่องการทองเที่ยวใน
ชุมชน เพราะถาไมมีเยาวชนมาสืบทอด ตํานาน ความรู ปราชญ ตางๆ อาจหายไปได และตองพยายามจัดกิจกรรมอยาง
ตอเนื่องดวยตนเอง เพื่อที่จะไดเปนการทองเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนสามารถอยูไดดวยตนเอง โดยไมพึ่งงบประมาณจาก
สวนกลาง
4. หนวยงานที่เกี่ยวของ สํานักงานพัฒนาชุมชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจันทบุรี ควรนําผลที่
ไดนําไปใชในการนําเสนอในการทองเที่ยวของชุมชน เพื่อเปนการสรางการรับรูของนักทองเที่ยว จดจําการทองเที่ยวของ
ชุมชนเสม็ดงาม และพัฒนาใหเปนตราสินคาการทองเที่ยวชุมชนทองถิ่นตอไป
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การจัดการความหมายและการบริโภคสัญญะอัญมณีจันท
Meaning Management and Chanthaburi Gems Consumption of Sign
เหมือนฝน คงสมแสวง, บวรสรรค เจี่ยดํารง, สมพงษ เสงมณีย, ชญานินน นาคปน
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

บทคัดยอ
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พพ

การศึกษาเรื่องการจัดการความหมายและการบริโภคสัญญะอัญมณีจันท ใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปนแนวทาง
ในการศึกษา โดยใชการสังเกต สัมภาษณ การวิเคราะหเอกสาร และการสนทนากลุม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวา กลยุทธการสื่อสารการตลาดอัญมณีจันท ประกอบไปดวย 5 เครื่องมือหลัก ไดแก
กลยุทธการโฆษณาอัญมณีจันทผานสื่อสังคมออนไลน กลยุทธการประชาสัมพันธอัญมณีจันทและการบริการลูกคา กลยุทธ
การส งเสริมการขายอั ญมณีจันท กลยุทธการตลาดทางตรงอัญ มณีจัน ท และกลยุท ธการใช พ นั กงานขาย นอกจากนี้
ในดานของการบริโภคความหมายไมพบวาผูผลิตมีการสรางความหมายเฉพาะสวมทับใหกับอัญมณี แตความหมายของ
อัญมณีจันทมีลักษณะอางอิงกับความหมายของอัญมณีที่มีมากอนหนา
คําสําคัญ: อัญมณีจันท, การจัดการความหมาย, การสื่อสารการตลาด

Abstract

บทนํา

าลัย

Meaning Management and Chanthaburi Gems Consumption of Sign was a qualitative research
The instraments used in collecting the data were observation, interview, document analysis and a focus
group to collect and analyze data. The results revealed that Chanthaburi the gems marketing
communication strategy consisted of 5 main tools, which were : 1) the advertising via social media
strategy, 2) public relations and customer service strategy, 3) promoting strategy, 4) direct marketing
strategy, and 5) salesman strategy. In addition, the meaning consumption was not found that the
producer created a special meaning for the gems, but the meaning of Chanthaburi gems had the
characteristic of intertextuality with the meaning of the gems that existed before.
Keywords: Chanthaburi Gems, Meaning Management, Marketing Communication
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แนวคิดประเทศไทย 4.0 คือ ยุทธศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อกาวขามกับดักประเทศรายได
ปานกลางไปสูประเทศรายไดสูงที่ประชาชน “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” ภายในระยะเวลา 20 ป (ตั้งแต พ.ศ. 2560-2569)
ดวยเหตุนี้ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 จึงเนนไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศขึ้น มาจากความไดเปรียบเชิงเปรียบ
เทียบอันเปนตนทุนสําคัญของประเทศไทย ไดแก “ทุนความหลากหลายทางชีวภาพ” และ “ทุนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม” เพื่อนําประเทศไทยไปสูการพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาจากตางประเทศหรือพึ่งพาตางประเทศเฉพาะเทาที่
จําเปน ดังนั้นจากนี้ไปทิศทางในการพัฒนาประเทศภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 จึงใหความสําคัญในการพัฒนา
ตนทุนความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบที่มีอยูภายในประเทศตั้งแตในระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ
และในที่สุดสามารถเชื่อมโยงไปสูระดับโลก (connect to the world) โดยมีโจทยสําคัญที่ตองพัฒนาใน 5 กลุม เทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startup ไดแก
 กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชวี ภาพ
 กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย
 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมลู คาสูง
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 กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุมกลุม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตา ง ๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยี
สมองกลฝงตัว
ตนทุนสํา คัญของจังหวัดจันทบุรีมีชุม ชนที่มีชื่อเสียงในการผลิตอัญมณี ที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก และเมื่ อ
พิจารณาตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อัญมณีของจังหวัดจันทบุรีจัดอยูในกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และ
บริการที่มีมูลคาสูง ดวยเหตุนี้ จังหวัดจันทบุรีจึงกําหนดยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 4 ป รอบใหม (พ.ศ. 25612564) โดยหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญของแผนดังกลาว คือ “การยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ” โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดจันทบุรี
นอกจากการยกระดั บ มาตรฐานการผลิ ต อัญมณีใ นเชิ ง วั ตถุใ ห มี คุณภาพยิ่ งขึ้ น แล ว การยกระดั บ สิ น ค าใน
เชิงความหมายและบริการก็เปนสิ่งสําคัญที่ตองกระทําและดํ าเนินการควบคูกันไป ทั้ งนี้เพราะในยุคของการตลาด 4.0
ที่ พ ฤติ กรรมผู บ ริ โภคใหความสํ า คัญ กั บ มู ลค า เชิ ง สั ญ ญะและการบริ การพอๆ กั บ คุ ณภาพของผลิ ตภั ณฑ ด ว ยเหตุ นี้
ทิศทางการพัฒนาอัญมณีข องจังหวัดจันทบุรีจึงจึงจําเปนตองใหความสําคัญในเรื่องของการสรางมูลคาเชิงสัญญะที่เกิด
จากการสื่อสารการตลาดและการประกอบสรางความหมายควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสารการตลาดในการสื่อสารความหมายอัญมณีของจังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อวิเคราะหการบริโภคสัญญะอัญมณีของจังหวัดจันทบุรี

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดและการบริโภคสัญญะเปนสองทฤษฎีในการกําหนดกรอบ
วิเคราะหปรากฏการณ โดยมีสาระสําคัญ กลาวคือ ทฤษฎีการสื่อสารการตลาด Belch & Belch (2009: 18) อธิบายถึง
สวนประสมของเครื่องมือสื่อสารการตลาด ดังแสดงในภาพ

าลัย
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Personal Selling

ภาพที่ 1 เครื่องมือสื่อสารการตลาด

มห

าวิท
ย

จากภาพที่ 1 เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่จะนํามาใชเปนกรอบในการวิจัยเพื่อบรรลุวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1
อันประกอบไปดวย การโฆษณา การตลาดทางตรง การตลาดทางอินเทอรเน็ต การสงเสริมการขาย ประชาสัมพันธ และ
พนักงานขาย ซึ่งเครื่องมือสื่อสารการตลาดดังกลาวนี้มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เผยแพรความหมายอัญมณีออกไปใน
วงกวาง
นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้ไดนําทฤษฎีการบริโภคเชิงสัญญะของ Jean Baudrillard (อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ:
2544) อธิบายวา สินคาหนึ่งชิ้นจะประกอบไปดวย 2 ดาน กลาวคือ ดานที่เปนวัตถุจับตองได เชน ประโยชนใชสอยของ
สินคานั้นๆ และอีกดานหนึ่งคือดานที่เปนความหมายจับตองไมไดซ่ึงทั้งสองดานดังกลาวมีผลตอการบริโภคของมนุษยใน
สัง คมป จจุบัน ดังนั้ น Jean Baudrillard จึ งเสนอตรรกะวิ ทยาแหงการบริโ ภคของมนุ ษ ย อ อกเป น 4 แบบ กล า วคื อ
แบบแรก ตรรกะวิทยาคาประโยชนใชสอย (logic of use value) แบบที่สองตรรกวิทยาแหงการแลกเปลี่ยน (logic of
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exchange value) แบบที่สามตรรกวิทยาแหงการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ (logic of symbolic exchange) และแบบ
สุดทายตรรกวิทยาแหงคาสัญญะ (logic of sign value) ดังภาพ

ภาพที่ 2 ตรรกะวิทยาแหงการบริโภคของมนุษย

วิธีดําเนินการวิจัย

าวิท
ย

าลัย

การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณ
วิเคราะหเอกสาร และการสนทนากลุมจากแหลงขอมูล 3 แหลงสําคัญๆ ไดแก
1) แหลงขอมูลประเภทบุคคล ไดแก ผูประกอบการอัญมณี ในจังหวัดจันทบุรี รานคาอัญมณี ผูบริโภคอัญมณี
เปนตน
2) แหลงขอมูลประเภทเอกสารและสิ่งพิมพ ไดแก แผนพับ หนังสือ เว็บไซต ปาย เปนตน
3) แหลงขอมูลประเภทวัตถุ ไดแก อัญมณี เครื่องประดับตางๆ เปนตน
โดยมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 - มีนาคม พ.ศ. 2562 รวมเปนเวลา
6 เดือน และในขณะที่ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตอง ผูวิจัยจะใชวิธีการตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสา โดยการเก็บขอมูลชุดเดียวกันดวยจากวิธีการเก็บ ขอมูล 3 วิธี ตัวอยางเชน ใชวิธีการสัมภาษณถึงการใช
กลยุทธการโฆษณาออนไลน เมื่อ ไดขอมูลมาแลวผูวิจัยก็จะเขาไปสังเกตในเพจวา มีการใชกลยุทธการโฆษณาออนไลน
ตามที่ใหสัมภาษณหรือไม รวมถึงวิเคราะหเนื้อหาที่ปรากฏที่สื่อวาใชการโฆษณาหรือไม ถาผลการตรวจสอบขอมูลทั้ง
3 วิธี สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันก็สรุปไดวาขอมูลชุดดังกลาวเปนความจริงและเชื่อถือได ผุวิจัยก็จะนําขอมูลดังกลาว
ไปวิเคราะหตามกรอบแนวคิดทฤษฎีตอไปเพื่อนําขอมูลกลับไปตอบวัตถุประสงคการวิจัยทั้งสองขอ

ผลการวิจัย

มห

กลยุทธการสื่อสารการตลาดอัญมณีจันท ประกอบไปดวย 5 เครื่องมือสําคัญ ไดแก (1) การโฆษณา คือ การ
นําเสนออัญมณีจันทเพื่อทําใหสินคากลายเปนที่รูจักอยางกวางขวางนั้นผูประกอบการจะใชสื่อสังคมออนไลนเปนสื่อกลาง
ในการกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการสินคา โดยเฉพาะการโฆษณาแบบสตรีมมิ่ง (Streaming Video and Audio)
ผาน Facebook ที่ผูประกอบการใชในการเขาถึงกลุมเปาหมาย (2) การประชาสัมพันธและการบริการลูกคา คือ ขอมูล
เกี่ยวกับอัญมณีจันทเพื่อสรางคุณคาใหกับสินคาโดยเล็งเห็นผลไปที่ความตองการซื้ออัญมณีจันทที่จะเกิดขึ้นตามมา เชน
การใหขอมูลสีอัญมณีที่ถูกโฉลกกับวันเกิดของลูกคา หรือการบริการตรวจวิเคราะหเปอรเซ็นโลหะ ซึ่งเปนบริการที่ชวย
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สรางความมั่นใจใหแกลูกคาที่จะซื้ออัญมณี (3) การสงเสริมการขาย คือ เทคนิคที่ผูประกอบการนํามาใชในการเพิ่มมูลคา
ใหกับอัญมณีจันทเพื่อกระตุนพฤติกรรมการซื้อของลูกคาใหเกิดการตัดสินใจซื้อทันที เชน เทคนิคการลดราคา หรือเทคนิค
การประมูลโดยเริ่มที่ศูนยบาท หรือการแจกของแถม เปนตน (4) การตลาดทางตรง คือ การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event
Marketing) เพื่อสรางพื้นที่ ชองทางใหผูป ระกอบการกั บลูกคา ได พบปะจนเกิดประสบการณรวมกันและสงผลตอการ
โนมนาวใหเกิดการตัดสินใจซื้ออัญมณีจันทนอกจากนี้ยังมีการใชโปรแกรมสนทนาผานสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางใน
การติดตอกับกลุมลูกคาโดยตรงและ(5) การใชพนักงานขาย คือ บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกใหประจําอยู ณ จุดขาย โดยทํา
หนาที่สาธิต โนมนาว และบริการลูกคาในระหวางการขายและหลังการขาย ซึ่งหากพนักงานขายมีทักษะในการสื่อสารกับ
ลูกคาที่ดีก็จะช วยสนั บสนุนให ลูกคา เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อไดงา ยขึ้น สํ าหรับ ตั วอย างการสื่ อสารอั ญมณีจันท
ดังแสดงในภาพ

ภาพที่ 3 การโฆษณาอัญมณีจันทผานสื่ออนไลน และการสงเสริมการขาย

มห

าวิท
ย

สําหรับการบริโภคความหมายอัญมณีจันท พบวา ผูประกอบการไมไดมีการสรางและใสความหมายใหมใหกับ
อัญมณีจันทเปนการเฉพาะ (signature) แตเปนการหยิบยืมความหมายเดิมที่มีมากอนหนามาเชื่อมโยงใหเขากับอัญมณี
จันทในลักษณะสั มพันธบทของความหมายกับความเชื่ อในดา นตางๆ ที่สังคมรับรูเป นทุนเดิ มมากอนแลว ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การอางอิงความหมายระหวางอัญมณี
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สรุปผลและอภิปรายผล
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การสื่อ สารการตลาดอัญ มณีจั นท สอดคล องกับ ที่ Belch & Belch (2009: 18) อธิ บ ายกลยุ ท ธก ารสื่ อสาร
การตลาดประกอบไปดวยการโฆษณา การตลาดทางตรง การตลาดทางอินเทอรเน็ต การสงเสริมการขาย ประชาสัมพันธ
และพนักงานขาย กลาวคือ อัญมณีจันทมีการใชกลยุทธการสื่อสารการตลาด 6 เครื่องมือแบบบูรณาการในการสงเสริม
การตลาดอัญมณีจันท โดยขอตางกับทฤษฎีคือการประยุกตใหเมาะสมกับบริบทที่เครื่องมือสื่อสารการตลาดถูกนํามาใช
โดยเรียงลําดับตามความสําคัญ ดังนี้ การโฆษณาออนไลน การประชาสัมพันธและการบริการลูกคา การสงเสริมการขาย
อัญมณีจันท การตลาดทางตรง การใชพนักงานขาย
กลยุ ทธ การสื่อสารการตลาดอัญมณีจันทมีการประยุกต แนวคิดเรื่องการสื่อ สารการตลาดมาทํ าการส งเสริ ม
การตลาดอัญมณีจันทไดอยางเหมาะสม เชน มีการใชสื่อสังคมออนไลนในการโฆษณาอัญมณีจันททําใหการโฆษณาผาน
ชองทางดังกลาวเขาถึงผูคนไดในลักษณะเฉพาะกลุมที่ติดตามเพจและใชตนทุนที่นอยกวาการใชสื่อมวลชน ในกรณีนี้มี
ขอจํากัดตรงการเขาถึงบุคคลเปาหมายที่มีลักษณะเฉพาะกลุมเทากับเปนการปดโอกาสที่จะเขาถึงบุคคลที่คาดวาหรื อ
มีโอกาสจะเปนลูกคาไปดวย ซึ่งในกรณีหลังนี้การใชส่อื มวลชนจะชวยทําใหเขาถึงบุคคลที่คาดวาหรือมีโอกาสจะเปนลูกคา
ไดในวงกวาง แตก็ตองแลกมาดวยคาใชจายในการซื้อสื่อที่เพิ่มขึ้นตามไปดวย
ประเด็นถัดมา คือ เรื่องความหมายที่ถูกสวมทับลงไปในอัญมณีจันทเปนความหมายที่มีลักษณะอางอิงความหมาย
เดิม คือ การหยิบยืมความมหายที่มีมากอนหนามาใชงาน ขอดีคือ ความหมายเหลานี้มีตนทุนทางความเชื่อที่สามารถนํามา
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ผูกโยงกับอัญมณีจันทไดทันที และไมตองกระทํากิจกรรมสื่อสารการตลาดอยางเขมขนเพื่อทําใหสังคมยอมรับความหมาย
เหลานั้น ทั้งนี้เนื่องจากสังคมคุนชินกับความหมายเหลานั้นเปนทุนเดิมอยูกอนแลว
สําหรับประเด็นสุดทาย Jean Baudrillard อธิบายตรรกะวิทยาแหงการบริโภคของมนุษย 4 แบบ กลาวคื อ
แบบแรก ตรรกะวิทยาคาประโยชนใชสอย แบบที่สองตรรกวิทยาแหงการแลกเปลี่ยน แบบที่สามตรรกวิท ยาแหงการ
แลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ และแบบสุดทายตรรกวิทยาแหงคาสัญญะ สําหรับการบริโภคอัญมณี ที่เกิดขึ้ นสอดคลองกับ
ตรรกวิทยาแหงการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ กลาวคือ การบริโภคอัญมณีของผูบริโภคหลายครั้งไมไดซ้อื ไปเพื่อสวมใสเอง
แตเปนการซื้อใหเพื่อเปนของขวัญเนื่องในโอกาสสําคัญตางๆ อัญมณีจึงมีความหมายเปนสัญลักษณแทนความสําคัญของ
โอกาสนั้นๆ จากผูใหไปสูผรู ับ รวมถึงสอดคลองกับตรรกวิทยาแหงคาสัญญะ กลาวคือ การบริโภคอัญมณี ไมวาจะเปนการ
ซื้ออัญมณีมาเพื่อสวมใสเอง หรือสงมอบเปนของขวัญแกบุคคลอื่น จะนําไปสูการบริโภคคาแหงสัญญะตามความหมาย
ที่อัญมณีกําหนดเพื่อความเปนสิริมงคลทั้งสิ้น เชน บุคคลที่เกิดเดือนเมษายน สวมใส (บริโภค) อัญมณีเพชร เทากับสวมใส
ความหมายถึงการมีอํานาจเหนือผูอื่น (บริโภคความมหมายสัญญะ) ซึ่งความหมายดังกลาวนี้ทํางานโดยอิงอยูกับความเชื่อ
ที่มีอยูแลวมาชานานในสังคมไทย หาไดเปนความเชื่อชุดใหมที่ถูกสรางขึ้นและประกอบใหเขากับอัญมณีจันทโดยเฉพาะ
1) ผูป ระกอบการควรใหความสํา คัญกับ การประกอบสรางความหมายอั ญมณี จันท ขึ้ นมา เป นการเฉพาะที่
เหมาะสมกับบริบทของจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อใหอัญมณีที่ผลิตจากจันทบุรีมีความหมายที่มีความเปนเดิมแท ที่มีความโดดเดน
เปนเอกลักษณไมเหมือนใคร (original) มากกวาการหยิบยืมความหมายที่มีอยูแลวในสังคมมาใชในการสื่อสารการตลาด
อัญมณีจันท
2) หนวยงานภาครัฐควรสงเสริมการโฆษณาออนไลนดวยวิธีการตางๆ แกผูประกอบการชุ มชน เนื่ องจากมี
ประสิทธิภาพในการเขาถึงและสรางประสบการณรวมกับลูกคาไดอยางดี
3) การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาที่ใหความสําคัญไปที่การบริโภคความหมายของลูกคา ซึ่งยังไมครอบคลุมตอการ
วัดผลในประเด็นประสิทธิภาพของเครื่องมือสื่อสารการตลาด (เชน การเขาถึง ความพึงพอใจ ฯลฯ) ดังนั้นการวิจัยครั้ง
ตอไปจึงควรศึกษาในประเด็นประสิทธิภาพของเครื่องมือสื่อสารการตลาดดวยแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
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ปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ IPOA-IUU ที่มีผลกระทบตอการทําประมงพื้นบาน:
กรณีศกึ ษาชุมชนประมงพื้นบานตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
Legal Problem Relating to Enforcement of IPOA-IUU in Case of Small-Scale Fishery:
the Study of Small-Scale Fishery Communities in Takat Ngao Subdistrict,
Thamai District, Chanthaburi Province

บทคัดยอ
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหากฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับแผนปฏิบัติการระดับสากลวาดวยการ
ปองกัน ยับยั้งและขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (International Plan of
Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) หรื อ IPOA-IUU ที่ มี
ผลกระทบตอการทําประมงพื้นบานในตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เพื่อหาขอสรุปและแนวทางแกไข
ปญหาทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายประมงพื้นบานเพื่อใหมีผลบังคับใชไดอยางแทจริง
บทความวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research)
โดยการศึ กษาค นคว าจากตํา รา หนั งสือ บทความ วิทยานิ พนธ วารสาร ทฤษฎี หลั กกฎหมาย ตลอดถึ งข อมู ลทาง
อินเตอรเน็ต เปนตน โดยการนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน ซึ่งเปนสวนสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ และวิจัยโดยการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อหาขอสรุปและแนวทางแกไขปญหาทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ
ประมงพื้นบาน
จากการศึกษาพบวา มีปญหากฎหมายเกี่ยวกับ IPOA-IUU ที่ มีผลกระทบตอ การทําประมงพื้นบานในตํ าบล
ตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ไดแก (1) ปญหาเกี่ยวกับขนาดของเรือประมงพื้นบาน (2) ปญหาเกี่ยวกับการ
ออกใบอนุญาตทํา การประมงพื้นบา น (3) ปญหาเกี่ย วกับ การกํา หนดเขตทางทะเลที่ สามารถประกอบอาชี พ ประมง
พื้นบานได (4) ปญหาเกี่ยวกับ การล็อกเรือ (5) ปญหาเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและการมีสวนร วมในทางปฏิ บัติ (6) ปญ หา
กฎหมายที่มีลักษณะแยกสวนการจัดการและความซ้ําซอนในการดําเนินงาน
ในการจัดการประมงพื้นบานถือเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองดําเนินการ และรัฐจําเปนตองสงเสริมใหชาวประมง
พื้นบานทําการประมงอยางมีความรับผิดชอบ และที่สําคัญที่สุดรัฐจะตองทําใหชุมชนทองถิ่นเขมแข็งโดยการใหอํานาจ
และใหการสนับสนุนการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการวางแผนการจัดการประมงตั้งแตระดั บทองถิ่น และ
รัฐบาลจะตองตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองรับฟงความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบานในการออกกฎหมายมาควบคุม
การทําประมงพื้นบาน การกําหนดแนวทางในการจัดการประมงพื้นบานรวมถึงการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของโดย
ให สิทธิชุมชนในการมีสวนรวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุท ธศั กราช 2560 และโดยการ
ผสมผสานแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะช วยให การบริหารจัดการประมงเกิ ด
ความยืดหยุนและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น ซึ่งจะกอใหเกิดการยอมรับและ
ปฏิบัติตามกฎหมายดวยความสมัครใจ
คําสําคัญ: สิทธิชุมชน, การทําประมงพื้นบาน, การทําประมงผิดกฎหมาย

Abstract

มห

The objective of this research was to study legal problems relating to the International Plan of
Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) which
affects small-scale fishery in Takat Ngao Subdistrict, Thamai District, Chanthaburi Province was
conducted in order to find the conclusion of these problems, legal solutions and enable the practical
enforcement of small-scale fishery law.
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This qualitative study is documentary research. The document includes books, textbooks,
articles, thesis, journal articles, theories, laws, and also information available online. All the data were
collected and analyzed which is the important part of this study. In-depth interviews were also
conducted in order to find the solutions for legal problems and small-scale fishery law enforcement.
From the study, it was found that there were numerous legal problems relating to IPOA-UU
which affected small-scale fishery in Takat Ngao Subdistrict, Thamai District, Chanthaburi Province. They
were (1) problems with small-scale fishery boat sizes, (2) problems with small-scale fishery license, (3)
problems with sea territory for small-scale fishery, (4) problems with boat security (5) problems on
community rights and participation, and (6) legal problems containing partition management and
repetitive operation.
Small-scale fishery management is considered the responsibility of the Government sector.
They have to support and encourage fishermen on proper small-scale fishery. Most importantly,
Government sector has to promote solidarity of the local community by assigning the power and
supporting the participation of people in community in policy making and fishery management planning
from community level to bigger levels. The Government has to take the fishermen’s voice into
consideration for legislating small-scale fishery law, for setting policy in small-scale fishery, and also for
amending related laws respecting rights of community to participate regarding Thai Constitution B.E.
2560. The combination of sustainable development and sufficient economy philosophy can help smallscale fishery management more flexible. This will be suitable for recent state of the economy, society,
and local culture which result in willingly law acknowledgement and enforcement.
Keywords: community right, small-scale fishery, unregulated fishing
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ตําบลตะกาดเงา เปนชุมชนเกาแกไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวากอตั้งขึ้นเมื่อใด แตมีผูเลาสืบต อกันมาวามีมา
ตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน คําวา ตะกาด หมายถึง ที่ดินที่อยูหลังหาดชายทะเลแตมีน้ําเค็มซึมขึ้นไปถึงได สมัยกอน
บริเวณนี้เปนที่สัญจรของคนทั่วไป ไดมีควาญชางทํางาวตกไวบริเวณนี้ ชาวบานจึงเรียกว า "ตะกาดงาว" ตอมาไดเพี้ยน
เปน "ตะกาดเงา" ชาวบานของตําบลตะกาดเงามีอาชีพหลักไดแก ทําประมง เพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา จับแมงกะพรุน และ
เพาะเลี้ยงหอยนางรมและอาชีพเสริม ไดแก ทํานาและรับจางทั่วไป ตําบลตะกาดเงาทั้งสิบหมูบาน เปนชุมชนที่ชาวบาน
สวนใหญประกอบอาชีพประมงพื้นบาน
จากการที่สหภาพยุโรปไดประกาศใหใบเหลืองแกประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 รัฐบาลไดมีคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2558 เรื่อง การแกไขปญหาการทางการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไรก ารควบคุม1 เพื่ อแตงตั้ งศูนยบัญ ชาการแกไขป ญหาการทํา การประมงผิ ดกฎหมาย (Command Center for
Combating Illegal Fishing : CCCIF) หรือ ศปมผ. ขึ้น เปนศูนยเฉพาะกิจ ปฏิบัติหนาที่หลักในการกําหนดแนวทางการ
แกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing ของไทย จัดทําแผนปฏิบัติการแหงชาติในการแกปญหาการทํา
ประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing ตลอดจนกํากับการดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน กํากับดูแลและประสาน
การปฏิบัติการทั้งปวงของหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาเสนอแนะปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของใหเปน
มาตรฐานสากล และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการปฏิบัติการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing เปนนโยบาย
เรงดวนและเปนการเฉพาะกิจ การตรากฎหมายขึ้นบังคับใชเพื่อแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2558 เรื่อง การแกไขปญหาการทางการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร
การควบคุม, ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 99 ง วันที่ 29 เมษายน 2558
1
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จึงยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรและยังเกิดปญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งชาวประมงพื้นบานในตําบลตะกาดเงาไดประสบปญหา
เกี่ยวกับการแยกใชเรือตามประเภทของเรือและปญหาการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบานหรือเรือเล็ก และประสบปญหา
ในการประกอบอาชีพประมงพื้นบานซึ่งเปนอาชีพหลักของชุมชนตําบลตะกาดเงา

วัตถุประสงคของการวิจัย

ราช
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รำไ

วิธีดําเนินการวิจัย

พพ

เพื่อศึกษาปญหากฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับแผนปฏิบัติการระดับสากลวาดวยการปองกัน ยับยั้งและขจัดการทํา
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (International Plan of Action to Prevent, Deter and
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) หรือ IPOA-IUU ที่มีผลกระทบตอการทําประมงพื้นบาน
ในตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เพื่อหาขอสรุปและแนวทางแกไขปญหาทางกฎหมายและการบังคับใช
กฎหมายประมงพื้นบานเพื่อใหมีผลบังคับใชไดอยางแทจริง
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษา
คนควาจากตํารา หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ วารสาร ทฤษฎี หลักกฎหมาย และรวมถึงกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ตลอด
ถึ ง ข อ มู ลทางอินเตอรเน็ ต เปน ตน ซึ่งเปนส วนสํ าคัญ ในการวิ จัยครั้งนี้ และวิ จัยโดยการสั มภาษณ เ ชิ งลึ ก (In-depth
Interview) ผูนําชุมชนและผูแทนหนวยงานรัฐ โดยการนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน เพื่อทราบปญหาทางกฎหมายและหา
ขอสรุป และแนวทางแกไขปญหาทางกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายประมงพื้นบาน เพื่อใหมีผลบังคับ ใชไดอ ยาง
แทจริง

ผลการวิจัย

าวิท
ย

าลัย

จากการมีผลบังคับใชโดยทางออมของ Code of Conduct for Responsible Fisheries 2 หรือจรรยาบรรณ
ในการทํ า การประมงอยา งรับ ผิดชอบ (กั งวาลย จั นทรโชติ (แปล), 2544) และ International Plan of Action to
Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing หรือ IPOA-IUU3 หรือแผนปฏบิติ
การสากลในการขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (อิสระ ชาญราชกิจ, 2550) ทํา
ใหประเทศไทยจะตองดําเนินการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายภายในใหมีความสอดคลองกับหลักเกณฑของ Code of Conduct
for Responsible Fisheries และ IPOA-IUU ไมใชเพียงเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับการสงออกสินคาและผลิ ตภั ณฑประมง
เทานั้น แตจุดมุงหมายของกฎหมายดังกลาวเปนไปเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล (วีระวัฒน หงสกุล, 2542)
ซึ่ งประเทศไทยไดจัดทํ าแผนปฏิบัติการระดับ ชาติวา ด วยการปองกัน ยั บยั้งและขจัดการทํ าการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไรการควบคุม พ.ศ. 2558-2562 (Thailand National Plan of Action to Prevent, Deter and
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2015-2019 หรื อ NPOA-IUU)4 และแผนการบริ ห าร
จัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแหงชาติดานการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558-2562 (Marine Fisheries
Management Plan of Thailand หรือ FMP)5 ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามขอแนะนําหรือหลักเกณฑที่ปรากฏใน Code of
conduct และ IPOA-IUU ของ FAO และนํามาซึ่งการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการทําประมง (ดวงพร เพชรคง,
2558) และการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งรวมถึงการทําประมงพื้นบานดวย
Code of Conduct for Responsible Fisheries. available at: http://www.fao.org/3/v9878e/v9878e00.htm
International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. available at:
http://www.fao.org/3/a-y1224e.pdf
2
3

4

แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยการปองกัน ยับยั้งและขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม พ.ศ.

มห

2558 – 2562 (Thailand National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2015 - 2019 หรือ
NPOA-IUU), ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 346 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2558
5
แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแหงชาติดานการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558 – 2562 (Marine Fisheries
Management Plan of Thailand หรือ FMP), ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 346 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2558
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สําหรับประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของกับการทํา ประมงพื้นบาน กลาวโดยเฉพาะที่เปนปญหา
สําหรับกรณีศกึ ษาชุมชนประมงพื้นบานตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ไดแก พระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และพระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 และพระราช
บัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 ในประเด็ นเกี่ยวกับการควบคุ มเรื อประมงพื้นบาน และการควบคุมการ
ประกอบอาชีพประมงพื้นบาน และจากการศึกษาพบวามีปญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับ IPOA-IUU ดังตอไปนี้
1. ปญหาเกี่ยวกับขนาดเรือประมงพื้นบาน
1.1 ความหมายของเรือประมงพื้นบาน
กฎหมายไมไดกําหนดนิยามคําวาเรือประมงพื้นบานโดยตรง แตกําหนดนิยามคําวา ประมงพื้นบาน
หมายถึง การทําการประมงในเขตทะเลชายฝงไมวาจะใชเรือประมง หรือใชเครื่องมือโดยไมใชเรือประมง ทั้งนี้ ที่มิใชเปน
ประมงพาณิชย6
1.2 กรณีท่เี รือประมงพื้นบานจะตองจดทะเบียน
ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนด หลักเกณฑ ขั้นตอน การขอและการอนุญาตใหทําการประมง
พื้นบาน ตามมาตรา 174 พ.ศ. 25617 ไดกําหนดลักษณะของเรือที่จะนํามาขออนุญาตทําประมงพื้นบาน ตามพระราช
กําหนดการประมง พ .ศ.2558 มาตรา 174 ดังตอไปนี้
(1) เรือประมงตองจดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายวาดวยเรือไทย
(2) เรือประมงตองมีใบอนุญาตใชเรือตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย ประเภทการใช
ทําการประมง ซึ่งมีอายุอยูในวันที่ยื่นคําขอและในวันที่อนุญาต หรือมีหลักฐานการยื่นตออายุ ใบอนุญาตใชเรือกับกรมเจา
ทา
(3) เรือประมงตองเปนเรือที่มีขนาดตั้งแตสบิ ตันกรอสแตไมถึงสิบหาตันกรอส
(4) ผานการตรวจทําอัตลักษณเรือแลว
จากการศึกษาพบวา ชาวประมงพื้นบานสามารถใชเรือขนาดตั้งแตสิบตันกรอสแตไมถึงสิบหาตันกรอสมาขอ
อนุญาตทําประมงพื้นบานได และเรือทุกลําตองจดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายวาดวยเรือไทย เพราะกฎหมายหามมิให
ผูใดใชเรือไรสัญชาติทําการประมง8 ยกเวนเรือที่มีขนาดไมเกินสามตันกรอส แมไมจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยเรือไทย
ก็ไมถือวาเปนเรือไรสัญชาติ9 แตยังมีปญหาในการพิจารณาวาเรือขนาดเทาใดที่จะถือเปนเรือประมงพื้นบานที่จะนํามาขอ
อนุญาตทําประมงพื้นบานได เพราะกฎหมายไมไดกําหนดคํานิยาม คําวา “เรือประมงพื้นบาน” ไวอยางชัดเจนโดยเฉพาะ
1.3 กรณีเรือประมงพื้นบานที่สามารถขอใบอนุญาตทําประมงพื้นบานได
จากการศึกษาพบวา กรณีเรือที่มีขนาดไมเกินสามตันกรอส แมไมจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยเรือ
ไทยก็ไมถือวาเปนเรือไรสัญชาติดังกลาวขา งตน แตก็ยังมี ปญหาวาจะสามารถนํ าเรือดังกลาวมาขออนุ ญาตทํ าประมง
พื้นบานไดหรือไม เพราะตามประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนด หลักเกณฑ ขั้นตอน การขอและการอนุญาตใหทําการ
ประมงพื้นบาน ตามมาตรา 174 พ.ศ. 2561 กําหนดลักษณะของเรือประมงที่จะนํามาขออนุญาตทําประมงพื้นบานตอง
เปนเรือที่มีขนาดตั้งแตสิบตันกรอสแตไมถึงสิบหาตันกรอสเทานั้น

พระราชกําหนดการประมง พ .ศ.2558
มาตรา 5 บัญญัติวา ประมงพื้นบาน หมายถึง การทําการประมงในเขตทะเลชายฝงไมวา
จะใชเรือประมง หรือใชเครื่องมือโดยไมใชเรือประมง ทั้งนี้ ที่มิใชเปนประมงพาณิชย
7
ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนด หลักเกณฑ ขั้นตอน การขอและการอนุญาตใหทําการประมงพื้นบาน ตามมาตรา 174 พ.ศ. 2561,
ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 54 ง วันที่ 9 มีนาคม 2561
8
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 10 บัญญัตวิ า “หามมิใหผูใดใชเรือไรสัญชาติทําการประมง”
9
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดขนาดเรือของผูมีสัญชาติไทยที่ทําการประมงพื้นบานหรือประมงน้ําจืดที่ไมถือเปน
เรือไรสัญชาติ แมไมจดทะเบียนเรือพ.ศ. 2560
“ใหเรือของผูมีสัญชาติไทยที่ทําการประมงพื้นบานหรือประมงน้ําจืดซึ่งมีขนาดไมเกินสามตันกรอสไมถือเปนเรือไรสัญชาติ
แมไมจดทะเบียนเรือ”
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2. ปญหาเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตทําการประมงพื้นบาน
กฎหมายกําหนดใหชาวประมงที่จะทํ า ประมงพื้นบา นตอ งไดรับใบอนุ ญาตทํา การประมงพื้น บ า น10 โดยใน
ใบอนุญาตจะตองระบุจํานวนและประเภทเครื่องมือทํา การประมงที่ไดรับอนุญาตใหใช ทําการประมง พื้นที่การทําการ
ประมง โดยใหออกใบอนุญาตใหแกเจาของเรือประมงและสําหรับเรือประมงแตละลํา โดยจะออกใบอนุญาตใหแกบุคคล
ใดเกินจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศกํา หนดไมได11 จากการศึ กษาพบวา หลักเกณฑในการออกใบอนุญาตทําการประมง
พื้นบานดังกลาวอาจขัดกับสภาพความเปนจริงซึ่งสวนใหญในหนึ่งครอบครัวจะมีเรือเพียงหนึ่งลําและคนในครอบครัวก็ใช
เรือลําเดียวกัน หรือใชอุปกรณจับสัตวน้ําชุดเดียวกัน หากคนในครอบครัวคนใดที่ไมมีใบอนุญาตดังกลาว และนําเรือประมง
พื้นบานไปใชก็จะถือวาเปนการทําผิดกฎหมาย
3. ปญหาเกี่ยวกับเขตทางทะเลที่จะสามารถประกอบอาชีพประมงพื้นบานได
กฎหมายกําหนดหามมิใหผูไดรับใบอนุญาตทําการประมงพื้นบาน ทําการประมงในเขตทะเลนอกชายฝง เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซ่งึ อธิบดีมอบหมาย ในการอนุญาตดังกลาวอธิบดีจะประกาศอนุญาตใหเปนการทั่วไปก็ได
โดยจะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการทําการประมงในเขตทะเลนอกชายฝงดวยก็ได12 อันเปนการหามชาวประมง
พื้นบานออกไปจับปลานอกเขต 3 ไมลทะเล ทั้งนี้ พิจารณาได จากนิยามตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
มาตรา 5 ดังนี้
“ประมงพื้นบาน” หมายความวา การทําการประมงในเขตทะเลชายฝงไมวาจะใชเรือประมง หรือใชเครื่องมือ
โดยไมใชเรือประมง ทั้งนี้ ที่มิใชเปนประมงพาณิชย
“ทะเลชายฝง” หมายความวา ทะเลที่อยูในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝงทะเลออกไปสามไมลทะเล เวนแต
ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนใ นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา จะออกกฎกระทรวงกําหนดใหเขตทะเล
ชายฝงในบริเวณใดมีระยะนับจากแนวชายฝงทะเลออกไปนอยหรือมากกวาสามไมลทะเลก็ได แตตองไมนอยกวาหนึ่งจุด
หาไมลทะเลและไมเกินสิบสองไมลทะเล โดยใหมีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณ ที่กําหนดแนบทายกฎกระทรวงดวย
“ทะเลนอกชายฝง” หมายความวา ทะเลที่อยูในราชอาณาจั กรที่อยูพนจากทะเลชายฝ งจนสุดเขตเศรษฐกิ จ
จําเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทยหรือสุดเขตไหลทวีปที่เปนสิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักร
ไทยตามกฎหมายระหวางประเทศสุดแตเขตใดจะไกลกวา
4. ปญหาเกี่ยวกับการล็อกเรือ13
การล็อกเรือโดยเจาหนาที่รัฐอาจเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุดวยกัน เชน
(1) การล็อกเรือเพราะไมมีทะเบียนเรือทั้งเรือขนาดเล็กและเรือขนาดใหญ
(2) เรือมีทะเบียนเรือแตไมไดไปรับใบอนุญาตทําประมงจากกรมประมง
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 32 บัญญัติวา ผูใดจะทําการประมงพื้นบานโดยใชเรือประมงหรือเครื่องมือที่มีขนาดหรือ
ลักษณะตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ตองไดรับใบอนุญาตทําการประมงพื้นบานจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย เวนแตเปนการใช
เรือประมงโดยใชเครื่องมือทําการประมงประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด
11
พระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 11 บัญญัติวา ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 32 แหงพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และใหใชความตอไปนี้แทน
“การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตองระบุจํานวนและประเภทเครื่องมือทําการประมงที่ไดรับอนุญาต ใหใชทําการประมง พื้นที่การทํา
การประมง หรือเงื่อนไขอื่นใดที่จําเปน เพื่อใหสอดคลองกับแผนบริหารจัดการการประมง และในกรณีเปนการทําการประมงโดยใช
เรือประมงใหออกใหแกเจาของเรือประมงและสําหรับเรือประมงแตละลํา โดยจะออกใบอนุญาตใหแกบุคคลใดเกินจํานวนที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดมิได”
12
พระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 12 บัญญัติวา ใหยกเลิกความในมาตรา 34 แหงพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และใหใชความตอไปนี้แทน “มาตรา 34 หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตทําการประมงพื้นบาน ทําการประมงในเขตทะเลนอก
ชายฝง เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ในการอนุญาตดังกลาว อธิบดีจะประกาศอนุญาตใหเปนการทั่วไปก็
ได โดยจะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการทําการประมง ในเขตทะเลนอกชายฝงดวยก็ได”
13
ระเบียบกรมเจาทา วาดวยการล็อกเรือ การทําเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณเรือ การทําเครื่องหมายบนเรือ การยื่นคําขอและวาง
หลักประกันกรณีเคลื่อนยายเรือที่ถูกล็อก พ.ศ. 2560, ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 139 ง วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
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(3) กรณีที่เจาของเรือไมมาแสดงตนวามีเรืออยูในฐานระบบกรมเจาทา เพื่อใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบ
วาเรือยังมีอยูจริง แตถาไมมีเรืออยู เชน เรือชํารุด หรือจม ก็ตองมาแจงตอกรมเจาทา หากเจาของเรือไมมาแจงหรือแสดง
ตน เมื่อมีการตรวจพบในภายหลังก็จะถูกล็อกเรือ
(4) เรือบางสวน โดยเฉพาะเรื อเล็กที่มีขนาดต่ํากวาสิบตั นกรอส ตามพระราชกําหนดการประมง
เรียกวา เรือประมงพื้นบานซึ่งสวนใหญมีทะเบียน บางสวนไมมีทะเบียน เรือประมงพื้นบาน สวนใหญอาจจะไปทําประมง
โดยการไปลักลอบทําประมงแลวถูกจับจากหนวยทางเรือ ทหาร ศุลกากร ตํารวจน้ํา เจาทา เมื่อถูกจับแลวก็จะถือวาเปน
เรือที่ทําผิดกฎหมาย กลุมนี้ก็จะตองถูกล็อกเรือเชนกัน และจะตองรอใหคดีถึงที่สุด
(5) กรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองเสียภาษีทุกปภ ายในกําหนดเวลาโดยทางกรมเจาทาจะมีหนังสือ
แจงใหมาเสียภาษี ถาหากไมมาก็ถือวาไมปฏิบัติตามกฎหมายก็จะถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือ เมื่อสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือ
แลวก็จะตองถูกล็อกเรือเชนเดียวกัน
กรมเจาทา และหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการประกาศใหเรือประมงพื้นบานที่มีทะเบียนใหมาแสดงตน ซึ่งใน
จังหวัดจันทบุรีมีอยู 891 ลํา ตอนนี้มายื่นแสดงตนแลวประมาณ 700-800 ลํา
และในขณะนี้มีการดําเนินงานเพื่อวางระบบใหมเพื่อจะทราบจํานวนวาเรือประมงพื้นบานมีจํานวนเทาไร โดย
กรมประมงจะเปนผูรับขึ้นทะเบียนประกอบอาชีพประมง แตทางกรมเจาทาขณะนี้ยังตอบไมไดวาจะมีการเปดรับการจด
ทะเบียนเรืออีกหรือไมทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาล (ประสงค เอี่ยมวิจารย, สัมภาษณ 2562)
5. ปญหาเกี่ยวกับสิทธิชุมชน14 และการมีสว นรวมในทางปฏิบัติ
กรณีปญหาเกี่ยวกับสิทธิชมุ ชนและการมีสวนรวมในทางปฎิบัติมีขอพิจารณาดังตอไปนี้
คําวา สิทธิ คือ อํานาจที่กฎหมายรับ รองใหแกบุคคลในอันที่จะกระทํา การเกี่ยวกับทรั พยหรือบุคคลอื่น เป น
อํานาจที่กฎหมายรับรองใหแกบุคคลคนหนึ่งในอันที่จะเรียกรองใหผูอื่นอีกคนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการบางอยางบาง
ประการใหเกิดประโยชนแกตน (วรพจน วิศรุตพิชญ, 2543) ดวยเหตุนี้ สิทธิ จึงเปนความชอบธรรมที่บุคคลสามารถใชยัน
กับบุคคลอื่นเพื่อคุมครองหรือรักษาผลประโยชนอันเปนสวนที่พึงมีพึงไดของบุคคลนั้น กลาวอีกนัยหนึ่ง สิทธิ คือ ประโยชน
ที่บุคคลมีความชอบธรรมที่จะไดรับซึ่งกฎหมายรับรองและคุมครองให (สมยศ เชื้อไทย, 2551)
คําวา ชุ มชน ซึ่งชุมชนตามพื้นที่ หมายถึง หมูคณะซึ่งดําเนิ นวิถี ชีวิตรวมกันในทองที่ใดทองที่ หนึ่ง โดยยึ ดถือ
อาณาบริเวณเขตที่ตั้งถิ่นฐานทางภูมิศาสตรเปนสําคัญ โดยการจัดตั้งมีการตกลงกันและจัดการอยางเปนระบบ (Artificial
and Mechanical) เพื่อความมุงหมายในการทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่ไมจําตองมีการตกลงกันอยางชัดแจงแตเปน
การรวมกันในลักษณะที่เปนไปเองโดยวิถีชีวิตซึ่งดํา เนินไปเองตามธรรมชาติ (Real and Organic) (กิ ตติ ศักดิ์ ปรกติ ,
2551)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนที่ 40 ก วันที่ 6 เมษายน 2560
มาตรา 43 บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ
(1) อนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี อันดีงามทั้งของทองถิ่นและของชาติ
(2) จัดการบํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมาย
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(3) เขาชื่อกันเพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดําเนินการใดอันจะเปนประโยชนตอประชาชน หรือชุมชน หรืองดเวนการดําเนินการใดอันจะกระทบตอ
ความเปนอยูอยา งสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และไดรับแจ งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐตองพิ จารณาข อเสนอแนะนั้นโดยให ประชาชนที่
เกี่ยวของมีสวนรวมในการพิจารณาดวยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(4) จัดใหมีระบบสวัสดิการของชุมชน
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือรัฐในการดําเนินการดังกลาวดวย
มาตรา 77 รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพี ยงเทา ที่จํา เปน และยกเลิกหรือปรับ ปรุ งกฎหมาย ที่ หมดความจําเป นหรือไมสอดคล องกับ สภาพการณ หรือที่เป น
อุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไมชักชาเพื่อไมใหเปนภาระแกประชาชน และดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายตางๆ ไดโดยสะดวกและ
สามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง
กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจั ดให มีการรั บฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะห ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยา งรอบด า นและเปน
ระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็น และการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมาย
มีผลใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยรั บฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวข องประกอบด วย เพื่อพัฒนากฎหมาย
ทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสม กับบริบทตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเปน พึงกําหนดหลักเกณฑ การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐและระยะเวลาใน
การดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ที่บัญญัติไว ในกฎหมายใหชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง
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คําวา สิทธิชุมชน (Community Rights) เปนสิทธิที่มีลักษณะรวมหมู (Collective Right) เปนสิทธิรวมกันของ
ประชาชนที่รวมกันเปนกลุมและดําเนินชีวิตรวมกันภายใตแบบแผนการปกครองที่แนนอน ซึ่งหมายรวมถึงชุมชนทองถิ่น
และชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ในฐานะที่เปนหมูคณะที่ดําเนินวิถีชีวิตรวมกันและเปนที่รับรูแกสาธารณะในลักษณะที่ไดรับการ
ยอมรับวามีตัวตนและมีความสามารถมีสิทธิในทางใดทางหนึ่ง (ขรรคเพชร ชายทวีป, 2552)
ดังนั้น สิทธิชุมชนจึงมีสาระสําคัญในดานตางๆ สรุปได ดังนี้
(1) สิ ทธิ ชุมชนในการอนุรักษและดํา รงไวซ่ึงจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม ภูมิป ญญาทองถิ่ น องคความรู
ศิลปะ คุณคาอันดีที่สั่งสมและสืบทอดกันมาโดยไดรบั การคุมครองใหคงอยู
(2) สิทธิชุมชนเปนสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเขาถึงฐานทรัพยากรดังกลาวตองเปนไป
อยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อประโยชนสวนรวมในการจัดการ
(3) สิท ธิ ชุม ชนในการมี สว นรว มกํา หนดชะตากรรมตนเอง โดยเข า ไปมี สว นร วมกั บ รั ฐ ในการจั ดการฐาน
ทรั พ ยากร และใชสิท ธิ เ รีย กร อ งให รัฐ ให ก ารยอมรับ คุ มครองการดํ าเนิน นโยบายหรื อ กฎหมายเพื่ อ ให การใช สิท ธิ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเปนการสงเสริมรูปแบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม แทนประชาธิปไตยแบบตัวแทนอยางใน
อดีต (พิมรดา มณีอินทร, 2558)
ตามหลักการของจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible
Fisheries) และแผนปฏิบัตกิ ารสากลวาดวยการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไรการควบคุม (International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU (IPOA-IUU)) จะเนนถึง
การใหความคุมครองประมงพื้นบาน การมีสวนรวมของชุมชน สิทธิของชาวประมง รวมทั้งการสนับสนุนสิทธิในการใช
แหลงประมงพื้นบานและทรัพยากรในนานน้ํา (วีระวัฒน หงสกุล, 2542) แตในทางปฏิบัติในการนําหลักเกณฑตา งๆ มาใช
บังคับในประเทศไทย โดยเฉพาะเมื่อนํามาบัญญัติไวในรูปกฎหมาย จะมีลักษณะที่รัฐเปนผูออกคําสั่งอันเปนการบังคับให
ประชาชนตองปฏิบัติตาม ไมมีการอนุญาตใหชุมชนหรือประชาชนเขาไปมีสวนรวมจัดการแตอยางใด (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ,
2559) โดยมีเหตุผลความจําเปนเรงดวนไมวาจะเปนเรื่องการอนุรักษทรัพยากรประมง รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑที่
เครงครัดของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการคาการสงออกที่อางอิงถึงการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการทําประมงผิดกฎหมาย
หรือ IUU ทําใหรัฐตองรีบแกปญหาเฉพาะหนา ซึ่งสงผลทําใหกฎหมายที่ประกาศใชในบางเรื่องมีความไมชัดเจน ขัดของ
และไมเหมาะสมบางประการดังที่กลาวมาขางตน และในการจัดการประมงพื้นบาน กฎหมายที่เกี่ยวของจะกําหนดหนาที่
ใหกับหนวยงานรัฐในการดํา เนินการในเรื่องดังกลาว ตั้งแตการออกกฎหมาย การดูแลการใชประโยชนและการอนุมัติ
อนุญาต รวมทั้งการกําหนดขอหามและการกําหนดบทลงโทษสําหรับผูที่ฝาฝน โดยชาวประมงพื้นบานในชุมชนทองถิ่น
ไมมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมแตอยางใด (เสนาะ เกยชัย, สัมภาษณ 2562)
6. ปญหากฎหมายมีลักษณะแยกสวนการจัดการและความซ้ําซอนในการดําเนินงาน
ตามกฎหมายกําหนดใหการทําประมงพื้นบานตองไดรับอนุญาต โดยจดทะเบียนภายใตกฎหมายหลายฉบับและ
เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ไดแก การจดทะเบียนเรือประมงกับกรมเจาทาตามพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม พระราช
บัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 256115 และพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช
2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256116 การขอใบอนุญาตใชเรือและการจดทะเบียนผูบังคับเรือกับกรมเจาทา ตามพระราชบัญญัติ
การเดินเรื อในนานน้ํา ไทย พ.ศ. 245617 พระราชบัญญัติการเดินเรื อในนา นน้ํา ไทย (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 252518 และ
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 256019 และการขอใบอนุญาตทําการประมงพื้นบานกับกรม
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561, ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนที่ 19 ก วันที่ 27
มีนาคม 2561
16
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561, ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนที่ 112
ก วันที่ 28 ธันวาคม 2561
17
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456, ราชกิจจานุเบกษา เลม 30 หนา 74 วันที่ 5 สิงหาคม 2456
18
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525, ราชกิจจานุเบกษา เลม 99 ตอนที่ 88 วันที่ 25 มิถุนายน 2525
19
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560, ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนที่ 10 ก วันที่ 24 มกราคม 2560
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ประมง ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 255820 จากการศึกษาพบวา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจั ดการประมง
พื้นบ านมีลักษณะแยกสว น โดยมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันตามภารกิจและความจําเป นของกฎหมายนั้นๆ ทําให ขาด
ศักยภาพในการบังคับใช เกิดปญหาการบริหารจัดการที่แตกตางกัน รวมทั้งการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสรางภาระแกประชาชนในการทําความเขาใจและการปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตอง

สรุปผลและอภิปรายผล
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1. ปญหาความไมชัดเจนเกี่ยวกับขนาดของเรือประมงพื้นบาน
จากการศึกษาพบวาการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเรือประมงพื้นบานไมมีความชัดเจน แตมีความพยายามที่จะ
แกไขปญหาดังกลาวโดยการกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมไวในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งพระราชกําหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติโทษทางอาญา
ผูวิจัยเห็นวา ยังไมมีการกําหนดนิยามคําวาเรือประมงพื้นบาน และการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเรือประมงพื้นบานไม
ควรใหอํานาจฝายบริหารอยางกวางขวางในการแกไขเพิ่มเติมไดโดยงาย เพราะจะสงผลตอขอบเขตการใชบังคับกฎหมาย
ซึ่งจะกระทบตอการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การบัญญัติกฎหมายโดยเฉพาะนิยามคําวาเรือประมงพื้นบาน
ควรมีความชัดเจนและแนนอน จึงควรมีการบัญญัติไวในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เพราะการแกไขเพิ่มเติมจะทําได
ยากกวาและผานการตรวจสอบจากฝายนิติบัญญัติ ซึ่งจะมีผลใหมีการกลั่นกรองกฎหมายทําใหมีการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไดดีกวา
2. ปญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตทําการประมงพื้นบานที่อาจขัดกับสภาพความเปนจริงที่ในหนึ่งครอบครัวสวนใหญ
จะมีเรือเพียงหนึ่งลําและคนในครอบครัวก็ใชเรือลําเดียวกัน หรือใชอุปกรณจับสัตวน้ําชุดเดียวกัน
จากการศึกษาพบวา ความพยายามในการแกปญหาเกี่ยวการออกใบอนุญาตทําการประมงที่ไมสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง แตยังไมสามารถแกไขปญหาไดจริงในทางปฏิบัติ และสรางความไมชดั เจนแนนอน เพราะกฎหมายได
กําหนดใหเปนอํานาจของฝายบริหารที่จะประกาศกําหนดไดในภายหลัง ซึ่งการประกาศกําหนดหลักเกณฑสามารถถูก
แกไขเปลี่ยนแปลงไดโดยงายจากฝายบริหาร และการออกประกาศก็ไมไดรับการกลั่นกรองจากฝายนิติบัญญัติซึ่งอาจทําให
กระทบตอความเสมอภาคและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได
3. ปญหาเกี่ยวกับเขตทางทะเลที่จะสามารถประกอบอาชีพประมงพื้นบานได
จากการศึกษาพบวา เรือประมงพื้นบานในชุมชนโดยสวนใหญมีขนาดเรือไมเกิน 10 ตันกรอส และกําหนดใหทํา
การประมงไดแคเฉพาะในเขตชายฝงเทานั้น การกําหนดหามชาวประมงพื้นบานไมใหออกไปทําการประมงนอกเขตชายฝง
เทากับเปนการจํากัดอาชีพของชาวประมงพื้นบานใหแคบลง และเขตทะเลนอกชายฝงถือเปนแหลงที่ควรจับสัตวน้ําอยาง
เหมาะสมและชาวประมงพื้นบานควรไดเขาถึงอยางเปนธรรมและเทาเทียม ทั้งนี้ ชุมชนมีความรูสึกวาชาวประมงพื้นบาน
ถูกจํากัดสิทธิไมใหเขาถึงทรัพยากรแตกฎหมายกลับใหสิทธิแกประมงพาณิชยไดเขาถึงทรัพยากรมากกวา
4. ปญหาเกี่ยวกับการล็อกเรือ
จากการศึกษาพบวา ปญหาการถูกล็อกเรือมี ไดหลายสาเหตุ ดวยกัน และสาเหตุ เหลานั้ นมาจากกฎหมายที่
เกี่ยวของหลายเรื่องดวยกัน ซึ่งชาวประมงพื้นบานไมเขาใจสาเหตุเหลานั้นและไมสามารถศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
ไดดวยตนเอง แตจะไดรับขอมูลเหลานี้จากผูนําชุมชน หรือจากเจาหนาที่รัฐ และยังมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเพื่อไมใหถูกล็อกเรือ และปญหาสวนมากเกิดจากการที่ชาวประมงบางคน เมื่อมาแจงทะเบียนแลวขาดการ
ตอทะเบียนก็จะถูกล็อกเรือ ก็จะมีชาวประมงอีกกลุมหนึ่งที่ไมไดแจงทะเบียนเลยแตยังสามารถใชเรือไดตามปกติ ทําให
เกิดการหลบเลี่ยงไมมาแจงทะเบียนตอทางราชการ
5. ปญหาเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมในทางปฏิบัติ
จากการศึกษาพบวา แมจะมีการบัญญัติหลักการเกี่ยวกับสิทธิชุมชนไวในรัฐธรรมนูญก็ตาม การมีสวนรวมใน
การแกไขป ญหาต า งๆ ที่เกี่ยวกับประมงพื้นบา นเปนเพียงการมีสวนรวมในทางรูป แบบยังไมชัดเจนในทางปฏิบั ติตาม
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วัตถุประสงคของกฎหมายรัฐธรรมนูญแตอยางใด ซึ่งแมจะไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิในการมีสวนรวมไวเปนลายลักษณ
อักษรแลวแตยังไมมีการนํามาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
6. กฎหมายมีลกั ษณะแยกสวนการจัดการและความซ้ําซอนในการดําเนินงาน
จากการศึกษาพบวา ปญหาดังกลาวเปนผลมาจากโครงสรางของกฎหมายการจัดการแบบเดิมที่มีลักษณะแยก
สวน เกิดการทับซอนของอํานาจหนาที่ มีปญหาเรื่องการประสานงาน และสรางความสับสนแกประชาชนในการติดตอกับ
หนวยงานอันเปนการสรางภาระแกประชาชนโดยทางออม
กลาวโดยสรุป เนื่องจากการปฏิบัติการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing เปนนโยบาย
เรงดวนและเปนภารกิจเฉพาะกิจของรัฐบาล กฎหมายเกี่ยวกับประมงพื้นบานที่ใหอํานาจฝายบริหารอยางกวางขวางใน
การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับประมงพื้นบาน ทําใหเกิดความไมแนนอนและชัดเจนของกฎหมาย ซึ่งกฎหมายดังกลาวมี
บทบัญญัติที่มีโทษทางอาญา การใหฝายบริหารมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑเกี่ ยวกั บประมงพื้นบาน จะมีผลต อ
ขอบเขตการใชบังคับกฎหมาย และอาจมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนได
แมวาในการจัดการประมงพื้นบานจะเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองดําเนินการ และรัฐจําเปนตองทําใหชาวประมง
ทําประมงอยางมีความรับผิดชอบก็ตาม แตสิ่งที่สําคัญที่สุดรัฐจะตองทําใหชุมชนทองถิ่นเขมแข็งโดยการใหอํานาจและให
การสนับสนุนการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการวางแผนการจัดการประมงตั้งแต ระดับทองถิ่น และรั ฐบาล
จะตองตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองรับฟงความคิดเห็นของชาวประมงในการออกกฎหมายมาควบคุมการทําประมง
การกําหนดแนวทางในการจัดการประมงพื้นบานรวมถึงการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของโดยใหสิทธิชุมชนในการมี
สว นรวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และโดยการผสมผสานแนวคิ ดการ
พัฒ นาอย า งยั่ งยื นและหลัก ปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพียงซึ่ ง จะช ว ยใหการบริห ารจั ด การประมงเกิ ด ความยื ด หยุ นและ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น ซึ่งจะกอใหเกิด การยอมรับและปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ดวยความสมัครใจ

มห

าวิท
ย

าลัย

1. จั ดให มีการใหบ ริก ารจดทะเบียนเกี่ยวกั บเรือ ประมงพื้ นบ า น การเดิ นเรื อประมงพื้ นบา น และการออก
ใบอนุญาตการทําประมงพื้นบานไวที่หนวยงานเดียวกัน โดยใหกรมประมงทําหนาที่เปนศูนยกลางการจดทะเบียนในเรื่อง
ดังกลาวในลักษณะการบริหารจัดการแบบครบวงจร โดยโอนอํานาจการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบานและการเดินเรือ
ประมงจากกรมเจาทามาใหกรมประมงดําเนินการพรอมกันไปกับการออกใบอนุญาตการทําประมงพื้นบาน
2. กําหนดมาตรการคุมครองทรัพยากรประมง ซึ่งตองจัดทําโดยคณะกรรมการรวมของผูมีสวนไดเสีย โดยใหมี
ผูแทนของทองถิ่นรวมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการออกมาตรการดังกลาว พึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเกี่ยวของ วิเคราะห ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความ
คิดเห็น และการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อ
กฎหมายมีผลใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยรับฟงความ
คิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบดวย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปเพื่อใหการจัดการทรัพยากรประมงมีประสิทธิภาพโดยใหกระทบตอชุมชนในทองถิ่นนอยที่สุด
3. กําหนดหลักเกณฑการเขาใชประโยชนในทรัพยากรประมงของชุมชน ประชาชนและทุกภาคสวนของสังคม
อยางเปนธรรมและยั่งยืน การจัดการทรัพยากรประมงที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียฝา ยตา งๆ เขามารวมจั ดการอยาง
เปนรูปธรรม โดยมีมาตรการคุมครองชนิดพันธุและแหล งที่อยูอาศั ยของสั ตวน้ํา อย า งเป นระบบ จัดระบบการแบ งป น
ผลประโยชนในทรัพยากรประมงอยางเปนธรรม รวมทั้งการบูรณาการนโยบาย แผนงาน หนวยงานของรัฐและชุมชน โดย
ใหกรมประมงเปนหนวยงานหลักจะสามารถพัฒนาไปสูการจัดการรวมกันในทรัพยากรประมงของชาติไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้
การผสมผสานแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะชวยใหการบริหารจัดการประมงเกิด
ความยืดหยุนและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น ซึ่งจะกอใหเกิดการยอมรับและ
ปฏิบัติตามกฎหมายดวยความสมัครใจ
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4. กําหนดหลักเกณฑการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนในทองถิ่น องคกรทองถิ่นและองคกรที่เกี่ยวของใน
การจัดการ อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรประมงใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยใหมีสวนรวมในระดับรวมจัดการกับหนวยงาน
ของรัฐในทองถิ่นในลักษณะของการจัดการรวมกัน รวมทั้งจัดระบบขอมูลและองคความรูดานการประมงแกชุมชนและ
ประชาชนในทองถิ่น โดยมอบอํานาจการจัดการใหองคกรของชุมชนดําเนินการ
5. ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการประมง จากการศึกษาพบวากฎหมายวาดวยการประมงใหอํานาจ
ฝา ยบริหารในการออกประกาศเพิ่มเติมไดอยางกวางขวาง ซึ่งกฎหมายดังกล า วนอกจากจะมีบ ทบั ญญัติใ นส วนที่ เปน
เนื้อหาสาระแลว ยังมีบทกําหนดการลงโทษแกผูที่ฝาฝน ดังนั้น บทบัญญัติข องกฎหมายดังกลาวจึงควรมี ความชัดเจน
แนนอน โดยเฉพาะควรมีการบัญญัติเนื้อหาสาระไวใหชัดเจนครบถวนในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เพราะจะมีผลถึง
ขอบเขตการใชบังคับกฎหมายฉบับนั้นๆ ดวย การใหอํานาจฝายบริหารในการออกประกาศเพิ่มเติมควรมีอยูอยางจํากัด
และควรเปนกรณีเฉพาะเพื่อใหทันตอเหตุการณปจจุบันอันเปนกรณีจําเปนจริงๆ เทานั้น ถาอํานาจในการออกประกาศ
เพิ่มเติ มของฝายบริหารมี มากเกินไปจะทําให กฎหมายไมมี ความชัดเจนแนนอนเพราะกฎหมายจะถู กปรั บเปลี่ยนได
โดยงาย ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาแกผูที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายไมวาจะเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือประชาชน
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย ดังนี้
(1) การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายโดยการเพิ่มคํานิยามในมาตรา 5 แหงพระราชกํ าหนดประมง พ.ศ.
2558 โดยใชขอความวา “เรือประมงพื้นบาน หมายถึง เรือสัญชาติไทยที่ไดรับใบอนุญาตใชเรือประเภทใชทําการประมง
ซึ่งมีขนาดไมเกินสิบตันกรอส ซึ่งอยูในความครอบครองหรือควบคุมโดยผูมีใบอนุญาตทําการประมงพื้นบาน”
(2) การแกไขเพิ่มเติมมาตรา 32 แหงพระราชกําหนดประมง พ.ศ. 2558 โดยใชขอความวา “ผูใดจะ
ทําการประมงพื้นบานโดยใชเรือประมงพื้นบานหรือเครื่องมือที่มีขนาดหรือลักษณะตามที่อธิบดี ประกาศกํา หนด ตอง
ไดรับใบอนุญาตทําการประมงพื้นบานจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
การออกใบอนุญ าตตามวรรคหนึ่ง ตอ งระบุจํ านวนและประเภทเครื่อ งมื อ ทํ า การประมงที่ ได รั บ
อนุญาตใหใชทําการประมง พื้นที่การทําการประมง หรือเงื่อนไขอื่นใดที่จําเปน เพื่อใหสอดคลองกับแผนบริหารจัดการ
การประมง และในกรณีเปนการทําการประมงโดยใชเรือประมงพื้นบานตองระบุเลขทะเบียนเรือและเลขที่ใบอนุญาตใช
เรือไวในใบอนุญาตดวย”
(3) กรณีการออกกฎกระทรวงกําหนดใหเขตทะเลชายฝงในบริเวณใดมีระยะนับจากแนวชายฝงทะเล
ออกไปนอยหรือมากกวาสามไมลทะเล แตตองไมนอยกวาหนึ่งจุดหาไมลทะเลและไมเกินสิบสองไมลทะเล เพื่อประโยชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํานั้น ควรดําเนินการตามขอเสนอแนะขอที่ 3 และขอ 4 กอนโดยคํานึงถึงสิทธิชุมชน
เปนสําคัญ
นอกจากนี้ ควรจัดระบบกฎหมายเกี่ยวกับการประมงไวในฉบับเดียวกัน หรือมีการรวบรวมไวในที่เดียวกัน มี
การจัดหมวดหมูเพื่อ ใหงา ยตอการสืบ คนและการศึกษาทําความเขา ใจ ทั้งนี้ เพื่อให การบั งคั บใช กฎหมายเป นไปโดย
โปรงใส เปนธรรม และสรางความมั่นใจใหกับประชาชน ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหเจาหน าที่ข องรั ฐและประชาชน
ทั่วไปสามารถเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง
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การสรางสรรคลวดลายจากศิลปหัตถกรรม (โคระ) ของจําปาดะ
The Pattern Created from the Cempedak Fruit Handcraft Products (Khro)
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การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนาโดยใชวิธีการแบบผสม (mixed method) ระหวางวิธีการเชิงคุณภาพและ
วิธีการเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและสรางสรรคลวดลายจากศิลปหัตถกรรมของจําปาดะ
ผลวิ จัยพบวา ผูวิจัยไดนําการวิเคราะหลวดลายจากศิลปหั ตถกรรมของจํ าปาดะที่เรียกกั นว า โคระ โดยนํ า
ลักษณะเด นของวัสดุ คือ ทางมะพรา ว รูปแบบของลายสาน และผิวของจําปาดะ มาออกแบบลวดลายจากโคระเป น
จํานวน 5 ลาย แตเลือกใชเพียงลวดลายเดียว โดยยึดผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ นําลวดลายที่ไดมาออกแบบผลิตภัณฑ
โดยจัดทําเปน 3 ประเภทคือ 1) แบบเครื่องนุงหม 2) ผาเอนกประสงค 3) งานแฮนดเมค ในกระบวนการวิจัยขั้นนี้ผวู ิจัย
ไดออกแบบโดยใชภาพจําลอง (Simulation) และนําภาพรางของผลิตภัณฑที่ไดออกแบบสงใหประชาชนทั่วไปซึ่งเปนกลุม
ทํางานทั้งผูชายและผูหญิง จํา นวน 200 คน ประเมินความพึงพอใจ เพื่อนําเสนอผลการประเมินใหแกเจาของทุนวิจัย
สําหรับนําไปพัฒนาตอยอดจัดทําเปนผลิตภัณฑจริงสําหรับสงเสริมอาชีพใหแกคนชุมชน ผลการประเมินปรากฏอยูใน
เกณฑพึงพอใจมากที่สุด สวนผลิตภัณฑท่ไี ดรับความนิยมมากที่สุด คือ ชุดผามานพรอมเฟอรนิเจอร และชุดเครื่องนอน
คําสําคัญ: ลวดลาย, ศิลปหัตถกรรม, โคระ, จําปาดะ

Abstract

าวิท
ย

าลัย

This research was conducted by mixed method approach combining between qualitative and
quantitative methodology. The objectives of the research were designing and creating the pattern from
the Cempedak fruit handcraft products (Khro).
The research found that the pattern that was created by analyzing pattern of Cempedak fruit
handcraft product or Khro. The researcher had used the identities of Khro which were coconut leaves,
pattern style and Cempedak fruit rind to design 5 new patterns but only 1 pattern was chose from the
peer review. After that the researcher had designed 3 types of products which were clothes,
multipurpose fabrics and handmade crafts from the chosen pattern. The products were designed using
simulation technique then were evaluated by 200 working age people – both male and female. The
result showed that the products satisfaction was considered at a highest level and the most popular
products were a curtain set with furniture and a bedding set. The evaluation result can be continually
developed to a real product for supporting community career.
Keywords: Pattern, Handcraft, Khro, Cempedak fruit
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กรมทรัพยสินทางปญญา ไดออกประกาศเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ใหขึ้นทะเบียนจําปาดะสตูล เปนสิ่งบงชี้
ทางภู มิศาสตรหรือ GI เนื่องจากจําปาดะเปนไมผลประจํา จังหวัดสตูล มีการปลูกกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากมี
คนสํารวจพบตนจําปาดะใน อําเภอควนโดน มีอายุมากกวา 80 ป (สุรศักดิ์ สลีมีน, 2561) โดยรูปแบบของหัตถกรรมที่
เกี่ยวของกับจําปาดะ นั่นคือ โคระจําปาดะ ถือเปนเครื่องจักสานที่ใชหอหรือสวมผลไมจําพวกขนุนและจําปาดะ กระบวน
การทําโคระ เปนการสานขัดแบบงายโดยใชทางมะพราวเพียง 2 ทอน สานขัดกันไปจนเปนทรงกรวย รูปลักษณะของโคระ
ถือเปนภูมิปญญาชาวบานที่นําวัสดุอยางงายที่มีอยูในชุมชน และสงผลดีแกผลิตผลจําปาดะของชาวบานเพราะปองกัน
หนอนชอนไชผล โดยทั่วไปทําจากใบมะพราวสดหรือแหงก็ได ถาเปนใบแหงตองแชน้ํากอนหนึ่งคืน เพื่อใหใบคลี่สะดวก
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ตอการสาน การทําโคระเริ่มดวยเลือกทางมะพราวที่มีกานใบสมบูรณดีไมมีรอยฉีกขาดหรือมีแตนอย ตัดทางใหเปนทอน
ติดกานใบละ 2-5 กาน ขึ้นอยูกับความตองการ นําทอนที่ตัดแลวจํานวน 2 ทอน สานเขาดวยกัน โดยจับทอนทางมะพราว
ทั้งคูหันหนาเขากัน สานขึ้นเปนรูปทีละดานจนลายขัดครบใบมะพราว แลวพลิกไปสานดานตรงขามตอไป ขัดตอกตามวิธี
เดิมจนไดรูปคลายกรวย ปลายตอกทั้งสองของแตละทอนทางจะไปรวมอยูดา นเดี ยวกัน ขั ดตอกตามวิ ธีเดิมจนใกล สุด
ปลายตอกใบรวบปลายใบขัดเปนปม 2 ปม (สุภาคย อินทองคง, 2542)
จากเหตุผลขางตนหากนําหัตถกรรมโคระมาใชประโยชน โดยวิเคราะหลวดลายลักษณะเดนของวัสดุที่ใชใน
การทําโคระ รวมทั้งเลือกใชสีธรรมชาติจากโคระจะมีความนาสนใจมากและกระทําไดงาย เพราะผูวิจัยไดพิจารณารูปแบบ
ของโคระ หากนํามาออกแบบเปนลวดลายในการนําไปใชประโยชนในงานประเภทอื่นๆ คาดวาสามารถกระทําไดงายดวย
มีลักษณะรูปทรงเลขาคณิต ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ 1) สี่เหลี่ยมผืนผา ของลายสานของใบมะพราว 2) สี่เหลี่ยมจตุรัส
เปนลักษณะของชองเล็กๆ 3) วงกลม เปนลายขนาดเล็กและมีจุดกลมเล็กๆ ลอมรอบ อยูในสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งเปนลวดลาย
ของเปลือกจําปาดะ นอกจากนี้สีสันของลวดลายหากยึดลักษณะธรรมชาติของโคระ คือ สีเขียวเขมแซมดวยเขียวออนจาก
ใบมะพราวและลายของผิวจําปาดะจะเปนสีเหลือง ดวยเหตุนี้ผูวิจัยโคระจําปาดะมาใชในการออกแบบสรางสรรคลวดลาย
สํา หรับ นํามาพิมพผาในระบบดิจิทัล (digital printing) เพื่อนําไปผลิตเปนสินค า ประเภทตางๆ โดยเลือกจั ดทําเป น 3
ประเภท คือ 1) แบบเครื่องนุงหม 2) ผาเอนกประสงค 3) งานแฮนดเมค แตทั้งนี้ในกระบวนการวิจัยขั้นนี้ผูวิจัยไดออกแบบ
โดยใชภาพจําลอง (Simulation)

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อวิเคราะหลวดลายและสรางสรรคลวดลายจากหัตถกรรมโคระจําปาดะ
2. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑโดยการใชภาพจําลอง (Simulation)

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

าวิท
ย

าลัย

ในการวิจัยครั้งนี้เนนการสรางสรรคลวดลายจากโคระเพื่อนํามาใชป ระโยชน โดยผู วิจั ยไดใชวิธีการวิ จัยเชิง
คุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และการเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม โดยการจัดสนทนากลุม ทั้งนี้
ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้ ผูใหขอมูลสําคัญในการจัดสนทนากลุม เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 10 คน ในการจัดสนทนากลุมจํานวน 1 ครั้ง เพื่อหา
แนวทางในการนําโคระไปจัดทําเปนผลิตภัณฑในรูปแบบใดที่สามารถดึงความนาสนใจ มีเอกลักษณและสรางมูลคา ดังนี้
1.1 กลุมผูรู ไดแก ชาวสวนจําปาดะ จํานวน 3 คน
1.2 กลุมนักวิชาการ จํานวน 2 คน
1.3 กลุมผูใหขอมูลทั่วไป ไดแก ผูประกอบการ นักออกแบบผลิตภัณฑ จํานวน 5 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 แบบสํารวจเบื้องตน เพื่อการสํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับจําปาดะ
2.2 แนวทางสนทนากลุม (Focused group guideline) เพื่อรับฟงขอเสนอแนะจากกลุมผูรู กลุมนักวิชาการ
และกลุมผูใหขอมูลทั่วไป เพื่อนําเสนอแนวคิดในการนําหัตถกรรมจากจําปาดะไปใชประโยชน
2.3 แบบประเมินการออกแบบลวดลายจากโคระผูทรงคุณวุฒิ 3 คน
2.4 แบบประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ จากประชาชนทั่วไป อาทิ ชาวบาน กลุมคนทํางาน ผูประกอบการ
นักออกแบบ นักทองเที่ยว จํานวน 200 คน
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยการนําขอมูลที่ไดจาก
การเก็บ รวบรวมจากเอกสาร มาเปนขอมูลเบื้องต นเพื่อ ใหผูวิจั ยไดนํา มาออกแบบรู ป แบบของการนํ า หั ตถกรรมจาก
จําปาดะ คือ การออกแบบลวดลายจากโคระ และนําไปพัฒนาเปนงานผา เพื่อนําไปใชประโยชนในงานดานตางๆ ทั้งนี้
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอผลวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดวยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห (Descriptive analysis) และมีภาพประกอบบางตอน นอกจากนี้ยังนําเสนอถึงผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับ
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จากการศึกษาวิจัย แลวนํามาสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก ตามกระบวนการศึกษาวิจัย
ตอไป

ผลการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

ผูวิจัยไดแยกประเด็นการศึกษาออกเปน 1) ผลการวิเคระหลวดลาย 2) การออกแบบผลิตภัณฑ สรุปไดดังนี้
1. ผลการวิเคระหลวดลายจากลักษณะเด นของวัสดุ คือ ทางมะพรา ว วิธี การสาน และหนามของจํ าปาดะ
ซึ่งผูออกแบบไดวางแนวทางการทํางาน คือ พื้นถิ่นรวมสมัย โดยสามารถคลี่คลาย เปนผลงานการออกแบบลวดลายจาก
โคระเปนจํานวน 5 ลาย ดังนี้ โดยผูวิจัยนําขอมูลดานการออกแบบลวดลาย ทั้ง 5 ลวดลาย ที่กลาวไวขางตนสงใหผูทรง
คุณวุฒิดานการออกแบบ จากอาจารยหลักสูตรออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 3
ทาน ไดแก 1. ผศ.ศศิธร วิศพันธุ 2. ดร.พีรพงษ พันธะศรี 3. อาจารยวงศวรุตม อินตะนัย ซึ่งผูวิจัยไดยึดผลการประเมิน
ลวดลายของผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบโดยนําลวดลายที่ไดคะแนนรวมสูงสุด โดยมีการคลี่คลายจากใบมะพร า ว
ลายสาน และเปลือกของจําปาดะ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การคลี่คลายจากใบมะพราว ลายสาน และเปลือกของจําปาดะ

มห

าวิท
ย

าลัย

เมื่อไดลวดลายที่ผานการประเมินของผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบ ผูวิจัยไดนํามาใชลงสีโดยไดเลือกใชสีโดย
เนนสีตัวโคระจากทางมะพราวคือ (1) สีเขี ยวเขมของใบ และ (2) ที่กานของใบมะพร าวจะเปนสี เขียวออน (3) เปลือก
จํา ปาดะมีลักษณะสีเหลือ ง ซึ่งสอดคลอ งกับทฤษฎีสีข อง Kobayashi สีเหลื อง สีเขี ยว : ดูสดใส มี ชีวิตชีวาเป นวัยรุ น
(กําธร เกิดทิพย, สัมภาษณ วันที่ 15 กันยายน 2562) ปรากฏสีของลวดลาย ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การเลือกใชสีในลวดลาย
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ภาพประกอบดานหนา

ภาพประกอบดานหลัง

ราช
ภัฏ
รำไ

รายละเอียด
เสื้ อ บุ รุ ษ ลั ก ษณะเสื้ อ เชิ้ต แขนสั้น
แบบลายทั้งตัว

พพ

ตารางที่ 1 แจกแจงรูปแบบของเสื้อบุรุษ และสตรี

รรณ
ี

2. การออกแบบผลิตภัณฑ ผูวิจัยไดออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑที่ไดจากลวดลายโคระจําปาดะ โดยจัดทําเปน 3
ประเภท คือ 1) แบบเครื่องนุงหม 2) ผาเอนกประสงค 3) งานแฮนดเมค ในกระบวนการวิจัยขั้นนี้ผูวิจัยไดออกแบบโดยใช
ภาพจําลอง (Simulation) สรุปผลการออกแบบจําแนกไดดังนี้
1. ประเภทนุงหม
1.1 เสื้อบุรษุ และสตรี โดยจะมีแบบลายเต็มตัว และแบบมีลายที่ปก กระเปา สาบเสื้อ และปลายแขน

เสื้ อ บุ รุ ษ ลั ก ษณะเสื้ อ เชิ้ต แขนสั้น
แบบตกแตงลายที่ปกและกระเปา

าลัย

เสื้ อ สตรี ลักษณะเสื้ อ เชิ้ตแขนยาว
แบบลายทั้งตัว

มห

าวิท
ย

เสื้ อ สตรี ลักษณะเสื้ อ เชิ้ตแขนยาว
แบบตกแตงลายที่ปก สาบเสื้อ และ
ปลายมือ
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พพ

รรณ
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1.2 ผาคลุมไหล ลักษณะผาสี่เหลี่ยมผืนผามีขนาดใหญ เพื่อสามารถนําไปประยุกตเปนผาพันคอ ผาผูกเอว
และผาโพกศีรษะเพื่อความสุภาพหรือเพื่อความสวยงาม ลักษณะคลายกับผาพันคอแฟชั่นที่สามารถนําคลุมผมของผูหญิง
มุสลิมที่เรียกวา Hijab ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ผาคลุมไหล

มห

าวิท
ย

าลัย

2. ประเภทผาเอนกประสงค ผูวิจัยไดออกแบบผลิตภัณฑประเภทผาเอนกประสงค โดยจัดทําเปนผาผืนใหญ
สําหรับประยุกตใชในงานอื่นๆ อาทิ ผามาน ชุดเฟอรนิเจอร ชุดเครื่องนอน ดังภาพที่ 4-5

ภาพที่ 4 ผามานเขาชุดเฟอรนิเจอร
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพที่ 5 ชุดเครื่องนอน

าลัย

3. งานแฮนดเมค เปนงานที่ออกแบบเพื่อสามารถสรางเปนสินคาที่ระลึกได ผูวิจัยไดออกแบบผลิตภัณฑ ไดแก
หมอนอิง กระเปา เคสโทรศัพทมือถือ ดังภาพที่ 6-8
3.1 หมอนอิง เปนหมอนที่สามารถใชสําหรับโซฟา เตียงนอน หรืออารมแชร ขึ้นอยูตามความพอใจของผูใช

ภาพที่ 6 หมอนอิง

มห

าวิท
ย

3.2 กระเปา ผูวิจัยไดออกแบบผลิตภัณฑประเภทกระเปา 3 รูปแบบ ถือ กระเปาถือสตรี กระเปาใสเอกสาร
และกระเปาใสเหรียญ

ภาพที่ 7 กระเปา
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3.3 เคสโทรศัพทมือถือ ถือเปนการนําลวดลายไปจัดผลิตปริ๊นลงสติ๊กเกอร เพื่อจัดทําเปนเคสโทรศัพทมือถือ

ภาพที่ 8 เคสโทรศัพทมือถือ (ผูวิจัย)

าลัย
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ผูวิจัยไดนํารูปแบบของผลิตภัณฑท่ีไดออกแบบทั้งหมดประเมินความพึงพอใจ โดยสงใหประชาชนทั่วไป กลุม
คนทํางาน ชาวบาน ผูประกอบการ นักออกแบบ นักทองเที่ยว เพื่อนําเสนอผลการประเมินใหแกเจาของทุนเพื่อนําไป
พัฒนาตอยอดจัดทําเปนผลิตภัณฑจริงสําหรับสงเสริมอาชีพใหแกคนชุมชน
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑที่พัฒนามาจากลวดลายของโคระ
จําปาดะ ปรากฏคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชเกณฑในการพิจารณา 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย
ระดับ 0 หมายถึง ระดับความพึงพอใจไมสามารถประเมินได
การวิเคราะหขอมูลซึ่งในการการสรุปเปนระดับความพึงพอใจนั้นผูวิจัยคิดคะแนนเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ ไปเทียบ
กับคะแนนของคุณภาพที่มี 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
3.51 – 4.00
หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
2.51 - 3.50
หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
1.51 - 2.50
หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
0.51 - 1.50
หมายถึง มีความพึงพอใจนอยมาก
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
0.00 - 0.50
หมายถึง ไมมคี วามพึงพอใจเลย
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑที่พัฒนา
มาจากลวดลายของโคระจําปาดะ
รายละเอียด

มห

าวิท
ย

1. ลวดลายมีความเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑประเภทเสื้อบุรษุ สตรี
2. ลวดลายมีความเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑประเภท ผาคลุมไหล
3. ลวดลายมีความเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑประเภทกระเปา
4. ลวดลายมีความเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑประเภทเฟอรนิเจอร ผามาน
และหมอนอิง
5. ลวดลายมีความเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑประเภท ชุดเครื่องนอน
6. ลวดลายมีความเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑประเภท เคสโทรศัพทมือถือ
7. การประยุกตลวดลายจากโคระจําปาดะ มีความชัดเจน และดูเปนสากล
8. การจัดวางลายมีความเหมาะสม สวยงาม และเปนเอกลักษณ
9. รูปแบบลวดลายมีความแปลกใหม สวยงาม และเปนเอกลักษณของโคระ

คะแนน
เฉลี่ย
3.61
3.83
3.77
3.85

0.65
0.41
0.49
0.36

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.86
3.56
3.69
3.68
3.71

0.37
0.74
0.55
0.58
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

S.D.
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10. ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑที่นําเอกลักษณของโคระมาใชในการออกแบบ
ลวดลาย
รวม

คะแนน
เฉลี่ย
3.71

0.50

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด

3.73

0.12

มากที่สุด

S.D.
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รายละเอียด

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

ผลสรุปคะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑที่พัฒนา
มาจากลวดลายของโคระจําปาดะ ซึ่งในแตละดานมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด หากพิจารณารายดาน พบวา ผลิตภัณฑ
ประเภทชุดเครื่องมีคาคะแนนมากที่สุด รองลงมาคือ ผลิตภัณฑประเภทเฟอรนิเจอร ผามาน และหมอนอิง นอกจากนี้
ขอเสนอแนะ จากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชื่นชมในความสวยงามและความลงตัวของผลิตภัณฑ ยังมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ผลิตภัณฑประเภทเสื้อ ควรลดขนาดของลวดลาย
2. ผลิตภัณฑประเภทผาคลุมไหล ควรแทรกสีพื้น สลับกับลายผาบาง
3. ควรนําสีอื่นๆ มาใชในออกแบบผลิตภัณฑ
ผลจากการวิเคราะหขอมูล พบวา ระดับความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑที่พัฒนามาจาก
ลวดลายของโคระจําปาดะ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดอยู ในเกณฑมีคุณภาพมากที่สุด มีคา คะแนนเฉลี่ย 3.73
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 ถือเปนการนําหัตถกรรมจําปาดะมาพัฒนาเปนลวดลายพรอมออกแบบผลิตภัณฑใหเปนที่
ชื่นชอบและยอมรับของคนจํานวนมาก

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

าลัย

ผูวิจัยไดนําการวิเคราะหลวดลาย จากลักษณะเดนของวัสดุคอื ทางมะพราว วิธีการสาน และหนามของจําปาดะ
ซึ่งผูออกแบบไดวางแนวทางการทํางาน คือ พื้นถิ่นรวมสมัย โดยสามารถคลี่คลาย เปนผลงานการออกแบบลวดลายจาก
โคระเปนจํานวน 5 ลาย แตเลือกมาใชเพียงลวดลายเดียวโดยยึดผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ซึ่งลวดลายที่
ไดรับคะแนนสูงที่สุด ถือเปนลวดลายที่แสดงถึงเอกลักษณของโคระจําปาดะไดชัดมากที่สุด ผูวิจัยนําลายทางมะพราวและ
ลายผิวของจํ าปาดะ มาผสมผสานกันไดอ ยางลงตัว และได เลือกใชสีเขี ยวของใบมะพร า วสด และสีเหลืองจากเปลื อก
จําปาดะ เมื่อไดคัดสรรลวดลายแลว ผูวิจัยไดมีการออกแบบผลิตภัณฑที่ได จากลวดลายโคระจําปาดะ โดยจัดทําเปน 3
ประเภท คือ 1) แบบเครื่องนุงหม 2) ผาเอนกประสงค 3) งานแฮนดเมค ในกระบวนการวิจัยขั้นนี้ผูวิจัยไดออกแบบโดยใช
ภาพจําลอง (Simulation) สรุปผลการออกแบบจําแนกไดดังนี้
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑท่ีพัฒนามาจากลวดลายของโคระ
จําปาดะ ปรากฏคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึ งพอใจตอรูปแบบผลิ ตภัณฑ ท่ีพัฒนามาจาก
ลวดลายของโคระจําปาดะซึ่งแตละดานอยูในระดับเกณฑมากที่สุด โดยเฉพาะผลิตภัณฑประเภทชุดเครื่องนอน รองลงมา
คือ ผลิตภัณฑประเภทเฟอรนิเจอร ผามาน และหมอนอิง สวนผลิตภัณฑประเภทเคสโทรศัพทมือถือ มีความพึงพอใจนอย
กวาประเภทอื่นๆ แตผลการประเมินก็คงอยูในเกณฑมากที่สุด นอกจากนี้ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ชื่นชมในความสวยงามและความลงตัวของผลิตภัณฑ ยังมีขอเสนอแนะดังนี้ 1) ผลิตภัณฑประเภทเสื้อ ควรลดขนาดของ
ลวดลาย 2) ผลิตภัณฑประเภทผาคลุมไหล ควรแทรกสีพื้น สลับกับลายผาบาง และ 3) ควรออกแบบสีอื่นๆ ดวย
ผลการวิเคราะหโคระเพื่อ นํามาออกแบบเปนลวดลายในการนําไปใชประโยชนในงานประเภทอื่นๆ ลั กษณะ
รูปทรงของการสรางสรรค จะเปนในลักษณะของรูปทรงเลขาคณิต ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ 1) สี่เหลี่ยมผืนผา แต
ตองการไดทําใหมีความโคงมนเพื่อเรียวแบบลักษณะของลายสานของใบมะพราว 2) สี่เหลี่ยมจัตุรัส เปนการทําใหเปนชอง
เล็กๆ เมื่อพิจารณาลักษณะของโคระจําปาดะลายนี้เปนชองวางของลายขัดที่เผยเห็นผิวของจําปาดะ 3) วงกลม เปนลาย
ขนาดเล็กและมีจุดกลมเล็กๆ ลอมรอบ อยูในสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลักษณะเปนการเสนอลวดลายของเปลือกจําปาดะ ลักษณะ
ของลวดลายที่กลาวขางตนคือสื่อถึงโคระจําปาดะที่เปนเอกลักษณของชาวสตูล ผูวิจัยไดออกแบบลวดลายเพื่อใหคงความ
เปนโคระ เก็บรายละเอียดทุกจุดทั้งรูปรางของลายขัดใบมะพราว และเปลือกผิวของจําปาดะ แมแตสีสันของลวดลายก็ยึด
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ขอเสนอแนะการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

ลักษณะธรรมชาติของโคระและจําปาดะ คือ สวนของลายขัดใบมะพราวสีเขียวเขมแซมดวยเขียวออน และลายของผิว
จําปาดะจะเปนสีเหลือง กลาวไดวาเปนการออกแบบสรางสรรคลวดลายจากโคระไดอยางลงตัวไมผิดธรรมชาติ
เมื่อพิจารณาการใชรูปทรงเลขาคณิตในการออกแบบ ซึ่งเปนลวดลายพื้นฐานและปรากฏในงานลวดลายทุก
ประเภท ทั้งนี้มีนักวิชาการหลายทานไดศึกษาและวิเคราะห ลวดลายตางๆ จํานวนมาก ไดแก จิราพร จันทนินทร และ
คณะ (2555) ไดพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑผาทอ โดยการประยุกตลวดลายฉลุปดทองเสาพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ไดวิเคราะหลวดลายฉลุปดทองเสาพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
พิษณุโลก ประกอบดวย 5 ลาย คือ ลายหนากระดานลูกฟก ลายประจํายามกามปู ลายเชิงกรวย ลายบัวคว่ํา-บัวหงาน
และลายพุมข าวบิณฑหนา สิงหขบ ซึ่งลายทั้หมดนี้มีความสอดคลองกั นในรูปแบบที่ อยู ในกรอบรู ปทรงเลขาคณิต คื อ
ทรงสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน และทรงกรวย นอกจากนี้ รจนา จันทราสา และคณะ (2553) ได
ศึกษาและพัฒนาเอกลักษณลวดลายบานเชียงเพื่อประยุกตใชกับผลิตภัณฑผาแปรรูปเพนทบาติก เพื่อพัฒนารูปแบบเปน
ผลิตภัณฑหัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานีไดวิเคราะหลาดลายเอกลักษณบานเชียงที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
ผาแปรรูปเพนทบาติกซึ่งผูวิจัยไดเก็บตัวอยางลวดลายที่สื่อถึงเอกลักษณบานเชียงมากที่สุดคือลายขดกนหอยและมาพัฒนา
ใหมีความสากลมากขึ้น
เมื่อพิจารณาการนําสิ่งตางๆ ที่เปนเอกลักษณของชุมชนมาใชในการออกแบบลวดลายเชนเดียวกับที่ผูวิจัยนํา
โคระจําปาดะมาออกแบบลวดลายนั้น มีนักวิชาการไดสิ่งรอบๆ ตัว มาใชออกแบบลวดลายเพื่อจัดทําผลิตภัณฑรูปแบบ
ตางๆ ดวยเชนกัน เชน ภัทรานิษฐ สิทธินพพันธ และคณะ (2557) ไดศึกษาการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑตนแบบผามัด
ยอมดวยการยอมจากสีธรรมชาติ โดยนําลวดลายของสมุนไพรไทย ดอกไมไทย ขนมไทย วาวไทย และอัญมณีไทยมาเปน
จุดหลักของการออกแบบโดยชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของพืชพันธุไทยที่หลายหลากชนิด การละเลนดั้งเดิม

าลัย

1. หนวยงานที่เกี่ยวของไดนําผลของการออกแบบลวดลายและผลิตภัณฑไปพัฒนาตอยอดเปนสินคาเพื่อเพิ่มมูลคา
2. กลุมบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําแนวคิดของการนําเอกลักษณทองถิ่น มาออกแบบออกแบบ
เปนลวดลายเพื่อนําไปใชในงานดานอื่นๆ
3. นักออกแบบควรนําเอกลักษณของชุมชนมาพัฒนาตอยอดลวดลายเพื่ อสรางสินคาที่หลากหลาย สามารถ
สรางแบรนดใหกับชุมชนได
4. ในการทําวิจัยครั้งตอไป นักวิจัยควรนําเอกลักษณของทองถิ่นมาจัดทําผลงานดานลวดลายเพื่อออกแบบเปน
ผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแนวคิด หลักการ สภาพปญหา สาระสําคัญของการประกันสังคมในสวน
ที่เกี่ยวกับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพตามกฎหมายประกันสังคม และ 2) ศึกษาและคนความาตรการทางกฎหมายมา
ใชเปนแนวทางสําหรับการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันตน กรณีชราภาพตามกฎหมายประกันสังคม
ใหเหมาะสม ชัดเจนและเปนธรรม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ ยนแปลงไป ซึ่งวิธีดําเนิน
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงเอกสารทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ รวมทั้งปญหาการเบิกสิทธิประโยชนทดแทน
ชราภาพตามกฎหมายประกันสังคมของผูประกันตนเฉพาะในเขตพื้นที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 7 ไดแก
เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตราษฎรบูรณะ และเขตทุงครุ
จากการศึกษาพบวา การประกันชราภาพเปนการสรางหลักประกันเพื่อคุมครองรายไดของผูประกันตน ที่ได
ทํางานมาเปนเวลานาน และตองสูญเสียรายไดหรือรายไดลดลงเพราะความสามารถในการทํางานลดลงเนื่องจากความ
ชรา ซึ่งเปนเหตุแหงการเดือดรอนและกระทบกระเทือนรายไดในการยังชีพ โดยการดําเนินการใหผูสูงอายุสามารถดํารง
ชีวิตในมาตรฐานที่เหมาะสม โดยการจัดใหมีบํานาญเลี้ยงชีพเพื่อจะไดใชชีวิตบั้นปลายอย างปกติ สุข ถึงแมว ากองทุน
ประกันสัง คมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กําหนดสิทธิประโยชน ของลูกจ างไว ถึง 7 กรณี ซึ่งถื อเปนสิ ทธิ
ประโยชนที่มีความจําเปนและสําคัญในการดํารงชีวิตของลูกจางก็ตาม แตในทางปฏิบัติยังพบวาการเบิกจายสิทธิประโยชน
ของผูประกันตนกรณีชราภาพนั้นยังคงมีปญหาและเงื่อนไขในการเบิกจายอยูไมนอยไมวาจะเปนในเรื่องของ 1) ขอจํากัดใน
การรับบําเหน็จหรือบํานาญ ผูประกันตนไมมีสิทธิที่จะเลือกแตถูกกําหนดไวดวยผลของกฎหมาย 2) เรื่องของอายุในการ
รับ ประโยชนกรณีชราภาพนอกจากตองมีอายุ 55 ปบริบูรณและตองไมเปนผูประกั นตนแลว ถึ งจะมีสิท ธิรับประโยชน
ทดแทนกรณีชราภาพ นั่นหมายความวา หากผูประกันตนมีอายุครบ 55 ปบริบูรณแลว แตยังทํางานอยูถาหากอยากไดรับ
เงินบําเหน็จบํานาญชราภาพจะตองลาออกจากการทํางานเสียกอน และหากลาออกจากการเปนผู ประกันเพื่อรับสิท ธิ
ประโยชนกรณีชราภาพดังกลาวแลว จะไมมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตอ อยางเชน กองทุนบําเหน็จบํานาญ และ 3) การ
จายเงินชราภาพกรณีบํานาญยังมีจํานวนที่นอยไป หากเทียบกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุง
แกไขกฎหมายประกันสังคมในเรื่องของการกําหนดสิทธิประโยชนและเงื่อนไขในการรับบําเหน็จบํานาญชราภาพ ดังนี้
1) ผูประกันตนควรมีสิทธิที่จะเลือกวาจะรับบําเหน็จหรือบํานาญชราภาพ หากผูประกันตนที่เลือกรับบํานาญชราภาพควร
มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลตอไป 2) เรื่องของอายุในการรับบําเหน็จบํานาญชราภาพควรมีการแกไขใหเปนไปตาม
เงื่อนไขในเรื่องการเกษียณอายุการทํางานดวย เพื่อไมใหเกิดชองวางใหผูที่อยากไดรับเงินบําเหน็จบํานาญชราภาพลาออก
จากงานเพื่อมารับเงินดังกลาว ทั้งที่ยังคงทํางานอยู และ 3) ควรมีการเพิ่มเงินบํานาญกรณีชราภาพขึ้น เพื่อใหพอเพียงตอ
การดํารงชีพ และสภาพเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน
คําสําคัญ: กฎหมายประกันสังคม, ประกันชราภาพ, บําเหน็จ, บํานาญ
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The objectives of this research are to 1) study the notions, principles, problems, and main
content of social security which related to old age compensation benefits under Social Security Law
and 2) to study and in-dept legal measures research in order to be the guidance for the appropriate,
clear, and justified development of the law relating to old age case of an insured person under Social
Security Law, regarding social and economical changing conditions The methodology of the research is
based documrntory research boyh domestic and international information, including problems on old
age compensation benefit claims under Social Security Law of insured persons only in area 7 of Social
Security Bangkok Office which includes Khet Bang Bon, Khet Bang Khun Thian, Khet Chom Thong, Khet
Ratburana, and Khet Thung Khru.
The findings have showed that old age social security is the guarantee for insured persons who
have worked for long time and their incomes are lost or declined because of the decreasing of working
ability level resulted from old age. This is the reason for the troubles and income disruption in life
sustain must. The solution is to provide appropriate standard of living for old age with pension benefits
for their happy and peaceful lives. Although The Social Security Fund (SSF) under the Social Security
Act B. E. 2533 has determined 7 causes of employee’s benefits which are considered basic and
necessary for their lives, the claims of insured person for old age practically face with numerous
problems and limitations. These problems and limitations are 1) limitations in pension claims which an
insured person has no right to choose, the benefits is set according to effects of law 2) the age for old
age compensation benefits must not only be 55 but must not be an insured person in order to have
right on old age compensation benefits, in other words, if an insured person is 55 years old already but
he/ she is still working, to get pension, he/ she has to resign from his/ her work. Moreover, if he/ she
resigns from his/her work for pension benefits, he/she will have no right for continuing nursing, like
pension fund, and 3) old age pension is still an insufficient amount of money regarding the recent
economical state. Consequently, there should be the development of social security law about setting
benefits and conditions for old age pension claims which includes 1) an insured person should have
the right to choose either whole-paid pension or monthly pension, if he/she chooses monthly pension,
he/she should have right for continuity health care2) the age for pension should be adjusted to conform
to the conditions of retirement in order to prevent the gap of the person who resign from work, during
working, on purpose of pension, and 3) there should be an increase in pension which is suitable for life
sustaining in recent economical state.
Keywords: social security law, old age social security, whole-paid pension, monthly pension
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มห

การประกันชราภาพ นับ วาเปนการสรางหลักประกันเพื่อคุมครองรายไดของผูประกั นตน ที่ไดทํ างานมาเป น
เวลานาน และตองสูญเสียรายไดหรือรายไดลดลงเพราะความสามารถในการทํางานลดลงเนื่องจากความชรา ซึ่งเปนเหตุ
แหงการเดือดรอน และกระทบกระเทือนรายไดในการยังชีพ โดยการดําเนินการใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตในมาตรฐาน
ที่เหมาะสม โดยการจัดใหมีบํานาญเลี้ยงชีพเพื่อจะไดใชชีวิตบั้นปลายอยางปกติสุข (วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม, 2557)
ถึงแมวากองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กําหนดสิทธิประโยชนของลูกจางไวถึง 7 กรณี
ซึ่งถือเปนสิทธิประโยชนที่มีความจําเปนและสําคัญในการดํารงชีวิตของลูกจางก็ตาม แตในทางปฏิบัติยังพบวาการเบิกจาย
สิทธิประโยชนของผูประกันตนกรณีชราภาพนั้นยังคงมีปญหาและเงื่อนไขในการเบิกจายอยูไมนอยไมวาจะเปนในเรื่องของ
1) ขอจํากัดในการรับบําเหน็จหรือบํานาญ ผูประกันตนไมมีสิทธิที่จะเลือกแตถูกกําหนดไวดวยผลของกฎหมาย 2) เรื่อง
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ของอายุในการรับประโยชนกรณีชราภาพนอกจะตองมีอายุ 55 ปบริบูรณและตองไมเปนผูประกันตนแลวถึงจะมีสิทธิรับ
ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ นั่นหมายความวาหากผูประกันตนมีอายุครบ 55 ปบริบูรณแลว แตยังทํางานอยูถาหาก
อยากไดรับเงินบําเหน็จบํานาญชราภาพจะตองลาออกจากการทํางานเสียกอน และหากลาออกจากการเปนผูประกันตน
เพื่อรับสิทธิประโยชนกรณีชราภาพดังกลาวแลว จะไมมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตอ และ 3) การจายเงินชราภาพกรณี
บํานาญยังมีจํานวนที่นอยไป หากเทียบกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันที่มีคาครองชีพคอนขางสูง ไมเปนไปตามหลักการ
หรือวัตถุประสงคของการประกันสังคมกรณีชราภาพขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ที่ตองการใหผูประกันตน
ที่เขาสูวัยชราสามารถดํารงชีวิตในระดับมาตรฐานที่ไมแตกตางจากชวงกอน (รักษศักดิ์ โชติชัยสถิต, 2560)

วัตถุประสงคของการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

1) เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ สภาพปญหา สาระสําคัญของการประกันสังคมในสวนที่เกี่ยวกับประโยชน ทดแทน
กรณีชราภาพตามกฎหมายประกันสังคม
2) ศึกษาและคนความาตรการทางกฎหมายมาใชเปนแนวทางสําหรับการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การประกันตน กรณีชราภาพตามกฎหมายประกันสังคมใหเหมาะสม ชัดเจน และเปนธรรม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
วิธีดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงเอกสารดานกฎหมายทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ รวมผลการ
สํารวจ การทําประชาพิจารณของผูประกันตน รวมทั้งปญหาการเบิกสิทธิประโยชนทดแทนชราภาพตามกฎหมายประกัน
สังคมของผูประกันตนโดยรวบรวมขอมูลในเขตพื้นที่สํานักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 7 ไดแก เขตบางบอน
เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตราษฎรบูรณะ และเขตทุงครุ

ผลการวิจัย

าลัย

จากการศึกษาพบวา ผูประกันตนที่มีอายุ 55 ปบริบูรณ สวนใหญยังคงทํางานอยูจึงไมสามารถขอรับบําเหน็จ
บํานาญชราภาพได และสวนใหญที่มีสิทธิรับเงินกรณีชราภาพตอนที่ออกจากงานแลวจะรับเปนบํานาญชราภาพและไมมี
สิทธิในการรักษาพยาบาลตอซึ่งผูประกันตนบางคนยังคงตองการไดรับสิทธิในการรักษาพยาบาลตอไป นอกจากนี้ยังพบวา
เงินบํานาญชราภาพที่ไดรับในแตละเดือนยังมีจํานวนที่นอ ยหากเทียบกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันและผูประกันตนบาง
คนตองการเลือกที่จะรับเงินชราภาพเปนบําเหน็จชราภาพมากกวาเพื่อนําเงินที่ไดไปลงทุนในการดํารงชีพตอไปภายหลังที่
ออกจากงาน ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวเปนการรวบรวมขอมูลของผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ โดยเก็บ
ขอมูลจากผูประกันตนที่มาขอรับสิทธิประโยชนในเขตพื้นที่ 7

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

สิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติป ระกันสั งคม พ.ศ. 2533 มีถึง 7 กรณี ได แก กรณีเจ็บป ว ยหรื อประสบ
อันตรายอันไมเนื่องจากการทํางาน คลอดบุตร สงเคราะหบุตร วางงาน ทุพพลภาพ ชราภาพ และเสียชีวิต แตสิทธิประโยชน
กรณีชราภาพยังคงมีปญหาและเงื่อนไขที่ตองแกไข
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา ผูประกันตนที่มีอายุ 55 ปบริบูรณ ยังอยูในชวงทํางานและตองเปนผูประตนอยูจึง
ไมเขาหลักเกณฑในการขอรับสิทธิประโยชนทดแทนกรณีชราภาพได นอกจากนี้ผปู ระกันที่เขาเงื่อนไขดังกลาวขางตนจะ
สงเงินสมทบเกินกวา 180 งวดขึ้นไป จึงไดรบั สิทธิประโยชนกรณีชราภาพในรูปแบบของบํานาญซึ่งจะไดรับในอัตรา 20%
ของคาจางเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดทาย โดยคํานวณจากคาจางสูงสุดที่ 15,000 บาทเทานั้น ซึ่งเปนอัตราที่นอยหากเทียบกับ
คาครองชีพในปจจุบัน ควรมีการปรับฐานในการคํานวณคาจางจาก 15,000 บาท เปน 20,000 ซึ่งจะทําใหผปู ระกันตนไดรับ
เงินบําเหน็จบํานาญมากขึ้นนอกจากนี้ยังคงพบวา ผูประกันตนที่ไดรับบํานาญชราภาพยังคงตองการมีสิทธิในการรักษา
พยาบาลตอไป และบางสวนตองการเลือกที่จะรับเปนบําเหน็จมากกวา ดังนั้นควรมีการขยายอายุในการไดรับสิทธิประโยชน
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ทดแทนกรณีชราภาพใหสอดคลอ งกับ การทํา งานจากเดิม 55 ปบ ริบูรณ เปน 60 ป บริ บู รณ และควรเปดโอกาสให
ผูประกันตนมีสิทธิไดเลือกวาจะรับบําเหน็จหรือบํานาญชราภาพ หากผูประกันตนเลือกรับบํ านาญชราภาพควรมี สิทธิ
ไดรับการรักษาพยาบาลตอไป ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนการรวบรวมขอมูลจากผูประกันที่มีสิทธิรับประโยชนทดแทนชราภาพ
ในเขตพื้นที่ 7

ขอเสนอแนะการวิจัย

เอกสารอางอิง

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

ควรมีการปรับ ปรุงแกไขกฎหมายประกันสังคมในเรื่ องของการกํ าหนดสิ ทธิ ประโยชน และเงื่อนไขในการรับ
บําเหน็จบํานาญชราภาพ ดังนี้
1. ผูประกันตนควรมีสิทธิที่จะเลือกวาจะรับบํ าเหน็จหรือบํานาญชราภาพ หากผูประกั นตนที่ เลือกรับบํานาญ
ชราภาพควรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลตอไป
2. เรื่องของอายุในการรับบําเหน็จบํานาญชราภาพควรมีการแกไขใหเปนไปตามเงื่อนไขในเรื่องการเกษียณอายุ
จากการทํางานดวย เพื่อไมใหเกิดชองวางใหผูท่ีอยากไดรับ เงินบํา เหน็จบํ านาญชราภาพลาออกจากงานเพื่ อมารับ เงิ น
ดังกลาว ทั้งที่ยังคงทํางานอยู
3. ควรมีการเพิ่มเงินบํานาญกรณีชราภาพขึ้น เพื่อใหพอเพียงตอการดํารงชีพ และสภาพเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน
โดยการปรับอัตราในการนําสงเงินสมทบโดยการคํานวณจากฐานรายไดจากเดิม 15,000 บาท เปน 20,000 บาท เนื่องจาก
ปจจุบันอัตราคาจางไดมีการปรับขึ้นแลว ผูจบปริญญาตรีเงินเดือนก็เริ่มตนที่ 15,000 บาทแลว ยิ่งทํางานนานเงินเดือนยิ่ง
ตองเพิ่มมากขึ้น จะทําใหฐานในการคํานวณเงินชราภาพสูงขึ้น ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปรจะพบวา มีการ
จัดเก็บเงินสมทบในอัตราที่สูงเมื่อมีการจัดเก็บเงินสมทบสูงการจายเงินสมทบกรณีชราภาพก็สูงตามไปดวย
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ธีรวุฒิ แกวมาก
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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การสรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลง เรื่อง ขุนศรีศรัทธา
Creation a Song for “Khun Sri Sat Taa” the Musicals
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การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสรางสรรคมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลง เรื่อง ขุนศรีศรัทธา
ผลวิจัยพบวา ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหอัตลักษณของบทเพลงที่ใชในการแสดงโนรา มาประยุกตเพื่อสรางสรรคบทเพลง
ที่มีเนื้อหาบรรยายความรูสึกของ นางนวลทองสําลี หลังจากถูกเนรเทศใหออกจากเมือง โดยการลอยแพ ดวยสาเหตุวา
นางตั้งทองโดยไมทราบสาเหตุ สรางความอับอายใหกับพระยายสายฟาฟาด ผูเปนบิดา จนถูกเนรเทศ อัตลักษณบทเพลง
ที่ผูวิจัยเลือกนํามาใช คือ การนําทํานองทอนจบของเพลงพัดชามาเปนทอนขึ้นตนของเพลง และนําวิธีการขับกลอนโนรา
มาแทนการรองเลาเรื่อง โดยใหขึ้นตนดวยการเอื้อน คําวา “ออ...” แทนความเศราของตัวละคร และในสวนของดนตรี
ประกอบ จะใชวิธีการเลนวนซ้ําไปมา โดยสรางดนตรีจากรูปแบบของ หนาทับนาดชา มาเปนดนตรีประกอบระหวางขับ
กลอนเลาเรื่อง ซึ่งหลั งจากจบกลอนเลาเรื่อ ง ปจะบรรเลงเพลงพั ดชาทั้ งเพลง โดยมีดนตรีป ระกอบแบบเดิมบรรเลง
ประกอบ
คําสําคัญ: บทเพลงสําหรับละครเพลง, ละครเพลง, โนรา, การสรางสรรค

Abstract

บทนํา

าลัย

This research is creative research which aimed to create a Song for “Khun Sri Sat Taa” the
Musicals. The results revealed that the researcher analyze music’s Identities material from Nora Song.
And to develop a musical song which has a story about the feeling of Nang Nuan Thong Sam Lee after
she has been expelled from her city because she pregnant without husband. Her father felt so
embarrassed and sent her away. The new musicals song for “Khun Sri Sat Taa” the Musicals used
music’s Identities material from Nora Song that 1) Last melodies of Patcha Song for Intro. 2) The lyric
and melodies lyric develop from the traditional Nora song. And sing “Oor…” like a sadness feeling in
the beginning of the lyric. 3) Accompanying music is a loop song which was developed from Na Tab
Nad Cha’s Identities material. 4) Used Patcha Melodies at the end of the song
Keywords: Musical Song, Musicals, Nora, Creation
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ละครเพลงเปนรูปแบบการแสดงที่ไดรับความนิยมในยุคสมัยปจจุบัน ลักษณะของละครเพลงที่ทําการแสดงอยู
ในประเทศไทยปจจุบัน เปนละครเพลงที่ไดรับอิทธิพลจากละครเพลง(Musicals) ที่ทําการแสดงที่อเมริกา และในยุโรป
โดยในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ.2544-2559 มีการสรางสรรคละครเพลงในประเทศไทยทั้งหมด 30 เรื่อง ภายใตการ
ดําเนินการผลิตของทีมงานผูสรางทั้งหมด 11 บริษัทดวยกัน (ธีรวุฒิ แกวมาก, 2560: 238) โดยบริษัทที่สรางสรรคละคร
เพลง 4 บริษัทหลักๆ คือ บริษัท ซีเนริโอ จํากัด, บริษัท ดรีมบอกเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด, บริษัท โตะกลม จํากัด และ
บริษัท บีมิวสิคัล จํากัด ไดสรางคานิยมของการดูละครเพลงใหเกิดขึ้นประเทศไทย จนละครเพลงกลายเปนลักษณะการ
แสดงที่นาสนใจของสถาบันการศึกษา เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูและสรางประสบการณในการทํางานใหกับเด็ก และ
หนวยงานหลายๆ หนวยงานก็ใชสื่อทางดานละครเพลงในการสรางงานเฉพาะกิจที่แสดงออกถึงภาพลักษณของหนวยงาน
ใหกลุมลูกคาไดเขาใจ ละครเพลงจึงกลายเปนรูปแบบการแสดงใหมที่ไดรับความนิยมในประเทศไทย
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ลักษณะของการใชเพลงและดนตรีเปนสวนสําคัญที่สุดในการแสดงของละครเพลง ไดสอดคลองกับรูปแบบของ
การแสดงโนรา ศิลปะการแสดงพื้นบานของภาคใต ที่มีการรองเปนกลอน และมีดนตรีประกอบการรองและการรําเพื่อ
เล าเรื่อ งราวในระหวางแสดง ประกอบกับลักษณะการแสดงของละครเพลงและโนรา เนนการเลา เรื่องราว เพื่ อสร าง
ปฏิสัมพันธกับผูชมและการถายทอดเรื่องราวไปยังกับผูชม ในขณะที่วัฒนธรรมละครเพลงไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรม
การแสดงที่อยูอีกฟากนึงของโลก กับวัฒนธรรมโนรา ที่พัฒนามาจากการรูปแบบการแสดงในทองถิ่น แตทั้งสองวัฒนธรรม
กลับมีสวนที่คลายกันมาก อีกทั้งยังมีวัตถุประสงคของการแสดงเหมือนกัน คือ การสรางความบันเทิงใหกับผูชม
ผูวิจัยจึงมีแนวคิดนําเอา 2 วัฒนธรรมนี้มาผสมผสานกัน โดยสรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลงที่ใชรูปแบบ
ของวัฒนธรรมโนรา เพื่อเปนการสรางสรรคตอยอดวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เปนอัตลักษณของภาคใตใหเปนผลงานในรูปแบบ
ของการผสมผสานระหวางสองวัฒนธรรม หนึ่งคือวัฒนธรรมการแสดงโนราดั้งเดิมที่คงอยูซึ่งอัตลักษณ และอีกหนึ่งคือ
วัฒนธรรมการแสดงละครเพลงที่เปนกระแสใหมในประเทศไทย โดยสรางสรรคอยูบนแนวคิดของการอนุรักษวัฒนธรรม
โดยใชวิธีการตอยอดวัฒนธรรมดั้งเดิม เกิดเปนงานวิจัยชิ้นนี้ ที่ใชกระบวนการวิเคราะหวัฒนธรรมโนราเพื่อหาอัตลักษณ
และนํามาตอยอดในการสรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลง ที่เลาเรื่องราวของ “ขุนศรีศรัทธา” บรมครูผูใหกําเนิดการ
แสดงโนรา ตามตํานานประวัติโนราในภาคใต เพื่อเปนการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมในรูปแบบของการสรางสรรค
ผลงานชิ้นใหม ใหเกิดขึ้น และตอยอดผลงานใหเกิดเปนละครเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวั ติโนรา ในชื่อ ละครเพลงว า
“ขุนศรัทธา เดอะมิวสิคัล”

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อสรางสรรคบทเพลง สําหรับละครเพลง เรื่อง ขุนศรีศรัทธา

วิธีดําเนินการวิจัย
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การวิจัยชิ้นนีม้ ุงสรางสรรคเพลงสําหรับละครเพลง เรื่อง ขุนศรีศรัทธา โดยมีกระบวนในการทําวิจัย คือ การเก็บ
รวบรวมขอมูล, การกระทํากับขอมูล, การศึกษาและวิเคราะหขอมูล, กระบวนการสรางสรรคผลงาน และการนําเสนอ
ผลงาน
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บขอมูล โดยเนื้อหาของขอมูลที่มีความ
จําเปนสําหรับการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ บทเพลงโนรา และแนวคิดในการสรางสรรคเพลงสําหรับละครเพลง ซึ่ง
แบงกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 2 รูปแบบ คือ การเก็บขอมูลดานเอกสาร และงานภาคสนาม โดยกระบวนการ
เก็บขอมูลดานเอกสาร ผูวิจัยเก็บขอมูลจากเอกสาร ตํารา สิ่งพิมพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงภาพเคลื่อนไหว และ
ไฟลเสียงที่มีขอมูลเกี่ยวของ
สวนของงานภาคสนามผูวิจัยจะเก็บขอมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ โดยลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลรูปแบบ
การแสดงโนรา จากคณะโนราตางๆ และลงพื้นที่สัมภาษณผเู ชี่ยวชาญที่มีความรูเกี่ยวกับโนรา อาทิ อาจารยโอภาส อิสโม,
ผศ.ทัศนี ยา คัญทชา, มโนราหสายทิพย เสนหศิลป, อาจารยยุทธพงศ ชวยนาเขต และลงพื้นที่ เพื่อเก็ บขอมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการสรางสรรคละครเพลงในยุคสมัยปจจุบัน ณ โรงละครเมืองไทยรัชดาลัย และโรงละครสยามพิฆเนศ
การศึกษาและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห เพื่อใหไดขอมูลที่แสดงออกถึงอัตลักษณของบท
เพลงโนรา และแนวคิดที่เกี่ยวกับการสรางสรรคเพลงสําหรับละครเพลงในปจจุบัน โดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา
วิเคราะห (Descriptive analysis) และนําขอมูลมาสรางสรรค เปนบทเพลงสํา หรับ ละครเพลง เรื่อง ขุ นศรีศรั ทธา ซึ่ง
ผูวิจัยไดนําขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะหและกระบวนการสรางสรรคบทเพลงนําเสนอในชิ้นงานวิจัย และสรุปผล
การสรางสรรค รวมทั้งอภิปรายผลและนําเสนอขอเสนอแนะ ตามกระบวนการวิจัย

มห

ผลการวิจัย

ผูวิจัยไดแยกประเด็นการศึกษาออกเปน 1) ผลการวิเคราะหอัตลักษณของบทเพลงโนรา 2) สรางสรรคบทเพลง
สําหรับละครเพลง เรื่อง ขุนศรีศรัทธา สรุปไดดังนี้
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1. ผลการวิเคราะหอัตลักษณของบทเพลงโนรา
บทเพลงที่ใชในการแสดงโนรา แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1) บทเพลงที่เปนดนตรีลว น เชน เพลงโหมโรง
เพลงพัดชา เปนตน 2) บทเพลงที่ใชประกอบการรํา เชน การรําเพลงโค การรํานาดชา การรํานาดเร็ว เปนตน และ 3) บท
เพลงที่ใชประกอบการรอง เชน การวากลอนหลังมาน การทําบท เปนตน โดยทั้ง 3 ประเภท บรรเลงโดยเครื่องดนตรี
จํานวน 4 ชิ้น คือ ปโนรา กลองตุก ฆอง,ฉิ่ง และทับ ซึ่งบางวงอาจจะมีเครื่องคียบอรด หรือซอ รวมบรรเลงดวย
อัตลักษณที่เหมาะกับการนํามาสรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลง คือ ทวงทํานองปที่ใชในบทเพลง, หนาทับ
และจังหวะตางๆ, วิธีการขับกลอนที่ขึ้นตนดวยการเอื้อน “ออ...” และวิธีการขับกลอนทําบท โดยผูวิจัยไดเลือกอัตลักษณ
ที่นํามาใชในการตอยอดสรางสรรคบทเพลงสําหรับละคร ดังนี้
1.1 ทํานองเพลงพัดชา
เพลงพัดชา เปนเพลงที่ใชบรรเลงในชวงโหมโรงกอนการแสดง เปนเพลงชา สามารถใชบรรเลงบรรยาย
อารมณเศราอางวางได เครื่องดนตรีที่ใชในการบรรเลงคือ ป ลักษณะของเพลงพัดชา เปนเพลงทอนเดียว ที่ประกอบไป
ดวยทํานองยอย 6 ทํานอง ดังโนตเพลงที่ 1
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1.2 หนาทับนาดชา
มีจุดเดนอยูที่หนาทับ กับกลองตุกที่บรรเลงสอดคลองกันเปนจังหวะที่สม่ําเสมอวนไปเรื่อยๆ ตลอดเพลง
ในสวนที่เปนมารคสีเหลือง คือ ลูกเลนของการตีทบั ซึ่งอาจจะสามารถเพิ่มในบริเวณอื่นๆของเพลงได ขึ้นอยูกับลีลาของผู
บรรเลง
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1.3 วิธีการขับกลอนที่ข้นึ ตนดวยการเอื้อน “ออ...”
การขับกลอนโดยการขึ้นตนดวยการเอื้อน “ออ...” เปนเอกลักษณของการแสดงโนรา วัตถุประสงคในการ
เอื้อนเสียงดวยคําวา “ออ...” ก็เพื่อเทียบเสียงฆองคูกอนขับกลอน
2. การสรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลง เรื่อง ขุนศรีศรัทธา
ผูวิจัยไดเริ่มกระบวนการสรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลงโดยการศึกษาประวัติของโนราจากแหลงขอมูล
ตางๆ และสรุปเรื่องราวอยางยอ เพื่อใหเห็นภาพโครงเรื่องทั้งหมด หลังจากนั้นผูวิจัยก็ไดกําหนดตําแหนงที่จะเลาเรื่องโดย
ใชบทเพลง (Song Spotting) ซึ่งตําแหนงที่ผูวิจัยกําหนดไว คือ ชวงที่นางนวลทองสําลีโดนผูเปนแมของขุนศรีศรัทธาถูก
เนรเทศใหลอยแพออกจากเมือง
เรื่องราวตามประวัตศิ าสตรของการกําเนิดโนราเลาวา นางนวลทองสําลี พระธิดาของพระยาสายฟาฟาด ไดทอง
เพราะกินเกสรดอกบัว เรื่องทราบถึงพระยาสายฟาฟาด ทําใหถูกเนรเทศออกจากเมือง ซึ่งนอกจากนี้ บางประวัติเลาตาง
วานางลักลอบเลนชูกับนักดนตรีซึ่งเปนขาราชบริวารในวังจนตั้งทอง ซึ่งไดสรางความอับอายใหกับพระยาสายฟาฟาดผู
เปนบิดาจนตองถูกเนรเทศลอยแพออกจากเมือง (อุดม หนูทอง, 2533)
ขอมูลประวัติศาสตรทั้ง 2 ใหความเขาใจเรื่องราวที่ตางกัน ถาตามขอมูลประวัติศาสตรแรก จะทําใหเรื่องราว
เปนเรื่องมหัศจรรย สวนขอมูลประวัติอีกแหลงหนึ่ง จะเลาเรื่องราวที่มีความเปนวิถีชีวิตของมนุษยทั่วไปมากกวา แตการ
เลาเรื่องราวโดยขาดความมหัศจรรย อาจจะสงผลตอความเชื่อของคนพื้นถิ่น เพราะโนราเปนการแสดงที่มีความเกี่ยวของ
ความความเชื่อและพิธีกรรม การเลาเรื่องราวโดยไมคํานึงถึงขอมูลในสวนนี้อาจจะสรางปญหาใหเกิดขึ้นในอนาคต เชน
ทําใหคนไมเลื่อมใสศรัทธาในพิธีกรรมของโนรา
ผูวิจัยจึงกําหนดใหเนื้อหาของเพลง มีความเปนกลาง ไมไดเลาที่มาที่ไป แตจะใหบรรยายถึงความเศราโศกของ
นางนวลทองสําลี ตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ระหวางที่นางกําลังนั่งแพ เพื่อออกจากเมือง และการกาวผานความเศรา เพื่อให
ชีวิตเดินหนาตอไป
หลังจากกําหนดขอบเขตของเนื้อเพลง ผูวิจัยก็เลือกสรางสรรคบทเพลงโดยกําหนดโครงสรางของเพลง ใหบท
เพลงมีลักษณะเปนการขับกลอนโนรา บรรยายความเศราของตัวละครนางนวลทองสําลี โดยมีเครื่องดนตรีตะวันตกบรรเลง
คอรดในสัดสวนที่กําหนดวนไปเรื่อยๆ เพื่อสื่อสารถึงผืนน้ําที่ราบเรียบไมมีที่ส้นิ สุด และใชทํานองเพลงพัดชา บรรเลงโดยป
บรรเลงประกอบบทเพลงเพื่อแสดงออกถึงความเศราที่เปดขึ้นในจิตใจของนางนวลทองสําลี
กลอนที่นํามาใช แตงโดย นายณัฐพล วรมิตรปุญวงศ มีเนื้อหา ดังนี้
“โอชีวิต อนิจจา นาอนาถ
เหมือนเวรซ้ํา กรรมพราก ใหจากญาติ
จนไมอาจ เข็ญขืน ใหคืนคลาย
เมื่อเลาความ ตามจริง ยิ่งฟงขัด
เหมือนกับปด ปฏิเสธ เหตุทั้งหลาย
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หากจะกลาว ปดบัง ยังละอาย
จะฝนกลืน หรือจะคาย หมายหนทาง
ตองกมหนา ยอมรับ กับชะตา
ตามบัญชา ที่ผลักไส ใหไกลหาง
แมชีวิต รันทด หมดหนทาง
แตความหวัง ลูกในทอง ตองปลอดภัย
จะกลอมเกลี้ยง เลี้ยงเจา เฝาถนอม
จะไมยอม พายแพ แกสิ่งไหน
อีกหกเดือน เจาจะรอด อยางปลอดภัย
โอดวงใจ ของแม ที่แทจริง...
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ผูวิจัยใชทํานองที่ 5 และ 6 ซึ่งเปนทํานองในทอนจบของเพลงพัดชา มาเปนทํานองสําหรับขึ้นตนเพลง (Intro)
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ย
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ภายหลังจากทํานองขึ้นตน เปยโน จะบรรเลงดนตรีประกอบที่ดัดแปลงมาจากจังหวะหนาทับนาดชา โดย
ผูวิจัยวิเคราะหจังหวะหนาทับนาดชา แลวพบวาในจังหวะนาดชา มีโมทีฟที่นาสนใจในทํานองของทับละกลองตุก (กรอบสี
เหลือง) ผูวิจัยจึงนําเอาสัดสวนของโมทีฟนี้มาเปนโมทีฟที่ใชในดนตรีประกอบการขับกลอน และใชอัตลักษณของฆองคู ซึ่ง
บรรเลงเปนจังหวะสม่ําเสมอกระโดดเปนขั้นคู 5 (กรอบสีฟา) มาสรางเปนรูป แบบของดนตรีป ระกอบการขับ กลอนที่
กระโดด เปนขั้นคูกวาง โดยกําหนดรูปแบบของการกระโดด ใหเปนการกระโดดจากโนตจากโนต G ไป D ซึ่งเปนโนตหลัก
ที่ปรากฏในทํานองพัดชามาใชสรางดนตรีประกอบ

มห

โนตเพลงที่ 4 ผลการวิเคราะหอัตลักษณหนาทับนาดชา
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กลอนเพลงจะถูกรองหลังจากที่ดนตรีประกอบบรรเลงไป 3 รอบ ซึ่งผูวิจัยใหผูขับรองเอื้อนเสียงดวยคําวา “ออ
...” แทนความรูสึกเศราของตัวละคร กอนจะขับกลอน โดยในระหวางการขับกลอนจะมีดนตรีประกอบ บรรเลงประกอบ
จนกลอนจบ หลังจากจบกลอนดนตรีประกอบจะถูกดัดแปลงใหกระชับขึ้น โดยใหบรรเลงตอเนื่อง และป บรรเลงเพลง
พัดชา จนจบทั้งเพลง

สรุปผลและอภิปรายผล

มห
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ผูวิจัยไดวิเคราะหบทเพลงโนรา ทําใหทราบถึงอัตลักษณของบทเพลงโนราที่เหมาะกับการนํามาสรางสรรคบท
เพลงสําหรับละครเพลง คือ ทวงทํานองปที่ใชในบทเพลง, หนาทับและจังหวะตางๆ, วิธีการขับกลอนที่ขึ้นตนดวยการ
เอื้อน “ออ...” และวิธีการขับกลอนทําบท โดยผูวิจัยไดเลือกอัตลักษณที่นํามาใชในการตอยอดสรางสรรคบทเพลงสําหรับ
ละคร คือ เพลงพัดชา, จังหวะหนาทับนาดชา และวิธีการขับกลอนที่ขึ้นตนดวยการเอื้อน “ออ...” สรางสรรคบทเพลง
สําหรับละครที่มีเนื้อหาบรรยายความรูสึกของ นางนวลทองสําลี หลังจากถูกเนรเทศใหออกจากเมือง โดยการลอยแพ
ดวยสาเหตุวา นางตั้งทองโดยไมทราบสาเหตุ สรางความอับ อายใหกับพระยายสายฟา ฟาด ผูเปนบิดา จนถูกเนรเทศ
อัตลักษณบ ทเพลงที่ผูวิจัยเลือกนํามาใชคือ การนําทํานองทอนจบของเพลงพัดชามาเปนทอนขึ้นตนของเพลง และนํา
วิธีการขับกลอนโนรามาแทนการรองเลาเรื่อง โดยใหขึ้นตนดวยการเอื้อน คําวา “ออ...” แทนความเศราของตัวละคร และ
ในสวนของดนตรีป ระกอบ จะใชวิธีการเลนวนซ้ํา ไปมา โดยสรางดนตรีจากรูปแบบของ หนาทับนาดชา มาเปนดนตรี
ประกอบระหวางขับกลอนเลาเรื่อง ซึ่งหลังจากจบกลอนเลาเรื่อง ปจะบรรเลงเพลงพัดชาทั้งเพลง โดยมีดนตรีประกอบ
แบบเดิมบรรเลงประกอบ
โดยบทเพลงที่สรางสรรคอาจจะมีการปรับแกเพิ่มเติม เมื่อถูกนําไปใชในการแสดงละครเพลง เพราะดวยปจจัย
หลายสาเหตุ เชน บริบทของเรื่องที่เปลี่ยน การตีความ ลักษณะของการแสดง หรืออาจจะมีการเพิ่มโมทีฟ (Motif) ที่เปน
โมทีฟหลักของเรื่องเขามาในบทเพลงเพิ่มเติม และเรื่องของความลื่นไหลของการแสดง ดังที่ ธีรวุฒิ แกวมาก (2560: 252)
ไดกลาวไววา “สิ่งที่สําคัญที่สุดในการแตงเพลงสําหรับละครเพลงที่ผูประพันธตองคํานึง ไมใชแคเรื่องของความเปนหนึ่ง
เดียวของเพลง แตเปนเรื่องของความลื่นไหลของเพลงในละครเพลงตั้งแตเริ่มตนเรื่องไปจนละครจบการแสดง ที่ทําใหคนดู
สามารถติดตามเรื่องราวของละครไปดวยความรูสึกลื่นไหล (Flow) ไมมีสะดุดตลอดการแสดง”
ในสวนของอัตลักษณที่ถูกนํามาใชในบทเพลง ผูวิจัยไดเลือกใชอัตลักษณที่แทนอารมณเศราครั้งนี้ ซึ่งผูวิจัยตั้งใจ
เลื อ กเพื่ อ สร า งเพลงที่ สื่อ สารกับ คนดู ที่เปนคนพื้ นถิ่นโดยตรง เนื่ อ งจากวั ตถุดิบ ที่เปนอั ตลั กษณ เหล า นี้ สามารถสื่ อ
ความหมายใหคนพื้นถิ่นเขาใจความหมายของเรื่องราวไดงายยิ่งขึ้น สอดคลองกับแนวคิดที่เกี่ยวกับการใชเพลงเพื่อสื่อสาร
ถึงวัฒนธรรมในเรื่องราวที่วา “วัฒนธรรมที่ถูกนําเสนอผานละครเพลง อาจจะไมใชวัฒนธรรมที่ถูกตอง แตเปนวัฒนธรรม
ที่ไดถูกเลือกโดยทีมงานผูสรางแลววาจะสามารถทําใหคนดูเขาถึงได หรือสามารถสื่อสารเรื่องราวออกมาไดอยางเขาใจ”
(ธีรวุฒิ แกวมาก, 2560: 105) การสรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถิ่น การศึกษา
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หาอัตลักษณที่สามารถเชื่อมโยงประสบการณการฟงเพลงของคนดูกับเรื่องราวของละคร จึงเปนเรื่องที่จําเปนอยางมากใน
มุมมองของการสื่อสาร อีกทั้งยังเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นใหคงอยูและพัฒนาสืบไป

ขอเสนอแนะการวิจัย

พพ

1. แนวทางการสรางสรรคบ ทเพลงละครเพลงโดยใชอัตลักษณ ของเพลงพื้ นบาน สามารถนํ าเอาไปตอยอด
สรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลงที่มีเรื่องราวเปนเพลงพื้นบานได
2. งานวิจัยสามารถนําไปตอยอดเปนการแสดงละครเพลงสําหรับนักศึกษา
3. งานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชเปนแบบเรียนเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานเพลงสําหรับละครเพลงโดย
ใชอัตลักษณของเพลงพื้นบานได
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ความสัมพันธระหวางการใชสื่อสังคมออนไลนกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
Associations between Social Media Use and Health-Promoting Behavior
among Thai Women in Hat Yai district, Songkhla province

บทคัดยอ

พพ
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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหองคประกอบ และศึกษาความสัมพันธระหวางการใชสื่อสังคมออนไลน
กับพฤติกรรมการสรา งเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจาก
ตัวอยางเพศหญิงที่อาศัยอยูในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา อายุระหวาง 15-59 ป จํานวน 260 คน ใชเทคนิคสุมตัวอยาง
แบบกลุมและแบบเฉพาะเจาะจง สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน การวิเคราะห
องค ป ระกอบเชิ ง ยื นยั น (Confirmatory factor analysis) และวิ เ คราะห การถดถอยพหุ คู ณ (Regression analysis)
ผลการวิจัยพบวา องคประกอบเชิงยืนยัน 1) การใชสื่อสังคมออนไลน (SN) ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด แตละตัวชี้วัดมีคา
น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานอยูระหวาง 0.07-0.94 ไดแก 1) ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล 2) ชวงเวลาในการใช
งาน 3) ทั ศนคติ 4) ประเภทของสื่อ และ 5) ความถี่ในการใช งานสื่อสังคมออนไลน โดยมี คาสัมประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ
ระหวาง 0.00-0.88 2) พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทย (HPB) ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด แตละตัวชี้วัดมีคา
น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานอยูระหวาง 0.66-0.72 ไดแก พฤติกรรมการออกกําลังกาย และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.43-0.51 3) ผลการวิเคราะหปจจัยการใชสื่อสังคมออนไลนท่สี งผลตอพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทย พบวา ตัวแปรสื่อสังคมออนไลน (SN) สงผลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของ
ผูหญิงไทย (HPB) โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี (χ²= 12.16,
df = 10, χ²/df = 1.22, P-value = 0.27, RMSEA = 0.02, NFI = 0.97, CFI = 0.99, และ GFI = 0.99) มีคาอํานาจ
การพยากรณไดรอยละ 60
คําสําคัญ: การใชสื่อสังคมออนไลน, พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ, ผูหญิงไทย

Abstract

มห

าวิท
ย

This study aimed to analyze components and the relationship of social media use and healthpromoting behavior among Thai women in Hat Yai district, Songkhla province. Data were collected
through a questionnaire from 260 female subjects aged between 15 and 59 years living in Hat Yai
District, Songkhla Province recruited using cluster sampling and purposive sampling. Statistics used in
data analysis were Pearson’s product moment correlation coefficients, confirmatory factor analysis and
regression analysis. The study found that for confirmatory factor analysis, 1) social media use ( SN)
consisted of 5 indicators: 1) safe data access, 2) time spent on social media, 3) attitude, 4) media type,
and 5) frequency of social media use; each indicator was with a standardized factor loading between
0.07-0.94, and correlation coefficients were in the range 0.00-0.88. 2) Health-promoting behavior among
Thai women (HPB) consisted of two indicators: exercise and food consumption consuming behavior;
each with a standardized factor loading between 0. 66- 0. 72; the correlation coefficients were in the
range 0.43-0.51. 3) The results of factor analysis revealed that social media use affected health promoting
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behavior among Thai women (HPB); goodness of fit index was consistent with empirical data (χ²= 12.16,
df = 10, χ²/df = 1.22, P-value = 0.27, RMSEA = 0.02, NFI = 0.97, CFI = 0.99, and GFI = 0.99) and the
predictive power was 60 percent.
Keywords: Social media use, health promoting behavior, Thai Women
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พพ

วิถีชีวิตสมัยใหมที่มีแตความเรงรีบทําใหพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันของคนสวนใหญ ในสังคมปจจุบันพบ
พฤติกรรมเสี่ยง เชน การกินเหลา สูบบุหรี่ การขาดการออกกําลังกาย การทานอาหารหวานจัดหรือเค็มจัดและการมี
ความเครียด โดยพฤติกรรมเหลานี้กอใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) กลุมโรค
ไมติดตอเรื้อรังนั้นถือ เปนปญหาใหญที่กําลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ผลสํารวจจํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลกในป
2559 เกือบ 3 ใน 4 หรือรอยละ 72 มีสาเหตุเกิดจากโรคไมติดตอ เชน โรคหัวใจและเบาหวาน โดยโรคหัวใจเปนสาเหตุ
ของการตายมากที่สุดถึง 9.5 ลา นคน เพิ่มจาก 10 ปกอ นเกือบรอ ยละ 20 และมีผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 9 ลานคน
จากการสูบบุหรี่ 7.1 ลา นคน (สถาบันวัดและประเมินสุขภาพ, 2560) ทั้งนี้ โรคไมติดตอเรื้อรังที่นา ตระหนักที่สุดใน
ประเทศไทย คือ โรคอวนลงพุง โดยเกิดจากภาวะน้ําหนักเกินและสภาพแวดลอมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่แยลง สงผลใหเกิดความไมสมดุลทางรางกายมากขึ้น โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมดีตอสุขภาพ สําหรับ
ประเทศไทย มีการสํารวจความชุกของโรคเบาหวานและป จจัยที่เกี่ยวข อง พบวา โรคอวนเปนสาเหตุหนึ่งของการเป น
โรคเบาหวานโดยพบในผูหญิง รอยละ 12.1 มากกวาผูชายที่ผลสํารวจพบเพียง รอยละ 6.1 (องคการอนามัยโลก, 2559)
ทั้งนี้หญิงไทยมีภาวะอวนมากอันดับ 2 ในทวีปเอเชียรองจากประเทศมาเลเซีย โดยมีสาเหตุมาจากการกินอาหารไมถูกสุข
ภาวะ ขาดการออกกําลังกาย (สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทยฯ, 2560) จากผลการสํารวจขางตน ผูหญิงไทยจึง
เปนกลุมที่ตองมีการดูแลควบคุมพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ เพราะผลการสํารวจปญหาโรคอวนจากแหลงตางๆ
พบวา ผูหญิงมีความเสี่ยงการเปนโรคอวนลงพุงจากพฤติกรรมมากที่สุด ซึ่งจังหวัดสงขลาเปนจังหวัดหนึ่งทางภาคใต
ของประเทศไทย โดยมีผลสํารวจการเสียชีวิตของประชากรในจังหวัดสงขลา พบวา สาเหตุการเสียชีวิตดวยโรคไมติดตอ
เรื้อรังอันเกิดจากพฤติกรรมการดํารงชีวิตสูงเปนอันดับตนๆ จาก 10 อันดับ ในภาคใต ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตดวยโรค
ไมติดตอเรื้อรังดังกลาวพบโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ เปนตน (สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา,
2559)
ปจจุบันประชาชนทุกกลุมวัยสามารถเขาถึงสื่อสังคมออนไลนไดหลายชองทาง เพราะมีการเขาถึงขอมูลไดงาย
สะดวก และรวดเร็ว ผลการสํารวจพฤติกรรรมสุขภาพของผูบริโภคป 2560 พบวา “โซเชียลมีเดีย” เปนหนึ่งชองทางที่
นํามาใชในการสืบคนขอมูลดานสุขภาพและสุขภาวะของคนไทยมากที่สุดในโลก คิดเปนรอยละ 58 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยโลก
รอยละ 32 โดยหัวขอดานสุขภาพที่มีการสืบคนผานโซเชียลมีเดียมากที่สุด ไดแก การลดน้ําหนัก รอยละ 49 อาหารเพื่อ
สุขภาพ รอยละ 42 (A.S. Watsons Group, 2017) ทั้ง นี้ ประชาชนใชสื่อออนไลนในการสื บ ค นประเด็นเกี่ ยวกับ การ
ออกกําลังกายและการสรางเสริมสุขภาพจัดอยูในอันดับ 4 จาก 8 อันดับในประเทศไทย คิดเปนรอยละ 7 อีกทั้ง มีการ
สํารวจการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พบวา ผูหญิงไทยมีการใชงานสื่อสังคมออนไลนถึง
รอยละ 55.9 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2561) สอดคลองกับ สมิทธิ์ บุญชุติมา, (2562) สํารวจกลุมผูหญิงวัยทํางาน อายุ
15-60 ป จํา นวน 1,074 คน มีการเขาถึงและรับทราบขอมูลสุข ภาพผานช องทางไลน เฟซบุก และยู ทูป รอยละ 91.5
ผลวิจัย ขางตนชี้ใหเห็นวา การสงเสริมองคความรูดา นสุขภาพผูหญิ งผ านสื่อสั งคมออนไลนทํา ให เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได อยางรวดเร็ว เนื่องจากผูหญิงมีการตอบสนองกั บสื่อสุขภาพทางออนไลนมากกวาผู ชาย ประเด็น ขา งตน
สามารถอธิบายไดวา สื่อ สัง คมออนไลนเขา มามีบ ทบาทในชีวิตประจํา วันในเรื่อ งของการสรา งเสริม สุขภาพมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุมผูหญิงไทยที่มีการใชสื่อสังคมออนไลนดานสุขภาพคอนขางสูง จากประเด็นปญหาขางตนพบวา ทฤษฎี
การสงเสริมสุขภาพของเพนเดอรเปนหนึ่งทฤษฎีที่ไดรับความนิยมทั้งในและตางประเทศ ถูกนํามาใชอยางแพรหลายใน
การอธิบายและทําความเขาใจในเรื่องของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ โดยทฤษฎีใหความสําคัญกับประสบการณและ
คุณลักษณะของบุคคล ความคิดและอารมณตอพฤติกรรมรวมไปถึงผลลัพธของพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพของแตละ
บุคคล ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําทฤษฎีการสรางเสริมสุขภาพของเพนเดอรมาประยุกตใชเพื่อวิเคราะหองคประกอบและศึกษา
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ความสัมพันธระหวางการใชสื่อสังคมออนไลนกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทย เพื่อนําความรูที่ไดไปเปน
แนวทางในการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงในดานการบริโภคอาหารและการออกกําลังกายที่ถูกตองตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อวิเคราะหองคประกอบการใชสื่อสังคมออนไลนและพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการใชสื่อสังคมออนไลนกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทย

พพ

วิธีดําเนินการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

การวิจัยครั้งนี้มุงเนนศึกษาความสัมพันธระหวางการใชส่ือสังคมออนไลนกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ
หญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เก็ บขอมูลดว ยแบบสอบถามจากประชากรเพศหญิง ที่ อาศัยอยู ในอํ าเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวนทั้งหมด 203,101 คน (สํานักงานบริหารการทะเบียน, 2560) มีอายุระหวาง 15-59 ป
คํา นวณโดยใชสูตรการกํา หนดตัว อยา งแบบสัดสวนที่ ระดับ ความเชื่อ มั่น 99% ของเจเกอร กํ า หนดขนาดของความ
คลาดเคลื่อน (e) เทากับ .05 และพิจารณารวมกับขอตกลงเบื้องตนของการกําหนดขนาดของตัวอยางที่ใชในการวิเคราะห
อย า งน อ ย 20 คนตอ 1 ตัว แปร ซึ่งในครั้ง นี้มีจํา นวนทั้ ง หมด 13 ตั ว แปร (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010)
จํานวน 260 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability sampling) ดวยเทคนิคการสุมตัวอยาง
แบบแบงกลุม (Cluster random sampling) และเลือกตัวอยางจากแตละกลุม โดยใชเทคนิคการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) ดํา เนินวิ ธีการวิเคราะหดว ยสถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistic) ใช สถิ ติการวิ เคราะห
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการใชสื่อสังคมออนไลนและ
พฤติกรรมการสรา งเสริมสุขภาพของผูหญิ งไทยในอําเภอหาดใหญ จัง หวัดสงขลา (Confirmatory factor analysis)
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ความสัมพันธระหวางการใชสื่อสังคมออนไลนกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูหญิงไทย
ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (Regression analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

การพิทักษสิทธิ์ตัวอยาง

าลัย

การศึกษาวิจัยผานการพิจารณาทางดานจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สาขา
สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (รหัส PSU IRB 2019-PSU-St
006) กอนเก็บขอมูล ผูวิจัยชี้แจงใหตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงคการวิจัย สิทธิที่จะเขารวม ปฏิเสธ หรือถอนตัวจากการ
เขารวมการวิจัยไดตลอดเวลา พรอมทั้งแจงใหตัวอยางทราบวาขอมูลที่ไดจากตัวอยางจะไดรับการปกปดเปนความลับ
จะไมมีการเปดเผยใหเกิดความเสียหายแกตัวอยางที่เขารวมการวิจัย โดยผูวิจัยจะนําเสนอในภาพรวมของการวิจัยและ
นํามาใชประโยชนในการศึกษาเทานั้น ทั้งนี้กลุมตัวอยางที่มีอายุนอยกวา 18 ป มีการยินยอมในการเขารวมโครงการวิจัย
จากผูปกครอง

าวิท
ย

ผลการวิจัย

มห

1. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันการใชสื่อสังคมออนไลนและพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของ
ผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (Confirmatory factor analysis) สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
1.1 องคประกอบเชิ งยืน ยันการใชสื่ อสัง คมออนไลน (SN) ประกอบด วย 1 องค ป ระกอบ 5 ตั วชี้ วั ด คื อ
ทัศนคติการใชสื่อสังคมออนไลน (SN1) ประเภทของสื่อสังคมออนไลน (SN2) ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลการใชสื่อ
สังคมออนไลน (SN3) ความถี่ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน (SN4) ชวงเวลาการใชงานสื่อสังคมออนไลน (SN5) สรุปผล
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลนของแตละองคประกอบยอย ซึ่งผลการวิเคราะห
ทําใหไดรับคาตางๆ ดังนี้
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คา น้ํา หนั กองค ประกอบ (Factor loading: λ i) พบว า ความปลอดภัย ในการเข าถึ งข อมู ลการใช สื่อ สัง คม
ออนไลน ชวงเวลาการใชงานสื่อสังคมออนไลน มีคาเทากับ 0.94 และ 0.77 ตามลําดับ ทัศนคติการใชสื่อสังคมออนไลน
และประเภทของสื่อสังคมออนไลน มีคาเทากั บ 0.41 ความถี่ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน มี คาเท ากับ 0.07 ซึ่งคา
น้ําหนักองคประกอบตัวแปรสังเกตไดสวนใหญมีความสําคัญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวน ชวงเวลาการ
ใชงานสื่อสังคมออนไลน
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error: SE) ขององคประกอบยอย พบวา ทัศนคติการใชสื่อสังคม
ออนไลน ประเภทของสื่อสังคมออนไลน ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลน ความถี่ในการใชงาน
สื่อสังคมออนไลน และชวงเวลาการใชงานสื่อสังคมออนไลน มีคาเทากับ 0.03, 0.05, 0.07 0.06 และ 0.08 ตามลําดับ
คาการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ (t-values) ของคาน้ําหนักองคประกอบยอย พบวา ทัศนคติการใชสื่อสังคม
ออนไลน ประเภทของสื่อสังคมออนไลน ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลน ความถี่ในการใชงาน
สื่อสังคมออนไลน และชวงเวลาการใชงานสื่อสังคมออนไลน มีคาเทากับ 5.88, 5.86, 8.92, 0.87, และ 7.54 ตามลําดับ
คา Square multiple correlation: R² ของคาน้ํ าหนักองคประกอบยอย พบว า ทัศนคติการใชส่ือ สั งคม
ออนไลน ประเภทของสื่อสังคมออนไลน ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลน ความถี่ในการใชงาน
สื่อสังคมออนไลน และชวงเวลาการใชงานสื่อสังคมออนไลน มีคาเทากับ 0.17, 0.16, 0.88, 0.00, และ 0.60 ตามลําดับ
สามารถแสดงผลไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาน้ําหนักองคประกอบ (λ i) คาความความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE λ i) คาการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ
(t) และคา Square multiple correlation (R²) ของการวิเคราะหองคประกอบการใชสื่อสังคมออนไลนของ
ผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (SN)
ผลการวิเคราะห

น้ําหนักองคประกอบ
0.41**
0.41**
0.94**
0.07
0.77**

SE
0.03
0.05
0.07
0.06
0.08

t-value
5.88
5.86
8.92
0.87
7.54

าลัย

ตัวแปร
สังเกตได
SN1
SN2
SN3
SN4
SN5
** P< .01

R²
0.17
0.16
0.88
0.00
0.60
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1.2 องคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา (HPB) ประกอบดวย 1 องคประกอบ 2 ตัวชี้วัด คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (HPB1) พฤติกรรมการ
ออกกําลังกาย (HPB2) สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยใน
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ของแตละองคประกอบยอย ซึ่งผลการวิเคราะหทําใหไดรับคาตางๆ ดังนี้
คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading: λ i) พบวา พฤติกรรมการออกกําลังกาย และพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร มีคาเทากับ 0.72 และ 0.66 ตามลําดับ ซึ่งคาน้ําหนักองคประกอบตัวแปรสังเกตไดมีความสําคัญอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error: SE λ i) ขององคประกอบยอย พบวา พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร มีคา เทากับ 0.08
คาการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ (t-values) ของคาน้ําหนักองคประกอบยอย พบวา พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร มีคา เทากับ 6.87
คา Square multiple correlation: R² ของคาน้ําหนักองคประกอบยอย พบวา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พฤติกรรมการออกกําลังกาย มีคาเทากับ 0.43 และ 0.51 ตามลําดับ สามารถแสดงผลไดดงั ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาน้ําหนักองคประกอบ (λ i) คาความความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEλ i) คาการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ
(t) และคา Square multiple correlation (R²) ของการวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (HPB)
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2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชสื่อสังคมออนไลนกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ
ผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (Regression analysis)

าวิท
ย

าลัย

โมเดลการใชสื่อสังคมออนไลนที่สงผลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
หมายเหตุ
SN
แทน การใชสื่อสังคมออนไลน
HPB แทน พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
SN1 แทน ทัศนคติการใชสื่อสังคมออนไลน
SN2 แทน ประเภทของสื่อสังคมออนไลน
SN3 แทน ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลน
SN4 แทน ความถี่ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน
SN5 แทน ชวงเวลาการใชงานสื่อสังคมออนไลน
HPB1 แทน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
HPB2 แทน พฤติกรรมการออกกําลังกาย

มห

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชสื่อสั งคมออนไลนกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผู หญิงไทย
ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาไค-สแควรที่แตกตางจาก
ศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ²=12.16, df=10, p=0.27) คาไค-สแควรสัมพันธ (χ²/df) เทากับ 1.22 คาดัชนีราก
ของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา (RMSEA) เทากับ 0.02 คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสม
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ตารางที่ 3 คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
df

χ²/df

10

1.22

ผลการวิเคราะห
P-value RMSEA
0.27

0.02

NFI

CFI

GFI

0.97

0.99

0.99

พพ

ตัวแปร
การใชสื่อสังคมออนไลน (SN) χ²
ที่สงผลตอพฤติกรรมการสราง
เสริมสุข ภาพ ของผูหญิงไทย 12.16
ในอํ า เภอหาดใหญ จั ง หวั ด
สงขลา (HPB)

รรณ
ี

อิงเกณฑ (NFI) เทากับ 0.97 คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 0.99 และ คาดัชนีวัด
ความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.99 ดังตารางที่ 3

ราช
ภัฏ
รำไ

เมื่อพิจารณาการใชส่อื สังคมออนไลนที่สงผลพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา (Regression analysis) พบวา การใชสื่อสังคมออนไลน (SN) สงผลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ของผู หญิง ไทยในอํา เภอหาดใหญ จังหวั ดสงขลา (HPB) อยา งมีนัย สําคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 โดยมี คา สั มประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธและสัมประสิทธิ์ในการพยากรณ คาเทากับ 0.60 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Regression) ของการใชสื่อสังคมออนไลน (SN) และพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (HPB)
ตัวแปร

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
(HPB)
**P<.01

การใชสื่อสังคมออนไลน
(SN)
0.60**

ผลการวิเคราะห
SE

t-value

0.10

5.76

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

าลัย

1. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันการใชสื่อสังคมออนไลนและพฤติกรรมการสรางเสริ มสุขภาพของ
ผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยองคประกอบแรก คือ 1) การใชสื่อสังคมออนไลน (SN) ประกอบดวย
1 องคประกอบ 5 ตัวชี้วัด แตละตัวชี้วัดองคประกอบมีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานอยูระหวาง 0.07-0.94 ไดแก
ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลน (SN3) ชวงเวลาในการใชงานสื่อสังคมออนไลน (SN5) ทัศนคติ
ในการใชสื่อสังคมออนไลน (SN1) ประเภทของสื่อสังคมออนไลน (SN2) และความถี่ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน (SN4)
โดยมีคา (0.94, 0.77, 0.41, 0.41, และ 0.07 ตามลําดับ) อีกทั้งคาสัมประสิทธิ์ตัวแปรสังเกตได (R²) อยูระหวาง 0.000.88 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ตัวแปรสังเกตได (R²) อยูระหวาง 0.00-0.88 2) พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทย
ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (HPB) ประกอบดวย 1 องคประกอบ 2 ตัวชี้วัด คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (HPB1)
พฤติกรรมการออกกําลังกาย (HPB2) แตองคประกอบมีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานอยูระหวาง 0.66-0.72 ไดแก
พฤติกรรมการออกกําลังกาย และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (0.72 และ 0.66 ตามลําดับ) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ตัวแปร
สังเกตได (R²) อยูระหวาง 0.43-0.51 ผลการวิเคราะหจากองคประกอบเชิงยืนยันของทั้ง 2 ปจจัย จะเห็นไดวาความถี่
ในการใชงานสื่ อสั งคมออนไลน มีคา น้ําหนักองคป ระกอบ เทากับ 0.07 และคา R2 0.00 ซึ่งมี คา ความสัมพั นธ ที่ต่ําจึง
ไมสามารถอธิบายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาได สวนปจจัยอื่นๆ
ของการใชส่อื สังคมออนไลนสามารถนํามาใชเพื่ออธิบายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลาได
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าลัย

ขอเสนอแนะการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชสื่อสังคมออนไลนกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูหญิงไทย
ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (Regression analysis) พบวา การใชสื่อสังคมออนไลน (SN) กับพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (HPB) มีความสัมพันธทางบวก โดยพิจารณาคาดัชนีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี (χ²= 12.16, df = 10, χ²/df = 1.22, P-value = 0.27, RMSEA
= 0.02, NFI = 0.97, CFI = 0.99, และ GFI = 0.99) ผลการวิเคราะหคาความสัมพันธไดรอยละ 60 สอดคลองกับ กานดา
ไชยวอง (2561) ศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารดานการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนและพฤติกรรม การใชบริการธุรกิจการ
ออกกําลังกายของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สื่อสังคมออนไลนในปจจุบันเปนชองทางที่ผูบริโภคสวน
ใหญไดรับขาวสารจากการใชบริการ ผูบริโภคที่ออกกําลังกายสวนใหญใชสื่อสังคมออนไลน เพราะสื่อสังคมออนไลนเปน
เทคโนโลยีที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางสะดวกรวดเร็ว ผูบริโภคสามารถไดรับขอมูลขาวสารการใหบริการ ขาวสารที่มี
การโฆษณาหรื อประชาสัมพันธผา นทางสื่อออนไลน เชนเดียวกับ สิ ทธินันต สันติ กุลสุข (2561) ศึ กษาพฤติกรรมและ
ทัศนคติของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารกราโนลาผานรานคาออนไลน พบวา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ซื้ออาหารกราโนลา ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับเรื่องคุณภาพของสินคา โดยมักจะสืบคนขอมูลขาวสาร
เกี่ ยวขอมูลสินคา กอนตัดสินใจซื้อ เนื่องจากปจ จุบันผูบ ริโ ภคสามารถเข า ถึ งข อมู ลข าวสารต างๆ ได หลากหลาย เช น
Facebook, instagram, google เปนตน ทั้งนี้ ยุพาพร ปุยภิรมย (2559) ศึกษาปจจั ยที่ สงผลตอการคนหาขอมูลด าน
สุขภาพ พบวา การใชงานอินเตอรเน็ตเพื่อวัตถุประสงคดา นสุขภาพของประชากรกลุมตัวอยางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญตองการนําแนวทางสงเสริมสุขภาพไปใช เพื่อทําใหรางกายแข็งแรงอยูเสมอ เชน การเลือกรับประทานอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ดี เปนตน และฐปรัตน รักษภาณุสิทธ (2561) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี พบวา การไดรับคําแนะนําและขาวสารดานสุขภาพจาก
แหลงขอมูลและสื่อตางๆ โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตมีผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ สอดคลองกั บการสั มภาษณข อมู ล
เชิงคุ ณภาพ การรับผิดชอบตอสุขภาพมีการเลี่ยงปจจัยเสี่ ยงตอสุขภาพ ไม เกี่ยวของกับสิ่งอบายมุข การรักษาอนามั ย
สวนบุคคล และการหาความรูเกี่ยวกับสุขภาพทางอินเทอรเน็ตและการบอกเลาจากเพื่อนๆ และครูบาอาจารย
สรุปไดวา ความสัมพันธระหวางการใชสื่อสังคมออนไลนและพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยใน
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีคาดัชนีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี ทั้งนี้ การใชสื่อสังคมออนไลน
(SN) สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการสรา งเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอํ าเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (HPB) ได
รอยละ 60

มห

าวิท
ย

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1) การใชสื่อสังคมออนไลนเปนหนึ่งในตัวแปรที่มีผลและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพ โดยปจจัยความปลอดภัยในการเขา ถึงขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลนเปนป จจัยที่ สงผลตอพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพมากที่สุด เพราะแหลงที่มาหรืออางอิงชัดเจนเชื่อถือได มีความเปนปจจุบัน ทําใหผูใชงานเกิดความมั่นใจใน
การเขาถึงขอมูลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสวนของภาครัฐหรื อหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการตรวจสอบความถูกต องของ
ขอมูลที่เผยแพรบนสื่อตางๆ เพื่อผูบริโภคไดรบั ขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา สามารถนําไปใชไดจริง
2) ความถี่ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน เปนปจจัยที่ไมมีความสั มพันธ ตอพฤติ กรรมการสรางเสริมสุ ขภาพ
เพราะสื่อสังคมออนไลนในปจจุบันมีความหลากหลาย ทําใหการเขาถึงขอมูลการสรางเสริมสุขภาพอาจไมไดมีการเขาถึง
ตลอดเวลาหรือบอยครั้งมากนัก
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ประยุกตใชทฤษฎีอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพในการวิเคราะหการใชสื่อสังคมออนไลน
2) ศึกษาปจจัยดานอื่นๆ ที่มีความสัมพันธกับการใชสื่อสังคมออนไลน รวมไปถึงพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ในการวิจัยเชิงผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
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การจัดการการสื่อสารเพื่อการเปดรับสื่อเกี่ยวกับการจางงานของแรงงานกัมพูชา
ในจังหวัดจันทบุรี
Managing Communications for Media Exposure on Employment of
Cambodian Workers in Chanthaburi Province
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ผลการศึกษาพบวา 1) พฤติกรรมการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจั งหวั ดจันทบุ รี โดยรวมอยู ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา การเปดรับสื่อออนไลนอยูในระดับ
มาก รองลงมา การเปดรับสื่อกิจกรรมอยูในระดับมาก รองลงมา การเปดรับสื่อมวลชนอยูในระดับปานกลาง และลําดับ
สุดทาย การเปดรับสื่อเฉพาะกิจอยูในระดับนอย ตามลําดับ 2) ปญหาและอุปสรรคในการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา
ในจังหวัดจันทบุรี พบวา มีปญหาในดานของเวลา สถานที่และงบประมาณ และ 3) การจัดการสื่อสารเพื่อการเปดรับสื่อ
เกี่ยวกับการจางงานของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี พบวา การจัดการสื่อสารเพื่อการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา
ในจังหวัดจันทบุรี คือ การวางแผนเพื่อการสื่อสาร ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การคนหาสาเหตุ ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการแกไข
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบผลการแกไข และขั้นตอนที่ 4 การกําหนดมาตรฐานและปรับปรุงใหดีขึ้น
คําสําคัญ: การจัดการการสื่อสาร, การเปดรับสื่อ, แรงงานกัมพูชา, จังหวัดจันทบุรี

Abstract

าวิท
ย

บทนํา

าลัย

The results of the study showed that 1) Cambodian labour communication behavior in
Chanthaburi Province the overall level is moderate. Considering it as an individual by the average
descending, it finds that exposure to the online media is very secondary. The event's exposure is much
more secondary. The media exposure is moderate and final. Ad hoc exposure is less than the head of
the press. 2) Problems and barriers to exposure to cambodia labour in Chanthaburi Province, there was
a problem in the field of time. Location & amp; Budget and 3) Management communication for the
employment of cambodian labour. In Chanthaburi Province, it was found to manage communications
for cambodian labour. In Chanthaburi Province is a plan for communication. As follows: step 1 find the
cause step 2 edit actions step 3, check the results, revision, and step 4 to set the standard and improve.
Keywords: Communication Management, Media Exposure, Cambodian Labor, Chanthaburi Province

มห

จังหวัดจันทบุรีก็เปนจังหวัดหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ ดวยทําเลที่ตั้ง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่เหมาะสมกับ
การทําเกษตร การประมง และการทองเที่ยว รวมถึงพื้นที่สวนใหญของจังหวัดเปนเขตพื้นที่สีเขียวและไดรับการประกาศ
ใหเปนจังหวัดที่มุงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางชัดเจน ทั้งปาไม น้ําตก ภูเขา ทะเล อีกทั้งยังไมมีการจัดตั้งโรงงาน
ในจังหวัดที่จะกอใหเกิดมลพิษ ตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนเปนแหลงผลิตอัญมณีที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยมีชางฝมือดี
เชี่ยวชาญการเจียระไนพลอย สงผลใหมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง (สํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี, 2561: 19)
แตที่ผานมาจังหวัดจันทบุรี เปนจังหวัดหนึ่งที่ประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานเชนกัน ไมวาจะเปนภาคเกษตร ภาค
การประมง และภาคบริการ ซึ่งแรงงานตางดาวเปนแรงงานสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และจากการที่มีลักษณะ
ภูมิประเทศติดกับประเทศเพื่อนบานกัมพูชา จึงทําใหแรงงานกัมพูชาเขามาทํางานในจังหวัดจันทบุรีเพิ่มมากขึ้น จากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง สงผลใหนายจางมีความตองการแรงงานสูงขึ้น และจากการสํารวจสถิติของสํานั ก
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บริหารแรงงานตางด าว กรมการจัดหางาน พบวา มีแรงงานตางดา วสัญชาติกัมพู ชาที่ได รับอนุญาตทํางานถูกต องตาม
กฎหมาย ในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 5,303 คน (สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน, 2561: 65)
แรงงานกัมพูชาที่เขามาทํางานในจังหวัดจันทบุรี จะทํางานในตําแหนงกรรมกรหรือคนรับใชในบาน ตามบันทึก
ความเขาใจวาดวยการจางแรงงานระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเพื่อทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลน รวมถึง
แรงงานที่ลักลอบเขาเมืองไดรับการปรับสถานะเปน เขาเมืองถูกกฎหมายไดรับอนุญาตทํางาน และเขามาทํางานบริเวณ
ชายแดนในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ในพื้นที่ความตกลงวาดวยการสัญจรขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับ
ประเทศที่ติดกับราชอาณาจักรไทย และไดผานการพิสูจนสัญชาติและปรับสถานการณเขาเมืองถูกกฎหมายเรียบรอยแลว
แรงงานขามชาติกัมพูชาในจังหวัดจันทบุรี สวนใหญเขามาทํางานในภาคการเกษตรเปนหลัก เชน แรงงานทําสวน ทําไร
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําสวนผลไมนั้น ถือเปนอาชีพที่สรางรายไดใหแกจังหวัดจันทบุรีในแตละปเปนจํานวนมาก ในการ
ผลิตผลไมที่มีคุณภาพเพื่อการสงออก จะตองมีกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งแตละขั้ นตอนมีความจํา เปนที่จะตองใช
แรงงานคนในการบริหารจัดการ แตแรงงานไทยสวนใหญมักไมใหความสนใจ เพราะเปนงานหนัก ดังนั้นแรงงานกัมพูชา
จึงเปนทางออกที่สําคัญของการแกปญหาแรงงาน ในการทําสวนผลไม สวนในภาคการประมงก็เชนเดียวกัน ที่ขาดแคลน
แรงงานมาเปนเวลานาน จึงตองพึ่งพาอาศัยแรงงานกัมพูชา (จุตินันท ขวัญเนตร, 2559: 2) ซึ่งจะเห็นไดวา แรงงานกัมพูชา
เหลานี้ไมไดเปนเพี ยงกลุมผูขายแรงงานเทานั้น แตยังเปนกําลังสําคัญที่ขับเคลื่อนทั้งภาคธุรกิจในจังหวั ดจันทบุรี ให มี
เศรษฐกิจที่ดีอีกดวย แตเมื่อแรงงานกัมพูชาเหลานี้เมื่อไดเขามาทํางานและใชชีวิตในประเทศไทยแลว แรงงานเหลานี้ตอง
ใชการสื่อสารและเปดรับสื่อตางๆ เพื่อเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวันอีกดวย
สื่อตางๆ ในประเทศไทยมีความสําคัญเปนอยางมากไมวาจะเปนการใหขาวสาร การใหความรู หรือการใหความ
บันเทิงแกประชาชน โดยสื่อตางๆ เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่สําคัญกับผูคนในสังคม และเมื่อแรงงานกัมพูชาตองการที่จะเขามา
ทํางานในประเทศไทยพวกเขาเหลานี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะเปดรับสื่อตางๆ ที่มีอยูในจังหวัดจันทบุรี เพื่อใหไดรับ
ขาวสาร ความเคลื่อนไหวในดานตางๆ ของแรงงานหรือรับรูขาวสารตางๆ ภายในประเทศที่มีความจําเปนในการดํารงชีวิต
ภายในประเทศของเราไดอยางถูกตอง ในประเทศไทยนั้นไดมีกรณีตวั อยางของแรงงานตางดาวในประเทศไทยที่มีการเปดรับ
ข า วสารแบบผิ ดๆ นั่ น คือ ในชว งเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ไดมีคําสั่ งคณะรักษาความสงบแห งชาติ (คสช.) ฉบั บ ที่
59/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายจัดการปญหาแรงงานต างดา ว ทํ าใหเกิดกระแสข าวลื อดั งกล า วเกิ ดขึ้ น
แรงงานกัมพูชาไดทยอยกลับประเทศมากถึง 142,000 คน โดยจากขาวลือทําใหเกิดผลกระทบทางดานธุรกิจของประเทศ
ไทยตามมา ไมวาจะเปนงานทางดานกอสราง ภาคเกษตรกรรม คาขาย และอื่นๆ ซึ่งใชแรงงานตางดาวเหลานี้โดยตรงจาก
เหตุการณดังกลาวนั้นแสดงใหเห็นวาการเปดรับสื่อที่ถูกตองหรือการมีสื่อที่ดีมีคุณภาพจะเปนประโยชนตอตัวเอง ตอสังคม
ทั้งตัวแรงงานเองและคนไทย ดังนั้น ถาหากผูประกอบการ หนวยงานตางๆ มี การจัดการสื่อสารที่ดี ก็จะทําใหแรงงาน
กัมพูชาสามารถเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการจางงานและขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคมไดมากขึ้น
ดวยเหตุผลนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการการสื่อสารเพื่อการเปดรับสื่อเกี่ยวกับการจางงานของแรงงาน
กัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา เพื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรค
ในการเปดรับสื่อ รวมไปถึงการจัดการสื่อสารของผูประกอบการ ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชเพื่อเปนแนวทางใน
การจัดการการสื่อสารรวมถึงเปนแนวทางในการใชสื่อเพื่อเปนตัวกระจายขาวและเผยแพรขอมูลดานตางๆ หรือกฎหมาย
ของแรงงานกัมพูชาผานสื่อเหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อศึกษาการจัดการสื่อสารเพื่อการเปดรับสื่อเกี่ยวกับการจางงานของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี

มห

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยชิ้นนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualltative Research) โดยมีรายละเอียดวิธีการศึกษาดังตอไปนี้
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1. การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ประชากรและกลุมตัวอยา ง คือ แรงงานตางด าวที่ได รับ อนุญ าตทํ า งานในประเทศไทยตามพระราช
กํา หนดการบริหารจัดการการทํา งานของคนต างด าว พ.ศ. 2560 สั ญชาติ กัม พู ชา ตามข อตกลงการ MOU ระหว า ง
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน และเขามาทํางานบริเวณชายแดนในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล และไดขึ้น
ทะเบียนไวกับกรมแรงงานใน จังหวัดจันทบุรี จํานวน 5,303 คน (สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน, 2561:
65) กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608) ไดขนาด
ตัวอยาง จํานวน 358 คน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แรงงานกัมพูชาที่อาศัยอยูใน
อํา เภอโปงน้ํารอน (ภาคการเกษตร) อํา เภอแหลมสิงห (ภาคการประมง) และอํ าเภอเมืองจันทบุ รี (ภาคการบริการ)
เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีการจางแรงงานกัมพูชาอยูเปนจํานวนมาก และหลังจากนั้นก็ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple
Random) คือเมื่อเจอแรงงานกัมพูชาที่สามารถสื่อสารภาษาไทยไดในพื้นที่ดังกลาว ก็ทําการสั มภาษณดวยภาษาไทย
หลังจากนั้นก็ทําการสุมตัวอยาง จนครบจํานวนตามที่ระบุไว
1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล ไดแก แบบสอบถามแบบมีโครงสราง คือใหผูวิจัยเปน
ผูอานบทแบบสัมภาษณแลวใหแรงงานกัมพูชาตอบคําถาม ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ รายได สถานภาพสมรส ประสบการณ
ในการทํางาน อาชีพ และขนาดครอบครัว มีลักษณะเปนแบบสอบถามในลักษณะ check list ทําการวิเคราะหขอมูลโดย
หาคารอยละ แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับ สื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี มีลักษณะเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert’s) ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคา
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี มีลักษณะเปนแบบ
สอบแบบปลายเปด ทําการวิเคราะหขอมูลโดยเชิงพรรณนา
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูประกอบการที่มีแรงงานกัมพูชาทํางานและอาศัยอยูในสถานประกอบการ โดยจํานวน
กลุมตัวอยางจะเก็บขอมูลจนกระทั่งขอมูลอิ่มตัว ซึ่งขอมูลอิ่มตัวที่ได คือ จํานวน 9 คน โดยคัดเลือกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
ไดแก อําเภอโปงน้ํารอน (การเกษตร) จํา นวน 3 คน อําเภอแหลมสิงห (การประมง) จํ านวน 3 คน และอํ าเภอเมื อง
จันทบุรี (การบริการ) จํานวน 3 คน เนื่องจากเปนพื้นที่และประเภทกิจการที่มีการจางแรงงานกัมพูชามากที่สุดและเปน
คนภายในพื้นที่อําเภอเดียวกันกับแรงงานชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู
2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 2 สวน คือ คือเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
การสนทนา และการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง สวนอุปกรณการเก็บรวบรวมข อมูล ไดแก เครื่องบันทึกเสียง ปากกา
สมุดจดบันทึก (Field-note) และกลองถายรูป
สวนการวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาวิ จัยครั้งนี้ ใชการวิ เคราะหขอมูลวิ ธีการเชิงคุณภาพ โดยเป น
การวิเคราะห ขอ มูลแบบบรรยายและพรรณนา (Descriptive Research) เมื่อผูวิจั ยเก็บ รวบรวมข อมู ลทั้ งเอกสารและ
ภาคสนามไดเพียงพอตอการศึกษาตามวัตถุประสงคบางแลว ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลขั้นตน โดยนํามาจัดหมวดหมู
ใหเปนระเบียบตามเคาโครงเรื่อง แลวสรุปออกมา เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหและหาขอมูลเพิ่มเติมตอไป หลังจาก
นั้นมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ยังไมสมบูรณ โดยการสัมภาษณซํ้าในบางประเด็นที่เปนประโยชนต อการ
วิเคราะหขอมูลมากขึ้น และทาการวิเคราะหขอมูลอีกครั้งหนึ่งซึ่งใหไดขอมูลที่ถูกตองและเปนจริงมาก และผูวิจัยไดใชการ
ตรวจสอบคุณภาพของขอมูลแบบสามเสา
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ผูวิจัยขอสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงคขอ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี
ในสวนนี้เปนพฤติกรรมการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี โดยไดแยกตามลักษณะการเปดรับ
สื่อทั้งหมด 4 ประเภท คือ สื่อมวลชน สื่อออนไลน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อกิจกรรม ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา โดยเฉลี่ย
จํานวนครั้งตอเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

X

การเปดรับสื่อ
สื่อมวลชน
สื่อออนไลน
สื่อเฉพาะกิจ
สื่อกิจกรรม

3.38
3.72
2.32
3.70
3.28

n = 358
S.D.
อันดับที่

.84
.90
1.26
.89
.70

3
1
4
2

ราช
ภัฏ
รำไ

1.
2.
3.
4.

พพ

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี
โดยรวมและรายดาน

รวม

ระดับ

ปานกลาง
มาก
นอย
มาก
ปานกลาง
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จากตารางที่ 1 พบวา การเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี โดยรวมมีพฤติกรรมการเปดรับ
อยูในระดับ ปานกลาง ( X = 3.28) เมื่อพิ จารณาเป นรายดาน โดยเรียงตามค าเฉลี่ยจากมากไปหานอ ย 4 ลํ า ดั บ คื อ
เปดรับสื่อออนไลน ( X = 3.72) อยูในระดับมาก รองลงมา เปดรับสื่อกิจกรรม ( X = 3.70) อยูในระดับมาก รองลงมา
เปดรับสื่อมวลชน ( X = 3.38) อยูในระดับปานกลาง และลําดับสุดทาย เปดรับสื่อเฉพาะกิจ ( X = 2.32) อยูในระดับนอย
ตามลําดับ
วัตถุประสงคขอ 2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญแสดงความคิดเห็น โดยสามารถแยกออกเปน 3 หมวดหมู ดังนี้
ปญหาและอุปสรรคในการเปดรับสื่อ 1) ดานเวลา คือ เวลาในการรับชมมีขอจํากัด ตองหลังเลิกทํางานหรือกอน
ทํางาน หรือชวงพักเที่ยง บางครั้งจะไปเปดรับสื่อตามกิจกรรมตางๆ ก็ตองพลาดโอกาสไปเพราะวาตองไปชวงในวันหยุดหรือ
หลังเลิกงาน 2) ดานสถานที่ คือ ที่ทํางานบางแหง ไมเอื้ออํานวย เชน มีอาชีพประมง ตองทํางานตามทองทะเลไมสามารถ
ดูสื่อ ตางๆ ได เนื่องจากไมมีสัญ ญาณ อีกทั้งสว นของสื่อกิจกรรมก็ ไมสามารถไปชม หรือ ไปตามที่ จัดกิจกรรมตา งๆ ได
เนื่องจากอยู ไกลจากแหลงที่ทํางาน 3) งบประมาณ คือ ที่ทํางานบางแหง ไมเอื้ออํา นวยสิ่งสะดวก เชน ไมมีสัญญาณ
อินเตอรเน็ต ไมมีโทรทัศนใหดู ซึ่งถาจะเปดรับ สื่อก็ตองเติมเงินโทรศั พท มือถื อ ถาอยากดูทีวี ก็ ตองซื้อไว ดูเอง ซึ่งก็ มี
ปญหาในเรื่องเงินตองเก็บไวซ้อื ของเทาที่จําเปน บางครั้งในสวนกิจกรรมก็ไมสามารถที่จะเขาถึงไดเนื่องจากไมมีงบประมาณ
ในการเดินทางไปรวมกิจกรรม
วัตถุประสงคขอ 3 เพื่อศึกษาการจัดการสื่อสารเพื่ อการเปดรับ สื่อเกี่ ยวกับ การจ างงานของแรงงานกั มพูช า
ในจังหวัดจันทบุรี
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางของผูประกอบการที่มีตอการจัดการสื่อสารเพื่อการเปดรับสื่อเกี่ยวกับการจาง
งานของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี สามารถสรุปผลการสัมภาษณไดดังนี้ คือ กลุมตัวอยางใหสัมภาษณในลักษณะ
ที่คลายคลึงกันกับความคิดเห็นของแรงงานกัมพูชาที่มีปญหาในเรื่องของการสื่อสารที่สรุปไดวา ปญหาหลั กๆ ของการ
เปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชานั้น คือ 1) ในเรื่องขอจํากัดของเวลาในการเปดรับสื่อตองเปนไปตามกฎขอบังคับของนายจาง 2
) ในเรื่องของสถานที่ไมเอื้ออํานวยในการเปดรับสื่อ และ 3) งบประมาณไมเพียงพอที่จะเปดรับสื่อได ดังนั้นปญหาที่กลาวมา
ทั้งหมดนี้ ผูประกอบการมีความคิดเห็นเปนในทํานองเดียวกัน คือ การพูดคุยกันอยาสม่ําเสมอระหวางผูประกอบการกับ
แรงงานกัมพูชา จะทําใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน นอกจากนี้การพูดคุยกันอยางตรงไปตรงทุกเรื่อง ทั้งเรื่องการตองการ
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เพิ่มเวลาที่จะเปดรับสื่อ หรือเพิ่มจุดบริการที่จะใหผูประกอบการปลอยสัญญาณอินเตอรเน็ต หรือการขออนุญาตไปเขา
รวมสื่อกิจกรรมตางๆ ที่ทางรัฐจัดขึ้น ซึ่งการที่จะพูดตรงไปตรงมาจะทําใหเกิดความเขาใจกันไดเปนอยางดี ดังนั้น เพื่อ
ไมใหเกิดการบาดหมางกินใจ ระหวางผูประกอบการกับแรงงานกัมพูชา ฝายใดฝายหนึ่งในฐานะผูสื่อสารจึงควรวางแผนเพื่อ
การสื่อสารที่ ดี ซึ่งอาจวางแผนไวในใจหรือเขียนเปนหัวข อสั้ นๆ ตามความเขาใจของตน หรือ รา งเป นเรื่องยอความไว
สําหรับตนเองก็ได ตามแตผนู ั้นจะสะดวกหรือถนัด ไมมีรูปแบบตายตัว จากการสัมภาษณผูประกอบการใหความเห็นวา
เกี่ยวกับ ขั้นตอนในการจัดการสื่อสารเพื่อการเปดรับสื่อเกี่ยวกับการจางงานของแรงงานกัมพูชาใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีการวางแผน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การคนหาสาเหตุ คือ การคนหาสาเหตุหรือหัวขอของปญหา มีการกําหนดเปาหมายของงานที่จะ
ทําสํารวจสภาพปจจุบันแลวกําหนดแนวทางแกไข กลาวคือ ในฐานะที่เปนผูประกอบการแรงงานกัมพูชา ก็มีความคิดเห็น
วาควรศึกษาวาแรงงานเหลานั้นมีปญหาอะไรบางในการเปดรับสื่อ เชน สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ไมมีชองทางใน
การรับสื่อ เชน ไมมีสัญญาณอินเตอรเน็ต ไมมีทีวี ไมมีหนังสือพิมพ ชองทางในการเปดรับขอมูลขาวสารตางๆ นอย หรือ
มีแตขอจํากัดในการรับสื่อตางๆ มีมากเกินไป เชน กําหนดเวลา กําหนดสถานที่ หรือเปนที่ตัวผูรับสารเอง เชน อานสื่อ
สิ่งพิมพหรือปายโฆษณาตางๆ ไมคอยรูเรื่องไมเขาใจ และก็ไมสนใจที่จะเปดรับสื่อ เปนตน
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการแกไข คือ การดําเนินการทําตามแนวทางการแกไขที่ไดคดิ และวางแผนไว กลาวคือ
ในฐานะที่เปนผูประกอบการแรงงานกัมพูชา ก็มีความคิดเห็นวา เมื่อเราทราบถึงปญหาสาเหตุแลวเราก็ควรทําการแกไข
ทันที เชน เปดโอกาสใหแรงงานกัมพูชารับทราบขอมูลขาวสารเพิ่มมากขึ้น โดยการขยายพื้นตอปลอยสัญญาอินเตอรเน็ต
จะไดสะดวกตอการรับทราบขอมูลขาวสารไดเพิ่มมากขึ้น แตก็ตองมีการกําจัดเวลาดวยเชนในชวงเวลาทํางาน ควรเพิ่มสิ่ง
อํานวยความสะดวก เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร ใบปลิว หรือโทรทัศนแกแรงงานกัมพูชา ตลอดจนควรสงเสริมใหแรงงาน
กัมพู ชาเรียนรูภ าษาไทย การเขียน การอาน การฟง ใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะไดเปนการสรางความรูใหกับตัวเองในการ
เปดรับขาวสารมากขึ้น ประกอบกับควรจัดอบรมแรงงานกัมพูชาเกี่ยวกับการตระหนักถึงความสําคัญของการเปดรับสื่อ
เพื่อใหทราบวาความสําคัญเปดรับสื่อนั้นเปนอยางไร อันจะเปนประโยชนตอ ตนเอง
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบผลการแกไข คือ การดําเนินการตรวจสอบผลการแกไขเมื่อผูประกอบการไดลงมือทํา
ตามแผนที่ วางไววาสํา เร็จหรือไมเพียงใด กลาวคือ ในฐานะที่เปนผูป ระกอบการแรงงานกั มพู ชา ก็ควรดูสิ่งต างๆ ที่ได
ดําเนิน
การแกไขตามขั้นตอนที่ 2 แลวนั้น มันประสบความสําเร็จมากนอยแคไหนอยางไร หรือมีผลกระทบ
เพียงใด เชน เมื่อปลอยสัญญาณเน็ตในบริเวณที่กวางขึ้นหรือในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นกวาเดิมทําใหแรงงานกัมพูชาเขาใจ
รับรูขอมูลขาวสารตางๆ ไดมากนอยไหม แลวไดเรียนหนังรูจากการเลาเรียนหรือฝกอบรมเกี่ยวกับภาษาไทยไดมากนอย
เพียงใด เมื่อมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึ้น ทําใหมีความรูขาวสารตางๆ จากเดิมมากมากหรือเปลา เปนตน
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดมาตรฐานและปรับปรุงใหดีขึ้น คือ เมื่อเราทราบผลจากขั้นตอนที่ 3 แลวเราก็นําผลตางๆ
นั้นมากําหนดมาตรฐานและปรับปรุงใหดีขึ้น กลาวคือ ในฐานะที่เปนผู ประกอบการแรงงานกัมพู ชา เมื่ อพบวา มีการ
แกปญหาตางๆ ไดดีแลว ก็จะตองมีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว แลวพยายามปรับใชจนกลายเปนนิสัย
หรือเปนมาตรฐานในการทํางานครั้งตอๆ ไป และตองพยายามที่จะคิดคนหาทางที่จะปรับปรุงกระบวนการ หรือวิธีการที่
ทําใหแผนบรรลุผลสําเร็จ และดีขึ้นเรื่อยๆ ตอไป
จากขั้นตอนการวางแผนเพื่อการสื่อสารที่ดีตามขางตน จะทําใหผูประกอบการมีการจัดการสื่อสารที่ดีเพื่อให
แรงงานสามารถเปดรับขาวสารไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากผูประกอบเขาใจถึงสภาพ
ปญหาและสาเหตุอยางชัดเจนและมีการนําปญหาตางๆ มาแกไขปรับปรุงและพัฒนาใหเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ก็ยอมจะทําให แรงงานกัมพูชาไดโอกาสในการเปดรับสื่อและขอมูลขาวสารทั้งภายในหนวยงานและนอกหนวยงานไดเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งจะทําใหแรงงานกัมพูชาเหลานี้มีความรู และไดรับขาวสารจากที่รัฐแจงไดอยางทั่วถึง ทั้งหมดนี้จะสงผลใหกับ
คุณภาพชีวิตของแรงงานดีขึ้นตามไปดวย
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สรุปผลการศึกษาพบวา 1) พฤติกรรมการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา เปดรับสื่อออนไลน มากที่สุด รองลงมา
เปดรับสื่อกิจกรรม เปดรับสื่อมวลชน และลําดับสุดทาย เปดรับสื่อเฉพาะกิจ ตามลําดับ 2) ปญหาและอุปสรรคในการ
เปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี พบวา มีปญหาในดานของเวลา สถานที่และงบประมาณ และ 3) วิธีการ
จัดการสื่อสารเพื่อการเปดรับสื่อเกี่ยวกับการจางงานของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี พบวา วิธีการจัดการสื่อสาร
เพื่อการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี คือ การวางแผนเพื่อการสื่อสาร ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การคนหา
สาเหตุ ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการแกไข ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบผลการแกไข และขั้นตอนที่ 4 การกําหนดมาตรฐาน
และปรับปรุงใหดีขึ้น
ผูวิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงคดังนี้
อภิปรายผลตามวัตถุประสงคขอ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี
จากการศึกษา พบวา พฤติกรรมการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี พบวา แรงงานกัมพูชา
เปดรับสื่อออนไลนมากที่สุด ถัดมาคือ สื่อกิจกรรม รองลงมาคือ สื่อมวลชน และสุดทาย สื่อเฉพาะกิจ ทั้งนี้เนื่องจากใน
ปจจุบันสื่อออนไลนเปนชองทางในการเปดรับสื่อที่สะดวก และรวดเร็วมากที่สุด ซึ่งแรงงานกัมพูชาสามารถพกพามือถือ
ไปสถานที่ตางๆ หรือพกพาไดอยางสะดวกสามารถดูไดในชวงกอนทํางาน พักเที่ยง หรือชวงหลังเลิกทํางานไดทันที โดยที่
ไมตองกลับหองพัก สื่อออนไลนจึงเปนสื่อที่แรงงานเปดรับสูงกวาสื่อดานอื่นๆ โดยเฉพาะ facebook และ Line ซึ่งเปน
สื่อออนไลนที่แรงงานตางดา วมีการเปดรับมากที่สุด อันเนื่องมาจากการดํารงชีวิตประจําวั นในการจับจายใชสอย การ
เลือกซื้อสินคาในการดํารงชีวิต ประเภทนี้ทําใหแรงงานกัมพูชาไดรับความสนใจมากกวาสื่อกิจกรรมในดานอื่นๆ สอดคลอง
กับผลสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2558) ในรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ต
ในประเทศไทย ป 2558 พบวา ใน Gen X และ Gen Y มีการใชอุปกรณเคลื่อนที่ในการเขาถึงอินเทอรเน็ตเพื่อทํากิจกรรม
ตางๆ โดยจะใชอุปกรณเคลื่อนที่ตอ อินเทอรเน็ต พูดคุยผานเครือขายสังคมออนไลน คิดเปนรอยละ 83.0 และรอยละ 86.7
ตามลําดับ โดยในเครือขายสังคมออนไลนที่นิยมใชงานผานอุปกรณเคลื่อนที่มากที่สุดคือ Facebook ที่ยังคงเปนเครือขาย
สังคมออนไลนที่ไดรับความนิยมอันดับ 1 อี กทั้งยังสอดคลองกับแนวคิ ดของ Schramm and Atkin (1973 อ างถึงใน
วิลาวัณย เรืองปฏิกรณ, 2546) ที่กลาววา การเลือกเปดรับ สื่ อของผู รับสาร ผูรับ สารมีแนวโน มที่จะเลื อกเปดรั บสื่ อที่
สามารถจัดหามาได (Availability) และสะดวกในการเปดรับมากที่สุด (Convenience) รวมถึงเปนสื่อที่ผูรับสารเปดรับ
เปนประจํา ดังนั้น สื่อออนไลนทางอินเทอรเน็ตจึงเปนเครื่องมือที่องคกรตางๆ นิยมใชเพื่อสื่อสารขอมูลตางๆ ซึ่งขณะ
เดียวกันผูบริ โภคตา งคนหาขอมูลเพิ่มเติมจากชอ งทางอิ นเทอรเน็ ต เพื่อสรา งการรับ รูและมี ผลต อ การตั ดสิ นใจ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลรัตน กิจรุงไพศาล (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การเปดรับสาร พฤติกรมการชม และความ
ตองการชมละครโทรทัศนไทยของผูชมชาวเมียนมาในนครยานกุง พบวา กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารผานสื่อออนไลน
ในระดับมากที่สุด โดยเปดรับขาวสารผานทาง Facebook ที่ Fanclub ชาวเมียนมาสรางขึ้น เชน Thai Drama Collection,
Thai Drama & Movie Love เปนประจํา เปดรับขาวสารผานเว็บไซต เชน หนังสือพิมพออนไลน หรือสถานีโทรทัศนที่มี
เว็บไซตของตนเองบอยๆ หรือเปดรับขาวสารผานทาง Instagram สวนตัวของดารานักแสดงชาวไทยบอยๆ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงคขอ 2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัด
จันทบุรี
จากการศึกษา พบวา ปญหาและอุปสรรคในการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี มีดวยกัน 3
ดาน คือ 1) ดานเวลา 2) ดานสถานที่ 3) งบประมาณ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่กลุมตัวอยางอยูในฐานะแรงงาน ดังนั้น
นายจาง จึงมีสิทธิที่จะกําหนดขอบเขต กฎกติกาในการเปดรับสื่อที่แตกตางกันตามความเหมาะสมของสถานที่ เวลา หรือ
โอกาสตางๆ แลวแตนายจางเห็นตามความเหมาะสม แตแรงงานกัมพูชาก็อยากจะติดตามสื่อตลอดเวลาในชวงที่พักเบรค
เพื่อสนองตอบความตองการของตัวเอง ดังที่ Philip Kotler (2000) ไดกลาววา กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใด
สิ่งหนึ่งจากทางเลือกตางๆ ที่มีอยู ซึ่งผูรับสารมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆ อยูเสมอในชีวิตประจําวัน โดยจะเลือก
เปดรับขาวสารตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ เปนกระบวนการที่สาํ คัญและอยูภายใตจิตใจของผูรับสาร
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อภิปรายผลตามวัตถุประสงคขอ 3 เพื่อศึกษาการจัดการสื่อสารเพื่อการเปดรั บสื่ อเกี่ ยวกั บการจ า งงานของ
แรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี
จากการศึกษาพบวา การจัดการสื่อสารเพื่อการเปดรับสื่อเกี่ยวกับการจางงานของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัด
จันทบุรี คือ การวางแผนเพื่อการสื่อสาร ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การคนหาสาเหตุ ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการแกไข ขั้นตอน
ที่ 3 การตรวจสอบผลการแกไข และขั้นตอนที่ 4 การกําหนดมาตรฐานและปรับปรุงใหดีขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเปนเพราะวา
ความสําคัญของการวางแผนเพื่อการสื่อสารนั้น ผูประกอบการกับลูกจางสามารถรวมกันสรางโอกาสในการรับรูขาวสาร
เรื่องเดียวกัน การปรับทัศนคติ ความรู ความเขาใจ พฤติกรรม ความคิดเห็น ความตองการ และความรูสึกตางๆ เขาหากัน
ใหสอดคลองกัน เพื่อความเขาใจตรงกัน การวางแผนเพื่อการสื่อสารที่ดีจะทําใหเกิดผลทางบวก และนําไปสูความสัมพันธ
อันดีตอกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปาริชาติ สถาปตานนท (2551: 17) ไดเสนอแนวในการวางแผนการสื่อสารเชิง
ยุทธศาสตรวา กระบวนการวางแผนการสื่อสารใหความสําคัญกับการดําเนินการตางๆ ที่ทําใหสมาชิกในองคกรไดรับทราบ
เกี่ยวกับสภาวะแวดลอมตางๆ รวมกัน และใชกระบวนการวางแผนเปนเครื่องมือในการชวยสมาชิกองคกรตื่นตัวในการ
ดําเนินการตางๆ ที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับคุ ณลักษณะขององคกร สถานการณแวดลอม และความ
คุมคาในดานตางๆ

าลัย

ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน
ผลการศึกษาพบวา แรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อออนไลนมากที่สุด เนื่องจาก
เปนสื่อที่สะดวก รวดเร็ว และเขาถึงงาย ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรใชสื่อออนไลนในการติดตอสื่อสาร หรือใชเพื่อ
เปนการเผยแพรกระจายขาวสารกับกลุมแรงงานกัมพูชาใหมากที่สุด ไมวาจะเปนทาง facebook Youtube และ Line
ซึ่ งเปนสื่อออนไลนที่กลุมแรงงานกัมพูชาใช มากที่สุด โดยสามารถสรางช องทางการติดต อสื่ อสารกับ แรงงานกั มพูช า
ตลอดจนผูประกอบการควรมีระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตใหบริการแกแรงงานกัมพูชา ในสถานประกอบการ ในพื้นที่และ
ชวงเวลาที่เหมาะสม ไดแก บริเวณโรงอาหาร หองพัก โดยเปน โซนฟรีอินเตอรเน็ต เพื่อใหแรงงานตางดาวสามารถเขาถึง
สารสนเทศได
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เทานั้น ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในเขตจังหวัดตางๆ ในประเทศไทยดวย เพื่อใหไดผลการวิจัยที่หลากหลายและคลอบคลุมมากขึ้น
2. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะแรงงานกัมพูชา เทานั้น ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาแรงงานตาง
ดาวสัญชาติอื่นๆ เพื่อที่จะไดเปรียบเทียบแรงงานแตละสัญชาติวาใหขอมูลที่สอดคลองและขัดแยงกันอยางไร
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ตระกูลแซ: พัฒนาการทางประวัติศาสตรและอัตลักษณทางชาติพันธุ
กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
The Family Names ‘Sae’: Historical Development and Ethnic Identities:
a Case Study of Chanthaburi

บทคัดยอ

พพ

สุวิชา ถาวร, ปยะพรรณ มีสุข, กันติทัต การเจริญ,
วุฒินันท สุพร, กนกวรรณ วารีเขตต, ณรงคฤทธิ์ สุขสวัสดิ์
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของตระกูลแซในจังหวัด
จันทบุรี 2) เพื่อศึกษาอัตลักษณทางชาติพันธุของกลุมตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรี ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการ
สัมภาษณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกเกี่ยวกับประวัติความเปนมา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
ของตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรี
ผลการวิจัยพบวา ประวัติความเปนมาของชาวจีนที่ยายถิ่นฐานเขามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดจันทบุรี เพราะสาเหตุ
เรื่องของปญหาการปกครองประเทศจีนในสมัยนั้น ทําใหเกิดปญหาความยากจน การกวาดลางประเทศ ซึ่งทําใหตองหนี
ความลําบากจากประเทศจีน ยายถิ่นฐานไปอยูในที่อื่นๆ รวมถึงในประเทศไทยดวย สวนใหญชาวจีนจะยายถิ่นฐานเขามา
ในจังหวัดจันทบุรีโดยการนั่งเรือสําเภา เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับชายฝงทะเล และไดตั้งถิ่นฐานมาจนถึงปจจุบัน ประกอบ
อาชีพตางๆ ที่ถ นัด เชน การคาขาย ซึ่งชาวจีนถือไดวาเปนผูท่ขี ยัน อดทนเปนอยางยิ่ง จึงทําใหประสบความสําเร็จอยาง
รวดเร็ว
อัตลักษณทางชาติพันธุตระกูลแซในจังหวั ดจันทบุรีมีวัฒนธรรมที่มีความคลายคลึงกันเปนอยางมากเนื่องจาก
มามีถิ่นที่อยูอาศัยเดิมกอนที่จะมีการโยกยายถิ่นฐานมาจากที่เดียวกัน วัฒนธรรมของคนในตระกูลแซ ทั้ง 4 คือ 1) การ
ไหวเคารพบรรพบุ รุษ 2) ความเชื่อเกี่ยวกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจาและเทพยดา 3) การทําพิธีในวันสํ าคัญตางของคนจีน
4) ฮวงจุยการตั้งสุสานของคนจีน สิ่งเหลานี้ถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติของคนจีนและคนไทยเชื่อสายจีนในจังหวัดจันทบุรี
รวมถึงคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนทั่วประเทศไทย
คําสําคัญ: ตระกูลแซ, อัตลักษณ, พัฒนาการทางประวัติศาสตร, จันทบุรี
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The purposes of this research are 1) to investigate historical development of the Family name
‘Sae’ 2) to study ethnic identities of four Families named ‘Sae’ in Chanthaburi. This is a qualitative
study, collecting the data by in-depth interviews. Scopes of the interviews included history, culture,
traditions, and believes of Families named ‘Sae’ in Chanthaburi.
The results revealed why Chinese immigrants have been moving to Chanthaburi. Due to a
former problematic Governmental system, poverty and genocide had arisen, resulting in the immigration
to other countries, including Chanthaburi, Thailand. Most of China-to-Chanthaburi immigrants sailed
here since Chanthaburi has a coastal area. Some of them have been residing here until now, working
as business people who are very hardworking and successful.
In Chanthaburi, a large number of ‘Sae’ family names’ identities are quite similar due to their
past geographical-socio-cultural backgrounds before emigrating here from the same site. Their cultural
traditions and beliefs included 1) paying homage to ancestors, 2) beliefs in Chinese spirits and gods
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3) attending and conducting ceremonies on Chinese holy days 4) designing decent feng shui and
conducting a proper graving ceremony.
Keywords: ‘Sae’ family, Identities, Historical development, Chanthaburi
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พพ

แซ คือ นามสกุลที่ประกอบดวยคํานําหนานามสกุลวาแซ ตามดวยชื่อสกุล การใชแซแสดงใหเห็นความสัมพันธ
ของกลุมชาติพันธุที่เกี่ยวของกับจีน ดังนั้นกลุมชาติพันธุท่ใี ชนามสกุลประเภทนี้ จะเปนกลุมชาติพันธุที่อพยพเขามาจาก
ประเทศจีนหรือมีบรรพบุรุษอาศัยอยูในประเทศจีน ซึ่งการใชนามสกุลประเภทแซ เปนการแสดงการสืบเชื้อสายมาจาก
บรรพบุรุษเดียวกันเชนเดียวกับการใชชื่อบิดาหรือบรรพบุรุษ เพียงแตชวงของการสืบทอดนั้นอาจมีระยะเวลาหลายชั่วคน
ทําใหไมสามารถระบุไดวาแซนั้นเปนชื่อของบุคคลใด และบางครั้งยากที่จะระบุความสัมพันธทางสายเลือดระหวางคนที่ใช
แซเดียวกัน ถึงแมวาจะใชคําวาแซเหมือนกัน แตชื่อสกุลที่ตามทายแซนั้นไดรับการยืนยันจากกลุมชาติพันธุตางๆ วาเปน
ภาษาเฉพาะของกลุมตน
สรบุศย รุงโรจนสุวรรณ (2554: 38-39) กลาววา ในภาษาจีนปจจุบันมีคําที่แปลวาสกุลใชแพรหลายอยูสองคํา
คือ คําวาแซ ซึ่งเปนเสียงจีนแตจิ๋ว เสียงจีนกลางวาซิ่ง และคําวาสี ซึ่งเสียงจีนกลางวาสื้อ คําแรกนิยมใชนําหนาชื่อสกุล
เชน แซอึ๊ง แซเซียว คําหลังใชตอทายชื่อสกุล เชน อึ๊งสี เซียวสี วิธีนี้นิยมใชเรียกผูหญิง ทําใหผทู ี่ไมเขาใจหลงคิดวาสีเปน
ชื่อตัว คําที่หมายถึงสกุล สองคํานี้ในบทความนี้จะใชแซ ตามที่คุนเคยกันและสื้อ ตามเสียงภาษาจีนกลาง
ปจจุบันคําว า แซและสื้อ มีความหมายเหมือนกันใชแทนกันได แตในสมัยโบราณกอนราชวงศ ฉิน (จีน พ.ศ.
322-337) ขึ้นไป สองคํานี้มีความหมายตางกันใชแทนกันกันไมได คําวาแซ เดิมใชบอกเชื้อสายมีที่มาจากชื่อเผาซึ่งก็มัก
เรียกตามถิ่นที่อยู ถิ่นกําเนิด หรือตํานานกําเนิดผูเปนตนวงศของชนเผานั้น
ภารดี มหาขันธ (2554: 19) กลาววา ชาวจีนกลุมแรกที่อพยพเขามาตั้งถิ่ นฐานอยูในประเทศไทยตั้งแต สมั ย
กรุงศรีอยุธยา เปนจีนฮกเกี้ยน และจีนกวางตุง สวนจีนแตจิ๋ว จีนไหหลํา และจีนแคระ เขามาภายหลัง จีนแตจิ๋วเริ่มอพยพ
เขามามากและมีบทบาทหลากหลายขึ้น ตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีเปนตนมา จนในที่สุดเปนกลุมที่มีจํานวน
มากกวาจีนฮกเกี้ยน และจีนกวางตุงที่เขามาอยูกอน ตอมาในยุคปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตก จีนแตจิ๋วเขามาเปน
จํานวนมากและกระจายอยูทั่วประเทศ
การเขามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนนั้น เมืองตางๆ ทางแถบชายฝงทะเลตะวันออก อยูในเสนทางการคาทางทะเล
ระหวางไทยและจีนมาแตโบราณ จึงมีชุมชนของชาวจีนในบริเวณนี้เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะที่จันทบุรีมีชุมชนชาวจีน
ดั้งเดิมอยูอาศัยตามชายฝงทะเลหลายแหง ทั้งในเขตอําเภอขลุง อําเภอแหลมสิงห และอําเภอทาใหม สวนใหญทําอาชีพ
ประมงและคาขายในเขตอําเภอเมืองจันทบุรีมีชุมชนชาวจีนเกาแกเปนจีนฮกเกี้ยนอยูในบริเวณริมแมน้ําจันทบุรี เรียกวา
ยานทาหลวง ไปจนถึงบริเวณชุมชนชาวญวน ที่เรียกวา ตลาดลาง โดยมีศาลเจาเปนที่หมายเขต
ดานประเพณีและวัฒนธรรมแบบจีนก็ไดเขามามีบทบาทครอบงําและวิธีการดําเนินชีวิตของคนในจังหวัดจันทบุรี
เปนอยางมาก นอกจากนี้ แลวยังมีการยืมภาษาจีนมาใชพูดสื่อสารกันอีกดวย และอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนในจังหวัด
จันทบุรี ยังสะทอนออกมาใหเห็นถึงพิธีกรรม ตลอดจนประเพณีตางๆ ที่คนในจังหวัดจันทบุรีสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน
ไมวาจะเปนเทศกาลไหวพระจันทร เทศกาลกินเจ ที่ชาวจีนจะงดกินเนื้ อสัตว ตางๆ เทศกาลเช็ งเม งที่ไหว บรรพบุรุษที่
ลวงลับ รวมถึงการเซนไหวแมยานางรถยนตที่ขับขี่หรือการตอเรือประมงที่เปนเครื่องมือหากิน
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วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแนวพินิจเชิงชีวประวัติในการศึกษาเพื่อทําความเขาใจการโยกยายถิ่นฐาน และ
อัตลักษณวัฒนธรรมของชาวจีนในจังหวัดจันทบุรี โดยอาศัยขอมูลจากการสังเกตการณและการสัมภาษณเชิงลึกเปนหลัก
ใชกลุมตัวอยางเปนกลุมชาวจีนที่พื้นที่จังหวัดจันทบุรี 24 คน โดยวิธีการเลือกผูใหขอมูลสําคัญแบบเจาะจง เปนผูมีความรู
ทางดา นประวัติศาสตรและอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชาวจีนในพื้ นที่จั งหวั ดจันทบุ รี โดยจะเป นผู นําตระกู ล นายก
สมาคมของตระกูล และบุคคลในตระกูล ซึ่งและตรวจสอบขอมูลแบบการสนทนากลุม (focus group) เพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูลที่ถูกตองและสมบูรณที่สุด
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การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร และอัตลักษณของกลุมตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรี
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว ปรากฎผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
1. พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมตระกูลแซ
1.1 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมตระกูลแซตั้ง
คนจีนในจังหวัดจันทบุรีที่มาจากตระกูลตั้งเชื่อวาตั้งนั้นเปนตระกูลที่ยิ่งใหญและสูงสง โดยมีเรื่องเลาตอ
กันมาวา ตนตระกูลเปนกษัตริยจากประเทศจีนแผนดินใหญ การโยกยายถิ่นฐานของคนตระกูลตั้งจากประเทศจีนมาสู
ประเทศไทยและมาสูจังหวัดจันทบุรีเขามาตั้งแตเมื่อชวงเวลาใดไมมีหลักฐานที่แนชัด แตสาเหตุการยายถิ่นฐานมาไทย
ดวยทางปญหาของประเทศจีนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกษัตริยมาเปนระบบคอมมิวนิสต เกิด
เหตุการณสงครามกลางเมือง ผูคนตองดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดเพื่อหนี้ปญหาความยากจน ผูคนในประเทศจีนจึงตองยายถิ่น
ฐานมาประเทศไทย เพราะเปนแผนดินที่มีความอุดมสมบูรณ ทํามาหากินงาย ผูคนจิตใจดี มีเมตตา จึงทําใหชาวจี นเขามา
ตั้งถิ่นฐานมากขึ้นเรื่อยๆ ดวยนิสัยของชาวจีนที่มีความขยัน อดทน มีคุณธรรม และยังสอนลูกหลานใหปฏิบัติตามๆ กัน
จนทําใหมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงในประเทศไทย ไดมีการตั้งเปนสมาคมเพื่อรวมกลุมกันทํางานตางๆ และสําหรับรําลึก
บรรพชนอีก ด วย นอกจากนั้ นยั ง มี ก ารประกอบอาชี พ ก อ ตั้ ง กิ จการจนประสบความสํ าเร็ จ จวบจนป จ จุ บัน (วิ จิ ต ร
หัตถวิจิตรกุล. สัมภาษณ. 2562)
1.2 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมตระกูลแซเตีย
ในทางประวัติศาสตรตระกูลเตียในจังหวัดจันทบุรีสวนใหญคือชาวแตจิ๋ว ที่มาจากมณฑลซัวเถา ประเทศ
จีน ซึ่งยายถิ่นฐานเขามาในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยทํามาหากินงายกวาประเทศจีนในสมัยนั้น โดยจะเดินทาง
มาทางเรือมาลงที่ทาเรือทาแฉลบ อําเภอทาใหม โดยเริ่มตนการยายถิ่นฐานเขามาเพื่อประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด สวน
ใหญจะประกอบอาชีพเกี่ยวของกับการคาขาย แซเตีย ไดเปลี่ยนนามสกุลมาเปน “ตรัสสรณวาทิน” ในปจจุบัน (สมศรี
ตรัสสรณวาทิน. สัมภาษณ. 2562)
1.3 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมตระกูลแซแต
“สวนใหญชาวจีนตระกูลแตยายถิ่นฐานมาเขามาในจังหวัดจันทบุรีตั้งแตสมัยสมเด็จพระเจา ตากสิน
มหาราช ซึ่งชุมชนเขาพลอยแหวนมีชาวจีนเขามาเพิ่มในสมัยรัชกาลที่ 3 (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว) มีการ
ยายถิ่นฐานทางเรือสําเภา” (มนตรี พงษเจริญ. สัมภาษณ. 2562) แซแตสวนใหญเปนชาวแตจิ๋ว เปนตระกูลที่มเี ชื้อสาย
ของพระมหากษัตริยไทยคือสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีที่สบื เชื้อสายจากบิดาชาวจีน ในสมัยกอนชาวจีนยายถิ่นฐานมาทาง
ทะเลดวยเรือสําเภาเสื่อผืนหมอนใบ มาจับจองที่แถวชายฝงทะเลเนื่องดวยการคมนาคมดีอุดมสมบูรณ เหมาะแกการทํา
มาคาขาย ตระกูลแซแตในจังหวัดจันทบุรีสวนใหญเปนชาวจีนที่ยายถิ่นฐานมาเขามาในจังหวัดจันทบุรีตั้งแตสมัยสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช และมีการโยกยายถิ่นฐานมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในชวงรัตนโกสินทรตอนตน
1.4 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมตระกูลแซอึ๊ง
ความเปนมาของตระกูลแซอึ๊งในจังหวัดจันทบุรี “เริ่มตั้งแตรุนพอรุนแมที่ยายเขามาในประเทศไทยราวๆ
ชวงรัชกาลที่ 5 โดยมาทางเรือจากเมืองจีน มีเสื่อผืนหมอนใบ ยากจนหนีตายจากความอดอยากเขามาในไทย ลงเรือตรง
แถวพื้นที่ที่เขาเรียกวาทาแฉลบ แลวหาที่ทางทํามาหากินในตัวเมืองจันทบุรีโดยเริ่มตนจากการคาขายเพื่อเลี้ยงลูกหลาน
ของตัวเอง” (อดิศร ปยถาวรอนันต สัมภาษณ. 2562) ตระกูลอึ๊งถือไดวาเปนตระกูลที่ใหญเปนอันดับ 7 ในประเทศจีน
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สวนใหญเปนชาวแตจิ๋วอยูที่มณฑลกวางตุงมีการยายถิ่นฐานเขามาในประเทศไทยเนื่องดวยเหตุทางการปกครองการเมือง
ในสมัย โดยในจังหวัดจันทบุรีพบตระกูลแซอึ๊งเพียง 190 ครอบครัว และไดมีการกอตั้งสมาคมแซอึ๊งขึ้นเพื่อเปนการรวม
กลุมกันระหวางชาวตระกูลแซอึ๊ง (สมบูรณ บํารุงพนิชถาวร. สัมภาษณ. 2562)
1.5 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมตระกูลแซลิ้ม
“คนจีนตระกูลแซลิ้มนั้นเริ่มเขามาในจังหวัดจันทบุรีในชวงรัชกาลที่ 2 โดยการนั่งเรือสําเภาจากประเทศ
เขามาสูประเทศไทยและขึ้นฝงที่กรุงเทพมหานครกอนจะเขามาที่จังหวัดจันทบุรี โดยมาขึ้นเรือที่ทาเรือทาแฉลบและเดิน
ทางเขามาในตัวเมืองจันทบุรีโดยรถมา จากนั้นจึงเริ่มหางานทําเริ่มจากการรับจางแบกขาว โดยมีนายจางเปนผูใหที่พัก
และอาหาร สวนเงินที่ไดจากการทํางานทั้งหมดจะเก็บไวทั้งหมด เมื่อเริ่มมีเงินเก็บจึงใชเงินจํานวนนั้นเปนเงินทุนในการ
เปดกิ จการเล็ กๆ เปนของตนเอง” (ชัชวาล เทพวงษ. สัมภาษณ. 2562) ตระกูลแซลิ้ม โยกยายถิ่นฐานเขา มาอาศัยอยู
จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากการหนีสงครามและความแหงแลงรวมถึงปญหาอีกหลายอยาง จึงทําใหตองมีการหาที่อยูและ
พื้นที่ทํามาหากินใหม โดยการขึ้นเรือสําเภาเดินทางออกจากประเทศจีน ครั้งแรกเมื่อมาถึงจังหวัดจันทบุรีจึงเริ่มหางานทํา
ซึ่งเริ่มจากงานรับจางทั่วไป เมื่อไดเงินจากการรับจางก็จะเก็บเงินไวเปนทุนใหกับตนหรือครอบครัว เมื่อเริ่มเก็บเงินไดพอที่
ทําการเปดกิจการเปนของตนเอง โดยเริ่มจากกิจการเล็กและเริ่มขยายกิจการ จากนั้นเมื่อเริ่มตั้งตัวไดจึงออกตามหาญาติ
พี่นองตระกูลเดียวกันและตั้งสมาคมตระกูลแซลิ้มขึ้นมา
1.6 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมตระกูลแซล้ี
“เหตุผลที่คนตระกูลแซลี้โยกยายถิ่นฐานเขามาในจันทบุรี เนื่องจากในประเทศจีนเกิดสงครามการกวาด
ลางลัทธิ ความแหงแลงและความอดอยาก โดยการเขามาในจังหวัดจันทบุรีของคนในตระกูลแซลี้เขามาโดยนั่งเรือสําเภา
เขามาจันทบุรีที่ทาเรือทาแฉลบโดยมีรถมามารอรับเขาไปสงในตัวเมืองจันทบุรี” (มนู รัตนสัจธรรม. สัมภาษณ. 2562)
คนตระกูลแซลี้เดินทางเขามาในจังหวัดจันทบุรโี ดยการนั่งเรือสําเภา สาเหตุการเดินทางมาเพราะเกิดปญหาความแหงแลง
ฝนไมตกตามฤดูการเปนเวลายาวนานทําใหไมสามารถทําการเกษตรได และยังเป นการหนีความอดอยากเนื่ องจากใน
ประเทศจีนเกิดสงครามทําใหผูคนประสบปญหาขาดแคลนอาหารจึงจําเปนตองโยกย ายถิ่นฐานที่อยูใหม เมื่อเขามาถึง
จังหวัดจันทบุ รีไดมาขึ้ นฝงที่ทาเรือทาแฉลบ คนจีนเลือกเขามาหาอยู อาศั ยและหางานทําที่ จันทบุ รีเพราะมีความอุ ดม
สมบูรณและผูคนมีน้ําใจตอนรับคนตางถิ่นที่เขามาอยางเต็มใจ เมื่อเขามาถึงจันทบุรีก็ไดรับความชวยเหลือจากคนจีนรุน
แรกๆ ที่เขามาในจันทบุรี โดยการหางานใหทํา หาที่พักและอาหารให งานแรกที่ทําคือการรับจางแบกขาวและการขนสง
ขาวสารไปในที่ตางๆ (รัชนี มาลาวงศ. สัมภาษณ. 2562)
1.7 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมตระกูลแซฉั่ว
คนตระกูลแซฉั่วเขามาในประเทศไทย โดยเริ่มแรกจะขึ้นฝงที่ทาเรือในกรุงเทพมหานครกอนจะแยกยาย
กันไป กลุมที่มายังจังหวัดจันทบุรีเมื่อเขามาถึงจันทบุรีก็เริ่มหาอาชีพโดยการทํางานการรับจางทั่วไป โดยไดการชวยเหลือ
จากคนจีนที่เขามาอยูในจังหวัดจันทบุรีกอนหนาและเริ่มเก็บเงินกอรางสรางตัวจนเริ่มมีกิจการการคาเปนของตนเอง เมื่อ
สรางเนื้อสรางตัวไดแลวก็นึกถึงญาติพี่นองที่เคยพลัดพรากกัน จึงตามหารวบรวมญาติพี่นองในตระกูลแซฉั่วกอตั้งสมาคม
สกุลไชยขึ้นมา วัตถุประสงคเพื่อทําใหคนในตระกูลแซฉั่วและลูกหลานทั้งหมดในประเทศไทยไดพบกัน ในดานการเปลี่ยน
นามสกุลของตระกูลแซฉั่ว คือเปลี่ยนการใชแซมาเปนนามสกุลแบบไทยเพราะในสมัยกอนการติดตอราชการตางๆ จะทํา
ไดยาก เนื่องจากคนที่ใชแซถือวาเปนชาวตางดาวไมใชสัญชาติไทยจึงจําเปนตองเปลี่ยนมาใชนามสกุลแบบไทย การเปลี่ยน
นามสกุลของคนในตระกูลแซฉั่วนั้น คือการใชคําวา ชัย ไชย หรือฉัตร แทนเพื่อใหทราบวาเปนคนในตระกูลแซฉั่ว (วีรเดช
จินดารัตนาวรกูล. สัมภาษณ. 2562)
1.8 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมตระกูลแซจัง
“หมูบานของคนตระกูลจังอยูหา งจากหมู บานในมณฑลซัวเถา ซึ่งหมูบา นของตระกูลจังเปนหมู บาน
ในเปนหุบ เขาชาวบานประกอบอาชีพ ทําเกษตร ทํานา ปลูกผัก และเปนหมูบานที่ไมมีแมน้ําไหลผาน เหตุที่ ทําใหเกิ ด
การโยกยายมาประเทศไทยคือจีนมีความแหงแลง เพราะฝนไมตกเปนเวลา 3 ป หลายคนตางแยงอาหารกัน” (บุญสง
จันทรสุรวงศ. สัมภาษณ. 2562) คนแซจังจากประเทศจีนที่จะมาประเทศไทยจะตองเดินทางมาที่มณฑลซัวเถากอนและ
เดินทางตอมาที่ป ระเทศไทยโดยขึ้นเรือสําเภาเปนเวลา 10 วัน ขึ้นฝงไทยที่ทาเรือคลองเตย กรุ งเทพมหานคร จากนั้ น
ตางคนก็หาที่ทํามาหากินกันตอโดยกระจัดกระจายกันไปทั่วประเทศไทย แตมีตระกูลจังกลุมหนึ่งเลือกเดินทางมาจังหวัด
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จันทบุรี โดยกลุมที่มาจันทบุรีนั้นเพราะวาเปนจังหวัดที่มีความเจริญในดานการคาขาย และดานการคมนาคม โดยเดินทาง
มาจันทบุรีโดยเรือสําเภาขึ้นฝงจันทบุรีท่ที าเรือทาแฉลบ คนในตระกูลแซจังกลุมแรกที่เขามาในจันทบุรีเปนกลุมของนาย
หยัง แซจัง ที่ไดเปดรานยาขึ้นใชชื่อจังกวงอัน ซึ่งในปจจุบันรานยาจังกวงอันก็ยังเปดใหใชบริการอยูบริเวณชุมชนริมน้ํา
จันทบูรณ
2. อัตลักษณทางวัฒนธรรมตระกูลแซ
วัฒนธรรมตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรี สวนใหญมีความคล ายคลึงกัน เชน การไหวสารทจีน การไหวตรุษจีน
การไหวเช็งเมง การไหวพระจันทร การถือศีลกินเจ รวมไปถึงการกอตั้งสมาคมของตระกูลนั้นๆ ที่มีแนวทางทางวัฒนธรรม
เดียวกัน คือ การตั้งปายระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษ เปนการแสดงถึงความกตัญูกตเวที เพราะคนจีนมีความเชื่อวา
คนใดลืมบรรพบุรุษลืมชาติ จะไมมีความเจริญ หากินไมขึ้น และคนผูนั้นจะโดนดูแคลนและประณามทันที นอกจากนี้แลว
การกอตั้งสมาคมยังมีไวเพื่อการพบประสังสรรคกันของคนในตระกูลอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหคนในตระกูลไดสามัคคี
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหคนรุนหลังไมลืมพี่นองของตนเองอีกดวย
2.1 อัตลักษณทางวัฒนธรรมตระกูลแซลิ้ม
ตระกูลแซล้ิมเปนตระกูลที่มีวัฒนธรรมการใหความเคารพบรรพบุ รุษที่สืบ ตอกั นมายาวนาน โดยจะมี
พิธีการกราบไหวเพื่อแสดงความเคารพตอบรรพบุรุษตนตระกูลลิ้มในวันตรุษจีน การตั้งศาลเจาไวภายในบานหรือที่เรียก
กันวา ตี่จูเอี๊ยะ เพื่อเปนการอัญเชิญลงมาปกปกรักษาและดูแลคนในบานในมีความรมเย็นเปนสุข การไหวสักการะเทพเจา
เชน เจาแมกวนอิม ฯลฯ นอกจากวันตรุษ จีนที่มีการไหวบรรพบุรุษแลว ยังมีวันสํ า คั ญวั นอื่ นๆ (วิท ยา ธนิตาภิ รมณ .
สัมภาษณ. 2562)
2.2 อัตลักษณทางวัฒนธรรมตระกูลแซล้ี
คนในตระกูลแซ ลี้ถือ เอาความกตั ญูตอ บรรพบุ รุษ เป นหลักจึ งทํ า ใหต อ งมี ก ารไหว บ รรพบุรุ ษ ทุก ป
ทั้งบรรพบุรุษที่เปนตนตระกูลลี้ รวมถึงญาติผูใหญในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแลว เพื่อใหลูกหลานในตระกูลลี้ความสํานึกถึง
เกียรติยศและคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตนในวันตรุษจีนและการกราบไหวเทพเจาก็เหมือนกับคนจีนทั่วไปเชนกัน
(มนู รัตนสัจธรรม. สัมภาษณ. 2562) นอกจากนี้คนในตระกูลแซลี้ยังมีการสอนใหลูกหลานรูจักประวัติของบรรพบุรุษตน
ตระกูลของตนเองและการกราบไหวเคารพบรรพบุรุษของตนเอง การทําความสะอาดฮวงซุยเพื่อแสดงถึงความกตัญูที่มี
ตอบรรพบุรษุ การกราบไหวเทพเจา การตั้งสุสานหรือที่เรียกวา ฮวงซุย ความเชื่อเรื่องฮวงจุย (รัชนี มาลาวงศ. สัมภาษณ.
2562)
2.3 อัตลักษณทางวัฒนธรรมตระกูลแซฉั่ว
ตระกูลแซฉั่วเปนตระกูลที่มีวัฒนธรรมที่ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา คือการกราบไหวเพื่อแสดงความเคารพ
ตอบรรพบุรุษตนตระกูลฉั่วในวันตรุษจีนของทุกป และจะมีการตั้งศาลเจาตี่จูเอี๊ยะที่เชื่อวาจะชวยดูแลคนในบานในมีความ
รมเย็นเปนสุข การไหวสักการะเทพเจาที่คนจีนทั่วไปนับถือ เชน เจาแมกวนอิม นอกจากนี้ยังมีวันที่คนในตระกูลแซฉั่วให
ความสําคัญ คือ วันเช็งเมงและวันไหวพระจันทร นอกจากวันสําคัญของคนจีนและการนับถือเทพเจาแลวยังมีการตั้งสุสาน
ของคนจีนหรือที่เรียกกันวาฮวงซุยเพื่อใชฝงศพของคนในตระกูลที่ลวงลับไปแลว (อํานวย ชัยสิทธิพร. สัมภาษณ. 2562)
2.4 อัตลักษณทางวัฒนธรรมตระกูลแซจัง
ตระกูลแซจังมีความเชื่อวาตนตระกูลจังเปนตระกูลที่เปนลูกศิษยของปรมาจารยขงจื๊อ คนในตระกูลจึง
มีการปลูกฝงใหลูกหลานเรียนสูงๆ เพราะในสมัยกอนถามีการกลาวถึงบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาด และมีความรูดานอักษร
ศาสตรที่ดีเยี่ยมก็ตองกลาวถึงคนตระกูลจัง นอกจากวัฒนธรรมเรื่องการสงใหลูกหลานเรียนสูงๆ แลว ชาวตระกูลจังก็ยังมี
การกราบไหวเพื่อแสดงความเคารพตอบรรพบุรุษเหมือนชาวจีนในตระกูลอื่นๆ และมีการตั้งศาลเจาไวภายในบานเพื่อเปน
การอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษใหลงมาปกปกรักษาและดูแลคนในบานในมีความรมเย็นเปนสุข (บุญสง จันทรสุรวงศ.
สัมภาษณ. 2562)
2.5 อัตลักษณทางวัฒนธรรมตระกูลแซตั้ง
คนตระกูลแซตั้งจะใหความสําคัญกับบรรพบุรุษตนตระกูล ซึ่งเปนเอกลักษณที่ไมใชเฉพาะของชาวแซตั้ง
คนจีนสวนใหญก็มีลักษณะของเอกลักษณนี้ “ขนาดสิ่งของยังมีท่ีมา เราเปนมนุษยเปนผูประเสริฐก็ยิ่งตองรูจักที่มาของ
ตนเอง ถาคนที่ไมรูจักที่มาของตนเอง ผูคนจะดูแคลนทันทีเพราะถือวาไมมีความกตัญูรคู ณ
ุ การไมลืมเลือนนึกถึงบรรพชน
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คือ.ความกตัญูกตเวที จึงมีวิธีการแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญู คือ การไหวสารทจีน การไหวตรุษจีน หรือการ
ทําปายบรรพชนของตระกูลตั้งที่ลวงลับไปแลว ติดระลึกไวที่สมาคมตระกูลตั้ง เพือ่ เปนการรําลึกถึงบรรพชน ใหลูกหลาน
พึงนึกไดวา ถาคนเราลืมชาติ ลืมตนตระกูลไมถือวาเปนมนุษย เปรียบดั่งการยืมเงินแลวไมใชหนี้เขา ทําการใด ทําสิ่งใด
ตองนึกถึงบรรพบุรุษเปนอันดับแรกๆ เพราะเราเกิดมาโชคดีที่มีที่ทางทํามาหากิน ซึ่งบรรพบุรุษไดรักษาไว ทําใหตกทอด
มาถึงเรา” ดังนั้นจึงเปนเหตุสําคัญที่เราไมควรลืมคุณบรรพบุรุษได (วิจิตร หัตถวิจิตรกุล. สัมภาษณ. 2562) นอกจากนี้
วัฒนธรรมที่ชาวตั้งใหความสําคัญเปนอยางมากคือ ในอาทิตยที่สามของเดือนธันวาคมทุกปจะมีการจัดงานเลี้ยงสังสรร
ภายในตระกูลเพื่อเปนการใหลูกหลานในตระกูลไดพบกัน และเพื่อสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางตระกูล
2.6 อัตลักษณทางวัฒนธรรมตระกูลแซเตีย
วัฒนธรรมของชาวแซเตียก็มีเหมือนแซทั่วไป เชน การไหวสารทจีน ตรุษจีน “เราก็ไหวทั่วๆ ไป เหมือน
ที่ครอบครัวเชื้อสายจีนอื่นๆ ทํากันปกติ หรือในวันเช็งเมงก็จะมีการไหวบรรพบุรุษหลุมใครหลุมมัน” (สมศรี ตรัสสรณวาทิน.
สัมภาษณ. 2562) นอกจากนี้ประเพณีที่สําคัญของตระกูลแซเตียอีกอยางที่ชาวเตียในจันทบุรียึดถือปฏิบัติกันคือ การไป
กินเลี้ยงสังสรรคประจําป เหมือนการไดพบปะครอบครัวในตระกูลแซเตีย สถานที่ที่จั ดจะจั ดที่โรงเรี ยนตังเอ็ง จังหวัด
จันทบุรีทุกปไมเปลี่ยนแปลงสถานที่ ซึ่งเปนการสังสรรคภายในชมรมตระกูลเตียโดยในงานจะมีการมอบทุนการศึกษา
ใหกับนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ ซึ่งเปนการแสดงถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผของชาวแซเตีย
2.7 อัตลักษณทางวัฒนธรรมตระกูลแซแต
วัฒนธรรมของตระกูลแซแตในจังหวัดจันทบุรีที่ทํากันทุกปก็ไมแตกตางไปจากชาวจีนในตระกูลแซอื่นๆ
คือ การไหวสารทจีน การไหวเช็งเมง การไหวตรุษจีน นอกจากนี้ตระกูลแซแตยังรับหนาที่จัดเทศกาลกิ นเจ ในจั งหวั ด
จันทบุรีที่ประกอบพิธีกรรมกันทุกป แซแตมีการรวมตัวกันตั้งเปนชมรมตระกูลแซแตเชนกันโดยกิจกรรมของชมรมก็เปน
การรวมของกลุมญาติในตระกูล ที่คอยหมุนเวียนกันไปทํากิจกรรมตางๆ โดยกิจกรรมที่เปนลักษณะเฉพาะของชาวตระกูล
แต คือ การรวมตัวเพื่อเคารพสักการบูชาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชซึ่งชาวแซแตเคารพบูชาในฐานะเปนตนตระกูล
ของตระกูลแซแต (กิมฉัน รังรองรัษมี. สัมภาษณ. 2562)
2.8 อัตลักษณทางวัฒนธรรมตระกูลแซอึ๊ง
ตระกูลแซอึ๊งในจังหวัดจันทบุรีมีชมรมไวสําหรับการรวมตัวของญาติพี่นองเหมือนกับชาวตระกูลแซอื่นๆ
ในจันทบุรี และมีวัฒนธรรมที่ไมแตกตางไปจากตระกูลอื่น คือ มี การไหวสารทจีน ไหวตรุษ จีน นอกจากนี้ยังมีการไหว
ศาลเจาซึ่งเปนศาลประจําหมูบานโดยเทพเจาที่ประจําอยูในศาลเชื่อวาบรรพบุรุษที่ลวงลับ โดยชาวตระกูลแซอึ้งเชื่อวา
บรรพบุรุษที่ลวงลับจะกลับมาปกปองคุมครอง ใหโชคใหลาภ ใหทํามาคาขายดี (อดิศร ปยถาวรอนันต. สัมภาษณ. 2562)
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ประวัติศาสตรคนจีนในตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรี จากการศึกษาทําใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนจีนที่มีการโยกยาย
ถิ่นฐานเขามาอาศัยอยูในจังหวัดจันทบุรี จะเห็นไดวาคนจีนที่เขามามีการชวยเหลือกันไมวาจะอยูในตระกูลแซใด ถาหาก
เปนคนจีนเชนเดียวกันจะใหความชวยเหลืออยางเต็มที่ จากการลงพื้นที่ศึกษาและเก็บขอมูลพบวาคนจีนที่โยกยายถิ่นฐาน
เขาในจันทบุรีมักจะอาศัยอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญท้งั ที่อยูกันเฉพาะกลุมแซตนเองและอยูรวมกันกับตระกูลแซอื่นๆ
เมื่อมีการรวมตัวกั นมากขึ้นจึงทําใหบริเวณนั้นกลายเปนชุมชนของคนจีน จากกการศึกษายั งพบการนําเอาคํ าสอนของ
บรรพบุรุษมาใชในการสอนลูกหลานที่เปนคนไทยเชื้อสายจีนดวย เชน การประหยัดอดออม ความกตัญูตอผูมีพระคุณ
และบรรพบุรุษ
ชาวตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรีที่โยกยายถิ่นฐานมาไดเอาวัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณีของตนเขามาใชสืบ
ตอและเผยแผในพื้นที่ ที่อยูอาศัยใหมใน เช น การไหวสักการะและขอพรตอเทพเจา การไหวบรรพบุรุษ ฯลฯ จนทําให
วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณีบางอยางของคนจีนถูกหลอมรวมกันความเปนไทยจนกลายเปนสิ่งที่รวมเอาคนทั้งสอง
ชาติเขาไวดวยกัน
นอกจากประวัติศาสตรและวัฒนธรรม แลวการตั้งสมาคมตระกูลแซยังสื่อใหเห็นความสมัครสมานสามัคคีกลม
เกลียวของคนในตระกูลแซในแตแซและมีความสัมพันธอันดีกับกลุมแซอื่นๆ ในพื้นที่จันทบุรีดวย
478
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเสนอแนะการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

วิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนของกลุมตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรี ปรากฏอัตลักษณอันโดดเดนหลายประการที่
คนไทยควรจะศึกษาอยางลึกซึ้ง และยึดถือเปนแบบอยางเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ซึ่งวิถีชีวิตของคนจีนในหลาย
เรื่อง เราสามารถยึดถือเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตได ไมวาจะเปนในดานสังคมเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู การสั่งสอน
ลูกหลานใหเปนคนมีความกตัญูรคู ุณคน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน. ในดานเศรษฐกิจซึ่งเปนที่นาสนใจวาทําไมคนจีนที่
อพยพมาจากตางเมืองที่มีถิ่นที่อยูเดิมไกลจากที่อยูปจจุบันมาก แตสามารถมีกิจการธุรกิจตางๆ ที่สามารถคุมเศรษฐกิจ
ของพื้นที่นั้นๆ โดยสรุปไดดังตอไปนี้
1. ดานสังคม วิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนของกลุมตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรี. อัตลักษณที่โดดเดน คือ ใน
เรื่องของความกตัญูกตเวที การอบรมบุตรหลานใหอดทน ขยันขันแข็ง การชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการปรับตัว
ใหเขากับคนพื้นถิ่นและสามารถอยูรวมกันไดเปนอยางดี
2. ดา นเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของคนไทยเชื้ อ สายจีนของกลุม ตระกู ลแซในจั ง หวั ดจั นทบุ รีใ นดา นเศรษฐกิจ โดย
ภาพรวมแลว การที่ตองพบกับความยากลําบากที่จะตองยาย.ถิ่ นฐานจากประเทศจีนมาจั งหวัดจันทบุรี ทําใหเกิดแรง
ผลักดันใหคนเหลานี้มีกําลังแรงใจในการประกอบอาชีพหาปากเลี้ยงทอง ซึ่งเกิดจากความขยัน อดทน และซื่อสัตย จนทํา
ใหชาวจีนนั้นประสบความสําเร็จและมีฐานะทางเศรษฐกิจจนถึงปจจุบัน
3. ดานวัฒนธรรม ของคนไทยเชื้ อสายจีนของกลุมตระกูลแซในจังหวั ดจั นทบุ รี ไดชื่อว าเป นชนชาติที่ มีการ
ดําเนินกิจกรรมตามประเพณี และความเชื่อของตนเองอย างเครงครัด โดยประเพณี และความเชื่อที่ โดดเด น คือ เรื่อง
เกี่ยวกับบรรพบุรุษผูลวงและเทพเจา กิจกรรมตามประเพณีจะมุงเนนไปที่การไหวบูชาเทพเจาและบรรพบุรุษ เพื่อเปนการ
ระลึกถึงบรรพบุรุษที่ลวงลับ และสอนใหมีความกตัญูทุกลมหายใจ แมวาบรรพบุรุษจะลวงลับไปแลว เชื่อวาถาปฏิบัติ
ซึ่งความเคารพบูชาตอบรรพบุรุษจะมีแตความเจริญเขามาในชีวิต
1. ควรมีการศึกษากลุมชาวจีนในพื้นที่อื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางประวัติศาสตรและอัตลักษณทาง
ชาติพันธุ

2. ควรมีการศึกษาองคความรูของชาวจีนที่ถือวาเปนเรื่องเดนที่สุด คือ แนวคิดดานการทํามาคาขาย ควรมีการ
ทําการวิจัยในประเด็นเหลานี้กับกลุมชาวจีนในแตละกลุมพื้นที่
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ชุมชนตราสินคา ฮอนดาแจส จังหวัดจันทบุรี
Honda Jazz Brand Community, Chanthaburi
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การศึกษาชุมชนตราสินคาฮฮนดาแจส จังหวัดจันทบุรี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและทําความเขาใจถึง
รูปแบบและลักษณะเฉพาะของชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส ผานตัวบงชี้ความเปนชุมชนทั้ง 3 องคประกอบ ผลการวิจัย
พบวา ชุมชนตราสินคา มีองคประกอบของความเปนชุมชนครบทุกประการ โดยมีตราสินคาเขามาเปนตัวกลางสําคัญใน
การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสมาชิกในชุมชน ในดานความสัมพันธพบวา สมาชิกในชุมชนคอนขางมีความเหนียวแนน
แตยั งมีความรูเรื่ องประวัติความเปนมาของสินคาคอนขางนอย เนื่องจากมีปจจัยทางดา นสังคมและวัฒ นธรรมเขา มา
เกี่ยวของดวย นอกจากนี้ชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส ยังแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการถายทอดตราสินคา
จากเดิมที่นักการตลาดถายทอดตราสินคาไปยังผูบริโภค (Consumer-brand dyad) มาเปนการใหผูบริโภคไดถายทอด
ตราสินคาระหวางกันเองดวย (Consumer-brand-consumer triad) โดยที่นักการตลาดไมไดเขามามีสวนเกี่ยวของใน
การถายทอดตราสินคาแตอยางใด
คําสําคัญ: ชุมชนตราสินคา, จันทบุรี, ฮฮนดาแจส
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The objective of this study was to study the Honda Jazz brand, to understand the style and
characteristics of the Honda Jazz brand community through all three components of community
identity. The research found that brand communities have all components of community. By having a
brand as an important intermediary in connecting relationships among members of the community. As
for relationships, it was found that members of the community were quite strong, but still have little
knowledge about the history of the product. Due to social and cultural factors involved in addition,
the Honda Jazz brand community also showed the change in the pattern of brand transfer from the
market by the brand to consumers (Consumer-brand dyad) to allow consumers to pass on the brand
among themselves (Consumer-brand-consumer triad) in which marketers are not involved in branding
in any way.
Keywords: Brand community, Honda Jazz
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เครื่องมือการสื่อสารการตลาดรูปแบบตางๆเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูบริโภคมีการติดตอกับสินคาอยางตอเนื่อง
โดยการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communications หรือ IMC) ไดเขามาชวยในการ
พัฒนาศักยภาพของการสื่อสารแตละแนวทางใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด IMC เปนการกําหนดกลยุทธการสื่อสารตางๆที่มี
ความหลากหลาย เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง การเปนผูสนับสนุน เปนตน โดยนําการสื่อสาร
แตละรูปแบบเขามาประยุกตใชรวมกันในกลยุทธการสื่อสารทางการตลาดทั้งหมด เพื่อเปนการกําหนดแนวทางที่มีความ
ชัดเจน รวมทั้งเพื่อกอใหเกิดอิทธิพลทางการสื่อสารสูงสุด โดยผานเนื้อหาสารที่มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Kotler,
2003)
เครื่องมือสื่อสารการตลาดมีอยูหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแตละรูปแบบตางมีขอดีและขอจํากัดที่แตกตางนักการ
ตลาดจะบรรจงเลือกหยิบเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชเปนอาวุธเพื่อเขาถึงผูบริโภค โดยสรางประสบการณการมีสวนรวม
ใหน้ําหนักกับการสรางความสัมพันธระยะยาว มุงเนนการนําตราสินคาเขาไปเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผูบริโภค
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นําไปสูความภักดีตราสินคาในที่สุด ดวยการสรางความสัมพันธระหวางตราสินคากับผูบริโภคดวยกันเอง ภายใตหลักคิด
ความเปนชุมชนของเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่เรียกวา การสรางชุมชนตราสินคา (Brand community) ที่เกิดจากกลุม
ผูบริโภคที่มีใจรักและ ชื่นชอบในตราสินคาเดียวกัน
ในอดีตการศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Sociology and Anthropology) ไดอธิบายคํานิยามความ
เปนชุมชนไวอยางชัดเจนวา เปนแบบฉบับความเปนชนบท โดยกลุมคนที่อยูในชุมชนนี้จะมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด
เสมือนเปนครอบครัวเดียวกัน ซึ่งจะตางกับความเปนสังคม (Society) ที่กลุมคนในสังคมจะมีความเปนปจเจกบุคคลสูง
ไมคอยมีปฏิ สัมพันธระหวางกัน ตอมาความเชื่อและความเขาใจเกี่ยวกับชุมชนเปลี่ยนไปเมื่อเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
ตางๆ ไดถูกพัฒนาขึ้น ความทันสมัยไดเขามาเปลี่ยนความคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับชุมชน โดยไดขยายขอบเขตความหมายให
กวางขึ้น ความหมายของคําวาชุมชนนั้นไมจําเปนจะตองเปนการรวมกลุมของคนในพื้นที่เดียวกันเสมอไป ชุมชนสามารถ
เกิดขึ้นไดจากการรวมกลุมคนจากทั่วทุกมุมโลกที่มีความสนใจรวมกัน ประกอบกับความกาวหนาทางการสื่อสารสมัยใหม
ไดเข ามาชว ยใหนักการตลาดสามารถวางแผนที่ จะถา ยทอดตราสินคา ของตนให คนทั่ วโลกรั บ รู ได ในเวลาอั นรวดเร็ ว
ตลอดจนความเจริญของการสื่อสารมวลชนที่เขามามีสวนชวยใหสมาชิกในชุมชนหนึ่ งสามารถที่จ ะรู จักสมาชิกจากอี ก
ชุมชนหนึ่งไดอยางงายดาย ดวยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนตราสินคาขึ้น โดยมองวาความหมายของชุมชนในที่นี้
สมาชิกในกลุมไมจําเปนตองปรากฏตัวรวมกันในพื้นที่เดียวกัน อาจกลาวไดวา ชุมชนตราสินคา มีลักษณะเหมือนชุมชน
ทั่วไปทุกประการ ความแตกตางอยูที่สินคาหรือบริการจะเขามาเปนหัวใจสําคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธและการทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกันระหวางสมาชิกในกลุม
กลยุทธการสรางชุมชนตราสินคา ถือวาเปนการเปลี่ยนรู ปแบบการสื่อสารตราสินคาใหม จากที่เคยเป นการ
สื่อสารตราสินคาไปยังผูบริโภค (Consumer-brand dyad) เพียงอยางเดียว กลายเปนการใหผูบริโภคเปนผูสื่อสารตรา
สินคาไปยังผูบริโภครายอื่น (Consumer-brand-consumer triad) สืบตอกันไปดวยอีกทาง อาจกลาวไดวา ชุมชนตรา
สินคาเปนการนําผูบริโภคที่มีความชื่นชอบในตราสินคาเดียวกันใหเขามาอยูในชุมชนเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับตราสินคานั้นรวมกัน นอกจากนี้ยังมีการชวยเหลือกันระหวางสมาชิกในดานการบริโภคสินคา
นั้นๆ
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนตราสินคาที่ผานมา ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาชุมชนตราสินคา
ฮอนดาแจสในจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากผูวิจัยเห็นวาชุมชนตราสินคาดังกลาว เปนกลุมที่มีความเขมแข็ง มีการแสดงออก
ถึงความเปนชุมชนของตราสินคาไดอยางชัดเจน สมาชิกกลุมมีความหลากหลายทางอาชีพ มีความเคลื่อนไหวในการจัด
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ทั้งยังมีลักษณะเฉพาะตัว มีความโดดเดนกวาชุมชนตราสินคาอื่นที่พบในจังหวัด
จันทบุรี นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากการศึกษายังสามารถนําไปใชในการวางแผนกลยุท ธการสื่อสารการตลาดแบบสร าง
ประสบการณผานชุมชนตราสินคาที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย

าวิท
ย

เพื่อศึกษารูปแบบลักษณะเฉพาะของชุมชนตราสินคาฮอนดาแจสในจังหวัดจันทบุรี ผานตัวบงชี้ความเปนชุมชน
ทั้ง 3 องคประกอบ อันไดแก ความรูสึกเปนพวกเดียวกัน (Shared consciousness) การมีวัฒนธรรมกลุม (Rituals and
traditions) และการมีความรับผิดชอบตอสมาชิกในกลุม (Sense of moral responsibility) รวมทั้งการสรางและการ
รักษาสมาชิกในกลุมที่พบในชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส จังหวัดจันทบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

การวิจัยในครั้งนี้ ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งเปนการสัมภาษณกับกลุมสมาชิกของ
ชุมชนตราสินคาฮอนดาแจสจันทบุรีคลับ จํานวน 7 ทาน ประกอบกับการสังเกตการณ (Observation) และการวิเคราะห
ขอมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซตชุมชนตราสินคาออนไลน ที่กลุมสมาชิกใชเปนตัวกลางในการสื่อสารระหวางกัน ในการคัดเลือก
กลุมผูใหสัมภาษณจะเริ่มจากการเขาไปหาขอมูลในเว็บไซตชุมชนตราสินคากอนเปนอันดับแรก แลวจึงนําขอมูลที่ไดมาใช
ในการพิจารณาคัดเลือกกลุมผูใหสัมภาษณตอไปซึ่งจากการวิเคราะหของผูวิจัยที่ไดเขาไปศึกษาในเว็บไซต Honda jazz
Chanthaburi club ผูวิจัยไดกําหนดคุณสมบัติผูใหสัมภาษณในการเปนสมาชิกชุมชนตราสินคาขั้นต่ําไวที่ 3 ป ในสวน
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ผูใหสัมภาษณ ประกอบดวย ผูกอตั้งชุมชนตราสินคา 1 ทาน ผูดูแลรับผิดชอบเพจ (Admin) 1 ทาน และสมาชิกในชุมชน
ตราสินคาอีก 5 ทาน รวมทั้งสิ้น 7 ทาน โดยมีขอบเขตระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 3 เดือน คือ ในชวงเดือนมีนาคม พฤษภาคม 2562 ในสว นของเครื่องมือวิจัยครั้งนี้ ใชแนวคํา ถาม (Question guideline) เดียวกันกับผูใหสัมภาษณทั้ง
7 ทาน ซึ่งคําถามที่ใชจะมีลักษณะไมเปนทางการมาก มีความเปนกันเองสูง เพราะผูใหสัมภาษณอยู ในวัยใกลเคียงกั น
อนึ่งคําถามที่ใชสัมภาษณอาจมีความแตกตางกันบางตามบริบทของผูถูกสัมภาษณ แตภาพรวมประเด็นคําถามจะครอบคลุม
ประเด็นในแนวทางใกลเคียงกัน เชน ขอมูลเฉพาะของกลุม การมีความรูสึกเปนพวกเดียวกันของสมาชิกในกลุม การเกิด
ความรูสึกแบงแยกระหวางกลุมคนที่ชื่นชอบตราสินค าฮอนดา แจส การตอตานตราสินค าคูแข ง การมีวั ฒนธรรมกลุ ม
ความรูและความสนใจในประวัติความเปนมาของตราสินคาฮอนดาแจส การแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับตราสินคาระหวาง
สมาชิกในชุมชน การมีความรับผิดชอบตอสมาชิกในชุมชนเดียวกัน การไปทํากิจกรรมตางๆรวมกัน การหาสมาชิกใหม
และการรักษาสมาชิกเดิม การชวยเหลือกันระหวางสมาชิกในแงการบริโภคสินคาและรูปแบบการสื่อสารของชุมชนตรา
สินคาฮอนดาแจส

มห

าวิท
ย

าลัย

ผูวิจัยไดนําขอมูลจากเว็บไซต ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก และขอมูลจากการสังเกตการณมาประมวลผล
และวิเคราะหใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ (1) ลักษณะเฉพาะของชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส ตลอดจนรูปแบบการเกิดตัว
บงชี้ความเปนชุมชนทั้ง 3 องคป ระกอบ อันไดแก การมี ความรูสึกเปนพวกเดียวกัน (Consciousness of kind) การมี
วัฒนธรรมกลุม (Rituals and traditions) และการมีความรับผิดชอบตอกลุม (Sense of moral responsibility) และ
(2) ลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารตราสินคาใหมที่พบในชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส ที่เปลี่ยนจากการสื่อสารตรา
สินคาไปยังผูบริโภค (Consumer-brand dyad) เพียงอยางเดียว ใหกลายมาเปนการใหผูบริโภคเปนผูสื่อสารตราสินคา
ไปยังผูบริโภครายอื่น (Consumer-brand-consumer triad) ตอไปดวย
ขอมูลเฉพาะของกลุมชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส จันทบุรี คลับ
ชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส จันทบุรี คลับ กอตั้งมาได 7 ป โดยกําเนิดมาพรอมกับความนิยมของสื่อ Facebook
คือ ราวป 2555 ในชวงแรกมีสมาชิก 6 คน เริ่มจากการชักชวนคนที่รูจักกันใหมาเขารวมกลุม เพราะเห็นที่จังหวัดระยอง
มีการรวมกลุมลักษณะนี้ เลยนึกสนุกอยากทําบาง เพราะมีกลุมเพื่อนใชรถฮอนดาแจสเหมือนกัน เผื่อมีขาวสารใดไดแลก
เปลี่ยนกัน ตอนนี้มีสมาชิกราว 50 คน สวนใหญรอยละ 90 มีครอบครัวแลว เวลาสังสรรคหรือจัดกิจกรรมใดๆ ก็ยกมากัน
ครบทีมทั้งบาน เมื่อพูดถึงสมาชิกในกลุมพบวา มีอาชีพที่หลากหลาย เชน ทําพลอย ทหารชางตัดผม ชางซอมรถ อาจารย
ขาราชการ ทําสวนผลไม ฯลฯ และสมาชิกสวนใหญมีรถยนตมากกวา 1 คัน
ในดานรูปแบบการสื่อสาร พบวา สมาชิกในชุมชนมีการสื่อสารทั้งแบบเจอตัว (Face-to-face communication)
และพบเจอในโลกไซเบอรผานสื่อคอมพิวเตอร (Computer-mediated communication) จากการสังเกตพบวา ชุมชน
ตราสินคาออนไลนมีการอัพเดทพัฒนาขอมูลใหมๆ อยูเสมอ โดยเหลาสมาชิกไดใชเว็บไซตในการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารซึ่งกันและกัน ขอคําแนะนํา สอบถามเพื่อขอความชวยเหลือ มีการนัดพบสังสรรคและจัดกิจกรรมรวมกันนอกจากนี้
ยังมีกลุมไลน (Group line) ในการสื่อสารระหวางกัน ทั้งในแงการประสานสัมพันธสรางมิตรภาพพูดคุยกัน และการขอ
ความชวยเหลือกันในกรณีที่เกิดเหตุการณเฉพาะหนา เชน แบตเตอรี่หมด น้ํามันหมด รถดับ ฯลฯ
ตัวบงชี้ที่พบในชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส จังหวัดจันทบุรี
1. ความรูสึกเปนพวกเดียวกัน เกิดขึ้นมาจากการที่สมาชิกในชุมชนตระหนักวาความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวาง
พวกเขานั้น มีพื้นฐานมาจากการชื่นชอบตราสินคาเดียวกัน ซึ่งหมายถึง ตราสินคาเขามาเปนตัวกลางของการรวมกลุ ม
พบปะสังสรรคการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน ชวยขยายเครือขายความสัมพันธของสมาชิก สรางความรูสึกเปนพวกเดียวกัน
มากขึ้น ซึ่งจะมองใน 2 บริบ ท คือ (1) การเกิดความรูสึกแบงแยก ซึ่งในชุมชนตราสินคา ฮอนด าแจส ไม พบความรูสึก
แบงแยกผูที่เขามาเปนสวนหนึ่งในชุมชน ไมมีการกีดกันผูเขามาใหม แมสมาชิกบางคนอาจจะไมไดขับรถฮอนดาแจสแลว
สืบเนื่องจากหนาที่การงานกาวหนา แตงงานมีครอบครัวตองใชรถที่รุนใหญกวาคันเดิม ก็สามารถเขามารวมกิจกรรมของ
ชุมชนตราสินคาได โดยที่มิตรภาพยังคงเดิม (2) การตอตานตราสินคาคูแขง จากการสัมภาษณและสังเกตการณ พบวา
สมาชิกไมมีการตอ ต านตราสินค าคูแขงแตอยา งใด แมบ างครั้งสมาชิกในกลุ มจะพาเพื่ อ นที่ ขับ รถยี่ หอ อื่ น เช น VIOS
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MAZDA มาเขารวมกิจกรรม ทุกคนก็ยินดีตอนรับ ไมมีการกีดกันแตอยางใด บางครั้งสมาชิกในกลุมเอง ก็ขับรถยี่หออื่นที่
ไมใชฮอนดาแจสมารวมกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจากมีรถยนตมากกวา 1 คัน

ภาพที่ 1 สมาชิกชุมชนตราสินคา ฮอนดาแจส จังหวัดจันทบุรี รวมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน
2. การเกิดวัฒนธรรมกลุม มาจากการสรางความเขา ใจในประเพณีนั้นๆ รว มกั นของสมาชิก เชน เมื่อพบรถ
ฮอนดาแจสของเพื่อนสมาชิกขับผานก็บีบแตรทักทาย รวมทั้งมีการจัดทําสัญลักษณเปนสติ๊กเกอรชื่อกลุม จัดทําเสื้อยืด
สัญลักษณกลุม ถือเปนวัฒนธรรมอีกอยางหนึ่งที่ปฏิบัติสืบตอกันมา

าลัย

ภาพที่ 2 แสดงสัญลักษณสติ๊กเกอรชื่อกลุม และเสื้อยืดสัญลักษณกลุมฮอนดาแจส จังหวัดจันทบุรี

มห

าวิท
ย

ซึ่งสั ญลักษณเหลานี้ เปนตัวบงชี้ถึงความเปนสวนหนึ่งในชุมชนตราสินคานั้น ช วยตอกย้ํา ความรูสึกเปนพวก
เดียวกันไดเปนอยางดี ในแงมุมของการมีวัฒนธรรมกลุม จะมองใน 2 บริบท คือ (1) การยกยองประวัติความเปนมาของ
สินคา ซึ่งสมาชิกในชุมชนตราสินคารับรูประวัติสินคาในขั้นพื้นฐานวา ฮอนดาแจส เปนรถยนตนั่งแบบแฮทชแบ็ก 5 ประตู
ผลิตโดย บริษัท ฮอนดา ประเทศญี่ปุน เปดตัวครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2544 เทานั้น มิไดมีการสืบคนหรือรับรูประวัติ
สินคาในเชิงลึกแตอยางใด สวนใหญสมาชิกจะรับรูในแงการดูแลบํารุงรักษารถมากกวาในแงประวัตคิ วามเปนมาของสินคา
(2) การแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับสินคา พบวา สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับสินคา ทั้งในดานอุปกรณตกแตง
รถ อะไหล อูซอมรถ รวมถึงการขอรับคําแนะนําตางๆ เกี่ยวกับการใชสินคา
3. การมีความรับผิดชอบตอสมาชิกในกลุม เปนความรูสึกรับผิดชอบทั้งตอชุมชนและตอสมาชิกในกลุม โดย
ความรูสึกนี้จะถูกแสดงออกผานการเอาใจใสชวยเหลือระหวางสมาชิกในกลุม นําไปสูความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
โดยมองใน 2 บริบท คือ (1) การหาสมาชิกใหมเพิ่มและการรักษาสมาชิกเดิม พบวา สมาชิกมีการแนะนําเพื่อนใหใชรถ
รุนนี้ หรือเชิญชวนเพื่อนที่ใชรถรุนนี้อยูแลวใหเขารวมในกลุม สวนการรักษาสมาชิกเดิม มีการจัดกิจกรรมรวมกันทั้งใน
สว นออฟไลน และออนไลน (2) การใหความช วยเหลือกั นของสมาชิกในการบริ โภคตราสิ นค า นอกเหนือจากการให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษาแลว บางกรณีที่สมาชิกในกลุมหาซื้อลอแม็กซ คนที่มีลอแมกซรุนนี้อยูแลวและไมไดใชงานเขามา
โพสตตอบ พอเห็นวาอีกฝายอยากไดจริงๆ ก็ขายใหราคามิตรภาพ จาก 6,000 ขายใหในราคา 1,500 บาท นอกจากนี้ยัง
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พบวา ที่ผานมามีมิจฉาชีพไดแฝงตัวเขามาโพสตขายของในกลุมชุมชนตราสินคา ปรากฏวามีสมาชิกในกลุมหลงเชื่อไปใช
บริการแลวถูกโกง คือ ไดของไมครบตามที่ไดแจง แอดมินผูดูแลกลุมทราบเรื่อง จึงดําเนินการลบคนนั้นออกจากกลุม
ในดานบทบาทและการเขามามีสวนรวมของตราสินคา จากการสัมภาษณผูกอตั้งชุมชนตราสินคา ระบุวา ในทุก
กิจกรรมที่จัด เจาของตราสินคาไมไดเขา มามีสว นเกี่ยวของแตอยางใด รวมทั้งทางชุมชนตราสินค าเองก็ ไม เคยเข าไป
เกี่ยวของ ทางกลุมชุมชนตราสินคาไมเคยเขาไปขอสปอนเซอร เพราะทุกครั้งที่จัดกิจกรรมและตองใชงบประมาณ ใชวิธี
การขอจากหนวยงานหรือบริษัทที่สมาชิกแตละคนสังกัด หรืออีกวิธีโดยการจัดทําของที่ระลึกจําหนาย เชน หมวก เข็มกลัด
เพื่อระดมทุนมาเปนคาใชจายในการดําเนินงาน จากการเก็บขอมูลพบวา ทุกครั้งที่สมาชิกของชุมชนตราสินคาออกไปจัด
กิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ หนวยงานเหลานั้นจะกลาวขอบคุณและแสดงความชื่นชม บริษัท ฮอนดา จันทบุรี จํากัด
ที่มาจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นลวนจัดโดยสมาชิกชุมชนตราสินคาทั้งสิ้น โดยที่ตัว
สินคาหรือผลิตภัณฑไมไดมีสวนเขามาเกี่ยวของใดๆ นั่นแสดงใหเห็นชัดเจนวา ชุมชนตราสินคา ชวยเสริมความแข็งแกรง
ใหตราสินคาไดทั้งในดานภาพลักษณและความภักดีตอตราสินคา

าลัย

จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นวา ชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส มีการแสดงออกถึงตัวบงชี้ความเปนชุมชนครบทั้ง
3 องค ป ระกอบ ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ Muniz และ O’Guinn (2001) ที่ ทํา การศึ กษาชุ มชนตราสิ นค า Saab,
Mcintosh และ Ford Branco ซึ่งมี องคประกอบของความเปนชุ ม ชนทุกประการเชนเดี ยวกั น อยา งไรก็ ตาม ในด า น
ความผูกพันระหวางสมาชิกในกลุมชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส พบวา มีระดับความสัมพันธท่ีคอนขางเหนียวแนน เมื่อ
เปรียบเทียบกับชุมชนที่ Muniz และ O’Guinn ไดทําการศึกษา อาทิเชน มีการรวมกลุมจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน
รวมกัน ในชวงที่มีงานมงคล อาทิ งานบุญ กฐิน ผาปา งานวันเกิด งานแตง งานบวช ก็รวมกลุมเพื่อนสมาชิกกลุมใหญ
ไปรวมงาน หรือแมแตในชวงงานวันอวมงคล งานศพ ก็รวมกลุมไปรวมแสดงความเสียใจกับเจาภาพ เหลานี้นาจะมีผลมา
จากวัฒนธรรมที่แตกตางกันในแตสังคม ประกอบกับจันทบุรีเปนจังหวัดขนาดเล็ก การรวมตัวกันทํากิจกรรมคอนขางทํา
ไดงาย
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังพบวา ชุมชนตราสินคา ฮอนดา แจ ส ยังแสดงให เห็นถึ งรู ปแบบการถ า ยทอดตราสิ นคาที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่เปนการสื่อสารตราสินคาไปยังผูบริโภคเพียง(Consumer-brand dyad)อยางเดียว ใหกลายเปน
ผูบริโภคเปนผูสื่อสารตราสินคาไปยังผูบริโภครายอื่น(Consumer-brand-consumer triad) สืบตอกันไปดวยอีกทางหนึ่ง

าวิท
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ภาพที่ 3 แสดงลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารตราสินคาใหมที่พบในชุมชนตราสินคา
ที่มา: Adapted from Muniz, A. M., & O’Guinn, T. (2001). Brand community. Journal of Consumer
Research, 27(3). 412-432.

มห

จากภาพที่ 3 จะพบวา การสรางชุมชนตราสินคา เปนการเพิ่มมิติการเชื่อมโยง โดยจะเพิ่มในสว นที่ผูบริโภค
มีการถายทอดตราสินคาไปยังผูบริโภคดวยกันเอง ซึ่งในสวนนี้จะทําใหเกิดการกระจายตัวของตราสินคาสามารถเขาถึง
ผูบริโภคไดมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเสริมสรางความภักดีในตราสินคาได เชน ยุคแรกเริ่มอาจมีการถายทอดตราสินคา
ฮอนดาแจสไปสูผูบริโภคโดยตรง แตปจจุบันความเปนชุมชนของกลุมชุมชนตราสินคา ทําใหกลุมคนในชุมชนนั้นๆ สามารถ
ถายทอดตราสินคาฮอนดาแจสใหระหวางกันไดเอง ถึงแมวาตราสินคาจะเปนสิ่งที่ไมมีตัวตน จับตองไมได แตตราสินคา
เปนสิ่งสําคัญในการดํารงอยูไดของธุรกิจ หากผูบริโภคไมมีความสัมพันธกับสินคาหรือบริการ ผูบริโภคจะสามารถมีความ
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สัมพันธกับตราสินคาได ตราสินคาที่มีความแข็งแกรงจะสามารถเขาไปอยูในใจของผูบริโภคและสามารถสื่ อไปถึงผูอื่ น
ไดงาย
ชุมชนตราสินคาถือเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบความสัมพันธของมนุษยที่มีเรื่องของการคา (Commercial)
มาเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ ของกลุมผูที่ชื่นชอบในตราสินคาเดียวกัน ทั้งนี้นักวิจารณทางสังคมวิทยา
มักจะมองวา ความทันสมัยของการคาไดเขามาทําลายความเปนชุมชนในลักษณะดั้งเดิม การคาถูกตําหนิในดานการสราง
กลุมที่มีลักษณะความสัมพันธแบบผิวเผิน ดวยเหตุนี้จึงไมอาจที่จะสรุปออกมาอยางชัดเจนวา การเกิดขึ้นของชุมชนตรา
สินคานั้นมีผลดีตอผูบริโภค หรือเปนเพียงสัญญาณที่บอกถึงการสูญสลายความหมายที่แทจริงของชุมชน และความเปน
มนุษยในโลกแหงการคานี้ Lasch (1991, as cited in Muniz & O’Guinn, 2001) อยางไรก็ตาม ขอดีของการเกิดชุมชน
ตราสินคาที่ผูวิจัยพบจากการเขาไปศึกษาในชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส มีอยู 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก หากมองในทางกลั บ กั น การเข า มาของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารรู ป แบบใหม ที่ ทั น สมั ย เช น
คอมพิวเตอรไดเขามาชวยสงเสริมใหผูบริโภคสามารถเปดเสรีทางความคิดและยังชวยใหผูบริโภคสามารถชวยเหลือกัน
ขามพื้นที่ได ผานทางเว็บไซตตางๆ มากกวาที่จะบอกวาความทันสมัยเปนตัวทําลายที่ทําใหผูบริโภคแยกตัวออกหางกันไป
ประการตอมา การมีชุมชนตราสินคาถือเปนแหลงขอมูลที่ดีในการใหขอมูลที่เปนประโยชนในการบริโภคสินคาแกผูบริโภค
เนื่องจากสมาชิกในชุมชนจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลชวยเหลือกันอยูตลอดดวยความรูสึกเหมือนเปนครอบครัวเดียวกั น
สวนประการที่สาม คือ การเกิดชุมชนตราสินคาจะชวยขยายเครือขายความสัมพันธของคนในสังคมใหเปดกวางมากขึ้น
ไมป ดกั้นตัวเองอยูแต ในกลุมของตน และประการสุดทา ย การเกิดชุมชนตราสิ นคายังนํ าไปสูการช วยเหลื อเกื้ อกู ลกั น
ระหวางผูบริโภคที่อยูในชุมชนเดียวกันในดานอื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องของตราสินคาตอไปไดดวย เพราะการที่สมาชิก
เขามามีความสัมพันธอันดีตอกัน แมจะมีเรื่องของตราสินคาที่เขามาเปนตัวกลางเชื่อมโยงความสัมพันธ แตในขณะเดียวกัน
สมาชิกก็มีการชวยเหลือในดานอื่นๆ ดวย เปนเสมือนเปนเพื่อน พี่นอง ที่สามารถใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือ รวมทั้ง
ใหคําแนะนําในเรื่องอื่นๆ ไดรอบดาน
กลยุทธการสรางชุมชนตราสินคา ไดทําหนาที่เปนตัวแทนของนักการตลาดในการใหขอมูลเกี่ยวกับตราสินคา
การสืบทอดประวัติความเปนมาของตราสินคา สรางความสัมพันธระยะยาวระหวางผูบริโภคกับองคกรผานกลุมผูบริโภค
ดวยกันเอง ทั้งนี้ชุมชนที่มั่นคงจะชวยผลักดันใหสมาชิกในชุมชนคงไวซึ่งการมีสวนรวมและการมีความผูกพันที่เหนียวแนน
ตอกลุม ตลอดจนสรางความภักดีตอตราสินคาในระยะยาวไดอีกดวย
จากการที่ผูวิจัยเขาไปศึกษาชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส จังหวัดจันทบุรี ในเชิงลึก พบวา นักการตลาด ไมไดมี
สว นเกี่ยวของใดๆ ทั้งในแงของการใหขอมู ลที่เป นประโยชนแกผูบริโภค และไม มีการสรา งความสั มพั นธ ในระยะยาว
ระหวา งองค กรกับผูบริโ ภคแตอยา งใด อยางไรก็ตามจากการศึ กษาในครั้ งนี้ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดที่
นักการตลาดสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ ไปประยุกตใชไดใน 2 ลักษณะ คือ ใชประโยชนตอผูบริโภคและ
ใชประโยชนในแงการดําเนินธุรกิจ
(1) ประโยชนตอ ผูบริโภค จากการที่ผูบริโภคมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานของการใหขอมูลที่เปนประโยชน
ในการบริโภคสินคา ทําใหผูบริโภคไดขอมูลที่ชัดเจน ชวยในกระบวนการตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น มีความมั่นใจที่จะซื้อมากขึ้น
ตามที่ Aker (1991) กลาวไวถึงการที่จะทําใหแตละกลุมไดรับขอมูลที่มีความชัดเจนของตราสินคาและผูบริโภคจะสามารถ
ประเมินผล เพื่อชวยในการตัดสินใจซื้อไดงา ยขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น และยังสามารถสรางความพึงพอใจในการใชสินคา
ไดจากการมีคุณคาตราสินคาประกอบกัน
(2) ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ การสรางชุมชนตราสินคา สามารถนํามาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
การตลาดได เพราะยิ่งมีความเปนชุมชนอยูมากเทาไหรความผูกพันในตราสินคาก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น โดยKeller (1993)
กลาวถึ งการใชประโยชนจากการมีคุณคา ตราสินคา ไววา ความแข็งแกรงของตราสินคาจะชวยดึ งดูดผู บริ โภครายใหม
ในขณะที่ผูบริโภคปจจุบันก็มีความภักดีในตราสินคา มีความเขมแข็งไมหวั่นไหวตอกิจกรรมของคูแขง ซึ่งนักการตลาด
สามารถนํา ความรูสึกผูกพันกับตราสินคาของผูบ ริโภคมาใช ในการขยายสายผลิตภั ณฑ ได ไม วาจะเปนการผลิตหมวก
กระเปา รม ที่ใสสัญลักษณโลโกของฮอนดาแจส
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ในสวนของชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส จังหวัดจันทบุรี ไดมีการจัดทําสินคาเพิ่ม เชน หมวก เสื้อยืด เพื่อจําหนาย
ใหเพื่อ นสมาชิกที่ชื่นชอบตราสินคานี้ ดังนั้นนักการตลาดจึงสามารถสรางโอกาสตอยอดในธุรกิจบริ การต างๆ ของตรา
สินคาได เชน จัดใหศูนยตัวแทนอะไหลแท เขามาใหคําปรึกษาแกสมาชิกในชุมชนตราสิ นคา รถฮอนดาแจ ส ตลอดจน
ผลักดันใหฝายการตลาดเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของชุมชนตราสินคา ดังที่ McAlexander, Schouten, และ
Koening (2002) ไดศึกษาการสรางชุมชนตราสินคาของสินคา Jeep ในสวนที่นักการตลาดเขามามีสวนชวยจัดกิจกรรม
ซึ่งเปนการสรางความมั่นคงใหกับชุมชนตราสินคาทางหนึ่ง ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงตัวอยางการขยายสายผลิตภัณฑของตราสินคาฮอนดาแจส
ที่มา: Adapted from Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand
name. New York: Free Press และ McAlexander, J. H., Schouten, J. W., & Koening, H. F. (2002).
Building brand community. Journal of Marketing. Retrieved November 20, 2004, from
http://web13.epnet.com/citation.asp
การเขาไปมีสวนรวมในชุมชนตราสินคาถือวาเปนเครื่องมือหนึ่ง ที่นํามาชวยในการสรางความสัมพันธที่เหนียว
แนนระหวางตราสินคากับผูบริโภค โดยใหผูบริโภคเปนผูถายทอดตราสินคาไปยังผูบริโภคดวยกันเอง อันจะนําไปสูการ
สร างความสัมพันธที่ยาวนานตอไป นอกจากนี้ยังชว ยให นักการตลาดสามารถเขาถึ งผู บริโภคแต ละกลุมได อยา งลึกซึ้ง
มากขึ้น อันจะสงผลใหการสื่อสารตางๆ ที่นักการตลาดตองการสงไปยังผูบริโภคแตละกลุมมีประสิทธิภาพ และทําใหธุรกิจ
เจริญเติบโตไดตอไปในอนาคต

าลัย

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห

าวิท
ย

ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอจํากัดในการวิจัยครั้งนี้ กลุม เปาหมายที่ผูวิจัยได ทําการศึ กษา คื อ สมาชิกในชุ มชนตราสินค าฮอนดาแจ ส
จังหวั ดจั นทบุ รี ซึ่งไดดําเนินการศึกษาในชว งระยะเวลาอันสั้นแค 3 เดือน นอกจากนี้ ในชวงเวลาของการศึกษายั งไม
เอื้ออํานวยในการเขาถึงกลุมเปาหมายไดลึกซึ้งเพียงพอ เนื่องจากชวงที่ผูวิจัยไดเข าไปทําการศึกษานั้น ยั งไมมีการจั ด
กิจกรรมใดๆ ขอมูลที่ไดมาจึงเปนเพียงการบอกเลาของสมาชิกในชุมชนตราสินคา และสวนหนึ่งไดมาจากผูใหสัมภาษณ
เทานั้น ทําใหผูวิจัยไมไดรับประสบการณรวมโดยตรงกับสมาชิกในชุมชน ดวยเหตุนี้ในการศึกษาครั้งตอไป ผูวิจัยจึงควร
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของกลุม เพราะการไปรวมตัวกับสมาชิกในกลุมจะชวยใหผูวิจัยไดรับประสบการณตรง
และไดขอมูลที่เปนประโยชนเชิงลึก ยิ่งไปกวานั้นควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาไปยังชุมชนตราสินคาอื่นๆ วามีรูปแบบ
ลักษณะเฉพาะที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร เพราะในสังคมไทยมีตราสินคาอื่นๆ อีกมากมาย โดยแตละตราสินคาตาง
ก็มีความแตกตางกันในแงการเขาถึงกลุมผูบริโภค ดวยเหตุนี้การเรียนรูในการเขาถึงกลุมผูบริโภคในแตละกลุมสังคมซึ่งมี
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน จึงเปนประเด็นที่มีความสําคัญยิ่งตอการศึกษา
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน
ควรขยายขอบเขตการศึกษา จากเดิมที่ศึกษาแคกลุมชุมชนตราสินคาที่ผูบริโภคเปนผูดําเนินการเอง ขยายไปสู
กลุมชุมชนตราสินคาที่องคกรมีสวนรวม เพื่อเปนการตอยอดสรางความเขมแข็งใหกับแบรนดตอไป
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) คะแนนคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และ 2)
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่ติดสังคม ติดบาน และติดเตียง ของผูสูงอายุในชุมชน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ
ผูสูงอายุในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 500 คน โดยสุมแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนมกราคม 2562 ถึง
เดือนมีนาคม 2562 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามคุณภาพชีวิต ซึ่งจําแนกเปน 3 ดาน ไดแก
ปจจัยลักษณะสวนบุคคล แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ที่ผานการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นครอนบราค แอลฟา 0.87,0.87 และ 0.88 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียร สัน การทดสอบค า t-test และความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และแบบจับคู ดวยวิธี LSD
ผลการวิ จัยพบว า ผู สูงอายุ สวนใหญ มีคุณภาพชี วิ ตอยู ในระดั บ ปานกลาง คิ ดเป นร อ ยละ 75 และป จจั ย ที่
เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุ การเจ็บปวยที่แตกตางกันจะมีระดับของอาการโรคซึมเศราและ
คุณภาพชีวิตที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูสูงอายุแบบติดสังคม มีระดับของคุณภาพชีวิตสูงกว า
ผูสูงอายุแบบติดบาน และผูสูงอายุแบบติดเตียง ผูสูงอายุแบบติดบานมีระดับของคุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุแบบติดเตียง
ผูสูงอายุที่มีอายุนอยกว ามีระดับของคุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุที่มีอายุมากกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ควรวิจัยพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตดานการใหขอมูลแกผูสูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในกลุมติดเตียง และติดบาน
ในชุมชนตอไป
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต, แรงสนับสนุนทางสังคม, ผูสงู อายุ, ชุมชน
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Abstract

มห

าวิท
ย

The descriptive research aimed to study the quality of Life of the elderly and the factors that
influence on the quality of Life of the elderly. The muti-stage random sampling sample was utilized to
select 500 social bound, home-bound and bed- bound elderly from population in the central region
of Thailand. Data collection carried out from to January, 2019 to March, 2019 by using the 3 parts
structured questionnaire including personal characteristics, social support and quality of life which was
tested for content validity by 3 experts and a tryout with 30 elderly. Cronbach’s alpha for internal
reliability included 0.87, 0.87 and 0.88 respectively. The statistical used in data analysis were percentage,
mean, standard deviation, Pearson product moment correlation, t-test, testing of variance of one-way
ANOVA and LSD.
The findings revealed: 1) Overall 75% of samples had moderate level of score of quality of
Life. 2) Analysis result correlation coefficients between variables showed that personal characteristics
concerning variables: aged, illness and of depression level associated with quality of life of the elderly,
The relationship between the level of significance is .05. Considering each variable of the quality of life,
younger elderly had higher level of the quality of life than medium elderly and old elderly.
Furthermore, the social bound elderly had higher level of the quality of life than both home-bound
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and bed- bound and bed-bound groups. Whereas the home-bound elderly had higher level of the
quality of life than bed-bound elderly.
Keywords: Quality of life, social support, Elderly, Community
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ปจจุบันการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทางการแพทย
และการสาธารณสุขสงผลใหป ระชากรทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมีการแพทยที่เจริญทําใหคนมีอ ายุยืนยาว
ประกอบกับอัตราการเจริญพันธุลดลง จึงทํา ให เขา สูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งเห็นได จากสถิติผูสูงอายุตั้งแตป พ.ศ. 2538 ถึง
ปจจุบันพบวา ผูสูงอายุมีจํานวนสูงมากขึ้นอยางตอเนื่อ ง เมื่อจําแนกระหวางเพศหญิงกั บเพศชายจะพบวา เพศหญิงมี
จํานวนสูงมากกว าเพศชาย ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะเพศหญิงมีการจั ดการตนเองให ความสนใจดูแลสุขภาพตนเองดี กว า
เพศชาย และไมเสพสิ่งที่ทําลายสุขภาพ เชน บุหรี่ สุรา หรือยาเสพติดชนิดตางๆ มีการดูตนเองเชนการ ออกกําลังกาย
หรือทํากิจกรรมทํางานที่บานมากกวา ดูแลสุขภาพดีกวาเพศชาย สําหรับในป พ.ศ. 2560 ที่ผานมา สถิติประชากรในกลุม
ผูสูงอายุมีจํานวนทั้งสิ้น 7,639,000 คน จําแนกตามเพศ และระบุเฉพาะระดับอายุตั้งแต 60 ป ถึง 75 ป (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2561) จากการศึกษาในระดับชาติตั้งแตป 2546 พบวา คนไทยเปนโรคซึมเศรา (Major Depressive Episode:
MDE) มี จํ า นวน 871,744 คน หรือ ร อ ยละ 3.2 และการศึ กษาล า สุ ด ป 2551 มี จํา นวน 1,311,797 คน ซึ่ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครพบมากที่สุด รองลงมาเปนภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตามลําดับ โดยพบในผูสูงอายุที่มี
อายุตั้งแต 80 ปขึ้นไปมากที่สุด ซึ่งพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2551) และ
จากขอมูลสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการ ในป พ.ศ. 2556 พบวา ผูสูงอายุที่เขาขายภาวะซึมเศรา มีรอยละ 33 และเปนโรค
ซึมเศรา รอยละ 6 นอกจากนี้ปญหาดานจิตใจ อารมณของผูสูงอายุในแตละชวงวัยจะมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับหลาย
ปจจัย สําหรับผูสูงอายุในวัยตน คือ อายุตั้งแต 60-69 ป วัยกลางอายุ 70-79 ป สวนผูสูงอายุวัยปลายอายุตั้งแต 80 ป
ขึ้นไป (พระราชบัญญัติผูสูงอายุ, 2546) การสังเคราะหงานวิจัยของลิวรรณ อุนนาภิรักษ และคณะ (2560) ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในผูสูงอายุไทยระหวาง ปพ.ศ.2533-2544 พบวา ปจจัยที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิต โดยเรียงคาเฉลี่ย
ขนาดอิทธิพลจากมากไปนอย ไดแก แรงสนับสนุนทางสังคม ซึ่งประกอบดวยสัมพันธภาพในครอบครัวและการอุปถัมภ
จากครอบครัว ความมีคุณคาในตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเองและกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ สอดคลอง Borowiak
และ Kastka (2004) ศึกษาตัวทํานายคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในบานและสถานพยาบาล พบวา ภาวะซึมเศราเปนตัว
ทํานายที่มีความสามารถทํานายไดสูงสุดในผูสูงอายุ ดังนั้นปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต ไดแก เพศ ภาวะสุขภาพ ความมี
คุณคาในตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเอง ภาวะซึมเศรา (ณหทัย วงศปการันย, 2559) ความสัมพันธภาพในครอบครัว
แรงสนับสนุนทางสังคม สําหรับปจจัยที่ชวยสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ และปจจัย
เสี่ยงตางๆ ทักษะชีวิตและสังคม ความสามารถในการปรับตัว และการไดรับความชวยเหลือ สนับสนุนจากแหลงตางๆ
กิจกรรมการดูแลผูสูงอายเพื่อคุณภาพชีวิตผู สูงอายุที่ ดี ดังนั้นตัวแปรภาวะซึมเศรา จึงเปนตัวแปรที่ควรศึกษาเพื่ อเพิ่ ม
คุณภาพชีวิตผูสงู อายุในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในภาคกลาง
จังหวัดนนทบุรี เปนชุมชนในภาคกลาง เปนจังหวัดเล็กๆ ที่ใกลกรุงเทพ มีการบริหารจัดการเรื่องผูสูงอายุที่ดี
และไดรับ รางวัลการบริหารราชการ แตเปนจังหวัดที่ผูสูงอายุจํานวนมากถึง 218,974 คน (กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย, 2559) และมีผูสูงอายุที่ติดเตียงในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 4,753 คน ผูสูงอายุที่ปวยเรื้อรังและ
นอนติดเตียง จะมีโอกาสที่จะมีภาวะซึมเศราและคุณภาพชีวิตที่ไมดี งานวิจัยนี้แบงกลุมผูสูงอายุเปน 3 กลุม ตามการแบง
การชวยเหลือตนเอง ของกระทรวงสาธารณสุข (2561) คือ ผูสูงอายุแบบติดสังคม ผูสูงอายุแบบบาน ผูสูงอายุแบบติดเตียง
ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและความจําเปนศึกษาคะแนนของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุที่ติดสังคม ติดบาน และติดเตียงในชุมชน

มห

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาคะแนนของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่ติดสังคม ติดบาน และติดเตียง
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยมีดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรในการศึกษานี้ คือ ผูสูงอายุที่มีอายุต้งั แต 60 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขต
ภาคกลาง จํานวน 218,974 คน (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย) ผูสูงอายุติดบาน 20,822 คน และ
ติดเตียง 4,753 คน (กระทรวงสาธารณสุข, 2561) งานวิจัยนี้แบงกลุมผูสงู อายุเปน 3 กลุม ตามการชวยเหลือตนเอง ของ
กระทรวงสาธารณสุข (2561) คือ ผูสูงอายุแบบติดสังคม ผูสูงอายุแ บบบาน ผูสูงอายุแบบติดเตียง คํานวณโดยใช สูตร
Yamanae กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุ จํานวน 500 คน สุมตามสัดสวนตามอายุในอําเภอ โดยสุมกลุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Muti-stage random Sampling) โดยสุมเลือกผูสูงอายุจากอําเภอในจังหวัดนนทบุรีและเลือกสุมอยางงายจาก
ทั้ง 4 อําเภอ ตามสัดสวนของอายุผูสูงอายุ ที่อยูในอําเภอ ไดจํานวนผูสูงอายุในชุมชน 4 อําเภอ ดังนี้ 226, 94, 96, 84
ตามลําดับ
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมี 3 ตอน คือ (1) แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
เปนแบบสัมภาษณท่ผี ูวิจัยสรางขึ้นเอง ประกอบดวย คําถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได
โรคประจําตัว (2) แบบคัดกรองโรคซึมเศรา 2 คําถาม (2Q) รวมกับประเมินโรคซึมเศรา 9 คําถาม (9Q) ของกรมสุขภาพจิต
เปนแบบคัดกรองความเสี่ยงตอการเกิดภาวะซึมเศราและการฆาตัวตาย โดยการคัดกรองโรคซึมเศรา 2 คําถามกอน หาก
มีการตอบวา “มี” เพียงขอเดียวหรือสองขอ จะใชแบบประเมินโรคซึมเศรา 9 คําถาม (9Q) การแปลผล ไดดังนี้
7-12 คะแนน หมายถึง เปนโรคซึมเศราระดับนอย (Major Depression, Mild)
13-18 คะแนน หมายถึง เปนโรคซึมเศราระดับปานกลาง (Major Depression, Moderate)
≥ 19 คะแนนหมายถึงเปนโรคซึมเศราระดับมาก (Major Depression, Severe)
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(3) แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม ดัดแปลงจากแนวคิดของคอบบ และเชฟเฟอร, คอยน, และลาซารัส (1976)
เพื่อประเมินการรับรูการสนับสนุนทางสังคมทั้ง 6 ดาน ไดแก ด านการตอบสนองความต องการดานอารมณ ดานการ
ยอมรับและเห็นคุณค า ดานการมีสวนรวม และยอมรับในฐานะส วนหนึ่งของสังคม ดานการไดรับความชวยเหลือดาน
การเงิน สิ่งของ แรงงาน และบริการ ดานความชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร และดานการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม
ประกอบดวย ขอคําถามจํานวน 25 ขอ เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด, สวนมาก, ปานกลาง, เล็กนอย
และไมมี ผูที่ไดคะแนนสูง แสดงวา รับรูวามีแรงสนับสนุนทางสังคมมาก คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค เทากับ
0.87 (4) แบบสอบถามคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ใชแบบสอบถามขององคการอนามั ยโลกชุ ดย อฉบับ ภาษาไทย เปนการ
ประเมินคุณภาพชีวิต 4 ดาน ไดแก รางกาย จิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคมและดานสภาพสิ่งแวดลอม ผูวิจัยใชแบบวัด
คุณภาพชีวิต ประกอบดวย ขอคําถาม 26 ขอ ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ
คือ มากที่สุด, สวนมาก, ปานกลาง, และไมมี ผู ที่ไดคะแนนระดับ มากที่สุด (96-130) แสดงวา ผูสูงอายุรับรูวา มีระดับ
คุณภาพชีวิตดี (คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค เทากับ 0.88)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล การรวบรวมขอมูลโดยวิธีใชแบบสอบถามกับผูสูงอายุ จํานวน เก็บตามสัดสวนของ
ผูสูงอายุในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 500 คน ไดแบบสอบถามคืนจํานวน 500 ฉบับ คิดเปนจํานวน 100%
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คื อ ค ารอ ยละ ค าเฉลี่ ย ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน การทดสอบคา t-test และความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ
แบบจับคู ดวยวิธี LSD
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งานวิจัยนี้ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เลขที่
COA. 1-0071/2018 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูวิจัยและทีมวิจัยขออนุญาตกลุมตัวอยางโดยอธิบายถึงวัตถุประสงค
ของการวิจัย ขั้นตอนอยางละเอียดในการสัมภาษณ กลุมตัวอยางสามารถถอนตัวจากการวิจัย ไดทุกเมื่อ ขอมูลที่ไดจะถูก
เก็บเปนความลับ ผลการวิจัยนําเสนอเปนภาพรวมไมระบุชื่อหรือรายบุคคล

ผลการวิจัย
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จากการวิจัยเรื่อ ง คุณภาพชีวิ ตผูสูงอายุในชุ มชน ขอมู ลสวนบุ คคลของกลุมตั วอยา งผูสูงอายุ ในชุ มชน พบว า
ผูสูงอายุเปนเพศหญิงมากกวา คิดเปนรอยละ 65 เปนเพศชายเพียง รอยละ 35 ตามลําดับ ผูสูงอายุมีสถานภาพการสมรส
มากที่สุด คิดเปนรอ ยละ 64.50 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 35.50 มี ระดั บการศึกษาประถมศึ กษามากที่สุด คื อ
คิดเปนรอยละ 51.50 ไมมีอาชีพ คือ อยูบานเฉยๆ คิดเปนรอยละ 49.00 มีอายุเฉลี่ยเทากับ 62.03 ป รายไดของครอบครัว
โดยเฉลี่ ยตอเดือนเทากับ 4,097.00 บาท ระยะเวลาการเจ็บปวยโดยเฉลี่ยเทากั บ 18.22 ป และระยะเวลาที่รักษาโรค
เฉลี่ยเทากับ 17.69 ป โรคที่เปน คือ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ ตามลําดับ
1. คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง ( X=80.87, S.D= 8.02) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ รอยละของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ (n= 500 )
ระดับคุณภาพชีวิต

ระดับต่ํา
(26-60)
ระดับปานกลาง (61-95)
ระดับสูง
(96-130)
รวม

จํานวน

รอยละ

5
375
115
500

1
75
23
100

X

S.D

53.67
80.87
104.05
80.20

2.01
8.02
7.80
7.89

าลัย

2. ผูสูงอายุแบบติดสังคม มีคะแนนคุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุแบบติดบา น และมีคะแนนของคุณภาพชีวิต
สูงกวาผูสูงอายุแบบติดเตียง ผูสูงอายุแบบติดบานมีคะแนนของคุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุแบบติดเตียง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การทดสอบความแตกตางคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมีลักษณะที่แตกตางกันแบบจับคูดวยวิธี LSD
ลักษณะผูสูงอายุ

ติดสังคม

X
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ติดสังคม
97.18
ติดบาน
80.13
ติดเตียง
71.29
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

ติดบาน

ติดเตียง

17.050*

25.889*
8.839*

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

การสรุปและอภิปรายผลตามสมมุติฐานที่ต้งั ไวดงั นี้
1. คะแนนคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ สมมุ ติฐาน เมื่อศึกษารายด าน
คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิต พบวา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุมีคาเฉลี่ยทุกดานอยูในระดับปานกลาง ทั้งดานสุขภาพกาย ดาน
จิตใจ ดานสัมพันธภาพและดานสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของฐิตวันต หงษกิตติยานนท (2559) ที่ศึกษา
คุณภาพชีวิตผูปวยเรื้อรังและสอดคลองกับผลการศึกษาของนริสรา วงศพนารักษ (2559) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูพิการ
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ในเขตเมือง อยูในระดับปานกลาง หรือเสนห แสงเงิน (2561) วาคุณภาพชีวิตผุสูงอายุ มีระดับปานกลาง รอยละ 48.5
รองลงมาระดับไมดี รอยละ39.2 และระดับดีรอยละ 12.3 เนื่องจากผูสูงอายุจะมีความเสื่อมและการทําหนาที่ตางๆ ของ
รางกาย มยุ รี พงษ นาค (2555), ดาวเรือ ง สายจันทร (2560) กลุ มตั วอย างมี อายุ เฉลี่ย 62 ป มีการเจ็ บป ว ยมานานถึง
18.22 ป และระยะเวลาที่รักษาเทากับ 17.69 ป อยูบานเฉยๆ รายไดของครอบครัวตอเดือนเฉลี่ยเทากับ 4,097 บาท
ซึ่งไดมากจากบุตรหลานและเบี้ยผูสูงอายุ แตเนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพสมรส มีสามีหรือ
บุตรเปนผูดูแล จึงรับรูวาจะมีผูเขาใจ มีผูดูแลและมีปฎิสัมพันธที่ดี มีสัมพันธภาพกับครอบครัว ซึ่งงานวิจัยนี้สอดคลองกับ
งานวิจัยที่ผานมาว า คุณภาพชีวิตมีระดับปานกลาง เนื่องจากผูสูงอายุรับรูวาตนเองมีรางกาย จิตใจ มีสัมพันธภาพทาง
สังคมและสภาพสิ่งแวดลอม มีความเสื่อมชราตามอายุ เมื่ออายุมากขึ้นยอมมีความเสื่อมมากและทนทุกขกับโรคที่เปนจึง
ทําใหผูสูงอายุรับรูและยอมรับวาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตไดตอไปในชุมชน
2. ผูสูงอายุแบบติดสังคม มีคะแนนของคุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุแบบติดบาน มีคะแนนของคุณภาพชีวิตสูง
กวาผูสูงอายุแบบติดเตียง ผูสูงอายุแบบติดบานมีคะแนนของคุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุแบบติดเตียง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไววา ผูสูงอายุแบบติดสังคมจะเปนผูสูงอายุในวัยตน คือ อายุตั้งแต 6069 ป ยังสามารถเดินทาง สามารถเขารวมกิ จกรรมได แตเมื่อเขาวัยกลางอายุ 70-79 ป หรือเริ่ มติดบาน การเดินทาง
การชวยเหลือตนเองและโรคประจําตัวจะมีมากขึ้น และเมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุวัยปลายอายุตั้งแต 80 ปขึ้นไป หรือผูสูงอายุ
แบบติดเตียงยิ่งมีความเสื่อมของรางกายและบกพรองทางกระบวนการรูคิดมากขึ้น ไมสามารถชวยเหลือตนเอง และตอง
นอนอยูกับเตียงจะทําใหมีคะแนนของคุณภาพชีวิตต่ํากวาผูสูงอายุแบบติดสังคมและติดบาน (ฐิตวันต หงษกิตติยานนท,
2561) จึงทําใหผูสูงอายุรับรูวา ผูสูงอายุแบบติดสังคมและติดบาน และมีคะแนนของคุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุแบบ
ติดเตียง ผูสูงอายุแบบติดบานมีคะแนนของคุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุแบบติดเตียง เนื่องจากผูสูงอายุในวัยตนหรือ
ผูสูงอายุติดสังคมสามารถเดินทาง ชวยเหลือตนเองได มีกิจกรรมไดจึงทําใหผูสูงอายุแบบติดสังคมและติดบานมีระดับของ
คุณภาพชี วิ ตสู งกว า ผูสูง อายุ แบบติดเตียง สอดคลอ งกับ การวิจัยของอารี พุม ประไวทย (2562), Cheang, K. M., &
Cheok, C. (2015) สอดคลองกับ Borowiak และ Kastka (2004) ศึกษาตัวทํานายคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในบานและ
สถานพยาบาลสอดคลองกับการวิจัยคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของลดาวัลย เจริญยิ่ง (2560) ผลของโปรแกรมการสรางเสริม
ความมีคุณคาในตนเองตอภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ และดังนั้นอาจสรุปไดวา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุระดับที่สูง เปนระดับ
ที่ดีนั้นขึ้นอยูกับ การชวยเหลือตนเอง การมีโรคประจําตัว การได รับความชวยเหลือดานการเงิน สิ่ งของ แรงงาน และ
บริการ ไมวาผูสูงอายุจะอยูในชุมชนหรืออยูในวัฒนธรรมใดๆ ก็ตาม ดังนั้นจึงควรเพิ่มเติมในประเด็นในเรื่องสิ่งอํานวยความ
สะดวก การมีสวนรวมในกิจกรรม การสรางรายได การมีเงินและขอมูลขาวสารเรื่องสุขภาพ ตามลําดับ

ขอเสนอแนะการวิจัย
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1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ผูบริหารควรมีนโยบายสนับสนุนดานงบประมาณในดานคุณภาพชีวิต ดานการให
ขอมู ลแก ผูสูงอายุ ตลอดจนการใหขอมูลขาวสารและการมี สวนร วม ยอมรับให เกียรติ ในฐานะสวนหนึ่งของสังคม และ
ผูสูงอายุในกลุมติดเตียง รัฐบาลควรใหความสําคัญในการเพิ่มคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกลุมนี้
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป ควรวิจัยพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ดานการใหขอมูลแกผูสูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุในกลุมติดเตียง และติดบานในชุมชนตอไป
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ผลกระทบของการสนับสนุนจากองคกร, บรรยากาศภายในองคกร, ความภักดีในองคกร
ที่มีตอการกํากับดูแลที่ดี ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
Effects of Organization Support, Organization Atmospheres, Organization
Loyalty on Good Governance of Revenue Department, Ministry of Finance

บทคัดยอ

พพ

อัครวิชช รอบคอบ1, จิณณณิชา รอบคอบ2, ธีราภรณ ลิมานนทวราไชย1
1
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก

ราช
ภัฏ
รำไ

การวิ จั ยนี้ มีวัต ถุป ระสงค หลั กเพื่ อ ทดสอบความสั ม พั นธ และผลกระทบระหว า งการสนั บ สนุ น จากองค ก ร
บรรยากาศภายในองคกร และความภักดีในองคกรที่มีตอการกํากับดูแลที่ดี ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ใชวิธี
การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% กําหนดกลุมตัวอยางตามสัดสวนและเลือกกลุมตัวอยาง โดย
ใชคอมพิวเตอร 278 หนวย จําแนกตามสํานักงานสรรพากรพื้นที่และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตามภูมิภาค เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังเจาพนักงานสรรพากรพื้นที่และสรรพากรพื้นที่
สาขา จนไดรั บ ขอมูลที่สมบูรณใชงานไดทั้งสิ้น 156 ฉบับ นํ า มาวิ เคราะหข อมูลโดยใชสถิติ เชิ งพรรณนาและทดสอบ
สมมติฐานและการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ GG = 1 + 1 OS + 2 OA + 3 OL + 4 NO + 1. ผลการวิจัย
พบวา การสนับสนุนจากองคกร (1 = 0.210), บรรยากาศภายในองคกร (2 = 0.307) มีความสัมพันธและผลกระทบ
เชิงบวกกับการกํากับดูแลที่ดีของเจาพนักงานสรรพากรของกรมสรรพากร งานวิจัยนี้กรมสรรพากรสามารถนําไปใชในการ
สนับสนุนการเรียนรู ฝกอบรมนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสมัยใหมๆ ที่กรมสรรพากรจัดทําขึ้น รวมถึงการสรางบรรยากาศ
ในการทํางานภายในองคกรใหดียิ่งขึ้น ซึ่งจะสงเสริมใหเจาพนักงานสรรพากรของกรมสรรพากรมีการกํากับดูแลที่ดีเพิ่ม
สูงขึ้นไดในอนาคต
คําสําคัญ: การสนับสนุนจากองคกร, บรรยากาศภายในองคกร, ความภักดีในองคกร, กรมสรรพากร

Abstract
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ย

าลัย

This study aims at examining the relationship and effects of organization support, organization
atmospheres, organization loyalty to good governance of Revenue Department, Ministry of Finance.
The sample was selected by using the stratified random sampling procedure and from different with
95% confidentiality. The sampling targeted 278 the revenue office and revenue branch office. The
questionnaires were received from the mail survey the revenue office and revenue branch office and
were included in the analyses. 156 completed study employed descriptive statistics and multiple
regression analysis for hypotheses testing GG = 1 + 1 OS + 2 OA + 3 OL + 4 NO + 1. The results
show that organization support (1 = 0.210), organization atmospheres (2 = 0. 0.307) have a
relationship and positive impact on the good governance of the Revenue Officer of the Revenue
Department. The Revenue Department could use this outcome to support learning and training new
innovation technology that the Revenue Department has provided. Which provides and better working
atmosphere. This would encourage the Revenue Offices to implement governance in the future.
Keywords: Organization Support, Organization Atmospheres, Organization Loyalty, Good Governance.
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ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance เปนการใชอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ เกิดครั้งแรกในป 1989 โดยธนาคารโลก (World Bank ไดนําแนวความคิดนี้ไปใชในรายงาน
ที่วิเคราะหความลมเหลวในการพัฒนาประเทศของรัฐในอัฟริกา ตอมาในป ค.ศ. 1996 คณะกรรมการกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (IMF) ก็นําหลักธรรมาภิบาล มาใชเปนเงื่อนไขพิจารณาที่จะใหเงินกูแกประเทศที่ตองการความชวยเหลือ
(World Bank, 1989: 1) สวนในประเทศไทย แนวความคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล เกิดขึ้นในชวงป พ.ศ. 2540 เปนชวง
เหตุการณวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ (วิกฤตการณตมยํากุง) ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณดงั กลาว หลายฝายก็ไดรับผลกระทบ
อยางหนัก ไมเวนแมกระทั่งภาคประชาชน หนวยงาน หรือองคกรธุรกิจของเอกชนตางพากันปดกิจการ (วิชนี คุปตะวาทิน
และศุภกานต มังกรสุรกาล, 2561) วิกฤตการณในครั้งนั้น ทําใหทั้งภาครัฐและเอกชนไดตระหนักถึงผลกระทบ เกิดความ
รวมมือ เพื่อป องกัน ฟนฟูความเสียหาย และสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจใหกับ ประเทศตามแนวทาง “ธรรมาภิบ าล”
(เสาวณี จันทะพงษ และนิธิสาร พงศปยะไพบูลย, 2560)
แตป ญหาการทุจริตคอรรัปชันในหนว ยงานภาครั ฐ เปน ป ญหาที่สํา คั ญสงผลกระทบตอ การพั ฒนาประเทศ
การบริหารราชการ และตอทัศนคติในดานคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนทีมีตอเจาหนาที่ภาครัฐใหเสื่อมทรามลง ทําให
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ปญหาดานธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐอยางเชน การทุ จริ ต
คอรรัปชันในหนวยงานภาครัฐบางหนวยงาน หรือขาราชการบางกลุม การใชอํานาจรัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชนของ
ขาราชการ การมีผลประโยชนทับซอน สงผลกระทบทําใหประชาชนขาดความไววางใจในระบบราชการ ขาดความเชื่อมั่น
มีทัศนคติ คานิยมที่ไมดีตอภาครัฐ เกิดเปนภาพลบตอคุณธรรมจริยธรรมกับเจาหนาที่ของรัฐ จนเกิดเปนอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานรวมถึงการใหบริการ (Revenue Department, 2014) ตัวอยางเชน ปญหาการทุจริตของเจาหนาที่กรมสรรพากร
พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ผิดวินัยรายแรงฐานรวมกันทุจริตคืนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ใหแกผูประกอบการ อันเปนเท็จ
มูลคากวา 1,100 ลานบาท คดีดังกลาวเปนคดีเกาและเปนกลุมคนเดียวกับคดีทุจริตออกใบกํากับภาษีเท็จเพื่อขอคืนภาษี
มูลคาเพิ่ม มูลคากวา 4,300 ลานบาท ของนายสาธิต รังคสิริ สมัยดํารงตําแหนงอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งคดีนี้มีเจาหนาที่
กรมสรรพากรรวมขบวนการอีกจํานวน 23 ราย (สํานักขาวอิสรา, 2562) ปญหาดานการบริหารงานของกรมสรรพากร
ในป จจุ บันที่มุงเนนการจัดเก็บภาษีและการตรวจสอบภาษี อากรเปนหลัก แต ขาดหนว ยงานที่ จะเขามาชวยในการให
ความรูทางดานวิชาการ ทําใหบุคลากรของกรมสรรพากรตองเขารับการฝกอบรม กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ออกมา
ใหม ๆ อยู ตลอดเวลา ทํา ให เสีย งบประมาณและเวลาราชการ จนทํา ให มีผลกระทบต องการให บ ริการแก ผูเสี ยภาษี
(Temsiriwattanakul, 2005) ซึ่งปญหาตางๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตนนั้น อาจสงผลตอการกํากับดูแลที่ดีของกรมสรรพากร
ในที่สุด
กรมสรรพากร (Revenue Department) เป นหน วยงานระดั บกรม สัง กั ดกระทรวงการคลั ง (Ministry of
Finance) มี ห นา ที่หลั กในการจั ดเก็บ ภาษีอ ากรตามวิ สัยทั ศน พั นธกิจ รองรับ นโยบาย และยุท ธศาสตรที่ สํา คั ญของ
กระทรวงการคลังและของรัฐบาล โดยมีสํานักงานสรรพากรพื้นที่และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ทําหนาที่ในสวนงาน
ดานการปฏิบั ติงานมีหนาที่ในหลายๆ ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติตามนโยบาย มีหนาที่และความรับผิดชอบในการวาง
แผนการปฏิบัติงานและประเมินผลการบริหารงานการจัดเก็บภาษีอากรใหเปนไปตามเปาหมายของกรมสรรพากร ดาน
การกํากับดู แลผูเสียภาษี ไดแก ตรวจสอบภาษี เรงรัดภาษีอากรคาง ดําเนินคดีแกผูเสี ยภาษี การคืนเงินภาษี ดานการ
ประชาสัมพันธ ไดแก การเผยแพรขอมูลขาวสาร ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีอากรแกผูเสียภาษี และดานการกํากับ
ติดตาม ไดแก การควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ที่อยูในการดูแล แตเนื่องจากในปจจุบันกรมสรรพากร
ไดมีการออกกฎระเบียบ ขอบังคับใหมๆ รวมถึงนโยบายการจัดเก็บภาษีที่เขมงวดมากขึ้น มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช เพื่อใหการจัดเก็บภาษีเกิดความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม เปนไปตามนโยบายของภาครัฐที่จะมุงสู
สังคมแบบไรเงินสด ตามแผนยุทธศาสตร National E-Payment แตยังตองคงไว ซึ่งภาพลักษณการเปนหนวยงานการ
กํากับดูแลที่ดี มีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีอากรเปนไปตามประมวลรัษฏากรและกฎหมายอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ได
กําหนดอยางทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตวิสัยทัศนที่วา “ผูนําดานบริหารการจัดเก็บภาษี บริการที่ดี ดวยนวัตกรรมและ
หลักธรรมภิบาล” ไปพรอมๆ กันดวย (Revenue Department, 2014) กรมสรรพากรจึงตระหนั กถึงความสําคั ญของ
เรื่องนี้ มีการบริหารราชการที่เนนธรรมาภิบาลเปนหลัก ปองกันไมใหเจาหนาที่สรรพากรมีผลผลประโยชนทับซอน Conflict
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of Interest ในอีกดานหนึ่งก็ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มีการใชภาษีเปนเครื่องมือในการกระจายรายไดเพื่อสรางความ
เปนธรรม ดวยความโปรงใสชัดเจน และสามารถตรวจสอบได (ศูนยสารนิเทศสรรพากร, 2562) รวมถึงสงเสริมใหภาค
เอกชนมีการเสียภาษีที่ถูกตอง ปองกันการฟอกเงิน การเลี่ยงภาษี การหนีภาษี โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน
การจั ดเก็บ ภาษี เชน ระบบการออกใบกํา กั บ ภาษี/ ใบเสร็จภาษี อิเ ล็กทรอนิกส (e-Tax invoice/e-Receipt) การรั บ
บริจาคอิเล็กทรอนิกส (e-Donation) ตราสารอิเล็กทรอนิกส (e-Stamp) ระบบการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จายทาง
(e-Withholding tax) (Public Sector Development Group, 2016)
จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธและผลกระทบของการสนับสนุนจาก
องคกร บรรยากาศภายในองคกร และความภักดีในองคกรที่มีตอการกํากับดูแลที่ดีของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยนั้น กรมสรรพากรสามารถนําเปนแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน
และสภาพแวดลอมของสํานักงานสรรพากรพื้นที่และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใหมีการกํากับดูแลที่ดีที่เพิ่มสูงขึ้นได

วัตถุประสงคของการวิจัย

สมมติฐานการวิจยั

ราช
ภัฏ
รำไ

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการสนับสนุนจากองคกร บรรยากาศภายในองคกร ความภักดีในองคกร ที่มีตอ
การกํากับดูแลที่ดีของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการสนับสนุนจากองคกร บรรยากาศภายในองคกร ความภักดีในองคกร ที่มตี อการ
กํากับดูแลที่ดีของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
จากวัตถุประสงคหลักของงานวิจัย ตองการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากองคกร บรรยากาศ
ภายในองคกร และความภักดีในองคกร มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการกํากับดูแลที่ดีของกรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง สามารถอธิบายสมมติฐานการวิจัยไดดังตอไปนี้ สมมติฐานที่ 1 การสนับสนุนจากองคกร (Organization
Support) มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) สมมติฐานที่ 2 บรรยากาศ
ภายในองคกร (Organization Atmospheres) มี ความสั มพั น ธ และผลกระทบเชิ ง บวกกั บ การกํ า กั บ ดู แลที่ ดี (Good
Governance) สมมติฐานที่ 3 ความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ
การกํากับดูแลที่ดี (Good Governance)

าลัย

การทบทวนวรรณกรรม

มห

าวิท
ย

ทฤษฏีที่เกี่ยวของ
การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิดของทฤษฎีฐานทรัพยากร (The Resource-based View of the
Firms: RBV) และทฤษฎีการรั บรู (Cognitive Theory) มาใชในการอธิบ ายความสั มพั นธ ระหว างผลกระทบของการ
สนับสนุนจากองคกร, บรรยากาศภายในองคกร, ความภักดีในองคกร ที่มีตอการกํากับดูแลที่ดี ของกรมสรรพากร กระทรวง
การคลังที่ประกอบอยูในการวิจัย ดังตอไปนี้
อันดับแรกประยุกตใชทฤษฎีฐานทรัพยากร (The resource-based view of the firms: RBV) เปนทฤษฎีที่
อธิบายถึงความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรโดยการนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดคุณคา (Wernerfelt, B., 1984)
และทรัพยากรนั้นมีความเปนหนึ่งเดียวกันทั้งองคกร (Rumelt, D. P., 1984) ซึ่งทรัพยากรดังกลาวนั้นจะตองมีคุณลักษณะ
4 ประการ ไดแก มีคุณคา หาไดยาก ไมสามารถเลียนแบบไดงายและไม สามารถทําทดแทนได (Barney, J. B. (1991)
สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้นําทฤษฎีฐานทรัพยากร (The resource-based view of the firms: RBV) มาใชอธิบายกรอบ
แนวคิดงานวิจัยและความสัมพันธระหวางตัวแปร การสนับสนุนจากองคกร บรรยากาศภายในองคกร ความภักดีในองคกร
ที่มีรูปแบบเฉพาะมีความพิเศษเหนือกวาองคกรอื่นกับประสิทธิภาพของการใหบริการ
อันดับตอมา ประยุกตใชทฤษฎีการรับรู (Cognitive Theory) เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่เปน
ผลมาจากการมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางปจจัยของสภาพแวดลองทางสังคมกับปจจัยเฉพาะของตัวบุคคลที่สงผลตอการ
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รับรูในเหตุการณตางๆ ที่เปนทั้งดานบวกและดานลบ (Bandura, A., 1997) เชน การรับรูถึ งผลงานหรือผลสําเร็จของ
บุคคลที่เกิดขั้นในอดีต (Baron, R. A., and Henry, R. A., 2006) หรือการรับรูถึงประสบการณที่ลมเหลวในอดีตที่จะชวย
กระตุ น ให บุ ค คลนั้ น ๆ เกิ ด การปรั บ ปรุ ง และเรี ย นรู เ พิ่ ม ขึ้ น (Ucbasaran et al., 2008) จนเกิ ด เป น ความรู ทั ก ษะ
ประสบการณที่มีลักษณะเฉพาะตัวบุคคล และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามสภาพแวดลอมที่ตนไดรับรู ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ไดนําทฤษฎีการรับ รู (Cognitive Theory) มาใชอธิบายถึงกรอบแนวคิดงานวิจั ยและความสั มพั นธระหว าง
ตัวแปรการสนับสนุนจากองคกร บรรยากาศภายในองคกร ความภักดีในองคกร ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลถึงการกํากับดูแลที่ดี
ของเจาพนักงานสรรพากร

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
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งานวิจัยนี้ประยุกตใชทฤษฎีฐานทรัพยากร (The resource-based view of the firms: RBV) และทฤษฎีการ
รับรู (Cognitive Theory) โดยกําหนดตัวแปรอิสระ ไดแก การสนับสนุนจากองคกร (organization support), บรรยากาศ
ภายในองคกร (Organization Atmospheres), และความภั กดีในองค กร (Organization Loyalty) และตั วแปรตาม
ไดแก การกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) โดยอธิบายไดดังตอไปนี้
การสนับสนุนจากองคกร (Organization Support) เปนแนวคิด ดานผลิตภัณฑ โปรแกรม บริการ รวมถึง
เทคโนโลยีใหมๆ ที่องคกรไดนํามาดัดแปลง ประยุกต หรือคิดคนขึ้นมาใหเปนประโยชนแกตัวลูกคาและผูบริโภคดวยการ
ประเมินศักยภาพที่เปนไปไดของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนั้น มีการวางแผนนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใชในกระบวน
การปฏิบัติงานขององคกร ซึ่งกระบวนการที่มีนวัตกรรมมีสวนสําคัญและเปนตัวขับเคลื่อนองค กร เพิ่มการปฏิสัมพันธ
ความเชื่อมั่นระหวา งลูกคาและผูมีสวนไดเสียขององคการอีกดวย (Arpaci, 2010) โดยลู กคาหรือผู บ ริโ ภคสามารถใช
ประโยชนจากศักยภาพของนวั ตกรรมใหม ๆ จากผลิ ตภั ณฑห รือ บริการที่มีนวั ตกรรม นวั ตกรรมทางเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยี ที่ทันสมัย จะเปนป จจั ยสํ า คั ญอยา งหนึ่ ง ในการเรง การเจริญเติ บ โตของธุ รกิ จ อย างก า วกระโดด ส งผลถึง
ประสิทธิภาพของการบริหารงานของภาครัฐ (Orwa et al., 2017) รวมถึงสงผลโดยตรงตอการกํากับดูแลที่ดกี ับประชาชน
ผู รั บ บริก ารด ว ยต นทุ นที่ ต่ํ า (Lawson-Body, et al., 2008) การส ง ต อ การให บ ริ ก ารในทางปฏิ บั ติ (Torugsa and
Arundel, 2016) ตอบสนองความตองการใหมๆ และการดําเนินชีวิตของลูกคาหรือผูบริโภค (Ratten, 2015) ซี่งสามารถ
วัดผลการดําเนินงานไดจากการเพิ่มขึ้นของ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลิตภาพของธุรกิจ (Behera et al., 2015)
บรรยากาศภายในองคกร (Organization Atmospheres) เปนวัฒนธรรมขององคกรที่กอใหเกิดทัศนคติและ
พฤติ กรรมในการปฏิบัติงานของบุ คลากรภายในองค กร ซึ่ งจะมี ลักษณะแตกต า งกั นไป (Montebello, A. R, 2003)
รวมถึงจุดแข็งและเงื่อนไขตางๆ ที่มีอยูในทั้งภายในและภายนอกองคกร ซึ่งสภาพแวดลอมภายในองคกรดังกลาว สามารถ
สงผลตอการดําเนินงานที่ยั่งยืน ทําใหมีผลการดํา เนินงานที่เพิ่มขึ้น (Smith et. al., 1979) และเพิ่มประสิทธิ ภาพของ
องค กรนั้นๆ ได (Mao et al., 2013) ในป จจุบันกรมสรรพากรใหความสํา คั ญกับ ความสั มพั นธ ระหว า งบุ คลากรและ
สภาพแวดลอมในการทํา งานของสํานักงานสรรพากรพื้นที่และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา อาทิ เช น ดู แลเอาใจใส
ในขวัญ กํ าลังใจ การเพิ่มอัต รากํา ลังผูปฏิ บั ติงาน สนันสนุนวั สดุ อุ ปกรณในการปฎิ บั ติหน าที่ ให ม ากขึ้ น สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานที่สูงขึ้น (เกสร เลิศรุง, 2557)
ความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) มักมีความหมายเหมือนกับคํามั่นสัญญาตอองคกร แตบางครั้ง
ถูกมองวาเปนทัศนคติ (Meyer & Allen, 1991) ความจงรักภักดีขององคการ คือ ความเต็มใจของพนักงานหรือลูกจางที่
จะอยูกับองคกร ความภักดีขององคกรสามารถกําหนดเปนมุงมั่นสูความสําเร็จของพนักงานที่มีตอองคกร และเชื่อมั่นวา
การทํางานใหกับองคกรนี้เปนทางเลือกที่ดีที่สุดเลว ไมมีความคิดจะเปลี่ยนงานถึงแมที่อื่นจะเสนอผลประโยชนที่สูงกว า
(The Loyalty Research Center, 1990) ความจงรักภักดีตอองคกร เปนพฤติกรรมการเปนพลเมืองขององคกรที่สะทอน
ใหเห็นถึงความจงรักภักดีตอองคกร เพื่อสงเสริมผลประโยชนและภาพลักษณขององคกรตอบุคคลภายนอก และยังเปน
การแสดงออกตอความมุงมั่นตอองคกรและการมีสวนรวมในองคกรอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ (Mowday, Porter and
Steers 1982) เมื่อทบทวนวรรณกรรมในอดีตพบวาขาราชการสรรพากรภาค 5 มีความจงรักภักดีในองคกรมีเหตุผลมาก
จากความภู มิใจในความเปนราชการในสังกัด ตั้งใจทุม เททํ างานเพื่อความสํา เร็ จของกรมสรรพากร มี ความรูสึกดีต อ
ผูบังคับบัญชาใหความชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อมีปญหา (ปาริชาติ พงษชัยศรี, 2552)
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การกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) หมายถึง หลักในการบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจสอบได และคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝายของทางธรุกิจ แตสําหรับการบริหารราชการของหนวยงานภาครัฐ เรียกวา
ธรรมาภิบาล เปนหลักเกณฑในการบริหารราชการ การปกครองบานเมือง รวมถึงการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของภาครัฐให
เปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมภิบาลนี้สามารถชวยสรางสรรคและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐนั้นๆ มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สงผลใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของเกิดความเชื่อมั่น เกิดความไววางใจจาก
ประชาชนหรือผูรับบริการ และยังสงผลดีตอเสถียรภาพของรัฐบาลอีกดวย (Organization for Economic Co-operation
and Development: OECD, 2005) โดยภาครัฐควรทําหนาที่อยางเปนทางการในการกําหนดนโยบายใหมีความชัดเจน
และเปนไปตามนโยบายที่ไดกําหนดไว เพื่อใหมั่นใจวาการกํากับดูแลที่ดีของภาครัฐจะดําเนินไปดวยความโปรงใสและมี
ความรับผิดชอบตอประชาชน (Paul, 1992)

กรอบแนวคิดงานวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถสรางกรอบแนวคิด
และตั้งสมมติฐานการวิจัยโดยประยุกตใชทฤษฎีฐานทรัพยากร (The Resource-based View of the firms: RBV) และ
ทฤษฎีการรับรู (Cognitive Theory) ดังรูปภาพที่ 1 ไดดังนี้
. - การสนับสนุนจากองคกร (Organization Support)
- บรรยากาศภายในองคกร (Organization Atmospheres)
- ความภักดีในองคกร (Organization Loyalty)

การกํากับดูแลที่ดี
(Good Governance)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

าลัย

ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก สํานักงานสรรพากรพื้นที่และสรรพากรพื้นที่สาขา ในฐานขอมูลของ
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (Revenue Department, 2016) ผูตอบแบบสอบถามการวิจัย ไดแก สรรพากรพื้นที่
สรรพากรพื้นที่สาขา ที่ปฏิบัติงาน มีความรู ความเขาใจในนโยบายของการบริหารราชการของกรมสรรพากร จํานวน
968 หนวย คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยทําการประมาณคาสัดสวนของประชากรที่เหมาะสมที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ระดับความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง 5% โดยเปดตาราง Krejcie และ Morgan) (Krejcie & Morgan, 1970)
นํามาคัดเลือกหาขนาดของกลุมตัวอยาง (Samples) ที่เหมาะสม และทําการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) โดยจําแนกสํานักงานสรรพากรพื้นที่และสรรพากรพื้นที่สาขา กําหนดกลุมตัวอยางตามสัดสวนและ
เลือกตัวอยางโดยใชคอมพิวเตอร

าวิท
ย

การเก็บรวบรวมขอมูล

มห

ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย ไปยังสํา นักงานสรรพากรพื้นที่ และสรรพากรพื้นที่สาขาที่ไดทําการคัดเลือกไว จํานวน 278 หนวย จนได
แบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 156 ฉบับ คิดเปนรอยละ 56.11 ของกลุมตัวอยาง ถือไดวาอยูในระดับที่ยอมรับไดตาม
ทฤษฎีของ Aaker, Kumar และ Day (2001) โดยกําหนดไวตองมีอัตราตอบกลับอยางนอยรอยละ 20 ถือวายอมรับไดวา
มีจํานวนตัวอยางเพียงพอที่จะนําขอมูลมาใชในการวิเคราะหทางสถิติได (Aaker et al., 2001) ในระหวางนั้นระยะเวลา
หนึ่งเดือ นครึ่ง ผู วิจัยไดทําการทดสอบความอคติข องการไม ตอบกลับ (Non-response Bias Test) พบวา ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหวางกลุมตอบกลับและกลุมไมตอบแสดงวา ไมมีปญหาความมีอคติของการไม
ตอบกลับ (Non-response Bias) (Armstrong and Overton, 1977) โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวน
ที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 เปนขอมูลทั่วไปของสํานักงานสรรพากรพื้นที่และพื้นที่สาขา ผูวิจัย
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ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนจาก
องค กร (Organization Support), บรรยากาศภายในองคก ร (Organization Atmospheres), ความภั ก ดี ใ นองค ก ร
(Organization Loyalty) และการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ใชมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert Scale Ranging)
ประเมินคา 5 ระดับ จากความคิดเห็นดวยนอยที่สุด = 1 ถึงความคิดเห็นดวยมากที่สุด = 5 เพื่อจัดกระทําขอมูลสําหรับ
ใชสถิตในเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ในการวิเคราะห โดยผานการตรวจสอบความตรงดานโครงสราง (Construct Validity) และความตรงดานเนื้อหา
(Content Validity) ที่ไดสรางแบบสอบถามขึ้นจากการตรวจสอบ ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของในอดีต ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบและนํามาปรับปรุงแกไข สําหรับการหาคาความเชื่อมั่น
หรื อ ความน า เชื่ อ ถื อ ของเครื่อ งมือ (Reliability) ใช ค า สัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ
Cronbach เพื่อประเมินคุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Churchill, 1979) ในกรณีตรวจสอบขอคําถามที่มคี า Factor
Loading ไม ถึ ง 0.50 จะตัด ขอ คํ า ถามนั้น ออก ทํ า การวิเ คราะห หาค า อํา นาจจํ า แนกของแบบสอบถามเป น รายข อ
(Discriminant Power) วิเคราะหโดยใชเทคนิค Corrected Item-total Correlation ดวยสถิติของ Pearson มีคาอยู
ในชวงระหวาง 0.615-0.860 ตามตารางที่ 1 คาอํานาจจําแนกมีคามากกวา 0.20 ขึ้นไป ถือวาแบบสอบถามมีคุณภาพดี
(สมบัติ ทายเรือคํา, 2553: 90) และทําการตรวจสอบความนาเชื่อถือไดของเครื่องมือหรือมาตรวัดองคประกอบดวยเทคนิค
ของการวิเคราะหองคประกอบ (Confirm Factor Analysis: CFA) โดยวิเคราะหหาคา KMO และ Bartlett’s test ซึ่ง
เปนคาสถิติเพื่อการวิจัยที่ใชวัดความเหมาะสมของขอมูลและทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะหพบวา คาความเหมาะสม
ของขอคําถาม คา KMO หรือ คา Kaiser-Meyer-Olkin ซึ่งขอมูลของตัวแปรโดยรวมอยูในชวง 0.800-0.859 จากผลการ
วิเคราะหจากตารางที่ 1 พบวา คา KMO ที่คํานวณได มีคามากวา 0.50 และเข าใกล 1.00 จึงสรุปไดวา ขอ มูลที่มีอยู
เหมาะสมที่จะใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ (Confirm Factor Analysis: CFA) ได (Vanichbuncha, 2010) และ
ใชการวิเคราะหสถิติดวยคา Bartlett’s Test of Sphericity เปนคาสถิติทดสอบสมมติฐานที่มีการแจกแจงโดยประมาณ
แบบไคสแควร (Chi-Square) ผลการวิเคราะหพบวา คา Bartlett’s Test of Sphericity มีคาอยูในชวงระหวาง 236.460
-485.898 p-value p<0.05 แสดงวาตัวแปรดานตางๆ มีความสัมพันธกัน จึงสามารถใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ
(Confirm Factor Analysis: CFA) ได (Vanichbuncha, 2010) ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ (Discriminant Power)
Corrected Item- Kaiser-Meyer-Olkin:
total Correlation
KMO
0.670 - 0.767
0.813
0.790 – 0.860
0.859
0.615 – 0.756
0.800
0.764 – 0.827
0.809

าลัย

ตัวแปร
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การสนับสนุนจากองคกร (OS)
บรรยากาศภายในองคกร (OA)
ความภักดีในองคกร (OL)
การกํากับดูแลที่ดี (GG)

Bartlett’s Test of
Sphericity
297.633
485.898
236.460
431.179

มห

จากตารางที่ 1 ผลจากการวิเคราะห Corrected Item-total Correlation Kaiser-Meyer-Olkin: KMO และ
Bartlett’s Test of Sphericity แล ว สามารถใช เทคนิ คค า Factor Loading ในการเคราะห พ บว า ค า ความเชื่ อมั่ น
Factor Loading มีคาอยูในชวงระหวาง 0.783-0.924 ซึ่งมีคาไมตํา่ กวา 0.50 นั้นแสดงใหเห็นวา คาความเชื่อมั่นอยูใน
ระดับที่ยอมรับได (Hair at el., 2010) และคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ Cronbach
ผลการวิเคราะหพบวา คาสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาต่ําสุดที่ความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) มีคาเทากับ
0.827 และสูงสุดที่บ รรยากาศภายในองคกร (Organization Atmospheres) มีคา เท า กั บ 0.927 ซึ่ งผลลัพธที่ ไดมี คา
ไมตํา่ กวา 0.70 (Malhotra, 2004) แสดงใหเห็นวา แบบสอบถามมีคา ความเที่ยงตรงเพียงพอเหมาะสม (ตารางที่ 2)
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Factor Loadings
0.813 - 0.877
0.880 - 0.924
0.783 - 0.880
0.874 - 0.905

Cronbach Alpha
0.866
0.927
0.827
0.909

พพ

ตัวแปร
การสนับสนุนจากองคกร (Organization Support)
บรรยากาศภายในองคกร (Organization Atmospheres)
ความภักดีในองคกร (Organization Loyalty)
การกํากับดูแลที่ดี (Good Governance)
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือ ของตัวแปร

ผลการศึกษา

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 76.30)
มีอายุระหวาง 40-50 ป (รอยละ 37.20) สถานภาพสมรสแลว (รอยละ 57.10) ระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี
(รอยละ 74.40) ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานตรวจสอบภาษีมากกวา 10 ป (รอยละ 69.20) และตํ าแหน งงาน
ปจจุบันดํารงตําแหนงเจาพนักงานตรวจสอบภาษีปฏิบัตกิ าร (รอยละ 74.40)
2. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของสํานักงานสรรพากรพื้นที่และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของสํานักงานสรรพากรพื้นที่และสรรพากรพื้นที่สาขา พบวา สวนใหญมีที่ตั้งอยูสวน
ภูมิภาค (รอยละ 78.80) มีจํานวนบุคลากรในหนวยงาน นอยกวา 10 คน (รอยละ 79.50) รายไดจากการจัดเก็บภาษี อากร
ของหนวยงาน มากกวา 700,000 บาทตอเดือน (รอยละ 58.30) และภาษีอากรที่จัดเก็บไดในปภาษีที่ผานมาโดยประมาณ
นอยกวา 100,000,000 บาท (รอยละ 68.60)
3. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของทุกตัวแปร
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรทุกตัวแปร (ตารางที่ 3) จากการตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ
(Multicollinearity) พบวา ตัวแปรมีความสัม พันธกันอยางมีนัยสํ าคัญ ที่ระดับ 0.05 และมี คาสัมประสิ ทธิ์ สหสั มพัน ธ
ระหวางคูตัวแปรระหวาง 0.389-0.587 ซึ่งคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตํา่ กวา 0.8 คา Variance Inflation Factor (VIFs)
ที่ใชในการตรวจสอบปญหาความสัมพันธเชิงเสนของตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธเชิงเสน หรือมีความสัมพันธเชิงเสนสูง
มากเกินไป หรือสภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) อยูในชวงระหวาง 1.024-1.648 ซึ่งมีคาไมเกิน 10 (Gujarati
and Porter, 2009) และคา Tolerance อยูในชวงระหวาง 0.607-0.977 ซึ่งผลที่ไดมีคานอยกวา 1 (Hair et al., 2010)
แสดงวาไมพบปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) ระหวางคูตัวแปรที่มีคา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ํากวา 0.8
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ตัวแปร (Variables)

าวิท
ย

คาเฉลี่ย (Mean)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D)
การสนับสนุนจากองคกร (Organization Support) (OS)
บรรยากาศภายในองคกร (Organization Atmospheres) (OA)
ความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) (OL)
การกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) (GG)
** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) (n = 156)

OS
4.17
0.683
1
0.453**
0.389**
0.477**

OA
3.97
0.822

OL
3.94
0.702

GG
4.28
0.607

1
0.587**
0.583**

1
0.432**

1

มห

4. การวิเคราะหความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอย
ตารางที่ 4 ทดสอบสมมติฐ านโดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของ การสนับสนุนจากองคกร, บรรยากาศภายในองคกร และความภักดีใน
องคกร ที่สงผลกระทบตอการกํากับดูแลที่ดี โดยใช OLS Regression Analysis ในการวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธ โดย
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบ
การกํากับดูแลที่ดี (GG)

t
สัมประสิทธิ์การ ความคาดเคลื่อน
ถดถอย
มาตรฐาน
Constant
1.773
0.291
6.084***
การสนับสนุนจากองคกร (OS)
0.210
0.063
3.339***
บรรยากาศภายในองคกร (OA)
0.307
0.060
5.088***
ความภักดีในองคกร (OL)
0.094
0.069
1.358
จํานวนบุคลากรในหนวยงาน (NO)
0.026
0.035
0.729
Variance Inflation Factor VIFs = 1.024 – 1.648, Durbin-Watson = 1.957, Tolerance = 0.607 - 0.977,
Adjusted R2 = 0.390
***, and ** represent statistical significance at the 1%, and 5%, levels respectively (n = 156)

p-value

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

ตัวแปร (Variables)
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กํ า หนดให ก ารสนั บ สนุ น จากองค ก ร, บรรยากาศภายในองค ก ร, และความภั ก ดี ใ นองค ก ร เป น ตั ว แปรอิ ส ระ
(Independent Variable) และกําหนดใหการกํากับดูแลที่ดีเปนตัวแปรตาม (Dependent Variable) ทําการวิเคราะห
(Method) ดวยสมการดวยวิธี Enter ดังกลาว

0.000
0.001
0.000
0.177
0.467

สมการพยากรณที่ใชในการวิจัย

เพื่อทดสอบความสัมพันธและผลกระทบของการสนับสนุนจากองคกร, บรรยากาศภายในองคกร, และความ
ภักดีในองคกรที่มีตอการกํากับดูแลที่ดี ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยใชจํานวนบุคลากรในหนวยงาน ของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเปนตัวแปรควบคุม ผูวิจัยไดใชสมการพยากรณในการวิจัย
ดังตอไปนี้
การกํากับดูแลที่ดี (GG) =

(1)

าลัย

การทดสอบสมมติฐาน

1 + 1 OS + 2 OA + 3 OL + 4 NO + 1

มห
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จากวัตถุประสงคของการวิจัย ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากองคกร (Organization
Support) (Equations 1: (1 = 0.210, p<0.001) มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการกํากับดูแลที่ดี (Good
Governance) อยา งมีนัยสํา คัญทางสถิติ ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 วาการสนับสนุนจากองคกร (Organization
Support) ของกรมสรรพากร มีความสัมพันธเชิงบวกกับการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance)
จากทดสอบสมมติฐานที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางบรรยากาศภายในองคกร (Organization
Atmospheres) (Equations 1: (2 = 0.307, p<0.001) มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกั บการกํ ากั บดูแลที่ดี
(Good Governance) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 วาบรรยากาศภายในองคกร (Organization
Atmospheres) ของกรมสรรพากร มีความสัมพันธเชิงบวกกับการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance)
สําหรับสมมติฐานที่ 3 ซึ่งเปนสมมติฐานสุดทาย ผลการวิจัยพบวา ความภักดีในองคกร (Organization Loyalty)
มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Equations
1: (3 = 0.094, p>0.05) ดังนั้นปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 วาความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) ของกรมสรรพากร
มีความสัมพันธเชิงบวกแตไมมีผลกระทบตอการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance)
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
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1. การสนับสนุนจากองคกร (Organization Support) มีความสัมพันธ และผลกระทบต อการกํา กับ ดู แลที่ดี
(Good Governance) แสดงใหเห็นวา กรมสรรพากรมีการสนับสนุนการศึกษา เรียนรู นวัตกรรมดานเทคโนโลยีใหมๆ
มีนําความรูและเทคโนโลยีเหลานั้นมาใชในองคกรอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม มีการประยุกตใชเทคโนโลยีชั้นสูง และ
ทันสมัยในการบริหารงานขององคกร ซึ่งจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน รวมถึงยังไดสงเสริมบุคลากร
เขาฝกอบรมและทําความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เพื่อใหบุคลากรเหลานั้นนํามาความรูที่ไดมาใชในการพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบัติงานในองคกร มีระบบงานมาตรฐานสากล ทําใหผูเสียภาษีไดรับบริการที่ดี รวดเร็ว ดวยตนทุนที่
ต่ําลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Body et al., (2008) ไดกลาวถึง การที่ภาครัฐบาลนําขอมูลทางดานเทคโนโลยีมาก
ใชในการบริหารงาน สงผลโดยตรงตอการกํากับดูแลที่ ดีแกประชาชนผูรับบริการดวยตนทุ นที่ต่ํา รวมถึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Arpaci (2010) ไดกลา วถึง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีนั้นสํา หรับ องค กรที่ มีการนํ านวั ตกรรมใหม ๆ ไปใช
ภายในองคกร จะชวยใหองคกรเกิดนวัตกรรมในการดําเนินงานที่ทันสมัยขึ้นได ชวยใหผูบริหารในองคกรภาครัฐสามารถ
วางแผนนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการปฏิบัติงานขององคกร ซึ่งกระบวนการที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
มีสวนสําคัญและเปนตัวขับเคลื่อนองคกร เพิ่มการปฏิสัมพันธ ความเชื่อมั่นระหวางลูกคาและผูมีสวนไดเสียขององคการ
อีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ Mutika Sukorn (2015) ไดกลาววา การสนับสนุนขององคการแรงจูงใจภายในและ
ประสิทธิภาพขององคการ มีผลตอภาวะผูนําและการกํากับดูแลที่ดีเพิ่มขึ้นได
2. บรรยากาศภายในองคกร (Organization Atmospheres) มีความสัมพันธและผลกระทบตอการกํากับดูแล
ที่ดี (Good Governance) แสดงให เห็นว า กรมสรรพากรมีการสรางแรงจูงใจให บุ คลากรภายในองคกรเกิ ดความคิ ด
สรางสรรค และแนวความคิดใหมๆ ในการพัฒนาการบริการอยางตอเนื่อง รวมถึงมีการใหรางวัลสําหรับบุคลากรที่มีผลงาน
ดีเดน ในการการสรางสรรคและการพัฒนาการบริการใหมๆ อยางสม่ําเสมอ เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนในองคกรมีโอกาส
แสดงออกถึงความสามารถและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ และมีนโยบายใหบุคลากรศึกษาหาความรู เพื่อใหเกิ ด
แนวคิ ดสรา งสรรค ดา นการพั ฒนาการบริ การใหมๆ อยา งต อ เนื่ อ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จัยของ Sava et al., (2011)
ไดกลาวถึง สภาพแวดลอมภายในองคกรที่มีระบบงานที่ดี ดูแลขวั ญและกําลังใจของพนักงาน มีอุ ปกรณการทํางานที่
ทันสมัยได มีระบบงานมาตรฐานสากล สงผลตอการดําเนินงานที่ยั่งยืนขึ้นได ซึ่งเกิดจากความสามารถขององคกรในการ
ตระหนักถึงและรักษาไวซึ่งเปาหมายในระยะยาว โดยประสิทธิภาพในการบริหารงานที่ยั่งยืนเกิดจากความสามารถที่จะ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคาและผูมีสวนไดสว นเสียของกิจการในระยะยาว Smith al. et., (1979)
กลาววา ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมขององคกรกับผลการดําเนินงานของกิจการ โดยในกิจการที่มีสภาพแวดลอม
ภายในองคท่ดี จี ะสงผลใหกิจการมีผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น
3. ความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) มีความสัมพันธ แตไมมีผลกระทบตอการกํากับดูแลที่ดี (Good
Governance) แสดงใหเห็นวา กรมสรรพากรมีระบบการบริหารราชการในการกํากับดูแลที่ดียิ่งอยูแลว ทําใหเจาพนักงาน
กรมสรรพากร ซึ่งเปนขาราชการประจํามีความรูสึกถึงความภาคภูมิใจในงาน ความมั่นคงในการทํางาน ทัศนคติท่ีมีตอ
ผูบังคับบัญชีและเพื่อนรวมงาน รวมถึงคาตอบแทน ไมมีการยายที่ทํางานหรือลาออก และมีการเติบโตในหนาที่การงานดี
อยูแลว

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย

มห

งานวิจัยในนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล
ระดับความคิดเห็นหรือการรับรูซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได จึงอาจจะไมครอบคลุมการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance)
ทั้งหมด ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตควรนําการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เขามาชวยในการศึกษา
เพื่อขยายความรูใหครอบคลุมเกี่ยวกับการวิจัยดานการสนับสนุนจากองคกร บรรยากาศภายในองคกร ที่มีตอการกํากับ
ดูแลที่ดี ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ในมุมมองอื่นใหมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
กรมสรรพากร สามารถสรา งการกํา กับดูแลที่ดวยการให ความสําคั ญกั บการสร างแรงจู งใจให บุคลากรเกิ ด
ความคิดสรางสรรค และแนวความคิดใหมๆ พรอมกั บการใหรางวัลสําหรับบุคลากรที่ มีผลงานดีเดนด วยความโปรงใส
สรางสรรคและการพัฒนาการบริการใหมๆ อยางสม่ําเสมอ เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนในองคกร เพิ่มพูนทักษะดวยการ
ใหบุคลากรศึกษาหาความรู การฝกอบรม เพื่อใหเกิดแนวคิดสรางสรรคดานการพัฒนาการบริการใหมๆ อยางตอเนื่อง
และเปนธรรม โดยเนนการเรียนรู นวัตกรรมดานเทคโนโลยีใหมๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีชั้นสูง และทันสมัยในการบริหาร
งานขององคกรเพื่อลดการใชการตัดสินใจที่มีอติด ซึ่งจะชวยใหเกิดการกํากับดูแลที่ดใี นองคกรเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยในครั้งตอไปควรจะมีการเก็บรวบรวมกลุมตัวอยางดวยวิธีการที่หลากหลาย ไดแก การสัมภาษณ การใช
สื่ออิเล็กทรอนิกส (อีเมล โทรศัพท แบบสอบถามออนไลน) เพื่อเขาถึงกลุมตัวอยางในงานวิจัยใหมากยิ่งขึ้น และควรขยาย
ขอบเขตการศึกษาปจจัยดานอื่นๆ ที่มีความสัมพันธและสงผลตอการเพิ่มการกํ ากับดูแลที่ดีใหเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต
อาทิเชน ภาระรับผิดชอบ ตรวจสอบได ความโปรงใส การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ การสรางการมี
สวนรวม การตอบสนองที่ทันการ ความเห็นชอบรวมกัน และความเสมอภาคและความเกี่ยวของ เปนตน

สรุป

าวิท
ย

าลัย

งานวิจัยนี้มุงศึกษาความสัมพันธระหวางและผลกระทบของ การสนับสนุนจากองคกร (Organization Support),
บรรยากาศภายในองคกร (Organization Atmospheres), และความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) กับการ
กํา กั บ ดู แลที่ดี (Good Governance) ของกรมสรรพากร ตามวั ตถุ ประสงคข องงานวิ จัย โดยประยุ กต ใช ท ฤษฎี ฐ าน
ทรั พ ยากร (The Resource-Based View of The Firms: RBV) และทฤษฎี ก ารรั บ รู (Cognitive Theory) สามารถ
พยากรณผลการวิจัยได Adjusted R2 = 39.00% สวนที่เหลือ 61.00% ไมสามารถอธิบายผลการวิจัยไดเนื่องจากเปนผล
จากปจจัยอื่นๆ ผลงานวิจัยพบวา การสนับสนุนจากองคกร (Organization Support) มีความสัมพันธและผลกระทบตอ
การกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) แสดงใหเห็นวา กรมสรรพากรมีการสนับสนุนกระบวนการการกํากับดูแลที่ดี
ดวยการใหการศึกษา เรียนรู นวัตกรรมดานเทคโนโลยีใหมๆ มีนําความรูและเทคโนโลยีเหลานั้นมาใชในองคกรอยางเปน
ระบบและเปนรูปธรรม มีการประยุกตใชเทคโนโลยีชั้นสูง และทันสมัยในการบริหารงานขององคกร ซึ่งจะชวยใหเกิดการ
กํากับดูแลที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้น
บรรยากาศภายในองคกร (Organization Atmospheres) มีความสัมพันธและผลกระทบตอการกํากับดูแลที่ดี
(Good Governance) แสดงใหเห็นวา กรมสรรพากรมีการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรภายในองคกรเกิดความคิดสรางสรรค
และแนวความคิดใหมๆ รวมถึงมีการใหรางวัลสําหรับบุคลากรที่มีผลงานดีเดน มีความยุติธรรม เปดโอกาสใหบุคลากรทุก
คนในองคกร มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถ และแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ ซึ่งจะชวยใหเกิดการกํากับดูแลที่ดี
เพิ่มมากยิ่งขึ้น
แตความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) มีความสัมพันธ แตไมมีผลกระทบตอการกํากับดูแลที่ดี (Good
Governance) แสดงใหเห็นวา เจาพนักงานกรมสรรพากรมีความรัก มีความภูมิใจในกรมสรรพากรซึ่งมีกระบวนการกํากับ
ดูแลที่ดี มีธรรมาภิบาลในการบริหารราชการที่เข็มแข็งอยูแลว จึงทําใหความภักดีในองค กรของเจาพนักงานสรรพากร
ไมสงผลทําใหเพิ่มการกํากับดูแลที่ดีที่มีสูงอยูแลวได
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แนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราด
สําหรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุ: วิจัยเชิงคุณภาพกับผูใหบริการ
Guidelines of Policy Development for Slow Tourism in Trat Province
for Elderly Tourists: Qualitative Research with Service Providers
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โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเที่ยว
ผูสูงอายุ: วิจัยเชิงคุณภาพกับผูใหบริการ วัตถุประสงค ไดแก ศึกษาสภาพการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับ
นักทองเที่ยวผูสูงอายุ ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุ และเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุ ผูใหขอมูลสําคัญ
คือ ผูใหบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดตราด จํานวน 10 คน โดยเลือกตัวอยาง
แบบเจาะจง การจัดเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งใชคํา ถามปลายเปดที่กําหนดประเด็นคําถามไวแลวระหวาง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ตรวจสอบ วิเคราะห และนําเสนอขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการตรวจสอบขอมู ลแบบสามเสา และการตีความ ผลการวิจัยดังนี้ จังหวัดตราดมี สภาพแวดล อมและกิ จกรรมที่
สนับสนุนการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบ ไดแก ผูใหบริการสวนใหญเขาใจการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบ คนในจังหวัดตราดมีน้ําใจและ
เปนคนไมรีบ รอน จั งหวัดตราดมีความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ มีสถานที่ทองเที่ยวดานวัฒนธรรมและประวัติศาสตร
รวมถึงมีการทองเที่ยวและกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน พฤติกรรมของนักทองเที่ยวผูสูงอายุที่มาทองเที่ยวในจังหวัดตราด
ไดแก มารับประทานอาหารพื้นถิ่น มาพักผอนหยอนใจ ชอบไปพิพิธภัณฑ วัด และแหลงรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น ชอบ
ใชจายและซื้อของฝาก และเดินทางมากับครอบครัว และแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบใน
จังหวัดตราด ไดแก จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อรองรับการทองเที่ยวรูปแบบนี้ ประชาสัมพันธ
สถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดตราดใหมากขึ้น พัฒนาการทองเที่ยวชุมชนใหดีขึ้น และปลูกจิตสํานึกคนในชุมชนใหตอนรับ
และดูแลนักทองเที่ยว ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับลักษณะและความตองการการทองเที่ยวของผูสูงอายุ
คําสําคัญ: การทองเที่ยวที่ไมเรงรีบ, จังหวัดตราด, นักทองเที่ยวผูสูงอายุ

Abstract

มห

าวิท
ย

This research project “Guidelines of Policy Development for Slow Tourism in Trat Province for
Elderly Tourists: Qualitative Research with Service Providers” aimed at studying condition of slow
tourism in Trat Province for elderly tourists, slow tourism behavior for elderly tourists in Trat Province
and to propose guidelines of policy development for slow tourism in Trat Province for elderly tourists.
The key informants used for studying in this research are 10 public and private sector service providers
of tourism industry in Trat Province by using the purposive sampling technique. In-depth interview with
open-ended questions used for data collection was carried out during December 2016 to February
2017, qualitatively checked, analyzed and presented through its triangulation and interpretation. The
results were as follows: Firstly, Trat Province has circumstance and activities which support slow
tourism. As the study found, most of service providers understand slow tourism. Trat Local people are
generous and don’t be in a hurry. Trat Province has abundance of nature, cultural and historical sites,
community tourism and various activities. Secondly, behaviors of elderly tourists who travel to Trat
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Province comprise eating local food, relaxing, visiting museums, temples and places where collect local
knowledge, spending and purchasing souvenirs and traveling with their families. Finally, guidelines of
policy development for slow tourism in Trat Province for elderly tourists presented for public and
private sector service providers are preparation of places and facilities to support slow tourism, conduct
with more public relation of tourist attractions in Trat Province, making community tourism better and
creation local people’s conscience to welcome and take care of tourists. Above mentioned findings
are consistent with tourism’s characteristic and demand of elderly tourists.
Keyword: Slow Tourism, Trat Province, Elderly Tourists

บทนํา

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีความสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากการ
ทองเที่ยวสามารถสรางรายไดที่มีมูลคามหาศาลใหกับประเทศ และเปนอุตสาหกรรมที่ทําใหเกิดธุรกิจที่เกี่ยวของจํานวน
มาก เชน โรงแรมและที่พัก รานจํา หนายของที่ระลึก รานอาหาร การคมนาคมขนส ง เป นตน ส งผลให เกิ ดการลงทุน
การจางงาน และการกระจายรายไดสภู ูมิภาค (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554) คาดการณวาจะมีนักทองเที่ยว
ตางชาติ 9.55 ลานคนในไตรมาสที่ 3/2562 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.64 จากไตรมาสที่ 3/2561 (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2562) ใน พ.ศ. 2557
นักทองเที่ยวไทยเดินทางคิดเปน 136.2 ลานคนครั้ง (2.09 ครั้ง/คน/ป) และมากขึ้นเปน 138.8 ลานคนครั้ง (2.11 ครั้ง/
คน/ป ) ใน พ.ศ. 2558 และรายไดจากนักทองเที่ยวอยู ท่ี 2.23 ลานล านบาท ใน พ.ศ. 2558 ซึ่ งแบ งเป นรายได จาก
นักทองเที่ยวตางชาติ จํานวน 1.44 ลานลานบาท และรายไดจากนักทองเที่ยวไทยจํานวน 0.79 ลานลานบาท (กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา, 2559)
ตามที่กลาวขางตนโดยสวนใหญเปนการทองเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) ซึ่งทําใหเกิดปญหาตางๆ เชน
ปญหาแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม ปญหาดา นสิ่งแวดลอม ปญหาความขัดแยงระหว างผูประกอบการกับชุมชนในพื้ นที่
เปนตน ในปจจุบันผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวพยายามแกปญหาดังกลาวโดยการสรางการทองเที่ยวรูปแบบ
ใหม ซึ่งเปนการทองเที่ยวที่ใสใจสิ่งแวดลอมและใหความสําคัญกับ วัฒนธรรมในพื้นที่ทองเที่ยวมากขึ้น โดยคาดวาการ
ทองเที่ยวลักษณะขางตนจะนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน (ชลดรงค ทองสง, 2558) รูปแบบใหมอยางหนึ่งของ
การทองเที่ยว คือ การทองเที่ยวที่เนนคุณภาพมากกวาปริมาณ ซึ่งเปลี่ยนจากการเดินทางทองเที่ยวที่เนนกิจกรรมจํานวน
มาก (จันทจิตร เธียรสิริ และคณะ, 2555) และการทองเที่ยวที่มุงความรวดเร็วในการเดินทาง เพื่อนํานักทองเที่ยวเดินทาง
ไปสถานที่ทองเที่ยวหลายแหงในวันเดียว (ชลดรงค ทองสง, 2558) เปนการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหยอนใจ การซึมซับ
บรรยากาศ วัฒนธรรม และรูปแบบการดําเนินชีวิตของพื้นที่ทองเที่ยว เรียกวา การทองเที่ยวที่ไมเรงรีบ (Slow Tourism)
(จันทจิตร เธียรสิริ และคณะ, 2555) นอกจากนี้การทองเที่ยวรูปแบบนี้เปนการทองเที่ยวที่มีการสื่อความหมายคุณคาของ
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมผานกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหนักทองเที่ยวเขาใจเอกลักษณของสถานที่ทองเที่ยวมากขึ้น
(นรินทร สังขรักษา และคณะ, 2559)
จากการคาดการณของ Horwath HTL ภายใน พ.ศ. 2593 จะมีสัดสวนผูสูงอายุตอประชากรโลกมากขึ้นกวา
รอยละ 21 เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีสัดสวนผู สูงอายุตอประชากรทั้งหมดเพียงรอ ยละ 12 โดยกลุมนักท องเที่ยว
ผูสูงอายุเปนกลุมที่มีความเต็มใจใชจายระหวางการเดินทางทองเที่ยวตอปสูงกวานักทองเที่ยวในชวงอายุอื่น โดยใน พ.ศ.
2558 นักท องเที่ยวกลุมผูสูงอายุท่ัว โลกมีคาใชจายดานการทอ งเที่ยว โดยเฉลี่ ยอยู ท่ี 8,736 เหรียญสหรั ฐต อคนตอ ป
ในขณะที่คา ใชจา ยดานการทองเที่ยวของกลุ ม Millennials เฉลี่ยอยูที่ 2,915 เหรียญสหรัฐตอคนตอป (กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา, 2559) นักทอ งเที่ยวกลุมนี้มีความพรอมทั้งดานเวลาและงบประมาณ ทองเที่ยวแบบพักเปนระยะ
เวลานาน มีความสนใจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และตองการทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวที่มีความพรอมดานโครงสราง
พื้นฐาน (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554) เห็นไดวา ลักษณะและความตองการการทองเที่ยวขางตนของผูสูงอายุมี
ความสอดคลองกับการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบตามที่กลาวกอนหนานี้ ซึ่งเปนโอกาสอันดีของการทองเที่ยวในไทย เนื่องจาก
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ประเทศไทยมีศักยภาพการทองเที่ยวโดยเปนที่ยอมรับในดานทรัพยากรมนุษย วัฒนธรรม ธรรมชาติ ความคุมคาทางราคา
และความดึงดูดใจใหเดินทางมาทองเที่ยว (World Economic Forum, 2009)
นักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาในไทย พ.ศ. 2560 พบวา อายุ 55 ปขึ้นไป มีจํานวน 6,983,707 คน มีสัดสวน
คิดเปนรอยละ 19.62 ของนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาในไทยใน พ.ศ. 2560 และนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาในไทย
พ.ศ. 2561 เห็นไดวา อายุ 55 ปขึ้นไป มีจํานวน 8,127,847 คน มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 21.29 ของนักทองเที่ยวตางชาติ
ที่เขามาในไทยใน พ.ศ. 2561 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2562) โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 16.38 จาก พ.ศ. 2560 สําหรับนักทองเที่ยว
ตา งชาติที่เขา พักในจังหวัดตราด พ.ศ. 2560 และ 2561 มีจํานวน 463,254 คน และ 484,399 คน ตามลําดับ และ
นักทองเที่ยวไทยที่เขาพักในจังหวัดตราด พ.ศ. 2560 มีจํานวน 1,417,776 คน (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2562)
ซึ่งนักทองเที่ยวตางชาติที่เขาพักในจังหวัดตราด พ.ศ. 2561 มากขึ้นรอยละ 4.56 เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2560 จากขอมูล
สัดสวนของนักทองเที่ยวตางชาติอายุ 55 ปขึ้นไปที่เขามาในไทย และนักทองเที่ยวไทยและตางชาติที่เขาพักในจังหวัดตราด
ตามที่กลาวขางตน สามารถประเมินไดวานักทองเที่ยวตางชาติอายุ 55 ปขึ้นไป ที่เขาพักในจังหวัดตราด พ.ศ. 2560 และ
2561 มีจํานวนประมาณ 90,890 คน และ 103,128 คน ตามลําดับ โดยสูงขึ้นรอยละ 13.46 และนักทองเที่ยวไทยอายุ
55 ปขึ้นไป ที่เขาพักในจังหวัดตราด พ.ศ. 2560 มีจํานวนประมาณ 278,167 คน จากแผนพั ฒนาจังหวั ดตราด พ.ศ.
2557-2560 (2556) อธิบายวา จังหวัดตราดมีความหลากหลายของทรัพยากรดานการทองเที่ยว ทั้งแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและทางวัฒนธรรม ตราดมีประวัติศาสตรที่แสดงถึงความเปนชาติไทย
อยางภาคภูมิใจ ชุมชนมีความเขมแข็ง ประชาชนอยูกันอยางเรียบงาย ยึดมั่นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามตามบรรพบุรุษ
และใชชีวิตอยางพอเพียง และมีชองทางผานพรมแดน จํานวน 2 ชองทาง ไดแก จุดผานแดนถาวรบานหาดเล็ก อําเภอ
คลองใหญ จํานวน 1 แหง และจุดผอนปรนการคาชองบานมะมวง - เนินสี่รอย อําเภอบอไร จํานวน 1 แหง ทําใหตราด
มีความเปนเมืองสากล เปนเมืองทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา และเวียดนาม นอกจากนี้ใน
แผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2561-2564 (2560) กลาววา ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวเปนการพัฒนาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เขมแข็ง จากที่กลาวกอนหนานี้สังเกตไดวา
ลักษณะทรัพยากรดานการทองเที่ยวและการสงเสริมรูปแบบการทองเที่ยวของจังหวัดตราด รวมถึงความตองการของ
นักทองเที่ยวผูสูงอายุดังกลาวมีความเกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบ โดยจังหวัดตราดเปนจังหวั ดหนึ่งที่สามารถ
พัฒนาการทองเที่ยวที่ ไมเรงรีบ เพื่อรองรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุได และผูวิ จัยพบว ายั งไมมีการศึกษาความพรอมของ
จังหวัดตราดเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการทองเที่ยวที่ไมเร งรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเที่ย ว
ผูสูงอายุ ซึ่งการทองเที่ยวรูปแบบขางตนและกลุมนั กทองเที่ยวดังกลาวเปนอีกชองทางหนึ่งในการสรา งรายไดและการ
พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตราด และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย
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จากแนวคิดการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบของ ชลดรงค ทองสง (2558) ไดแก 1) Slow Activity หมายถึง การดําเนิน
กิจกรรมการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบมากไป 2) Slow Logistics หมายถึง กิจกรรมการเดินทางหรือการขนสงที่ไมเรงรีบมากไป
3) Slow Food หมายถึง การประกอบอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 4) Slow Stay หมายถึง การพักคางคืน
เปนระยะเวลานาน 5) Slow Place/City หมายถึง แหลงทองเที่ยวขนาดเล็กที่มีความเรียบงาย ความสงบ มีความเปน
ธรรมชาติมาก 6) Slow Money หมายถึง การใชจายที่ใชเวลานานในแหลงทองเที่ยว 7) Slow Development หมายถึง
การพัฒนากิจกรรม และพื้นที่การทองเที่ยวอยางคอยเปนคอยไป 8) Slow Accommodation หมายถึง สถานที่พักคาง
คืนที่มีความสะอาด ความสงบ และความปลอดภัย 9) Slow Life หมายถึง การใชชีวิตของนักทองเที่ยวภายใตความสงบ
และธรรมชาติ เดิมของแหลงทองเที่ยว และ 10) Slow Energy หมายถึ ง การดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวที่ประหยั ด
พลังงานและทรัพยากร รวมถึงลักษณะของการทองเที่ยวที่ไรความเรงรีบของราณี อิสิชัยกุล และชัชพล ทรงสุนทรวงศ
(2555) ประกอบดวย 1) ซึมซับธรรมชาติ 2) เรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น 3) ปฏิสัมพันธกับประชาชนในทองถิ่น 4) มีสวนรวม
และเกื้อกูลทองถิ่น 5) ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการรับรูการทองเที่ยว 6) สื่อเรื่องราวที่นกั ทองเที่ยวไมเคยมีประสบการณ
มากอน 7) ทองเที่ยวไมมากเกินไปในแตละวัน 8) ใชยานพาหนะไมเรงรีบ 9) ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 10) มีเวลา และ
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โอกาสกับกิจกรรมการทองเที่ยว และ 11) มุงการสัมผัสกับสิ่งที่จับตองไมได เชน ธรรมชาติ วัฒนธรรม และเรื่องราวของ
ทองถิ่น ผูวิจัยสามารถสรุปแนวคิดทั้งสองเปนกรอบแนวความคิดการวิจัยนี้ ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. ศึกษาสภาพการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเที่ยวผูสงู อายุ
2. ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุ
3. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเที่ยว
ผูสูงอายุ

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

าวิท
ย

าลัย

เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผูใหขอมูลคนสําคัญ คือ ผู ให บริการในอุตสาหกรรมการท องเที่ยวของจังหวั ดตราด
เนื่องจากผูวิจัยตองการทราบความพรอมของสภาพแวดลอมในจังหวัดตราดสําหรับการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบและแนวทาง
การพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการทองเที่ยวรูปแบบนี้ในจังหวัดตราด รวมถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวผูสูงอายุที่มาทองเที่ยว
ในจังหวั ดตราด จากผูใหบ ริการดังกลาวกอน เพราะเป นบุคคลในพื้ นที่ที่ เกี่ ยวข องกับ อุ ตสาหกรรมการท องเที่ยวของ
จังหวัดตราดโดยตรง ซึ่งควรพัฒนาการทองเที่ยวรูปแบบนี้ในจังหวัดตราดเปนกลุมแรก โดยเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จํ า นวน 10 คน (DePaulo, 2000) ได แ ก 1) ผู อํ า นวยการการท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย
สํานั กงานตราด 2) รองผูจัดการองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่ งยืน (องคการมหาชน)
สํานักงานพื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง 3) กรรมการสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดตราดและผูบริหาร
บานปูรีสอรท 4) ภัณฑารักษพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด 5) ประธานชมรมนําเที่ยวพื้นบานสลักคอก 6) ประธานวิสาหกิจ
ชุมชนทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนรักษคลองบางพระ 7) ประธานชมรมทองเที่ยวโดยชุมชนบาน
น้ําเชี่ย ว 8) ประธานชมรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนตํา บลแหลมกลัด 9) ประธานกลุมนิ เวศพิพิธภั ณฑชองบาน
ชางทูน และ 10) ประธานชมรมธุรกิจนําเที่ยวจังหวัดตราด โดยลําดับที่ 1-2 และ 4 เปนผูใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
และลําดับที่ 3 และ 5-10 เปนผูใหบริการที่เปนผูประกอบการภาคเอกชน จัดเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งมี
ประเด็นคําถาม ไดแก 1) ความหมายของการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบ เพื่อตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับ การทองเที่ ยวที่
ไมเรงรีบ 2) จังหวัดตราดมีสภาพแวดลอมและกิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบอยางไรบาง และชวยแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดตราดที่เหมาะสมกับการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบ เพื่อตรวจสอบความพรอมของสภาพแวดลอม
ในจังหวัดตราดที่จะรองรับการทองเที่ยวรูปแบบนี้ 3) พฤติกรรมของนักทองเที่ยวผูสูงอายุที่มาทองเที่ยวในจังหวัดตราดมี
อะไรบาง โดยพฤติกรรมการทองเที่ยวของผูสูงอายุมีความสอดคลองกับรูปแบบการทองเที่ยวนี้ และ 4) ชวยแนะนําแนว
ทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราด ซึ่งแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายขางตนเกี่ยวของ
511
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รรณ
ี

กับลักษณะและความตองการการทองเที่ยวของผูสูงอายุดวย จากประเด็นคําถามขางตนทําใหไดขอมูลตามวัตถุประสงค
ขอที่ 1, 2 และ 3 นอกจากนี้ระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลของผูใหขอมูลคนสําคัญดังกลาว อยูระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ.
2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา ไดแก 1) การตรวจสอบดานขอมูล ถาขอมูลตาง
เวลากันจะเหมือนกันหรือไม ถาขอมูลตางสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม และถาบุคคลผู ให ขอมูลเปลี่ ยนไปข อมูลจะ
เหมือนเดิมหรือไม 2) การตรวจสอบดานผูวิจัย โดยการเปลี่ยนตัวผูจัดเก็บขอมูล และ 3) การตรวจสอบสามเสาดานวิธี
รวบรวมขอมูล ซึ่งใชวิธีสังเกตขณะมีการซักถาม และการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก คือ การตีความ

พพ

ผลการวิจัย

สามารถสรุปภาพรวมขอมูลของผูใหขอมูลคนสําคัญดังกลาว ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 ภาพรวมขอมูลของผูใหขอมูลคนสําคัญ

ราช
ภัฏ
รำไ

ขอมูลของแตละประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถามที่ 1 (ระบุในวิธีดําเนินการวิจัย)
การท อ งเที่ ย วที่ นั ก ท อ งเที่ ย วมี เ วลาที่ จ ะซึม ซับ บรรยากาศและทํ า กิ จ กรรมในแหล ง
ทองเที่ยวที่ตัวเองไป รวมถึงเรียนรูชุมชน/วิถีชีวิตชาวบานในพื้นที่แหลงทองเที่ยวนั้น เปน
การทองเที่ยวที่มีการเดิ นทางไมเรงรีบ มีคาอาหารไมแพง จัดการการทองเที่ ยวไดดว ย
ตนเอง และเปนการจัดการการทองเที่ยวที่ทําไปเรื่อยๆ เรียนรูไปเรื่อยๆ
ประเด็นคําถามที่ 2 (ระบุในวิธีดําเนินการวิจัย)
- ผูคนในจังหวัดตราดมีน้ําใจกวางแทบทุกชุมชน และเปนคนเนิบๆ เรื่อยๆ
- จังหวัดตราดมีสโลแกนเปนเมืองสีเขียว 6 ที่สุดของจังหวัดตราด ที่สุดแรก คือ ที่สุดของ
ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ ปาไม ภูเขา น้ําตก ปาชายเลน ที่สุดที่สอง คือ ที่สุดของ
หาดทรายชายทะเลที่สวยงาม ที่สุดที่สาม คือ ที่สุดของผลไมอรอย ที่สุดที่สี่ คือ ที่สุดของ
ความแปลก หาดทรายดํามี 5 แหงของโลก ที่สุดที่หา คือ ที่สุดของลมหายใจ คนตราด
ไมคอยปวย แลวที่สุดที่หก คือ ความปลอดภัย อาชญากรรมเปนศูนย
- จังหวัดตราดมีสถานที่ทองเที่ยวที่สะทอนวัฒนธรรมและประวัติศาสตร เชน พิพิธภัณฑ
สถานเมือ งตราด 50 กว า วั ด อาทิ วั ดโยธานิมิต วั ดบุ ปผาราม วั ดไผล อม ศาลเจ าพ อ
หลักเมือง บานของเจาจอมมารดา เจาจอมรัชกาลที่ 4 เปนแมนมของรัชกาลที่ 5
- จังหวัดตราดมีการทองเที่ยวชุมชน และกิจกรรมตางๆ ในแตละชุมชน เชน ชุมชนสลัก
คอก ใหนักทองเที่ยวรับประทานอาหารชุมชน อาทิ ตมไก แกงไก ปลาทอด ปลาตมเค็ม
น้ําพริกกะป ชุมชนคลองบางพระ มีแหล งเรียนรูการปรุ งยาทองถิ่น การเกษตร มี ถนน
คนเดิน มีการลองเรือในคลอง ชุมชนบานน้ําเชี่ยว เปนชุมชน 2 ศาสนาและ 3 วัฒนธรรม
มีทั้งคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ คนไทยมุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีนที่นับถือศาสนาพุทธ
อยูในชุมชนนี้ นักทองเที่ยวตองรูเรื่องราวของผลิตภัณฑในชุมชนนี้ เชน งอบ ขาวเกรียบ
ยาหนา กอนใหลงมือทําเอง ชุมชนแหลมกลัด ตองมากินปลาทู ดูโลมา ปลอยพันธปูมา
และปลูกปาชายเลน มีน้ําตก 2 แหง คือ น้ําตกสะพานหิน และน้ําตกทาเสน และชุมชน
บานชา งทูน มี การทํา สปาโคลน ประคบ แช และนวดโดยสมุนไพรพื้ นบ าน รอ นพลอย
ทําฝาย มีธนาคารตนไม เปนธนาคารที่คืนตนไมสูธรรมชาติ มีแปลงผักที่ไมใชสารเคมีให
นักทองเที่ยวไดทาน เปนตน

มห

าวิท
ย

าลัย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาสภาพการ
ทองเที่ยวที่ไมเรงรีบใน
จังหวัดตราดสําหรับ
นักทองเที่ยวผูสูงอายุ

512
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รรณ
ี

ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอมูลของแตละประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถามที่ 3 (ระบุในวิธีดําเนินการวิจัย)
- รับประทานอาหารถิ่นของจังหวัดตราด สังสรรค รองเพลง คุยกัน
- ไปพิพิธภัณฑและวัด
- ไปแหลงเรียนรูที่รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น
- ซื้อของเกง ตองซื้อของฝาก ซื้ออาหารกลับไปทําที่บาน ซื้อกันทีละปริมาณมาก
- เดินทางมาแบบครอบครัว หรือมาหลายๆ ครอบครัว มีความเหงา ตองหาเพื่อนเดินทาง
มาดวย เขาจะไมเดินทางมาคนเดียว
- ผูสูงอายุตางชาติที่มาเปนคู มีฐานะดี ไมชอบความบันเทิง อยูแบบเรียบงาย ดูวิถีชีวิ ต
ทองถิ่น หาอาหารแปลกๆ รับประทาน ดูเกี่ยวกับเรื่องที่เขาจะอยูกับพวกเราได ไมเรื่อง
มาก พักที่พักที่ดีและราคาสูง เที่ยวเปนเวลา รับประทานอาหารเปนเรื่องเปนราวคอนขาง
มีสไตล
- ผูสูงอายุตางชาติที่มาเดี่ ยว จะมี รายไดนอย ไมเลื อกรับ ประทานอาหาร รับ ประทาน
อาหารไดหลากหลาย ดื่มเบียร สูบบุหรี่
3. เสนอแนะแนวทางการ ประเด็นคําถามที่ 4 (ระบุในวิธีดําเนินการวิจัย)
พัฒนาเชิงนโยบายเพื่อ
- สนับสนุนการจัดเตรียมสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อรองรับการ
การทองเที่ยวที่ไมเรงรีบ ทองเที่ยวรูปแบบนี้ รวมถึงรองรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุและพิการ
ในจังหวัดตราดสําหรับ
- ควรมีการประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวใหมากกวานี้
นักทองเที่ยวผูสูงอายุ
- ควรมีศนู ยขอมูลนักทองเที่ยวในตัวเมือง
- ควรมีมคั คุเทศกของจังหวัดเพื่อใหขอมูลการทองเที่ยว
- ควรจัดหารถวิ่งระหวางสถานที่ทอ งเที่ยวในตัวเมือง เชน รถราง
- พัฒนาการทองเที่ยวแบบชุมชนใหดีขึ้น
- ผูประกอบการในพื้นที่ และองคกรปกครองสวนทองถิ่ นตองใหความสําคั ญในการให
ความรู ป ลู ก จิ ต สํ า นึ ก คนในชุ ม ชนให มี ค วามพร อ มรองรั บ และดู แ ลนั ก ท อ งเที่ ย วด ว ย
อัธยาศัยไมตรีที่ดี สรางความประทับใจ และเปนเจาบานที่ดี รวมถึงความรักในพื้นที่ของ
ตนเอง เพราะวา มีการขายที่ดินเปลี่ยนมือใหกับนายทุนที่มาลงทุนในพื้นที่ นอกจากนี้ควร
ถายทอดการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนของคนในชุมชนกับนักทองเที่ยว

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

วัตถุประสงคของการวิจัย
2. ศึกษาพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวที่ไมเรงรีบใน
จังหวัดตราดสําหรับ
นักทองเที่ยวผูสูงอายุ

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

มห

ประเด็นคําถามที่ 1 (ระบุในวิธีดําเนินการวิจัย) ขอมูลของผูใหขอมูลคนสําคัญในคําถามที่ 1 สวนใหญมีความ
เขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบ โดยสนับสนุนวัตถุประสงคขอ 1 ศึกษาสภาพการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัด
ตราดสําหรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุ และสอดคลองกับกรอบแนวคิดของการวิจัยตามภาพที่ 1 สอดคลองกับบางสวนของ
ความหมายการทองเที่ยวแบบเนิบชาของ Dickinson and Lumsdon (2010) ไดแก เปนการทองเที่ยวที่เนนการเดินทาง
แบบชาๆ สามารถใชชีวิตที่ไมเรงรีบอยางมีความสุขในพื้นที่ตาง ๆ ของตัวเมืองหรือทองถิ่น ปฏิบัติตนเสมือนคนในพื้นที่
และหาวิถีทางแลกเปลี่ยนกับคนในชุมชน สอดคลองกับบางสวนของลักษณะของการทองเที่ยวที่ไรความเรงรีบของ ราณี
อิสิชัยกุล และชัชพล ทรงสุนทรวงศ (2555) โดยไดกลาวในกรอบแนวคิดของการวิจัย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับบางสวน
ของแนวคิด Slow Tourism ของ ชลดรงค ทองสง (2558) ซึ่งไดอธิบายในกรอบแนวคิดของการวิจัย ไดแก Slow Activity,
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าวิท
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ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

Slow Logistics, Slow Stay, Slow Money, Slow Development และ Slow Life และสอดคล อ งกั บ บางส วนของ
หลักการการพัฒนาการทองเที่ยวแบบเนิบชาของ บุณยสฤษฏ อเนกสุข (2560) ที่กลาวในทํานองเดียวกับบางสวนของ
แนวคิด Slow Tourism ของ ชลดรงค ทองสง (2558) โดยเพิ่ มเติ ม Slow Nice Market หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบตลาดการทอ งเที่ยวที่เดิมเนนตอบสนองนักท องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourists) และธุ รกิจการทอ งเที่ย ว
ขนาดกลางและใหญเปนผูครองตลาด เปนตลาดการทองเที่ ยวเฉพาะที่เกิดจากการท องเที่ยวแบบเนิบ ชา มุงการสราง
ปฏิสัมพันธอยางยั่งยืนกับลูกคาเฉพาะกลุมดวยการพูดคุยและแลกเปลี่ยนกัน และทําใหธุรกิจทองถิ่นขนาดเล็กถึงกลางเขา
มามีสวนแบงตลาดการทองเที่ยวมากขึ้น
ประเด็นคําถามที่ 2 (ระบุในวิธีดําเนินการวิจัย) ขอมูลของผูใหขอมูลคนสําคัญในคําถามที่ 2 สวนใหญมีความ
คิดเห็นวาจังหวัดตราดมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบ ซึ่งสนับสนุนวัตถุประสงคขอ 1 เหมือน
ประเด็นคํ าถามที่ 1 และสอดคลองกับ งานวิจัยของ Georgica (2015) ที่กลา ววา Slow Tourism ประกอบดวย ที่พั ก
ที่ธรรมดาและอาหารที่ดีตอสุขภาพ การพักผอนที่สงบ วั ฒนธรรมทองถิ่น การบริการที่จัดหาบรรยากาศเรียบงาย และ
การใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และสอดคลองกับการศึกษาของ Sutthitep (2016) ที่อธิบายวา หลัก
ของการทองเที่ยวที่ไรความเรงรีบสามารถนําไปใชในการบริการการทองเที่ยวของผูประกอบการโดยใหนักทองเที่ยวไดใช
เวลาที่เหมาะสมกับการซึมซับองคประกอบของสิ่งแวดลอมการทองเที่ยว เรียนรูวิถีชีวิตคนในชุมชน ประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมทองถิ่น และความงดงามของสถานที่ทองเที่ยว
ประเด็ น คํา ถามที่ 3 (ระบุ ในวิ ธีดํ า เนิ นการวิ จั ย) ข อ มู ลของผูใ ห ขอ มู ลคนสํา คั ญในคํ า ถามที่ 3 สนั บสนุ น
วัตถุประสงคขอ 2 ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุ ซึ่งความคิดเห็น
สวนใหญเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของผูสูงอายุมีความเกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่ไม เรงรี บ และสอดคล องกับ
การศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวผูสูงอายุในพื้นที่ใกลเคียงจังหวัดตราด ไดแก งานวิจัยของ Kongdit and Ratanapongtra
(2017) กลาววา นักทองเที่ยวผูสูงอายุที่ทองเที่ยวในชุมชนทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สนใจในอาหารและ
เครื่องดื่ม รวมถึงการชมการทองเที่ยวทางน้ํา ของชุ มชนข า งต น และใช เวลาในวั นหยุ ดเพื่อ ที่ จะผ อนคลายท า มกลาง
ธรรมชาติที่สงบ การศึกษาของ นรินทร สังขรักษา และคณะ (2559) อธิบายวานักทองเที่ยวผูสูงอายุที่เดินทางทองเที่ยว
ในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ โดยนักทองเที่ยวไทยนิยมไหวพระ ซื้อของฝาก มีการใชจาย
นอย และเดินทางมากับครอบครัว สว นนักท องเที่ยวตางชาติเดินทางมาเพื่ อพักผอน เล นกีฬา ชอบสินคา ที่ทํา ดวยมื อ
(Handmade) มีการใชจายเต็มที่สําหรับอาหาร เดินทางมากับครอบครัวหรือกลุมเพื่อน และสวนใหญมาเที่ยวหลายครั้ง
แลว งานวิจัยของ Vigolo et al (2017) ระบุวา นักทองเที่ยวผูสูงอายุที่เดินทางมาทองเที่ยวที่ Sirmione ในอิตาลี เพื่อมา
ผอนคลาย และการศึกษาของ Wongleedee (2011) กลาววา นักทองเที่ยวผูสูงอายุตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวในไทย
ใชจายสวนใหญกับคาเดินทาง แตมีความพึงพอใจมากที่สุดในการใชจายกับอาหารและเครื่องดื่ม
ประเด็ น คํา ถามที่ 4 (ระบุ ในวิ ธีดํ า เนิ นการวิ จั ย) ข อ มู ลของผูใ ห ขอ มู ลคนสํา คั ญในคํ า ถามที่ 4 สนั บสนุ น
วัตถุประสงคขอ 3 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเที่ยว
ผูสูงอายุ ซึ่งความคิดเห็นสวนใหญสําหรับแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายดังกลาวสัมพันธกับลักษณะและความตองการ
การทองเที่ยวของผูสูงอายุดวย และสอดคลองกับบางสวนของงานวิจัยของนรินทร สังขรักษา และคณะ (2559) ที่อธิบาย
วา ควรปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุ จัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับ
ผูสูงอายุ พัฒนาคุณภาพการบริการ ความประทับใจ สําหรับการทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุ รี และ
ประจวบคีรีขันธ รวมถึงสอดคลองกับบางสวนของการศึกษาของ Kongdit and Ratanapongtra (2017) ที่ระบุวา ควร
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชนทา คา อําเภออั มพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สําหรับ กลุม
นักทองเที่ยวผูสูงอายุ
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1. ควรจัดใหมีการสนทนากลุม (Focus Group) กับผูใหบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดตราด
เพื่อทําใหไดขอมูลและความคิดเห็นที่หลากหลายมากขึ้น
2. ควรทํางานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกับนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยและชาวตางชาติที่มาทองเที่ยว
ในจังหวัดตราด เพื่อจะไดรับความคิดเห็นจากผูใชบริการ เพราะงานวิจัยนี้จัดเก็บขอมูลจากผูใหบริการเทานั้น ซึ่งทําให
การสงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบนี้ในจังหวัดตราดมีความสมบูรณและความยั่งยืนมากขึ้น
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การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเที่ยว
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ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการไบโอแกส
จากฟารมสุกรภายใตการดําเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
Social Return on Investment of Bio-gas Production
from Pig Manure Project

บทคัดยอ

พพ
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การศึกษานี้ทําการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมของโครงการไบโอแกส จากฟารมสุกรภายใตการดําเนินงาน
ตามแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึ กกั บผูใหขอมูลหลัก จากผูดําเนิ นโครงการของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เจาของฟารมสุกรและชาวบานในชุมชน 80 คน ใช วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหผลการตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ประกอบกับเอกสารทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลการวิจัยพบวา บริษัทสามารถไดรับผลตอบแทนทางสังคมที่คุมคาสําหรับการลงทุน
ภายใตการลงทุนในโครงการที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยอัตราผลตอบแทนทางสังคมสุทธิสําหรับการลงทุนในโครงการที่
มีการพัฒนาอยางยั่งยืนเทากับ 2.4
คําสําคัญ: ผลตอบแทนทางสังคม, ไบโอแกส

Abstract

บทนํา

าลัย

The study of Pig Manure Bio-gas Project aimed to assess Social Return on Investment (SROI) of
Bio-gas project investment at the pig farm based on sustainable development. Data were collected
from in-depth interview with the 80 Key formants from operators namely PTT Public Company Limited,
Vidyasirimedhi Institute Science and Technology (VISTEC), the pig farm owner and villagers using
purposive selection. The data were analyzed using SROI analysis. It was found that the SROI on the
project was worth as the rate of the return on the project was at 2.4
Keywords: Social Return on Investment, Bio-gas
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ประเทศไทยเปนประเทศที่อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในปริมาณมาก มนุษยจึงใชทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้น ดังนั้นในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร
ธรรมชาติจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศในดานตางๆ การเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจทําใหมีแนวโนมการใชทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ
อยางรวดเร็วนั้น ทําใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง อีกทั้งยังคํานึงถึงความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
มากกว าความสํ าคัญ ของสิ่งแวดลอม ทําใหทรัพ ยากรที่ มีนั้นถูกใชไปอยา งไมคุมค าและไม ยั่งยืน ซึ่ งเกิ ดผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว เกิดการตัดไมทําลายปา เกิดมลพิษทางน้ํา มีความเสี่ยง
ตอการขาดแคลนทรัพยากรน้ํา เกิดมลพิษทางอากาศ สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นแบงเปน 2 ประเภท คือ ทรัพยากรที่ใชแลวหมดสิ้นไป เชน แรธาตุ น้ํามัน กาซธรรมชาติ
และทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมหมดสิ้นซึ่งก็คือ พลังงานทดแทน เชน พลังงานจากแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงาน
น้ํา เปนตน ซึ่งทรัพยากรนั้นถูกนํามาใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการผลิตกระแสไฟฟา การคมนาคมขนสง
การพักผอนหยอนใจ การผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม หรือเรียกอีกอยางวาพลังงานหมุนเวียน (Renewable
Energy) และมนุษยไดนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ถาหากมีการจัดการในการใชอยางถูกวิธีจะสามารถเกิดขึ้นหรือ
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ทดแทนขึ้นใหมได และยังมีพลังงานประเภทพลังงานขยะ พลังงานชีวมวล พลังงานกาซชีวภาพ ซึ่งเปนการเปลี่ยนหรือ
นําเศษเหลือ และของเสียมาใชประโยชน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาไบโอแกส (Bio-gas) และปจจุบันนี้ไดมีการนําหลักการ
ดังกลาวมาใชในอุตสาหกรรมมากขึ้น อาทิเชน การทําอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกร แลวนํามูลสุกรไปหมักเพื่อผลิตกาซชีวภาพ
หรือไบโอแกส เปนตน
โดยโครงการไบโอแกสของฟารมสุกรที่ผศู กึ ษากําลังศึกษาอยูนั้น เปนรูปแบบของพลังงานที่ไดมาจากการเปลี่ยน
ของเสี ยให เป นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) หรือเชื้อ เพลิงชีวภาพ เป นการนํา ของเสีย หรื อของเหลือ ใช จาก
สิ่งมีชีวิต เชน ซากไม เศษผัก มูลสัตว เปนตน ไปเขากระบวนการทําใหยอยสลาย จนออกมาเปนกาซมีเทน สามารถนํามา
ใชเปนเชื้อเพลิงได ซึ่งโครงการไบโอแกสจากฟารมสุกรที่ศึกษานั้น ไดใชวิธีการนําเอามูลสุกรจากฟารม มาเขากระบวนการ
เปลี่ยนรูปใหกลายเปนกาซชีวภาพ ปจจุบันนี้เกษตรกรยังใชเทคโนโลยีที่ทําขึ้นเอง นํามาผลิตกาซชีวภาพเพื่อนํามาใชใน
ครัวเรือนหรือในกิจการมากขึ้น เชน การผลิตกาซชีวภาพจากผักตบชวาดวยจุลินทรียธรรมชาติ ของชุมชนคลองสามวา
เขตมีนบุรี ซึ่งสงผลดีทําใหชวยลดการใชพลังงานแบบเกาไดเปนจํานวนมาก เปนตน
ปจจัยที่ทําใหผูศึกษาคนควาเกี่ยวกับโครงการไบโอแกส อันเนื่องมาจากชาวบานโดยรอบฟารมสุกร ที่อยูหาง
จากฟารมสุกร ประมาณ 2-3 กิโลเมตร รวมถึงสถาบัน วิทยสิ ริเมธีและโรงเรี ยนกํ า เนิดวิ ท ย ที่ ตั้งอยู ในพื้ นที่ใกล เคี ยง
ประสบปญหาอย างหนักเรื่องกลิ่นและน้ําเสียที่มาจากฟารมสุกร สงผลให บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่เป นผูกอตั้ง
สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกําเนิดวิทย ไดรวมมือกับสถาบันวิทยสิริเมธีและเจ าของผูป ระกอบกิจการฟารมสุกร
ในการแกปญหาในเรื่องกลิ่นและน้ําเสีย โดยการใชของเสียจากฟารม หรือมูลของสุกร มาผานกระบวนการยอยสลายเปน
พลังงานทดแทน นั่นคือ กาซชีวภาพ รวมทั้งจะยังมีการสงตอกาซชีวภาพที่ไดจากกระบวนการผลิตใหกับชุมชนโดยรอบให
ใชงานไดอยางเกิดประโยชน
โครงการไบโอแกสจะสามารถสรางประโยชนอยางมากใหกับ ชุมชนครบทั้ง 3 ดา น โดยทางด านสิ่งแวดลอม
สามารถชวยลดกลิ่นและน้ําเสียได และยังลดแมลงที่อาจนําพาโรคติดตอตางๆ ไปสูคนไดอีกดวย ซึ่งสงผลใหสังคมโดยรอบ
มีชีวิตความเปนอยู และสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น อีกทั้งเจาของฟารมเองก็ยังมีรายไดจากการขายปุยจากกากตะกอนที่มาจาก
ขั้ นตอนการผลิตกา ซชีวภาพ และยัง สามารถเปนตน แบบหรือ แนวทางในการพั ฒนาสํ าหรั บที่ อื่ นๆ ที่ ป ระสบป ญ หา
ในลักษณะนี้อีกดวย ดังนั้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาโครงการที่ไดจัดทําขึ้นมานั้นชวยสรางผลประโยชนตรงตามที่คาดไว
ไดจริง จึ งตอ งอาศัยเครื่อ งมือการวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI)
ซึ่งจะชวยอธิบายถึงผลลัพธที่เกิดขึ้น โดยสามารถระบุเปนมูลคาออกมาเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกันได
จากประเด็นดังกลาวจึงนํามาสูงานวิจัยนี้ ที่จะศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโครงการไบโอแก ส
จากฟารมสุกร ซึ่งเปนที่นาสนใจอยางยิ่งวาโครงการเหลานี้มีจะมีผลตอบแทนตอสังคมเปนอยางไร ซึ่งจะแสดงผลลัพธทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการพัฒนาโครงการไบโอแกสจากฟารมสุกร ใหยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคงานวิจัย

าวิท
ย

เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการไบโอแกสจากฟารมสุกรในเขตชุมชนปายุบใน
อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

ขอมูลที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูดําเนินโครงการ เจาของฟารม
สุกร เพื่อทราบถึงรายละเอียดคาใชจายที่สามารถลดลงไดจากการทําโครงการไบโอแก ส เช น ค า ไฟฟ าในการบริ หาร
จัดการฟารม และผลประโยชน ดานอื่ นๆ ที่ไ ด จากโครงการไบโอแกส เช น รายได เสริ มจากการขายปุ ยกากตะกอน
ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียบริเวณรอบๆ ฟารมสุกร เชน รานคา แรงงานในชุมชน รวมทั้งชาวบานที่ไ ดใชกาซชีวภาพ
อีกจํานวน 60 ครัวเรือน ที่ไดผลประโยชนจากการดําเนินโครงการไบโอแกส รวมทั้งขอมูลจากงานวิจัย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวของในการวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน โดยไดกําหนดขอบเขตของระยะเวลา
ในการประเมินเปนระยะเวลา 1 ป หลังจากโครงการแลวเสร็จ และนําเครื่องมือ SROI มาใชในการในการหาผลตอบแทน
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ผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม – ตนทุนในการลงทุน
ตนทุนในการลงทุน =

พพ

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)
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ทางสังคมที่ไดจากการลงทุนโครงการไบโอแกส จากฟารมสุกรภายใตการดําเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
โดยการคํานวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมีสมการดังนี้

ผลการวิจัย

มห
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ผลการรวบรวมขอมูลสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูดําเนินโครงการ เจาของฟารมสุกร ตลอดจนผูมี
สว นไดสว นเสียบริเวณรอบๆ ฟารมสุ กร ทํา ให ทราบว า โครงการไบโอแกสจากฟาร มสุ กรสามารถสร า งผลประโยชน
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหกับฟารมสุกร และชุมชนปายุบใน อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง โดยขอมูล
ทางดานผลประโยชนและตนทุนของโครงการดังนี้มีดังนี้
1. คาใชจา ยในการดํา เนินโครงการทั้งหมด 4,800,000 บาท (ประเมิ นอั ตราค า เสื่อมของโครงการที่ 10 ป )
เพราะฉะนั้นเงินลงทุนในการดําเนินโครงการตอปจะเทากับ 480,000 บาท คิดเปนรอยละ 10/ป
2. อัตราการประหยัดคาไฟฟาของโครงการที่ไดจากการนํากาซชีวภาพไปปนกระแสไฟคํานวณจากอัตราการใช
ไฟฟาในฟารมสุกรที่ 800 หนวย/วัน โดยคิดการใชไฟฟาเปนเวลา 25 วัน/เดือน มีคาใชจายเทากับ 65,000 บาท/เดือน
ซึ่งสามารถคิดเปนรายปอยูที่ 780,000 บาท/ป (หมายเหตุ: คิดคาไฟฟา 25 วัน เนื่องจากมีการพักเครื่องปนไฟฟา)
3. รายไดจ ากการขายปุยกากตะกอนที่ได จากกระบวนการหมั กก าซชีวภาพอยู ที่ 136 กิ โลกรั ม/วัน โดยปุ ย
สามารถขายไดกิโลกรัมละ 5 บาท เปนเงิน 680 บาท/วัน ซึ่งคิดเปนรายไดรวมเทากับ 224,400 บาท/ป
4. การประหยัดพลังงานกาซหุงตม (LPG) ที่ใชในครัวเรือนอยูที่ครัวเรือนละ 1 ถัง/เดือน โดยคาแกสหุงตม (LPG)
ราคา 417 บาท/ถัง ซึ่งคิดเปนมูลคาที่ชุมชนจะไดรับทั้ง 60 ครัวเรือน ในการประหยัดคากาซหุงตมในครัวเรือนเทากับ
300,240 บาท/ป
5. การจางงานในโครงการ โดยคํานวนมาจากการจางผูรับเหมากอสรางโครงการ ซึ่งเปนชางกอสรางในพื้นที่
ของชุมชนเอง โดยคารับเหมาคิดเปน 30% ของมูลคางานกอสราง (480,000บาท) เทากับ 144,000 บาท/ป
6. รายไดของรานคารอบๆ โครงการ โดยไดมาจากการสัมภาษณรานคา 4 ราน โดยแตละรานมีรายไดเพิ่มขึ้น
จากการเขามาดําเนินงานโครงการไบโอแกสประมาณวันละ 100 บาท/วัน สามารถคิดเปนรายไดตอปเทากับ 144,400
บาท/ป
7. ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 2,350 tCO2e/ป โดยราคาซื้อขายคารบอนเครดิตปจจุบันอยูที่ 0.21 ยูโร
ซึ่งสามารถคิดเปนผลตอบแทนไดเทากับ 16,520 บาท/ป
ซึ่งจากขอมูลดังกลาวสามารถนํามาคํานวณเพื่อหาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโครงการไบโอแกสจาก
ฟารมสุกร โดยใชเครื่องมือ SROI (Social Return on Investment) ไดดังนี้
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลตอบแทนทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม = 1,609,560 บาท

=

ดานสังคม
1. เกิดภาพลักษณท่ดี ีตอชุมชน
รอบสถาบันวิทยสิริเมธีและ
โรงเรียนกําเนิดวิทย
2. เกิดแหลงเรียนรูทางดานพลังงาน
ทดแทนระดับชุมชนในภาคตะวันออก
3. เกิดแบบอยางการบริหารงาน
ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน
ตามพรบ. การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542
4. เกิดการจางงานในโครงการมูลคา
144,000 บาท/ป
5. รานคาในชุมชนขายของไดมากขึ้น
ประมาณ 144,400 บาท/ป

ดานสิ่งแวดลอม
1. ลดกลิ่นเหม็นที่มาจากมูลสุกร
2. ลดปญหาเรื่องแมลงที่อาจแพรเชื้อโรคสู
สถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียน
กําเนิดวิทย และชุมชน
3. ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
มูลคา 16,250 บาท/ป

าลัย

ดานเศรษฐกิจ
1. ฟารมมีรายไดจากการขายปุย
จากกากตะกอน 224,400 บาท/ป
2. คาไฟฟาของฟารมลดลง
780,000 บาท/ป
3. ลดคาใชจายดานพลังงานหุงตม
ของชุมชน 305,244 บาท/ป

ราช
ภัฏ
รำไ

SROI = 2.4

1,609,560 – 480,000
480,000=

พพ

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

าวิท
ย

จากขอมูลขางตนพบวา โครงการไบโอแกสจากฟารมสุกร มีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเทากับ 2.4
ซึ่ ง เป นอั ตราส ว นผลประโยชน สุท ธิ ทั้ ง หมดของโครงการ (1,609,560 บาท) ต อ ต นทุ นทั้ งหมดที่ ใช ดํา เนิ นโครงการ
(480,000 บาท) หมายความวา การลงทุนในโครงการไบโอแกสจากฟารมสุกรทุก 1 บาท จะไดรับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนกลับคืนมา 2.4 บาท แสดงวาการลงทุนโครงการไบโอแกสจากฟารมสุกรมีสัดสวนของผลประโยชนหรือผลตอบแทน
ที่ไดมามากกวาเงินที่ลงทุน และทําใหเกิดประโยชนทางดานสิ่งแวดลอมอันเปนผลดีตอชุมชน

สรุปและอภิปรายผล

มห

จากการที่ผูศึกษาไดนําเครื่องมือ SROI มาใชในการหาคาผลตอบแทนทางสัง คมจากการลงทุนของโครงการ
ไบโอแกส จากฟารมสุกรภายใตการดําเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยื น มีคาผลตอบแทนทางสังคมอยูที่ 2.4
โดยการลงทุนกอใหเกิดผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มูลคาเฉลี่ย 1,609,560 ตอป ผลตอบแทน
ที่ ไ ด ถื อ เป นผลในเชิ งบวก แสดงให เห็นวา การลงทุน โครงการไบโอแก สจากฟาร ม สุ กรเป นโครงการที่ส ามารถสร า ง
ผลตอบแทนใหสังคมไดจริง และยังสามารถชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทําใหสภาพแวดลอมดีขึ้น แสดงใหเห็นวา
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พพ

รรณ
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การลงทุน 1 บาท สามารถสรางผลตอบแทนทางสังคมกลับคืนมาได 2.4 บาท ซึ่งแสดงใหเห็นวาโครงการดังกลาวคุมคา
กับการลงทุน และสามารถสรางประโยชนระยะยาวใหกับผูเจาของฟารมสุกร และชาวบานในชุมชน ซึ่งนอกจากจะพบวา
เปนโครงการไบโอแกสจากฟารมสุกร เปนโครงการที่สรางผลตอบแทนใหกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ไดแลวนั้น
โครงการดังกลาวยังเปนตัวอยาง หรือแนวทางที่ดีในการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพราะ
เปนโครงการที่มีการผลิตและกําจัดของเสียอยางเปนระบบ ทําใหเกิดการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด และ
สงผลดีตอสิ่งแวดลอม ถือเปนแนวทางในการพัฒนาหรือดําเนินโครงการตามหลักแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งถือวา
เปนโครงการที่ประสบความสําเร็จเชนเดียวกับโครงการไบโอแกสจากฟารมสุกร ของตําบลทามะนาว อําเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี และหมูบานอางศิลา อําเภอภูเวียง จังหวั ดขอนแกน ที่ลดความขั ดแยงและเพิ่มความสามั คคี ของคนใน
ชุมชน เนื่องจากมลพิษดานกลิ่นที่เปนผลกระทบหลักจากฟารมสุกรลดลง จากมีการติดตั้งเครื่องกําจัดกลิ่น (Bio-scrubber)
ในระบบการผลิตกาซชีวภาพ และกาซชีวภาพที่ผลิตไดจะถูกนําไปใชเปนกาซหุงตมใหคนในชุมชนทั้ง 130 ครัวเรือน ทั้ง
ยังสามารถนําคารบอนไปขายใหกับประเทศที่รบั ซื้อได เปนการเพิ่มรายได และประหยัดคาใชจาย คาไฟฟา ทั้งยังสามารถ
อยูรวมกับคนในชุมชนไดอีกทางหนึ่งดวย

ขอเสนอแนะ

าวิท
ย

าลัย

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และภาครัฐ ควรรวมมือกันในการชวยเหลือ หรือจัดทําโครงการ CSR ที่สงเสริม
ใหคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมทั้งดานสิ่งแวดลอมภายในประเทศมากกวานี้ โดยกําหนดเปนนโยบายขององคกรในการ
ดําเนินโครงการลักษณะดังกลาวกับพื้นที่ท่ีประสบปญหาอยางจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) นั้ น
มีบุคลากรที่มีความสามารถที่จะดําเนินโครงการตา งๆ ทุกดา น และมีผลกําไรจากการประกอบกิ จการเปนจํานวนมาก
โดยในป 2561 ที่ผานมา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีกําไรมากถึง 82,220 ลา นบาท จึงควรมีบทบาททางดานการ
พัฒนาประเทศมากกวานี้ เพื่อใหประเทศสามารถกาวไปขางหนาไดอยางยั่งยืน
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
ผูประกอบกิจการฟารมสุกร ซึ่งมีหนาที่ในการดูแลโครงการไบโอแกสตอ ควรทําการซอมบํารุง หรือปฏิบัติตาม
แนวทางในการดูแลระบบ หรืออุปกรณตางๆ ในโครงการอยางเครงครัด ตลอดจนการนํามู ลสุ กรไปเข าสู กระบวนการ
บําบัดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อที่จะทําใหระบบ หรืออุปกรณตางๆ ของโครงการไบโอแกสสามารถใชงานไดในระยะยาว
และควรดําเนินงานตามขั้นตอน หรือกระบวนการอยางไมละเลย เพื่อไมใหเกิดปญหาที่อาจจะสงผลกระทบตอชุมชนอีก
ในอนาคต
ขอเสนอแนะการใชประโยชนงานวิจัยในอนาคต
ผูศึกษาทานอื่นสามารถวิจัยหรือศึกษาโครงการไบโอแกสจากฟารมสุกรนี้ตอ โดยการประเมินผลตอบแทนจาก
การลงทุนหลังจากโครงการผานไปแลว 5-10 ป ไดวาในอนาคต เมื่อเทียบกับคาซอมบํารุง หรือมีการขยายพื้นที่ในการ
เลี้ยงสุกรแลว รวมถึงขยายพื้นในการใหบริการกาซชีวภาพจากโครงการเพิ่มอีกนั้น โครงการดังกลาวยังสามารถสสราง
ผลตอบแทนใหกับเจาของฟารม หรือยังสามารถชวยลดปญหาทางดานสิ่งแวดลอมภายในชุมชนไดอยูหรือไม
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
สมพร แสงชัย. (2545). อุดมการณ การเมือง และการพัฒนาที่ยั่งยืน. โครงการบัณฑิตศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุนระเบิดในเขตจังหวัดจันทบุรี
The Community Participation in Land Mine Area Governance in
Chanthaburi Province

บทคัดยอ

พพ

พรทิวา อาชีวะ, จําลอง แสนเสนาะ, กนกวรรณ อยูไสว, ขวัญศิริ เจริญทรัพย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและผลกระทบของพื้นที่ทุนระเบิด ศักยภาพ ปจจัยที่มีผลและขอเสนอ
เชิงนโยบายในการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุนระเบิดในเขตชายแดนไทย-กัมพูชาของจังหวัดจันทบุรี
วิธีทยาการวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร โดยใชวิธีกรณีศึกษา การวิจัยเอกสาร การศึกษาประวัติศาสตร
จากคําบอกเลา การสัมภาษณเจาะลึก ผลการศึกษาพบวา ยังคงมีปญหาทุนระเบิดหลงเหลืออยูในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
และยังสงผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน และสัตวปา ปญหาดังกลาวชุมชนมีศักยภาพจากการมีประสบการณในพื้นที่ปาและ
การเรียนรูท่ีจะเก็บกูระเบิดไดบางระดับ การบริหารดานการจัดการพื้นที่ทุนระเบิดจากการมีทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
วัฒนธรรม ทางสังคม และขอเสนอในเชิงนโยบายควรเนนการบริหารจัดการพื้นที่ทุนระเบิดแบบภาคีเครือขาย
คําสําคัญ: การบริหารจัดการ, พื้นที่ทุนระเบิด, จันทบุรี, การมีสวนรวม

Abstract

บทนํา

าลัย

The objective of the research was to study landmine impacts and problems as well as
potential, affecting factors and policy recommendations concerning community participation in
landmine area management in Thai-Cambodia Border of Chanthaburi Province. The historical qualitative
research methodology consisting of documentary research, oral history and in- depth interview were
applied to this study. The findings showed that there existed mine problems and impacts concerning
human life, property and wildlife. However, we found that the communities still had potential in
experience in wild life area and learning for mine action in some level. Because of belonging economic
capitals, cultural and social.The research recommended public governance consisting of network.
Keywords : Public governance, Land mine area, Chanthaburi Province, Participation
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าวิท
ย

ทุนระเบิด ปญหาที่มีความเกี่ยวของกับความปลอดภัยของคนในชาติ โดยเฉพาะผลกระทบกับผูที่อาศัยอยูตาม
แนวชายแดนเปนสวนใหญ ซึ่งในชวงเสร็จสิ้นสงครามในประเทศกัมพูชา ระหวางป พ.ศ. 2525-2527 ราษฎรเริ่มกลับเขา
ทํากินในที่ดินเดิม ถึงแมวาสถานการณสงครามการสูรบในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยจะสงบลงไปแลว แตยังคง
มีวัตถุระเบิดฝงอยูในพื้นที่อยางกวางขวาง เนื่องจากพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชานั้น มีเนื้อที่รอยตอระหวางประเทศมากถึง
532 ตารางกิโลเมตร (หนังสือพิมพแนวหนา ฉบับปพ.ศ. 2551; สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการชวยเหลือดูแลผูเดือดรอน
จากภัยทุนระเบิดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา, 1 กันยายน พ.ศ. 2554; พัฒนา อินทไชย, 2545: 1-2)
ปญหาดังกล าวจึงถือวาเปนภัยคุกคามที่ป ระชาคมโลกไดใหความสนใจและมี การประชุ มเพื่ อการลงนามใน
สัญญาออตตาวา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2540 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนนาดา โดยมีประเทศไทยเปนหนึ่งในการ
ลงนามเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่รวมลงนามและทําสัตยาบันในอนุพันธกรณีวาดวยการหามใช
สะสม ผลิต และโอน อาวุธระเบิดสังหารบุคคล ในป พ.ศ.2542 หลังจากนั้น สํานักนายกรัฐมนตรีไดจัดตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ (NMAC) ในฐานะผูกําหนดนโยบายของการปฏิบัติการทุนระเบิดในประเทศไทย นอกจากนี้
523
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

ยังไดมีการกอตั้งศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ (คทช.) (Thailand Mines Action Center-TMAC) ขึ้ นในวันที่ 18
มกราคม พ.ศ. 2542 เปนหนวยงานที่ขึ้นตรงตอกองบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางของการปฏิบัติงาน
ทั้งปวงที่ เกี่ยวขอ งกับเรื่องทุนระเบิดเพื่อมนุษ ยธรรม และเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุ เป าหมาย ซึ่งศูนยป ฏิบัติการทุน
ระเบิดแหงชาติ (คทช.) (ศูนยปฏิบัติการสํารวจ และองคกรเพื่อความชวยเหลือแหงชาวนอรเวย, 2544)
ทางดานภาคตะวันออกมีความพยายามเดินหนากวาดลางทุนระเบิดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาใหแลวเสร็จ
ภายในป พ.ศ. 2561 ตามอนุสัญญาออตตาวา เพื่อใหสอดรับกับการเปดประชาคมอาเซียน เนื่องจากการเปดประชาคม
อาเซียนถือเปนการสรางกลไกความรวมมือ เพื่อใหเกิดศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ยังผลสูการจัดการตนเองอยางยั่งยืน
ของชุมชนชายแดนภาคตะวันออก เมื่อประเทศไทยไดกลายเปนประเทศหนึ่งในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community
กลาวคือในปจจุบันประเทศไทยเปนรัฐชาติท่เี ปนสมาชิกของอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Association of Southeast Asian Nation : ASEAN) (วสุ ชนะรัตน, สัมภาษณ, 2558)
ดังนั้ นจากปรากฏการณขางตน การบริหารจัดการพื้ นที่ทุนระเบิดในภาคตะวั นออกจึ งมี ความสํ าคัญตอพื้นที่
ชายแดนและการเชื่อมโยงไปสูการเปนประชาคมอาเซียน จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาพื้นที่ชายแดนใหมีสวัสดิภาพ
และความปลอดภัย อยา งไรก็ดีการดํา เนินนโยบายกวาดลางทุ นระเบิ ดใหแลวเสร็จ ตามนโยบายในป พ.ศ. 2516 นั้ น
จะพบวา ยังไมประสบความสําเร็จจากปรากฎการณที่ยังมีทุนระเบิดหลงเหลืออยูและยังพบอี กวาการดํ าเนิ นนโยบาย
กวาดลา งทุ นระเบิ ดโดยอาศั ยภาครั ฐ โดยการนํา ของฝา ยทหารแต เพีย งภาคี เดีย วนั้ นไม เพี ยงพอต อความสําเร็ จของ
นโยบายเชนกัน ดังนั้นการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการทุนระเบิดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จึงเปนโจทยที่สําคัญ
ชองการวิจัยในบทความนี้ โดยผูวิจัยมีคําถามวิจัยที่สําคัญคือ ในเขตชายแดนจังหวัดจันทบุรี ยังมีปญหาและผลกระทบ
จากทุนระเบิดหรือไมและอยางไร ชุมชนในเขตชายแดนจังหวัดจันทบุรีมีศักยภาพมากนอยเพียงใดในการมีสวนรวมจัดการ
กับปญหาทุนระเบิด และจะมีขอเสนอในเชิงนโยบายอะไรเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่
ทุนระเบิดระหวางแนวชายแดน

วัตถุประสงคของการวิจัย

าลัย

1. ศึกษาปญหาและผลกระทบของพื้นที่ทุนระเบิดในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา ของจังหวัดจันทบุรี
2. ศึกษาศักยภาพของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทนุ ระเบิดในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา
ของจังหวัดจันทบุรี
3. ศึ กษาป จจัยที่มีผลตอศักยภาพของการมี สวนรว มของชุ มชนในการบริหารจัดการพื้ นที่ทุนระเบิดในเขต
ชายแดนไทย-กัมพูชา ของจังหวัดจันทบุรี
4. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุนระเบิดในเขต
ชายแดนไทย-กัมพูชา ของจังหวัดจันทบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย
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วิธีดาํ เนินการวิจัยใชวิธีวิทยาการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยใชการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร จะใชเอกสารชั้นตนและเอกสารชั้นรองที่เกี่ยวของ เชน รายงานการประชุมของสวนราชการ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนตน ในการตรวจสอบขอมูลจากเอกสารจะใชการตรวจสอบจากแหลงขอมูลที่แตกตางกัน ในการ
ตรวจสอบดังกลาวจะใชขอมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ และจากการสังเกตการณ มาเปรียบเทียบวาถาหากแหลง
ขอมูลที่ ไดรับมานั้นแตกตางกันไปหรือขอมูลมาจากหลายๆ แหลง จะมีความคลาดเคลื่อนหรือไม ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบ
เปรียบเทียบความถูกตองของขอมูลวาเหมือนกันหรือตางกันมากนอยเพียงใด
2. การสัมภาษณประวัติศาสตรจากคําบอกเลา (Oral History) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบริบทของ
ตําบลที่มีทุนระเบิดในอดีตซึ่งไมมีเอกสารบันทึกแตอยูในความทรงจําของผูอาวุโสที่เปนผูใหขอมูลหลัก เชน อดีตกํานัน
ผูใหญบาน หรือผูที่มีประสบการณในการหาของปา เปนตน
3. การสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณทุนระเบิดใน
ปจจุบัน โดยผูใหขอมูลหลักของพหุภาคีที่เกี่ยวของกับทุนระเบิด เชน ฝายทหาร ฝายทองถิ่น ฝายทองที่ หรือผูนําองคกร
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ชุมชนที่เกี่ยวของ เปนตน ในการสัมภาษณเจาะลึกจะใชการตรวจสอบจากผูใหขอมูลที่มีจุดยืนตางกัน ในการวิจัยนี้จะใช
ผูใหขอมูล 4 กลุม คือ กลุมตัวแทนเกษตรกรชาวสวนซึ่งถือวาเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง กลุมกํานันผูใหญบานที่
รับ ผิ ดชอบการปกครองทองที่ และกลุมนักการเมือ งในการปกครองทอ งถิ่น รวมถึ งกลุมขาราชการทหารผู รับผิ ดชอบ
เกี่ยวกับการเก็บกูทุนระเบิด
4. การสัมภาษณกลุม (group interview) ในที่นี้จะเปนการสัมภาษณกลุมขนาดเล็กซึ่งมีผูใหขอมูลหลักเขารวม
สัมภาษณระหวาง 3-5 คน โดยผูใหขอมูลหลักจะมาจากพหุภาคีที่กลาวขางตน อันจะเปนการรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย
และมีการตรวจสอบขอมูลกันในเวลาเดียวกัน
สวนการวิเคราะหขอมูลจะใชการตีความหมายทางสังคมของปรากฏการณเกี่ยวกับทุนระเบิด โดยใชเทคนิคการ
จัดกลุมขอมูล การวิเคราะหเชิงกระบวนการ และการวิเคราะหเชิงสาเหตุ
ในการที่จะตอบโจทยวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดสํารวจวรรณกรรมทางดานทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่สําคัญ
ดังนี้คือ
วรรณกรรมทางดานทฤษฎี
1. องคความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนระเบิด ซึ่งเปนการศึกษาถึงปญหาเกี่ยวกับภัยคุกคามทุนระเบิดของ
องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ พิธีสารทุนระเบิดมีขอบเขตของการบังคับใชเกี่ยวกับการหามใชทุนระเบิดกับระเบิดและอาวุธ
อื่นๆ บนพื้นดิน รวมถึงกลไกในการแกไขปญหาทุนระเบิด
2. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนา หมายถึง ความพยายามรวมกันของกลุมและขบวนการทางสังคม
เพื่อเพิ่มบทบาทการอํานาจการควบคุมทรัพยากรและสถาบันที่ครอบงําในสังคม
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการแนวใหม (New Public Governance) เปนการจัดการสาธารณะยุคใหม
แห งศตวรรษที่ 21 ภายใตเ งื่อ นไขที่ภาคประชาสัง คม กลุม ธุร กิ จ และผูมีสว นได สว นเสี ยหลายๆ ฝา ย มี สวนร วมใน
กระบวนการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนการกํากับติดตามและการประเมินผลนโยบายกันอยาง
กระตือรือรน
4. ทฤษฎีวาดวยทุนและการปฏิบัติการ เปนทฤษฎีที่วาดวยความสัมพันธเชิงวิภาษวิธีระหวางโครงสราง 2 สวน
สวนแรก คือ โครงสรางทางภาววิสัย อันเปนวิธีการของนักโครงสรางนิยม สวนที่สองเปนโครงสรางทางอัตวิสัยซึ่งโนมเอียง
ทางอุปนิสัย
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. พัฒ นา อินทไชย (2545) ศึ กษาเรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมเสี่ ยงต อการเกิด อุ บัติเ หตุ จากทุนระเบิด ตาม
แนวชายแดนไทย-พมา
2. ณัฏ ฐนี เกิดสุคนธ (2543) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของกฎหมายมนุ ษ ยธรรมระหว างประเทศเกี่ ยวกั บการ
หามใชและการจํากัดการใชทุนระเบิดสังหารบุคคล: กรณีศึกษาประเทศไทย
3. อภิวัตน ภูริศิวารักษ (2551) ศึกษาเรื่อง การทองเที่ยวโดยชุมชน ศึกษาพื้นที่บานฝงทา หมู 5 ตําบลวังกพง
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ผลการวิจัย

มห

ขอคนพบตามวัตถุประสงคขอที่ 1 สามารถสรุป ไดวา เมื่อพิจารณาในดานของปญหาทุนระเบิ ด พบว า พื้นที่
ชายแดนของตําบลสะตอน ตําบลหนองตาคง ตําบลทุงขนาน ตําบลเทพนิมิตและตําบลคลองใหญ ยังมีทุนระเบิดหลงเหลือ
อยูไมมากนัก เนื่องจากภูมิประเทศเปนปาโปรงโดยมีคลองเปนแนวชายแดนที่มีวัตถุระเบิดรวมถึงกระสุนดินปูนที่หลงเหลือ
อยูในพื้นที่ดังกลาวนั้นมีตกคางในหลายๆ ลักษณะ เชน ระเบิดที่ถูกฝงอยูใตดินในปาเขาสูงชัน ระเบิดตกอยูในหวยหนอง
คลอง บึง หรือระดับที่ตกคางอยูภายในเขตที่มีปาโปรง เปนตน โดยมีประเภทของทุนระเบิดที่ตกคางอยูหลากหลายชนิด
เชน กบกระโดด โรงผี ระเบิดรถถัง กวนอิม RPG ลูกปนใหญ 120 ลูกปนคอ 61,82 เปนตน
ลักษณะของพื้นที่ชายแดนของจังหวัดจันทบุรีที่ยังคงมีทุนระเบิดหลงเหลืออยูนั้น สงผลใหชาวบานตองประสบ
กับภาวะความยากลํา บากของการดําเนินชีวิตแบบวิถีดั้งเดิม กลาวคือ ชาวบานเกิดความหวาดกลัว การทํ ามาหากินมี
ความยากลําบากมากขึ้น การหาของปาทําไดยากลําบาก นอกจากนี้การหลงเหลืออยูของทุนระเบิดยังสงผลใหเกิดเปน
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อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของชาวบาน เชน สูญเสียแขน ขา และลมตาย เปนตน รวมถึงสัตวปา เชน เกง กวาง หมูปา
เปนตน
ขอ ค น พบตามวั ตถุ ป ระสงค ข อ ที่ 2 และ 3 สามารถสรุป ได วา จากการศึ กษาถึ ง ศั กยภาพของพื้ น ที่ พบว า
ในภาพรวมจันทบุรีมีศักยภาพรวมกันในการบริหารจัดการทุนระเบิด 2 ดาน คือ
1. ศักยภาพดานการวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
2. ศักยภาพในความพรอมที่จะวางแผนการพัฒนา
ชุมชนมีศักยภาพในดานการวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการพัฒนา กลาวคือ การที่ชาวบานในพื้นที่มีความสามารถ
รวมกันการศึกษาเรียนรูถึงปญหาตางๆ ที่ดํารงอยูในพื้นที่ เชน การเรียนรูถึงปญหาทุนระเบิดในพื้นที่ จะมีพัฒนาการ
เรียนรูใชภูมิปญญาทองถิ่นไดใหจัดการกับทุนระเบิด แลวชุมชนไดทําการถายทอดองคความรูที่ไดตอกันไปเปนทอดๆ โดย
เห็นไดจากการทําสัญลักษณเพื่อบงบอกถึงจุดที่มีวัตถุระเบิดหรือกระสุนดินปนฝงอยู
สวนดานศักยภาพความพรอมที่จะวางแผนการพัฒนาพื้นที่ พบวา ชุมชนมีความพรอมสําหรับความรวมมือใน
การวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ใหเกิดความมั่งคั่ง มั่นคงและมีความยั่งยืนตอไปได โดยที่ชุมชนมีความพรอมที่จะวางแผน
การพัฒนาพืชสวนที่มุงสูตลาดการคาเปนหลัก โดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นประกอบกับประสบการณที่เคยปฏิบัติมาแลว
ในอดีต การมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกูระเบิด
ดานศักยภาพในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา พบวา ชาวบานในพื้นที่มีความมั่นใจวาถาหากเก็บกู
ทุนระเบิดซึ่งรวมถึงกระสุนดินปนที่ตกคา งอยูในพื้นไดหมดแลวนั้ น ชาวบานผู มีสวนได สวนเสียตางมีความมั่ นใจวา จะ
สามารถสรางกระบวนการสรางความรวมมือในลักษณะการเปนภาคีเครือขายในการพัฒนาพื้นที่ไดอยางยั่งยืน โดนถือเปน
จุดเริ่มตนของเงื่อนไขในการติดตามและประเมินผลโครงการตางๆ ที่อาจติดตามมาในภายหลัง
ขอคนพบตามวัตถุประสงคขอที่ 4 สามารถสรุปไดวา ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการมีสวนรวมของชุมชนใน
การแกปญหาการหลงเหลืออยูในพื้นที่ก็คือ ชาวบานตองการใหทุนระเบิดหมดออกไปจากพื้นที่ หลังจากนั้นอนุญาตให
ชาวบานเขาไปใชพื้นที่ในการทํามาหากิน โดยเฉพาะการปลูกพืชเศรษฐกิจ ประชาชนในพื้นที่ตางมีความมั่นใจวา หากมี
การเก็บกูวัตถุระเบิดรวมถึงกระสุนดินปนที่ตกคางอยูในพื้นที่มาเปนระยะยาวนานไดแลวนั้น ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย
ตางมีความมั่นใจวา จะสามารถสรางกระบวนการความรวมมือในลักษณะของการเปนภาคีเครือขายการบริหารจัดการ
(public governance) ในการพัฒนาไดอยางยั่งยืน โดยมีภาคีผรู วมขับเคลื่อนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุนระเบิดที่สําคัญ
5 ภาคีหลักดวยกัน
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใดอันเกี่ยวเนื่องกับการไดประโยชน
และการเสียประโยชนของประชาชนในพื้นที่ โดยการกําหนดการใชสถานที่เวทีกลาง ไดแก สถานที่ทําการขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น
2. หนวยราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคที่เกี่ยวของกับพื้นที่ทนุ ระเบิด เชน กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ
และโดยเฉพาะฝายทหาร ซึ่งหนวยงานหลักในการดําเนินการเก็บกูทุนระเบิดควรเปนหนวยงานฝายทหาร เนื่องจากฝาย
ทหารมีเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเก็บกูระเบิด รวมถึงองคความรูในการเก็บกูระเบิด ทั้งยังสามารถ
ถายทอดความรูไปสูชาวบาน เพื่อใหเปนผูชี้นําเบาะแสใหแกทหารไดอีกดวย
3. หนวยงานประเภทองคการมหาชน เชน สถาบันพัฒนาชุมชน หรือสภาองคกรชุมชนตําบล เปนตน เปนการ
ขับเคลื่อนโดยอาศัยการเปนตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ การขับเคลื่อนดังกลาวอาศัยพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน
พ.ศ. 2546 เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
4. กลุมกํานันผูใหญบานในทองที่ เนื่องจากประชาชนมีความสัมพันธกับกลุมกํานัน ผูใหญบาน มาเปนระยะเวลา
ชานาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ทนุ ระเบิดนี้จึงจําเปนตองอาศัยกลไกดังกลาวขางตน
อยางบูรณาการ
5. องคกรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน เนื่องจากมีประสบการณในการทํางาน
ในฐานะตัวกลางที่ขอรับการชวยเหลือจากตางประเทศไมวาจะเปนเงินงบประมาณ ความรูและเทคโนโลยี เกี่ยวกับทุน
ระเบิด รวมถึงการจัดดําเนินการฟนฟูบุคคลที่ไดรบั ผลกระทบจากทุนระเบิดจนพิการ
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การอภิปรายผลในที่นี้จะเปนการอภิปรายในเชิงทฤษฎีเพื่อเปรียบเทียบระหวางผลการศึกษากับทฤษฎีการมี
สวนรวมของ เดนนิส กูเลท (Denis Goulet, 1989) กูเลทไดแบงประเภทการมีสวนรวมตามผูริเริ่มในการเคลื่อนไหวเปน
3 แนวดวยกัน คือ การมีสวนรวมโดยริเริ่มจากเบื้องบน (front above) การมีสวนรวมโดยริเริ่มจากประชาชนเบื้องลาง
(front below) และการมีสวนรวมโดยริเริ่มจากองคภายนอก (third party) ขอคนพบจากผลการศึกษาการวิจัยพบว า
การมีสวนรวมของชุมชนในปญหาทุนระเบิดของจังหวัดจันทบุรีนั้น มีลักษณะเปนแนวการมีสวนรวมโดยริเริ่มจากเบื้องบน
เปนหลัก ดังนั้น การดําเนินงานกวาดลางทุนระเบิดจึงไมประสบความสําเร็จตามนโยบายที่ตั้งไว ปจจัยหนึ่งที่เปนอุปสรรค
ในการดําเนินนโยบายก็คือ ความขัดแยงในตัวเนื้อหานโยบายระหวางนโยบายที่ประกาศออกมา (explicit policy) กับ
นโยบายแอบแฝงอยูเบื้องหลัง (implicit policy)) กลาวคือ นโยบายที่ประกาศออกมานั้น ประเทศไทยจะดําเนินการเก็บ
กูระเบิดใหหมดไปจากพื้นที่ตามที่ไทยไดลงนามอนุสัญญาออตตาวา ค.ศ.1997 แตในภาคปฏิบัตินั้นยังพบวา มีนโยบาย
การอนุรักษทุนระเบิดไวในพื้นที่แอบแฝงอยูเบื้องหลัง โดยมีเหตุผลวา การอนุรักษทุนระเบิดไวจะเปนประโยชนตอการ
บุกรุกหรือบุกเบิกปาของประชาชน ทําใหสูญเสียพื้นที่ปาของประเทศ รวมถึงการอนุรักษทุนระเบิดไวจะเปนเสมือนรั้ว
ที่ชวยปองกันขาศึกตามแนวชายแดน ในกรณีที่เกิดสงครามระหวางประเทศในอนาคต ความขัดแยงระหวางนโยบายที่
ประกาศและนโยบายที่แอบแฝงเบื้องหลังเปนอุปสรรคพื้นฐานในการบริหารจัดการพื้ นที่ทุนระเบิดในเขตชายแดนให
ประสบความสํ า เร็ จ เนื่ อ งจากความไม ชัด เจนในจุด ยื น นโยบาย (policy standpoint) ซึ่ ง ถื อ ว า เป นจุ ด เริ่ ม ต นของ
กระบวนการนโยบาย
จากการทําวิจัยผูวิจัยพบวา กระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินการกวาดลางทุนระเบิดนั้น มีลักษณะของการ
ขับเคลื่อนจากเบื้องบนลงมาซึ่งทําใหนโยบายยังไมประสบความสําเร็จ ดังนั้นในการดําเนินนโยบายในอนาคตจึงควรให
ความสําคัญกับกระบวนการจากขางลางขึ้นบน และการดึงองคกรภายนอกเขามามีสวนรวมดวย เชน บทบาทขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในตําบล มูลนิธิเอกชนทั้งในและตางประเทศที่ทํางานดานมนุษยธรรมเกี่ยวกับทุนระเบิด เปนตน
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การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวม:
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
Modeling of Participatory Subdistrict Administration:
a Case Study of Chet Samian Municipality, Photharam District,
Ratchaburi Province
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การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวม: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน
อํา เภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” มีวัตถุประสงค 1) เพื่อ ศึกษาป ญหา อุป สรรค และขอเสนอการบริหารจั ดการแบบ
มีสวนรวม ในพื้นที่เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ 2) เพื่อวิเคราะห สังเคราะหและประเมิน
รูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวม โดยการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผูใหขอมูลที่ใชในการวิจัยนี้ คือ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด นิติกร กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน และเจาพนักงาน
ฝายปกครองอื่น ที่เกี่ยวของโดยตรง และผูที่มาขอรับการบริการของเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน จํานวน 10 คน เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ และการจัดประชุมสนทนากลุม ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ควรใหเจาพนักงานฝายปกครองหรื อตํารวจ หรือหน วยงานที่ มีความ
เกี่ ย วข อ งกั บ ข อ พิพ าทโดยตรง เขา รว มในการดํ า เนิ นการยุ ติข อ พิ พ าทหรือ ไกล เ กลี่ ย ข อ พิ พ าท โดยตั้ งเป น รู ป แบบ
คณะกรรมการ โดยปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับการยุติขอพิพาท การสมานฉันท
หรือการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน อันเกิดจากการมีสวนรวมของคนทุกฝายในชุมชนนั้น พบปญหาตางๆ แบงออกเปน
3 ดาน ไดแก 1) ปญหาดานการปฏิบัติงาน พบวา คูกรณีที่เกี่ยวของไมใหความเชื่อถือผูที่ทําหนาที่ในการยุติขอพิพาท
เนื่องจากปฏิบัติตัวไมเปนกลาง และไมเคารพตอคําตัดสิน เพราะไมมีอํานาจทางกฎหมายในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น
2) ปญหาดา นบุคลากร พบว า บุคลากรไมเปนกลางในการตัดสิน ขาดความรูใ นเรื่อ งกฎหมายที่ ตองปฏิบั ติและไม มี
บุคลากรที่ทําหนาที่ยุติขอพิพาทโดยตรง 3) ปญหาดานงบประมาณและทรัพยากร พบวา ไมเปนอุปสรรคตอการจัดการ
ตนเองแบบมีสว นรวมของชุมชน เนื่องจากใชทักษะเฉพาะตัว
2. แนวทางในการสรางการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในพื้นที่ ตําบลเครือขายคูความรวมมื อมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏนครปฐม ใหมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลดีมากยิ่งขึ้นนั้น ตองประกอบไปดวย การปลูกฝงทางดานความคิด
ใหคนในสังคมรูจักการเคารพสิทธิและหนาที่ซึ่งกันและกัน ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอพิพาท เชน สภาทนายความ
มหาวิทยาลัย สรางองคความรูกฎหมายใหประชาชนหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการยุติขอพิพาท
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, ยุติธรรมชุมชน, สมานฉันท, การไกลเกลี่ยขอพิพาท

Abstract

มห

The research “The development of model to the participatory management of sub-district: a
case study of Chet Samian Municipality, Photharam District, Ratchaburi Province” 1) has the purpose to
study the problems and give suggestions of Chet Samian Municipality, Photharam District, Ratchaburi
Province. 2) This research composed of analysis and synthesis model to the participatory management.
This research was qualitative research. The samples of research were the leaders of community, Village
Headman (Kam-Nun), Headman (Poo-Yai-Baan), directly related officers and people with disputes total
amount 10 persons. The tools of this research composed of questionnaires and focus group. The results
showed that :
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1 . The participatory management should support the administrative officers, policemen and
directly related departments dealing with dispute settlement and disputes mediation via board
committees. And the questions and problems of the working officers dealing with dispute settlement,
reconciliation or the mediation of disputes involved the participation of all parties in the community.
The research revealed that there were three problems 1) the problem of working, it showed that the
related litigant has never believed in administrative officers who act as the disputes settler because
they worked aligned including of no power for cope with the occurring trouble 2) the problem of
personnel, it showed that the personnel had no neutrality on judgement including of lacking of
knowledge of the law and that it had no directly related officers 3) the problem of budget and
resources, it showed that it had no hindrance for their own participatory management.
2. The guildlines for making the participatory management in sub-district networks’ co
operation toward litigant with Rajabhat Nakhon-Pathom University must emphasize thinking implantation
for the sake of understanding in mutually respect of rights and duties. Meanwhile it should support the
related department disputes settlement such as Lawyer Council, University, knowledge enhancement
to the people and directly related officers to disputes settlement
Keywords: Participation, Community justice, Reconciliation, Mediation
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งประกาศใชเมื่ อวันที่ 6 เมษายน 2560 ไดบัญญั ติ
รับรองหลั กการมี สวนรวมของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งสํา หรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่ น เชน การกํ าหนดให
สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเขาชื่อกัน
เพื่อเสนอขอบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นได ในการดําเนินงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองเปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินการใหประชาชนทราบ โดยตองมีกลไกใหประชาชนในทองถิ่นมีสวน
รวมดวย ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมุงเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ
จากการศึ ก ษาข อ มู ล ชุ มชนภาคสนามและข อ มู ล RECAP พื้ น ที่ ต า งๆ ในตํ า บลเครื อ ข า ยคู ค วามร ว มมื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา หลายพื้นที่มีการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม
จากการสะทอนขอมูลของประชาชนในพื้นที่มีประเด็นที่นาสนใจ คือ แมการบริหารตําบลโดยองคการปกครองสวนทองถิ่น
จะมีการจัดการที่ดี แตการบริหารจัดการดังกลาวอยูภายใตแนวนโยบายของรัฐเปนหลัก ซึ่งเปนการบริหารจัดการการ
จัดทําแผนที่ใหประชาชนภายในพื้นที่ไดมีสวนรวมแคเพียงกระบวนการในการจัดทําแผน แตขาดกระบวนการมีสวนรวม
ในกระบวนการพัฒนา ซึ่งเปนการพัฒนาโดยองคการบริหารสวนตําบลเปนผูจัดใหทั้งหมด
นอกจากนี้จากขอมูล RECAP พบวา บางกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนา เปนกิจกรรม/โครงการที่ดาํ เนินการ
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก ขาดการมีสวนรวมหรือเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดเขามีสวนรวม ซึ่งจาก
การสะทอนขอมูลของประชาชนในพื้นที่จากเก็บ ขอมูลภาคสนาม และความเห็นพ องต องกั นขององค กรปกครองส วน
ทองถิ่นเห็นวาเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นที่เหมาะสมควรมีกระบวนการหรือรูปแบบที่เหมาะสม
ในการบริหารจัดการตําบลโดยใหประชาชนมีสวนรวม
ดังนั้น จากปญหาและการสะทอนขอมูลในพื้นที่ดังกลาวจากประชาชนและองคกรปกครองสวนท องถิ่ น โดย
ความเห็นรวมกันของคณะผูวิจัยจึงเห็นวาควรมีการศึกษาการสรางรูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวมในพื้นที่
ตําบลเครือขายคูความรวมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดแก เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อํ าเภอโพธาราม จังหวั ด
ราชบุรี เนื่องจากพื้นที่ดังกลาว มีการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวมในเรื่องยุติธรรมชุมชน แตยังไมเห็นเปนรูปธรรม
ชัดเจน ถึงขั้นตอนและกระบวนการตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานเขียนเรื่องการมีสวนรวม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณี
ตัวอยาง ของนรินทรชัย พัฒนพงศา เพื่อแสวงหากระบวนการ แนวทางการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของตําบลตางๆ
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เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการตํา บลแบบมีสวนร วม และนําเสนอรู ป แบบการบริหารจั ดการตําบลแบบมี
สวนรวมที่เหมาะสมกับพื้นที่ในภูมิภาคตะวันตกตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

พพ

1. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมอันเกี่ ยวกับการยุติขอพิ พาทใน
พื้นที่เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. เพื่ อวิเคราะห สังเคราะหและประเมิ นรูป แบบการบริหารจัดการตํ าบลแบบมีสว นรว มอั นเกี่ยวกั บการยุติ
ขอพิพาทในพื้นที่เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย

มห
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การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใชแบบสัมภาษณเจาะลึก ประกอบกับการจัด
ประชุมสนทนากลุม (Focus Group) โดยผูวิจัยมุงประเด็นการศึกษาไปที่ รูป แบบการจัดการตํา บลแบบมีสวนรวมของ
ชุมชน อันเกี่ยวกับการยุติขอพิพาทที่โดดเดน เพื่อนําไปสูการคนหารูปแบบหรือแนวทางการมีสวนรวมในชุมชนที่มีความ
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้นๆ ซึ่งมีวิธีในการดําเนินการวิจัยดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการศึกษาจากภาคสนาม ดวยวิธีการสัมภาษณ
เจาะลึก (In-depth Interview) และการจัดประชุมสนทนากลุม (Focus Group)
2. กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง
2.1 กลุมประชากรเปาหมาย
ผูวิจัยใชหนวยในการวิเคราะหในระดับจุลภาค (micro level) คือ ระดับบุคคล โดยผูวิจัยแบงกลุมเปาหมาย
เปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมเปาหมายหลักที่ใชสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview)
ไดแก นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด นิติกร กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน คูกรณี
พิพาทและเจาพนักงานฝายปกครองอื่นที่เกี่ยวของของเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน เปนการสัมภาษณเพื่อคนหาขอมูลจาก
บุคคลหลายประเภท
กลุมเปาหมายที่ใชสาํ หรับการจัดประชุมสนทนากลุม (Focus Group) ไดแก นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด นิติกร กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน คูกรณีพิพาท และเจาพนักงานฝายปกครองอื่น
ที่เกี่ยวของของเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน ซึ่งเปนกลุมเดียวกันกับการสัมภาษณเจาะลึก โดยเปนการสนทนากลุมเพื่อ
สังเคราะหความคิดเห็นรวมกัน
2.2 การคัดเลือกกลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่ใชสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเจาะลึกและการจัดประชุมสนทนากลุม
คือ กลุมตั วอยางที่ถูกเลือกแบบเจาะจงซึ่งเปนผูนํา ชุมชนหรือมี ประสบการณ ที่ สามารถใหความรู ความคิ ดเห็ น หรือ
ขอเสนอแนะตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการตําบลแบบมีสวนรวม และยินดีถายทอดขอมูล โดยกําหนดกลุมเปาหมาย
ไวดังนี้
กลุมเปาหมายที่ใชสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ไดแก
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด นิติกร กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน คูกรณีพิพาท
และเจาพนักงานฝายปกครองอื่นที่เกี่ยวของ จํานวน 10 คน โดยผูวิจัยจะเนนกลุมตัวอยางที่เปนปลัดเทศบาล กํานัน และ
ผูใหญบาน เนื่องจากเปนผูที่เกี่ยวของกับปญหาโดยตรง สวนในกลุมอื่นนั้นเปนการสัมภาษณเพื่อใหไดแนวคิดที่เกี่ยวกับ
ปญหาและวิธีการแกไขปญหา ในมุมมองของผูที่เกี่ยวของกับรูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวม ในเรื่องที่
เกี่ยวกับระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือการประนอมขอพิพาท หรือยุติธรรมชุมชน
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กลุมเปาหมายที่ใชสําหรับการจัดสนทนากลุม (Focus Group) ไดแก นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด นิติกร กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน คูกรณีพิพาท และเจาพนักงานฝายปกครองอื่น
ที่เกี่ยวของ จํานวน 30 คน
โดยการจัดสนทนากลุม จํานวนชุมชนละ 2 ครั้ง แบงออกเปน
ครั้งที่ 1 เพื่อเปนการศึกษาถึงการนําชุมชนตนแบบมาปรับใช
ครั้ง ที่ 2 เปนการสนทนากลุ ม เพื่อ เปนการสรุป คืนขอมูลสู ชุมชน เสนอแนะเพิ่ ม เติม ก อ นเขี ยนร า ง
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ
2.3 พื้นที่การศึกษาวิจัย ไดแก เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เนื่องจากพื้นที่นี้เปน
พื้นที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนและเปนเครือขายการทํางานรวมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดใชคําถามในการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ โดยใชวิธีการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก และสัมภาษณแบบ face to face ซึ่งคําถามที่สัมภาษณจะเปนประเด็นที่เปนไปตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย โดยคําถามเหลานี้เกิดจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ จากนั้น
จึงใหผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ความชํานาญเกี่ยวกับการจัดการแบบมีสวนรวมเปนผูตรวจสอบความถูกตองของแบบสัมภาษณ
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะห/ตีความขอมูลเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยใชวิธีการการถอดถอยคําจากการใหสัมภาษณแบบคําตอคํา
จดบันทึก การสังเกตการณ และคัดลอกขอความสําคัญจากเอกสารและบันทึกอยางละเอียด เพื่อใหการตีความและการ
กําหนดประเด็นที่สําคัญไดอยางถูกตองเชื่อถือได แลวทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา
(content analysis) เพื่อกําหนดหัวขอ/กลุมหัวขอแนวคิดสําคัญ (topic/category) แบบแผนแนวคิดสําคัญอันเปนแกน
สาระหลัก (pattern/themes) เพื่อนําไปสูการตอบคําถามการวิจัย
สรุปรายงานการดําเนินการ พรอมใหขอเสนอแนะเพื่อนําขอมูลไปสรุปและจัดทําการปรับปรุงและพัฒนาตอไป
และเขียนรายงานผลการวิจัย
5. ขั้นตอนการทําวิจัย
ระยะที่ 1 การสืบคนแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน และทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของ ดวยวิธีการทบทวน
วรรณกรรม เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานเอกสาร ดานทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อจัดทํากรอบแนวความคิดในการศึกษา
และทําแบบเครื่องมือในการสัมภาษณ พรอมทั้งเขาศึกษาพื้นที่เปาหมายเพื่อทราบขอมูลที่เกี่ยวของ
ระยะที่ 2 จัดทําเครื่องมือในการสัมภาษณและการประชุมกลุมยอย โดยผูวิจัยทําการทบทวนเอกสาร ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนําไปออกแบบคําถามในการสัมภาษณผูนําชุมชนหรือผูที่เกี่ยวของที่เลือกไว หลังจากผูวิจัยทํา
การคัด เลื อกบุคคลที่ใชสัมภาษณแ ลว ผูวิ จัยใชโ ทรศัพ ทใ นการขอนั ดหมายเพื่ อสั ม ภาษณ เมื่อไดรั บความยิ นยอมให
สัมภาษณแ ลว ผูวิจั ยไดแนะนํา ตัวและอธิบ ายขั้นตอนในการวิจัยใหผูใหสัมภาษณท ราบพรอมทั้ งใหผูใหสัมภาษณลง
ลายมือชื่อในหนังสือยินยอมในการเขารวมวิจัยกอนที่จะทําการสัมภาษณ
ระยะที่ 3 สรุปผลการวิจัยและการเขียนรายงานเพื่อใหไดความคิดเห็นที่ตกผลึกแลว และนําเสนอผลงานวิจัย
ที่เสร็จสิ้นแลว

ผลการวิจัย

มห

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวม: กรณีศึกษาเทศบาลตําบล
เจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” ผูวิจัยไดผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมอันเกี่ยวกับ
การยุติขอพิพาทในพื้นที่เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
1. รูปแบบในการจัดการตนเองแบบมีสวนรวม
ผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลคนสําคัญมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันวาการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
ควรมีสวนรวมที่เกิดจากคนในชุมชนนั้นเอง โดยเกิดจากการรวมมือกันระหวางเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือ
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หนวยงานที่มีความเกี่ยวของกับขอพิพาท โดยการตั้งเปนรูปแบบของคณะกรรมการจากผูที่มีความเชี่ยวชาญในแตละดาน
เชน ดานทรัพยากรน้ํา ดานการสาธารณสุข เปนตน
2. ปญหาดานการปฏิบัติงาน
ผลการวิจัย พบว า ผูใหขอ มูลคนสําคัญ มีความเห็ นไปในแนวทางเดี ยวกั นว า ป ญหาด านการปฏิ บั ติงานของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีหลายกรณี ดังนี้
2.1 ในการแกไขปญหาขอพิพาทที่เกิดขึ้นนั้น คูกรณีที่เกี่ยวข องไม ให ความเชื่อถือผูที่ ทําหนาที่ในการ
ยุติขอพิพาท เนื่องจากปฏิบัติตัวไมเปนกลาง
2.2 เมื่ อ คูก รณีพิ พ าทได รับ คํ า ตั ด สิ นแล ว ไม เคารพต อ คํ า ตั ด สิ น ไม ป ฏิ บั ติ ที่ ได ตกลงกั น ไว แต ไ ม มี
บทลงโทษแก คูกรณีแตอ ยางใด เพราะบุคลากรเพียงแต เปนผูใหคําแนะนํา ไมมีอํานาจทางกฎหมายในการจั ดการกับ
ปญหาที่เกิดขึ้น
3. ปญหาดานบุคลากร
3.1 ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการยุติขอพิพาทนั้น ขาดความรูในเรื่อง
กฎหมายที่ตองปฏิบัติ ซึ่งสงผลใหการปฏิบัติงานสําเร็จผลตามเปาหมาย และประชาชนหรือคูกรณีพิพาทไมมีความเชื่อถือ
ตอการยุตปิ ญหา
3.2 การขาดแคลนบุคลากรที่ทําการยุติขอพิพ าทที่เกิดขึ้นในชุมชน เนื่ องจากหนวยงานของรั ฐ ไม มี
เจาหนาที่ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง จึงเปนปญหาที่งานไปกระจุกอยูที่คนที่สามารถปฏิบัติไดบางคนเทานั้น
3.3 เจา หนา ที่ ที่ทํ า การไกลเ กลี่ ยข อพิ พ าทเพื่ อ ยุ ติปญ หาที่เ กิ ดขึ้ นนั้ น มี ความเอนเอี ยงไม เป น กลาง
จึงสงผลใหคกู รณีพิพาทเกิดความไมเชื่อถือในคําตัดสิน
4. ปญหาดานทรัพยากรและงบประมาณ
ในดานงบประมาณและทรัพยากรนั้น เห็นวามีเพียงพอ ไมเปนอุปสรรคตอการจัดการตนเองแบบมีสวนรวมของ
ชุมชนแตอยางใด แมหนวยงานของรัฐจะไมไดจัดสรรงบประมาณมาใหก็ตาม แตผูท่ที ําการไกลเกลี่ยเพื่อยุติขอพิพาทนั้น
ใชเพียงทักษะสวนตัวเทานั้น ไมจําเปนตองใชงบประมาณอยางอื่น
วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อวิเคราะหและสังเคราะห และประเมินรูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวม
อันเกี่ยวกับการยุติขอพิพาทในพื้นที่เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ผูใหขอมูลคนสําคัญแตละทาน มีความเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันวารูปแบบการจัดการแบบมีสวนรวม
ในชุมชนของเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในเรื่องการยุติขอพิพาท สมานฉันทในชุมชน หรือ
การไกลเกลี่ยขอพิพาทที่จะสงผลใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอยดีที่สุดนั้น ตองประกอบดวยสิ่งดังตอไปนี้
คือ
1. ควรมีการปลูกฝงทางดานความคิดใหคนในสั งคม ใหรูจักการเคารพสิท ธิและหน าที่ซึ่งกั นและกั น มี ความ
เอื้อเฟอเผื่อแผซ่งึ กันและกัน จะสงผลใหคนในชุมชนไมละเมิดสิทธิกัน หรือละเมิดสิทธิกันนอยที่สุด
2. ควรจะใหประชาชนหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย เพราะการใหความรูกฎหมายแกคน
ในสังคม สงผลใหทุกคนมีความรูพื้นฐานแลวจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูอื่น ไมทําการละเมิดสิทธิผูอื่น สงผลดีตอ
ทุกฝาย แมกระทั่งเจาหนาที่ที่รูกฎหมาย จะสามารถยุติขอพิพาทไดโดยงาย เพราะมีหลักกฎหมายที่ใชในการตัดสินกับ
ขอพิพาทนั้นๆ
3. ควรใหองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับกฎหมาย เชน สภาทนายความ หนวยงานในกระทรวงยุติธรรม
หรือแมแตมหาวิทยาลัยที่ทําการเรียนการสอนวิชากฎหมาย มาใหความรูหรือถายทอดประสบการณเกี่ยวกับขอกฎหมาย
ใหแกคนในชุมชน หรือบุคลากรของหนวยงานรัฐ
4. เมื่อไดรูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวมอันเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชนแลว นําไปใชกับชุมชนอื่นๆ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบ เพื่อนําไปใชกับพื้นที่อื่นๆ อีกตอไป
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ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวม: กรณีศึกษาเทศบาลตําบล
เจ็ดเสมี ยน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมอันเกี่ยวกับ
การยุติขอพิพาทในพื้นที่เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
1. รูปแบบในการจัดการตนเองแบบมีสวนรวม
ผูใหขอมูลคนสําคัญเห็นไปในทางเดียวกันวารูปแบบในการจัดการตนเองแบบมีสวนรวมนั้น เกิดจากการมีสวน
รวมของคนในชุมชน ซึ่งไมไดเกิดจากฝายใดฝายหนึ่งเพียงฝายเดียว เชน เกิดจากการรวมมือกันระหวางเจาพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํา รวจ หรือหนวยงานที่มีความเกี่ยวของกั บข อพิ พาท ชวยกันแก ไขป ญหา ซึ่งสอดคลอ งกั บการบริ หาร
ราชการแบบมีสวนรวม โดยคนในชุมชนมีสวนรวมในระดับของการชวยกันคิด ปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นในการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา โดยการพูดคุยระหวางคูกรณีที่มีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน มีการใหความรูซ่งึ กันและ
กันแกผูที่ทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยสอคลองกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนของสมาคมการมีสวนรวม
สากล (IAP2–International Association for Public Participation) ที่ เ รี ย กว า Public Participation Spectrum
ระดับที่ 3 การมีสวนรวมในระดับ ใหเขามามีบทบาท (To Involve) เปนลักษณะที่ประชาชนเขาไปมีสวนรวมหรือเกี่ยวของ
ในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจและมีความสอดคลองกับหลักยุติธรรมชุมชน (Community Justice) ซึ่งหลักการ
ดังกลาว คือ หลักการปองกันอาชญากรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวกับความยุติธรรมในรูปแบบตางๆ ในความรับผิดชอบของ
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมหนวยใดหนวยหนึ่งที่เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการปองกันหรือในกิจกรรม
นั้นๆ โดยมีเปาหมายสุดทายเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน (Karp กับ Clear, 2000: 324)
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือในการปฏิบัติการหรือผลประโยชนตา งๆ นั้น ประชาชนในพื้นที่ใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับบุคคลที่เคารพนับถือ เนื่องจากชุมชนนั้น เปนสังคมเครือญาติ ใหความเคารพ
นับถือยําเกรง
2. ปญหาดานการปฏิบัตงิ าน
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเจาหนาที่ที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการตนเองแบบมีสวนรวมในชุมชนอัน
เกี่ยวกับการขจัดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น มีปญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานหลายกรณี โดยผูใหขอมูลคนสําคัญเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันวา การที่จะใหงานไกลเกลี่ยขอพิพาท หรือสมานฉันท หรือการยุติขอพิพาทที่เกิดขึ้นไดนั้น ขึ้นอยูกับ
ความรูความสามารถของผูที่ทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนหลัก หากบุคลากรมีความรูความเขาในการปฏิบัติงานแลวจะ
เกิดผลดี โดยเฉพาะหากมีความรูดานกฎหมายดวย จะสงผลใหมีความนาเชื่อถืออยางยิ่ง และคูกรณีพิพาทมีความเชื่อถือ
ตอการตัดสินใจ คือ เคารพผลการตัดสิน
ดังนั้ น ป ญหาที่เ กิดจากการปฏิ บัติหนา ที่ของเจาหนา ที่ในการไกล เกลี่ ยข อพิ พ าทนั้ น คื อ เมื่ อตั ดสิ นไปแล ว
คูกรณีไมเคารพผลการตัดสิน ไมมีบทลงโทษแตอยางใด เปนเพียงการแสดงความคิดเห็นแนะนําใหเทานั้น ซึ่งอาจสงผลให
ไมสามารถยุติขอพิพาทไดทุกกรณี
3. ปญหาดานบุคลากร
ผูใหขอมูลคนสําคัญเห็นไปในทางเดียวกันวา ความรูดานกฎหมายของผูที่ทําการไกลเกลี่ยเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
มากตอการตัดสินขอพิพาทที่เกิดขึ้น
ในดานบุคลิกภาพของผูที่ทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยขอพิพาท สงผลสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกัน หาก
มีบุคลิกภาพที่ไมดี หรือมีการแสดงออกที่ไมเปนกลาง ไมมีความเที่ยงธรรม จะสงผลใหคูกรณีพิพาทไมเกิดความศรัทธาใน
การตั ดสินขอพิพาท และจะไมใหความรวมมือในการยุติขอพิพาทอันเปนการรวมมือกั นในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนนั้นใหหมดไป โดยสอดคลองกับทฤษฎีการเสริมพลังและการมีสวนรวมของชุมชน (Community empowerment
and paticipation) เปน ทฤษฎี ที่ ทํ า ใหป ระชาชนมี สว นร ว มกันมากขึ้ นในการป อ งกั น ป ญ หาอาชญากรรมและสร า ง
ความสัมพันธที่ดีแกเพื่อนบาน ทําใหคนที่อยูในชุมชนเดียวกันลดความวิตกกังวลในเหตุอาชญากรรมตางๆ
โดยสอดคลองกับความเห็นของผูใหขอมูลคนสําคัญทานหนึ่ง กลาววา
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บุคลากรที่ออนแอทางดานความรู ทางดานพื้นฐานทางดานบุคลิกภาพดานการเขาสังคมไมได
นี่มันอยูกับชาวบาน คือไมมีความนาเชื่อถือ ถาเราไปสรางศรัทธาใหชาวบานไมไดมันจบเลย
เราไปนัดกันเหมือนที่เราตองเอาชาวบานเปนที่ตั้งเปนศูนยกลางสุดทายบุคลากรเราไมเปนเวลา
เกิดปญหาเราเลือกมาเพื่อที่จะสะสมประสบการณใหบางคนเขายอมรับ
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ฉะนั้นการใหความรูแกบุคลากรเปนสวนสําคัญมาก ชุมชนควรมีการแลกเปลี่ยนองค ความรูกับหน วยงานอื่น
เชน หน วยงานราชการที่เกี่ยวของกับการแกปญหาในเรื่องนั้น เชน ปญหาดานสิ่ งแวดล อมหรือ สาธารณสุข ควรจะให
สาธารณสุ ขจังหวัดเปนผูรับผิดชอบ หรือหากชุมชนมีขอตกลงความรว มกั บมหาวิ ท ยาลั ย สามารถนําองค ความรู จาก
อาจารย ในมหาวิ ท ยาลัย ไปใชใ นการแกไ ขปญ หาได เป น ต น อันเกี่ ยวกับ ชุมชนนั กปฏิ บั ติ โดยอธิ บายเพิ่ ม เติ ม อย า ง
สอดคลองกับแนวคิดขางตนวา ชุมชนนักปฏิบัติ คือ ชุมชนซึ่งมีพัฒนาการจากอดีตจากรุนสูรุน เพื่อสานตอกิจการหรือ
กิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดรวมกัน อยูที่การเรียนรูระหวางการปฏิบัติ การผลักดันใหกลุมหรือองคกรชุมชนเล็งเห็นโอกาส
ไดการสรรคสรางความรูไปดวยกัน รวมถึงการมีมุมมองทางสังคมเกี่ยวกับการพัฒนา มากกวามุงเนนแคการสรางเนื้อหา
ความรูแตเพียงลําพังโดยปราศจากการยึดโยงกับรากฐานในชุมชน
ปญหาดานบุคลากรประการตอมา คือ บุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบั ติหนา ที่ เนื่องจากปญหาขอพิพาทที่
เกิดขึ้ นหากเปนเรื่องเฉพาะ ควรจะใหผูที่มีความรูในเรื่องดังกลาวเขาร วมเปนคณะกรรมการในการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูใหขอมูลสําคัญทานหนึ่ง กลาววา
ควรมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องขอพิพาทที่เกิดขึ้น ใหเปนไปตามความเชี่ยวชาญ
ของแตละบุคคล เพื่อประโยชนในการแกไขกับปญหาดังกลาว

าลัย

การมีสวนรวมดังกลาว เกิดจากการรวมมือกันของคนในชุมชน ในการตั้งเปนรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อแกไข
ปญหาของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานของไพรัตน เดชะรินทร ที่ทําศึกษาการรวมมือกันสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนา
เพื่อแกไขปญหาของชุมชน และเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมหรือนวัตกรรมชุมชน ผานกระบวนนโยบาย การจั ดทํ าแผนงาน
การจัดทําโครงการของชุมชนโดยองคชุมชุน (ไพรัตน เดชะรินทร, 2527) มีความสอดคล องกับ งานวิ จัยในแงของการ
พัฒนารูปแบบความรวมมือเปนอยางมาก และสอดคลองกับแนวคิดที่วาองคกรชุมชนหรือองคกรประชาชนเปนกลไกที่
สําคัญอยางยิ่ง ในการพัฒนาจากประสบการณของนานาประเทศ ไดชี้ถึงขอสรุปวาองคกรชุมชนเปนเครื่องมือสําคัญใน
การขยายฐานการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใหดีขึ้น (Uphoff, Cohen and Goldsmith, 1977)
4. ปญหาดานทรัพยากรและงบประมาณ
ในปญหาดานทรัพยากรและงบประมาณของชุมชน ที่มีผลกระทบตอการจัดการตนเองแบบมีสวนรวมนั้น ผูให
ขอมูลคนสําคัญมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา ไมมีผลกระทบอะไรมาก เพราะการไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้น ใชความรู
ความสามารถของคนที่ทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยเพื่อยุติขอพิพาท ไมจําเปนตองมีเครื่องมือหรืออุปกรณอื่นแตอยางใด
เพียงแตใชทักษะเฉพาะตัวเทานั้น สอดคลองกับความเห็นของผูใหขอมูลคนสําคัญทานหนึ่ง กลาววา

าวิท
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งบประมาณ เรื่องของการดําเนินการมันตรงนี้มันไมไดใชงบประมาณอะไร คือ
เบี้ยประชุมยังไมมีใหเลย อาศัยความเกรงใจของคนอาศัยความรูของคนนั้นๆ
ใชในการไกลเกลี่ยไมไดมีงบประมาณอะไรเพิ่มเติม ทางรัฐก็ไมสงงบประมาณอะไรเพิ่มเติมใหเรา
ก็คือบอกวา มีคําสั่ง แตมันไมมีระเบียบตรงไหนบอกก็คือไมมีงบให ถือเปนงานที่จะตองดําเนินการ
อันนี้ก็เปนอีกปญหาหนึ่ง

มห

ดังนั้น แมไมมีงบประมาณที่จะใชในการจัดการตนเองแบบมีสวนรวม เพื่อยุติขอพิพาทก็ตาม ไมมีปญหาในทาง
ปฏิบัติแตอยางใด เพราะอาศัยความรวมมือกันของคนในชุมชน และทักษะของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท โดยสอดคลองกับขอเสนอในเรื่องการมีสวนรวมในฐานะกรรมการ (Membership on Committees) และการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ (Decision making) (Cohen & Norman Uphoff, 1980) ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูให
ขอมูลคนสําคัญ ทานหนึ่งกลาววา
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ไมใชอยูที่ตัวเงินหรืองบประมาณอยูแลว ใชแควิธีพูดคุยพูดกันตามปกติระหวางคณะกรรมการ
และผูที่เกี่ยวของในการตัดสินใจรวมกัน เพื่อยุติปญหาที่เกิดขึ้น แตถาตกลงกันไมไดจริงๆ
เราก็สั่งตอโรงพักใหเขาไดไกลเกลี่ยกันตอไป
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ดังนั้น การดําเนินงานของผูที่มีความเกี่ยวของกับการยุติขอพิพาทนั้น เป นไปเพื่อประโยชน สวนรวมของคน
ในสังคม ไมจําเปนตองใชงบประมาณที่มากขึ้น เพราะเปนการปฏิบัติหนาที่อยูแลว โดยองคประกอบขององคกรชาวบาน
เปนกลุมชุมชนที่มีอุดมการณรวมกันมีเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน มีผลประโยชนรวมกัน ซึ่งเนนการมีเปาหมาย
รวมหรือผลประโยชนรวม ตองคํานึงถึงการประสานงาน กิจกรรมและงบประมาณทั้งภายในและภายนอก เพื่อประโยชน
ในการดําเนินการ (สมพันธ เตชะอธิก และคณะ, 2540: 2, 6-7)
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อวิเคราะหและสังเคราะห และประเมินรูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวน
รวมอันเกี่ยวกับการยุติขอพิพาทในพื้นที่เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รูปแบบการจัดการแบบมีสวนรวมในชุมชนของเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียนในเรื่องการยุติขอพิพาท สมานฉันท
ในชุมชน หรื อการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่จะสงผลใหการบริ หารจัดการเป นไปดวยความเรียบร อยดีที่สุดนั้นควรจะมีการ
ปลูกฝงดานความคิดใหคนในสังคม ใหรูจักการเคารพสิทธิและหนาที่ซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและกัน
ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูใหขอมูลสําคัญทานหนึ่ง กลาววา
เหตุจะไมเกิดถาคนเราไมไปยึดติดกับเรื่องของวัตถุจนเกินไปมีแคนั้นเอง เพราะสวนใหญ
เราก็มาจากยึดติดวัตถุกันจากแตกอน พอแมปูยาตายายเราอยูดวยความสัมพันธฉันทพี่นอง
นับถือกันใชหลักอยูรว มกันในสังคม แตวาในปจจุบันสังคมเราถาไปดูในสื่อตางๆ สิ่งรอบตัว
ก็จะบอกวาเราไปเนนเรื่องวัตถุมากขึ้น ชีวิตความเปนอยูเราก็ไปดิ้นรนจนลืมคําวา วัฒนธรรม
ธรรมเนียมปฏิบัติแคนั้นเอง เห็นแกตัวกัน เมื่อกอนไมเห็นจําเปนตองมีเลยวาปลูกบานแลว
ตองกั้นรั้ว แคทําเปนตนไมเปนตนมะขามเปนตนกระถิน สวนเพื่อนบานก็สามารถมาเก็บกิน
ไมเห็นมีใครวาอะไรเลย ปจจุบันหามเก็บกิน มีรั้วรอบขอบชิด เดินเขาใกลหนอยก็บอกใชสิทธิ
กลายเปนบุกรุกอีก มันก็เลยเกิดเหตุ
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เมื่อปลูกฝงความคิดใหทุกคนในสังคมเปนคนดีแลว ประการตอมาตองขจัดคนไมดีออกจากสังคมสวนรวมดวย
นอกจากการใหความรูทางดานวิชาการแลว ควรใหความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมแกคนในสังคมตั้งแตเด็กจนไปถึง
ผูใหญใหรูจักสิทธิหนา ที่ ไมไปละเมิดสิทธิผูใด สิ่งนี้จะสงผลใหไมเกิดขอพิ พาท ซึ่งเป นการตัดไฟแต ตนลม อั นเปนการ
ปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นกอน
ประการที่สําคัญที่จะสงผลใหการจัดการตนเองในการยุติขอพิพาทสําเร็จผลได คือ การใหความรูกฎหมายแกคน
ในสังคม เมื่อทุกคนมีความรูพื้นฐานแลวจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูอื่น ไมทําการละเมิดสิทธิผอู ื่น สงผลดีตอ ทุกฝาย
แมกระทั่งเจาหนาที่ท่ีรูกฎหมาย จะสามารถยุติขอพิพาทไดโดยงายเพราะมีหลักกฎหมายที่ใชในการตัดสินกับขอพิพาท
นั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูใหขอมูลสําคัญทานหนึ่ง กลาววา
อยากใหมีวิทยากรในดานการใหคําแนะนํากับชาวบาน ทางดานกฎหมายพื้นฐาน งบประมาณ
ทางดานการทํางาน มาบรรยายใหชาวบานฟงโดยตรงถึงกระบวนการทํางาน หรือกฎหมายพื้นฐาน
ที่เกี่ยวของ ในกระบวนการไดงบประมาณมาใชของหมูบานโดยตรงเลย

มห

ดังนั้น หนวยงานหรือองคกรที่มีความรูดานวิชาการอันเกี่ยวกับกฎหมาย มีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
สภาทนายความ มหาวิทยาลัยที่ทําการสอนกฎหมาย หรือหนวยงานของกระทรวงยุติธรรม เปนตน ที่สามารถถายทอด
ความรูกฎหมายเบื้องตนแกคนในชุมชนได แตตองสอนพั นธมิตรใหรูจักการเป นพันธมิ ตรกับ ชุ มชนดวย กระบวนการ
เรียนรูแบบสองทางนี้จะชวยกระตุนการเติบโต ตลอดจนการเปนหุนสวน การที่จะประสบความสําเร็จในดานการใหความ
รวมมือระหวางชุมชนและมหาวิทยาลัย
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กลาวคือ ชุมชนกับมหาวิทยาลัย อันเปนหนวยงานที่สามารถจะใหความรวมมือในการจัดการตนเองได โดยมหาวิทยาลัยมี
องคความรูที่สามารถถายทอดความรูทางวิชาการใหกับคนในชุมชน เพื่อประโยชนตอการดําเนินงานในรูปแบบตางๆ เปน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ตางฝายตางไดประโยชนซ่งึ กันและกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวา บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
มิไดเปนเพียงสวนเดียวกับมุมมองทางเศรษฐกิจเทานั้น แต ยังเปนดานสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น โดย
ผูวิจัยเห็นวา การใหความรูเกี่ยวกับขอกฎหมายเบื้องตนกับคนในชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีองคความรูตางๆ สามารถนํามา
ผสมผสานกันเปนองคความรู ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันได จะกอใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติเปนอยางมาก
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1. ควรมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตน หรือกฎหมายที่เกี่ยวของใหกับประชาชนทุกคน เพื่อใหรู
สิทธิและหนาที่ของตน ตลอดจนใหความรูกฎหมายแกเจาหนาที่ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
2. ควรจัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติงานใหเพียงพอต อภาระงานที่เกิ ดขึ้ น เพื่อประสิ ทธิผลของงาน สงผลให
ประชาชนไดรับความยุติธรรมมากที่สุด
3. เมื่อไดรูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวมในเรื่องยุติธรรมชุมชนแลว ตองมีการนํารูปแบบไปใช
กับชุมชนอื่นๆ ที่ยังไมมีรูปแบบดังกลาว และประเมินผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบวามีผลดีผลเสียอยางไร
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การวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อ ศึกษาบริบ ทของชุมชน บานคอนสาย จังหวั ดอุ ดรธานี ค นหาศั กยภาพ ปญหา
และความตองการของประชาชน สรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยและประชาชน ทําการเก็บรวบรวมขอมู ล
ทุติยภูมิ การสัมภาษณ และรูปแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) ผลการวิจัยพบว า
บานคอนสายมีศักยภาพดานชีวภาพ คือ มีหนองหาน ซึ่งเปนแหลงน้ําขนาดใหญ และมีลําหวยไพจานใหญไหลผาน ทําให
มีความอุดมสมบูรณ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช และสัตวน้ํา ศักยภาพดานเศรษฐกิจ พบวา มีกลุมอาชีพ
หลากหลาย มีผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 5 ดาว และยังมีการพัฒนากอตั้งกลุมอาชีพใหม เชน Homestay การยกยอ และ
มีเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงกับทะเลบัวแดง ศักยภาพดานสังคม พบวา มีผูนําที่เขมแข็ง ชาวบานมีทัศนคติที่ดี ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง และใหความรวมมือกับกิจกรรมตางๆ ของหมูบาน หรือหนวยงานภาครัฐเปนอยางดี บานคอนสายมี
ปญหาหลายดาน ไดแก ปญหาของชุมชน ดานกายภาพ พบวามีภูมิประเทศเปนที่ลุม และอยูใกลหนองหาน จึงเกิดปญหา
น้ําทวมซ้ําซาก ทุกๆ 2 ป สงผลใหน้ําทวม พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ปญหาดานเศรษฐกิจ ยังขาดความรูในการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาด ผลิตภัณฑบางสวนยังไมมีมาตรฐาน ขาดการสนับสนุนในการเพิ่มชองทาง
การจัดจําหนายทําใหรายไดไมสม่ําเสมอ และปญหาการทําบัญชีรายรับรายจาย สวนปญหาดานสังคม โรงเรียนประจํา
หมูบาน ไมไดรับความนิยมจากชาวบาน เพราะบุตรหลานไมสามารถอานออกเขียนได จึงนิยมนําบุตรหลานไปเรียนที่
โรงเรียนเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดกุมภวาป จึงสงผลใหผูปกครองมีคาใชจายในการสงบุตรหลานไปเรียนนอกชุมชนเพิ่มขึ้น
และบุตรหลานมีความเสี่ยงขณะเดินทางไปเรียน ความตองการของชุมชน พบวา ชาวบ านต องการแก ปญหาน้ําท วม
แผนปองกันน้ํา ทวมอยางเปนระบบและยั่งยืน ความต องการดา นเศรษฐกิจ จากป ญหาที่ ผลิตภั ณฑ OTOP ขายไดใน
ปริมาณที่นอย และไมทราบผลการดําเนินงานอยางแทจริง ชาวบานจึงตองการใหมีหนวยงานมาใหความรูเพิ่มเติมในแต
ละดานอยางมืออาชีพและเจาะลึก ไดแก ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และดานความรูทางดานบัญชี ยิ่งไปกวานั้น ชาวบาน
ตอ งการที่ป รึก ษาดา นการออกแบบผลิ ตภัณฑ และการจั ดทํา บัญ ชีใหเป นระบบและยั่ งยื น ความต องการด านสัง คม
ชาวบานตองการใหมีการพัฒนาครูผูสอน และระบบการเรียนที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: อุดรธานี, การวิจัยแบบมีสวนรวม, บริบทของชุมชน

Abstract

มห

The purposes of this research were: 1) to study the general rural context of Khon Sai Village,
Udon Thani Province; 2) to identify the potential, problems and needs of the rural people of Khon Sai
Village; and 3) to create a learning stage for the sharing and exchange of knowledge between
researchers and villagers. The study used secondary data research, interviews and participatory action
research (PAR). The findings of the research found that Khon Sai Village has biological potential in the
form of a lake called Nong Han, a large water source. Pai Jarn brook is connected to Nong Han. Nong
Han provides monetary wealth to the local people and biodiversity in both plants and animals. With
regard to the economic potential aspect, there is the sale of 5-star OTOP products and various groups
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of occupations. There is also the development of new occupational groups such as homestay
businesses, large lift net fishing, and travel route links to the Red Lotus Lake. With regard to social
potential, the study found that strong leadership exists within the village and the villagers are able to
accept change and are happy to participate in the various activities of the village or government.
There are several problems facing Khon Sai Village. With regard to the physical aspects of the
community, the terrain is lowland and close to Nong Han, which has resulted in recurring floods around
every 2 years, causing repeated damage to the nearby agricultural areas. As for economic problems,
knowledge of product development techniques aimed at a particular customer group is lacking. Some
products do not have any quality standards and lack the support of distribution channels, causing
inconsistent sales income. Moreover, there are also problems in the accounting of sales income and
expenditure. As for social problems, the teaching standards at the local public village school are not
at an acceptable level as its pupils cannot read and write at all. The villagers are aware of this and so
aim to send their children to a private school elsewhere in the Kumphawapi District, creating more
expense for the parents in the village, and more risk to the children who must travel long-distance to
study. Studying the community’s needs found that the villagers wish to solve the flood problems using
a systematic and sustainable plan for flood prevention. In terms of economic needs, the problem of
low sales of OTOP products can be aided with the proper accounting of income and expenditure, in order
to accurately evaluate sales performances, as well as product development skills. The supporting of a
consultant to help with product design and systematic accounting may be the solution. With regard to
social needs, the villagers wish to improve local education standards by developing teaching skills and
establishing a standardized learning system.
Keywords: Udon Thani, participatory action research, rural context
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น มีพันธกิจมุงผลิตบัณฑิตเพื่อรับใชสังคม
สรางสรรคงานวิจัยไปสูการใชประโยชนทั้งดานการพัฒนาเชิงพื้นที่ และการสรางนวัตกรรมที่สามารถใชไดจริง บริการ
วิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและทองถิ่น ตลอดจนรวมสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
คน ชุมชน และทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม ตามปณิธานของการเปน“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น”
การศึกษาแบบมีสวนรวม เปนกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด
รวมตัดสินใจ รวมแกปญหาของตนเอง เนนการเขามามีสวนรวมอยางแข็งขันของประชาชน การใหความคิดสรางสรรค
และความชํานาญของประชาชนในการแกปญหารวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงาน
ขององคการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ (Erwin William, 1976) การมีสวนรวมมีความสําคัญตอการบริหารและการพัฒนา
ของรัฐ เพราะสอดรับกับแนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(good governance) ซึ่งเปนแนวคิดในการบริหารการปกครองในยุคปจจุบันที่เชื่อวาสามารถจะนํามาซึ่งการอยูรวมกัน
อยางสงบสุข และสามารถแกปญหาที่มีความซับซอนของรัฐหรือสังคมในยุคปจจุบันได และการที่จะใหประชาชนการมี
สวนรวมตองตองเปนไปอยางเขมแข็ง ไมใชแคเปนเปนอยางเฉยเมยหรือมีสวนรวมพอเปนพิธีเทานั้น (Peter Oakley and
David Marsden,1984)
หมูบ า นคอนสาย หมู 4 อํา เภอกูแก ว จั งหวั ดอุดรธานี ถื อ เป นอี กหนึ่ งหมูบ า นที่มี ชื่ อ เสี ยง เป นหมู บ า นที่ มี
ผลิตภัณฑ OTOP ในระดับ 5 ดาว และไดถือวา เปน OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีเรื่องราวและแหล งทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการทอ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจัง หวัดไดในอนาคต และยังมี ศักยภาพหลากหลาย
ประเด็นทั้งดานกายภาพ/ชีวภาพ ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม จึงถือวาเปนหมูบานที่นาสนใจเพื่อจะคนหาศักยภาพ
ปญหา และความตองการในระดับหมูบาน
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1. เพื่อศึกษาบริบททั่วไปทั้งในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน
2. คนหาศักยภาพ ปญหา และความตองการของประชาชนในหมูบาน
3. สรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยและประชาชน
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ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะตองมีการศึกษา/วิเคราะหชุมชนตางๆ หมูบานคอนสาย หมูที่ 4 อําเภอกูแกว
จังหวัดอุดรธานี เพื่อคนหาศักยภาพ ปญหา และความตองการของประชาชนในหมูบาน เพื่อ นําไปสูการเชื่อมโยงและ
ประสานโครงการพัฒนาของหมูบานเขากับแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ตอไป นอกจากนี้ยังเปนการนอมนําพระบรมราโชบาย
มาสูการปฏิ บัติจริงอยางเปนรูปธรรม อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบานใหเหมาะสมตาม
สภาพและประเพณีทองถิ่น
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การดําเนินกิจกรรมของโครงการการศึกษาศักยภาพ ปญหา และความตองการของประชาชน: กรณีศึกษาบาน
คอนสาย หมู 4 ตําบลคอนสาย อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี ไดมีการดําเนินการภายใตวัตถุประสงค คือ ศึกษาบริบท
ทั่วไปทั้งในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน คนหาศักยภาพ ปญหา และความตองการของประชาชนในหมูบาน และสราง
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิ จัยและประชาชน การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจั ยแบบมีสว นรว ม (Participatory
Action Research: PAR) โดยดํ า เนิ นการ ณ หมู บา นคอนสาย หมู 4 ตํา บลคอนสาย อํ า เภอกู แ ก ว จั งหวั ดอุ ดรธานี
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีอยู 2 ประเภท ประกอบดวย (1) การเก็บขอมูลทุติยภู มิของหมูบาน (Secondary
data) จากแหลงตางๆ ที่มีการรวบรวมขอมูลไวแลว อาทิเชน กลุม อสม. กลุมอาชีพตางๆ ของหมูบานคอนสาย หมู 4
ตําบลคอนสาย อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี รวมถึงเจาหนาที่ รพ. สต. และเจาหนาที่ อบต. และ (2) การทําวิจัยแบบ
มีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) โดยจัดเวทีประชาคมในหมูบาน เพื่อรวมกันจัดเก็บขอมูลหมูบาน
และนํามาเรียนรูรวมกัน และรวมกันคนหาศักยภาพ ปญหาและความตองการของคนในหมูบาน โดยมีกิจกรรม 9 กิจกรรม
ดังตอไปนี้ (1) ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับทีมวิจัย (2) ประชุมวางแผนงาน (3) ลงพื้นที่โดยการสังเกต สัมภาษณกับคน
ในชุมชนตามชวงระยะเวลาที่เหมาะสม (4) เชิญชวนคนในชุมชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (5) ประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (6) วิเคราะหปญหาและขอจํากัด (7) รวบรวมความรู สรุป ประเด็น (8) จัดเวทีถายทอดความรู และ (9) การ
รายงานผลการวิจัย ซึ่งอยูภายใตกรอบแนวคิดในเรื่องกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยมีกระบวนการในการศึกษา
ที่สําคัญไดแก
1. การศึกษา/วิเคราะหชุมชน โดยหาขอมูลจาก 2 แหลง ไดแก ศึกษาขอมูลของชุมชน จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ
และจากเจาหนาที่หนวยงานตางๆ ในพื้นที่ อาทิเชน ผูใหญบาน หัวหนากลุมชุมชนที่สําคัญ ทีมงานทีมงานหลัก (Core
Team) รวมถึงคนในชุมชน ไดแก ผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ คนในชุมชน ปราชญชาวบาน รพ.สต.
เจาหนาที่ พัฒนาชุมชน เกษตรอําเภอ สมาชิกสภาจังหวัด เขตอําเภอกูแกว ประธานสตรี อําเภอกูแกว และนายอําเภอ
กูแกว นอกจากนั้นยังศึกษาอัตลักษณ ศักยภาพและทุ น ขอจํากัดทั้งดานกายภาพ ชีวภาพ ทรั พยากร สั งคมเศรษฐกิจ
และศึกษาการรูจักตนเองของคนในชุมชน ดานความจําเปน ความตองการ จุดหมายของชีวิต และสถานภาพของตนเอง
2. สรุปประเด็นปญหาในพื้นที่ ประกอบดวย
2.1 ใชกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมในการศึกษาปญหาอุปสรรคและศักยภาพ จากทีมนักวิจัย
ดวยกัน เจาหนาที่หนวยงานตางๆ ในพื้นที่ ไดแก ผูใหญบาน หัวหนากลุมชุมชนที่สําคัญ ทีมงานทีมงานหลัก รวมถึงคน
ในชุมชน
2.2 สรุปศักยภาพ ประเด็นปญหา และความตองการของชุมชน
จากที่กลาวมาแลวนั้นสามารถนําเสนอเปนกรอบแนวคิดในเรื่องกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม กรณีศึกษา
หมูบานคอนสาย หมู 4 อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี ดังแสดงในภาพที่ 1
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- นักวิจยั เจ้าหน้าทีหน่วยงานต่างๆ ในพืนที
- ทีมงานหลัก คนในชุมชน

- ประวัติชุมชน
- วิถีชีวิต
- วัฒนธรรม ประเพณี
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ศักยภาพและทุน

ขอจํากัด

- ศักยภาพชุมชน
- ทรัพยากร
- ภูมิปญญา

-

คนในชุมชนรูจักตนเอง

กายภาพ/ ชีวภาพ
ทรัพยากร/ ทุน
สังคม/ เศรษฐกิจ
สถานภาพของตนเอง

- ความจําเปน/ความตองการ
- จุดหมายของชีวิต
- สถานภาพของตนเอง
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ครัวเรือน

กระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวม
(เวทีประชาคม)

มห

ศักยภาพ ปญหา และความตองการ (ความจําเปน)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในเรื่องกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
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การศึกษาเรื่อง ศักยภาพ ปญหาและความต องการของประชาชน กรณีศึกษาบ านคอนสาย หมูที่ 4 ตําบล
คอนสาย อํ า เภอกูแ ก ว จังหวัดอุดรธานี สามารถแสดงใหเห็ นถึ งศั กยภาพ ปญหาและความต องการของประชาชน
ในภาพรวมไดดังนี้
ตารางที่ 1 ศักยภาพ ปญหา และความตองการของประชาชน กรณีศึกษาบานคอนสาย หมูที่ 4 ตําบลคอนสาย
อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี

3.

ดานสังคม
มีกองทุนขยะในหมูบาน
มีความเขมแข็งและความ
รวมมือของคนในหมูบาน
มีทัศนคติท่ดี /ี ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงสังคมใหมๆ
มีผนู ําที่เขมแข็ง
มีภาวะผูนําสูง และไดรับ
การยอมรับจากชาวบาน
ในหมูบาน
นักเรียนไมเขาโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ชุมชนของตน
โรงเรียนเขตพื้นที่ชุมชน
ยังมีขอจํากัดดานคุณภาพ
การศึกษา
โรงเรียนบางแหงยังดูแล
นักเรียนไดไมดีนัด
ผูปกครองมีคา ใชจายใน
การสงบุตรหลานไปเรียน
นอกชุมชนเพิ่มขึ้น
บุตรหลานมีความเสี่ยง
ขณะเดินทางไปเรียน
ผูปกครองสงบุตรหลาน
ไปเรียนนอกเขตพื้นที่
ชุมชนที่เปนโรงเรียน
เอกชน

พพ

1.
2.

ดานเศรษฐกิจ
มีกลุมอาชีพหลากหลาย
มีกลุมอาชีพใหม เชน
Homestay ยกยอ
มีการพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยว/เสนทาง
ทองเที่ยวเชื่อมโยงกับ
ทะเลบัวแดง
เปนกลุม OTOP นวัตวิถี

1.
2.
3.

ราช
ภัฏ
รำไ

บริบทของหมูบาน
ดานกายภาพ / ชีวภาพ
ศักยภาพ
1. มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ
2. มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทั้งพืช และสัตว
น้ํา

4.

1. น้ําทวมซ้ําซาก ทุก 2 ป
2. ทีด่ ินเปนที่ราบลุมต่ํา
บริเวณติดกับหนองหาน
3. น้ําทวมพื้นที่ทาง
การเกษตร
4. พืชผลทางการเกษตร
เสียหาย ไดผลผลิตนอย

มห

าวิท
ย

าลัย

ปญหา

1. ผลิตภัณฑยังไมมี
มาตรฐานรองรับ
2. ผลิตภัณฑชุมชนยังไมมี
ตลาดรองรับ/ชองทางการ
จัดจําหนาย
3. ขาดความรูในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ/และการทํา
บัญชี
4. ไมมีหนวยงานและ
เครือขายสนับสนุนดาน
ชองทางการจัดจําหนาย
5. ขายผลิตภัณฑไดนอย
6. ไมทราบผลการดําเนินงาน
ที่แทจริง (กําไรขาดทุน)
จากการทํากลุมอาชีพ
7. รายไดไมสม่ําเสมอ
8. ไดรับความรูจากพัฒนา
ชุมชนในการพัฒนาอาชีพ
แตไมสามารถนําความรูท่ี
ไดรับจากการอบรมความรู
ทางดานบัญชีมาใชในการ
ทําบัญชีจริงได

4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ดานเศรษฐกิจ
1. ใหความรูเพิ่มเติมในแต
ละดานอยางมืออาชีพ
และเจาะลึก ไดแก ดาน
การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ และความรู
ทางดานบัญชี
2. เปนที่ปรึกษาดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ และ
การจัดทําบัญชีใหเปน
ระบบและยั่งยืน

ดานสังคม
1. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน
ระบบการเรียนการสอน
ที่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อ
หาสาเหตุที่โรงเรียน
ไมไดรับความนิยม
2. จัดงาน OPEN HOUSE
เพื่อสรางความผูกพัน
และใกลชิดระหวาง
ชาวบานและโรงเรียน

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

บริบทของหมูบาน
ดานกายภาพ / ชีวภาพ
ความตองการ
1. แผนรองรับการปองกัน
น้ําทวมอยางเปนระบบ

รรณ
ี

ตารางที่ 1 ศักยภาพ ปญหา และความตองการของประชาชน กรณีศึกษาบานคอนสาย หมูที่ 4 ตําบลคอนสาย
อําเภอกูแกวจังหวัดอุดรธานี (ตอ)

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

าลัย

จากการศึกษาศักยภาพ ปญหา และความตองการของประชาชน บานคอนสาย หมูที่ 4 ตําบลคอนสาย อําเภอ
กูแกว จังหวัดอุดรธานี ตามวัตถุประสงคการศึกษาที่ตองการศึกษาบริบ ททั่วไปทั้ งในระดั บชุมชนและระดั บครั วเรื อน
คนหาศักยภาพ ปญหา และความตองการของประชาชนในหมูบาน รวมถึงการสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูวิจัย
และประชาชนในพื้นที่สามารถ สรุปผลการศึกษาไดดงั นี้
ศักยภาพดานกายภาพ/ศักยภาพดานชีวภาพ บานคอนสาย หมูที่ 4 ตําบลคอนสาย อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี
มีแหลงน้ํา ขนาดใหญ ไดแก หนองหานอยูใกล จึงทําใหมีความอุดมสมบูรณ มีลําหวยที่ไหลผานไดแก หวยไพจานใหญ
หวยพิมล และหวยรองแข ซึ่งไหลมาจากตําบลบานจีต และไหลลงสูหนองหาน อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ในหมูที่
4 ไมมีแหลงน้ําหรือหนองน้ําใหญ มีเพียงหนองที่ขุดขึ้นอยูภายในวัดธาตุโพนเสมาเทานั้น แตก็ถือวาเปนหมูบานที่มีแหลง
น้ําอุดมสมบูรณ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช และสัตวน้ํา ซึ่งทําใหชาวบานสามารถดํารงชีวิต โดยนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต ภายใตบริบทของชุมชนที่เหมาะกับการทําเกษตร โดยควรสงเสริมให
เกิดการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดผลประโยชนสูงสุด (สุกัญญา ดวงอุปมา และ ไอลดา พหลทัพ, 2559)
ศักยภาพดานเศรษฐกิจ บานคอนสาย หมู 4 มีกลุมอาชีพที่หลากหลาย และถือวาเปนผลิตภัณฑ OTOP ระดับ
5 ดาว และยังมี การพัฒนากอตั้งกลุมอาชีพ ใหมๆ เชน Homestay และยกยอ พร อมการนี้ยังมีการพัฒนาเป น แหลง
ทองเที่ยว/เสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงกับทะเลบัวแดง ใหสมกับการไดรับการแตงตั้งเปนกลุม OTOP นวัตวิถี สอดคลอง
กับงานวิจัยของ อามาล ภักดีธรรม ฉิมวิไลทรัพย (2559) ไดเสนอวา การใชศักยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ของชุมชน ควรใหสอดคลองกับอัตลักษณและเอกลักษณของทองถิ่นใหมากที่สุด และนําศักยภาพของชุมชนมาผสมผสาน
กับยุทธศาสตรการทองเที่ยว ทําใหเกิดเปนลักษณะทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม ที่เนนใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรม
ตามศักยภาพของตนเอง เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาชุมชนแบบองครวมอยางยั่งยืน นอกจากนั้นแลว กระบวนการสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน ควรเริ่มจากการสรางกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน โดยใหสมาชิกมีสวนรวมใน
การสรางขยายเครือขายรวมกัน (สมบูรณ ธรรมลังกา, 2556)
ศักยภาพดานสังคม ชาวบานคอนสาย หมู 4 ใหความรวมมือกับกิจกรรมต างๆ ของหมูบาน หรือหน วยงาน
ภาครัฐเปนอยางดี เนื่องจากชาวบานลวนแตมีทัศนคติที่ดี และยอมรับการเปลี่ยนแปลงสังคมใหมๆ อีกทั้งมีผูนําที่เขมแข็ง
มีภาวะผูนําสูง อีกทั้งมีปราชญชาวบานที่ไดรับความเคารพนับถือ และไดรับการยอมรับจากชาวบานในหมูบาน จึงไมกอ
ใหเกิดปญหาในการดําเนินกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ นุชจรี ศรีอุปโย (2559) ที่พบวา การรวมกลุมของ
ชุมชนที่เขมแข็ง อีกทั้งมีปราชญชุมชนที่มีบทบาทในดานตางๆ สงผลใหชาวบานยังคงมีวิถีชีวิตที่เหมือนเดิม ถึงแมจะการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

ปญหาดานกายภาพ/ปญหาดานชีวภาพ เนื่องจากเปนภูมิประเทศเปนที่ลุม และอยูใกลแหลงน้ําธรรมชาติ คือ
หนองหาน จึงเกิดปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ทุกๆ 2 ป สงผลใหทวมพื้นที่ทางการเกษตร พืชผลทางการเกษตรเสียหายไดผล
ผลิตนอย
ปญหาดานเศรษฐกิจ ถึงแมผลิตภัณฑ OTOP ของหมูบานบางชนิดไดรับรับรองคุณภาพ ระดับ 5 ดาว แตก็ยัง
ขาดความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ/และการทํ าบัญ ชี รวมถึงยั งไมมีหนวยงานและเครือข ายสนับ สนุนชองทางการจัด
จําหนายสวนผลิตภัณฑชนิดอื่นๆ เชน ปลาราบอง และผลิตภัณฑจักสาน ยังไมไดมีการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ และ
ที่สําคัญคือไมมีตลาดรองรับ หรือชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลายและสม่ําเสมอ ทําใหขายผลิตภัณฑไดนอย เพราะ
จะผลิตเมื่อมีคําสั่งซื้อกอนเทานั้น ซึ่งทําใหรายไดไมสม่ําเสมอ กลุมผลิตภัณฑบางกลุม ไดรับความรูจากพัฒนาชุมชนหรือ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในดานความรูดานจัดทําบัญชี แตไมสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมความรูทาง
ดานบัญชีมาใชในการทําบัญชีในกลุมได จึงไมทราบผลการดําเนินงานที่แทจริง (กําไรขาดทุน) จากการทํากลุมอาชีพ
ปญหาดานสังคม บุตรหลานชาวบานคอนสาย เมื่อนําบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนในพื้นที่แลวปรากฏวา บุตร
หลานไมสามารถอานออกเขียนได ในระดับที่นาพึงพอใจ จึงนิยมนําบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนแหงหนึ่งในอําเภอ
กุมภวาป เพราะมีความเชื่อวา บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่ชุมชนยังตองพัฒนามาตรฐานในการสอน และ
ยังไมสามารถเอาใสใจดูแลนักเรียนไดอยางเต็มที่ ทําใหในโรงเรียนมีนักเรียนเรียนนอยมาก ยิ่งไปกวานั้นดวยเหตุผลที่บุตร
หลานตองไปเรียนในโรงเรียนตางอําเภอ และเปนโรงเรียนเอกชน จึงสงผลใหผูปกครองมีคาใชจายในการสงบุตรหลานไป
เรียนในโรงเรียนนอกหมูบานเพิ่มขึ้น และบุตรหลานมีความเสี่ยงในการเดินทางไปโรงเรียน
ความตองการดานกายภาพ/ความตองการดานชีวภาพ จากปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ที่มีทุกๆ 2 ป ซึ่งสงผลกระทบ
เชิงกวางกับพืชผลทางการเกษตรของชาวบาน และวิถีชีวิตที่ตองปรับเปลี่ยนในชวงน้ําทวม ดังนั้น ชาวบานจึงคิดวาสิ่งที่
สําคัญอยางเรงดวนในการแกปญหาน้ําทวม คือ แผนรองรับ/ระบบจัดการการปองกันน้ําทวมอยางเปนระบบและยั่งยืน
สอดคลองกับแนวคิดของ อามาล ภักดีธรรม ฉิมวิไลลักษณ (2559) ที่ไดเสนอวา การแกไขปญหาของชุมชน จะตองให
ชุมชนมีสวนรวม และมีระบบการจัดการที่ดี เพื่อการแกไขปญหาที่ยั่งยืน
ความต อ งการดา นเศรษฐกิ จ จากปญ หาที่ผลิ ตภั ณฑ OTOP ขายได ในปริม าณที่ นอ ย และไม ท ราบผลการ
ดําเนินงานอยางแทจริง ชาวบานจึงตองการใหมีหนวยงานมาใหความรูเพิ่มเติมในแตละดานอยางมืออาชีพและเจาะลึก
ไดแก ดานการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ และดานความรูทางดานบัญชี ยิ่งไปกวานั้นชาวบานตองการที่ปรึกษาดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ และการจัดทําบัญชีใหเปนระบบและยั่งยืน สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพรัช วงศยุทธไกร (2557)
ที่ระบุวาการพัฒนาผลิตภัณฑที่ดีและยั่งยืน ควรสนับสนุนเงินทุน และใหความรูดานตางๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ไมวาจะ
เปนการเพิ่มพูนทักษะในดานการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความรูดานบัญชี หรือดานสรางมูลเพิ่มของสินคาตางๆ
และควรสนับสนุนใหเกิดกลุมอาชีพใหมๆ เกิดขึ้น
ความตองการดานสังคม เนื่องจากโรงเรียนใกลบานของชาวบานคอนสาย หมู 4 กลับไมไดรับความนิยมในการ
เขาเรียนในชุมชน เนื่องจากนักเรียนยังไมสามารถอานออกเขียนไดอยางเปนที่นาพอใจ ชาวบานจึงมีความตองการใหมี
การพัฒนาครูผูสอน และระบบการเรียนใหมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอวา ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนในชุมชนเพื่อหาสาเหตุที่นักเรียน ไมสามารถอานออกเขียนได วาอะไรเปนปญหา
ที่แทจริง และควรจัดงาน OPEN HOUSE ของโรงเรียน เพื่อสรางความผูกพันและใกลชิดกันระหวางชาวบานและคุณครู
ในโรงเรียน

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห

จากผลการศึกษาปญหาและความตองการดานกายภาพและชีวิภาพ พบวา หมูบานคอนสายมีปญหาน้ําทวม
ซ้ําซาก ทุกๆ 2 ป ดังนั้นหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไขปญหานี้ โดยจัดทําแผนการจัดการ
น้ําใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากผลการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑชุมชนของชาวบานบางผลิตภัณฑ ยังไมไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนั้น
หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสนับสนุนเงินทุน และใหความรูดานตางๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนการเพิ่มพูนทักษะ
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ในดานการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความรูดานบัญชี หรือดานสรางมูลเพิ่มของสินคาตางๆ และควรสนับสนุนให
มีกลุมอาชีพใหมๆ เกิดขึ้น
จากผลการศึกษาพบวา ระบบการศึกษาในหมูบานลมเหลว เนื่องจากชาวบานไม นิยมเรียนในโรงเรียนที่ใกล
หมูบาน เพราะเชื่อวาการเรียนการสอนยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรเขาไปตรวจสอบเพื่อ
หาสาเหตุที่แทจริง และรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหาตอไป
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การวิเคราะหนโยบายสาธารณะ
กรณีศึกษา นโยบายสงเสริมพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟา
Analysis of Public Policy
In case study of renewable energy for electricity generation

บทคัดยอ

พพ

ณิชาภัทร วิสุทธิปราณี, วิสาขา ภูจินดา
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ราช
ภัฏ
รำไ

บทความชิ้นนี้ทําการศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายสงเสริมพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟาของรัฐบาล
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหกระบวนการออกนโยบายสาธารณะของรัฐบาลไทย ภายใตทฤษฎีการตัดสินใจ
การใชเหตุและผลอยางครบถวน (Rational Comprehensive Decision Making) การวางแนวทางนโยบายเพื่อรับมือ
กับปญหาความมั่นคงดานพลังงานของประเทศถือเปนนโยบายสําคัญ ปญหาดานพลังงานนั้นเปนปญหาในระดับโครงสราง
ที่สงผลกระทบรุนแรงเปนวงกวาง การกํา หนดนโยบายจึงตองอาศัยทางเลือ กเพื่ อการแก ไขปญหาที่ครอบคลุม ดังนั้น
รัฐบาลในฐานะของการเปนผูดูแลผลประโยชนสาธารณะควรกําหนดนโยบายการสงเสริมพลังงานทดแทนเพื่อการผลิต
ไฟฟาใหมีความสมเหตุสมผล ใชเหตุผลอยางครบถวน เพื่อใหเกิดความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวจึงควร
กําหนดนโยบายการสงเสริมพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟาใหมีความสมเหตุสมผล ใชเหตุผลอยางครบถวน เพื่อให
เกิดความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว รวมไปถึงมีแผนการสําหรับรับมือกับปญหาความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้น
คําสําคัญ: นโยบายสาธารณะ, การผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน, นโยบายดานพลังงาน

Abstract

าวิท
ย

าลัย

This paper studied about policy making process under the policy to promote renewable energy
for power generation aimed to study and analyze the public policy making process of the Government
of Thailand under the Rational Comprehensive Decision-Making theory. Policy orientation to deal with
the country's energy security problems is an important policy. Energy problems are structural problems
that have a severe impact on a wide range that requires comprehensive options for resolving problems.
The government as a public interest should establish a policy to promote renewable energy for
electricity generation with reasonable. To achieve the ability to set objectives promotion of renewable
energy policies should established with reasonable, Including plans for coping with conflicts that may
arise.
Keywords: Public policy, Renewable energy for electricity generation, Energy Policy

บทนํา

มห

ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดความตองการในการใชไฟฟาเพิ่มมากขึ้น
สวนทางกับกําลังการผลิตไฟฟาในประเทศที่ยังไมเพียงพอตอปริมาณความตองการในอนาคต ยังตองมีการนําเขาพลังงาน
จากตางประเทศเขามาชวยเสริม และการนําเขาพลังงานจากตางประเทศกําลังประสบปญหากับราคาพลังงานในตลาดโลก
ที่ป รั บตัว สู งขึ้ นอยางตอเนื่อง สงผลให ปญหาความมั่ นคงดานพลั ง งานภายในประเทศยั งไม ได รับการแก ไขเท าที่ ควร
กระทรวงพลังงานจึงมีการวางแนวทางนโยบายเพื่อรับมือกับปญหาความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ ผานการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองในกิจกรรมดานพลังงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานทางเลือกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และมีศักยภาพเหมาะสมกับ ภูมิประเทศ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวมวล และก าซชีวภาพ เป นตน
ซึ่งเปนพลังงานที่สะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานแสงอาทิตย เนื่องจากประเทศไทยมี
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ลักษณะภูมิศาสตรที่ต้งั อยูระหวางเสนขนานที่ 6-10 องศาเหนือ ทําใหไดรบั แสงอาทิตยเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 4-5 กิโลวัตต/
ชั่วโมง/ตารางเมตร/วัน โดยเฉลี่ยทั้งปสูงกวาเขตอื่นๆ ของโลก (กระทรวงพลังงาน, 2561) โดยที่แผนชาติ 20 ป (Country
Strategy) นั้ นมีจุดมุงหมายสําคัญในดา นพลังงานคือการใหความสําคัญกับการสรา งสมดุลความมั่นคงดานพลังงานทั้ง
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก กระทรวงพลังงานจึงมีการวางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแหงชาติใหสอดรับกับ
แผนชาติ 20 ป โดยมุงเนนความสนใจไปที่ 3 ดานดวยกัน ไดแก ดานความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อตอบสนองตอปริมาณ
ความตองการพลังงานที่สอดคลองกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายสัดสว นของเชื้อเพลิงให
เหมาะสม ดานเศรษฐกิจ คํานึงถึงตนทุนพลังงานที่เหมาะสม ไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ดานสิ่งแวดลอม เพิ่มสัดสวนการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ และการผลิตพลังงานดวยเทคโนโลยีที่มีคณ
ุ ภาพสูง
เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2558) ในแผนบูรณาการ
พลังงานแหงชาติ ไดจัดทํา แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา ของประเทศไทย (PDP2018) แผนพั ฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (AEDP2018) และแผนอนุรักษพลังงาน (EEP2015) เพื่อเพิ่มบทบาทสําคัญในการสรางความมั่นคงดาน
พลังงานใหกับประเทศไทยอยางยั่งยืน
โดยที่ก ารเปลี่ ยนแปลงด า นพลัง งานในอนาคตนั้น จะก อ ให เ กิ ดการหั น มาใชพ ลั งงานทดแทนมากขึ้ น จาก
สถานการณโลกดานการผลิตไฟฟา พบวา ในระยะยาว 20-30 ป จะมีการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนเปนหลักสัดสวน
มากถึง 60% เปนการเปลี่ยนผานทางพลังงานจากยุคแรกที่มีการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล สู ยุคที่ เปนการเลือ กใช พลังงาน
หมุ นเวียนเปนหลัก นอกจากนี้กระทรวงพลังงาน ยังไดใหความเห็นเกี่ยวกับแผนการดําเนิ นงานโครงการโรงไฟฟ าใน
อนาคต กลาวคือ โรงไฟฟาขนาดใหญจะถูกลดบทบาทลง เพราะมีโรงไฟฟาขนาดเล็กที่ใชพลังงานหมุนเวียนกระจายตัวอยู
ทั่วไป (decentralization) ในขณะที่สายสงเสนใหญ ก็จะถูกแทนที่ดวย Micro grid และ Smart grid จะมีการผสมผสาน
ระหวางระบบการผลิตไฟฟาแบบเดิมกับ ระบบการผลิตไฟฟ าโดยใชพลังงานหมุ นเวียน โดยไมใหเกิดผลกระทบและใช
ตนทุนต่ําที่สุด ทางการไฟฟาฝายผลิตไดรวมมือกับองคการพลังงานระหวางประเทศในการศึกษาแนวทางปฏิบัติ จนเกิด
ขอเสนอดังตอไปนี้ (1) การทํา Grid Modernization เพื่อใหการผสมผสานการผลิตไฟฟาแบบดั้งเดิมและการใชพลังงาน
หมุนเวียนเปนไปโดยราบรื่น (2) การทํา Grid Connectivity ในการเชื่อมโยงการซื้อขายไฟฟา ซึ่งจะไดราคาที่ถูกกวาการ
ที่ประเทศเพื่อนบานผลิตไฟฟาขึ้นมาเอง ซึ่งแนวทางปฏิบัติเหลานี้จะตอบสนองตอนโยบายของกระทรวงพลังงานที่มงุ ให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานพลังงานในอาเซียน
Clinton (2007) ได กล า วถึ งทฤษฎี การใช ความสมเหตุ สมผลอยา งครบถ ว น (Rational Comprehensive
Theory) ในดานการตัดสินใจเพื่อวางแผนนโยบาย เพื่อชวยลดปญหาความไมสอดคลองกันในการตัดสิน หรือระบุสิ่งตางๆ
จากการแยกระหวางการตัดสินใจที่เปนศิลปะของการเลือกทางเลือกที่สมเหตุสมผล โดยแตกตางกันไปในแตละบริบท
(Context) โดยอยูภายใตมาตรฐานที่เหมาะสม การใชความสมเหตุสมผลอยางครบถวนนั้ นจะทําให เปาหมายในการ
กําหนดนโยบายประสบความสําเร็จไดมากขึ้น จึงเกิดคําถามสําคัญวานโยบายเพื่อความมั่นคงทางดานพลังงานที่ถือเปน
ปจจัย สํ าคัญ ของประเทศนั้นมีความสอดคลอ งกัน ในหลายประเด็ นหรือ ไม ดังนั้ นบทความวิ ชาการนี้ จะกล า วถึ งการ
ตัดสิ นใจออกนโยบายพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟาของรัฐวามีการตัดสินใจในการออกนโยบายผา นการใชความ
สมเหตุสมผลครบถวน สมเหตุสมผล และสอดคลองกับบริบทของประเทศไทยแลวหรือไม
1. แนวคิดดานกระบวนการนโยบายสาธารณะ
จากการศึกษาถึงเรื่องกระบวนการนโยบาย (Policy Process) นั้นจะเห็นไดวาเรื่องของนโยบายเปนเรื่องที่ มี
ความสําคัญตั้งแตจุดเริ่มตน คือตั้งแตการกอรางนโยบาย (Policy Formation/Formulation) การนํานโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) การประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) ตลอดจนถึงการยุตินโยบาย (Policy Termination)
ซึ่งนโยบายอาจมีการตอเนื่อง หรือการทดแทนนโยบายใหม เมื่อนโยบายเดิมสิ้นสุดลง (Maintenance or Succession
Policy) (Dunn, 1981) รวมไปถึงแนวคิดของ Michael Howlett และคณะ (2009) ยังมี มุมมองเพิ่ มเติ มว า นโยบาย
ยังมีความเชื่อมโยงไปอีกหลายภาคสวน เชนเครือขายนโยบาย (Policy Network) ภาครัฐ (State) ภาคประชาสังคม
(Society) รวมไปถึงการโตแยงของคนในชุมชน (Discourse Community) ระบบที่เกี่ยวกับนานาชาติ (International
System) ที่ตองคํานึงถึงผลกระทบในสวนที่นานาชาติใหความสนใจ เนื่องจากทุกประเทศตองมีปฏิสัมพันธกันในมิติตางๆ
และประเทศไทยเองก็ถือเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
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สําหรับนโยบายสาธารณะในประเทศไทยนั้น มักจะพบวานโยบายสาธารณะมีปญหาหลายดาน เชน นโยบาย
การควบคุมราคา NGV และ LPG ที่สงผลกระทบในระยะยาวเนื่องจากการควบคุมราคานั้นเปนมาตรการแบงเบาภาระ
คาใชจายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจผันผวน การควบคุมราคา NGV และ LPG อยางต อเนื่องจะสงผลกระทบต อ
ภาครัฐในดานปญหาคาใชจาย และเมื่อไดศกึ ษาวิเคราะหตามหลักการและทฤษฎีของการกอรูปนโยบาย ตามแนวทางของ
นักวิชาการนโยบายสาธารณะ เชน Robert Eyestone, James E. Anderson, Christopher Ham and Michael Hill,
Charles E. Linblom และนักวิชาการไทยอีกหลายๆ ทานที่ทําการวิเคราะหจุดออนของนโยบายสาธารณะทั้งหลายของ
ไทย สามารถสรุปไดเปนประเด็นปญหาตามขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1) การกําหนดนโยบายไมเปนไปตามขั้นตอนกระบวนการนโยบาย ไมเปนกระบวนการที่สมบูรณ คือ แทนที่จะ
เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการนําปญหาสาธารณะ (Public Problems) ตามแนวคิดของ Eyestone (Eyestone,
1978) แตมักมาจากกลุมบุคคล กลุมการเมืองที่นําเสนอแนวคิดเขามาใหรัฐบาลได แลวรัฐบาลนํามากําหนดออกมาเปน
นโยบายโดยตรง ทําใหนโยบายไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนสวนใหญได อาจตอบสนองเพียงคนบาง
กลุมที่ใกลชิดกับศูนยกลางอํานาจ
2) การตัดสินใจในนโยบาย (Policy Decision Making) โดยไมคํานึงถึงมิติหลายๆ ดานของนโยบายใหครบถวน
ละเลยการใหความสําคัญในมิติของสังคมศาสตร จิตวิทยาสังคม เศรษฐศาสตรจุลภาค หรือเศรษฐศาสตรในระดับชุมชน
เปนตน เชน นโยบายการขึ้นราคาคาโดยสารรถประจําทางสาธารณะ นโยบายการขึ้นราคาคาสาธารณูปโภคตางๆ ที่มี
ผลกระทบตอประชาชนทุกระดับ เปนตน
3) นโยบายที่ไมมีหลักเหตุผล มักจะมาจากนโยบายที่เปนการหาเสียงทางการเมืองของพรรคการเมือง ขาดการ
คํา นึ งถึ งเรื่องตนทุ น ประสิท ธิผล ไมคํา นึ งถึ งว า ในระยะยาวนโยบายนั้น จะเป นจริงไดมากน อยเพีย งใด จึ งอาจทํ าให
นโยบายเกิดปญหาในการนําไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
4) ขาดการใหประชาชนไดมีสวนรับรูในนโยบาย ประชาชนไมทราบถึ งวั ตถุป ระสงคนโยบาย ไม ท ราบได ว า
นโยบายนี้ทําเพื่ออะไร ทําแลวประชาชนจะไดอะไร หรือเสียอะไร มากนอยอยางไร ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมที่
จะส งผลตอ ประชาชนเปนอยางไร ในรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2540 จึงไดกําหนดไววา นโยบายสาธารณะที่กําหนดขึ้ นนั้ น
จะตองไดรับความเห็นดวยจากประชาชนกอน แตอยางไรก็ดี นโยบายที่ไดมีการศึกษามาแลวเปนอยางดีวาจะสงผลดีตอ
ประเทศชาตินั้น เปนเรื่องของการบริหารและการจัดการของรัฐบาลวามีประสิทธิภาพเพียงใดที่จะสามารถทําใหประชาชน
ไดรับทราบขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ชัดเจน และครบถวน อันจะนําไปสูความเห็นดวยโดยรวม (Consensus) ในที่สุด
5) การตัดสินใจในเรื่องนโยบายมักเปนเรื่องของผูมีอํานาจและผูบริหาร ซึ่งตรงกันขามกับแนวคิดของ Charles
Lindblom ที่วา การตัดสินใจกําหนดนโยบายนั้นตองเปนการตัดสินใจจากประชาชน โดยผูนํารัฐบาลเปนเพียงผูนําความ
ตองการของประชาชนมาสูกระบวนการกําหนดนโยบายเทานั้น (Lindblom, 1968: 43)
6) การเขามามีบทบาทของกลุมการเมืองและกลุมผลประโยชน ทําใหนโยบายไมสามารถตอบสนองตอความ
ตองการสาธารณะได ทํา ใหไมเกิดการเปลี่ ยนแปลงในผลประโยชน สาธารณะ (Public Interest) เป นนโยบายที่ ไม มี
ความคิดริเริ่มใหม (Innovation) ทําใหประชาชนเสียประโยชน
2. นโยบายพลังงานของประเทศ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560-2564) เปนการมุงเนนความสําคัญใน
การบริหารประเทศผานเงื่อนไขหลักทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ดานเศรษฐกิจ (Economy)
และดานสิ่งแวดลอม (Ecology) กระทรวงพลังงานจึงไดวางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแหงชาติที่ตอบสนองตอปริมาณ
ความตองการพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มของประชากร และ
อัตราการขยายตัว ของเขตเมือง จําเปนตองมีการพัฒนาในด านการกระจายสัดส วนของเชื้ อเพลิงใหมีความเหมาะสม
รวมไปถึงตนทุนดานพลังงานที่ตองอยูในราคาที่สมเหตุสมผลและไมกอใหเกิดอุปสรรคในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมในระยะยาว จึงมีการจัดทําแผนพลังงานจํานวนทั้งสิ้น 5 แผนหลักในชวงป พ.ศ. 2558-2579 เพื่ อใหการดําเนิ น
กิจกรรมดานพลังงานเปนไปอยางสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยที่แผนพลังงานทั้ง 5 ประกอบ
ไปด วย แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา ของประเทศไทย แผนอนุรักษ พลังงาน แผนพั ฒนาพลั งงานทดแทนและพลั งงาน
ทางเลือก แผนการจัดหากาซธรรมชาติของไทย และแผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายดาน
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พลังงานไฟฟา ที่มีการวางแนวทางในระยะยาวเพื่อพัฒนาศักยภาพดานความมั่นคงทางดานพลังงานโดยใหมีการสราง
โรงไฟฟาเพิ่มขึ้น จากทั้ งของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งโรงไฟฟาที่ใชฟอสซิลเปนเชื้อเพลิง และโรงไฟฟา จากพลังงาน
ทดแทนทุกชนิด ภายใตการดําเนินการอยางโปรงใส เปนธรรม และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงมีนโยบายที่สนับสนุน
การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เพื่อกอใหเกิดการวิจัย การพัฒนา และการสรางนวัตกรรมใหมๆ
ภายใตโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ โดยเฉพาะในดานพลังงานสะอาด

ภาพที่ 1 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาดานพลังงานของประเทศไทยในชวง พ.ศ. 2558 – 2579
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2.1 แผนการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด (Smart Grid)
แผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2579) ถือเปนหนึ่งในนโยบาย
ดานการพัฒนาพลังงานไฟฟาของประเทศไทยที่สําคัญคือการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริ ด เพราะเปนเทคโนโลยี
สําคัญในการทําใหเกิดศักยภาพที่ดีขึ้นของอุตสาหกรรมไฟฟาภายในประเทศใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการ
พัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด จะทําใหขั้นตอนในการผลิตไฟฟานั้นใชทรัพยากรที่นอยลง แตมีความสามารถในการ
ดําเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น (Doing More with Less) โดยที่แผนดังกลาวมีแนวทางในการกําหนดการพัฒนาระบบโครงขาย
สมารทกริดในรูปแบบภาพรวม ผานภาคสวนที่เกี่ยวของจากภาครัฐและภาคเอกชน ไปจนถึงผูบริโภคเองที่เขามามีสวน
รวมในการเสวนาเพื่อหาทิศทางที่เปนไปในความตองการเดียวกัน เนื่องจากในอนาคตจะมีการผลิตไฟฟาจากทรัพยากร
หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น ระบบโครงขายสมารทกริดจึงตองมีความสามารถในการรองรับไฟฟาพลังงานหมุนเวียนไดมากขึ้น
ตามไปดวย และตองเปนการพัฒนาระบบโครงขายที่ทันสมัย ลดการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหมากขึ้นกวาแตกอน
แผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของประเทศไทยนั้นมีดวยกัน 4 ระยะ ตั้งแตระยะเตรีย มการ (พ.ศ.
2558-2559) ระยะสั้น (พ.ศ. 2560-2564) ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2565-2574) ไปจนถึงระยะยาว (พ.ศ. 2575-2579)
โดยที่เปาหมายของทุกระยะการดําเนินการคือนําไปสูระบบโครงขายสมารทกริดที่มั่นคงและเพียงพอตอความตองการของ
ผูบริโภคในรูปแบบการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอยอดไปสูโครงการตางๆ เกี่ยวกับกิจกรรมดาน
พลังงานในอนาคต ครอบคลุมกิจกรรมดานพลังงานและเทคโนโลยีใหมๆ ที่มีการพัฒนาอยูเสมอ ทั้งระบบโครงขายไฟฟา
ขนาดเล็ก (Microgrid) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) และระบบพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจาก
พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast)
2.2 นโยบายโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
จากยุทธศาสตรดานพลังงานของภาครัฐ สูนโยบายการสงเสริมแนวทางการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ ไปจนถึงแกไขปญหาสังคมในภาพรวม เชน ในเขตพื้นที่พิเศษ
3 จั ง หวั ดชายแดนภาคใต ใหมี การนํ า ขยะภายในชุ ม ชนมาเปน วัตถุ ดิบ เพื่ อผลิ ตไฟฟ า และก า ซชี วภาพ โดยเป น การ
ดําเนินงานรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ ทําใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในทองถิ่นจาก
การสรางงานใหม ๆ มีการกระจายรายได และใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เสริมใหชุมชนมีความมั่นคงมาก
ยิ่งขึ้น เปนการดําเนินการในรูปแบบของการบูรณาการภายใต การกระจายอํานาจ (Decentralization) จากสวนกลางสู
ทองถิ่น/ภูมภิ าคเพื่อใหชุมชนในพื้นที่มีความรูสึกเปนเจาของและมีความพึงพอใจที่จะรักษาระบบสง-จายไฟฟา นอกจากนี้
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ยังมีเปาหมายดา นการสงเสริมพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพของแตละทองถิ่นโดยรวมทั้งสิ้นจํานวน 520 เมกะวัตต
แบ งออกเปนโรงไฟฟ า ขยะ 400 เมกะวั ตต และโรงไฟฟ าชีวมวลในพื้นที่ 3 จั งหวั ดชายแดนภาคใต 120 เมกะวั ตต
ในสวนของโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนนั้น มีการดําเนิ นการพิจารณาเพื่อเสาะหากํา ลั งการผลิตไฟฟ า ที่สอดคลองกับ
ศักยภาพดานพลังงานหมุนเวียนที่มีอยูภายในประเทศที่สอดคลองกับขอตกลงของ COP21 อันประกอบไปดวย ชีวมวล
กา ซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตยพลังงานแสงอาทิตยทุนลอยน้ํารวมกับโรงไฟฟาพลั งน้ํา และพลั งงานหมุนเวี ยนอื่ นๆ
ภายใตการรับมื อกับ การเปลี่ยนแปลงดา นพลังงานในรูป แบบของเทคโนโลยีที่มีการพั ฒนาอย า งรวดเร็ว (Disruptive
Technology) เพื่อใหมีความสามารถในการตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีการใชพลังงานเพิ่มมากขึ้น ในระดับ
ราคาที่สมเหตุสมผล ภายใตมาตรการอนุรักษพลังงานที่นาเชื่อถือ
3. ทฤษฎีการใชความสมเหตุสมผลอยางครบถวน (Rational-comprehensive Theory)
เปนแนวคิดสําหรับแบบจําลองเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจของนโยบายสาธารณะ โดยพิจารณาจากตัวเลือก
ที่เปนไปไดทั้งหมด หรือแนวทางในการแกไขปญหาภายใตการศึกษาคนควาแลวนํามากําหนดเปนนโยบายโดยผานการ
พิจารณาถึงตนทุนและผลประโยชนที่จะไดรับในแตละทางเลื อก จากนั้ นจึงนํ ามาประเมิ นและเปรียบเที ยบเพื่ อเลื อ ก
ตัวเลือกที่กอใหเกิดผลประโยชนที่สมเหตุสมผลสูงที่สุด
Clinton (2007) กลา วถึ งการใชแนวคิด นี้ในการตั ดสิ นใจด า นนโยบายว าจะช วยลดความไม สอดคล อ งกัน
ในการตั ดสินใจหรือระบุสิ่งตางๆ เพื่อแยกระหวางการตัดสินใจกับ การวิเคราะห เนื่องจากการตั ดสิ นใจนั้ นเป นศิ ลปะ
ในการเลือกทางเลือกที่สมเหตุสมผลตามแตละบริบท (Context) ในการตัดสินใจครั้ งนั้ นๆ โดยขึ้ นอยูกับการใหคุณคา
(Value-Based) สวนการวิเคราะห (Analysis) เปนศาสตร ในการปรับใชกรอบเงื่อนไขการตั ดสิ นใจ (Decision Rule)
ที่มีเหตุและและมีมาตรฐานที่เหมาะสม การวิเคราะหอยางมีเหตุมีผลประกอบไปดวยตรรกะ (Logic) สมบูรณ (Valid)
เปนเหตุเปนผล (Reliable) และผานการทดสอบเชิงประจักษ (Empirically Test) โดยที่ทั้งหมดนี้ตางอยูบนพื้นฐานของ
ความเปนจริง และตองขึ้นอยูกับความสามารถทางภูมิปญญาในการแยกระหวา ง คุณคา (Values) และความเปนจริง
(Facts) การตัดสิ นใจที่ไมมีเหตุผล (Irrational Decision) คือ การตั ดสินใจเลือ กใชกรอบที่ไ มสมเหตุ สมผล เช น การ
ยินยอมสรางเขื่อนแมจะเสียผลประโยชนโดยรวม (Net Social Benefit) แตเพื่อใหเกิดการพัฒนามากขึ้น เพราะหากใช
เงื่ อ นไขการตั ดสิ น ใจไม ใ ห มี ก ารสู ญ เสี ย (No Losers) ก็ จ ะไม มี ก ารตั ดสิ น ใจสร า งเขื่ อ นขึ้ น ดั ง นั้ น การตั ด สิ นใจที่
สมเหตุสมผลในการกําหนดนโยบาย จะตองมีทั้งเงื่อนไขการตัดสินใจที่ สมเหตุสมผล และการใชเหตุผลที่เหมาะสมกับ
เงื่อนไขของนโยบายนั้นๆ
Anderson (2011) ไดก ลา วถึง แนวคิ ดการใช ค วามสมเหตุส มผลอย างครบถ ว นว าเป นการใช มุ ม มองทาง
เศรษฐศาสตรเพื่อชวยใหผูตัดสินใจดานนโยบายมีมุมมองที่มีเหตุผลมากขึ้น การเลือกใชความสมเหตุสมผลอยางครบถวน
ควรนํามาใชในกระบวนการตัดสินใจที่มีการพิจารณาไตรตรองไวอยางดีแลว เพื่อช วยใหเปา หมายประสบความสํ าเร็ จ
มากขึ้น โดยปญหาที่นํามาตัดสินใจตองสามารถแบงแยกจากปญหาอื่น ๆ ได หรือตองสามารถพิจารณาคุณคาของแตละ
ป ญหาเพื่ อ เปรียบเทีย บกันได มี เปา หมาย (Goals) คุณ คา (Values) วั ตถุ ป ระสงค (Objectives) คื อ สิ่ ง ที่ทํ าให เกิ ด
แนวทางที่ ชั ดเจนในการตั ด สิ นใจ และชว ยจั ด ลํา ดั บ ความสํ า คั ญ ของสิ่ง ที่ ตั ดสิ น ใจได ผ า นการพิ จ ารณาตรวจสอบ
(Examined) ตัวเลือกตางๆ ที่สามารถนํามาใชแกปญหาในแตละเรื่อง และตองมีการพิจารณาผลลัพธจากแตละทางเลือก
ทีค่ าดวาจะเกิดดวยวิธีตางๆ เชน ตนทุนและผลที่ไดรับ (Cost and Benefits) ขอไดเปรียบเสียเปรียบ (Advantages and
Disadvantages) ซึ่งในความเปนจริงแลวไมมีทางเลือกไหนที่ถูกตองที่สุด ดังนั้นตองมีการนําผลลัพธของแตละทางเลือก
มาเปรียบเทียบกันเพื่อหาทางเลือกที่ดีกวา เปนทางเลือกที่ใหผลลัพธที่ดีที่สุด สอดคลองตามกรอบของเปาหมาย คุณคา
และวัตถุประสงคที่วางไว ดังแสดงในแผนภาพ องคประกอบการตัดสินใจดานนโยบาย
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ผลจากขั้นตอนดังกลาวจะทําใหการตัดสินใจเปนการตัดสินใจที่ใชเหตุและผลอยางครบถวน ถือเปนวิธีที่ใหผล
ตอบรับอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทําใหการตัดสินใจนั้นเกิดความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว การตัดสินใจ
ตามทฤษฎีนี้จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญและเปนพื้นฐานรวมไปถึงขอบเขตของแนวนโยบายสาธารณะของรัฐได

วิธีดําเนินการศึกษา

พพ

การศึกษาครั้งนี้ไดจากการดําเนินการศึกษาผานขอมูลเอกสาร (Documentary Study) เปนหลัก โดยศึกษา
เอกสารขั้นตน (Primary Documents) ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินนโยบายสาธารณะ และยุทธศาสตรดานพลังงาน
ตั้งแตป 2549 จนถึงปปจจุบัน และเอกสารขั้นที่สอง (Secondary Documents)
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จากการศึกษาขอมูลขั้นตนเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายสงเสริมพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟาเพื่อนํามา
วิเคราะหกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ โดยทําการนํากรอบกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะมาอธิบาย
ถึงกระบวนการในการกําหนดนโยบายดานพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟา ตามกรอบสภาพแวดลอมทางนโยบาย
ไดแกสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการกําหนดนโยบาย ดังนี้
1. ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
จากการกําหนดนโยบายสงเสริมพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟานั้น มีการกําหนดขึ้นเพื่อแกไขปญหาความ
มั่นคงดานพลังงานของประเทศ เพื่อใหป ระเทศไทยสามารถพัฒ นาพลังงานทดแทนให เป นพลังงานหลั กของประเทศ
ทดแทนการนําเขาน้ํามันไดในอนาคต เสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ และเพื่อ วิจัยพัฒนาสงเสริมเทคโนโลยี พลังงานทดแทนสั ญชาติไทยให สามารถ
แข งขันในตลาดสากล รวมไปถึ งมีการปรับ มาตรการสํา หรั บ จูงใจเพื่อ เพิ่ มการลงทุน จากภาคเอกชนใหเหมาะสมกั บ
สถานการณและการปรับใหกฎหมายเอื้อตอการพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานทดแทนใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2. ดานสภาพสังคม
เนื่ อ งจากสภาพแวดล อมทางสังคมในป จจุบั น ภาคประชาชนมีแนวโน ม ตื่ นตั ว ในดา นของพลั งงานมากขึ้ น
นอกจากนี้ยังประชาชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีตางๆ รวมไปถึงการหาความรูเพิ่มเติมดานการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ทดแทนดวยตนเองผานทางอินเตอรเน็ตและสื่อการเรียนรูมากมาย ในสวนของนโยบายการสงเสริมพลังงานทดแทนเพื่อ
การผลิตไฟฟานั้น จึงมีสวนครอบคลุม ผานการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการผลิตและใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจาก
เดิม มีการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการผลิตและการใชพลังงานทดแทนอยางกวางขวางดวยการประชาสัมพันธ และ
สรางความรูความเขาใจในดานพลังงานใหกับประชาชน รวมไปถึงการปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบสายสง
สายจําหนายไฟฟารวมทั้งการพัฒนาสูระบบ Smart Grid เพื่อรองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนภายในครัวเรือน
ของประชาชนที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
3. ดานสิ่งแวดลอม
จากนโยบายสงเสริมการผลิตไฟฟาดวยการใชพลังงานทดแทนตั้ งแต ปพ.ศ. 2532 ประเทศไทยมี การพัฒนา
ศักยภาพดานพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ไมเพียงแคในรูปแบบของพลังงานไฟฟาเทานั้น ยังรวมไปถึงพลังงาน
ความรอน และเชื้อเพลิงชีวภาพ นโยบายการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลั งงานทดแทนเพิ่มขึ้ นอย างต่ํา เนื่อง มี การ
สงเสริมพลังงานหมุนเวียนที่มีปลอยคารบอนนอยลง ผลิตและใชไฟฟาจากแสงอาทิตย ชีวมวล และชีวภาพ สอดคลองกับ
สถานการณพลังงานโลกที่เพิ่มสัดสวนของการเลือกใชพลังงานทดแทนควบคูไปกับการใชพลังงานฟอสซิลที่ลดลง

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

จากการศึกษาขอมูลขั้นตนเกี่ยวกับนโยบายสงเสริมพลังงานทดแทนเพื่ อการผลิตไฟฟา แล วนํามาวิเคราะห
กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะดังกลาวที่เกิดขึ้นเพื่อทําความเขาใจตามทฤษฎีการใชความสมเหตุ สมผลอยาง
ครบถวน (Rational-comprehensive Theory) สามารถสรุปไดดังนี้
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1) การใชกรอบเงื่อนไขการตัดสินใจ (Decision rule) ที่ผิดพลาด เนื่องจากนโยบายสงเสริมพลังงานทดแทน
เพื่ อ การผลิ ตไฟฟ า ที่ถู ก ผลั กดั นออกมานั้นยั ง ไมมีมาตรการที่มีความพรอ ม ทั้ ง ในเรื่ อ งศั กยภาพทางดา นเทคโนโลยี
ศักยภาพดานพลังงานทดแทนภายในประเทศ ไปจนถึงการรับรูขอมูลดานพลังงานทดแทนของประชาชน ที่ในปจจุบันยัง
ไมเกิดความยอมรับในการสรางโรงไฟฟาไมวาจะเปนจากพลังงานทดแทนหรือไมก็ตาม ซึ่งการออกนโยบายในลักษณะนี้
มีการวิเคราะหกรอบเงื่อนไขการตัดสินใจ (Decision rule) อยางเปนระบบแลวหรือไม แมจะเปนนโยบายในระยะยาวก็
ตามแต
2) การไมใชขอมูลในบริบทอื่นมาเปนกรอบเงื่อนไขในการตัดสินใจ เปนการตัดสินใจนโยบายโดยไมมองแงมุม
อื่นๆ ที่เกิดขึ้น มุงแตจะมองในแงของการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยลืมที่จะใหความสําคัญกับการให
ความยอมรับของประชาชนเสียกอน ขาดการแกไขปญหาเดิมที่มีอยู ไมมีการรับฟงความตองการของประชาชนจริงๆ และ
ไมมีการใหความรูเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สอดคลองกับนโยบายระยะยาวที่คาดหวังไว ทําใหไมสามารถแกปญหาไดอยาง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด และจะนําไปสูปญหาเดิม ๆ ที่เกิดขึ้นอยู เชนปญหาความขัดแยงในการสรางโรงไฟฟา ปญหาการขาด
แคลนพลังงาน
3) การไมมีทางเลือกในการออกนโยบาย ปญหาดานพลังงานนั้นเปนปญหาในระดับโครงสรางที่สงผลกระทบ
รุนแรงเปนวงกวาง การกําหนดนโยบายจึงตองอาศัยทางเลือกเพื่อการแกไขปญหาที่ครอบคลุม การมุงเนนแตนโยบาย
ในดานการพัฒนาเพื่อการลงทุนเพียงอยางเดียวจึงไมใชทางเลือกที่ครอบคลุมมากพอในการแกไขปญหาดานพลังงานได
ทั้งหมด ควรมีการเพิ่มเติมในดานของการพัฒนาศักยภาพประชาชนควบคูไปดวย เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอันดีถึง
ปญหาดานพลังงาน
สอดคลองกับงานวิจัยของพรชัย มาระเนตร (2558) ไดทําการศึกษาและวิเคราะหนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับ
นโยบายสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในยานยนต (NGV) ที่สรุปไดวา การวิเคราะหนโยบายการสงเสริมการใช NGV เปน
การกําหนดนโยบายที่ไมสมเหตุสมผล ไมใชเหตุผลอยางครบถวน ไมเกิดสภาพที่เรียกวาเปนการแกปญหาแบบยั่งยืน
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รัฐบาลในฐานะของการเปนผูดูแลผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) จึงควรกําหนดนโยบายการสงเสริม
พลังงานทดแทนเพื่ อการผลิตไฟฟาใหมีความสมเหตุสมผล ใชเหตุผลอยางครบถ วน เพื่ อ ให เกิ ดความสามารถในการ
บรรลุวัตถุป ระสงคที่ตั้งไว ตองมีการวางมาตรการในการบรรเทาป ญหาความขั ดแย งที่จะเกิ ดขึ้ นจากการตั้งโรงไฟฟ า
พลังงานทดแทน และการเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนเพื่อกอใหเกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับโรงไฟฟา
พลั ง งานทดแทนที่จะมี การก อ ตั้งขึ้ นในอนาคต รวมไปถึ งป ญ หาดา นงบประมาณและการศึ กษาวิ จัย เพื่ อ พั ฒ นาด าน
เทคโนโลยีใหทัดเทียมและสอดคลองกับนโยบายดังกลาว จึงจะเปนการแกปญหาดานพลังงานที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นโยบายดานพลังงานที่ประชาชนใหความสนใจเชนนี้ ยิ่งตองมีความพยายามในการใหความมีสวนรวมของประชนเขามามี
บทบาทในการรวมกําหนดนโยบายดานพลังงานของประเทศแมจะเปนเรื่องยากก็ตามแต เพราะบริบทดานความมั่นคง
ของพลังงานนั้นมีมากกวาการจัดหาพลังงานราคาประหยัดสํา หรับประชาชน ดังนั้ นหากในอนาคตมีการจัดการเสวนา
รวมกันเพื่ อหาทางออก (Dialogue) การสรา งประชาธิปไตยแบบมีสวนรว ม (Deliberative democracy) เพื่ อนํ ามา
ปรับปรุงกระบวนการกําหนดนโยบายดานพลังงานใหเปนนโยบายที่มีการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผลครบถวน และเปนที่
ยอมรับ ของประชาชนตอไป เชนเดียวกับที่ Siroros (2012) ไดกลา วถึงการมีสว นร วมของประชาชนเพื่อให ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นและเพิ่มความสําคัญของภาคประชาชนในการกําหนดนโยบายทุกระดับอยางแทจริง
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รูปแบบการเรียนรูการจัดการกัดเซาะชายฝงในจังหวัดเพชรบุรี
Learning Model for the Management of Coastal erosion
in Phetchaburi Province
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ราช
ภัฏ
รำไ

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อจัดกระบวนการ
เรียนรู การจัดการการกัดเซาะชายฝงใหแกชุมชน และ 2) เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรูเพื่อสรางความตระหนักและ
สงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการกัดเซาะชายฝง ศึกษาชุมชนที่อยูในเขตชายฝงทะเลจังหวัด
เพชรบุรี จํา นวน 8 ชุมชน เก็บ ขอ มูล โดยการสอบถาม การสัม มนาแบบมีสว นรว ม และการประเมินผลการจัดการ
เรี ยนรู เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบบั นทึกการสัมมนาแบบมีสวนรวม และแบบทดสอบกอนและหลัง
การจัดการเรียนรู ขอมูลเชิงคุณภาพใชการจําแนกและจัดกลุมขอมูล การเปรียบเทียบ การวิเคราะหความสัมพั นธ และ
การศึกษาความเปนเหตุแ ละผล สว นขอมูลเชิงปริ มาณใชการวิเคราะหหาค าเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิ จัย
พบวา 1) กระบวนการจัดการเรียนรูใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และรูปแบบ
การจัดการเรียนรูตามความตองการของชุมชน รูปแบบการเรียนรูจากสื่อแอปพลิเคชัน จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่
และกิจกรรมเสริม กลุมผูเรียน คือ ผูนํา สมาชิก และนักเรียน ซึ่งรวมกันกําหนดระยะเวลา สถานที่ และกิจกรรมเสริมการ
เรียนรูรว มกัน และ 2) ผลการจัดการเรียนรูจากการทดสอบกอนและหลังเรียน พบวา ผูเรียนมีคะแนนหลังเรียนรูเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู, การกัดเซาะชายฝง, เพชรบุรี

Abstract

มห

าวิท
ย

าลัย

This research was a participatory action research. The purposes of this study were to: 1) organize
coastal erosion management learning process for communities and 2) evaluate learning management to
raise awareness and promote stakeholder participation in coastal erosion management. This study was
conducted in 8 communities located in the coastal area of Phetchaburi Province. The research instruments
were query, participatory seminar recording form and learning management’s pretest-posttest. The
quantitative data were analyzed by arithmetic mean and standard deviation. The qualitative data were
analyzed by data classification, data clustering, comparison, relationship analysis and studying rationality.
The results of the study indicated as follows: 1) learning management processes was used by stakeholder
to curriculum development, media and learning management model according to the needs of the
community, learning from the application media outdoor studying and additional activities. Learner
were community leaders, members and student which together determine the duration, location and
activities to enhance learning together. 2) The learning outcomes evaluation by using pre-posttest was
found that the scores after the learning management had increased.
Keywords: Learning management, Coastal erosion, Phetchaburi province
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จังหวัดเพชรบุรีเปนพื้นที่หนึ่งที่ถูกกัดเซาะมากกวาอัตรา 5 เมตรตอป (จัดเปนพื้นที่วิกฤต) เนื่องจากชายฝงเปน
หาดโคลน ตั้ งแตพื้นที่ตอเขตจังหวัดสมุทรสงครามลงไปจนถึงปลายแหลมผักเบี้ยระยะทางยาวประมาณ 44 กิโลเมตร
พื้นที่กัดเซาะชายฝงจังหวัดเพชรบุรีพบเปนแนวยาวตอเนื่อง ทั้งนี้มีการสรางโครงสรางชายฝงทะเลในรูปแบบตางๆ เพื่อ
ปองกันตลอดแนวชายฝงทําใหแหลงทองเที่ยวสําคัญสูญเสียพื้นที่หนาชายหาดไป จากการสํารวจพบพื้นที่กัดเซาะรุนแรงที่
ตําบลบางแกว และตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม มีระยะทางกัดเซาะ 4.8 และ 5.6 กิโลเมตร ระยะทางกัดเซาะรวม
10.4 กิโลเมตร อัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอปและพบพื้นที่กัดเซาะปานกลางที่ตําบลปากทะเล อําเภอบานแหลม
ตําบลปกเตียน อําเภอทายาง สําหรับ พื้นที่บริเวณหาดทรายสวนใหญเกิดขึ้นในพื้นที่แหลงทองเที่ยว และที่อยูอาศัยใน
ตําบลหนองขนาน ตํ าบลหาดเจา สํา ราญ อําเภอเมือง ตําบลชะอํา ตําบลบางเกา และตําบลหนองศาลา อํ าเภอชะอํา
ระยะทางกัดเซาะรวม 39.3 กิโลเมตร อัตราการกัดเซาะ 1-5 เมตรตอป (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเพชรบุรี, 2556) อยางไรก็ตาม แมวาปญหาที่เกิดจะเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่อยูนอกเหนือการควบคุม แต
สามารถชะลอปองกัน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2556; 2557; 2558) ไดทําการวิจัย
โดยสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ท่ีเกิดการกัดเซาะ พบวา ปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีผลกระทบรุนแรงนั้น
เกิ ดจากการขาดการมีสวนรวม สวนใหญแลวมีเพียงกลุมผู นําของชุมชนบางสวนเทานั้นที่มีสวนรวมในการดํ าเนินงาน แต
ประชาชนสวนใหญมิไดรับการคํานึงถึงความสําคัญของการมีสวนรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของเทาที่ควร และยังพบว า
ประชาชนในชุมชนขาดองคความรูและความตระหนักในการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง โดยไดเสนอแนวทาง
แนวทางแกไขวา ควรมีการสงเสริมใหความรูและสรางความตระหนักใหแกประชาชนเกี่ยวกับ การปอ งกันการกัดเซาะ
ชายฝง เพื่อสามารถรวมกันบริหารจัดการในพื้นที่ชายฝงของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน ดังนั้นคณะผูวิจัย
มีความสนใจที่จะศึกษาการวิจัยนี้ โดยการออกแบบกระบวนการเรียนรูการจัดการการกัดเซาะชายฝงที่มีประสิทธิภาพ
ใหแกชุมชน เพื่อสรางความตระหนักและสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการกัดเซาะชายฝง

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรูการจัดการการกัดเซาะชายฝงใหแกชุมชน
2. เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรูเพื่อสรางความตระหนักและสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียใน
การจัดการการกัดเซาะชายฝง

าลัย

วิธีดําเนินการวิจัย

1. พื้นที่เปาหมาย
1.1 เกณฑในการคัดเลือกชุมชนเปาหมายในจังหวัดเพชรบุรี ในเบื้องตนไดทําการกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญ

ไดแก

มห

าวิท
ย

1.1.1 ชุมชนที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง
1.1.2 ชุมชนที่มีประสบการณในการแกไขการกัดเซาะชายฝงและมีบทเรียนของชุมชน
1.1.3 ชุมชนที่สนใจและใหความรวมมือกับการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
1.2 การคัดเลือกชุมชน คณะผูวิจัยไดประสานงานกับสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงที่ 4 (เพชรบุรี) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี เพื่อคัดเลือกชุมชนตามเกณฑที่กําหนดในขอ
1.1 ผลการคัดเลือกชุมชนประกอบดวย 3 อําเภอ 8 ชุมชน ดังนี้
1.2.1 อําเภอบานแหลม จํานวน 5 ชุมชน ไดแก ตําบลบางตะบูน (หมูที่ 1 และ 3) ตําบล บางขุนไทร
(หมูที่ 2, 8 และ 10) ตําบลปากทะเล (หมูที่ 2 และ 4) ตําบลบางแกว (หมูที่ 1, 2, 3, 4 และ 5) และตําบลแหลมผักเบี้ย
(หมูที่ 1, 2 และ 3)
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ขนาน (หมูที่ 12)

ตารางที่ 1 จํานวนกลุมผูเรียนที่จัดการเรียนรูใน 3 อําเภอ 8 ชุมชน

กลุมผูเรียนรู

จํานวน (คน)

ราช
ภัฏ
รำไ

ชุมชน (หมูบาน)
อําเภอบานแหลม
ตําบลบางตะบูน
ตําบลบางขุนไทร
ตําบลปากทะเล
ตําบลบางแกว
ตําบลแหลมผักเบี้ย
อําเภอเมืองเพชรบุรี
ตําบลหาดเจาสําราญ
ตําบลหนองขนาน
อําเภอชะอํา
ตําบลบางเกา
รวม

พพ

1.2.3 อําเภอชะอํา จํานวน 1 ชุมชน ไดแก ตําบลบางเกา (หมูที่ 1, 2, 3, 5 และ 8)
2. กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา
ประชาชนที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่เปาหมายที่อยูในเขตชายฝงทะเลจังหวัดเพชรบุรีที่คัดเลือก จํานวน 3 อําเภอ
8 ชุมชน ไดแก อําเภอบานแหลม จํานวน 5 ชุมชน ไดแก ตํา บลบางตะบูน ตําบลบางขุ นไทร ตํ าบลปากทะเล ตํ าบล
บางแกว และตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน 2 ชุมชน ไดแก ตําบลหาดเจาสําราญ และตําบลหนองขนาน
อําเภอชะอํา จํานวน 1 ชุมชน ไดแก ตําบลบางเกา การกําหนดกลุมตัวอยางใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงจากตัวแทน
ผูนําชุมชน และบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนในการจัดการการกัดเซาะชายฝงของแตละชุมชน ดังแสดงในตารางที่ 1

ผูนํา ชาวบาน และนักเรียน
ผูนําและชาวบาน
ผูนําและชาวบาน
ผูนําและชาวบาน
ผูนําและชาวบาน

15
18
15
15
15

ผูนําและชาวบาน
ผูนําและชาวบาน

15
15

ผูนําและชาวบาน

15
123 คน

มห
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 แบบสอบถามมีประเด็นเกี่ยวกับ 1) ความตองการความรู ในการจั ดการการกั ดเซาะชายฝง 2) สื่ อในการ
จัดการการกัดเซาะชายฝง และ 3) ความรูดานพื้นที่และกลุม
3.2 แบบบันทึกการสัมมนาแบบมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และรูปแบบการจัดการเรียนรู
3.3 แบบทดสอบประเมินผลกอนและหลังการจัดการเรียนรู
4. วิธีการดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 การพัฒนาหลักสูตรฯ สื่อ และรูปแบบการเรียนรูในการจัดการการกัดเซาะชายฝง ไดจาก
4.1.1 การสอบถามกลุมผูเรี ยนรู เพื่อทราบถึ งความตองการความรูในการจั ดการการกั ดเซาะชายฝ ง สื่ อ
ในการจัดการการกัดเซาะชายฝง และ ความรูดานพื้นที่และกลุม
4.1.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อจัดทํารางหลักสูตร สื่อ และรูปแบบการเรียนรู เมื่อวันที่
3 กุมภาพันธ 2562 และ วันที่ 10-11 มกราคม 2562 ณ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผูเขารวมประชุมจาก
ตัวแทน 3 อําเภอ 8 ชุมชน และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
4.1.3 การประชุมผูทรงคุณวุฒิ เพื่อวิพากษหลักสูตร
4.2 การจั ดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน มีขั้นตอนการดําเนินการ 3
ขั้นตอน คือ 1) จัดปฐมนิเทศผูจัดการเรียนรู โดยการกําหนดกลุมเปาหมาย ระยะ เวลา สถานที่ และกิจกรรมเสริมการเรียนรู
2) การจัดการเรี ยนรู ประกอบดวย การประเมินผลกอนเรี ยน การศึกษาจากสื่อวี ดิทั ศน /แอปพลิ เคชั น การประชุ ม การ
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อภิปราย การศึกษาดูงาน มีการติดตามผลการเรียนรูเปนระยะ นอกจากนี้ในระหวางการจัดการเรียนรูมีการออกแบบและจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนรูในแตละชุมชน
4.3 การประเมินผลการเรียนรูหลังเรียน
5. การวิเคราะหขอมูล
5.1 ขอมูลเชิงปริมาณ ประเมินผลการเรียนรู โดยมีเกณฑประเมินผล 2 ดาน คือ คะแนนหลังการเรียนรู
ตองมากกวาคะแนนกอนการเรียนรู และตองไดคะแนนหลังการเรียนรู ไมนอยกวารอยละ 80 เปรียบเทียบแบบประเมิน
กอนและหลังการเรียนรู ทดสอบทางสถิติโดย t-test
5.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการจัดจําแนก จัดกลุม การเปรียบเทียบ การวิเคราะหความสัมพันธ และการศึกษา
ความเปนเหตุและผล

ผลการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

1. การจัดกระบวนการเรียนรูการจัดการการกัดเซาะชายฝงใหแกชุมชน
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นกอนการจัดการเรียนรู ขั้นระหวางการจัดการเรียนรู และขั้นหลังการจัดการ
เรียนรู มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ขั้นกอนการจัดการเรียนรู
1.1.1 การสอบถามความรูความเขาใจและความตองการความรูในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
จากการสอบถามชุมชนแตละชุมชน พบวา ความรูความเขาใจในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงมีความรูความเขาใจ
ดานการกัดเซาะชายฝงอยูในระดับปานกลาง ทั้งในดานพื้นที่และกลุมในชุมชน ดานการกัดเซาะชายฝง และการปองกัน
การกัดเซาะชายฝง สําหรับความตองการความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง อยูในระดับมาก
ทั้งในดานการกัดเซาะชายฝง ดานพื้นที่และกลุมในชุมชน และดานการจัดการปองกันการกัดเซาะชายฝง ดังแสดงในตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 ความรูความเขาใจและความตองการความรูเพิ่มเติมในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ประเด็น

าลัย

1. ความรูดานการกัดเซาะชายฝง
2. ความรูการจัดการปองกัน
การกัดเซาะชายฝง
3. ความรูดานพื้นที่และ
กลุมในชุมชน

ระดับความรูที่มีอยูในปจจุบัน
Mean
S.D.
แปลผล
2.73
1.09
ปานกลาง
2.65
1.25
ปานกลาง
2.77

1.23

ปานกลาง

ระดับความตองการความรูเพิ่มเติม
Mean
S.D.
แปลผล
3.81
0.93
มาก
3.78
1.02
มาก
3.80

0.98

มาก

มห

าวิท
ย

1.1.2 การพั ฒนาหลักสูตร จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมี สวนร วม 2 ครั้ ง โดยครั้ งแรกร วมกั บ
ตัวแทนประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการการกัดเซาะชายฝง เพื่อพัฒนาหลั กสู ตรการจัดการภัยพิบั ติดานการ
กัดเซาะชายฝง เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม และวันที่ 11-14 มีนาคม 2562 และครั้งที่ 2 เมื่ อวั นที่ 3 กุ มภาพั นธ 2562 ณ
ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดเพชรบุรี ผลการสัมมนาที่ประชุมไดขอสรุปดังนี้
1) ชื่อหลักสูตรคือ การจัดการภัยพิบัติการกัดเซาะชายฝง โดยหลักสูตรมีลักษณะพิเศษที่แตกตางจาก
การศึกษาภายใตระบบการศึกษาปกติที่เปนทางการ คือ 1) ใชชุดสื่อวี ดิทัศน สื่อ Online ในรูปแบบแอปพลิเคชันเป น
เครื่องมือหลักของการสรางกระบวนการเรียนรู 2) เนนการเรียนรูจากการลงมือประพฤติปฏิบัติ และ 3) เนนการเรียนรู
รวมกันเปนกลุมของคนที่อาศัยในบริเวณใกลกันโดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง
2) ระดับการเรียนรูของหลักสูตรไดแบงออกเปน 3 ขั้น ไดแก
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ขั้นที่ 1 เนนการแกปญหาระดับของปจเจกบุคคลและครัวเรือน
ขั้นที่ 2 เนนการแกปญหาระดับของกลุมคนที่มีการรวมตัวจัดตั้งเปนกลุมลักษณะตางๆ ใหเกิดเปน
กลุมที่มีความแข็งแรงมั่นคง สามารถพึ่งพาชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ขั้นที่ 3 เนนการแกปญหาระดับเครือขายที่เชื่อมโยงกลุมคนหลายกลุม เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกันในมิติ
ตางๆ ในการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติ การกัดเซาะชายฝง
3) วัตถุประสงคของหลักสูตรคือ (1) เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิ บายหลั กการ แนวคิ ด วิ ธี
จัดการแกปญหาการกัดเซาะชายฝงได (2) เพื่อใหผเู รียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง รูจักคิด วิเคราะห เชื่อมโยงอยางเปน
ระบบได (3) เพื่อใหผูเรียนสามารถบอกถึงความตั้งใจ และความคาดหวังที่จะประพฤติปฏิบัติ และนําแผนการแกปญหาไป
ปฏิบัติได (4) เพื่อใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการแกปญหาการกัดเซาะชายฝงได
และ 5) เพื่อสงเสริมการเรียนรู การบูรณาการรวมกันขององคกรภาคีตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาค
ทองถิ่น และภาคสถาบัน การศึกษาในการแกปญหาการจัดการ การกัดเซาะชายฝง
4) โครงสรางหลักสูตรมีจํานวน 5 หมวด โดยมีโครงสรางหลักสูตร คือ หมวด 1 สถานการณและการ
จัดการการกั ดเซาะชายฝง หมวด 2 วิ ช าการจัด การชุมชนและเครื อข ายการแก ป ญ หาการกั ดเซาะชายฝ ง หมวด 3
บทเรียนชุมชนในการจัดการการกัดเซาะชายฝงจังหวัดสมุทรสาคร หมวด 4 บทเรี ยนชุ มชนในการจั ดการการกัดเซาะ
ชายฝงจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี และหมวด 5 การจัดการภัยพิบัติ
1.1.3 การประเมินความรูเดิม กอนการจัดการเรียนรู พบวา กลุมผู เรียนทั้ง 8 ชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยกอน
เรียนรู 9.90 คะแนน คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด 6.33 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 12.33 คะแนน
1.2 ขั้นระหวางการจัดการเรียนรู จากการจัดการเรียนรูดา นการจัดการการกัดเซาะชายฝงของชุมชนทั้ง
8 ชุมชน พบวา
1.2.1 การเรียนรูจากสื่อวีดิทัศน สื่อแอปพลิเคชัน ภายใตช่อื วา “กัดเซาะชายฝง” รวมถึงสื่อจากเอกสาร
หลั กสู ตรฯ พบว า มี ผู เรี ยนรู ทั้ง หมด 123 คน ระยะเวลาในการเรี ยนรู 2 เดื อ น สถานที่ เรี ยนรู ส ว นใหญ คื อ ศาลา
อเนกประสงคภายในชุมชน องคการบริหารสวนตําบล และที่ทําการผูใหญบาน ลักษณะของกลุมที่จัดเรียนรูทั้ง 15 ชุมชน
เปนผูนําและสมาชิกภายในชุมชน
1.2.2 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผูเรียนรูไดไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ ยนเรียนรูในดานการจัดการการ
กัดเซาะชายฝงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม
1.2.3 การจัดกิจกรรมกลุมที่เกี่ยวของกับการจัดการการกัดเซาะชายฝงทั้ง 8 ชุมชนจัดทํากิจกรรมกลุม
ไดแก การทําธนาคารกลาไมปาชายเลน การจัดเก็บขยะ และการทําบานปลาแบบปะการังเทียมประยุกต
1.3 ขั้นหลังการจัดการเรียนรู เปน การประเมินผลหลั งการเรียนรูของกลุ มผู เ รียนทั้ง 8 ชุ มชน โดยใช
แบบทดสอบ ผลการทดสอบพบวา กลุมผูเรียน มีคะแนนเฉลี่ ยหลั งเรี ยนรู 15.67 คะแนน คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด 13.14
คะแนน และคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 17.20 คะแนน
2. การประเมิ นผลการจัดการเรียนรู เ พื่อสร า งความตระหนักและส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของผู มีสว นได
สวนเสียในการจัดการการกัดเซาะชายฝง
จากการทดสอบความรูดวยแบบทดสอบกอน-หลังเรียน พบวา กลุมผูเรียนรูทั้ง 8 ชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยกอน
เรียนรู นอยกวาหลังการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของกลุม
ผูเรียนรูทั้ง 8 ชุมชน พบวา มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรี ยนรู 9.90 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลั งการเรียนรู 15.67 คะแนน
โดยคาเฉลี่ยคะแนนหลังการเรียนรูมากกวากอนการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 ดังแสดง
ในตารางที่ 3
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กอนเรียน
Mean
S.D.
10.73
2.23
11.73
2.28
11.22
3.22
6.33
4.79
9.27
2.54
7.13
3.91
12.33
2.00
10.53
1.77
9.90
2.84

หลังเรียน
Mean
S.D.
16.67
1.39
14.30
2.31
13.14
1.83
16.44
1.23
15.86
1.16
17.20
0.91
16.81
1.08
15.00
1.63
15.67
1.44

t-value

Sig

4.26**
2.19**
3.28**
3.86**
4.63**
5.02**
2.83**
5.64**
5.29**

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

พพ

1. ตําบลบางตะบูน
2. ตําบลบางขุนไทร
3. ตําบลปากทะเล
4. ตําบลบางแกว
5. ตําบลแหลมผักเบี้ย
6. ตําบลหาดเจาสําราญ
7. ตําบลหนองขนาน
8. ตําบลบางเกา
รวม
* p< 0.05 ** p<0.01

จํานวน
(คน)
15
15
18
15
15
15
15
15
123

ราช
ภัฏ
รำไ

ชุมชน
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนกอนและหลังการเรียนรูของแตละชุมชน

สรุปผลและอภิปรายผล
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จากผลการศึกษาพบวา กระบวนการออกแบบหลักสูตรเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ไดแก กลุมผู
เรียนรู เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูทรงคุณวุฒิเปนหลัก เห็นไดจากการสอบถามความตองการความรูของ
กลุมผูเรียนรู พบวา มีความตองการความรูดานการปองกันการกัดเซาะชายฝง ในระดับมาก ไดแก ความรูเกี่ยวกับปาชาย
เลน ความรูเกี่ยวกับการปกไมไผชะลอคลื่น และความรูเกี่ยวกับการทําเขื่อนคอนกรีต/เขื่อน เข็มพืด ทําใหนักวิจัยมีขอมูล
พื้ นฐานในการออกแบบหลักสูตร สื่อ และรูปแบบการจั ดการเรี ยนรู และนํ าข อมู ลมาสั มมนาแบบมีสว นรวมกั บ กลุ ม
ผูเรียนรู และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ประชุมไดออกแบบหลักสูตรและสื่อเพื่อจัดการเรียนรู จากนั้นไดนํา
หลักสูตรและสื่อมาวิพากษโดยผูทรงคุณวุฒิทําใหไดหลักสูตร สื่อ และรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เปนไปตามหลักวิชาการ
โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทําใหหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูเรียนรูนาสนใจ นอกจากนี้การออกแบบ
สื่อโดยใชการบันทึก ภาพและบันทึกเสียงลงเปนชุดสื่อทางไกลที่เปนสื่อวิดีทัศนนั้น ทําใหผูเรียนรูสามารถเห็นตัวอยางการ
ปฏิบัติจากกรณีศึกษาตางๆ ได และสามารถนํามาทดลองทําตามขั้นตอนที่แสดงไวในสื่อวิดีทัศนได สอดคลองกับ ปริวรรต
สมนึก (2558) ใหความเห็นวา วิธีการสอนแบบใชสื่อวีดิทัศน คือ กระบวนการที่ผูสอนไดใชวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ รวมทั้ง
วิธีการตางๆ เปนตัวกลางในการสื่อความหมายใดๆ เพื่อถายทอดความรูไปยังผูเรียนตามวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนด
ไวดวยการทําสิ่งที่ซับซอนหรือเปนนามธรรมเขาใจยาก ใหเปนรูปธรรมที่เห็นภาพชัดเจนและเขาใจงาย ทําใหผูเรียนเกิด
ความสนใจและสามารถเรียนรูไดในปริมาณที่มากขึ้น คุณคาของวิธีสอนโดยการใชสื่อ ไดแก ชวยใหคุณภาพการเรียนของ
ผูเรียนดีขึ้น ผูเรียนสามารถจําไดมากและนานขึ้น ชวยใหผูเรียนเรียนในปริมาณที่มากขึ้นในเวลาที่กําหนดไว และชวยให
ผูเรียนมีความสนใจและมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้จากการจัดทําในรูปแบบของสื่อวีดิทัศนพัฒนามาในรูปแบบ
ของสื่อแอปพลิเคชัน และในอุปกรณบันทึกขอมูล (แฟลชไดรฟ) ภายใตชื่อ “กัดเซาะชายฝง” การออกแบบสื่อโดยเนน
การพัฒนาองคความรูจากการถอดบทเรียนภายในพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝ ง เนนการ
ปฏิ บัติไ ดจริง ซึ่ งป จจุ บันแอปพลิ เคชันเพื่อ การศึกษากํา ลังมีบ ทบาทและความสํ าคัญ ในการเรี ยนการสอนการใช สื่อ
สมัยใหม (New Media) ในการพัฒนาการเรียนรู สามารถใชประโยชน และสรางคุณคาทางการเรียนรูไดมาก เนื่องจาก
ผูคนสวนใหญสามารถเขาถึงขอมูลไดงายผานทางโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการสมารทโฟน สอดคลองกับ ภานุวัฒน
วรพิทยเบญจา, จํารัส กลิ่นหนู และ ณรงคศักดิ์ ศรีสม (2558) กลาวไววา แอปพลิเคชันถูกพัฒนามาในลักษณะที่สามารถ
แสดงผลบนระบบปฏิบัติการของอุป กรณเคลื่อนที่ในแทบทุกระบบ มี การออกแบบหน า จอให ตัวหนั งสื อมีข นาดใหญ
มองเห็นไดชัด สามารถใชงานไดงา ยบนอุป กรณเคลื่อนที่ ทําใหเกิดความสะดวกในการเรียนรูวิชาต างๆ ผ านอุ ปกรณ
เคลื่อนที่ เนื่องจากอุปกรณเคลื่อนที่สามารถพกพาไดงายและมีความสะดวกในการใช งานไดทุกที่ทุ กเวลาอย างแทจริง
เชนเดียวกับ ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล (2559) กลาวไววา การใหขอมูลแหลงเรียนรูผานแอปพลิเคชัน ของสมารทโฟน
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แท็บเล็ต ทําใหกลุมเปาหมายสามารถเขาถึงแหลงความรูไดอยางสะดวกรวดเร็ว ไมจํากัดเวลาประหยัด เพราะสวนใหญ
จะเปนการใหบริการที่ไมเสียคาใชจาย นอกจากนี้ ยั งมีเทคโนโลยีการเยี่ยมชมแหลงเรียนรูแบบเสมือนในอินเทอร เน็ ต
ที่ทําใหกลุมเปาหมายสามารถชมรายละเอียดของแหลงเรียนรูเสมือนไปเยือนสถานที่นั้นจริงๆ ทําใหไดรับทั้งความรู และ
ความเพลิดเพลิน
จากการประเมินสื่อวีดิทัศนเพื่อสงเสริมและสรางความตระหนักในการบริหารจัดการชายฝง โดยกลุมผูเรียนรู
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งในดานเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอดานคุณภาพของภาพ ดานคุณภาพ
ของเสียง ดานการใชภาษา และดานคุณคาและประโยชน จากระดับคะแนน ความคิดเห็นเบื้องตน สามารถอธิบายถึงสื่อ
วิดีทัศนดังกลาวมาใชสามารถชวยใหผูเรียนรูเกิดความรูสึกสนใจกระตุนการเรียนรูจากภาพประกอบ เสียงบรรยายและ
เสียงดนตรี ขอความภาษาในการบรรยาย ทําใหผูเรียนสามารถนําความรูจากสื่อวีดิทัศน/แอปพลิเคชันไปใชในชุมชน และ
สามารถถายทอดความรูความเขาใจใหแกผูที่เขารับการเรียนรูได สอดคลองกับ สายสมร เฉลยกิตติ, สรินทร เชี่ยวโสธร
และญาดา นุยเลิศ (2562) จากการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน พบวา ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชามาก
ยิ่งขึ้น โดยสื่อการเรียนการสอน มีภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบดึงดูดความสนใจ สนุก สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความใฝรู สื่อการเรียนการสอนมีการชี้แจงวัตถุประสงคและมีเนื้อหาที่สอดคลองกัน เรียงลําดับความยากงาย ทําใหเกิด
ความเขาใจตามลําดับเนื้อหาสามารถเรียนรูและฝกทักษะผานทางสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียไดเปน
อยางดี เพื่อใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
การจั ดการเรี ยนรูของผูเรี ยนรูทั้ง 8 ชุมชน มีผูเรียนรูทั้ งหมด 123 คน ผูเรี ยนรูเรียนรู หลักสูตร การจั ดการ
ภัยพิบัติการกัดเซาะชายฝงจากสื่อวีดิทัศน และสื่อแอปพลิเคชัน ภายใตชื่อวา “กัดเซาะชายฝง” รวมถึงสื่อจากเอกสาร
หลักสูตรฯ ระยะเวลาในการเรียนรู 2 เดือน สวนใหญสถานที่เรียนรู ไดแก ศาลาอเนกประสงคภายในชุมชน องคการ
บริหารสว นตําบล ที่ทําการของชุมชน และที่ ทําการผูใหญบาน ลักษณะของกลุมที่จัดเรียนรูทั้ง 8 ชุมชน เปนผูนําและ
สมาชิกภายในชุมชน มีการทดสอบความรูดวยแบบทดสอบกอน-หลังเรียน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานกลุมที่ประสบ
ผลสําเร็จ ในการจัดการการเซาะชายฝงและจั ดทํากิจกรรมสงเสริ มการเรียนรูภายในชุ มชน สอดคลองกับ แนวคิ ดการ
จัดการเรียนรูของ Gerlach and Ely (1980) เปนระบบการจัดการเรียนรูที่ใชกันอยางแพรหลายทั่วไป ซึ่งมี 10 ขั้นตอน
ไดแก (1) การกําหนดวัตถุประสงค (2) การกําหนดเนื้อหา (3) การกําหนดพฤติกรรมเบื้องตน (4) การกําหนดกลยุทธของ
วิธีการจัดการเรียนรู (5) การจัดแบงกลุมผูเรียน (6) การกําหนดเวลาเรียน (7) การจัดสถานที่เรียน (8) การเลือกสรร
ทรัพยากร (9) การประเมินผล และ (10) การวิเคราะหขอมูลยอนกลับ ผลจากการจัดการเรียนรูในรูปแบบดังกลาวสงผล
ให กลุมผู เรียนรูมีความรูเพิ่มขึ้น เห็นไดจากการทดสอบความรู ดว ยแบบทดสอบกอน-หลังเรียน พบว า คะแนนผลการ
ทดสอบกอนเรียนรู มีคาเฉลี่ย 9.90 คะแนน และคะแนนหลังการเรียนรู มี คาเฉลี่ย 15.67 คะแนน กลุมผูเรียนรูใน 8
ชุมชน มีคาเฉลี่ยหลังการเรียนรูสูงกวากอนการเรียนรูทุกชุมชน สอดคลองกับ สัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2561) จาก
การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและสรางความตระหนักของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนใน
การจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝง ประกอบดวย การเรียนรูจากสื่อ การเรียนรูจากการปฏิบัติโดยจัดทําแผน
และลงมือปฏิบัติ ตามแผน รวมทั้งการติดตามประเมินผล พบวา ทุกชุมชนที่จัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยคะแนนหลังการเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เชนเดียวกับ พิณสุดา สิรธิ รังศรี (2555) พบวา การจัดการศึกษา
แบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนโดยมีวิธีการมีสวนรวม 8 ประการ ครบถวน คือ การรวมคิด เพื่อรับฟงความคิดเห็น
และความตองการทางการศึกษา รวมวางแผน มีการวางแผนการดําเนินโครงการตามความตองการของประชาชน รวม
ตัดสินใจ จัดลําดับความสําคัญของโครงการกิจกรรมที่มีความสําคัญใกลเคียงกัน รวมดําเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ
ที่ได รับ อนุมัติแลว โดยไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบการแบงงานกั นทําตามโครงการยอยที่ กํา หนดไว ร วมรั บผิดชอบ
ดําเนินการตามที่กําหนดตามความรับผิดชอบของแตละคน/คณะ รวมติดตามและประเมินผล การติดตามโดยคณะทํางาน
ของโรงเรียนจากภาคประชาชน หรือชุมชน รวมแกปญหา คณะทํางานโครงการฯ และชุมชนไดรวมกันแกไข ทําใหปญหา
และอุปสรรคคลี่คลายลง และรวมชื่นชม การประสบผลสําเร็จนําไปสูการทํางานรวมกันอยางมีความสุขสงผลตอการผนึก
กําลังและเกิดความยั่งยืน
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ขอเสนอแนะการวิจัย
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กลาวไดวา การจัดการเรียนรูหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ การกัดเซาชายฝ ง เพื่อส งเสริมการมีสวนรวมและ
สรางความตระหนักของผูมีสวนไดสวนเสียตามวัตถุประสงคเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยกระบวนการเรียนรูใชสื่อ
วีดิทัศน สื่อแอปพลิเคชันใหผูเรีย นรูไดเห็นภาพ ไดมีการอภิปรายรวมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู กันระหวา งชุ มชนกับ
หนวยงานภาครัฐ ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุ ณวุฒิทางด านการบริหารจัดการชายฝง การศึกษาดูงานกลุมที่มีการจัดการ
กัดเซาะชายฝงที่ดี รวมถึงมีการออกแบบกิจกรรมรวมกันที่จะพัฒนาชุมชนอยางไร ผู เรียนรู พร อมกับชุมชนรวมกันทํ า
กิจกรรม รวมกันเปนรูปแบบการเรียนรูที่ดี และมีบางชุมชนมีกิจกรรมเกินเปาหมายที่ลวนนําไปสูความสําเร็จเชิงคุณภาพ
ของผู เรีย น นอกจากนี้ผูเรี ยนรู มีขอเสนอแนะเกี่ยวกั บ การพัฒนาดา นการจัดการเรียนรู ของหลั กสู ตร เชน ควรมีการ
สัมมนาผูจัดการเรียนรูใหมีความเขาใจกระบวนการและขั้นตอนการจัดการเรียนรูอยางถูกตอง โดยอาจจะใชเวลาในการ
อบรมและสัมมนาเพิ่มขึ้น การประสานงานระหวางสวนกลางและศูนยเรียนรู รวมถึงระหวางชุมชนดวยกันเอง เพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรูรวมกัน คณะผูวิจัยไดใหขอสังเกตวาการติดตามเยี่ยมใหกําลังใจผูเรียน ทําใหผูเรียนมีกําลังใจและมีความ
มั่นใจวาดําเนินการไดถูกตอง และควรมีหนวยงานหลัก เพื่อใหแตละชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันได

1. ขอเสนอแนะจากงานวิจยั
1.1 ควรมีหลักสูตรการบริหารจัดการชายฝงทะเลในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาดวย
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม
1.2 การออกแบบการเรียนรูผานสื่อแอปพลิเคชัน ควรคํานึงถึงปจจัยพื้นฐานของชุมชน เชน อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ ทักษะการใชงานสมารทโฟน และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่นๆ
2.2 การวิจัยและพัฒนาปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน
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ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือน
ศึกษากรณี พื้นที่หมู 2 บานขลอด ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
FACTORS AFFECTING MOTIVATION OF MUNICIPAL SOILD WASTE
SEPARATION OF HOUSEHOLDS A CASE STUDY OF MOO 2 BANKHOD
PHLU TA LUANG SATTAHIP CHON BURI

บทคัดยอ

พพ

คณากร พุมจันทร, วิสาขา ภูจินดา
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของพื้นที่หมูที่ 2 บานขลอด ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ศึกษาความรูความเขาใจ ทัศนคติ มาตรการ
รณรงค และประโยชนที่ ไดรับ จากการคัดแยกขยะ กลุมตัวอยา งที่ใช ศึกษา คื อ ประชาชนที่ อาศั ยอยู ใ นพื้ นที่ หมู ที่ 2
บานขลอด ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 330 ครัวเรือน โดยวิธีการเลือก ตัวอยางแบบโควตา
เปน สั ดสว น (Quota Selection) และการเลือ กตั วอย า งแบบบั ง เอิญ (Accidental Selection) ซึ่ งเก็ บ ข อ มู ลโดยใช
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย t-test, One-Way ANOVA (F-test) ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ Pearson’s Correlation ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
ผลการศึกษาพบวา สาเหตุที่ทําใหครัวเรือนและประชาชนมีการคัดแยกขยะ คือ ปญหาจากกลิ่นเหม็นของขยะ
อันตรายของขยะติดเชื้อ กับขยะมีพิษที่จะทําใหประชาชนสนใจในการคัดแยกขยะกันมากขึ้น เนื่องจากสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง และจากการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจ คือ ภูมิลําเนา การอบรมหรื อ
การสัมมนาดานสิ่งแวดลอม อายุ รายได อาชีพ ที่ระดับนัยสําคั ญทางสถิติ 0.05 สวนความรูความเขาใจ ทัศนคติและ
มาตรการรณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยของหนวยงานสวนทองถิ่นมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการคัดแยกขยะที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01
คําสําคัญ: คัดแยกขยะมูลฝอย, การอบรม/การสัมมนาดานสิ่งแวดลอม, ภูมิลําเนา, ขยะติดเชื้อ, ขยะมีพิษ, แรงจูงใจ

าลัย

Abstract

มห

าวิท
ย

The purposes of this study were to study knowledge and attitude toward MSW separation of
household in Moo.2 Bankhod Phlu Taluang Chon Buri, to investigate factors affecting the motivation of
MSW separation of household and to address guidelines for motivating household in MSW separation.
The samples used in the study were 330 households in Moo. 2 Bankhod Phlu Taluang Chon Buri
selected by using quota selection and accidental methods. The data was collected using a
questionnaire. Descriptive statistics used are frequency, percentage, and average and inferential
statistics used are t-test, F-test at the statistical significance level of 0.05 and Pearson’s correlation at
the statistical significance level of 0.01
The results showed the factors that affect the motivation for MSW separation were problems
from the foul, odor of waste, and dangers of infectious waste, toxic waste which continuously affected
the environment. For hypothesis testing, it was found that the factors that influence to motivation were
domicile, training or seminar on environment, age, income, career at the statistical significance level of
0.05, Knowledge, understanding and attitude on municipal MSW separation campaign measures have
relationship with MSW separation motivation at the statistical significance level of 0.01
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ในสภาวะที่ประเทศไทยกําลังพัฒนาเพื่อใหทัดเทียมตางประเทศรวมถึงการเรงพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยอยางตอเนื่องทุกๆ ป สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติถูกใชอยางตอเนื่องเพื่อสนองความตองการของประชากร
และอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งจากการพัฒนาและการใชทรัพยากรอยางตอเนื่องก็สงผลเสียใหกับสิ่งแวดลอม เนื่องดวย
การดํารงชีวิตของมนุษยนั้นมีกิจกรรมตางๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยกิจกรรมสวนใหญจะเกี่ยวของกับการอุปโภคบริโภคที่มี
ของเหลือและถูกทิ้งในรูปของขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งอยูตามขางถนน แมน้ํา ลําคลอง พื้นที่สาธารณะ สวนใหญจะเปนพวก
ใบไม ถุงพลาสติก เศษกระดาษ ของเหลือใช ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนสงผลตอคุณภาพชีวิตและสภาพความเปนอยูของประชาชน
ในประเทศ
ปญหาขยะมูลฝอย เปนปญหาสําคัญที่อยูคูสังคมไทยมายาวนาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อได
ศึกษาเปรียบเทียบกับหลายประเทศแลวพบวาแตละประเทศใหความสําคัญเกี่ยวกับปญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
อยางมาก เพราะเปนปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และมีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนทําใหมีการกําหนดกฎหมายและ
หนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะ พรอมทั้งกําหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอยางชัดเจน เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย
อยางมีประสิทธิภาพ
รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดเห็นความสําคัญของปญหาขยะมูลฝอยโดยใหทุกภาค
สว นตอ งรวมกันแกไขปญ หา โดยการกําหนดนโยบายและมาตรการตา งๆ และการประกาศให ข ยะมูลฝอยเป นวาระ
แหงชาติ โดยขับเคลื่อนผาน Roadmap พรอมทั้งใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเขามามีสวน
รวมในการดําเนินการตามหลักการ 3Rs การกํ าจัดขยะมูลฝอยแบบศู นยรวม และการมีสวนรวมของทุ กภาคส วนและ
ดําเนินการตามแผนปฎิบัติการ “ประเทศไทยไรขยะ” ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.
2559-2564 (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2562)
ดังนั้ นทั้งในสวนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมถึงองคกรอิ สระ ควรมีสวนรว มในการดํ าเนินการ
แกไ ขปญ หาขยะมู ลฝอย ลดหรือควบคุมจัดการปญหาขยะมูลฝอยใหลดนอยลงและหมดไปในที่ สุด ไมวา จะเป นการ
จัดเตรียมสิ่งจําเปนในการจัดการขยะมูลฝอย การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรื่องการปฏิบัติตามหลัก “3R” เพื่อพิชิตปญหา
ขยะมูลฝอย จึ งเปนประเด็นที่นา สนใจศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอแรงจูงในการคัดแยกขยะ ทํา ให ไดแนวทางเสริ มสร าง
แรงจูงใจของประชาชนในชุมชน และยังสามารถนํ าข อมูลนี้ เพื่อการกํ าหนดนโยบายสงเสริ มการคั ดแยกขยะภายใน
ครัวเรือนของประชาชนในชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในพื้นที่หมูที่ 2 บานขลอด ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ซึ่งก็มีปญหาดานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ และตองหาทางออกเพื่อแกไขใหชุมชนมีการจัดการขยะ
อยางยั่งยืน

าวิท
ย

วัตถุประสงคการศึกษา

1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจของประชาชน ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน
2. เพื่อเสนอแนวทางการสงเสริมแรงจูงใจของประชาชน ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

มห

1. การจัดการขยะดวยแนวคิด 3 Rs
หลักการ 3 ใช หรือ 3R ประกอบดวย ใชนอย (หรือลดการใช: Reduce) ใชซํา้ (Reuse) และใชแปรรูป (หรือ
แปรรูปใชใหม: Recycle) เพื่อจัดการขยะเปนวิธีงาย ๆ ที่ทําไดทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ปฏิบัติไดในชีวิตประจําวัน (สํานัก
จัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2561)
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1.1 ใชนอ ย หรือ ลดการใช (Reduce: R แรก) หมายถึง การลดปริ มาณการใชลงโดยใช เทา ที่จํ าเป น
หลีกเลี่ยงการใชอยางฟุมเฟอยเพื่อลดการสูญเปลาและลดปริมาณขยะใหมากที่สุด
1.2 ใชซํา้ (Reuse: R ที่สอง) หมายถึง การนําของเสียบรรจุภัณฑหรือวัสดุเหลือใชกลับมาใชอีกโดยไมผาน
ขบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ เชน การทําสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช
1.3 ใชแปรรูป หรือ แปรรูปใชใหม หรือ รีไซเคิล (Recycle: R ที่สาม) หมายถึง การนําขยะรีไซเคิล ของ
เสียบรรจุภัณฑหรือวัสดุเหลือใชมาแปรรูปเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตใหม เชน การนํากระปองอลูมิเนียมมาหลอม
เปนขาเทียม
2. แนวความคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจของมนุษย
แรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย อันเกิดจากความตองการ (Needs) พลังกดดัน
(Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งอาจจะเกิดมาตาม
ธรรมชาติหรือจากการเรียนรูก็ได แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเราทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้นๆ เองภายใน ไดแก ความรูสึก
ตองการ หรือขาดอะไรบางอยา ง จึงเปนพลังชักจูง หรือกระตุนให มนุษยประกอบกิจกรรม เพื่อทดแทนสิ่งที่ข าดหรื อ
ตองการนั้น (มูลนิธิวิกิมิเดีย องคกรไมแสวงหาผลกําไร, 2561)
2.1 ประเภทของแรงจูงใจ
นักจิตวิทยาไดแบงลักษณะของแรงจูงใจออกเปนประเภทใหญ ๆ ไดดังนี้ (มูลนิธิวิกิมิเดีย องคกรไม
แสวงหาผลกําไร, 2561)
1) กลุมที่1 แรงจูงใจฉับ พลัน (Aroused Motive) คือ แรงจู งใจที่กระตุนใหมนุษ ยแสดงพฤติกรรม
ออกมาทัน ที ทั นใด แรงจู ง ใจสะสม (Motivational Disposition หรื อ Latent Motive) คื อ แรงจู ง ใจที่ มี อ ยู แ ต ไ ม ไ ด
แสดงออกทันที จะคอยๆ เก็บสะสมไวรอการแสดงออกในเวลาใดเวลาหนึ่งตอ
2) กลุมที่ 2 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) คือ แรงจูงใจที่ไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งเราภายในตัว
ของบุคคลผูนั้น แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) คือ แรงจูงใจที่ไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งเราภายนอก
3) กลุมที่ 3 แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motive) คือ แรงจูงใจอันเนื่องมาจากความตองการที่เห็ น
พื้นฐานทางรางกาย เชน ความหิวโหย กระหายเหือด แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary Motive) คือ แรงจูงใจที่เปนผลตอ
เนื่องมาจากแรงจูงใจขั้นปฐมภูมิ
4) แรงจูง ใจภายในและภายนอก (Intrinsic and Extrinsic Motivation) นั ก จิ ต วิ ท ยาหลายท า น
ไมเห็นดวยกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่อธิบายพฤติกรรมดวยแรงจูงใจทางสรีระและแรงจูงใจ ทางจิตวิทยาโดยใชทฤษฎี
การลดแรงขับ เพราะมีความเชื่อวา พฤติกรรมบางอยางของมนุษยเกิดจากแรงจูงใจภายใน
5) แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจที่มาจากภายในตั วบุ คคล และเป นแรงขับที่ ทําให บุ คคลนั้ น
แสดงพฤติกรรมโดยไมหวังรางวัลหรือแรงเสริมภายนอก
จะเห็นไดวาแรงจูงใจนั้นเปนสิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย อันเกิ ดจากความตองการ (Needs)
พลังกดดัน (Drives) หรือความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งอาจจะ
เกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรูก็ได แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเราทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลและความตองการที่
ทําใหมนุษยมีพฤติกรรมที่แตกตางกันไป ตามสิ่งที่คาดหวังประมวลผลรวมกับประสบการณที่เคยไดรับมาตลอดชวงชีวิต
ซึ่งแรงจูงใจในแตละรูปแบบจะปรับเปลี่ยนใหมนุษยมีแรงจูงใจมากนอยตามเหตุเหมาะสมแหงความตองการ ในขณะนั้น
ความคาดหวังและกระบวนการตางๆ จะแสดงรูปแบบของแรงจูงใจใหเห็นในมุมมองที่ขึ้นอยูกับสภาวะ สภาพแวดลอม
และสิ่งกระตุน ใหเกิดพฤติกรรมนั้นที่ตรงตามความตองการของตนเองใหไดมากที่สุด

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

สุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบโควตาเปนสัดสวน และการเลือกตัวอยางแบบบังเอิญจาก 3 ชุมชน
เพื่อแจกแบบสอบถามจํานวน 330 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ พื้นที่ 1 ชุมชนตลาด จํานวน 500 ครัวเรือ น สุ ม
ตัวอยาง 115 ครัวเรือน พื้นที่ 2 ชุมชนหลัง อบต. 1,000 ครัวเรือน สุมตัวอยาง 150 ครัวเรือน พื้นที่ 3 ชุมชนศาลาแดง
811 ครั ว เรือน สุมตัวอยาง 65 ครัวเรือน โดยเลือก 1 ตัวอยาง ตอ 1 ครัว เรือน และนํ าขอมู ลที่ได จากแบบสอบถาม
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ครัวเรือนมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร และใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ในการวิเคราะห
ขอมูลตามสมมติฐานที่ไดกําหนดไว ในรูปแบบ สัดสวน คาความถี่ รอยละ และการกระจายขอมูล t-test และ F-test ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ Pearson’s Correlation ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01

กรอบแนวคิด
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รำไ

พพ

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- รายได
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- การอบรม/การสัมมนา
- ภูมลิ ําเนา

ปจจัยสงเสริม
- ความรูความเขาใจการคัดแยกขยะมูลฝอย
- ทัศนคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย
- ประโยชนท่ไี ดรับจากการคัดแยกขยะมูลฝอย
- มาตรการรณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ขององคการบริหารสวนตําบล พลูตาหลวง

สมมติฐานในการศึกษา

แรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนพื้นที่หมูที่ 2 บานขลอด
ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
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สมมติฐานที่ 1 ครัวเรือนที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา อาชีพ การอบรม/การ
สัมมนาและภูมิลําเนาที่แตกตาง มีแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนในชุมชน หมูที่ 2 บานขลอด ตําบล
พลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยมีความสัมพั นธตอแรงจูงใจในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยของครัวเรือนในชุมชน หมูที่ 2 บานขลอด ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยมีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ของครัวเรือนในชุมชน หมูที่ 2 บานขลอด ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สมมติฐานที่ 4 ประโยชนที่ไดรับจากการแยกขยะมูลฝอยมีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ของครัวเรือนในชุมชน หมูที่ 2 บานขลอด ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สมมติฐานที่ 5 มาตรการรณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง
มีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนในชุมชนหมู 2 บานขลอด ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากเอกสารและงานวิจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของ และตําราที่ไดศึกษา โดยกําหนดใหครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงค ตลอดจนกรอบแนวคิดที่
ใชในการศึกษา สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชการประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร โดยใช สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมานดังนี้ การทดสอบสมมติฐานที่ 1 จะใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) Independent Sample
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t-test, One-Way-ANOVA (F-test) และการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2, 3, 4, 5 ใช ก ารวิ เ คราะห แ บบ Pearson’s
correlation
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การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน พื้นที่หมูที่ 2 บานขลอด ตําบล
พลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงสาเหตุท่จี ะทําใหประชาชนในชุมชนมีแรงจูงใจใน
การคัดแยกขยะภายในครัวเรือน และศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจ ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน และเพื่อเสนอ
แนวทางการสงเสริมแรงจูงใจของประชาชนในการคัดแยกขยะ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสรุปดังนี้
1. ทัศนคติ สาเหตุและปจจัยที่จะทําใหครัวเรือนมีแรงจูงใจใน การคัดแยกขยะภายในครัวเรือน
จากการศึกษาในกลุมตัวอยาง จํานวน 330 ครัวเรือน รอยละ 100 เปนเพศหญิง รอยละ 59.1 มีอายุระหวาง
25-34 ป ตัวแทนครัวเรือนเกินกวาครึ่งหนึ่งเปนคนในพื้นที่ รอยละ 52.7 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา
รอยละ 30.6 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเปนสวนใหญ รอยละ 25.5 รองลงมาไมไดประกอบอาชีพซึ่งจะเปนแมบาน
และผูสูงอายุ รอยละ 21.2 และมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มากที่สุดถึงรอยละ 32.4 รองลงมาจะเปนพวกพนักงาน
บริษัท รายไดมากกวา 20,000 บาท รอยละ 29.7 ประชาชนกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญมีความรูความเขาใจการ
คัดแยกขยะตามประเภทของถังเปนอยางดี คาเฉลี่ย 0.89 และมีทัศนคติที่เห็นดวยกับการคัดแยกขยะวาเปนสิ่งที่ประชาชน
ตองปฏิบัติเปนกิจวัตรประจําวัน คะแนนเฉลี่ย 4.66 เพื่อใหงายตอการจัดการขยะ คะแนนเฉลี่ย 4.64 และชวยในการรักษา
สิ่งแวดลอม คะแนนเฉลี่ย 4.62 ทางดานประโยชนท่ไี ดรับจากการคัดแยกขยะพบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยวา การคัดแยก
ขยะกอใหเกิดประโยชน คะแนนเฉลี่ย 4.39 เนื่องจากชวยลดแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค กลิ่นเหม็นจากขยะและลดปริมาณ
ขยะในชุมชนใหนอยลง ประเด็นที่นาสนใจและเปนประเด็นเรงดวน พบวา กลุมตัวอยางรับทราบมาตรการรณรงคการ
คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพียงระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 0.67 สวนแรงจูงใจที่ประชาชนใหความสนใจ จะเปนใน
เรื่องของขยะที่มีพิษ ขยะอันตรายคาเฉลี่ย 0.92 มีแรงกระตุนใหกลุมตัวอยางเริ่มมีความตองการที่จะแนะนําการคัดแยก
ขยะ ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและคนในชุมชน ทําใหสภาพแวดลอมในชุมชนไมนาอยู รองลงมาคือ รายไดจากการ
ขายขยะรีไซเคิล คาเฉลี่ย 0.88 สวนในดานแรงจูงใจจากขอเสนอแนะที่มากสุด ก็คือ การมีสภาพแวดลอมที่และการลด
อันตรายจากขยะมีพิษรวมถึงเชื้อโรค หากมีการแยกขยะทุกครั้งกอนนําไปทิ้ง

าลัย

กราฟที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
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กราฟที่ 2 ทัศนคติ สาเหตุและปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือน
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และจากการศึกษาสาเหตุที่ทําใหประชาชนหรือครัวเรือนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน พื้นที่หมูที่ 2 บานขลอด
ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คือ จะเปนปญหาจากกลิ่นเหม็นของขยะอันตราย ขยะติดเชื้อและขยะมีพิษ
ที่จะทําใหประชาชนสนใจในการคัดแยกขยะกันมากขึ้น เนื่องจากสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง และจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยที่มีผลตอแรงจู งใจในการคัดแยกขยะ คื อ ภูมิลําเนา การอบรมหรือการสัมมนาดาน
สิ่งแวดลอม อายุ รายได อาชีพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และความรูความเขาใจ ประโยชน ทัศนคติและมาตรการ
รณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยของหนวยงานสวนทองถิ่นมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการตัดแยกขยะที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01
2. แนวทางการสงเสริมแรงจูงใจ
พบวา จากขอมูลกลุมตัวอยางภาพรวมเรื่อง มาตรการรณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยอยูในระดับปานกลาง และ
การแนะนําจากอาสาสมัคร หรือหนวยงานสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน เรื่องการคัดแยกขยะคะแนนนอยที่สุด คาเฉลี่ย 0.63
ซึ่งอยู ในระดับ ปานกลาง ดังนั้นหนว ยงานสวนทองถิ่น ตองมีการเพิ่มการประชาสั มพันธ เนนย้ํา สรา งโครงการหรื อ
กิจกรรมที่ชวยสงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนของประชาชน เชน ธนาคารขยะในชุมชน โครงการผูนําเขมแข็งตอสู
ปญหาขยะ ดวยการเปนตนแบบใหกับประชาชนในพื้นที่ สรางการมีสวนรวม ทั้งหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และ
รวมถึงการลงพื้นที่โดยเจาหนาที่ของหนว ยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสํารวจปญหาการคัดแยกขยะในชุมชน และรวมกันหา
แนวทางแกไขไปพรอมกับประชาชนในพื้นที่ ทําใหเกิดการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย อยางมีประสิทธิภาพ
สวนดานการอบรมใหความรูดานสิ่งแวดลอม ควรจัดใหมีวิทยากรผูชํานาญการหรือเจาหนาที่ส่ิงแวดลอม มาใหความรู
เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดการขยะอันตราย และขยะติดเชื้อหรือขยะมีพิษตางๆ ใหประชาชนดําเนินการจัดการไดอยาง
ถูกสุขลักษณะ รวมถึงมีการดําเนินการอยางตอเนื่องใหประชาชนในพื้นที่ และใหมีการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงหา
แนวทางแกไขหากยังไมเปนไปตามเปาหมายของโครงการ รวมถึงจัดใหมีการแขงขันกันในชุมชนเรื่องการคัดแยกขยะใน
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ครัวเรือน การประกาศรางวัลชุมชนดีเดนดานการจั ดการขยะมูลฝอย เพื่อกระตุนใหกลุมผู นํา และประชาชนในชุมชน
รวมมือกันคัดแยกขยะในครัวเรือนอยางตอเนื่อง และปญหาขยะจะลดลงไปในที่สุด
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จากการศึกษาพบวา การสรางแรงจูงใจใหกับประชาชนใหคัดแยกขยะภายในครัวเรือน หรือการคัดแยกตั้งแต
แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยนั้น โดยที่มีผลตอการคัดแยกขยะก็มีปจจัยบุคคลที่สําคัญ ไดแกเรื่อง อายุ อาชีพ รายได ภูมิลําเนา
การอบรมหรือการสัมมนาดานสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนนั้นมีความแตกตางทางดานปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจอยางเห็น
ไดชัดเจนในดานการปฏิบัติ แตในดานของความรูความเข าใจ ทัศนคติ และการทราบถึ งประโยชนของกลุมตั วอยางมี
ความเห็นดวยและยินดีในการคัดแยกขยะมูลฝอย พรอมเล็งเห็นประโยชนจากการคัดแยกขยะมูลฝอยอยางมาก เนื่องจาก
กลุมตัวอยางหว งใยในสภาพแวดลอมในชุมชน รวมถึงปญหาขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายและเชื้อโรคจากขยะ กลิ่นตางๆ
ที่ทําลายทัศนียภาพดานสิ่งแวดลอมในชุมชน และเปนเหตุที่ทําใหกลุมตัวอยางตองการที่จะแนะนําวิธีการคัดแยกขยะให
ตอกันในชุมชนของตนเอง แตทางดานมาตรการรณรงคจากการลงพื้นที่และขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยาง
รับทราบมาตรการรณรงค หรือโครงการที่ทางหนวยงานสวนทองถิ่นดําเนิ นการสนับ สนุนเพียงระดั บปานกลางเทานั้ น
แตก็แคเพียงกลุมประชาชนตางภูมิลําเนา ในสวนประชาชนพื้นที่ดั้งเดิมจะทราบเปนอยางดีถึงมาตรการตางๆ ของทาง
หนวยงานสวนทองถิ่น รวมถึงการใหความรวมมือที่จะคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตน เพื่อใหสภาพแวดลอมใน
ชุมชนมีสุขภาพที่ดแี ละยั่งยืน
1. ปจจัยสวนบุคคล
ประชาชนที่มปี จจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่แตกตางกัน
1.1 อายุ อาชีพ รายได
จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลในเรื่องของ อายุ อาชีพ รายได ที่แตกตางมีผลตอแรงจูงใจในการ
คัดแยกขยะที่มีแรงจูงใจแตกตางกันนั้น มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ บรรจง วิทยถาวรวงศ (2554) ไดศึกษาถึงปจจัย
ที่มีผลตอแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลาววา อายุที่แตกตางจะมีแรงจูงใจ
ในการแยกขยะครัวเรือนของบุคคลโดยสวนมากที่มีแรงจูงใจมีอายุระหวาง 36-40 ป ดานอาชีพมีความแตกตางกันกับ
แรงจูงใจในการแยกขยะในครัวเรือนจะเปนกลุมอาชีพพนั กงานบริษั ทซึ่งสอดคลองกั บ งานวิ จัยฉบับนี้ รายได ตอเดือน
มีความแตกตางกันกับแรงจูงใจในการคัดแยกขยะครัวเรือน ในเขตกรุงเทพมหานคร สุพิชฌาย ดูศรีเทพประทาน (2551)
ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบวา ป จจัยผลตอบแทน (รายได) มีผลกระทบต อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด และยศนันท ออนสันทัต (2560) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและ
ความพึงพอใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ระดับ 4 ดาว ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบวา พนักงานที่
มีอายุแตกตางกัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
1.2 ภูมิลําเนา การอบรม/การสัมมนา
จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลในเรื่องของภูมิลําเนาที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการคัดแยก
ขยะที่แตกตางกัน มีความสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติ มีศิริ (2559) ไดศึกษาเรื่องปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา มี 4 ปจจัย
ซึ่งปจจัยที่มีความสอดคลอง คือ ทุนทางสังคม พบวา การอาศัยอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลานาน ทําใหคนในชุมชนเกิด
จิตสํานึกสาธารณะและความรูสึกถึงความเปนเจาของ จึงไดสะทอนออกมาเปนการรวมแรงรวมใจในการจัดการปญหา
ขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นภายในชุมชนจนประสบผลสําเร็จ ซึ่งตรงกับ งานวิ จัยนี้ ในเรื่องภูมิลําเนาของกลุม
ตัวอยางกับแรงจูงใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ดวงพร โพธิ์สร (อางถึงใน พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2558) กลาววา
เทคนิคการจูงใจดวยการเพิ่มพูนความรู ความชํานาญในรูป แบบตางๆ (Knowledge enrichment) ชวยในการจู งใจ
พนักงาน เชน การสนับสนุนการศึกษาตอ การจัดโปรแกรมการฝกอบรม การจั ดวิ ทยากรมาบรรยาย การใหเขา รวม
กิจกรรมตางๆ ที่ทางหนวยงานอื่นจัด หรือการจัดประชุมกลุมเพื่อปอนขอมูลแกพนักงาน ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานใหมากขึ้น
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2. ปจจัยสวนสงเสริม
ปจจัยสงเสริมที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ในพื้นที่หมูที่ 2 บานขลอด ตําบลพลู
ตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2.1 ความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความรูความเขาใจมีความสัมพั นธกับแรงจูงใจในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน มีความสั มพันธกับ ทฤษฎี KAP เปนทฤษฎีที่ให ความสําคัญกับตัวแปร 3 ตัวแปร คือ ความรู (Knowledge)
ทัศนคติ (Attitude) และการยอมรับ ปฏิบั ติ (Practice) ของผูรับ สารอั นจะมีผลกระทบตา งๆ ตามมา ตามแนวคิ ดใน
กระบวนการสื่อสารเพื่อการโนมนาว ซึ่งเชื่อวาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติ กรรมจะมีลักษณะเปน
เส นตรง นั่ นคื อ ความรูจะนํา ไปสู การเปลี่ยนแปลงทั ศนคติ แ ละจะส งผลไปยั งการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมได ในที่ สุ ด
นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับแนวคิดในเรื่องของทัศนคติ กลาวคือ ทัศนคติเปนผลพวงจากการเรียนรูและการไดรับสื่อตางๆ
ผานประสบการณตรงหรือผานกระบวนการทางสังคม ก อใหเกิดความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่ งหนึ่ง และมี ผลต อการ
ตอบสนองสิ่งนั้น (ธัญญชล บุญยิ้ม อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2555)
2.2 มาตรการรณรงคของหนวยงานสวนทองถิ่น
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา มาตรการรณรงคของหนวยงานสวนทองถิ่นมีความสัมพันธกับแรงจูงใจ
ในการคัดแยกขยะในครัวเรือ น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บรรจง วิ ทยถาวรวงศ (2554) กลา วว า ป จจั ยด านการ
สงเสริมในการแยกขยะ ปจจัยขอกําหนดหรือกฎหมาย มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการคัดแยกขยะครัวเรือน ดานการ
สงเสริมการแยกขยะการปฏิบัติตามขอกําหนดหรือกฎหมายมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนในเขต
กรุงเทพมหานคร ทําใหยอมรับสมมติฐานที่ตั้งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3 ทัศนคติการคัดแยกขยะมูลฝอย
จากการทดสอบสมมติฐานทัศนคติการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการ
คัดแยกขยะในครัวเรือน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วารี ทิพยเนตร (2560) ไดศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
คนเจเนอเรชั่นวาย ที่ปฏิบัติง านในภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวั ดชลบุ รี พบว า แรงจู งใจในการปฏิ บั ติง านของคน
เจเนอเรชั่นวาย เกิดจาก 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซึ่งแรงจูงใจภายในที่สําคัญที่เปนแรงจูงใจใน
การทํางานของคนเจเนเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานในภาครัฐหรือทําใหคนเจเนเรชั่นวายยังอยากทํ างานในหนว ยงานภาครั ฐ
ตอไป คือ ดานทัศนคติสวนบุคคล และ Rosenberg (1960) ไดใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ โดยปกติสามารถ
นิยามวา เปนการจูงใจตอแนวโนมใน การตอบสนองอยางเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เกิดขึ้น
2.4 ประโยชนจากการคัดแยกขยะมูลฝอย
จากการทดสอบสมมติฐานประโยชนจากการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ชูชม อรพินทร (2555) ไดกลาวไวในแรงจูงใจในการทํางาน: ทฤษฎีและการประยุกต การจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพนั้น เปนทั้งศาสตรและศิลปะอยางหนึ่งที่ผูบริหารสามารถประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางานมาใชให
เหมาะสมกับ บุคคลและสถานการณตา งๆ ของหนวยงาน วิธีการปฏิบัติที่สามารถสงเสริมแรงจู งใจในการทํา งานของ
บุคลากรในองคกรการทํา งานมี หลายแนวทาง เชนการใชสิ่งจู งใจกับ ผลตอบแทนและรางวั ล เช น เงิ น ความมั่ นคง
ผลตอบแทน รางวัลตางๆ

ขอเสนอแนะ

มห

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ
การประชาสัมพันธ สื่อสารกับชุมชนใหรับทราบ นโยบาย มาตรการจัดการขยะมูลฝอยตองมี ความต อเนื่ อง
รวมทั้งการเขาถึงแหลงขอมูลตองสะดวกและรวดเร็ว มีการกระตุนสงเสริมโครงการสรางแรงจูงใจการคัดแยกขยะ การลง
พื้นที่ การเปนตัวอยางที่ดีใหประชาชน จัดกิจกรรม อบรม ใหความรูการจัดการขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ ใหประชาชน
ไดรับทราบถึงภัยตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวงถึงแนวเกณฑปฏิบัติอยา งที่ถูกสุขลักษณะ และการลงพื้นที่ติดตามผล
การปฏิบัติตามนโยบายอยางสม่ําเสมอ ในดานโครงการสงเสริมดานแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ ควรใหทั่วทุกพื้นที่ และ
ประเมินผลดานความสําเร็จ เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมกับชุมชน
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ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต
ควรมีการศึกษาความคุมคา ของการดําเนินการคัดแยกขยะกับผลที่ไ ดรับ และการศึกษาเรื่องผลกระทบของ
ประชากรแฝงในพื้นที่ที่สงผลกับการดําเนินนโยบายการคัดแยกขยะ ในดานการจัดขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็
ควรมีการศึกษาใหชัดเจนเชนกัน รว มถึงศึ กษาถึ งแนวเกณฑ การปฏิบั ติของกลุ มผูนํา ชุ ม ชนตอกระบวนการสนองต อ
นโยบายในแบบบูรณาการมากกวาการสนองรับใหเปนไปตามหนาที่ ศึกษาประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการคัดแยก
ขยะวาคุมคากับการดําเนินโครงการหรือไม
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของ
ผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง
Factors Affecting the Decisions to attend Thong Fah Pracharat Project of
the Entrepreneurs in Rayong Province
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ ปญหาและอุปสรรคในการ
เขารวม รวมทั้งจัดทําขอเสนอแนะในการเพิ่มจํานวนผูประกอบการใหเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application)
โดยวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson's Correlation Coefficient) จากการเก็บ
แบบสอบถามผูประกอบการที่เขารวมโครงการแบงตามอําเภอ จํานวน 95 ราย โดยเก็บขอมูลชวงระหวางเดือนสิงหาคม
ถึ ง เดือนธันวาคม 2561 ผลการศึกษาพบวา มี 3 ปจจัยที่ มีผลต อการตัดสิ นใจเขารวมโครงการธงฟ าประชารั ฐ (Mobile
Application) ได แก 1) ปจจัยทางดา นความพร อมและการใชเทคโนโลยี 2) ปจจั ยดานการดํ าเนิ นงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของ และ 3) ปจจัยดานผลประโยชน/ผลตอบแทนที่ผูประกอบการรานคา สวนปญหาและอุปสรรค พบวา 1) สัญญาณ
อินเทอรเน็ตที่ใชกับแอปพลิเคชั่น 2) กําหนดคุณสมบัติรานค า การประชาสัมพั นธ 3) ระบบการจัดเก็บภาษีเพิ่มหลั งใช
แอปพลิเคชั่น และ 4) จํานวนรานคาธงฟาประชารัฐมีมากเกินไป เปนปญหาสําคัญที่หนวยงานที่รับผิดชอบควรเขามา
แกไข และขอเสนอแนะในการเพิ่มจํานวนผูเขารวมโครงการ พบวา 1) ปจจัยความพรอมและการใชเทคโนโลยี อันดับแรก
ควรใหโทรศัพทมือถือ (Smart Phone) ที่มีประสิทธิภาพพรอมใชงานแอปพลิเคชั่นและจัดอบรมการใชงาน 2) ปจจัยดาน
การดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของอันดับแรก คือ ความรวดเร็วของการไดรับรายได เนื่องจากผูประกอบการรานคา
ใชเงินหมุนเวียนแบบวันตอวัน และ 3) ปจจัยดานผลประโยชน/ผลตอบแทนที่ผปู ระกอบการรานคาไดรับอันดับแรก คือ
กลุมลูกคาที่เพิ่มขึ้น โดยหนวยงานที่รับผิดชอบควรประชาสัมพันธ จุดของรานคา ที่ใหบริการรับ บัตรสวัสดิการแหงรั ฐ
ในการชําระเงินแทนเงินสด ซึ่งการศึกษาขางตนหวังเพื่อแกปญหาจํานวนผูประกอบการรานคาที่เขารวมโครงการธงฟา
ประชารัฐ (Mobile Application) ที่มีจํานวนนอย ใหมจี ํานวนเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: โครงการธงฟาประชารัฐ, การตัดสินใจเขารวม, ผูประกอบการรานคา, ระยอง

Abstract

มห

าวิท
ย

The purposes of this research were to study factors affecting the decision to attend the project,
problems and obstacles in attending, and the suggestions for increasing the entrepreneurs to join Thong
Fah Pracharat Project (Mobile Application). The sample in this research were 95 entrepreneurs separated
by district. Data collection was carried out from August to December, 2018 by using a questionnaire.
The survey data were analyzed by using descriptive statistics, Pearson's Product Moment Correlation
Coefficient. The research revealed that three factors affecting the decisions to attend the project Thong
Fah Pracharat (Mobile Application) are: 1 ) readiness and using technology, 2) operations of relevant
department, and 3) benefits/compensations that the entrepreneurs receives. As for problems and
obstacles in attending the project are: the internet signal used with application, 2) the qualifications of
the store, 3) tax collection system after using application, and 4) too many Thong Fah Pracharat stores
which were significant problems that the agencies should solve. Moreover, the suggestions for increasing
the entrepreneurs were as follows: 1) Factor for readiness and using technology were providing the
efficient smart phone with application and training to use. 2 ) Factor for operations of relevant
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department was improving the speed of earning income because the entrepreneurs use revolving
financial methods. 3) Factor for benefits/ compensations for the entrepreneurs was a growing of
customers that accept government we[fare cards. The purports of this study were to solve the problems
and increase the number of Thong Fah Pracharat Project's entrepreneurs.
Keywords: Thong Fah Pracharat project, Decisions to attend, Store operators, Rayong
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พพ

ความยากจนนับ เปนปญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกตางใหความสําคัญ เนื่องจากความยากจนมีโอกาสก อใหเกิด
ปญหาอื่นๆ ตามมามากมาย ไมวาจะเปนปญหาครอบครัว ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ปญหาความเหลื่อมล้ํา
ตลอดจนปญหาคุณภาพประชากรและการพัฒนาประเทศ สําหรับประเทศไทยรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยตางพยายามแกปญหา
ความยากจน โดยไดบรรจุเขาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 เปนตนมา รวมทั้งทุมงบประมาณในแต
ละปเพื่อแกปญหาเปนเงินจํานวนมาก แตก็เปนเรื่องยากที่ความยากจนจะหมดไปจากสังคมไทย เนื่องจากยังมีคนจนกลุม
หนึ่งที่ขาดโอกาสที่จะเขาถึงปจจัยการผลิตและถูกเอาเปรียบ ซึ่งจะทําใหคนจนกลุมดังกลาวยังคงจนเรื้อรังตอไป อีกทั้ง
ยังคงมีป ญหาการกระจายรายได ความไมเท าเทียมกั นของคนในสังคม และปญหาหนี้สินอีกดวย (สํานักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, ม.ม.ป.) ซึ่งปญหาเหลานี้ยังสงผลกระทบตอโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาของประเทศสูมาตรฐานสากล และ
เปนสาเหตุสําคัญที่ไมกอใหเกิดการพัฒนา จนกระทั่งมีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ที่มีเปาหมายรวมตามขอ 3.2.2 วา ความเหลื่อมล้ําทางรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก
มีความเขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรการประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยาง
ทั่วถึงเปนธรรม (สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) ซึ่งเปนการตั้งเปาหมายเพื่อแกปญหา
ความยากจนของประชากรในประเทศ รวมทั้งนายกรั ฐมนตรี พลตํ า รวจเอกประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา ไดม อบโครงการ
ประชารัฐ สวัสดิการกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหกับ หนวยที่เกี่ยวของ สืบเนื่ องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชยเปนผูดําเนินการและหาแนว
ทางการแกปญหารวมกันตามนโยบายดังกลาว ซี่งกระทรวงการคลังเปดใหประชาชนผูมีรายไดนอยลงทะเบียนเขารวม
โครงการประชารัฐสวัสดิการ (การใหความชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ) มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ของการจัดสวัสดิการและการชวยเหลือภาครัฐ ซึ่งเป นโครงการชวยเหลือการลดคาใช จายในการซื้อสินคาอุ ปโภคบริ โภค
พื้นฐานใหกับผูมีรายไดนอยที่มีคุณ สมบัติตามโครงการกํ าหนด โดยผูเข ารวมโครงการจะได รับ บัตรสวั สดิ การแห งรัฐที่
ในบัตรมีวงเงิน 200-300 บาท/เดือน ไวสําหรับรูดซื้อสินคาอุปโภคบริโภคพื้นฐานจากรานคาธงฟาประชารัฐ รานโชหวย
และรานคาชุมชน หรือรานคาตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด (สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2561) ซึ่ง
รานคาธงฟาประชารัฐเปนแนวทางที่กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย จัดขึ้นเพื่อลดภาระคาครองชีพ และเพิ่มทางเลือก
ให ป ระชาชนไดเลือ กซื้อ สิ นค าในราคาที่ เป นธรรม อีกทั้ง เปนกลไกสํา คั ญ ของโครงการบั ตรสวั สดิ การแห งรัฐอีกด ว ย
(กรมการคาภายใน, 2560) โดยกระทรวงพาณิชยทําหนา ที่รับสมัครรานคา ธงฟา ประชารัฐหรือจุ ดจํ าหนายสิ นคาและ
บริการ ที่กําหนดใหใชวิธีการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (EDC) รานคาที่สมัครเขารวมโครงการไดรับการวางเครื่อง EDC
แลวจํานวน 30,460 เครื่อง ทั่วประเทศในป 2560 (ศูนยขอมูลขาวสืบสวนสิทธิพลเมือง, 2560) และมีผูถือบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐมากถึง 11.4 ลานคน (บางกอก มิเดีย แอนดดารดคลาสติ้ง, 2561) จากขอมูลจํานวนเครื่องที่นอยกวาจํานวนผูถือ
บัตรหลายเทาตัว จึงสงผลใหเกิดปญหาความไมเพียงพอของรานคาและเครื่องรูดบัตรที่ใชชําระเงินในการซื้อสินคา อีกทั้ง
ยังกอปญหาในการลดทางเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภคพื้นฐานแกผูถือบัตร ซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
ประชารัฐสวัสดิการ รวมทั้งวัตถุประสงคข องรานคาธงฟาประชารัฐ ขอ 2. ที่วา การเพิ่มรายไดใหกับผูประกอบการใน
ทองถิ่น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากใหมีความมั่นคง ยั่งยืน (กรมการคาภายใน, 2560) จากป ญหาที่เกิ ดขึ้นทําให
ไมไดผลตามวัตถุประสงคแทจริง ทางกระทรวงพาณิชยและกระทรวงการคลังจึงรวมกันปรับปรุงโครงการใหตอบโจทยผูถือ
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ และผูประกอบการรานคาธงฟาประชารัฐมากที่สุด โดยการเพิ่มแอพพลิเคชั่น (ถุงเงินประชารัฐ) ใน
การชําระเงินซื้อสินคาประเภท หมู ไก เนื้อ อาหารทะเล รานอาหารตามสั่ง และรานคาปลีกรายยอยตางๆ ซึ่งเปนการเพิ่ม
ทางเลือกในการบริโภคใหกับผูถือบัตร และชวยเสริมสรางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล
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เนื่องจากผูวิจัยเห็นปญหาการรับสมัครเขารวมโครงการรานคาธงฟา ประชารั ฐ จากผูประกอบการรานคาใน
ตลาดสด ซึ่งผูประกอบการรานคาปฏิเสธการเขารวมโครงการดวยเหตุผลหลายประการ ไมวาจะเปนความยุงยากในใชงาน
แอพพลิ เคชั่ น ขั้นตอนการสมัครทํา ใหผูป ระกอบการมีความรูสึกว าเปนป ญหามากกว าเกิ ดประโยชน ดังนั้ น ถ า หาก
ผูประกอบการรานคาในตลาดสดเขารวมโครงการนอยราย ก็จะเปนการลดทางเลือกในการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคของผู
ถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาป จจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง เพื่อนํามาเปน
แนวทางในแกปญหาใหตอบโจทยผูประกอบการรานคา และชวยสงเสริมใหโครงการสวัสดิการแหงรัฐเกิดประโยชนสูงสุด

วัตถุประสงคของการวิจัย

กรอบแนวคิด

ราช
ภัฏ
รำไ

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application)
ของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application)
ของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการ
รานคาในจังหวัดระยองมีปจจัยที่เปนตัวแปรอิสระทั้ง 4 ดาน และตัวแปรตาม ดังกรอบแนวคิด
ปจจัยดานบุคคล
- เพศ - รายได

- อายุ

- ประเภทรานคา

- ระดับการศึกษา

าลัย

ปจจัยดานความพรอมและการใชเทคโนโลยี
- รูปแบบโทรศัพทท่ีใช(Smart Phone)
- ทักษะการใชโทรศัพทมือถือ
- การรับรูและเขาใจเทคโนโลยีธนาคารออนไลน (Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ)
- ขั้นตอนการใชงาน Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ
- ความเสถียรภาพของApplication
- ความพรอมของสัญญาณอินเทอรเน็ต 3G, 4G

การตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟา
ประชารัฐ (Mobile Application)

าวิท
ย

ปจจัยดานการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
- การประชาสัมพันธโครงการธงฟาประชารัฐ
- ขั้นตอนการสมัครเขารวมโครงการรานคาธงฟาประชารัฐ
- ระยะเวลาในการดําเนินการสมัครเขารวมโครงการรานคาธงฟาประชารัฐ
- คาใชจายในการดําเนินงาน
- ความรวดเร็วในการรับรายได

ปจจัยดานประโยชน/ผลตอบแทนที่ผูประกอบการรานคาจะไดรับ
- รายไดเพิ่มขึ้น
าเพิ่มขึจ้นัย
วิ-ธกลุ
ีดํามเนิลูกนคการวิ
- ชองทางการเพิ่มขึ้น
ปญหาและอุ
ปสรรคในการเข
ารวมโครงการร
ประชากรที
่ใชในการวิ
จัย านคาธงฟาประชารัฐ(Mobile Application)

มห

เก็ บข อมู ลจากผู ประกอบการร านคาในพื้นที่ จังหวั ดระยองที่ เข าร วมโครงการร านค าธงฟ าประชารั ฐ (Mobile
Application) ในแต ล ะอํ า เภอ ด ว ยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบมีจุ ดมุ ง หมายหรือ การเลื อ กแบบจํ า เพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) ใหตรงตามหลักเกณฑหรือจุดมุงหมายของผูวิจัย (กิตติยา อริยา, 2558) ดังนี้ 1) อําเภอเขาชะเมา จํานวน 5
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รานคา 2) อําเภอเมืองระยอง จํานวน 48 รานคา 3) อําเภอแกลง จํานวน 9 รานคา 4) อําเภอนิ คมพัฒนา จํา นวน 4
รานคา 5) อําเภอบานคาย จํานวน 10 รานคา 6) อําเภอบานฉาง จํานวน 6 รานค า 7) อําเภอปลวกแดง จํานวน 11
รานคา และ 8) อําเภอวังจันทร จํานวน 2 รานคา รวมทั้งสิ้นจํานวน 95 รานคา
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามทั้งปลายเปดและปลายปดเปนเครื่องในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง แบงออกเปน 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบ
แบบสอบถามกรอก ประกอบดวย อายุ รายได และแบบสอบถามปลายปด แบบมีหลายตัวเลื อก (Multiple Choice
Questions) ลักษณะของคําถามเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) ประกอบไปดวย เพศ ระดับการศึกษา ประเภท
รานคา
ตอนที่ 2 คํา ถามเกี่ ยวกั บ ปจ จั ยด านตา งๆ ที่ มีผ ลต อ การสมั ครเข า ร วมโครงการธงฟ า ประชารั ฐ (Mobile
Application) คือ
1) ปจจัยดานความพรอมและการใช เทคโนโลยี ประกอบด วย รูป แบบโทรศั พ ทที่ ใช (Smart Phone)
ทักษะการใชโทรศัพ ท มือถือ การรับรูและเขาใจเทคโนโลยีธนาคารออนไลน (Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ)
ขั้ นตอนการใช งาน Mobile Application ถุ งเงิน ประชารัฐ ความเสถียรภาพของ Application และความพร อ มของ
สัญญาณอินเทอรเน็ต 3G, 4G
2) ปจจัยดานการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย การประชาสัมพันธโครงการธงฟ า
ประชารัฐ ขั้นตอนการสมัครเขารวมโครงการรานคาธงฟาประชารัฐ ระยะเวลาในการดําเนินการสมัครเขารวมโครงการ
รานคาธงฟาประชารัฐ คาใชจายในการดําเนินงาน และความรวดเร็วในการรับรายได
3) ปจจัยดานผลประโยชน/ผลตอบแทนที่ผูประกอบการรานคาไดรับ ประกอบดวย รายไดเพิ่มขึ้น กลุม
ลูกคาเพิ่มขึ้น และชองทางการขายเพิ่มขึ้น
ตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการเขารวมโครงการรานคาธงฟาประชารัฐ
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ในการวิ จัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหและประมวลผลงานวิจั ยด วยโปรแกรมสําเร็ จรูป ทางสถิติเพื่ อ การวิ จัยทาง
สังคมศาสตร ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชสถิติเชิงพรรณนาสําหรับอธิบายผลของแบบสอบถาม
ตัวแปรดานคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทรานคา ไดแก คาเฉลี่ย และ
คารอยละ
2. การวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชการวัดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันหรือสหสัมพันธ
อยางงาย (Simple Correlation) ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยดานการสื่อสารประชาสัมพันธและ
เขาถึงเทคโนโลยี ปจจัยดานการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ และปจจัยดานประโยชน/ผลตอบแทนที่ผูประกอบการ
รานคาไดรับ คาสหสัมพันธเพียรสัน (r) มีเกณฑการพิจารณา คือ 1) คา r เปนบวก หรือเขาใกล 1 หมายถึง ตัวแปร X
และ Y มีความสัมพันธกันมากในเชิงเสน และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 2) ถา r เปนลบ หรือมีคาใกล -1 หมายถึง
มีความสัมพันธกันมากในเชิงเสน แตทิศทางตรงกันขามกัน 3) ถา r มีคาใกลศูนยแสดงวา X กับ Y มีความสัมพันธกันนอย
และ 4) ถา r = 0 แสดงวา X กับ Y ไมมีความสัมพันธกันเลย ซึ่งคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาดังนี้
คาตั้งแต 0.00 ถึง 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับนอยที่สุด
คาตั้งแต 0.21 ถึง 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับนอย
คาตั้งแต 0.41 ถึง 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
คาตั้งแต 0.61 ถึง 0.80 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับมาก
คาตั้งแต 0.81 ถึง 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับมากที่สุด
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ผลการวิจัยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการ
รานคาในจังหวัดระยอง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 55.79 มีอายุระหวาง 26-53 ป
คิดเป นร อยละ 44.21 มีรายไดเฉลี่ยมากที่ สุด คือ รายได 5,001-20,000 บาท/เดื อน คิดเป นร อยละ 46.32 มี ระดับ
การศึกษาอยูในระดั บมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป นรอ ยละ 38.39 และประกอบกิ จการร านค าทั่ วไป คิ ดเป น
รอยละ 75.79
สวนระดับความคิดเห็นของผูประกอบการตอปจจัยดานตางๆ มีดังนี้ 1) ดานความพรอมและการใชเทคโนโลยี
พบวา ผูป ระกอบการมี ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานความพรอมและการใชเทคโนโลยีในภาพรวมอยูในระดับมาก
(ค าเฉลี่ ย 3.97) เมื่อ พิจ ารณาในรายละเอี ยด พบว า ผู ป ระกอบการมี ระดั บความคิด เห็ นต อ ความพร อ มและการใช
เทคโนโลยีดานทักษะการใชโ ทรศัพทมือถือ ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.05) รองลงมาคือ รูปแบบการใช โทรศัพทมือถื อ
(Smart Phone) มี ผลในระดับ มาก (คา เฉลี่ย 4.02) และการรั บ รู และการเข า ใจเทคโนโลยี อ อนไลน มีผลระดั บมาก
(คาเฉลี่ย 3.98) 2) ปจจัยดานการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ พบวา ผูประกอบการมีระดับความคิดเห็นตอปจจัย
ดานการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.70) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบวา ผูป ระกอบการมี ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานการดํ าเนินการดําเนินงานของหน วยงานที่เกี่ ยวของ ด านการ
ประชาสัมพันธโครงการธงฟาประชารัฐมีผลในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.81) รองลงมาคือ ขั้นตอนการสมัครเขารวมโครงการ
รานคาธงฟาประชารัฐ มีผลในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.76) และคาใชจายในการดําเนินงาน มีผลระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.67)
3) ปจจัยดานผลประโยชน/ผลตอบแทนที่ผูประกอบการรานคาไดรับ พบวา ผูประกอบการมีระดับความคิดเห็นตอปจจัย
ดานผลประโยชน/ผลตอบแทนที่ผปู ระกอบการรานคาไดรับในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.97) เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา ผูประกอบมีระดับความคิดเห็นตอผลประโยชน/ผลตอบแทนที่ผูประกอบการรานคาไดรับ ดานรายได
เพิ่มขึ้นหลังการเขารวมโครงการ มีผลในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.81) รองลงมาคือ ชองทางการขายเพิ่มขึ้น มีผลในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 3.79) และกลุมลูกคาเพิ่มขึ้น มีผลในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.78) ตามลําดับ
ในการหาความสัมพันธระหวางปจจั ยดานตางๆ กั บการตัดสินใจเขา รวมโครงการธงฟ าประชารั ฐ (Mobile
Application) ของผู ป ระกอบการร า นคา ในจั ง หวั ด ระยอง โดยใช ก ารวิ เ คราะห ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พั น ธ เพี ย ร สั น
(Pearson’s Correlation Coefficient) นั้นจะนําเสนอตามวัตถุประสงคเปน 3 สวน ดังนี้
1. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟาประชารั ฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการ
รานคา
ปจจั ยที่ ผลต อการตั ดสิ นใจเขารวมโครงการโดยการวิ เคราะห คาสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ เพี ยร สัน (Pearson’s
Correlation Coefficient) มีดังนี
ตอนที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคคลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ
จากการศึกษาพบวา คา r = - 0.273 และมีคา P-Value = 0.007 นั่นหมายความวา ปจจัยดานบุคคลโดยรวม
มีความสัมพันธทิศทางตรงกันขา มกับการตัดสินใจเขารวมโครงการ (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ระดับ นอย เมื่ อ
พิจารณาเปนรายปจจั ย พบวา รายไดและอายุมีคา r = - 0.29 และ - 0.398 มีคา P-Value = 0.000 สรุปคือ ทั้งสอง
ปจจัยมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมโครงการทิศทางตรงกันขาม (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ในระดับนอย
สวนเพศ ประเภทรานคา และระดับการศึกษามีคา r = 0.132, - 0.153 และ - 0.186 ตามลําดั บ และไดคา P-value
= 0.202, 0.139 และ 0.072 สรุปคือ ทั้งสามปจจัยไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมโครงการ (ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05) ในระดับนอยที่สุด (ดังตารางที่ 1)
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r
0.132
- 0.398**
- 0.290**
- 0.186
- 0.153
- 0.273**

P
0.202
0.000
0.000
0.072
0.139
0.007
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1. เพศ
2. อายุ
3. รายได
4. ระดับการศึกษา
5. ประเภทรานคา
รวมทั้งสิ้น
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความสําเร็จ
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานบุคคลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ
(Mobile Application) ของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้
1. ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานความพรอมและการใชเทคโนโลยีตอการตัดสินใจเขารวม ผลการวิเคราะห
พบวา คา r = 0.669 และคา P-value = 0.000 นั่นคือ ความพรอมและการใชเทคโนโลยีโดยรวม มีความสัมพันธตอ การ
ตัดสินใจเขารวมโครงการ (ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัยพบวา รูปแบบโทรศัพท
ที่ใช (Smart Phone) ขั้นตอนความเสถียรภาพของ Application ความพรอมของสัญ ญาณอินเทอรเน็ต 3G, 4G และ
ขั้นตอนการใชงาน Application มีคา r = 0.663, 0.663, 0.622, 0.618 ตามลําดับ และไดคา P-value = 0.000 ในทุก
ปจจัย สรุปคือ ทั้งสี่ปจจัยมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ในระดับมาก
สวนการรับรูและเขาใจเทคโนโลยีธนาคารออนไลน มีคา r = 0.595 และคา P-Value = 0.000 ผลสรุปคือ การรับรูและ
เขาใจเทคโนโลยีธนาคารออนไลนมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ใน
ระดับปานกลาง และทักษะการใชโทรศัพทมือถือไดคา r = 0.390 และไดคา P-Value = 0.000 ผลสรุปคือ ทักษะการใช
โทรศัพทมือถือมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ในระดับนอย (ดังตาราง
ที่ 2)

าลัย

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานความพรอมและการใชเทคโนโลยีกับการตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟ า
ประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง
ความสําเร็จ

ปจจัยทางดานความพรอมและ
การใชเทคโนโลยี
1. รูปแบบโทรศัพทที่ใช (Smart Phone)
2. ทักษะการใชโทรศัพทมือถือ
3. การรับรูและการเขาใจเทคโนโลยีธนาคารออนไลน
4. ขั้นตอนการใชงาน Mobile Application
5. ความเสถียรภาพของ Application
6. ความพรอมของสัญญาณอินเทอรเน็ต 3G, 4G
รวมทั้งสิ้น
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

มห

าวิท
ย

r
0.663**
0.390**
0.595**
0.618**
0.663**
0.622**
0.699**

P
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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2. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการดําเนินการของหน วยงานที่เกี่ยวของตอการตั ดสิ นใจเขารวม ผลการ
วิเคราะห พบวา คา r = 0.663 และคา P-Value = 0.000 นั่นคือ ปจจัยดานการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยรวมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายปจจัยพบวา ความรวดเร็วในการรับรายไดมีคา r= 0.666 และคา P-value = 0.000 สรุปคือ ความรวดเร็วในการรับ
รายไดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ในระดับมาก สวนระยะเวลาใน
การสมัครเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ คาใชจายในการดําเนินการ การประชาสัมพันธโครงการธงฟาประชารัฐ และ
ขั้นตอนการสมัครเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐมีคา r = 0.594, 0.589, 0.563, 0.539 ตามลําดับ และคา P-value =
0.000 ทุกปจจัย ผลสรุปคือ ทั้งสี่ปจจัยมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขารวม (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ในระดับ
ปานกลาง (ดังตารางที่ 3)

ราช
ภัฏ
รำไ

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ
ธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง
ความสําเร็จ

ปจจัยทางดานดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ

r
0.563**
0.539**
0.594**
0.589**
0.666**
0.663**

1. การประชาสัมพันธโครงการธงฟาประชารัฐ
2. ขั้นตอนการสมัครเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ
3. ระยะเวลาในการสมัครเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ
4. คาใชจายในการดําเนินการ
5. ความรวดเร็วในการรับรายได
รวมทั้งสิ้น
** มีความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

P
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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3. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลประโยชน/ผลตอบแทนที่ผูประกอบการรานค าได รับ ตอการตัดสินใจ
เขารวม ผลการวิเคราะหพบวา คา r = 0.723 และคา P-Value = 0.000 นั่นคือ ปจจัยดานผลประโยชน/ผลตอบแทนที่
ผูประกอบการรานคาไดรับโดยรวมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขารวม (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมลูกคาที่เพิ่มขึ้น และชองทางการขายเพิ่มขึ้นรายไดเพิ่มขึ้นหลังการเขารวมโครงการ
มีคา r = 0.690, 0.637, 0.617 ตามลําดับ และไดคา P-value = 0.000 ทุกปจจัย สรุปคือ ทั้งสามปจจัยมีความสัมพันธ
ตอการตัดสินใจเขารวม (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ในระดับมาก (ดังตารางที่ 4)

าวิท
ย

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลประโยชน/ผลตอบแทนที่ผูประกอบการรานคาไดรับตอการตัดสินใจ
เขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง
ความสําเร็จ

มห

ปจจัยทางดานการไดผลประโยชน/ผลตอบแทน
ที่ผูประกอบการไดรับ
1. รายไดเพิ่มขึ้นหลังการเขารวมโครงการ
2. กลุมลูกคาที่เพิ่มขึ้น
3. ชองทางการขายเพิ่มขึ้น
รวมทั้งสิ้น
** มีความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

r
0.617**
0.690**
0.637**
0.723**

P
0.000
0.000
0.000
0.000
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ปญหาและอุปสรรคในการเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการ

รรณ
ี

รานคา

ปญหาและอุปสรรคและแนวทางในการแกไขการเขารวมโครงการของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง
พบวา

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

2.1 สัญญาณอินเทอรเน็ตที่ใชกับแอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ (Mobile Application) ไมเสถียรหรืออาจ
เกิดความผิดพลาดจากธนาคารเอง ควรปรับปรุงสัญญาณอินเทอรเน็ตและแอปพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทยใหมีความ
เสถียรและขัดของนอยที่สุด
2.2 รานคาที่เขารวมโครงการควรเปนรานคาขายปลีกทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบควรกําหนดคุณสมบัติ
รานคาที่เขารวมใหชัดเจน และตองไมเอื้ออํานวยประโยชนแกผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง
2.3 ควรมีการประชาสัมพันธการใชงานแอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหประชาชนทั่วไป
ทราบข าวเกี่ ย วกั บ การใชง าน โดยอาจทํ า เป นรถประชาสั มพั นธ ทั่ว หมู บา นและบริ เวณตลาด หรื อ ทํ า แผ น ป า ยติ ด
ประชาสัมพันธตามตลาดสด
2.4 ควรปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเพิ่มหลังการใชแอปพลิเคชั่นถุงเงินใหไดมาตรฐาน โดยหนวยงานที่
รับผิดชอบควรแจงใหผูประกอบการรานคาทราบกอนตัดสินใจเขารวมโครงการ รวมทั้งชี้แจงอัตราการคิดและเก็บภาษี
เพิ่มเติม
2.5 จํานวนรานคาธงฟาประชารัฐมีมากเกินไป ควรกําหนดปริมาณในแตละหมูบานใหชัดเจน และมีมาตรฐาน
จากปญหาและอุปสรรคในการเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการรานคา
ทําใหไดขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของดังนี้
1. ปจจัยความพรอมและการใชเทคโนโลยี มีทั้งหมด 3 อันดับ ไดแก อันดั บแรก ใหโทรศั พท มือถื อ (Smart
Phone) ที่มีประสิทธิภาพพรอมใชงานแอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐแกผูประกอบการรานคาที่ไดเขารวมโครงการแลว
พรอมจัดอบรมการใชงานโทรศัพทมือถือและแอปพลิชั่น เพื่ออํานวนความสะดวกใหแกผูประกอบการและประชาชนที่ใช
บริการ อันดับที่ 2 ความพรอมของสัญญาณอิ นเทอรเน็ ต 3G, 4G หนว ยงานที่รับ ผิดชอบควรทํา สั ญญาการเชื่ อมต อ
อิน เทอรเน็ตกับ เครือขา ยที่ มีความพรอ มตอ การให บ ริการ และอันดั บ ที่ 3 ขั้นตอนการใช ง าน Mobile Application
กระทรวงการคลังควรทําขอตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยใหพัฒนา Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ และมีขั้นตอน
ที่นอยลง
2. ปจจัยดานการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ มีทั้งหมด 3 อันดับ ไดแก อันดับแรก ความรวดเร็วของ
การไดรับรายได เนื่องจากผูประกอบการรานคาใชเงินหมุนเวียนแบบวันตอวัน หากระบบการโอนเงินเขาบัญชีลาชา จะ
สงผลใหผูประกอบการคิดวาไมคุมคาในการสมัครเขารวมโครงการ อันดับที่ 2 ระยะเวลาในการสมัครเขารวมโครงการ
ควรลดขั้นตอนการตรวจสอบใหเปนหนา ที่ข องกระทรวงพาณิชยเพียงผูเดียวที่สามารถทํ าไดครบทุกขั้ นตอน เพื่ อลด
ระยะเวลาในการรอยืนยันการสมัคร และอันดับที่ 3 คาใชจายในการดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบควรเปดการรับ
สมัครแบบออนไลนอีกชองทางหนึ่ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและไมยุงยาก
3. ปจจัยดานผลประโยชน/ผลตอบแทนที่ผปู ระกอบการรานคาไดรับ มีทั้งหมด 3 อันดับ ไดแก อันดับแรก กลุม
ลูกคาที่เพิ่มขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบควรประชาสัมพันธจุดของรานคา ที่ใหบริการรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐในการชําระ
เงินแทนเงินสด อันดับที่ 2 ชองทางการขายที่เพิ่มขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบควรพัฒนาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นให
มีความเสถียรภาพและงายตอการใชงานไดจริง และอันดับที่ 3 รายไดเพิ่มขึ้นหลังการเขารวมโครงการ โดยการลดอัตรา
คาธรรมเนียมเบิก-ถอนเงินจากธนาคาร หรือลดอัตราภาษีที่ไดจากการใหบริการชําระเงินผานแอปพลิเคชั่น เพื่อเปนการ
เอื้ออํานวยตอผูถือบัตรและผูประกอบการรูสึกคุมคาในการสมัครเขารวมโครงการ
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สรุปผลและอภิปรายผล

ขอเสนอแนะการวิจัย
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จากผลการวิเคราะห พบวา 1) ปจจัยดานความพรอมและการใชเทคโนโลยี จํ าเปนตองอาศั ยปจจัยทางดาน
เทคโนโลยี ไมวาจะเปนทักษะการใชงานโทรศัพทมือถือ สัญญาณอินเทอรเน็ตที่มีความเร็วและเสถียร เพราะ Mobile
Application อยูในรูปแบบออนไลน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ยงยุทธ ทองชัย (2559) เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
การยอมรับเทคโนโลยี กรณีศึกษาการจองคิวรานอาหารผานโมบายแอพพลิเคชั่น ซึ่งพบวาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
การถายทอดเทคโนโลยี ประกอบดวยปจจั ยหลัก ไดแก คุ ณภาพของขอมูล (Information Quality) และเป นปจจั ยที่
สํา คั ญที่ สุด โดยเฉพาะความรูพื้นฐานและความเสถี ยรภาพของข อ มู ลการใช งาน และคุ ณภาพของระบบ (System
Quality) 2) ปจจัยดานการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของสอดคลองกับการศึกษาของ บนนรา ชวนอาจ (2553)
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการสงเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอ
สังคม (CSR-DIW) พบวา ปจจัยดานคาใชจายในการดําเนินงานมีความสําคัญอยางมาก และสถานประกอบการที่ไมไดเขา
รวมโครงการสวนใหญจะไดรบั ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการในระดับนอยหรือไดรับขอมูลหลังจากที่โครงการดําเนินการ
เสร็จสิ้น 3) ปจจัยดานผลประโยชน/ผลตอบแทนที่ผูประกอบการรานคาไดรับสอดคลองกับ สรอยตระกูล (ติวยานนท)
อรรถมานะ (2550) เกี่ยวกับพฤติกรรมองค การทฤษฎีและการประยุกต กลา วว า หลั กสํ า คั ญของเรื่ องการจู งใจอยูที่
ความสามารถในการตอบสนองความตองการ หรือทําใหเกิดความพึงพอใจ
ปญหาและอุปสรรคและแนวทางในการแกไขการเขารวมโครงการของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง
พบวา 1) สัญญาณอินเทอรเน็ตที่ใชกับแอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ (Mobile Application) ไมเสถียร หรืออาจเกิดความ
ผิดพลาดจากธนาคาร จึง ควรปรับปรุงสัญญาณอินเทอรเน็ ตและแอปพลิเคชั่นให มีความเสถี ยรและขั ดข องน อยที่ สุ ด
2) รานคาที่เขารวมโครงการควรเปนรานคาขายปลีกทั่วไป ควรกําหนดคุณสมบัติรานคาใหชัดเจนและตองไมเอื้อประโยชน
แกผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง และ 3) ควรมีการประชาสัมพันธการใชงานแอปพลิเคชั่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหประชาชน
ทั่วไปทราบขาวเกี่ยวกับการใชงาน โดยอาจทํารถประชาสัมพันธหรือทําแผนปายติดประชาสัมพันธตามตลาดสด

าลัย

1. หน วยงานที่ รับ ผิ ดชอบโครงการธงฟา ประชารัฐ (Mobile Application) โดยเฉพาะอย า งยิ่ งกรมการค า
ภายใน สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง ควรเตรียมความพรอมทางดานเทคโนโลยีใหกับผูประกอบการที่เขารวมโครงการ
ใหความสําคัญในการประชาสัมพันธโครงการ เปลี่ยนการสมัครเปนระบบออนไลน และควรชี้แจงเกี่ยวกับการเสียภาษี
อยางชัดเจน
2. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น เฉพาะผู ป ระกอบการที่ ใ ช ง านผ า น Mobile Application เพี ย งด า นเดี ย ว ไม ไ ด
ทําการศึกษากับผูประกอบการที่ใชงานผานเครื่องรูดบัตร EDC ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาดาน
เครื่องรูดบัตร EDC เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตามวัตถุประสงคของโครงการ และเอื้ออํานวยตอประชาชน

เอกสารอางอิง

มห
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แอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน
Android Application for Basic Sewing Pattern Calculate
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แอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดชิ้นสวนเสื้อผาเบื้องตนไดออกแบบมาเพื่อแกไขปญหา
ใหกับนักศึกษาและผูสอน เพื่อชวยลดเวลาและขอผิดพลาดในการคํานวณในการตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน โดยผูวิจัยเจาะจง
ผูทดสอบไปที่กลุมนักศึกษาที่เรียนสาขาวิศวกรรม ที่มีความสามารถในการคํานวณ อานแบบ และรางแบบตามโจทยได
จํานวน 30 ราย พบวา เมื่อใหนักศึกษาคํานวณและรางแบบใชเวลาเฉลี่ยอยูที่ 78.57 นาที แตเมื่อใชโปรแกรมชวยคํานวณ
และรางแบบนั้นใชเวลาเฉลี่ยอยูที่ 26.33 นาที ตลอดจนผูวิจัยไดทดลองนําไปใชงานจริงและเก็บขอมูลความพึงพอใจจาก
นักศึกษาที่เรียนการตัดเย็บและการออกแบบแพทเทิรน โดยใชเปนแบบสอบถามที่มีประเด็นคําถามเกี่ยวกับการใชงาน
การออกแบบโปรแกรมและการเรียบเรียงเนื้อหา พบวา กลุมผูใชมีคาความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับดีที่ 4.06 คะแนน
และรูปแบบที่เรียบงายชัดเจนไมซบั ซอนมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับดีที่ 4.29 คะแนน
คําสําคัญ: แอพพลิเคชันแอนดรอยด, การออกแบบแพทเทิรน, การตัดเย็บเสื้อผา

Abstract

าวิท
ย

าลัย

Android application for basic sewing pattern calculate was designed to solve problems for
students and to enable teachers. This application can help to reduce time and error in calculation of
basic cutting pattern. Researcher chooses the specified tester as 30 students studying engineering who
have the ability to calculate, read pattern, and drafting pattern according to the problems. The
preliminary testing was conducted on students by means of manual calculation, which found that the
average of calculation and drafting of basic pattern is 78.57 minutes. However, when all of 30 students
have been used calculation and drafting program through android application. The results show that
students were able to draft a basic pattern via android application by using an average time of 26.33
minutes. Then, researchers brought this application to the real users to test it by collecting data from
students studying sewing and pattern design. The questionnaire consists of the using of program,
program designing and compiling of content. It was found that the average value of satisfaction after
using the Android application for calculating the basic bodice pattern was 4.06 points, with the highest
average value of 4.29 points on a simple, clear, uncomplicated pattern.
Keywords: Android Application, Pattern Design, Sewing Clothes

บทนํา

มห

การสรา งเสื้อผา นั้นกระบวนการเริ่มตน คือ การตั ดผาตามรูปแบบ จากนั้ นนํ า ชิ้ นส วนของแต ละรู ปแบบมา
ประกอบรวมกันจนเปนเสื้อผา ซึ่งในระยะที่เริ่มเรียนรูการตัดเย็บเสื้อผานั้น ปญหาที่พบในการเรียนการสอนของนักศึกษา
คือ การจดจําวิธีการคํานวณสัดสวนตางๆ ของแบบตัดเย็บจากหนังสือหรือเอกสารประกอบการสอน เพราะมีรายละเอียด
พอสมควร บางครั้งอาจเกิดการคํานวณแบบตัดเย็บผิดพลาด สงผลใหเสื้อผาที่สรางแบบตัดเย็บนั้นผิดสัดสวน ทําใหการ
เรียนการสอนเปนไปไดชา ทั้งนี้การตัดเย็บในระบบอุตสาหกรรมสวนใหญจะมีโปรแกรมสําเร็จรูปที่ชวยคํานวณและสราง
แบบตัดเย็บเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผลิต แตสําหรับบุคคลทั่วไปที่เริ่มเรียนรูการตัดเย็บ รานตัดเย็บเสื้อผาขนาดเล็ก
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และนักเรียนนักศึกษาที่เริ่มฝกหัดตัดเย็บเสื้อผา คงเปนเรื่องยากที่จะไปหาโปรแกรมหรือลงทุนซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์มาใช
คณะผูวิจัยจึงไดสรางแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดชิ้นสวนเสื้อผาไดอยางรวดเร็ว โดยการปอน
คาสัดสวนตางๆ เชน รอบคอ รอบอก ความยาวเสื้อ ฯลฯ แลวแสดงภาพแบบตัดขึ้นมาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่ อให ผู
ตัดเย็บสรางแบบตัดเย็บตามไดเลย ซึ่งเปนการชวยลดเวลาและขอผิดพลาดในการคํานวณได

วัตถุประสงคของการวิจัย

พพ

สร า งแอพพลิ เ คชั นแอนดรอยด สําหรับ การช วยคํา นวณแบบตั ด เย็บ เสื้ อ ผ า เบื้ อ งต น เพื่ อ ช ว ยลดเวลาและ
ขอผิดพลาดในการคํานวณ

วิธีดําเนินการวิจัย
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1. ศึกษาความตองการของกลุมผูใชงานเบื้องตนจากการสัมภาษณ เพื่อหาแบบสําหรับทดลองทําและจับเวลา
การทํางานเบื้องตน
2. สรางแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดชิ้นสวนเสื้อผา
2.1 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการสราง/ใชแอพพลิเคชันแอนดรอยด เพื่อใหไดแนวทางในการออกแบบแอพ
พลิเคชันแอนดรอยด โดยใชวิธีการเจาะจงไปที่ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถในการเขียนแอพพลิเคชันแอนดรอยด
ซึ่งเนื้อหาคํ าถามที่ใชสัมภาษณเกี่ยวกับ สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการออกแบบหลักการออกแบบ หลักการออกแบบใหเกิ ด
ความเหมาะสมกับผูใชงาน วิธีการเก็บขอมูล วิธีการคิดอัลกอริทึ่มสําหรับแอพพลิเคชันการชวยคํานวณแบบตัดเย็บเสื้อผา
เบื้องตน
2.2 ออกแบบแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดชิ้นสวนเสื้อผาเบื้องตนโดยใชหลักการ
ของอีริค (Eeik D. Kennedy, n.d.) และทดสอบโดยตั้งโจทย 30 ชุดตัวอยาง จากการสุมเปลี่ยนคา รอบอก รอบสะโพก
ลาง ยาวหนา ไหลกวาง บาหนา บาหลัง อกสูง อกหาง และรอบคอ เพื่อทดสอบการคํานวณดวยมือเทียบกับเวลาและ
ความถูกตองของโปรแกรม ตลอดจนเพื่อหาขอผิดพลาดในการทํางาน โดยเจาะจงใชผูทดสอบคํานวณดวยมือเปนกลุม
นักศึกษาที่เรียนสาขาวิศวกรรม ที่มีความสามารถในการมองแบบและคํานวณได
3. สัมภาษณ/สรางแบบสอบถามความพึงพอใจกับกลุมผูใชงาน
นําโปรแกรมที่ออกแบบมาใหผูทดสอบใชงานและสังเกตพฤติกรรม โดยเจาะจงไปที่กลุมนักศึกษาที่ไดผานการ
เรียนรูการตัดเย็บและการออกแบบแพทเทิรน จากการคํานวณดวยมือมากอนการใชงานแอพพลิเคชันแอนดรอยดที่ผวู ิจัย
สรางขึ้นโดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 ออกแบบสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยมีขั้นตอน ดังตอไปนี้
3.1.1 ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม โดยใชประเด็นคําถามจากงานวิจัยที่สืบคนขอมูล แอพพลิเคชั่นแอนดรอย
สําหรับควบคุมระบบไฟฟาและอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงหนอนไหม (เอกลักษณ สุมนพันธ และธานินทร สุเชียง, 2556)
การออกแบบสารสนเทศและการพัฒนา mobile Application เพื่อควบคุมระบบไฟฟาตูปลาสวยงามผานอินเตอรเน็ต
(กวินท อุดมสม, 2556) การพัฒนาแอพพลิเคชันระบุตําแหนงเพื่อการเรียนรูสําหรับผูพิการทางสายตาบนระบบปฏิบัติการ
Android (จิระ ชนรักสุข, 2556) นักวิจัยที่สืบคนนี้สอบถามเกี่ยวกับ ความยากงา ยของการใชงาน ความสวยงามของ
แอพพลิ เคชั่ น การแสดงผลขอ มูล ความเรียบงายของโปรแกรม เนื้ อหาที่มีป ระโยชน ถู กตองน าเชื่อถือ โทนสี มีความ
สวยงาม มาออกแบบสํารวจความพึง พอใจของผูทดสอบใชงาน ทีมผูวิ จัย จึ งได ออกแบบแบบสอบถามแอพพลิเคชั น
แอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน แบงเปน 4 สวน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ที่ถามในเรื่อง เพศ และ อายุ
ตอนที่ 2 ความพึ งพอใจหลังการใชแอพพลิเคชั นแอนดรอยด สํา หรับการชวยคํ า นวณแบบตัดเย็บ
เสื้อผาเบื้องตน ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย การใชงานแอพพลิเคชัน ความสวยงามในการออกแบบ และเนื้อหาที่สื่อถึงผูใช
ตอนที่ 3 ผูทดลองใชโปรแกรม มีความตองการแบบตัดผาแบบใดเพิ่มเติม
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่น ๆ
โดยมีการตรวจสอบแบบสอบถามจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งตรวจสอบทางดานเนื้อหา ดานโครงสรางของ
แบบสอบถาม และความเหมาะสมของภาษา และความชัดเจนของคําชี้แจง
3.1.2 นําขอเสนอแนะ มาพิจารณาแกไขปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการวิจัย แลวจัดทําเปนแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ
3.1.3 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้
3.2.1 ติดตอประสานผูสอนรายวิชา การตัดเย็บและการออกแบบแพทเทิรน
3.2.2 สอนวิธีการติดตั้งโปรแกรมและการใชงานโปรแกรมเบื้องตน
3.2.3 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด โดยใชวิธีสังเกตและสัมภาษณ
เพิ่มเติม
3.2.4 นําแบบสอบถามที่ทําการจัดเก็บขอมูลที่ผานการตรวจสอบความสมบูรณ เพื่อเปนฐานขอมูล และนํา
ขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามหลักการทางสถิติตอไป
3.3 การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 สวนดังนี้
3.3.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยการแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ
3.3.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจหลังการใชแอพพลิ เคชันแอนดรอยดสํา หรั บ การช วย
คํานวณแบบตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน โดยการแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน คาเฉลี่ยโดยใช
เกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไวดังนี้
คะแนนคาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับดีมากที่สุด
คะแนนคาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับดีมาก
คะแนนคาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนคาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย
คะแนนคาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด

าลัย

3.3.3 ผูทดลองใชโปรแกรม มีความตองการแบบตัดผาแบบใดเพิ่มเติม โดยการแจกแจงความถี่ การหาคา
รอยละ

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาความตองการของกลุมผูใชงานเบื้องตน เพื่อหาแบบสําหรับทดลองทําและจับเวลาการทํางาน

เบื้องตน

มห

าวิท
ย

ไดทดลองสํารวจเบื้องตนดวยการสัมภาษณผูสอน พบวาผูใชงานสวนมากเปนผูหญิงและอยากฝกตัดผาโดยใช
ตัวเองเปนโจทยทดลอง จึงทําการเลือกแบบตัดเสื้อสตรีเบื้องตน มาเปนโจทยในการทดสอบ โดยเลือกการทดสอบเปน
แบบเจาะจงไปที่กลุมนักศึกษาวิศวกรรมที่มีความสามารถในการคํานวณและเขียนแบบ ตามโจทยดังภาพที่ 1 ตอไปนี้
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ภาพที่ 1 แบบสรางตัดเสื้อสตรีเบื้องตน
ที่มา (วินิทร สอนพรินทร, 2016: 16)

ให เสนคอ เปนจุดเริ่มในการสรางแบบเทากับจุดที่ 1
1-2
= ยาวหนาที่วัดไดเปนเสนเอว
1-3
= 1/2 ของยาวหนาเปนเสนอก
1-4
= 1/2 ของเสนคอกับเสนอก
2-5
= จากจุด 2 วัดลงมา 10 เซนติเมตร
2-6
= จากจุด 2 วัดลงมา 20 เซนติเมตร
=

รอบสะโพกลาง
2

+10 เซนติเมตร ขีดเสนความกวางแผนหนา แผนหลัง 5-8

2-9, 3-10, 4-11, 1-12 และขีดเสนกลางหลัง 7-12
1/6 ของรอบคอ + 0.5 เซนติเมตร เปนเสนคอหนากวาง
1/6 ของรอบคอ + 1 เซนติเมตร เปนเสนคอหนาสูงขีดเสนโคงคอหนา
จากจุด 1-14
1/2 ของไหลกวาง
ขีดเสนตั้งฉากขึ้น 3 เซนติเมตร ขีดเสนจากจุด 14-16 เปนเสนตะเข็บไหล
1/2 ของอกหาง ขีดเสนใหขนานกับเสนกลางตัวแผนหนา ลงมา
ที่เสนสะโพกลางและขึ้นไปใหเลยเสนอกเล็กนอย
เสนอกสูงที่วัดได
1/2 ของเสน 14-16 (ตะเข็บไหล/2)

าลัย

6-7

=
=

1-15
15-16
2-17

=
=
=

1-18
14-19

=
=

19-20

=

20-21

และ 20-18 พับเกล็ดไหลหนาและขีดเสนตะเข็บไหลใหม
โดยใหผานจุด 16
= 14-19

มห

าวิท
ย

1-13
13-14

รอบอก
20

-1 เซนติเมตร เปนความกวาง เกล็ดไหลหนาขีดเสน 19-18
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20-30
30-31
12-32
32-33
33-34
12-35
35-36
11-37
10-38
7-39
40-41
9-42
43
43-44
43-45, 43-46
34-47
36-48
48-49
จุด 50

1/2 ของบาหนา
1/4 ของรอบอก + 1.5 เซนติเมตร
1/4 ของรอบสะโพกลางบวก 1 เซนติเมตรขีดเสน 23-24
2.5 เซนติเมตร ขีดโคงตะเข็บขางจากจุด 23-26 - 24
15-18 เซนติเมตร
1.5 เซนติเมตรเปนความกวางเกล็ดเอวแผนหนาขีดเสน 18-28-27
และ 8-29-27
3-4 เซนติเมตร ขีดเสน 30-18
1 เซนติเมตร ขีดเสน 31-18 เปนเกล็ดวงแขน
5-6 เซนติเมตร
1/6 ของรอบคอ บวก 0.5 เซนติเมตรเปนเสนคอหลังกวาง
ขีดเสนตั้งฉากขึ้น 2 เซนติเมตร เปนเสนคอหลังสูง ขีดเสนโคงคอหลังจากจุด 32 - 34
1/2 ของไหลกวาง + 1 เซนติเมตร
ขีดเสนตั้งฉากขึ้น 4 เซนติเมตร ขีดเสนจากจุด 34-36 เปนเสนตะเข็บไหล
1/2 ของบาหลัง
1/4 ของรอบอก 0.5 เซนติเมตร
1/4 ของรอบสะโพกลาง - 1 เซนติเมตร ขีดเสน 38-39
2.5 เซนติเมตร ขีดเสนโคงตะเข็บขางจากจุด 38-41-39
1 เซนติเมตร เปนเกล็ดเสนกลางหลังขีดเสนจากจุด 11-42-7
1/2 ของเสน 41-42
15-18 เซนติเมตร
1.5 เซนติเมตร ขีดเสน 44-45 และ 44-46
14-19 ในแบบตัดแผนหนา
20-21 ในแบบตัดแผนหนาขีดเสน 45-47
7 เซนติเมตร
1/2 ของเสนบาและเสนขีดเสน 46-50 เปนรูปเกล็ดหลัง

พพ

=
=
=
=
=
=
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4-22
3-23
6-24
25-26
17-27
17-28, 17-29
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นําโจทยดังที่กลาวมา ทดสอบเบื้องตนพบวานักศึกษาจํานวน 30 รายมีความเร็ว ในการคํานวณและรางแบบ
เฉลี่ยอยูที่ 78.57 นาที โดยทําเร็วที่สุดอยูที่ 57 นาที และชาสุดอยูท่ี 94 นาที จากการสัมภาษณเบื้องตนพบวาความลาชา
อยูที่แบบตัดผานี้เปนครั้งแรกที่นักศึกษาเจอ การทําความเขาใจแบบชื่อและตําแหนง เชน บาหนาหรือเสนคอ คือตรงไหน
และเกิดการซักถามในระหวางทดสอบ ตลอดจนมีนักศึกษา 4 รายที่ทําเสร็จแลวมีการคํานวณที่ผิดพลาด
2. ผลการสรางแอพพลิเคชันแอนดรอยดสาํ หรับการชวยคํานวณแบบตัดชิ้นสวนเสื้อผา
2.1 ผูเชี่ยวชาญในการสรางแอพพลิเคชันแอนดรอยด ไดใหสัมภาษณถึงสิ่งที่ตองคํานึงในหลักการออกแบบ
คือ การใชงานที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ความคุมคา ความสวยงาม อรรถประโยชนและความโดดเดน โดยหลักการ
ออกแบบใหเกิดความเหมาะสมกับผูใช เชนสี อายุของผูใช การสลับหนาตาง ความซับซอนของโปรแกรม ฯลฯ คือสิ่งที่
ตองคํานึงถึง ซึ่งผูใหสัมภาษณไดกลาวอีกวา กลุมผูใชแอพพลิเคชันที่เปนครูอาจารย (> 30ป) และกลุมผูใชที่เปนนักศึกษา
ปริญญาตรี (20-25 ป) นั้นไมมีความแตกตางกัน ตลอดจนงานที่ดี ไมดี ไมไดมีกฎขอหามใด และใหคําแนะนําเพิ่มวา การ
ออกแบบใหโปรแกรมมีความซับซอนนอยแตใหมีความสามารถมากๆ นั่นคือ หลักการออกแบบที่เหมาะสมที่สุด
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2.2 ออกแบบแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดชิ้นสวนเสื้อผ า ทีมผูวิจัยไดนําสิ่งที่
นักศึกษาคิดและทํามารวมวิพากษจนไดเปนลักษณะโปรแกรมดังภาพที่ 2 ที่มีสวนแรกเปนผูใชงานเลือกแบบที่ตองการ
รางแบบตัดผา สวนถัดมาคือใสขนาดสัดสวนที่ตองการและสวนของการแสดงผลตามลําดับ

(ข)
(ค)
ภาพที่ 2 ตัวอยางโปรแกรมตัดเสื้อผาสตรีเบื้องตน
(ก) ผูใชงานเลือกแบบที่ตองการ (ข) ใสขนาดสัดสวนที่ตองการ (ค) การแสดงผล

มห

าวิท
ย

าลัย

นําโปรแกรมมาทดสอบกับกลุมนักศึกษา 30 ราย พบวา นักศึกษาสามารถใชโปรแกรมคํานวณและรางแบบตัด
เสื้อสตรีเบื้องตน ใชเวลาเฉลี่ยอยูที่ 26.33 นาที ทั้งนี้เมื่อนํากลับไปเปรียบเทียบกับ ความเร็วในการคํานวณดวยมือและ
รางแบบตัดเสื้อสตรีเบื้องตน ที่มีคาเฉลี่ยอยูที่ 78.57 นาทีนั้น พบวา โปรแกรมคํานวณสามารถลดเวลาในการรางแบบตัด
เฉลี่ยไดประมาณ 52.24 นาที ตลอดจนลดขอผิดพลาดในการทํางานไดดวย
3. สัมภาษณ/สรางแบบสอบถามความพึงพอใจกับกลุมผูใชงาน
3.1 นําโปรแกรมที่ออกแบบมาใหผูทดสอบใชงาน และสังเกตพฤติกรรม โดยเจาะจงไปที่กลุมนักศึกษาที่เรียน
การตัดเย็บและการออกแบบแพทเทิรน
ผูวิจัยไดนําโปรแกรม ไปสํารวจความพึงพอใจในตัวแอพพลิเคชันกับผูใชโดยตรง ตลอดจนไดสัมภาษณและ
สรางแบบสอบถามถึงทิศทางหรือความตองการเพิ่มเติมเมื่อไดทดลองใชโปรแกรม โดยไดสอบถามกับนักศึกษาในชั้นเรียน
ในหองเรียนการตัดเย็บและการออกแบบแพทเทิรน จํานวน 6 คน เปนชาย 0 คนและเปนหญิง 6 คน คิดเปนรอยละ 100
ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการตัดเย็บและการออกแบบแพทเทิรน พบวา ความพึงพอใจหลังการใชแอพพลิเคชันแอนดรอยด
สําหรับการชวยคํานวณแบบตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตนมีคาเฉลี่ยดังนี้
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เฉลี่ย

4.00
4.14

S.D.

0.58
0.69

พพ

ความพึงพอใจหลังการใชแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณ
แบบตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน
1. การใชงาน
1.1 แอพพลิเคชั่นนี้ชวยใหเกิดความสะดวกสบาย
1.2 แอพพลิเคชั่นนี้ชวยใหเกิดความรวดเร็วในการทํางาน
2. การออกแบบ
2.1 การใชตัวอักษรอานงายสบายตา
2.2 มีการออกแบบการใชงานที่เขาใจงาย
2.3 มีรปู แบบที่เรียบงายชัดเจนไมซับซอน
3. เนื้อหา
3.1 การเรียบเรียงเนื้อหาเนื้อหาความนาเชื่อถือและถูกตอง
3.2 เนื้อหาที่นําเสนอมีการแบงหมวดหมูครบถวนสมบูรณ
คาเฉลี่ยรวม

รรณ
ี

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจหลังการใชแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน

ราช
ภัฏ
รำไ

4.00
4.00
4.29

4.14
3.86
4.06

0.58
0.58
0.49

0.38
0.69
0.57

าวิท
ย

าลัย

ผลทดสอบความพึ ง พอใจหลังการใช แอพพลิเ คชั นแอนดรอยด สํา หรั บ การช ว ยคํ า นวณแบบตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ า
เบื้องตนมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับดีมากที่ 4.06 คะแนน โดยมี รูปแบบที่เรียบงายชั ดเจนไมซั บซอน ซึ่งมีระดับ
คะแนนความพึงพอใจสูงสุดอยูในระดับดีมากที่ 4.29 คะแนน และระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดอยูในระดับดีมาก
ที่ 3.86 ในเรื่องเนื้อหาที่นําเสนอมีการแบงหมวดหมูครบถวนสมบูรณ
ทั้งนี้ยังมีคาํ ถามสํารวจความตองการแบบตัดผาแบบเพิ่มเติมจากผูทดลองใชโปรแกรมจากแบบตัดตางๆ เชน
แบบตัดเสื้อทูนิกเชิ้ตมาตรฐานผูชาย
แบบตัดเสื้อตัวหลวมสําหรับสตรี
แบบตัดเสื้อสปอรตเชิ้ตแขนสั้นผูชาย
แบบตัดกระโปรงสําหรับสตรี
แบบตัดเสื้ออิฟเวอนิ่งเดรสเชิ้ตสําหรับผูชาย
แบบตัดเสื้อเชิ้ตเด็ก
แบบตัดกางเกงสําหรับสตรี
แบบตัดชุดนอนเด็ก
แบบตัดเสื้อคอลาเชิ้ตสําหรับผูชาย
แบบตัดเสื้อลําลองสําหรับเด็ก
แบบตัดเสื้อเนคแบนเชิ้ตสําหรับผูชาย
แบบตัดเสื้อคอกลมสําหรับเด็ก
แบบตัดเสื้อเชิ้ตสําหรับเด็กวัยรุนชาย
แบบตัดเสื้อบุชเชิ้ตสําหรับผูชาย
พบวา มีแบบตัดกระโปรงสําหรับสตรีและแบบตัดกางเกงสําหรับสตรี มีความตองการแบบตัดผาแบบเพิ่มเติม
สูงสุด คิดเปนรอยละ 30.76 และแบบตัดเสื้อตัวหลวมสําหรับสตรี แบบตัดเสื้อสปอรตเชิ้ตแขนสั้นผูชาย แบบตัดเสื้อเชิ้ต
เด็ก แบบตัดเสื้อลําลองสําหรับเด็ก และแบบตัดเสื้อเชิ้ตสําหรับเด็กวัยรุนชาย คิดเปนรอยละ 7.69

สรุปผล

มห

จากคณะผูวิจัยมีความประสงคในการสรางแอพพลิเคชั นแอนดรอยดสําหรับ การชวยคํ านวณแบบตัดชิ้ นสวน
เสื้อผาไดอยางรวดเร็ว เพื่อแกปญหาใหกับนักศึกษาและเพื่อใหผูสอนสามารถตรวจสอบขอมูลการคํานวณของนักศึกษาได
โดยทําการปอนคาสัดสวนตางๆ เชน รอบคอ รอบอก ความยาวเสื้อ ฯลฯ แลวแสดงภาพแบบตัดขึ้นมาบนโทรศัพทเคลื่อนที่
เพื่อชวยลดเวลาและขอผิดพลาดในการคํานวณนั้น
ทีมวิจัยไดศึกษาหลักการสรางและวิธีคํานวณเพื่อสรา งแบบตัดเย็บเบื้องตน โดยพบวา เสื้อผาผูหญิงเบื้องตน
มีไมกี่แบบ แตใชการสรางแบบจากการผสมจากหลายๆ สวนเชนสวนแขนแบบตางๆ ผสมกับลักษณะคอเสื้อคอ และปก
เสื้อแบบตางๆ ก็ทําใหไดรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งนี้ไดทดลองสํารวจเบื้องตนพบวาผูใชงานสวนมากเปนผูหญิงและอยาก
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ฝกตัดผาโดยใชตัวเองเปนโจทยทดลอง จึงทําการเลือกแบบตัดเสื้อสตรีเบื้องตน มาเปนโจทยในการทดสอบ โดยทดสอบ
เบื้องตนกับกลุมนักศึกษาวิศวกรรม 30 คน ที่มีความสามารถในการคํานวณและเขียนแบบได พบวา ความเร็ วในการ
คํา นวณและรางแบบเฉลี่ยอยูที่ 78.57 นาที โดยทําเร็วที่ สุดอยู ที่ 57 นาที และชาสุ ดอยูที่ 94 นาที ตลอดจนทํ าการ
สัมภาษณเบื้องตน พบวา ความลาชาอยูที่แบบตัดผานี้เปนครั้งแรกที่นักศึกษาเจอ การทําความเขาใจแบบชื่อและตําแหนง
เชน บาหนาหรือเสนคอ คือตรงไหน และเกิดการซักถามในระหวางทดสอบ
ทีมวิจัยจึงไดออกแบบโปรแกรมโดยใชวิธีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร
จนไดเปนโปรแกรมออกมาทดสอบ โดยมีการลําดับการรางแบบอยางเปนขั้นตอนตามการแสดงผลของโปรแกรมและทํา
การทดสอบโปรแกรมเบื้องตนใชนักศึกษากลุมวิศวกรรมเชนเดิม จํานวน 30 ราย พบวา นักศึกษาไดรางแบบตัดเสื้อตามที่
โปรแกรมแสดงผลมีเวลาเฉลี่ยอยูที่ 26.33 นาที ทั้งนี้เมื่อเทียบกับการทดสอบเบื้องตนพบวาสามารถลดเวลาในการราง
แบบตัดไดประมาณ 52.24 นาที
จากนั้นนําโปรแกรมไปใหผูใชงานจริงไดทดลองใชโดยเก็บขอมูลจากนักศึกษาที่เรียนการตัดเย็บและการออกแบบ
แพทเทิรน พบวา ความพึงพอใจหลังการใชแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน
มีคา เฉลี่ ยความพึงพอใจในระดับดีมากที่ 4.06 คะแนน โดยมี รูป แบบที่ เรียบงา ยชัดเจนไมซับซอน ซึ่งมี ระดั บคะแนน
ความพึงพอใจสูงสุดอยูในระดับดีมากที่ 4.29 คะแนนและระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดอยูในระดับดีมากที่ 3.86
ในเรื่องเนื้อหาที่นําเสนอมีการแบงหมวดหมูครบถวนสมบูรณ
โดยผูใชสว นมากไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องของการเพิ่มแบบตัดกระโปรงสําหรับสตรีและแบบตัดกางเกง
สําหรับสตรี ซึ่งมีความตองการแบบตัดผาแบบเพิ่มเติมสูงสุด คิดเปนรอยละ 30.76

าลัย

การสรางแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดชิ้นสวนเสื้อผาไดอยางรวดเร็วนี้ ชวยแกปญหา
การคํานวณที่ผิดพลาดของนักศึกษาและเพื่อใหผูสอนสามารถตรวจสอบขอมูลการคํานวณของนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว
โดยทํ า การป อ นคา สั ดส ว นพื้นฐาน เชน รอบอก รอบสะโพกล า ง ไหล กว า ง บ า หน า บ า หลั ง รอบคอ ฯลฯ แล วให
แอพพลิเคชันนี้สามารถแสดงภาพแบบตัดขึ้นมาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ทําใหงายตอการเขียนแพทเทิรนตัดเย็บแบบเสื้อ
ตลอดจนยังมีความตองการจากผูใชในเรื่องของแบบตัดกระโปรงสําหรับสตรีและแบบตัดกางเกงสําหรับสตรี ที่เปนความ
ตองการจากกลุมผูเรียนที่สามารถตอยอดไปในเชิงพานิชได

ขอเสนอแนะ

มห

าวิท
ย

1. สําหรับปรับปรุงการใชงาน: ตองการใหมีแบบตัดที่หลากหลายที่มากขึ้น ตองการใหมีสีสันที่มีความนาสนใจ
สวยงาม ตองการใหเสนโครงรางดูเรียบรอย ตองการใหเปลี่ยนเสนและ Background เปนสีดํา และเสนขณะทํางานเปน
สีสด
2. สําหรับพัฒนาตอยอด: พัฒนาโปรแกรมไปสูเชิ งพานิ ชย การพัฒนาแอพพลิ เคชั่นควบคูกั บภาษาอั งกฤษ
ตลอดจนการพัฒนาใหสามารถพิมพไดเทาขนาดจริงที่ใชตัดเย็บ
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การวิ จัยเรื่อง การพัฒนาผา บาติกจากสีธ รรมชาติ เพื่อผลิตต นแบบเครื่องแต ง กายแฟชั่น เป นการวิ จัยแบบ
การพัฒนาทดลอง (Experimental development) มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อนําทรัพยากรทองถิ่นมาใชประโยชนและ
ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชสียอมจากธรรมชาติ 2) เพื่อพัฒนาศั กยภาพการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอให กับ
ผูผลิตผาบาติกในทองถิ่นไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน และ 3) เพื่อผลิตตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นจากผา บาติกสียอม
ธรรมชาติสําหรับกลุมสตรีวัย ทํางาน จํานวน 5 ชุด เพื่ อการจัดจํา หนายสรา งรายไดกลั บสู ชุมชน เลื อ กตั วอย า งแบบ
เฉพาะเจาะจงเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 10 คน และเปนกลุมผูบริโภค จํานวน 30 คน พื้นที่ในการวิจัย คือ
กลุมวิสาหกิจชุมชนผาบาติกสียอมธรรมชาติจากยางกลวย ในตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผูวิจัยใช
วิ ธีการสํา รวจพืช ธรรมชาติในชุ มชนที่ส ามารถนํา มาผลิ ตสี ยอ ม เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช ในการวิ จั ย ได แก แบบสั ม ภาษณกลุ ม
วิสาหกิจชุมชน แบบสอบถามเก็บขอมูลการพัฒนาศักยภาพ และแบบสัมภาษณความตองการของกลุมผูบริโภค นํามา
วิเคราะหขอมูลและเขียนบรรยายเชิงพรรณนาความ
ผลการวิจัยพบวา จากการศึกษาทรัพยากรจากธรรมชาติในทองถิ่นมีพืชพันธุที่นํามาผลิตสียอมผาไดท้ังหมด
5 สี ไดแก อวดเชือก คําแสด มะหาด ขมิ้น เพกา ใหสีดังนี้ อวดเชือกใหสีโ ทนน้ําตาล คําแสดใหสีโทนสม มะหาดใหสี
โทนมวง ขมิ้นใหสีโทนเหลือง เพกาใหสีโทนเขียว ซึ่งพืชที่มีในชุมชนสามารถนํามาผลิตสียอมไดเปนอยางดีไ มทําลาย
สิ่งแวดลอมและไมมีผลเสียตอสุขภาพผูผลิต ผูรูในชุมชนและสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการสงเสริมและสรางจิตสํานึก
รักทองถิ่น สืบทอดภูมิปญญาที่มีในทองถิ่นได ผลการพัฒนาศักยภาพการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ พบวา 1) ดา น
วิท ยากร ผูเขา รว มเห็ นดวยอยา งยิ่งวาวิทยากรมีอ งคความรูสํา หรับ การฝก อบรม คา เฉลี ่ย รวม ( X )=4.8 คิด เปน
รอ ยละ 95.6 หมายความวา เหมาะสมมากที่สุด 2) ดานองคความรู ผูเขารวมเห็นดว ยอยา งยิ่งวาความรูข องผูเขา
อบรมดีขึ้นหลังจากมีสวนรวมในการอบรมและผูเขา รว มเห็นดวยอยา งยิ่งวา กิจกรรมไดตอบสนองความตองการของ
ผูเขา อบรม คา เฉลี่ยรวม ( X )= 4.4 คิดเปนรอ ยละ 87.6 หมายความวา เหมาะสมมาก 3) ดานตนแบบเครื่อ งแตง
กายแฟชั่น สําหรับ ทัศนคติตอตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นนั้นการออกแบบมีความสอดคลองกับศักยภาพผูผลิต เปน
ตนแบบที่มีความทันสมัย คาเฉลี่ยรวม ( X )= 4.5 คิดเปนรอ ยละ 89.5 หมายความวา เหมาะสมมากที่สุด ผลเฉลี่ย
รวมทั้ง 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานวิทยากร 2) ดานองคความรู และ 3) ดานตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่น คาเฉลี่ยรวม ( X
= 4.6) คิดเปนรอยละ 91.3% หมายความวา “เหมาะสมมากที่สุด"
ผลการสรา งตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นจากผ าบาติกสีย อมธรรมชาติสําหรั บกลุ มสตรี วัยทํา งานชว งอายุ
25-39 ป ไดแก ชุดทํางาน 1 ชุด ชุดลําลอง 2 ชุด และชุดงานเลี้ยงสังสรรค 2 ชุด รวมทั้งสิ้น 5 ชุด
คําสําคัญ: ผาบาติก, สียอมธรรมชาติ, ตนแบบ, แฟชั่น, ชุมชน

Abstract

มห

Research Subject on The Development of Batik Natural Dyes Prototype for Fashion Apparel is
a research and experimental design (Experimental development). 1) To bring local resources to benefit
and expand local knowledge about the use of natural colorant. 2) To increase local Batik producer’s
continuous and sustainable capacity for fashion and textile design and 3) To develop and produce
prototype of five outfits for adult women from naturally-dyed Batik for sale to raise income for the
community. The sample groups of this study are selected from specific members consisting of 10
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community enterprises and 30 consumer groups. The research area focused on Batik producing
community enterprise and their main natural dyes are from banana rubber In Padang Besar sub-district,
Sadao district of Songkhla Province. The researchers used natural plant survey methods in the
community that can be used to produce dyes. The instruments used in the study were the interview
form for community enterprise group’s questionnaire for collecting information on the potential
development viability and the demand form for consumer groups. The data were analyzed and written
in descriptive descriptions.
The result of the research showed that: Concerning natural resources in the local areas, there
were 5 local plants used to produce colorants, such as A: Combretumlatifolium B: Bixaorellana C:
Monkey jack D: Turmeric and E: Broken bones tree. They produce the following colors: A:
Combretumlatifolium: > Brown color B: Bixaorellana:> Orange color C: Monkey jack:> Purple color D:
Turmeric:> Yellow color and E: Broken bones tree:> green color respectively. These plants in these
communities could be used as natural colorants plant producing high quality dyes very effectively.
They did not damage the environment and does not have any negatively effect on the manufacturer’s
health. Knowledgeable persons and group members are involved in the conducting of this research to
raise awareness of local love and inheriting local knowledge. Regarding the development of the fashion
and textile design, the research discovered main factors:>1: Firstly, concerning the trainer, the
participants strongly agreed that he was with adequate knowledge for the training sessions ( X =4.8),
which was accounted for 95.6% referring to “the most appropriate” 2: Relating to the knowledge gained,
the participants strongly agreed that their knowledge improved after participating in the sessions, The
participants strongly agreed that the activities served their needs ( X =4.4) or 87.6% referring to “the
most appropriate.” 3: Regarding the attitudes towards the fashion apparel prototype, the design was
similarly, the prototype was modern ( X =4.5), accounted for 89.5% or “the most appropriate.” Finally,
1: Firstly, concerning the trainer, 2: Relating to the knowledge gained, and 3: Regarding the attitudes
towards the fashion (x̄=4.6), accounted for 91.3% or “the most appropriate.”
Eventually, there was consensus of the potential creating a prototype of fashion clothing from
natural dye batik fabric for working class women aged 25-39 years old which Includes as follows:
1 working set 2 casual wear and 2 party wear in a total of 5 sets.
Keywords: Batik, Natural Colorant, Prototype, Fashion, Community
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ผาบาติกเปนชื่อเรียกผาชนิดหนึ่งที่มีแหลงผลิตในหลายจังหวั ดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและไดรับความ
นิยมกันโดยทั่วไปในหลากหลายรูปแบบ เชน เสื้อผา เครื่องแตงกาย ของตกแตงบาน ในกระบวนการผลิตผาบาติก เริ่มตน
จากการพิมพ เทียนหรือการเขียนเทียน แตงแตมสีสันโดยการระบายสีหรือการย อมสี เทคนิ ควิธีการผลิ ตผาบาติ กจึงมี
ลักษณะเปนไดทั้งงานศิลปะและงานหัตถอุตสาหกรรม ผาบาติกในแตละผืนมีรายละเอียดที่แตกตางกัน ถึ งแมวาจะใช
แมพิมพอันเดียวกัน หรือมีผผู ลิตคนเดียวกัน จึงทําใหผาบาติกมีความแตกตางจากผาพิมพลายในลักษณะอื่น ซึ่งเปนเสนห
ของผาบาติกประการสําคัญ คุณคาของผาบาติกซึ่งผานกระบวนการเตรียมผา การเตรียมเทียน การเขียนเทียนหรือการ
พิมพเทียน การแตมสีสันหรือการยอมสี การลอกเทียนออกจากผา ตลอดจนการตกแตงผา เปนเทคนิควิธีการผลิตที่ผาน
กระบวนการหลากหลายขั้นตอน ซึ่งเปนผลงานที่มีคุณคาและมีเอกลักษณเปนที่ไดรับความนิยมโดยทั่วไปในวงการสิ่งทอ
การผลิตผาบาติกนิยมใชสีรีแอกทีฟ (Reactive dyes) ซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูผลิตและสิ่งแวดลอม
โดยทั่วไปในชุมชนเนื่องจากมีสวนผสมของสารเคมีอยูในผลิตภัณฑสียอม บางชนิดเปนสาเหตุของโรคภูมิแพ ซึ่งเมื่อไดรับ
ควันและกลิ่นที่ระเหยออกมาในขณะทําการยอมจะทําใหมีอาการระคายเคืองบริเวณดวงตาและจมูก ตองใชเวลาหลาย
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ชั่ว โมงอาการจะหายไป แตผูผลิตไมอาจทราบไดวาจะมี ผลกระทบข างเคียงเกิ ดขึ้ นอี กหรื อไม หลั งจากอาการดั งกล าว
หายไป และหากสะสมไปเปนระยะเวลานานหลายสิบปจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพผูผลิตเปนอยางมาก น้ําสีที่เหลือ
ทิ้งจากกระบวนการยอมสีเคมีเมื่อ ปลอยทิ้งไปบริเวณชุมชนทองถิ่นเปนระยะเวลานานหลายสิบป จะก อให เกิ ดผลเสี ย
มากมายตอสภาพแวดลอมโดยทั่วไปของชุมชนในทองถิ่น เชน สภาพดินที่ถูกทําลายจากน้ําทิ้งของสีเคมี สงผลกระทบตอ
พืชในบริเวณดังกลาว หากมีการผลิตสียอมจากวั ตถุดิบธรรมชาติการปลอยน้ําทิ้ งจะไมเปนอันตรายหรือสงผลเสียเปน
วัตถุ ดิบจากธรรมชาติกลับคืนสู ธรรมชาติเมื่อเสร็จสิ้ นจากกระบวนการยอ ม สี ธรรมชาติ มีเ อกลั กษณ เฉพาะตั ว สี สั น
ไม ฉู ด ฉาด เป น เสน ห ข องสี ธ รรมชาติ กระบวนการใช สี ย อ มธรรมชาติ ทํ า ให เ ห็ น คุ ณ ค า และรู จั ก ใช ป ระโยชน ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางผูผลิต กระบวนการยอม สีกับวัตถุดิบทองถิ่น ยอมกอใหเกิดความรัก ความหวง
แหน เรียนรูทจี่ ะอนุรักษ และปลูกทดแทนเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน
ผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวที่เกิดจากการผลิตผาบาติกจากสีเคมีเปนระยะเวลานานหลายสิบป อันสงผล
เสียตอสุขภาพผูผลิตและสิ่งแวดลอมในชุมชน ซึ่งคุณสมบัติของสียอมผาจากธรรมชาติที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพของ
ผูผลิตและไมสงผลเสียตอสภาพแวดลอมที่มีในชุมชน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาคนควาทรัพยากรในทองถิ่นที่สามารถ
นํามาผลิตสียอมผาบาติกจากพืชธรรมชาติทดแทนสีเคมี และจากการสํารวจกลุมวิสาหกิจชุมชนผาบาติกยอมสีธรรมชาติ
จากยางกลวย ในตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ยังไมมีสีสันและรูปแบบที่หลากหลายเพียงพอตอความ
ตองการของกลุมผูบริโภค จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงดําเนินการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูผลิ ต ออกแบบและผลิ ต
ตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นในรูปแบบที่มคี วามทันสมัยเหมาะสมตามความตองการของผูบริโภคสตรีวัยทํางาน ชวงอายุ
25-39 ป ใหสอดคลองกับการแตงกายตามสมัย นิยมของการใชชีวิตในสังคมปจจุ บันที่มีการส งเสริมให แตงกายจากผา
ทองถิ่น ดังนั้นผูวิจัยจึงผลิตเครื่องแตงกายแฟชั่นในรูปแบบที่มีความทันสมัยจากผาบาติกสียอมธรรมชาติที่มาตอบสนอง
ความตองการของกลุมสตรีวัยทํางาน

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อนําทรัพยากรทองถิ่นมาใชประโยชนและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชสีจากธรรมชาติ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอใหกับผูผลิตผาบาติกในทองถิ่นไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
3. เพื่อผลิตตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นจากผาบาติกสียอมธรรมชาติสําหรับกลุมสตรีวัยทํางานจํานวน 5 ชุด
เพื่อการจัดจําหนายสรางรายไดกลับสูชุมชน

าลัย

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

าวิท
ย

การวิจัยแบบการพัฒนาและทดลอง (Experimental and development) เปนการคนหาความจริง หลักทฤษฏี
เทคโนโลยี และองคความรูการทดลองผลิตสียอมจากทรัพยากรธรรมชาติ และการพั ฒนาผลผลิตดานตนแบบเครื่ อง
แตงกาย เปนการศึกษาอยา งมีระบบโดยการนํา องคความรูจากการวิจัยและประสบการณ ในการปฏิ บั ติงานดา นการ
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ผูวิจัยลงพื้นที่ศกึ ษาทรัพยากรทองถิ่นที่นํามาผลิตสี โดยสอบถามจากผูมีภูมิปญญาเรื่อง สียอม
ในชุมชน เลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 2 กลุม กลุมที่ 1 สมาชิกในกลุมผูผลิตจํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือ ใชแบบสัมภาษณและการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลในประเด็นการพัฒนาศักยภาพ และกลุมที่ 2 ผูบริโภค
จํานวน 30 คน ในตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ ผูวิจัยสราง
แนวคําถามเพื่อการสัมภาษณเปนคําถามลักษณะปลายเปดแบบกึ่งโครงสรางเพื่อใหครอบคลุมถึงขอมูลการวิจัยและใชการ
สังเกตตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพโดยแบบสัมภาษณไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ใชวิธีการสัมภาษณแบบเปน
กันเอง ใชหลักการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางตามสถานการณและเก็บขอมูลและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ เชน รูปภาพ
เครื่องมือการใชอุปกรณตางๆ ในการผลิตสี เพื่อผลิตสียอมธรรมชาติจากชุมชนผลิตลวดลายผาบาติกและตนแบบเครื่อง
แตงกายแฟชั่นสําหรับกลุมสตรีวัยทํางาน จํานวน 5 ชุด
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ผลการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองสํารวจทรัพยากรธรรมชาติที่มีในทองถิ่นที่สามารถนํามาผลิตเปนสียอมผาธรรมชาติ
ที่เปนมิตรตอ สิ่ง แวดลอ ม และมีสว นรวมตอ การรักษาภูมิป ญ ญา ความรูที่มีใ นชุม ชนในการปลูก จิต สํา นึก ใหคนใน
ทองถิ่นทั้งที่เปนผูผลิต และผูบริโภคใหรักในภูมิปญญาทอ งถิ่น เห็นความสําคัญของทรัพยากรและความรูของชุมชน
ชว ยกัน สืบ สานตอ ๆ กันไป ซึ่ง ผูวิจัย ไดลงพื้นที่ศึกษาองคความรูตา งๆ ที่มีจ ากพื ้น ที่ ทดลอง รวมถึง ศึก ษาจากผูมี
ภูมิปญญาในชุมชน ดังนี้
แนวคิดในการผลิตสียอมจากพืชธรรมชาติในทองถิ่น
ความรูภู มิปญญาการยอมสีธรรมชาติที่กอรางสรางความรูมารุนตอรุน ผานการลองผิดลองถูก จนรูวาสิ่งใดที่
สามารถนํา มาผลิตสีและทําเครื่องแตงกายได การใช สีมาทําเครื่องแต งกายแตงแตมสีสันลงบนผื นผาส วนมากก็ ได จาก
ตนพืชตางๆ ที่ใหสีแตกตางกัน จากสภาพแวดลอมในปจจุบันการยอมสีธรรมชาติไดรับความนิยมมากขึ้น สีธรรมชาติเปนสี
ที่บริสุทธิ์ในกระบวนการผลิต ดีตอสิ่งแวดลอมมีความงดงามเปนเอกลักษณ (จุฑา พีรพัชระ และคณะ, 2547) การผลิต
สียอมธรรมชาติเปนภูมิปญญาของชาวบานในชุมชนทองถิ่ น เกิ ดจากการทดลอง สะสมประสบการณ เริ่มจากการเก็บ
วัตถุดิบพืชที่มีในชุมชนมาทดลองทําสียอมจากธรรมชาติและยอมผา ผูวิจัยไดคนพบพืชในทองถิ่นที่เปนสารใหสีและพืช
ที่เปนสารชวยยอม ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงพืชที่นํามาผลิตสียอมธรรมชาติในทองถิ่น ตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
สารใหสียอม

ตนอวดเชือก

สารชวยยอม

เมล็ดคําแสด เปลือกตนมะหาด

หัวขมิ้น

เปลือกตนเพกา

ใบฝรั่ง

ใบมะขาม
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าลัย

แนวคิดการทําสียอมธรรมชาติมาจากการที่ไดคลุกคลีอยูในชุมชน หาวัตถุดิบในชุมชนมาใชเพื่อไมใหเกิดผลเสีย
ตอสุขภาพผูผลิตและสิ่งแวดลอม กระบวนการที่ไดมาของวัตถุดิบไมทําลายธรรมชาติ ผูผลิตเกิดความภูมิใจ มีจิตสํานึก
เกิดความรักและเห็นคุณคาของทรัพยากรท องถิ่น ผูวิจัยไดสงเสริมองคความรูจากประสบการณดานแฟชั่นและสิ่งทอ
และผูบริโภครวมเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษสิ่งแวดลอม รักษภูมิปญญาทองถิ่น และชวยกันสืบสานใหคงอยูตอไป
การใชทรัพยากรและการผลิตสียอมผาบาติกจากพืชธรรมชาติในทองถิ่น
กระบวนการผลิตสียอมผาจากพืชธรรมชาติ เปนการลดใชสีเคมีที่กอให เกิ ดโรคต างๆ ในระบบทางเดิ นหายใจ
ที่สะสมเปนระยะเวลานานหลายสิบ ป อาจกอใหเกิดโรครายแรงอื่นๆ ตามมา สี ยอมผาจากพื ชธรรมชาติ ที่มีในชุมชน
ทองถิ่นไมกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพรางกายของผูผลิต อีกทั้งสีสันมีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวขึ้นอยูกับพืช
ธรรมชาติที่มีในทองถิ่น ซึ่งแตละทองถิ่นจะมีพืชที่มีความแตกตางกันตามสภาพดิน หรือสภาพอากาศ เปนตน การยอมผา
จากสีธรรมชาติมีการทําอยู 2 วิธี 1) การยอมรอนคือการใชความรอนตมพืชธรรมชาติ 2) การยอมเย็นคือการหมักหรือ
การแชพืชธรรมชาติทิ้งไว จํานวนชั่วโมงในการสกัดสีขึ้นอยูกับชนิดของพืชทั้ง 2 วิธีใชพลังงานแสงอาทิตยจากธรรมชาติ
เปนตัวเรงใหสีติดคงทนกับผืนผา
ผูวิจัยไดคนหาวัตถุดิบจากพืชธรรมชาติที่มีในทองถิ่น นํา มาทํา การคัดเลื อกว า สามารถนํ ามาผลิตสี ยอมผ า ได
หรือไม ในกระบวนการยอมไหมดวยวัตถุดิบจากธรรมชาติเหมือนในอดีตที่ผานมาและมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากสียอมจากธรรมชาติใหสีสันสวยงามและที่สําคัญชวยลดตนทุนการผลิตเนื่องจากสามารถหาได งายในท องถิ่ น
อีกทั้งยังมีความปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค จึงทําใหวัตถุดิบจากธรรมชาติถูกนํามาใชเพิ่มมากขึ้น และเกิดการปลูก
ทดแทนในสวนที่นํามาใชประโยชนในการทําสียอมธรรมชาติดังนั้นการหาวัตถุดิบจากธรรมชาติชนิดใหมๆ มาใชยอมไหม
จึงเปนกระบวนการที่ควรใหความสําคัญ (อรนุช นาคชาต และคณะ, 2560) การคนหาทรัพยากรจากพืชธรรมชาติที่มีใน
ทองถิ่นตองมีจิตสํานึก อนุรักษสิ่งแวดลอม คัดเลือกพืชที่มีอยูเปนจํานวนมากและเพียงพอตอการผลิต การเตรียมน้ําสีที่จะ
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- ตมกับน้ําในอัตรา 3 ตอ 1 สวน
- ตมเคี่ยววัตถุดิบใหสีเปนเวลา 30 นาที
- ใชไฟแรง ตม เคี่ยว และคนเปนระยะ
- ใหคงเหลือน้ําสีจากพืชแคอัตรา 1 สวน

- ใสสารชวยใหสีตดิ โดยเลือกใชเกลือ
- ใสสารชวยยอมใบฝรั่งหรือใบมะขาม
- ตม วัตถุดิบชวยยอม เวลา 30 นาที
- กรองเพื่อเอาน้ําสีจากพืชออกมาใช
- ผลการใสสารชวยยอม
- คนพบวาน้ําสียังคงใหโทนสีเดิม
- คนพบความตางของสีระดับออนเขม
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- สับพืชวัตถุดิบใหสีเปนชิ้นเล็กๆ
- ทุบใหละเอียดเพื่อใหพืชออกสี
- ตากใหแหงน้ําสีจะไดออกมากที่สุด
- นํามาแชเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนตม

พพ

ตารางที่ 2 แสดงการผลิตสารใหสียอมธรรมชาติ (ตะวัน ตนยะแหละ และคณะ, 2560)
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จะใชยอมทําไดดวยวิธีการตํา การตม และการหมัก ขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุดิบที่ทําสียอม ผูวิจัยไดผลิตผืนผาดวยวิธีการทํา
ทําผาบาติกสียอมธรรมชาติ ดังนี้

ใบฝรั่งจะใหสีเขมกวา
ใบมะขามจะใหสีออนกวา

าลัย

การยอมสีสิ่งทอที่มีความเหมาะสมกับกระบวนการทําผาบาติก คือ การยอมในขณะเปนผืนผา (Piece dyeing)
ซึ่งเปนวิธีที่ไดรับความนิยม ตนทุนการผลิตต่ํา และเหมาะสมกับศักยภาพของผูผลิต ผูวิจัยเลือกผืนผาที่ผลิตจากเสนใย
ธรรมชาติ ซึ่งสามารถดูดซึมน้ําสีไดดีเปนผาที่นิยมนํามาผลิตเครื่องแตงกาย ประกอบดวย 1) ผาฝายมีคุณสมบัติดูดซึมน้ํา
ความชื้นและซับเหงื่อไดดี ระบายความรอนและความชื้นไดดี ทําความสะอาดงาย ทนความรอนไดดี รีดดวยความรอน
สูงได ได รับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจากสวมใสสบาย 2) ผาลินินมีคุณสมบัติดูดซึ มน้ํา ความชื้นและซับเหงื่อไดดี
เชนเดียวกับผาฝาย แตลินินมีความเหนียวและเนื้อผาเปนมันมากกวาฝาย มีราคาแพงกวาฝาย 3) ผาไหมมีคุณสมบัติดูด
ซึมน้ําและความชื้นไดดี แหงเร็ว เนื้อผาปรับใหเหมาะกับอากาศรอนหรือเย็นไดดี ใหความรูสึกเย็นเมื่ออากาศรอน และให
ความรูสึกอุนเมื่ออากาศหนาว ผาไหมยอมสีติดไดงา ย พิมพลวดลายไดสวยงาม ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจากมี
ความงามที่ผิวมันวาว ผืนผาที่เตรียมไวสําหรับการยอมตองขจัดสิ่งสกปรกโดยการทําความสะอาดดวยวิธีการซักลาง แลว
นํามาผลิตผาบาติกสียอมธรรมชาติ ดังนี้

าวิท
ย

ตารางที่ 3 แสดงการผลิตผาบาติกจากสียอมธรรมชาติ

มห

- อุปกรณใชสําหรับกั้นสี
- แมพิมพบล็อกไมและจันติ้ง
- เพื่อสรางลวดลายลงบนผืนผา

- ทําความสะอาดผาที่นํามาทําผาบาติก
- นําผามายึดกับกรอบไมใหตึงทั่วทั้งผืน
- กําหนดตําแหนงลวดลายลงบนผืนผา

- ใชแมพิมพจุมน้ําเทียนแลวพิมพลาย
- ใชจันติ้งตักน้ําเทียนเพิ่มลายใหแนน
ดวยลวดลายเสนเทียนทั่วทั้งผืนผา
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- เติมน้ําสียอมจากธรรมชาติ
- เติมเปนระยะจนสีตรงตามที่ตองการ
- ทิ้งผืนผาไวเปนระยะเวลา 1 ชั่วโมง
- เพื่อที่จะใหผนื ผาดูดซึมน้ําสีไดเต็มที่

- ตากแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตย
- แสงอาทิตยจะชวยใหสแี หงติดทน
- ลอกเอาน้ําเทียนออกจากผืนผา
- ลางใหสะอาดและผึ่งใหแหง

พพ

- การแตงแตมสียอมธรรมชาติบนผืน
ผาที่ไดสรางลวดลายดวยเสนเทียน
- ระบายดวยน้ําสียอมจากธรรมชาติที่
ทําการผลิตสารใหสธี รรมชาติไว

รรณ
ี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ราช
ภัฏ
รำไ

ผลผลิตการยอมสีจากพืชธรรมชาติผานกระบวนการทําผาบาติกจากพืชธรรมชาติที่มีในทองถิ่นไดจํานวน 5 สี
ไดแก 1) อวดเชือกใหสีโทนน้ําตาล 2) คําแสดใหสีโทนสม 3) มะหาดใหสีโทนมวง 4) ขมิ้นใหสีโทนเหลือง 5) เพกาใหสี
โทนเขียว พืชธรรมชาติในทองถิ่นใหสีสันที่มีความสวยงามเปนเอกลักษณและมีความแตกตางกันตามชนิดของพืชซึ่งเปน
สารใหสีและสารชวยยอม โดยไดสียอมจากพืชธรรมชาติ ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงโทนสีและลวดลายผาบาติกจากสียอมธรรมชาติ (ตะวัน ตนยะแหละ และคณะ, 2560)
สีจากอวดเชือก

สีจากคําแสด

สีจากมะหาด

สีจากขมิ้น

สีจากเพกา

มห

าวิท
ย

าลัย

ความคงทนของสีที่ได การทดสอบความคงทนตอการซักลาง ความคงทนตอน้ํา ความคงทนตอการขัดถู และ
ความคงทนตอแสง ใชวธิ ีการทดสอบตามภูมปิ ญญาชาวบาน ทดลองการซัก ตากแหง และรีดในหลายครั้ง พบวา สีมีความ
ซีดจางลงไปเล็กนอย มีความแตกตา งกันตามชนิดของพืชสารใหสีและสารชวยยอม ซึ่งเปนเอกลักษณและเสนหของสี
ยอมจากธรรมชาติ ผูผลิตไดนําพืชธรรมชาติที่มีในทอ งถิ่นมาพัฒนาตอยอดการผลิตเพิ่มเติมสีสันใหมากกวาเดิมเพื่อ
จัดจําหนาย ไดสีสันที่ตรงตามความตองการของกลุมผูบริโภคจํานวน 2 สี คือ 1) สีโทนสมจากคํา แสด และ 2) สีโทน
มวงจากมะหาด
แนวคิดการสรางตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นจากผาบาติกยอมสีธรรมชาติ
ผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมผูบ ริโภคกลุมสตรีวัยทํางาน 25-39 ป ประกอบดวย โอกาสใน
การสวมใสเครื่อ งแตงกาย เชน การทํา งาน การพักผอน และการรว มงานสังสรรค ของผูบ ริโภคกลุมสตรีวัยทํา งาน
เพื่อ เปนขอ มูล สํา หรับ การออกแบบใหเ หมาะสมกับ วิถีก ารดํา เนินชีวิต ของกลุมเปา หมาย จากการเก็บ ขอมูลความ
ตองการของกลุมเปาหมายผูบริโภคเครื่องแตงกาย มีความนิยมแตงกาย ดังตอไปนี้
นิย มสวมใส ชุดสํา หรั บ ไปทํ า งานตามโอกาสการสวมใส เพื่ อ ให เหมาะสมกั บ การทํ ากิจ กรรมที่ตอ งมี ความ
ทะมัดทะแมง คลองแคลว วองไว เหมาะสมกับการทํางาน เชน การประชุม การพบปะลูกคา ลักษณะการแตงกายสวมใส
ดวยเสื้อเชิ้ต เสื้อสูท เสื้อคลุมแบบทางการ กางเกง กระโปรง ชุดเดรสกระโปรงหรือกางเกง เนื้อผาและโทนสีเนนรูปแบบ
สุภาพ
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มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

นิยมสวมใสชุดรูปแบบลําลอง โอกาสการสวมใสในวันหยุดพักผอนเพื่อไปทํากิจกรรมในชวงสุดสัปดาห การ
แตงกายสวมใสดวยเสื้อตัวหลวม เสื้อแขนยาว เสื้อพอดีตัว กางเกงขาเดฟหรือกางเกงขายาวทรงตางๆ เนื้อผาโปรงบาง
สวมใสสบาย
นิยมสวมใสชุดสําหรับไปงานเลี้ยงสังสรรคตามโอกาสการสวมใสตามรูปแบบของงาน เชน งานเลี้ ยงรุน งาน
ฉลองพิธีสมรส งานแสดงความยินดีตางๆ ลักษณะการแตงกายสวมใสดวย ชุดเดรสสั้น ชุดเดรสยาว ชุดเดรสกระโปรง
กางเกงขายาวทรงโปรงแบบสบายหรือชุดกางเกงรูปทรงตางๆ เนื้อผามีความเรียบ ดูสงางาม เนนสีโทนสดใส
ผูวิจัยไดคัดเลือ กรูป แบบเสื้อผาสตรีที่นํามาพัฒนา ดังนี้ เสื้อผา ชุดติดกัน (Dress) มีลักษณะของเสื้อ ผาที่มี
การเชื่อมตอของตัวเสื้อและตัวกระโปรง มีทั้งรูปแบบที่มีความยาวและความสั้น เสื้อ สูท (Suits) เปนเสื้อที่มีลักษณะ
โครงรา งหลวม มีปก เปนเสื้อตัวเดียว ที่เขา ชุดกับ กระโปรงหรือกางเกง เสื้อเชิ้ต (Shirt) เปนลักษณะเสื้อ ที่มีปกเชิ้ต
ประกอบดวยปกบนและปกลาง ชว ยใหเกิดความสงา งาม สวนใหญโครงเสื้อผา เขา รูปและพอดีตัว (สาคร ชลสาคร,
2553) เสื้อครึ่งตัวของสตรี (Blouse) มีลักษณะทรงหลวม สวมใสสบาย เพื่อสะดวกในการเคลื่อนไหว กางเกงขายาว
(Pants, Trousers) มีลักษณะทรงหลวมและเขา รูปพอดีตัว ผูวิจัยไดออกแบบใหเหมาะสมกับโอกาสการสวมใสของ
กลุมผูบริโภค
การผลิตตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นจากผาบาติกยอมสีธรรมชาติ
ผูวิจัยไดทํา การออกแบบเพื่อการผลิตรูป แบบผลิตภัณฑเครื่องแตง กายแฟชั่นจากผา บาติกยอ มสีธรรมชาติ
ตามโอกาสการสวมใสข องสตรีกลุมเปา หมายและความสามารถในการผลิตของกลุมตัวอยา งกลุม วิส าหกิจชุม ชนผา
บาติก สียอ มธรรมชาติจ ากยางกลว ย ไดตนแบบเครื่อ งแตง กายแฟชั่น จํา นวน 5 ชุด ไดแก ชุดทํ างาน (Business
wear) จํานวน 1 ชุด ชุดลําลอง (Casual wear) จํานวน 2 ชุด และชุดงานเลี้ยงสังสรรค (Party wear) จํานวน 2 ชุด
ผูวิจัยไดเพิ่มรายละเอียดเพื่อใหตนแบบเครื่องแตงกายเกิดความนาสนใจและตรงตามศักยภาพของผูผลิต
โดยการตกแตงเสื้อดวยการจีบระบาย (Ruffles) คือ สวนของผา ที่ตัดออกริมดานหนึ่ง ถูกจีบรูด สว นมากตัดดวยผา
เฉลีย ง ทํา ใหเ สื้อ ผา ดูอ อ นหวานขึ้น ความออ นพลิ้ว ของผา ที่นํา มาจีบ รูด จีบ ระบาย นิย มตกแตง คอเสื ้อ ปกเสื ้อ
ชายเสื้อ และชายกระโปรง เหมาะสมกับผาที่มีความทิ้งตัวดี จีบระบายมีหลายชนิด เชน จีบระบายผาตรง จีบระบาย
ผา เฉลียง จีบระบายวงกลม ใหความรูสึกที่แตกตา งกัน (จุฑาทิพ รัตนะนราพันธ , 2554) วัสดุตกแตงลูกไมและผาปก
ลูกไมที่ใชในการตกแตงเสื้อ ผา จะทํา ดวยมือ โดยการถัก ทอ หรือ ทําใหเกิดลวดลายบนพื้นของผาโปรง จะเกิดความ
สวยงาม ลูกไมที่นํามาตกแตงบนเสื้อผา จะเหมาะกับชุดในโอกาสพิเศษ คุณสมบัติทนตอน้ํา ยาซักฟอก (เสาวลักษณ
คงคาฉุยฉาย, 2549)
ผู วิจ ัย ไดนํา ตน แบบเครื ่อ งแตง กายแฟชั ่น จํ า นวน 5 ชุด ถา ยถอดองคค วามรู แ ละเทคโนโลยีสู ช ุม ชน
ประกอบดวย องคความรูดา นแบบตัดสรา งสรรคและองคความรูดานการตัดเย็บ และไดสงมอบแบบตัดสรางสรรค
ใหกลุมผูผลิตเพื่อสามารถนํา ความรูและทักษะไปพัฒ นาการผลิตตอ ยอดในอาชีพเพื่อ จัดจํา หนายสรางรายไดกลับ สู
ชุมชนทองถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดของแตละชุด ดังนี้
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4. ชุดงานเลี้ยงสังสรรค (Party wear)

ตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นจากผาบาติกยอมสีธรรมชาติ
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5. ชุดงานเลี้ยงสังสรรค (Party wear)
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3. ชุดลําลอง (Casual wear)

าลัย

ตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นจํานวน 5 ชุด ที่สอดคลองกับความตองการของกลุมผูบริโภค สตรีวัยทํางานอายุ
25-39 ป โดยรูปแบบมีความทันสมัยเหมาะสมกับวิถีการดําเนินชีวิตของกลุมผูบริโภค และกระบวนการผลิตตนแบบที่
เหมาะสมตรงตามศักยภาพของกลุมผูผลิต
จากการที่ ผูวิจัยได นําตนแบบ ดา นแบบตัด และวิธีการตัดเย็บ การถา ยทอดองคความรูสูชุมชน ใหแกกลุม
วิสาหกิจชุมชนผาบาติ กสียอมธรรมชาติจากยางกลวย ในตํา บลปาดังเบซาร อํา เภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไดผลการ
ประเมินจากการอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดองคความรูกลุมวิสาหกิจชุมชนผาบาติกสียอ มธรรมชาติตามตาราง ดังนี้

าวิท
ย

ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดองคความรูกลุมวิสาหกิจชุมชนผาบาติก
สียอมธรรมชาติ

มห

หัวขอ/ประเด็น
1 วิทยากรมีการเตรียมความพรอมกอนการถายทอดองคความรู
2 วิทยากรใชภาษาที่เขาใจงาย ฟงชัดเจนไมคลุมเครือ
3 วิทยากรมีความรูความสามารถตรงตามองคความรูที่จัดอบรม
4 วิทยากรมีวิธีการถายทอดที่ทําใหเขาใจงาย
5 วิทยากรมีจํานวนเพียงพอตอผูเขารวมอบรม
ดานวิทยากร ผลรวม/คาเฉลี่ย/คารอยละ/ความหมาย
1 ความรูความเขาใจในเรื่องนี้กอนเขารวมอบรม

คาเฉลี่ย ( X ) คารอยละ
4.9
98
4.9
98
4.8
96
4.8
96
4.5
90
4.8
95.6
4.0
80

ความหมาย
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
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88
92
92
87.6
82
86
92
98
89.5

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด

4.6

91.3

เหมาะสมมากที่สุด

พพ
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4.3
4.4
4.6
4.6
4.4
4.1
4.3
4.6
4.9
4.5

ราช
ภัฏ
รำไ

2 ความรูที่ไดจากกิจกรรมสอดคลองกับความตองการ
3 ความรูและทักษะที่ไดรับผูผลิตสามารถนําไปถายทอดได
4 ความรูและประสบการณที่ไดรับหลังจากการเขารวมอบรม
5 ความรูและทักษะไปพัฒนาเปนอาชีพเพื่อสรางรายได
ดานองคความรู ผลรวม/คาเฉลี่ย/คารอยละ/ความหมาย
1 ตนแบบมีจํานวนเพียงพอกับความตองการของผูผลิต
2 ตนแบบเหมาะสมกับความสามารถในการตัดเย็บของผูผลิต
3 ตนแบบมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
4 ตนแบบมีความทันสมัย
ดานตนแบบเครื่องแตงกาย ผลรวม/คาเฉลี่ย/คารอยละ/
ความหมาย
รวมทั้ง 3 ดาน ผลรวม/คาเฉลี่ย/คารอยละ/ความหมาย

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

าลัย

วิจัยเรื่อง การพัฒนาผาบาติกจากสีธรรมชาติเพื่อผลิตตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่น ผูวิจัยไดศึกษาทรัพยากร
จากธรรมชาติในทองถิ่น ตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีพืชพันธุที่สามารถนํามาผลิตสียอมผา ไดแก
อวดเชือ ก คํา แสด มะหาด ขมิ้น เพกา ซึ่งเปนพืชมีอยูเปนจํานวนมากในทอ งถิ่ นและสามารถนํามาผลิ ตสี ยอมได เป น
อยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ อรนุช นาคชาต และคณะ (2560) เรื่องการยอมสีไหมดวยเมล็ดมะขามและเปลือกหุม
เมล็ดมะขามเพื่อเพิ่มมูลคาเชิงพาณิชย พบวา การนําเมล็ดมะขามซึ่งเปนวัสดุจากธรรมชาติที่เหลือทิ้งและมีอยูเปนจํานวน
มากในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน สามารถผลิตสินคาวางขายในทองตลาดและเพิ่มมูลคาของผาไหมยอมสีธรรมชาติ
ผูยอมและผูสวมใสผาไหมมีความปลอดภัย ผูรูในชุมชนและสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการส งเสริมและสรางจิตสํานึกรัก
ทองถิ่น สืบทอดภูมิปญญาที่มีในทองถิ่นได การผลิตสียอมผาบาติกจากพืชธรรมชาติ ผูวิจัยใชวิธีการยอมในขณะเปนผืนผา
(Piece dyeing) เปนวิธียอมที่มีตนทุนการผลิตต่ํา เหมาะสมกับกลุมผูผลิต การยอมในขณะเปนผืนผา เปนที่นิยมมากกวา
การยอมอื่นๆ เนื่องจากทําไดงายและรวดเร็ว ใหสีและเนื้อสัมผัสที่สวยงาม ผูวิจัยไดสียอมจากพืชธรรมชาติที่มีในทองถิ่น
จํานวน 5 สี ไดแก 1) อวดเชือกใหสีโทนน้ําตาล 2) คําแสดใหสีโทนสม 3) มะหาดใหสีโทนมวง 4) ขมิ้นใหสีโทนเหลือง
5) เพกาใหสีโทนเขียว
จากการศึกษาขางตนทําใหผูวิจัยเห็นวา ผลที่ไดดังกลาวทั้งสีและผาที่ยอมนั้นมีคุณคา ไดมาจากวัตถุดิบที่มีใน
ชุมชนซึ่งสามารถนํามาพัฒนาตอยอดสูสังคมไดโดยผานการใชประโยชนจริง กลุมผูผลิตสามารถนําตนแบบเครื่องแตงกาย
แฟชั่นผาบาติกยอมสีธรรมชาติไปสูการพัฒนาสียอมธรรมชาติ ลวดลายผาบาติก แบบตัด และการตัดเย็บ สามารถสราง
รายได เพิ่ ม การสรางตนแบบและการตัดเย็บที่ถูกวิธี และมีการพัฒนาตนแบบเครื่องแตงกายให ทันสมั ยตรงตามความ
ตองการของผูบริโภค ผลการสรางตนแบบเครื่อ งแตงกายแฟชั่นจากผ าบาติกสียอมธรรมชาติ สําหรับสตรี วัยทํางานได
จํานวน 5 ชุด ไดแก ชุดทํางาน (Business wear) จํานวน 1 ชุด ชุดลําลอง (Casual wear) จํานวน 2 ชุด และชุดงาน
เลี้ยงสังสรรค (Party wear) จํานวน 2 ชุด รายละเอียดชุดสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐปนีย ศรีแกว และคณะ (2560)
เรื่องการออกแบบเครื่องแตงกายสตรีสําหรับผูบริโภคสีเขียว พบวา ควรกําหนดโครงรางชุดในรูปแบบที่สวมใสสบาย เปน
ธรรมชาติ ที่ต้ังการตลาดเปนระดับกลาง เครื่องแตงกายพรอมสวมใส ควรใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน ผาฝาย
ยอมสีธรรมชาติ สวมใสสบายและสวมใสงาย ควรเปนโทนสีธรรมชาติ มีรูปแบบที่มีความทันสมัย มีความเหมาะสมกับกลุม
ผูบริโภค เหมาะสมกับศักยภาพของสมาชิกในกลุมผูผลิต ตลอดจนผูผลิตสามารถนําองคความรูไปพัฒนาในอาชีพได
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ขอเสนอแนะการวิจัย
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1. การเลือกใชวัสดุผายอมสีธรรมชาติสามารถออกแบบผลิตภัณฑอื่นเพิ่มเติมได เชน กระเปา หมวก ของที่ระลึก
เปนตน เพื่อเพิ่มความหลากหลายและเปนทางเลือกใหกับกลุมเปาหมายผูบริโภค
2. การพัฒนาศักยภาพผูผลิตตองพัฒนาใหเกิดทักษะที่ผูผลิตสามารถต อยอดเป นอาชี พไดรองรับ การตลาด
ปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อสรางรายไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนบนพื้นฐานองคความรูและทรัพยากรที่มี
ในชุมชน

พพ

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยครั้งนี้ไดรับทุ นสนับ สนุนจากสํานักงานการวิ จัยแห งชาติ และขอขอบคุ ณความรวมมื อของบุ คคลที่

เอกสารอางอิง
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การเปรียบเทียบผลการฝกจินตภาพและการสังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพ
ที่มีตอความแมนยําในการสงลูกสั้นในกีฬาแบดมินตัน
Comparison the Effect of Imagery and Observing Model by
Viewing the Recording Tape on Accuracy in Badminton Short Serve

บทคัดยอ

พพ

ภัทรียา ลาสุนนท, รัตพงษ ฤกษไชโย, การันตรี แกวภู,
เกษมสันต รัตนขันแสง, วัชรพงษ เพ็งเพ็ชร
คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย

ราช
ภัฏ
รำไ

การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการฝกจินตภาพและการสังเกตตัว แบบจากการ
ชมเทปบั น ทึ ก ภาพที่ มี ต อ ความแม น ยํ า ในการส ง ลู ก สั้ น ในกี ฬ าแบดมิ น ตั น กลุ ม ตั ว อย า งเป น นั ก กี ฬ าแบดมิ น ตั น
มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จํ านวน 12 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง การทดลองจะแบงกลุม
ตัวอยางออกเปน 2 กลุม โดยการนําคะแนนการทดสอบความแมนยําในการสงลูกสั้นมาจัดเรียงลําดับจากมากไปนอยและ
เลือกแบงกลุมแบบสลับฟนปลา กลุมที่ 1 ฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูกับการฝกจินตภาพ กลุมที่ 2 ฝกทักษะการสงลูกสั้น
ควบคูกับการสังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพ เปนเวลา 8 สัปดาห (สัปดาหละ 3 วัน)
ผลการวิจัยพบวา 1) การเปรียบเทียบภายในกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม คาเฉลี่ยคะแนนความแมนยําในการสง
ลูกสั้นหลังการฝก 8 สัปดาหดีกวากอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) การเปรียบเทียบระหวางกลุม
ตัวอยาง คาเฉลี่ยคะแนนความแมนยําในการสงลูกสั้นหลังการฝกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาก
ผลการวิจัยแสดงใหทราบวา การฝกทั้ง 2 แบบชวยเพิ่มความแมนยําในการสงลูกสั้นในกีฬาแบดมินตัน ผูฝกสอนสามารถ
นําไปปรับใชรวมกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายและไมใหเกิดความเบื่อหนายในการฝกและพัฒนาทักษะการสงลูกสั้นของ
นักกีฬาแบดมินตันตอไป
คําสําคัญ: จินตภาพ, การสังเกตตัวแบบ, การสงลูกสั้น, แบดมินตัน
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าลัย

This research aimed to study and compare the effects of imagery and observing model by
viewing the recording tape on accuracy in badminton short serve. The sample groups are 12 badminton
players of Khon Kaen University Nong Khai Campus by using purposive sampling technique. The
experiment will divide the sample into 2 groups, by using the test scores of accuracy in badminton
short serve to arrange in descending order and using the zigzag selection in order to assign into
experimental groups. Group 1 practiced badminton short serve with imagery training, Group 2 practiced
badminton short serve with observing model by viewing the recording tape for eight weeks (Three times
a week).
The research found that: 1) the comparison within both sample groups, the mean scores of
accuracy in badminton short serve after the 8th week were significantly better than those before training
at .01 level, and 2) the comparison among two sample groups, the mean scores of accuracy in
badminton short serve after training were not significantly different at .05 level. The results of the
research showed that both training program can improve accuracy in badminton short serve. Thus, this
study suggested that the trainer can adapt to use together. In order to increase diversity and not to
cause boredom in training and improve short-serving skills of badminton players.
Keywords: Imagery, Observing model, Short serve, Badminton
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กีฬาแบดมินตันในประเทศไทยเปนที่นิยมกันมาก เลนกันทั่วประเทศทั้งเด็กและผูใหญ เพศหญิง เพศชาย มีการ
เรียนการสอนในระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีสนามแบดมินตันและอุปกรณที่มีมาตรฐานอยูทั่วประเทศ มีการ
อบรมผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันโดยสมาคมกีฬาแบดมินตันประเทศไทย มีผูฝกสอนทั้งในประเทศและตางประเทศที่ทํางาน
เต็มเวลา มีผูตัดสินที่เปนมาตรฐาน มีรายการแขงขันภายในประเทศที่จัดขึ้นในแตละปไมนอยกวา 40 รายการ มีนักกีฬา
ที่มีความสามารถติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทั้งชายและหญิง (สไว สังขารา, 2556) ปจจุบันเกมการแขงขันกีฬาแบดมินตัน
ไดเ ปลี่ยนแปลงไป ผูเลนมีสไตลการเลนที่ดุดันขึ้น เล นเร็ วมากขึ้น เล นเกมบุกมากขึ้น และแต มการแข งขัน เป นแบบ
Really point โดยฝายใดทําเสียฝายตรงขามจะไดคะแนนทันที จึงถือวาเปนการเสียเปรียบหากผูเลนเริ่มตนการเลนในแต
ละแตมโดยการสงลูกที่ทําใหฝายตัวเองโดนบุก การสงลูกสั้นในกีฬาแบดมินตันจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก เปาหมาย
ของการสงลูก คือ การตีลูกใหขามตาขายไปลงในเขตที่ถูกตอง โดยไมเปดโอกาสใหฝายตรงขามเปนฝายรุก (นภพร ทัศ
นัยนา, 2548) การสงลูกสั้นจะชวยปองกันไมใหคตู อสูบุกตั้งแตไมแรกในทันที ดังนั้นความแมนยําและทักษะในการสงลูก
สั้นจึงถือเปนทักษะที่สาํ คัญในการเลนที่ไดเปรียบในการทําแตมเปนอยางยิ่ง
นักกีฬาแบดมินตันที่มีความสามารถสูงหรือประสบความสําเร็จนั้น จะประกอบไปดวยองคประกอบหลัก 3 ดาน
ดวยกัน คือ ดานสมรรถภาพทางกาย ดานทักษะ และดานสมรรถภาพทางจิต หากนักกีฬาได รับการฝกทักษะทางดาน
จิตวิทยาการกีฬา จะทําใหนักกีฬาสามารถควบคุมจิตใจและอารมณในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม (สุทธิรักษ
นาโสม, อาพรรณชนิต ศิริแพทย และสืบสาย บุญวีรบุตร, 2556) ซึ่งในสวนดานสมรรถภาพทางกายและดานทักษะขึ้นอยู
กับการดูแลและฝกฝนสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ดังนั้นคงจะเปนการดีมากหากนักกีฬาไดฝกทักษะสมรรถภาพทาง
กายควบคูกับทักษะสมรรถภาพทางจิต เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถของนักกีฬาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กาวหนาสู
การเปนผูนําในกีฬาแบดมินตันของประเทศตอไป
ในปจจุบันไดนําเอาหลักทางดานจิตวิทยาการกีฬาเขามาประยุกตใชรวมกับการฝกซอมทางดานรางกายเพิ่มมาก
ขึ้น โดยใชการจินตภาพเพื่อใหนักกีฬามีสมรรถภาพทางจิตที่พรอมลงทําการแขงขัน การจินตภาพ (Imagery) ถือเปนการ
สรางประสบการณโดยที่ไมตองออกไปฝกซอมที่สนามจริงและสามารถฝกไดทุกที่ ซึ่งมีการนําไปใชในโปรแกรมการฝกกีฬา
หลายประเภทเชน กีฬายิงธนู (นฤมล จันทรสุข และพีระพงศ บุญศิริ, 2561), กีฬาตะกรอลอดหวง (เอกศักดิ์ เฮงสุโข,
ณัฐพล ไตรเพิ่ม และอรรณพ นับถือตรง, 2560) กีฬาคาราเตโด (ทวีสุข เชี่ยวชาญปรีชากุล, 2556) กีฬาฟุตซอล (เทียนชัย
ชาญณรงคศักดิ์, 2554) และการตีลูกหยอดในกีฬาแบดมินตัน (สุทธิรักษ นาโสม, อาพรรณชนิต ศิริแพทย และสืบสาย
บุญวีรบุตร, 2556) เปนตน
นอกจากการฝกจินตภาพแลวอีกเทคนิคหนึ่งทางดานจิตวิทยาการกีฬาที่นาสนใจ คือ การเรียนรูโดยการสังเกต
หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ Bandura (1986 อางถึงใน พิมพชนก นุชเนตร, 2560) ไดทําการวิจัยการเรียนรูของมนุษย
พบวา การเรียนรูพฤติกรรมใหมของมนุษยสามารถสรางการเรียนรูผานประสบการณโดยตรงดวยการสังเกตโดยเกิดจาก
ความสั มพั น ธ ระหว า งสิ่ งเรา (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) อั นจะนํ า ไปสู ความสามารถในการแสดง
พฤติกรรม เชน คนที่ชอบเลนกีฬาแบดมินตัน ไดดูการแขงขันกีฬาแบดมินตันมืออาชีพและสนใจทาทางทักษะการตีลูก
แบบตางๆ ของนักกีฬา พรอมทั้งจําวิธีการตีในทักษะทาทางตางๆ เอาไวในความจําของตน และเมื่อบุคคลนั้นมีโอกาสได
เลนกีฬาแบดมินตันในสนามจริงก็อาจจะแสดงทาทางการตีลูกในลักษณะเดียวกันกับนักกีฬาที่เขาเคยดู ถือวาเปนทักษะที่
เกิดจากการเรียนรูโดยการสังเกตผานตัวแบบ จะเห็นไดวาการฝกจินตภาพและการเรียนรูโดยการสังเกตตัวแบบจากการ
ชมเทปบันทึกภาพ เปนวิธีการฝกทางดานจิตวิทยาการกีฬาเหมือนกันที่มีผลตอการเสริมสรางพฤติกรรมความสามารถ
ทักษะทางดานรางกายของนักกีฬาเชนเดียวกัน
ดวยเหตุผลนี้จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาและเปรียบเทียบผลการฝกจินตภาพและการสังเกตตัว
แบบจากการชมเทปบันทึกภาพควบคูกับการฝกทักษะแบบปกติที่มีผลตอความแมนยําในการสงลูกสั้นในกีฬาแบดมินตัน
โดยผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอ นักกีฬา และผูที่สนใจฝกซอมกีฬาแบดมินตัน สามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการฝกซอม ปรับปรุงและพัฒนาทักษะการสงลูกสั้นในกีฬาแบดมินตันตอไป
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1. เพื่อศึกษาผลการฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูกับการฝกจินตภาพ และการฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูกับ
การฝกสังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพที่มีผลตอการสงลูกสั้นของนักกีฬาแบดมินตัน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนความแมนยําในการสงลูกสั้นของนักกีฬาแบดมินตัน กอนและหลังการฝกทักษะ
การสงลูกสั้นควบคูกับ การฝกจินตภาพ และการฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูกับการฝกสั งเกตตั วแบบจากการชมเทป
บันทึกภาพ
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางหลังการฝกระหวางการฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูกับการฝกจินตภาพ กับ
การฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูกับการฝกสังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพ ที่มีตอความแมนยําในการสงลูกสั้น
ของนักกีฬาแบดมินตัน
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ประชากร
ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาชาย-หญิง มหาวิ ทยาลัยขอนแก น วิ ทยาเขตหนองคาย ที่ได
ลงทะเบียนเรียนวิชาแบดมินตันและผูที่สนใจเลนกีฬาแบดมินตันเปนประจํา
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยา งที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักกีฬาแบดมินตันชายและนักกีฬ าแบดมินตั นหญิ ง มหาวิ ท ยาลัย
ขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จํานวน 12 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง กอนการฝกจะใหกลุมตัวอยางทดสอบ
ความแม นยําในการสงลูกสั้นแบดมินตัน จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาจัดเรี ยงลําดับจากมากไปนอย เพื่อแบงกลุมตัวอยาง
ออกเปน 2 กลุมโดยการแบงแบบสลับฟนปลา
เครื่องมือในการวิจัย
1. โปรแกรมการฝกจินตภาพ เปนโปรแกรมที่สรางขึ้นจากการดัดแปลงจากโปรแกรมการฝกจินตภาพการตีลูก
หยอดแบดมินตัน (สุทธิรักษ นาโสม, อาพรรณชนิต ศิริแพทย และสืบสาย บุญวีรบุตร, 2556) ซึ่งผานการทําวิจัยและการ
ประเมินความถูกตองเหมาะสมของโปรแกรมแลว
2. โปรแกรมการฝ กโดยการชมเทปบั นทึ กภาพ โดยเป นการชมเทปบั นทึ กภาพการส ง ลู กสั้ นทั้ ง โฟร แฮนด
แบ็คแฮนด และเทปบันทึกการแขงขันกีฬาแบดมินตัน
3. โปรแกรมการฝกทักษะการสงลูกสั้น เปนการฝกทักษะการสงลูกสั้นของเฟรนช (Frence short serve test)
โดยไมมีเชือกขึงบนตาขาย ฝกคนละ 40 ลูก แบงเปน โฟรแฮนด 20 ลูก และแบ็คแฮนด 20 ลูก
4. แบบทดสอบความแมนยําในการสงลูกสั้น การวิจัยครั้งนี้ใชแบบทดสอบการสงลูกสั้นของเฟรนชในการวั ด
ความสามารถในการสงลูกสั้น
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ประสานงานและขอความอนุเคราะหหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการวิจัย
2. ปฐมนิเทศและอธิบายรายละเอียดแกกลุมตัวอยางและผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหเขาใจถึงวัตถุประสงคและวิธีการ
ฝกตามโปรแกรมการฝกที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ และแบบบันทึกผลที่ใชในงานวิจัย
3. ดําเนินการทดสอบความแมนยําในการสงลูกสั้นหลังการฝกของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑการใหคะแนนตาม
แบบทดสอบความแมนยําในการสงลูกสั้นของเฟรนช กอนการฝก
4. ดําเนินการฝกซอมตามโปรแกรมการฝกกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคู
กับการฝกจินตภาพ และกลุมที่ 2 ฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูกับการสังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพ โดยทํา
การฝกติดตอกันเปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร วันอังคาร และวันศุกร เวลา 17.00-19.00 น. โรงยิมเนเซี่ยม
มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย
5. หลังการฝก ดําเนินการทดสอบความแมนยําในการสงลูกสั้นหลังการฝกของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑการให
คะแนนตามแบบทดสอบความแมนยําในการสงลูกสั้นของเฟรนช
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6. นําผลการทดสอบความแมนยําในการสงลูกสั้นกอนและหลังการฝกของกลุมตัวอยางที่ไดมาวิเคราะหผลทาง
สถิติ อภิปรายและสรุปผลการดําเนินการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
1. คํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนการทดสอบความแมนยําในการ
สงลูกสั้นในแตละกลุม
2. เปรียบเทียบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการสงลูกสั้นกอนและหลังการฝกภายใน
กลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2 โดยการใชสถิติแบบ Paired t-test ที่ระดับนัยสําคัญ .01
3. เปรียบเทียบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการสงลูกสั้ นระหวางกลุ มตัวอยางที่ 1
และกลุมตัวอยางที่ 2 โดยการใชสถิติแบบ Independent t-test ที่ระดับนัยสําคัญ .05

ผลการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาและเปรียบเที ยบผลความแมนยําในการสงลูกสั้นแบดมินตั น
จากการฝกจินตภาพและการฝกสังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพของนักกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาเขตหนองคาย จํานวน 12 คน หลังการฝก 8 สัปดาห ไดผลการทดสอบดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกตางกอนและหลังการของ
กลุมตัวอยางที่ 1 ฝกจินตภาพ และกลุมตัวอยางที่ 2 ฝกจากการชมเทปบันทึกภาพ
กลุมตัวอยาง
การฝกจินตภาพ
การชมเทปบันทึกภาพ

กอนการฝก

หลังฝก 8 สัปดาห

x

S .D

x

S .D

40.16
38.16

11.47
11.65

52.50
51.67

9.83
11.86

p-value
.001*
.002*

าลัย

จากตารางที่ 1 พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความแมนยําในการสงลูกสั้นกอนการฝกของกลุมฝกจินตภาพมีคาเทากับ
40.16  11.47 ซึ่งในสัปดาหที่ 8 หลังการฝกคาเฉลี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นเปน 52.50  9.83 ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 และคาเฉลี่ยคะแนนความแมนยําในการสงลูกสั้นกอนการฝกของกลุมฝกจากการชมเทปบันทึกภาพ
มีคาเทากับ 38.16  11.65 ซึ่งในสัปดาหที่ 8 หลังการฝกคาเฉลี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นเปน 51.67  11.86 ซึ่งแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .002
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความแมนยําในการสงลูกสั้น ระหวางกลุมตัวอยาง
ที่ 1 ฝกจินตภาพ และกลุมตัวอยางที่ 2 ฝกจากการชมเทปบันทึกภาพ หลังการฝกสัปดาหที่ 8

าวิท
ย

กลุมตัวอยาง
การฝกจินตภาพ
การชมเทปบันทึกภาพ

N
6
6

คาเฉลี่ย ( x )
52.50
51.67

p-value
.55

มห

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมที่ 1 ฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูกับการฝกจินตภาพ และกลุมที่ 2 ฝกทักษะการสง
ลูกสั้นควบคูกับการสังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพ มีคาเฉลี่ยคะแนนความแมนยําในการสงลูกสั้นไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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1. จากการเปรียบเทียบหาความแตกตา งของคาเฉลี่ยคะแนนความแม นยําในการส งลู กสั้ นภายในกลุ มที่ 1
ฝกจินตภาพ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนและหลังการฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .01 กลาวคือการฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูไปกับการฝกจินตภาพ ทําใหความสามารถในการสงลูกสั้นของ
กลุมที่ 1 มีความแมนยําเพิ่มมากขึ้น นฤมล จันทรสุข และพีระพงศ บุญศิริ (2561) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลการฝก
จินตภาพที่มีตอความแมนยําในการยิงธนูของนักกีฬายิงธนูจังหวัดลําปาง พบวาผลการฝกจินตภาพควบคูไปกับการฝกยิง
ธนูปกติมีผลทําใหนกั กีฬามีการพัฒนาทักษะการยิงธนูไดแมนยําขึ้นกวาการฝกยิงธนูปกติเพียงอยางเดียว สอดคลองกับ
ชูศักดิ์ พัฒนามนตรี (2546) ที่กลาวไววา จินตภาพเปนการสรางภาพหรือยอนภาพเพื่อสรางประสบการณใหเกิดขึ้นในใจ
ทําใหเกิดการเรียนรูที่ดี มีการพัฒนาความสามารถทางการกีฬาไดดียิ่งขึ้น นั่นคือ การฝกจินตภาพควบคูกับการฝกทางกาย
จะชวยเพิ่มทักษะความสามารถในการเสิรฟลูกสั้นของนักกีฬาแบดมินตันไดดียิ่งขึ้น
2. จากการเปรียบเทียบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความแมนยําในการสงลูกสั้นภายในกลุมที่ 2 ฝก
สังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนและหลังการฝก
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือการฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูไปกับการสังเกตตัวแบบจาก
การชมเทปบันทึกภาพ ทําใหความสามารถในการสงลูกสั้นแบดมินตันของกลุมที่ 2 มีความแมนยําเพิ่มมากขึ้น ดังงานวิจัย
ของ สุทธิรักษ นาโสม, อาพรรณชนิต ศิริแพทย และสืบสาย บุญวีรบุตร (2556) พบวา การเพิ่มขึ้นของคาเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการตีลูกหยอดในกีฬาแบดมินตันหลังการฝกทักษะการตีลูกหยอดควบคูกับการชมเทปบันทึกภาพการ
ตีลูกหยอดนั้น เกิดจากการเรียนรูโดยการสังเกตจากการดูเทปบันทึกภาพการตีลูกหยอด ซึ่งเปนตัวแบบอยางหนึ่งในการ
จดจําวิธี ที่ดีของนักกีฬาแลวนําไปพัฒนาทักษะใหดียิ่งขึ้น นั่นคือ การฝกสังเกตทาทางและวิธีการเลนจากการชมเทป
บันทึ กภาพการเสิรฟลูกสั้นโฟรแฮนด แบ็คแฮนด และชมเทปบั นทึ กการแข งขั นควบคูกับการฝกสมรรถภาพทางกาย
ดังกลาว จะเปนแรงจูงใจใหนักกีฬาเรียนรูพฤติกรรมและพยายามเพิ่มทักษะความสามารถในการสงลูกสั้นใหดียิ่งขึ้น
3. จากการเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความแมนยําใน
การสงลูกสั้นหลังการฝกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการฝกจินตภาพและการฝก
สังเกตตั วแบบจากการชมเทปบันทึกภาพควบคู กับ การฝกทักษะการสงลูกสั้นปกติ ช ว ยเพิ่ ม ความแมนยํ าและพั ฒนา
ความสามารถในการสงลูกสั้นของนักกีฬาแบดมินตันไดใกลเคียงกัน สอดคลองกับผลการวิจัยเรื่อง ผลของการฝกจินตภาพ
และการเลี ยนแบบที่มีตอ ความแมนยํา ในการตีลูกหยอดกี ฬาแบดมิ นตั น ซึ่ งพบว า การฝ กตี ลูกหยอดควบคูกับการฝ ก
จินตภาพและการฝกตีลูกหยอดควบคูการเลียนแบบโดยการดูเทปบันทึกภาพ ชวยเพิ่มความสามารถของการตีลูกหยอด
ในกีฬาแบดมินตันไดทั้งสองแบบฝก (สุทธิรักษ นาโสม, อาพรรณชนิต ศิริแพทย และสืบสาย บุญวีรบุตร, 2556)
จากการศึกษาครั้งนี้ ผลการฝกทั้ง 2 แบบ (การฝกจินตภาพและการฝกสังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพ)
ชวยเพิ่มความแมนยําในการสงลูกสั้นในกีฬาแบดมินตัน ดังนั้นนักกีฬาหรือผูที่สนใจฝกซอมกีฬาแบดมินตันสามารถนําไป
ปรับใชรวมกันได โดยใชการฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูไปกับการฝกจินตภาพสลับกับการฝกควบคูกับการสังเกตตัวแบบ
จากการชมเทปบันทึกภาพ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและไมใหเกิดความเบื่อหนายในการฝกซอมและพัฒนาทักษะการสง
ลูกสั้นของนักกีฬาแบดมินตันตอไป

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห

1. ควรเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางในแตละกลุมตัวอยาง และควรนํา ไปทดสอบกับ นักกี ฬาแบดมิ นตันมือ อาชี พ
เพื่อใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของทักษะการสงลูกสั้นของนักกีฬาแบดมินตันที่เกิ ดจากการใชโปรแกรมการฝกทั้ง 2
แบบไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป
2. นักกีฬา และผูที่สนใจผูฝกซอมกีฬาแบดมินตัน สามารถนําโปรแกรมการฝกแบบจินตภาพและโปรแกรมการ
ฝกสังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพนี้ไปใชควบคูกับการฝกทักษะการสงลูกสั้นปกติ ได เพื่อเป นการเพิ่มความ
หลากหลายในการเลนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป
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การวิเคราะหคุณสมบัติของไพลินจากแทนซาเนีย
Origin Identification of Blue Sapphire from Tanzania
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การศึกษาไพลินจากแทนซาเนียในครั้งนี้ ไดศึกษาจากตัวอยางที่มีสีน้ําเงินออนถึงเขมปานกลาง สีน้ําเงินอมมวง
และน้ําเงินอมเขียว โทนออน จํานวน 10 ตัวอยาง ดวยเครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติอัญมณีขั้นพื้นฐาน พบวา ตัวอยาง
ทั้งหมดมีคาดัชนีหักเหอยูระหวาง 1.760-1.772 คาไบรีฟริงเจนซ อยูระหวาง 0.008-0.010 คาความถวงจําเพาะ ระหวาง
4.00-4.08 มลทินภายในที่พบ ไดแก มลทินทอยาว มลทินผลึกใส มลทินผลึกทึบ มลทินเสนเข็ม เสนการเจริญเติบโตของ
ผลึก ระนาบแฝด มลทินคลายลายนิ้วมือ การวิเคราะหดวยเครื่องฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร พบพีค
การดูดกลืน ที่ตําแหนงระหวาง 2800-2900 cm-1 และ 3600-3700 cm-1 การตรวจสอบดวยเครื่องยูวีวีสเนียรไออาร
สเปกโทรโพโตมิเตอร พบพีคการดูดกลืนของ Fe3+ ที่ตําแหนง 377, 378 และ 450 นาโนเมตร พบแถบการดูดกลืนของ
Fe2+/Ti4+ ในลักษณะเปนเนินต่ําๆ ที่ตํา แหนงประมาณ 550-600 นาโนเมตร การวิ เคราะหองคป ระกอบทางเคมีดวย
เครื่องวิเคราะหธาตุดวยเทคนิคเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนตแบบกระจายพลังงาน พบวา ธาตุองคประกอบหลักคือ อะลูมิเนียม
ออกไซต (Al2O3) มีปริมาณเฉลี่ยอยูที่ 98.92 wt% ธาตุองคประกอบอื่น ไดแก โครเมียมออกไซต (Cr2O3) มีปริมาณ
เฉลี่ ยอยูที่ 0.34 wt% ธาตุเหล็กออกไซต (Fe2O3) มีป ริ มาณเฉลี่ยอยู ที่ 0.53 wt% และไทเทเนีย มออกไซต (Ti2O3)
มีปริมาณเฉลี่ยอยูที่ 0.21 wt%
คําสําคัญ: ไพลิน, แทนซาเนีย, การวิเคราะหอัญมณี, เครื่องมือวิเคราะหอัญมณี

Abstract

าวิท
ย

าลัย

The propose of this study is to identify blue sapphire from Tanzania. 10 samples in this study
are colored light to moderate blue, violetish blue and greenish blue. Gemological properties for these
stones were: R.1 = 1.760-1.772, birefringence 0.008-0.010 and S.G., determined by hydrostatic weighing,
of 4 . 0 0 - 4. 0 8 . The magnification includes long tubes, crystals, needles, growth lines, twinning and
fingerprint. The infrared spectrum of samples reveals characteristic at 2800-2900 cm-1 and 3600-3700
cm-1 . The UV-Vis-NIR spectrum of the samples showed Fe3+ at 377, 378 and 450 nm, show broad
absorption bands around of Fe2+/Ti4+ at 550-600 nm. The results from EDXRF analysis showed 98.92
wt% Al2O3, 0.34 wt% Cr2O3, 0.53 wt% Fe2O3 and 0.21 wt% Ti2O3.
Keywords: Blue Sapphire, Tanzania, Gems Identification, Gemological Analysis Instrument

บทนํา

มห

ประเทศแทนซาเนียเปนแหลงอัญมณีที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก เนื่องดวยลักษณะทางภูมิประเทศที่ ไดรับการ
แปรสภาพมาอยา งหลากหลาย สงผลใหเปนแหลงรวมแหงอัญ มณี หนึ่ งในอัญมณี ที่ นา สนใจและได รับ ความนิยมของ
แทนซาเนียคือ ไพลิน (blue sapphire) สามารถพบไพลินที่มีคุณภาพดี ไดจากพื้นที่ 3 แหงในแทนซาเนีย นั่นคือ Umba
River Valley ทางตอนเหนือมักพบแฟนซีแซฟไฟรคุณภาพดี และ Tunduru และ Songea ทางตอนใตมักพบไพลินที่มีสี
ฟาสวย ในการซื้อขายอัญมณีบางชนิด หากทราบที่มาของอัญมณีชิ้นนั้นๆ จะสามารถเพิ่มมูลคาของการซื้อขายอัญมณีให
สูงขึ้นได ดังนั้นการที่พอคาจะขายอัญมณีที่ระบุที่มาได นอกจากความมั่นใจจากการไปซื้อกอนดิบดวยตนเองแลว สิ่งที่จะ
สามารถสนับสนุ นเรื่องการซื้อ ขายอีกอยา งหนึ่ง คือ ใบรับ รองอัญมณี (Gemstone Certificate) จากหอ งปฏิ บั ติการ
ตรวจสอบอัญมณี การที่เจาหนาที่ของหองปฏิบัติการอัญมณีผูปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณี ไมไดเปน
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ผูที่ตองเดินทางไปซื้ออัญมณีท่ีแหลงอัญมณีตางๆ จะสามารถตรวจสอบอัญมณีที่มาจากแหลงตางๆ ไดนั้นจึงเกิดขึ้นจาก
การศึกษาตัวอยางอัญมณีและจัดทําฐานขอมูลไวสําหรับการเปรียบเทียบและการอางอิง ดังนั้นเหตุผลสําคัญของการศึกษา
เรื่องไพลินจากแทนซาเนียในครั้งนี้ จึงเปนการเพิ่มศักยภาพในการออกใบรับรองอัญมณีที่สามารถระบุ แหลงที่มาของ
พลอยไพลิน ของหองปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเปนหองปฏิบัติการอัญมณีที่ตั้งอยูในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงคหลักในการดําเนินงานเพื่อเปนหนวยงานสนับสนุนการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับของ
จังหวัดจันทบุรี
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วัตถุประสงคของการวิจัย
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การศึกษาและวิเคราะหคุณสมบัติของไพลินแทนซาเนีย เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการจําแนกแหลง ดวยลักษณะ
มลทินภายใน องคประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางสเปกโตรสโกป และเพื่อการเพิ่มศักยภาพในการออกใบรับรองอัญมณีที่
สามารถระบุแหลงที่มาของไพลินจากแทนซาเนียได
จัดซื้อตัวอยางพลอยไพลิน ตอจากนี้ขอใชคําวา แซปไฟรสีน้ําเงินอมมวง สีน้ําเงินอมเขียว จากประเทศแทนซาเนีย
จํานวน 10 ตัวอยาง จากคนขายพลอยในบริเวณตลาดพลอย ถนนศรีจันทร จังหวัดจันทบุรี แตละตัวอยางเปนพลอยที่
เจียระไนสําเร็จรูปมาแลว มีรูปรางและขนาด รวมทั้งเฉดสีแตกตางกัน (ตารางที่ 1) ตรวจคุณสมบัติพื้นฐานของตัวอยาง
แซปไฟรทั้งหมดดวยเครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติขั้นพื้นฐานไดแก ตรวจหาคาดัชนีหักเหของแสงดวยเครื่องรีแฟรคโต
มิเตอร ตรวจหาคาความถวงจําเพาะดวยเครื่องชั่งหาคาความถวงจําเพาะ และตรวจหามลทินภายในดวยกลองจุลทรรศน
วิเคราะหอัญมณี
การตรวจสอบคาทางเคมี ดําเนินการตรวจสอบดวยเครื่องมือวิเคราะหขั้นสูง ไดแก เครื่องฟูเรียรทรานสฟอรม
อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร ชนิดพกพา เครื่องยูวีวิสิเบิลเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร และเครื่องวิเคราะหธาตุดวย
เทคนิค เอ็กซเรย ฟลูออเรสเซนตแบบกระจายพลังงาน

าลัย

ตารางที่ 1 ตัวอยางพลอยแซปไฟรสีน้ําเงิน สีนํา้ เงินอมเขียวจากประเทศแทนซาเนีย
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ผลการตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพของตัวอยางพลอยแซปไฟรสีน้ําเงินอมมวง และสีน้ําเงินอมเขียว จาก
ประเทศแทนซาเนีย จํานวน 10 ตัวอยาง ดวยเครื่องมือการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน ไดแก การหาคาความถวงจําเพาะดวย
เครื่องชั่งหาคาความถวงจําเพาะ มีคาความถวงจําเพาะอยูระหวาง 4.00-4.08 การหาคาดัชนีหักเทดวยเครื่องรีแฟรคโต
มิเตอร มีคาดัชนีหักเหทางแสงอยูระหวาง 1.760-1.772 และคาไบรีฟริงเจนซ 0.008-0.010 มลทินภายในที่พบ ไดแก
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ผลึกแร ของแข็ ง (Crystals) มลทินผลึ กขนาดเล็ก (Minute) มลทิ นเสนเข็ มแบบเรี ยงตัว แนวเดี ยวกั นและแบบตั ดกั น
(Needle like inclusion) เสนการเจริญเติบโตของผลึก (Growth lines) มลทินคลายลายนิ้วมือ (Finger print) ลักษณะ
ของรอยแตก (Fissure) ที่มีการแทรกอยูของสนิม (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 บนซาย มลทินเสนเข็มแบบเรียงตัวแนวเดียวกันและแบบตัดกัน
บนขวา ผลึกแรของแข็ง
ลางซาย ลักษณะของรอยแตกที่มีการแทรกอยูของสนิม
ลางขวา มลทินผลึกและเสนเข็มขนาดเล็ก

มห

าวิท
ย

าลัย

ผลการตรวจสอบดวยเครื่องฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปคโทรมิ เตอร ชนิ ดพกพา ช วงเลขคลื่น 4004000 cm-1 ดวยเทคนิคแสงสองผาน (Transmission) resolution 2 cm-1 sample scan time = 128 scan แสดงผล
ที่ได จากการวิ เคราะหเปนอิ นฟราเรดสเปกตรัม (Infrared Spectrum) ของความสัมพัน ธ ระหว า งคาการดู ดกลืนแสง
(Absorbance) กับเลขคลื่น (Wave numbers) แสดงตําแหนงของการดูดกลืนแสงที่ตําแหนงระหวาง 2800-2900 cm-1
เปนตํา แหนงการดูดกลืนของ C-H Stretching (จักรพันธ สุทธิรัตน และคณะ, 2554) และกลุ มพีคที่ตําแหนงระหว าง
3600-3700 cm-1 เปนตําแหนงการดูดกลืนแสงของกลุมแรเคโอลิไนต (kaolinite) (Beran A, and Rossman G R, 2006
และ Schwarzt, D., และคณะ, 2008) (ภาพที่2)
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ภาพที่ 2 เอฟทีไออารสเปคตรัมของพลอยแซปไฟรสีน้ําเงินจากประเทศแทนซาเนีย

าวิท
ย

าลัย

ผลการวิเคราะหตัวอยางพลอยแซปไฟรสีน้ําเงินอมมวง และสีน้ําเงินอมเขียวจากประเทศแทนซาเนีย ดวยเครื่อง
ยูวีวิสเิ บิลเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร โดยการใชเทคนิคแสงสองผาน ชวงความยาวคลื่น 300-800 นาโนเมตร พบวา
ในทุกตัวอยา งพบแถบการดูดกลืนของ Fe3+ ในชวงความยาวคลื่น 377, 378 และ 450 นาโนเมตร พบลั กษณะเป น
เนินต่ํา ๆ ที่ตํา แหน งประมาณ 550-600 นาโนเมตร เป นตํ า แหน งของ Fe2+/Ti4+ ที่ มักพบได ทั่ วไปในพลอยแซปไฟร
(จักรพันธ สุทธิรัตน และคณะ, 2554) (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ยูวีวิสิเบิลสเปคตรัมพลอยแซปไฟรสีน้ําเงินจากประเทศแทนซาเนีย

มห

ผลการศึกษาองคประกอบทางเคมีดวยเครื่องวิเคราะหธาตุดวยเทคนิค เอ็กซเรย ฟลูออเรสเซนตแบบกระจาย
พลังงาน (Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer : EDXRF) ยี่หอ EDAX รุน Orbis Micro EDXRF
ของตัวอยางแซปไฟรสีน้ําเงินจากประเทศแทนซาเนีย โดยทําการวิเคราะหตัวอยางละ 3 จุด เพื่อหาคาเฉลี่ย พบวา ธาตุ
องค ป ระกอบหลั ก คื อ อะลู มิเนี ยมออกไซต (Al2O3) มี ป ริ ม าณเฉลี่ ยอยู ท่ี 98.92 (wt%) ธาตุอ งค ป ระกอบอื่ น ได แก
โครเมียมออกไซต (Cr2O3) มีปริมาณเฉลี่ยอยูที่ 0.34 (wt%) ธาตุเหล็กออกไซต (Fe2O3) มีปริมาณเฉลี่ยอยูที่ 0.53 (wt%)
และไทเทเนียมออกไซต (TiO2) มีปริมาณเฉลี่ยอยูที่ 0.21 (wt%) ผลที่แสดงนี้เปนการวิเคราะหและคํานวณของโปรแกรม
Orbis Vision (ตารางที่ 2)
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Min – Max (wt%)
96.96 – 99.70
0.00 – 0.99
0.16 – 1.34
0.01 – 1.00

Mean (wt%)
98.92
0.34
0.53
0.21

S.D.
0.765
0.286
0.334
0.274

พพ

ธาตุ
Al2O3
Cr2O3
Fe2O3
TiO2

รรณ
ี

ตารางที่ 2 สรุปคาทางสถิติของผลวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของพลอยแซปไฟรจากประเทศแทนซาเนีย
โดยเครื่องวิเคราะหธาตุดวยเทคนิค เอ็กซเรย ฟลูออเรสเซนตแบบกระจายพลังงาน

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

การตรวจสอบคุณลักษณะขั้นพื้นฐาน พบวา พลอยแซปไฟรสีน้ําเงินอมมวง และสีน้ําเงินอมเขียว จากประเทศ
แทนซาเนีย มีคาความถวงจําเพาะอยูระหวาง 4.00-4.08 คาดัชนีหักเหทางแสงอยูระหวาง 1.760-1.772 คาไบรีฟริงเจนซ
เทากับ 0.010 มลทินภายในที่พบ ไดแก มลทินผลึกใส มลทินผลึกทึบ มลทินเสนเข็ม เสนการเจริญเติบโตของผลึก ระนาบ
แฝด มลทินคลายลายนิ้วมือ จากหลักฐานมลทินภายในของตัวอยางพลอยแซปไฟรสีน้ําเงินอมมวง และสีน้ําเงินอมเขียวนี้
สามารถใชเปนแนวทางในการวิเคราะหแหลงที่มาของพลอยไดวา เปนพลอยที่มาจากแหลงที่เกิดกระบวนการแปรสภาพ
ทางธรณีวิทยา (Metamorphic Origin) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Schwarz, D. และคณะ (2008) สามารถใชมลทิน
ภายในที่พบนี้ ในการแยกพลอยจากแหลงที่เกิดโดยหินบะซอลตได แตไมสามารถสรุปไดอยางชัดเจนวามาจากประเทศใด
บางตัวอยางพบรองรอยของคราบสนิมสีเหลืองออนในรอยแตก สามารถใชเปนขอบงชี้วาตัวอยางพลอยเม็ดนั้นยังไมผาน
การปรับปรุงคุณภาพดวยความรอนมา
การวิเคราะหตัวอยางดวยเครื่องฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร พบวา 8 ตัวอยางจากทั้งหมด
10 ตัวอยาง แสดงตําแหนงของการดูดกลืนแสงที่ตําแหนงระหวาง 2800-2900 cm-1 เปนตําแหนงการดูดกลืนของ C-H
Stretching (จักรพันธ สุทธิรัตน และคณะ, 2554) และกลุมพีคที่ตําแหนงระหวาง 3600-3700 cm-1 เปนตําแหนงการ
ดูดกลืนแสงของกลุมแรเคโอลิไนต ซึ่งผลการวิเคราะหนี้สอดคลองและอางอิงกับการศึกษาของ Beran A, and Rossman
G R. (2006) และ Schwarz, D. และคณะ (2008) ที่ทําการศึกษาตัวอยางแซปไฟรสีน้ําเงินจากประเทศแทนซาเนีย
การวิเคราะหตัวอยางดวยเครื่องยูวีวิสิเบิลเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร พบวา ทุกตั วอย างแสดงพี คการ
ดูดกลืนของ Fe3+ ในชวงความยาวคลื่น 377, 378 และ 450 นาโนเมตร พบลักษณะเปนเนินต่ําๆ ที่ตําแหนงประมาณ
550-600 นาโนเมตร เปนตําแหนงของ Fe2+/Ti4+ ที่มักพบไดทั่วไป ซึ่งผลการวิเคราะหนี้สามารถใชเปนแนวทางในการ
ตรวจวิเคราะหแซปไฟรไดเทานั้น ไมสามารถใชเปนขอบงชี้ไดวาเปนแซปไฟรจากประเทศใดได
การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี ดวยเครื่องวิเคราะหธาตุดวยเทคนิค เอ็กซเรย ฟลูออเรสเซนตแบบกระจาย
พลังงาน พบวา ธาตุองคประกอบหลักคือ อะลูมิเนี ยมออกไซต มีปริมาณเฉลี่ยอยู ที่ 98.92 wt% ธาตุองคประกอบอื่ น
ไดแก โครเมียมออกไซต (Cr2O3) มีปริมาณเฉลี่ยอยูที่ 0.34 wt% ธาตุเหล็กออกไซต (Fe2O3) มีปริมาณเฉลี่ยอยูที่ 0.53
wt% และไทเทเนียมออกไซต มีปริมาณเฉลี่ยอยูที่ 0.21 wt% ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ จักรพันธ สุทธิรัตน และ
คณะ (2554) และ Schwarz, D. และคณะ (2008) ที่ไดสรุปผลการวิเคราะหธาตุองคประกอบของทับทิมและแซฟไฟร
จากเมืองซองเกียและวิ นซา ประเทศแทนซาเนีย ไววา พบโครเมียมออกไซต ~ 0.10–0.30 wt% ธาตุ เหล็กออกไซต
~0.60–0.95 wt% และไทเทเนียมออกไซต ~0.01–0.03 wt% และธาตุรองรอยอื่ นๆ ในปริมาณนอยกวา 1 wt% ใน
อัตราสวนใกลเคียงกัน
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ขอเสนอแนะการวิจัย

เอกสารอางอิง
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1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของชนิดของผลึกแรที่เปนมลทินภายในของตัวอยาง หากสามารถยืนยันชนิดของ
แรมลทินภายในไดจะชวยในการวิเคราะหแหลงที่มาของพลอยได
2. การวิเคราะหตัวอยางดวยเครื่องยูวีวิสิเบิลเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร ควรทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ในทิศทางตั้งฉากและขนานกับแนวแกนแสงดวย
3. การวิเคราะหตัวอยา งดวยเครื่องฟู เรียร ทรานสฟอร มอินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร ควรศึ กษาและทํ าการ
วิเคราะหดวยเทคนิคอื่นๆ เพื่อนําผลมาเปรียบเทียบกัน
4. การวิเคราะหอ งคประกอบทางเคมี ดว ยเครื่ องวิเ คราะห ธาตุ ดวยเทคนิ ค เอ็ กซ เรย ฟลู ออเรสเซนตแ บบ
กระจายพลังงาน ควรศึกษาการวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหแบบกํา หนดพื้นที่และวั ดแบบสแกนพื้นที่ แล วนํามาหา
คาเฉลี่ย เพื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะหในตําแหนงเล็กๆ เทานั้น
5. การจําแนกแหลงที่มาของพลอยทับทิมและแซปไฟร ควรวิเคราะหดวยเครื่อง LA-ICP-MS เพื่อหาอัตราสวน
ของธาตุองคประกอบไดอยางละเอียด
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การศึกษาการยอมผาโดยใชสียอมผาจากเปลือกมังคุดดวยวิธีการยอมเย็นผานเทคนิคบาติก
The study of fabric dyeing from mangosteen peels by
cold dye method via batik work

บทคัดยอ
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ราช
ภัฏ
รำไ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการยอมผาโดยใชสียอมผาจากเปลือกมังคุดดวยวิธีการยอมเย็นผานเทคนิค
บาติก ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลทางดานทฤษฎี วรรณกรรมปริทัศนที่เกี่ยวของ รวมถึงปรึกษากับผูเชี่ยวชาญทางดาน
การยอมผาจากสียอมผาธรรมชาติ โดยการวิจัยจะทําการยอมสีผาฝายและผาไหมจากสียอมผาจากเปลือกมังคุดที่เหลือ
จากการแปรรูป (พื้นที่ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี) ผสมกับสารชวยติดสี (mordant) ที่แตกตางกัน 4 ชนิด
ไดแก น้ําสารสม น้ําใบชะมวง น้ําขี้เถาตนเงาะ และน้ําขี้เถาเปลือกทุเรียน โดยใชวิธีการยอมเย็นผานเทคนิคบาติก จากนั้น
นํ าผาฝายและผ า ไหมที่ผา นการยอ มสีมาทดสอบความคงทนของสีตอการขัดถู (Colour fastness to rubbing) ตาม
มาตรฐาน ISO 105-X12: 2001(E) ดวยเทคนิคสเปคโตรโฟทอมิเตอร (Spectrophotometer) หรือการเปรียบเทียบสี
(Colorimeter) ผลการศึกษาพบวา สียอมผาจากเปลือกมังคุดจะใหสีน้ําตาล โดยผาที่ผานการยอมสีจากเปลือกมังคุดที่ใช
สารชวยติดจากน้ําขี้เถาตนเงาะและน้ําขี้เถาเปลือกทุเรียนจะติดสียอมไดดที ี่สุด ซึ่งผาที่ไดจะมีสีน้ําตาลเขม และผาไหมจะ
ติดสียอมผาไดดีกวาผาฝาย ผาที่ไดจะมีเฉดสีโทนสีน้ําตาลที่มีความออนและความเขมแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของสาร
ชวยติดสี (mordant) สําหรับผลของการทดสอบความคงทนของสีตอการขัดถูตามมาตรฐาน ISO 105-X12: 2001(E)
พบวา ทั้งผาไหมและผาฝายที่ผานการยอมสีจากเปลือกมังคุดที่ผสมกับสารชวยติดสี (mordant) ทุกชนิดจะมีความคงทน
ของสีตอการขัดถูอยูในระดับ 4-5 (ดี-ดีมาก หรือสีตกเล็กนอย-ไมมีการตกของสี) ดังนั้น สีจากเปลือกมังคุดจึงสามารถ
นํามาใชในการยอมผาไดจริง อีกทั้งจากผลการทดสอบความคงทนของสี ตอการขั ดถูนั้นยังยืนยันได วา ผาที่ยอมจากสี
เปลือกมังคุดสามารถนําไปพัฒนาในการทําผลิตภัณฑตางๆ ไดอีกดวย
คําสําคัญ: สียอมธรรมชาติจากเปลือกมังคุด, เปลือกมังคุด, กระบวนการยอมผาจากเปลือกมังคุด, เทคนิคบาติก

Abstract

มห

าวิท
ย

าลัย

This research is focused on the study fabric dyeing from mangosteen peels by cold dye method
via batik work. The researchers have studied the related theoretical information, literature review and
consulting with experts in fabric dyeing by using colorant textile naturel. Dyeing color were made from
leftover mangosteen peels that got from food process industry (Chaman Sub-district, Makham District,
Chanthaburi, Thailand). Dyeing color from mangosteen peels has mixed with 4 different mordant such
as alum water, Chamuang (Garcinia cowa) leaf water, rambutan trunk ashes water and durian peel ashes
water. After that, the cottons and silks were dyed by cold dye method via batik work. Color fastness
to rubbing property of the receive- cotton and silk were investigate by using spectrophotometer or
colorimeter according to ISO 105- X12: 2001( E) . The results indicated that the dyeing color from
mangosteen peels is brown. The dyeing color with rambutan trunk ashes water and durian peel ashes
water show the best adhesive with the receive-cotton and silk which is dark brown. Dyeing color can
dye silks better than cotton. Moreover, the color of receive-cotton and silk display brown tones. The
intensity of color tone depending on the type of mordant. For the results of spectrophotometer
according to ISO 105- X12: 2001 ( E) , it was found that the color fastness to rubbing for both silk and
cotton were dyed by using dyeing color from mangosteen peels mixed with all kinds of mordant are in
the level of 4-5 (good - very good or a slight color fade - no color fade). Therefore, it was suggest that
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the dyeing color from the mangosteen peels can effectively dye the fabric. In addition, the results from
color fastness to rubbing test confirmed that the fabric have been dye by using dyeing color from
mangosteen peels is feasible as one of the alternative materials for making various products.
Keyword: dyeing color from magosteen peels, mangosteen peels,
fabric dyeing from mangosteen peels, batik work
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เครื่องนุงหมเปนหนึ่งในปจจัยสี่ของมนุษย มนุษยเริ่มรูจักการใชสีจากธรรมชาติเชน พืช สัตว ดิน ในการยอมผา
เพื่อการนุง หม กอ นที่ มาใช สีสัง เคราะหจ นกระทั้งป ค.ศ. 1856 ท านเซอรเ ฮนลี วิ ลเลี่ ยม เพอร กิน และหลั งจากนั้น
อุ ตสาหกรรมการสั งเคราะห สียอ มก็ ได เกิด ขึ้ นตามมาควบคู กั บ การพั ฒนาอุต สาหกรรมการย อ มสี เรื่ อ ยมา (วิ โรจน
สารการโกศล, 2560) เมื่อนักวิทยาศาสตรคนพบวิธีผลิตสีสังเคราะห ซึ่งชวยสรางสีสันใหผลิตภัณฑตางๆ ไดอยางไรขีด
จํากัด ทั้งในแงของจํานวนการผลิตที่ไดปริมานและคุณภาพที่คงที่ มีหลากหลายสีใหเลือกใช นับแตนั้นมาสีจากธรรมชาติ
เลยก็ถูกทดแทนดวยสีสังเคราะหไปอยางสิ้นเชิง แตคุณประโยชนของสีสังเคราะหนั้นยอมมีโทษจาก มลพิษที่เกิดจากการ
ใชสีสังเคราะห ในอุตสาหกรรมตางๆ ตั้งแตเริ่มกระบวนการผลิ ตจนถึ งกระบวนการย อยสลาย ส งผลเสี ยมากมายทั้ ง
ทางตรงและทางออมกับมนุษยและสิ่งแวดลอม สารเคมีจ ากสี สังเคราะหบางตัว บางกลุม ภายใต สภาวะบางประการ
สามารถทําใหเกิดการขยายตัวของสารกอมะเร็งได จนหลายประเทศไดกําหนดมาตรการที่เกี่ยวขอ งออกมาบังคับ ใช
ประกอบกับมีกระแสจากกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมตางๆ เขามามีบทบาท สงผลใหการผลักดันการผลิตและใชผาทอยอมสี
จากธรรมชาติไดถูกนํากลับมาพัฒนาเพื่อใหกลับฟนคืนมาใหม สีจากธรรมชาติเปนสีที่ไดจากแหลงธรรมชาติ คือพืช สัตว
และแรธาตุ สีชนิดนี้ เกิดขึ้นมาโดยกระบวนการธรรมชาติ ซึ่งเชื่อวา ไมกอใหเกิ ดภาวะมลพิษใดๆ เมื่อนํ าไปใชไม วาดวย
กรรมวิธีใดๆ ของเสียที่เกิดจากการยอมนั้นจะประกอบดวยสารที่สลายตัวไดดวยตัวเองและยังมีความเปนพิษต่ําหรือไมมี
ความเปนพิษตอสภาพแวดลอมและตอผิวหนังหรือสุขภาพของผูใช
จากการพยายามของทุกภาคสวนทั้งหนวยงานรัฐและเอกชนในการนําสีธรรมชาติมาใชทดแทนสีสังเคราะหนั้น
มีขอจํากัดตางๆ มากมาย ทางผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการใชสีธรรมชาติซึ่งสงผลกับสิ่งแวดลอมที่ใกลตัว จึงได
นํามังคุด” ผลไมที่ไดรับ การขนานนามวา ราชินีของผลไม ขึ้นมาเปนงานวิจัย สืบเนื่องจาก (จริงแท ศิ ริพ านิ ช, 2557)
ผลการประชุมคณะทํางานสํารวจขอมูลผลไมผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 เมษายน 2559 จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่
การการผลิตมังคุด 129,339 ไร ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด 68,871 ตอตน ผลผลิตตอเนื้อที่ใหผล 532 กิโลกรัม (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2560) นับเปนจังหวัดที่ใหผลผลิตมังคุดมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากรสชาติอันเปนที่ชื่นชอบ
ของทั้งคนไทยและชาวตางชาติ มังคุดยังจัดเปนผลไมที่มีคณ
ุ คาทางอาหารสูงจากการศึกษาทําใหพบวาปริมาณการแปรรูป
มังคุด รวมถึงการบริโภคมังคุด ในตลาดโดยเฉพาะในแงของผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพอยูในปริมาณที่สงู มากจึงไดตั้งขอสังเกต
ถึงสว นประกอบที่เหลือจากอุตสาหกรรมการแปรรูปและการบริ โภคมังคุดคือ“เปลือกมั งคุด”เปนของเหลื อทิ้ งจํ านวน
มหาศาลที่สามารถนํามาใชประโยชนในการยอมสีจากธรรมชาติได
ผูวิจัยจึงเล็งเห็นที่จะนําเปลือกมังคุดที่เหลือจากการแปรรูปมาศึกษากระบวนการยอมผาสีธรรมชาติดวยวิธีการ
ยอมเย็นผานเทคนิคบาติกเพื่อนําไปออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนองคความรูและประโยชนใหแกชุมชนรวมถึงชวย
ลดปญหาขยะจากเปลือกมังคุดในอุตสาหกรรมการแปรรูปไดอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงคของการวิจัย

มห

1. เพื่อศึกษากระบวนการยอมเย็นและทดลองการยอมเย็นสีจากเปลือกมังคุดดวยเทคนิคบาติก
2. เพื่อทดสอบความคงทนสีตอการขัดถูตามมาตรฐาน ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 105-X12: 2001(E)
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ตามจุดประสงคขอที่ 1 ผูวิจัยไดเพื่อ ศึกษากระบวนการยอมสีผาจากเปลือกมังคุดเพื่อใหไดองคความรูของ
กระบวนการผลิตผาที่ไดจากการยอมสีจากเปลือกมังคุดที่มี ผูวิจัยไดศกึ ษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสาร
ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการทดลองการยอมสีผาจากเปลือกมังคุด
ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการลงพื้นที่ สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการยอมผาธรรมชาติจาก
เปลือกมังคุดจากกลุมตัวอยาง ดังนี้
1. ประชากร คือ ผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 กลุม คือ ผูเชี่ยวชาญดานการยอมสีธรรมชาติและกลุมชาวสวนปลูก
มังคุด
2. กลุมตัว อย า ง คื อ ผูเชี่ยวชาญดา นการยอ มสี ธรรมชาติ จํา นวน 3 คน โดยวิธีการเลือ กแบบเจาะจงจาก
ประสบการณในการทํางาน 5 ปขึ้นไป และกลุมชาวสวนเปลือกมังคุดคุณภาพตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจยั ในศึกษากระบวนการทดลองการยอมสีผาจากเปลือกมังคุด ผูวิจัยใชเครื่องมือ คือ
แบบสัมภาษณ (Interview Guide) สัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีการกระบวนการยอมผาเปลือกมังคุด กลุมชาวสวน
ผูปลูกมังคุด ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ ผลผลิตมังคุดตามฤดูกาล ซึ่งไดรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อนํามาใชในการยอมผา จาก
เปลือกมังคุดเพื่อใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลดังกลาวอยางครบถวน
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูล (Data collection) โดยวิธีการนําแบบสัมภาษณ (Interview
Guide) ไปสอบถามประชากรและกลุมตัวอยางซึ่งเปนกลุมผูเชี่ยวชาญดานการยอมสีธรรมชาติ กลุมชาวสวนผูปลูกมังคุด
จากนั้นจึงทําการ รวบรวมขอมูลที่ไดนําไปสูขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลตอไป
4. การวิ เคราะหขอ มู ล คือ วิ เคราะหขอ มูลที่ ได จากการสั มภาษณป ระชากรและกลุ มตั วอย างซึ่ง เปนกลุ ม
ผูเชี่ยวชาญทางดานสียอมผาธรรมชาติ กลุมชาวสวนผูปลูกมังคุด นําผลมารวบรวมและเรียบเรียงออกมาในรูปแบบความ
เรียงเชิงคุณภาพเพื่อเปนแนวทางในการยอมผาเปลือกมังคุดผานเทคนิคบาติก หลังจากนั้นผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสาเพื่อใหไดผลการวิจัยเปนที่นาเชื่อถือ คือ แหลงเวลาที่ศึกษาและเก็บขอมูลดานกระบวนการยอมสี ไดแก ชวง
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2561 แหลงสถานที่อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ที่เปนแหลงปลูกมังคุด ที่ผูวิจัยใชในการ
ทดลอง และแหลงบุคคล จากชาวสวนและผูเชี่ยวชาญดานสียอมผา การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย ผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อ
สัมภาษณ และทดลองยอมสีจากเปลือกมังคุดเพื่อตรวจสอบดูผลจากการทดลอง และการตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี
เกี่ยวกับการคงทนของสียอม สารชวยยอมที่มาจากวัตถุดิบในทองถิ่น
ขั้นตอนการทดลองผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา มาเปนขอมูลในการทดลองทําผา
บาติ กเปนข อ มูลทุติย ภูมิ (Secondary Data) สว นการศึกษาขอ มู ลด านปฐมภู มิ (Primary Data) ไดจากการลงพื้นที่
สํารวจเปลือกมังคุดแหงที่เหลือจากการแปรรูปเนื้อมังคุด สอบถามเรื่องการทําผาบาติกจากผูเชี่ยวชาญโดยการทดลอง
ยอมผาธรรมชาติจากเปลือกมังคุดดวยวิธกี ารยอมเย็นและเขาสูกระบวนการการยอมเย็นดวยเทคนิคบาติกโดย ใชเปลือก
มังคุดแหงในอัตราสวน 1:1 แชน้ําเปนเวลา 8-10 ชั่วโมง ตมเปลือกมังคุดเพื่อสกัดสีเปนเวลา 8 ชั่วโมงจนไดดีที่เขมขนเขา
สูกระบวนการทําผาบาติกโดยการเขียนเสนเทียนเพื่อเกิดลวดลาย

ภาพที่ 1 การเขียนน้ําเทียนดวยจันติ้งกอนทําการยอมสี
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นําน้ําสีมาผสมกับสารชวยติดสีไดแก สารสม น้ําใบชะมวง น้ําดางขี้เถาตนเงาะ น้ําดางขี้เถาเปลือกทุเรียน โดย
เริ่มจากการเตรียมน้ําสารชวยติดสีแตละชนิดผสมลงในอัตราสวน ดังนี้ น้ํา 1 ลิตร ตอสารสม 50 กรัม น้ํา 1 ลิตร ตอ
ใบชะมวงปน 300 กรัม น้ํา 1 ลิตร ตอขี้เถาจากเงาะ 50 กรัม น้ํา 1 ลิตร ตอขี้เถาจากเปลือกทุเรียน 50 กรัม

ภาพที่ 2 การทําสารชวยติดสี โดยการวัดคาความเปนกรดดาง

ราช
ภัฏ
รำไ

นําสวนผสมแตละชนิดผสมลงในน้ําสีอัตราสวนน้ําสี 200 กรัม ตอน้ําสารชวยติดสี 100 กรัม ผสมใหเขากันและ
นําไประบายลงผา ที่ผานการเขียนเทียนแลวทิ้งไวไหแหงเปนเวลา 7-6 ชั่วโมง จากนั้นนําไปตมเพื่อลอกเทียนออกจาก
ผาจนหมด ตากใหแหงในที่รมจากนั้นเขาสูขั้นตอนการทดสอบความคงทนสีในกระบวนการทางวิทยาศาสตรตอ ไป

ภาพที่ 3 การระบายสีบาติกในผาที่ผานการเขียนลวดลายดวยเทียนรอทิ้งไวใหแหง 6-8 ชั่วโมง

ตามจุดประสงคขอที่ 3 ในการทดสอบความคงทนสีตอการขัดถูผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารหลักเกณฑใ นการยื่นแบบทดสอบความคงทนสีตอการขัดถู ตามมาตรฐาน ISO 105-X12:
2001(E)

าลัย

2. สงทดสอบความคงทนสีทดสอบความคงทนสีตอการขัดถูตามมาตรฐาน ISO 105-X12: 2001(E)
3. สรุปผลการทดสอบ

ผลการวิจัย

มห

าวิท
ย

จากกระบวนการยอมขา งตน โดยแบงชนิดของผา เป น 2 ชนิด ได แก ผาไหม ผา ฝา ย โดยใชสารชว ยย อ ม
(mordant) ทั้งหมด 4 ชนิด ไดใหโทนสีที่แตกตางกันดังนี้จากตารางที่ 1 พบวา การผลการทดลองกระบวนการยอมสี
ผาไหม พบวา ผาไหมมีการติดสีไดดีกวาผาฝาย เนื่องจากผาไหมเปนเสนใยที่เกิดจากโปรตีน ผลจากการยอมไดสีโทนสี
น้ําตาลี่มีเฉดแตงตางกันไปตามสารชวยติดสี โดยจากสารชวยติดที่เปนกรดจะใหสที ี่ออนกวาเล็กนอย
ผลจากกระบวนนการยอมผาไหมที่ใชสารชวยติดสีจากใบชะมวง และสารสมใหสีที่ไกลเคียงกัน สวนสารชวย
ยอมที่ไดจากดางจะใหสีที่มีความเขมกวา ไดแก ผาไหมที่ใชสารชวยติดสีจากน้ําดางเถาถานเงาะ และจากน้ําดางเถาเปลือก
ทุเรียน ใหสีท่เี ขมมากการติดสีไดดีมาก
ผลจากกระบวนการยอมผาฝายจะใหสีที่ออนกวาสีของผาไหมเล็กนอย สารชวยติดสีกลุมที่เปนกรด ไดแก จาก
ใบชะมวง และสารสจะไดเปนสีน้ําตาลออน และสารชวยติดสีกลุมดางจะใหสีที่เขม ไดแก น้ําดางจากเถาถานเงาะ และน้ํา
ดางที่ไดจากเถาเปลือกทุเรียนใหสีที่เขมมากที่สุด โดยดูตารางเฉดสีไดจากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ในการเปรียบเทียบ
เฉดสีตางๆ และผูวิจัยไดทําการเทียบคูสีกบั รหัสสีของแพนโทน Pantone TCX (textile cotton extended) เพื่อใหไดสี
มาตรฐาน
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น้ําสารสม

17-1134 TCX
Brown Sugar

น้ําใบชะมวง

17-1134 TCX
Brown Sugar

ภาพผาที่ไดจากการยอม

พพ

รหัสสีของ (Pantone)

ราช
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รำไ

สารชวยยอม (mordant)
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ตารางที่ 1 แสดงการใหสีของผาไหมจากเปลือกมังคุดดวยวิธีการยอมเย็น

น้ําดางขี้เถาตนเงาะ

น้ําดางขี้เถาเปลือกทุเรียน

18-0513 TCX
Bungee Cord

18-0513 TCX
Bungee Cord

าลัย

จากตารางที่ 2 ผลการทดลองกระบวนการยอมสีในผาฝาย พบวา มีการติดสีไดนอยกวาผาไหม ทําใหไดสีที่มี
ความออนกวา เฉดสีท่ีไ ดจากการยอมไดสีโทนสีน้ํา ตาลซึ่งจากสารชวยติดที่เปนกรดจะใหสีที่ออนกวาเล็กนอย ไดแก
ผาฝายที่ใชสารชวยยอมจากใบชะมวง และสารสมใหสีที่ไกลเคียงกัน สวนสารชวยติดสีท่ไี ดจากดางจะใหสีที่มคี วามเขมมาก
ไดแก ผาฝายที่ใชสารชวยยอมจากน้ําดางเถาถานเงาะ และจากน้ําดางเถาเปลือกทุเรียน ใหสีที่เขมมากการติดสีไดดีมาก
เชนเดียวกับผาไหม
ตารางที่ 2 แสดงการใหสขี องผาฝายจากเปลือกมังคุดดวยวิธีการยอมเย็น
รหัสสีของ (Pantone)

น้ําสารสม

14-1110 TCX
Boulder

น้ําใบชะมวง

16-1334 TCX
Tan

มห
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สารชวยยอม (mordant)

ภาพผาที่ไดจากการยอม
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น้ําดางขี้เถาเปลือกทุเรียน

17-1134 TCX
Brown Sugar

ภาพผาที่ไดจากการยอม
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น้ําดางขี้เถาตนเงาะ

รหัสสีของ (Pantone)
17-1134 TCX
Brown Sugar

พพ

สารชวยยอม (mordant)

ราช
ภัฏ
รำไ

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความคงทนของสีตอการขัดถู มาตรฐาน ISO 105-X12: 2001(E) ของผาไหม
(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2462)
ความคงทนของสีตอการขัดถู
ISO 105-X12: 2001(E)

สารสม
G 45191/62

ใบชะมวง
G 45192/62

เงาะ
G 45193/62

ทุเรียน
G 4519-4/62

สีตกติดผาขาวสภาพแหง (ระดับ)
- แนวเสนดายยืน
- แนวเสนดายพุง

4-5
4-5

4-5
4-5

4-5
4-5

4-5
4-5

สีตกติดผาขาวสภาพเปยก (ระดับ)
- แนวเสนดายยืน
- แนวเสนดายพุง

4-5
4-5

4-5
4-5

4-5
4-5

4-5
4-5

5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ไมมีการตกติดของสี
สีติดตกเล็กนอย
สีตกติดพอสังเกตได
สีตกติดคอนขางมาก
สีตกติดมาก

าลัย

หมายเหตุ ระดับ

มห
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ผลจากการศึกษาการทดลองการยอมสีธรรมชาติจากเปลือกมังคุดดวยวิธีการยอมเย็นผานเทคนิคบาติก โดยการ
ยอมเปรียบเทียบสารชวยยอมเพื่อหามาตรฐานความคงทนเพื่อใหไดความสอดคลองกับกรอบแนวความคิด การยอมสี
ธรรมชาติใหไดคุณภาพและมาตรฐาน (พูลทรัพย สวนเมือง และคณะ, 2542) ในดานของการยอมสีใหไดสีสม่ําเสมอ สาร
ชวยยอมสีตองมีความคงทน
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หมายเหตุ ระดับ

สารสม
ใบชะมวง
เงาะ
G 4519-1/62 G 4519-2/62 G 4519-3/62

พพ

ความคงทนของสีตอการขัดถู
ISO 105-X12: 2001(E)
สีตกติดผาขาวสภาพแหง (ระดับ)
- แนวเสนดายยืน
- แนวเสนดายพุง
สีตกติดผาขาวสภาพเปยก (ระดับ)
- แนวเสนดายยืน
- แนวเสนดายพุง
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความคงทนของสีตอการขัดถู มาตรฐาน ISO 105-X12: 2001(E) ของผาฝาย
(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2462)

าลัย

ผลสรุปจากการศึกษาการทดลองการยอมสีธรรมชาติจากเปลือกมังคุดดวยวิธีการย อมเย็นผา นเทคนิคบาติก
โดยการยอมเปรียบเทียบสารชวยยอม มีผลสรุปดังนี้ กลุมที่ผานการยอมสีจากเปลือกมังคุดและสารชวยติดสีในผาไหม
มีความคงทนสีตอการขัดถูอยูที่ในสภาพแหง ระดับ 4-5 หมายถึง การติดสีติดตกเล็กนอย ถึงไมมีการตกติดของสี ในทุก
สารชวยติดสี
กลุมที่ผานการยอมสีจากเปลือกมังคุดและสารชวยติดสีในผาฝายมีการติดตกสีอยูระหวางระดับ 4-5 โดยแบง
เปนการติดตกสีผาขาวในสภาพแหง แนวเสนดายยืนและแนวเสนดายพุง อยูในระดับ 4-5 ทุกชนิดของสารชวยติดสี และ
การติดตกสีผาขาวในสภาพเปยก แนวเสนดายยืนและแนวเสนดายพุง ผาที่ผานการยอมสีจากเปลือกมังคุดที่ผานสารชวย
ติดสีจากน้ําดางขี้เถาตนเงาะมีความติดตกสี อยูในระดับ 4-5 สีติดตกเล็กนอยถึงไมมีการตกติดของสีเลย สวนสารชวย
ยอมชนิดอื่นๆ จะอยูในระดับที่ 4 คือสีติดตกเล็กนอย

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

จากการศึกษากระบวนการยอมสีจากเปลือกมังคุดซึ้งมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้ขั้นตอนการเก็บขอมูลและ
คนควาขอมูลจากภาคเอกสารจากการลงพื้นที่ กลุมมังคุดคุณภาพ ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุดิบ
เปลือกมังคุดที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปมังคุด มีปริมาณ 20 ตันตอป ผูวิจัยจึงเลือกมังคุดเปลือกแหงเนื่องจาก
มีความคงที่ของสีไดดีกวามังคุดสดที่ใหผลผลิตตอปตามฤดูกาลเทานั้น สอดคลองกับกรอบแนวความคิดการยอมสีธรรมชาติ
ใหไดคุณภาพและมาตรฐานในเรื่องความสามารถในการยอมซ้ําใหเหมือนเดิม (พูลทรัพย สวนเมือง และคณะ, 2542) โดย
ผูยอมตองมั่นใจวา วัตถุดิบที่นํามาใชในการยอมตองมีปริมาณมากเพียงพอและเมื่อตองการการยอมซ้ําสีเดิมอีก โดยคณะ
ผูวิจัยไดนําเปลือกมังคุดที่เหลือทิ้งตรงนี้นํามาศึกษากระวนการยอมสีโดยการยอมเย็นผานเทคนิคบาติก โดยการทุบเปลือก
ใหเปนชิ้นเล็กๆ จากนั้นแชน้ําไวคางคืน กอนนําไปตมเพื่อสกัดสีออกมาเพื่อใชในการยอม โดยใชสารชวยติด (Mordant)
ที่มใี นธรรมชาติและหางายในทองถิ่น โดยจะใหสีสันที่แตกตางกันออกไป
สรุปผลกระบวนการทดลองการยอมสีผา จากเปลื อกมังคุดการศึกษากระบวนการยอมสี สารช วยย อมน้ํ าดาง
ขี้เถาจากตนเงาะและน้ําดางขี้เถาจากเปลือกทุเรียนที่ดีมากที่สุด ไดสอดคลองวิจัยของ ณภัค แสงจันทร และคณะ สาร
ชวยติดสีที่ชวยติดสีไดดี คือ น้ําดางขี้เถา สารสมและน้ํามะขามเปยกใหติดสีเพียงเล็กนอย (ณภั ค แสงจันทร และคณะ,
2558) การใชสารชวยยอมผูวิจัยจึงไดเลือกน้ําดางขี้เถามาใชในงานวิจัย เนื่องจากเปนสารชวยยอม ขี้เถาจากตนเงาะเปน
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ขอเสนอแนะการวิจัย

พพ
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วัสดุเหลือทิ้งจากเผาถานตนเงาะที่มปี ริมาณมาก และเปลือกทุเรียนที่หางายในทองถิ่นทั้งนี้น้ําดางจากขี้เถาของไมตนเงาะ
ที่ชาวสวนมังคุดไดมีเผาถานขาย และน้ําดางขี้เถาไมมีสารโลหะ และเปลือกมังคุดที่ผานกระบวนการตมน้ําสีออกหมดแลว
สามารถทํามาใชประโยชนโดยการนํามาเปนถานอัดมังคุดไดสอดคลองกับกรอบแนวความคิดการยอมสีธรรมชาติใหได
คุณภาพและมาตรฐาน (พูลทรัพย สวนเมือง และคณะ, 2542) ดานเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ผาที่ไดจากการยอมผูเชี่ยวชาญทางดานการยอมสีไดแนะนําใหนําผาไปทดสอบเรื่องความคงทนสีตอการขัดถู
เพราะเนื่องจากผาที่ใชในงานผลิตภัณฑควรคํานึงถึงความคงทนสีตอการขัดถูโดยผูวิจัยไดนําไปทดสอบโดยมีผลการทดสอบ
ในระดับสีตกติดผาขาวสภาพแหงที่ 4-5 สีติดตกเล็กนอยถึงไมมีการตกติดสีเลย ในผามัสลินและผาฝายสวนผาไหม ผลการ
ทดสอบในระดับสีตกติดผาขาวสภาพแหง ที่ 4 สีติดตกเล็กนอย โดยไดผลทดสอดตามทดสอบตามมาตรฐาน ISO 105X12: 2001(E) สอดคลองกับกรอบแนวความคิดการยอมสีธรรมชาติใหไดคุณภาพและมาตรฐาน ในเรื่องความคงทนของสี
(พูลทรัพย สวนเมือง และคณะ, 2542) วาดวยผลิตภัณฑที่ดีมีการย อมสีไดมาตรฐานจะตองมีความคงทนตอการขัดถู
ในระดับมาตรฐาน
จากการวิจัยเรื่อ ง การย อมผา โดยใช สียอมผาจากเปลือ กมังคุดด วยวิ ธีการย อ มเย็ นผ านเทคนิ คบาติ กผู วิ จัย
มีขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชและเพื่อทําการในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการทดลองหาเศษหรือเปลือกของพื ช
เศรษฐกิจหรือผลไมทองถิ่นที่เหลือใชชนิดอื่นนํามาทดลองยอม เชน สละ ทุเรียน เงาะ เปนตน เพื่อใหไดมาของการใหสี
และทําการพัฒนาการทําสีในรูปแบบผงเพื่องายตอการใช
ควรนําไปทดสอบสีดาน เชน ความคงทนสีตอการซักตามมาตรฐาน ISO 105-C10 : 2006 (E) (ทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO 105-C10: 2006) สําหรับงานสิ่งทอเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑเครื่องนุงหม และความคงทนของสีตอแสง
ตามมาตรฐาน ISO 105-B02: 1994 (E)

เอกสารอางอิง
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ผลของพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรียรวมกับโพแทสเซียมคลอเรต
ตอการออกดอกและติดผลของลําไยพันธุอีดอในฤดูฝน
EFFECTS OF PACLOBUTRAZOL, MEPIQUAT CHLORIDE, AND THIOUREA
COMBINED WITH POTASSIUM CHLORATE ON FLOWERING AND FRUITING OF
LONGAN CV. E-DAW IN THE RAINY SEASON

บทคัดยอ

พพ

พัชร สมบูรณชัย1, เลิศชัย จิตรอารี1, มาโนชญ กูลพฤกษี2, วิกันยา ประทุมยศ1
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรีย รวมกับ
โพแทสเซียมคลอเรต ตอการออกดอกและติดผลของลําไยพันธุอีดอในฤดูฝน ดําเนินการระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ตุลาคม 2560 ณ แปลงเกษตรกร อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized
Design (CRD) จํานวน 4 กรรมวิธี มี 4 ซ้ํา ดังนี้ 1) กรรมวิธีควบคุม (ราดโพแทสเซียมคลอเรตทางดินอัตรา 20 กรัมตอ
ตารางเมตร) 2) กรรมวิธีราดโพแทสเซียมคลอเรตทางดินอัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร รวมกับพนทางใบดวยพาโคลบิว
ทราโซล ความเขมขน 2,000 ppm 3) กรรมวิธีราดโพแทสเซียมคลอเรตทางดินอัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร รวมกับพน
ทางใบดวยเมพิควอทคลอไรด ความเขมขน 3,000 ppm และ 4) กรรมวิธีราดโพแทสเซียมคลอเรต ทางดินอัตรา 20 กรัม
ตอ ตารางเมตร รว มกั บ พ นทางใบดวยไทโอยูเ รี ย ความเขม ข น 5,000 ppm พบว า กรรมวิ ธีที่ 4 ส ง ผลให ตนลํา ไยมี
เปอรเซ็นตการออกดอกมากที่สุด (95.83%) และมีเปอรเซ็นตการแตกใบออนนอยที่สุด (4.17%) เมื่อเทียบกับกรรมวิธี
ที่ 2 และ 1 สวนลักษณะชอดอก พบวา กรรมวิธีที่ 4 และ 3 ทําใหตนลําไยมีเปอรเซ็นตชอดอกลวนมากกวากรรมวิธีที่ 2
และ 1 นอกจากนี้ยังพบวา กรรมวิธี ที่ 2 มีแนวโนมทํา ใหความกวา งและความยาวของชอ ดอกลํา ไยลดลง ในขณะที่
เปอรเซ็นตการเกิดชอดอกปนใบ จํานวนดอกตอชอ เปอรเซ็นตเพศดอก และจํานวนผลตอชอของทุกกรรมวิธีไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: ลําไย, โพแทสเซียมคลอเรต, พาโคลบิวทราโซล, เมพิควอทคลอไรด, ไทโอยูเรีย

าลัย

Abstract

มห

าวิท
ย

The purpose of this experimental study was to study the effects of paclobutrazol, mepiquat
chloride and thiourea combined with potassium chlorate on flowering and fruiting of longan cv. E-Daw
in the rainy season. The experiment was carried out during July to October 2017 at Pong Nam Ron
District, Chanthaburi Province. The experiment was designed based on completely randomized design
(CRD) with four treatments and four replications as follows: 1) control (soil drench of potassium chlorate
at a dose of 20 g/m2 of canopy diameter) 2) soil drench of potassium chlorate at a dose of 20 g/m2
combined with the foliar-applied paclobutrazol at 2,000 ppm 3) soil drench of potassium chlorate at
20 g/m2 combined with the foliar-applied mepiquat chloride at 3,000 ppm and 4) soil drench of
potassium chlorate at 20 g/m2 combined with the foliar-applied thiourea at 5,000 ppm. The result
revealed that the treatment of soil drench of potassium chlorate at 20 g/m2 combined with the foliarapplied thiourea at 5,000 ppm gave the highest percentage of flowering shoots (95.83%) and the lowest
percentage of young leaves shoots (4.17%) as compared to the treatments 2 and 1. The flower panicles
of longan plants treated with treatments 4 and 3 were higher than those of the treatments 2 and 1.
The width and length of the longan panicles tended to be reduced by the treatment 2. The leafy
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panicle percentage, the number of flowers per panicle, flower type percentage and the number of
fruits per panicle did not significantly differ among such treatments.
Keywords: Longan, potassium chlorate, paclobutrazol, mepiquat chloride, thiourea

บทนํา

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

ลํา ไย (Dimocarpus longan Lour.) เปนผลไมที่มีความสํ า คัญ ทางเศรษฐกิ จของประเทศไทย โดยจั งหวั ด
จันทบุ รี เป นจังหวัดที่มีผลผลิตลําไยนอกฤดูมากที่สุดในประเทศ โดยมีพื้นที่ป ลูกเทา กั บ 209,242 ไร เนื้อ ที่เก็บ เกี่ยว
ผลผลิตเทากับ 177,759 ไร และผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 1,358 กก./ไร (สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี, 2560) ซึ่งปกติแลว
การออกดอกติดผลของลําไยในฤดูจะมีปจจัยเกี่ยวของหลายปจจัยและมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม กลาวคือ ชวง
กอนการออกดอก ใบและยอดจะตองหยุดการผลิใบ มีการสะสมอาหารเพียงพอ ใบอยูในสภาพแกทั้งตน มีอุณหภูมิหนาว
เย็นประมาณ 10-20 องศาเซลเซียสชวงหนึ่งกอนการออกดอก แตในปจจุบันเกษตรกรสามารถชักนําใหตนลําไยออกดอก
ไดตลอดทั้งป ดวยการใชสารในกลุมคลอเรต (สุชาติ จันทรเหลือง, 2545) อยางไรก็ ตามในช วงฤดูฝน ต นลํา ไยมีการ
ตอบสนองตอโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) ไมดีนัก ทําใหลําไยออกดอกนอย (Manochai et al., 2005: 380) รวมทั้ง
การออกดอกนอกฤดูของลําไยมากหรือนอยอาจขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน อายุใบ อัตราการใหสารที่เหมาะสม ฤดูการให
สาร ความเขมแสง และพันธุลําไย (พาวิน มะโนชัย และคนอื่นๆ, 2547: 8) ดวยเหตุนี้ การแกไขปญหาลําไยออกดอกนอย
ในชวงฤดูฝน จึงมีความจําเปนอยางมาก เพื่อชวยใหเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตลําไยไดมากขึ้น
ในป จจุบันมีรายงานวิจัยหลายฉบับ ที่พบวา พาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยู เรีย สามารถ
กระตุนหรือสงเสริมการออกดอกของพืช เชน มะลิวรรณ นาสี และคนอื่นๆ (2557: 277) รายงานวา เมพิควอทคลอไรด
และพาโคลบิวทราโซล สามารถชั กนํา ให ตนมะม วงพั นธุ น้ําดอกไมสีทองออกดอกได เร็ ว และมี ลักษณะช อ ดอกล วน
มากกวากรรมวิธีควบคุม พาวิน มะโนชัย และคนอื่นๆ (2560: 7) พบวา การใหพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 2,000
มิลลิกรัมตอลิตร ทําใหลํา ไยเกิดดอกลวนเพิ่มมากขึ้นและลดการเกิดชอดอกปนใบอยางเห็นไดชัด สิ ทธา จิตอารียรัตน
(2545: 21) รายงานวา ไทโอยูเรีย ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต ทําใหตนลําไยมีเปอรเซ็นตการแตกตาสูงกวาตนที่ไมไดรับ
สาร 92 เปอรเซ็นต สุรพล ฐิติธ นากุล และสุชาติ เชิงทอง (2557: 27) พบวา ไทโอยูเรีย ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็ นต
สามารถทําลายการพักตัวและกระตุนใหเงาะเริ่มแตกตาหลังไดรับสาร 7 วัน Tongumpai et al., (1997: 69) รายงานวา
ไทโอยูเรีย ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต สามารถกระตุนใหมะมวงมีการแตกตาหลังไดรับสาร 14 วัน
ดวยเหตุนี้ การวิจัยในครั้งนี้จึงเลือกทดสอบผลของพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรียรวมกับ
การใชโพแทสเซียมคลอเรตตอการออกดอกและติดผลของลําไยพันธุอีดอในฤดูฝน เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหา
ลําไยออกดอกนอยในฤดูฝน

วัตถุประสงคของการวิจัย

าวิท
ย

เพื่อศึกษาผลของพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรีย ตอการออกดอกและติดผลของลําไย
พันธุอีดอในฤดูฝน

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

คัดเลือกตนลําไยพันธุอีดอ อายุ 7 ป ณ แปลงเกษตรกร อําเภอโปงน้ํา รอน จั งหวั ดจันทบุรี จํ านวน 16 ตน
มีขนาดเสนผาศูนยกลางทรงพุม 5-6 เมตร วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design;
CRD) จํานวน 4 กรรมวิธี มี 4 ซ้ํา ดังตอไปนี้
กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีควบคุม (ราดโพแทสเซียมคลอเรตทางดิน อัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร) (พาวิน มะโนชัย
และคนอื่นๆ, 2547: 9)
กรรมวิธีที่ 2 ราดโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) ทางดิน อัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร รวมกับพนทางใบดวย
พาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 2,000 ppm (นพดล ศรีเหรา, 2557: 66)
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กรรมวิธีที่ 3 ราดโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) ทางดิน อัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร รวมกับพนทางใบดวย
เมพิควอทคลอไรด ความเขมขน 3,000 ppm (มะลิวรรณ นาสี และคนอื่นๆ, 2557: 273)
กรรมวิธีที่ 4 ราดโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) ทางดิน อัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร รวมกับพนทางใบดวย
ไทโอยูเรีย ความเขมขน 5,000 ppm (สิทธา จิตอารียรัตน, 2545: 21)
เมื่อใบลําไยชุดที่ 3 อยูในระยะใบเพสลาด พนปุยทางใบสูตร 0-52-34 ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต เพื่อใหตน
ลําไยมีการสะสมอาหารกอนการออกดอก หลังจากนั้น 7 วัน ราดสาร KClO3 ความเขมขน 99.9 เปอรเซ็นต ทางดินใน
อั ตรา 20 กรัมต อ ตารางเมตร ของพื้ นที่ทรงพุ ม เมื่ อ ราดสารทางดิ นครบ 15 วั น พ น ทางใบด ว ยพาโคลบิ วทราโซล
เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรีย ตามกรรมวิธีที่ 2, 3 และ 4 ตามลําดับ โดยพนสารแตละชนิดปริมาณ 10 ลิตรตอตน
ภายหลังการพนสาร 1 สัปดาห สุมเลือกยอดลําไยรอบทรงพุม จํานวน 40 ยอด และบันทึกขอมูลความกวาง
และความยาวของชอดอกทุกสัปดาหจนครบ 4 สัปดาห บันทึกขอมูลการออกดอก โดยคํานวณเปนเปอรเซ็นตการออก
ดอก (การออกดอก = (จํานวนยอดสุมที่ออกดอก x 100)/จํานวนยอดสุมทั้งหมด) เปอรเซ็นตการแตกใบออน เปอรเซ็นต
ชอดอกลวน และเปอรเซ็นตชอดอกปนใบ โดยคํานวณเปนเปอรเซ็นตเชนเดียวกับการออกดอก จากนั้นสุมชอดอกตนละ
4 ชอตอกรรมวิธี จํานวน 4 ตน หอดวยถุงรีเมยเพื่อตรวจนับจํานวนดอกตอชอและเพศดอก โดยแบงเปนดอกเพศผูและ
ดอกสมบูรณเพศ จากนั้นนับจํานวนผลตอชอโดยสุมเลือกยอดลําไยจํานวน 4 ชอตอกรรมวิธี จํานวน 4 ตน และคํานวณ
เปนเปอรเซ็นตการติดผล (การติดผล = (ผลตอชอ x 100)/จํานวนดอกสมบูรณเพศ) จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ
โดยใชโปรแกรม SPSS

ผลการวิจัย

าลัย

1. เปอรเซ็นตการออกดอก และเปอรเซ็นตการแตกใบออน
การใช KClO3 ราดทางดินรวมกับการพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรดและไทโอยูเรีย พบวา
กรรมวิธีราด KClO3 ทางดินรวมกับการพนทางใบดว ยไทโอยูเรีย ทําใหตนลําไยมี เปอรเซ็นตออกดอกมากที่สุดเทากับ
95.83 เปอรเซ็นต ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีราด KClO3 ทางดิน
เพียงอยางเดียว และกรรมวิธีราด KClO3 ทางดินรวมกับการพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล ในขณะที่เปอรเซ็นตการ
ออกดอกของตนลําไยที่ราด KClO3 ทางดินรวมกับการพนทางใบดวยเมพิควอทคลอไรดไมแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบ
กับกรรมวิธีอื่นๆ (P≥0.05)
สวนเปอรเซ็นตการแตกใบออน พบวา กรรมวิธีราด KClO3 ทางดินรวมกับการพนทางใบดวยไทโอยูเรีย ทําให
ตนลําไยมีเปอรเซ็นตการแตกใบออนนอยที่สุดเทากับ 4.17 เปอรเซ็นต (P≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีราด KClO3
ทางดินเพียงอยางเดียว และกรรมวิธีราด KClO3 ทางดินรวมกับการพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล ในขณะที่เปอรเซ็นต
การแตกใบออนของตนลําไยที่ราด KClO3 ทางดินรวมกับการพนทางใบดวยเมพิควอทคลอไรดไมแตกตางกับกรรมวิธีอื่นๆ
(P≥0.05) (ตารางที่ 1)

าวิท
ย

ตารางที่ 1 เปอรเซ็นตการออกดอก เปอรเซ็นตการแตกใบออน เปอรเซ็นตชอดอกลวน และเปอรเซ็นตชอดอกปนใบ
ของตนลําไยหลังไดรับโพแทสเซียมคลอเรต รวมกับพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรีย
4 สัปดาหในฤดูฝน
กรรมวิธี

มห

1) KClO3 20 g/m2
2) KClO3 20 g/m2
+ พาโคลบิวทราโซล 2,000 ppm
3) KClO3 20 g/m2
+ เมพิควอทคลอไรด 3,000 ppm

การออกดอก (%)
การออกดอก การแตกใบออน
83.33 b
16.67 a

ลักษณะชอดอก (%)
ชอดอกลวน
ชอดอกปนใบ
69.17 b
14.17

85.83 b

14.17 a

76.67 ab

9.17

90.00 ab

10.00 ab

80.83 a

9.17
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4.17 b

85.00 a

10.83

*
4.22

*
33.33

*
6.42

ns
24.98

รรณ
ี

4) KClO3 20 g/m2
+ ไทโอยูเรีย 5,000 ppm
F-test
C.V. (%)

พพ

หมายเหตุ – คาเฉลี่ยในคอลัมนที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่ไมเหมือนกันแสดงวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% , * แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%, ns แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ราช
ภัฏ
รำไ

2. ลักษณะชอดอกลําไย
จากการทดลอง พบวา ลําไยมีชอดอก 2 ชนิด คือ ชอดอกลวนและชอดอกปนใบ โดยตนลําไยที่ราด KClO3 ทาง
ดินรวมกับพนทางใบดวยเมพิควอทคลอไรดและไทโอยูเรีย มีเปอรเซ็นตชอดอกลวนมากที่สุดคือ 80.83% และ 85.00%
ตามลําดับ ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับตนลํ าไยที่ราด KClO3 ทางดินเพียงอยาง
เดียว (69.17%) ในขณะที่เปอรเซ็นตชอดอกลวนของตนลําไยที่ราด KClO3 ทางดินรวมกับพนทางใบดวยพาโคลบิวทรา
โ
ซ
ล
ไมแตกตางกับตนลําไยในกรรมวิธีอื่นๆ (P≥0.05) ในกรณีชอดอกปนใบ พบวา เปอรเซ็นตชอดอกปนใบของตนลําไยใน
ทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P≥0.05) โดยตนลําไยที่ราด KClO3 ทางดินเพียงอยางเดียว และกรรมวิธีราด
KClO3 ทางดินรวมกับ พ นทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรี ย มี เปอรเซ็นตชอดอกปนใบ
เทากับ 14.17, 9.17, 9.17 และ 10.83 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่1)
3. ความกวางของชอดอกลําไย
หลังพนสารทางใบ 1 สัปดาห ตนลําไยที่ราด KClO3 ทางดินรวมกับพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล มีความ
กวางของชอ ดอกลํ า ไยนอยที่สุด คือ 2.63 เซนติเมตร และแตกตา งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเที ยบกับ
กรรมวิธีราด KClO3 ทางดินเพียงอยางเดียว และพนทางใบดวยไทโอยูเรีย สวนสัป ดาหที่ 2, 3 และ 4 พบว า ตนลําไย
ในทุ กกรรมวิ ธีมีความกวางของชอดอกลํา ไยไมแตกต างกัน (P≥0.05) โดยมีความกว างของช อดอกในสัป ดาห ที่ 4 อยู
ระหวาง 18.88-23.75 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)

าลัย

ตารางที่ 2 ความกวางของชอดอกหลังตนลําไยไดรับโพแทสเซียมคลอเรต รวมกับพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด
และไทโอยูเรีย 1, 2, 3 และ 4 สัปดาหในฤดูฝน
กรรมวิธี
2

าวิท
ย

1) KClO3 20 g/m
2) KClO3 20 g/m2
+ พาโคลบิวทราโซล 2,000 ppm
3) KClO3 20 g/m2
+ เมพิควอทคลอไรด 3,000 ppm
4) KClO3 20 g/m2
+ ไทโอยูเรีย 5,000 ppm
F-test
C.V. (%)

ความกวางของชอดอก (เซนติเมตร)
สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 3
5.12
12.96

สัปดาหที่ 1
4.48 a

สัปดาหที่ 4
23.75

2.63 b

3.52

9.71

18.88

3.47 ab

5.18

12.19

21.85

4.01 a

4.28

10.00

21.77

*
15.05

ns
22.31

ns
13.31

ns
9.79

มห

หมายเหตุ – คาเฉลี่ยในคอลัมนที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่ไมเหมือนกันแสดงวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%, * แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%, ns แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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2

สัปดาหที่ 1
8.79 a
6.39 b

9.83 b

7.11 ab

12.51 a

9.21 a

14.56 a

*
14.67

*
10.45

สัปดาหที่ 4
30.47

15.66 b

25.24

20.91 a

27.65

21.08 a

31.60

*
11.67

ns
11.78

ราช
ภัฏ
รำไ

1) KClO3 20 g/m
2) KClO3 20 g/m2
+ พาโคลบิวทราโซล 2,000 ppm
3) KClO3 20 g/m2
+ เมพิควอทคลอไรด 3,000 ppm
4) KClO3 20 g/m2
+ ไทโอยูเรีย 5,000 ppm
F-test
C.V. (%)

ความยาวของชอดอก (เซนติเมตร)
สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 3
12.42 a
21.83 a

พพ

กรรมวิธี

รรณ
ี

ตารางที่ 3 ความยาวของชอดอกหลังตนลําไยไดรับโพแทสเซียมคลอเรต รวมกับพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด
และไทโอยูเรีย 1, 2, 3 และ 4 สัปดาหในฤดูฝน

หมายเหตุ – คาเฉลี่ยในคอลัมนที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่ไมเหมือนกันแสดงวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%, * แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%, ns แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

มห

าวิท
ย

าลัย

4. ความยาวของชอดอกลําไย
ความยาวของชอดอกลําไยหลังพนสารทางใบ พบวา สัปดาหที่ 1 หลังการพนสาร ตนลําไยที่ราด KClO3 ทางดิน
รวมกับพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล มีความยาวของชอดอกลําไยนอยที่สุดเทากับ 6.39 เซนติเมตร แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเทียบกับกรรมวิธีราด KClO3 ทางดินเพียงอยางเดียว และพนทางใบดวยไทโอยูเรีย สวน
สัปดาหที่ 2 และ 3 หลังการพนสาร ตนลําไยที่ราด KClO3 ทางดินรวมกับพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล มีความยาว
ของช อ ดอกลํา ไยน อ ยที่สุดเท า กั บ 9.83 และ 15.66 เซนติ เมตร ตามลํ าดับ และแตกตา งอย างมี นัย สํา คั ญ ทางสถิติ
(P≤0.05) เมื่อ เทียบกั บกรรมวิธี อื่นๆ ในขณะที่สัปดาห ที่ 4 ความยาวของช อดอกลํา ไยในทุ กกรรมวิ ธีไมแ ตกต างกั น
(P≥0.05) โดยมีความยาวของชอดอกอยูระหวาง 25.24-31.60 เซนติเมตร (ตารางที่ 3)
5. จํานวนดอกตอชอ เปอรเซ็นตเพศดอก และอัตราสวนเพศดอก
หลังการพนสารทางใบ 4 สัปดาห พบวา ทุกกรรมวิธีสงผลใหตนลําไยมีจํานวนดอกตอชอไมแตกตางกันทางสถิติ
(P≥0.05) โดยมีจํานวนดอกตอชออยูระหวาง 2,227.67-2,922.42 ดอกตอชอ เชนเดียวกับเปอรเซ็นตเพศดอกที่พบวา
เพศดอกลําไย แบงออกเปน 2 ชนิด คือ ดอกเพศผูและดอกสมบูรณเพศ ซึ่งตนลําไยในทุกกรรมวิธีมีเปอรเซ็นตดอกเพศ
ผูและดอกสมบูรณเพศไมแตกตางกันทางสถิติ (P≥0.05) โดยมีเปอรเซ็นตดอกเพศผูอยูระหวาง 95.97-98.30 เปอรเซ็นต
และเปอรเซ็นตดอกสมบูรณเพศอยูระหวาง 1.70-4.03 เปอรเซ็นต ในกรณีของอัตราสวนเพศดอก พบวา กรรมวิธีราด
KClO3 ทางดินเพียงอยางเดียว และราด KClO3 ทางดินรวมกับพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และ
ไทโอยู เรีย มีอัตราสวนดอกเพศผูตอดอกสมบูรณ เพศ เท า กับ 39.26:1, 24.78:1, 58.56:1 และ 34.22:1 ตามลํ าดับ
(ตารางที่ 4)
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2,828.42

เพศดอก (%)
สมบูรณ
เพศผู
เพศ
97.46
2.54

2,429.75

95.97

4.03

24.78:1

2,922.42

98.30

1.70

58.56:1

จํานวนดอกตอชอ

ราช
ภัฏ
รำไ

1) KClO3 20 g/m2
2) KClO3 20 g/m2
+ พาโคลบิวทราโซล 2,000 ppm
3) KClO3 20 g/m2
+ เมพิควอทคลอไรด 3,000 ppm
4) KClO3 20 g/m2
+ ไทโอยูเรีย 5,000 ppm
F-test
C.V. (%)

อัตราสวนเพศดอก
(เพศผู :
สมบูรณเพศ)
39.26:1

พพ

กรรมวิธี

รรณ
ี

ตารางที่ 4 จํานวนดอกตอชอ เปอรเซ็นตเพศดอก และอัตราสวนเพศดอกของตนลําไยหลังไดรับโพแทสเซียมคลอเรต
รวมกับพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรีย 4 สัปดาหในฤดูฝน

2,227.67

97.22

2.78

34.22:1

ns
17.99

ns
1.07

ns
37.66

-

หมายเหตุ – ns แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

6. เปอรเซ็นตการติดผล และจํานวนผลตอชอ
เมื่อผลลําไยมีขนาดเทาเหรียญบาท (เสนผาศูนยกลาง ประมาณ 20 มิลลิเมตร) พบวา ตนลําไยในทุกกรรมวิธีมี
เปอรเซ็นตการติดผลไมแตกตางกันทางสถิติ (P≥0.05) โดยตนลําไยที่ราด KClO3 ทางดินเพียงอยางเดียว และราด KClO3
ทางดินรวมกับพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรีย มีเปอรเซ็นตการติดผลเทากับ 28.95,
25.89, 26.33 และ 23.53 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เชนเดียวกับจํานวนผลตอชอ พบวา ตนลําไยในทุกกรรมวิธีมีจํานวนผล
ตอชอไมแตกตางกัน (P≥0.05) โดยมีจํานวนผลตอชออยูระหวาง 12.54-19.81 ผลตอชอ (ตารางที่ 5)

าวิท
ย

าลัย

ตารางที่ 5 เปอรเซ็นตการติดผลและจํานวนผลตอชอของตนลําไยหลังไดรับสารโพแทสเซียมคลอเรต รวมกับ
พาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรีย 4 สัปดาหในฤดูฝน

มห

หมายเหตุ – ns แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P≥0.05)
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รรณ
ี

อภิปรายผลการวิจัย

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

โดยปกติตายอดของลําไยที่กําลังพักตัวอาจพัฒนาเปนดอกหรือใบขึ้นอยูกับสารเคมีที่ไดรับ โดยการทําลายการ
พักตัวของตาใบเปนเพียงกลไกประการหนึ่งที่ควบคุมการออกดอกของลําไย อาจเกี่ยวของกับกิจกรรมทางเคมี หรือสมดุล
ของสารควบคุมการเจริญเติบ โตของพืชในตนลําไย ซึ่งควบคุมกลไกในการสรางตาดอกหรื อใบหรือกลไกอื่ นๆ (สิท ธา
จิ ตอารีย รัต น , 2545: 62-63) จากการศึ กษาผลของพาโคลบิว ทราโซล เมพิ ควอทคลอไรด และไทโอยู เ รี ย ร วมกั บ
โพแทสเซียมคลอเรต ตอการออกดอกและติดผลของลําไยพันธุอีดอในฤดูฝน พบวา กรรมวิ ธีราด KClO3 ทางดินเพียง
อยางเดียว ทําใหตนลําไยมีเปอรเซ็นตการออกดอก 83.33 เปอรเซ็นต และมีเปอรเซ็นตการแตกใบออน 16.67 เปอรเซ็นต
ในขณะที่กรรมวิธีราด KClO3 ทางดินรวมกับพนทางใบดวยไทโอยูเรีย สงเสริมใหตนลําไยมีเปอรเซ็นตการออกดอกเพิ่มขึ้น
เปน 95.83 เปอรเซ็นต และมีเปอรเซ็นตการแตกใบออนเหลือเพียง 4.17 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวา ในชวงฤดูฝนตนลําไย
ตอบสนองตอการราด KClO3 เพียงอยางเดียวไดไมดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม เปนชวง
ฤดูฝนที่ในบรรยากาศมีความชื้นสัมพัทธสูง สงผลตอการปดเปดปากใบ และอัตราการคายน้ําของพืชลดลง จึงทําใหการ
ดูดซับ KClO3 ลดลง นอกจากนี้ปริมาณน้ําฝนจํานวนมาก ทําใหเกิดการชะลาง KClO3 และทํ าให ความเขมแสงต่ํา ซึ่ง
สงผลตออัตราการสังเคราะหแสง ที่อาจทําใหพืชสรางอาหารไมเพียงพอตอการสรางตาดอก (วิชชุดา ตองออน และคน
อื่นๆ, 2556: 17) ซึ่งสอดคลองกับ บุญชาติ คติวัฒน (2551: 37) พบวา การใหสารโพแทสเซียมคลอเรตเพียงอยางเดียวใน
เดือนสิงหาคมซึ่งตรงกับฤดูฝน ทําใหตนลําไยออกดอกนอยที่สุดเทากับ 78.5 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับฤดูอื่นที่มีเปอรเซ็นต
การออกดอก 80.3-100 เปอรเซ็นต
จากที่กลาวมาแลวขางตนการราด KClO3 ทางดินรวมกับพนทางใบดวยไทโอยูเรีย 5,000 ppm มีผลทําใหตน
ลําไยมีเปอรเซ็นตการออกดอกเพิ่มขึ้น เนื่องจากไทโอยูเรียมีคุณสมบัติทําลายการพักตัวของพืช โดยลดปริมาณ abscisic
acid ซึ่งเปนสารยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช และจากการทําลายการพักตัวนี้ สงผลใหเกิดกระบวนการตางๆ ที่นําไปสู
การเจริญเติบโต (สิทธา จิตอารียรตั น, 2545: 59; เสาวคนธ ทิมทอง, 2549: 41) รวมทั้งไทโอยูเรียมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณสารประกอบไนโตรเจน amino acid เพิ่ม GA3 และ IAA ในพืช (Seif El-Yazal and Rady, 2013: 167; Seif ElYazal, M.A., S.A. Seif El-Yazal and M.M. Rady, 2014: 217) สอดคลองกับ สิทธา จิตอารียรัตน (2545: 21) รายงาน
วา เมื่อฉีดพนไทโอยูเรีย ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต ใหกับตนลําไยที่มีใบชุดที่ 3 แกเต็มที่ ทําใหตนลําไยมีการแตกตา
92 เปอร เ ซ็ น ต ในขณะที่ ต น ลํ า ไยที่ ไ ม ไ ด รับ ไทโอยู เ รี ย ไม มี ก ารแตกตา และจากรายงานของ ศิ ร าณี ศรี วิ เ ชี ย ร
สุภาภรณ เอี่ยมเขง และสุรพล ฐิติธนากุล (2551: 69) พบวา ตนเงาะที่ไดรับไทโอยูเรียมีเปอรเซ็นตการแตกตาในสัปดาห
แรกเพิ่ มขึ้นตามระดับ ของไทโอยูเรียที่เพิ่มขึ้ น โดยที่ความเขมขน 0.75 เปอรเซ็ นต มี การแตกตาสูงสุ ด เท า กั บ 87.5
เปอรเซ็นต
นอกจากนี้ยังพบวา กรรมวิธีราด KClO3 ทางดินรวมกับพนทางใบดวยเมพิควอทคลอไรดและพนทางใบดว ย
ไทโอยูเรีย มีผลทําใหตนลําไยมีลักษณะชอดอกลวนมากที่สุดเทากับ 80.83 และ 85.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เนื่องจาก
เมพิควอทคลอไรดเปนสารชะลอการเจริญเติบโตของพืช ที่ตอตานกระบวนการสรางจิบเบอเรลลิน ในขั้นตอนการเปลี่ยน
geranylderanyl pyrophosphate ไปเปน ent-kaurene (Lalit, M. S., 2002: 767) ซึ่งสอดคลองกับ มะลิวรรณ นาสี
และคนอื่นๆ (2557: 274) พบวา การพนทางใบดวยเมพิควอทคลอไรดทําใหมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทองมีลักษณะชอดอก
ลวน 67.11 เปอรเซ็นต ในขณะที่ตนมะมวงที่ไมไดรับสารไมพบการออกดอก และสอดคล องกับรุงนภา ทวนทอง และ
วิจิตต วรรณเชิด (2551: 76) พบวา การพนไทโอยูเรียที่ความเขมขน 1,500 ppm สงเสริมให สมโอพันธุหอมหาดใหญ
ออกดอก 142.00 ดอกตอตน เมื่อเทียบกับตนที่ไมไดรบั สารซึ่งมีการออกดอกเพียง 129.33 ดอกตอตน
จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นไดวา การราด KClO3 ทางดินรวมกับพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล ทําใหความ
กวางและความยาวของชอดอกลํา ไยมีแนวโนมลดลงตลอด 4 สัป ดาห เมื่อเทียบกับกรรมวิธี อื่นๆ ทั้งนี้ อาจเปนเพราะ
พาโคลบิวทราโซลเปนสารออกฤทธิ์ในทางตรงขามกับจิบเบอเรลลิน โดยยับยั้งการสังเคราะหจิบเบอเรลลิน และลดการ
ยืดตัวของขอปลอง (Berova, M. and Zlatev, Z., 2000: 122) สอดคลองกับรายงานของพาวิน มะโนชัย และคนอื่นๆ
(2560: 7) พบวา การใหพาโคลบิวทราโซล 2,000 มิลลิกรัมตอลิตร จํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกในระยะใบออน ครั้งที่ 2 ระยะ
ใบโตเต็ ม ที่ (ใบแก ) และให โ พแทสเซี ย มคลอเรต ทํ า ให ค วามกว า งและความยาวของขนาดช อ ดอกลํ า ไยลดลง
628
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปผลการวิจัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

ในอะโวคาโด พบวา การพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซลหลังตัดยอดได 45 วัน ที่ความเขมขน 0, 100, 200, 400 และ
800 มิลลิกรัมตอลิตร ทําใหความยาวของยอดลดลงตามความเขมขนของสาร และเริ่มมีความยาวเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผานไป
(เบ็ญจมาส วิไลพัฒน, 2557: 59-60)
การออกดอกนอกฤดูของลําไยมากหรือนอยอาจขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน อายุใบ อัตราการใหสารที่เหมาะสม
ฤดูการใหสาร ความเขมแสง และพันธุลําไย เปนตน (พาวิน มะโนชัย และคนอื่นๆ, 2547: 8) ซึ่งผลการทดลองในครั้งนี้
พบวา จํา นวนดอกตอชอ เปอรเซ็นตเพศดอก อัตราสวนเพศดอก เปอรเซ็นตการติ ดผล และจํานวนผลตอชอของทุ ก
กรรมวิธีไมมคี วามแตกตางกัน สอดคลองกับ นพดล ศรีเหรา (2557: 66-67) พบวา การฉีดพนพาโคลบิวทราโซลกับลําไย
พันธุ อีดอความเขมขน 2,000 ppm ทํา ใหตนลําไยที่ไดรับ พาโคลบิว ทราโซลทุ กความเข มข นมี จํานวนผลตอ ชอ และ
ปริมาณผลผลิตตอตนไมแตกตางกัน และรายงานของบุญชาติ คติวัฒน (2551: 59-61) พบวา การใชพาโคลบิวทราโซล
ดวยวิธีการฉีดพนทางใบ ไมมีผลตอการติดผลและปริมาณผลผลิตของลําไย สวนในสมโอ พบวา การใหไทโอยูเรีย ทําใหสม
โอมีเปอรเซ็นตการติดผลไมแตกตางจากตนที่ไมไดรับสาร (รุงนภา ทวนทอง และวิจิตต วรรณเชิด, 2551: 76) ในมะมวง
พบวา การฉีดพนทางใบดวยเมพิควอทคลอไรดกับมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทอง อัตรา 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีผลตอ
จํานวนผลตอชอ เปอรเซ็นตดอกเพศผู เปอรเซ็นตดอกสมบูรณเพศ สวนอัตราสวนเพศดอก (ดอกเพศผู : ดอกสมบูรณ
เพศ) พบวา มีแนวโนมดอกเพศผู : ดอกสมบูรณเพศ เพิ่มมากขึ้น (มะลิวรรณ นาสี และคนอื่นๆ, 2557: 275) ในขณะที่
การฉีดพนสารพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 500 ppm และการฉีดพนไทโอยูเรีย 2,500 ppm ไมมีผลตอจํานวนดอก
ตอชอของเงาะพันธุโรงเรียน (ชัยวัฒน มครเพศ, 2537: 59)
การราด KClO3 ทางดิน รวมกับการพนทางใบดวยไทโอยูเรีย สามารถชักนําใหตนลําไยมีเปอรเซ็นตการออก
ดอกและเกิดลักษณะชอดอกลวนไดมากกวาการราด KClO3 ทางดินเพียงอยางเดียว สวนการราด KClO3 ทางดินรวมกับ
การพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล มีแนวโนมทําใหชอดอกของลําไยมีขนาดลดลง ในขณะที่เปอรเซ็นตการเกิดชอดอก
ปนใบ จํานวนดอกตอชอ เปอรเซ็นตเพศดอก เปอรเซ็นตการติดผล และจํานวนผลตอชอของทุกกรรมวิธีไมแตกตางกัน
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การศึกษาองคประกอบทางเคมีและปริมาณจุลินทรียของหญาเนเปยรหมัก
ที่อายุการหมักตางกัน
The Study of Chemical Components and Quantity of
Microorganisms in Napier Grass Silage at Different Ensiling Periods
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บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบทางเคมี ปริมาณจุลินทรีย และกรดอินทรียระหวางหญา
เนเปยรหมักที่อายุตางกัน หญาเนเปยรที่ใชเปนหญาเนเปยรปากชอง 1 อายุ 60 วัน หมักที่อายุ 21 และ 28 วัน โดยไมมี
การเติ มสารเสริมใดๆ ผลการวิเ คราะหอ งคป ระกอบทางเคมี ปริม าณกรดอิ นทรี ย ชนิ ดและปริมาณจุ ลิ นทรี ย พบว า
องคป ระกอบทางเคมีสว นใหญไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) ยกเวนปริมาณวั ตถุแห งนั้นพบมากในหญาหมักที่อ ายุ
21 วัน ในขณะที่ปริมาณไขมันในหญาหมักที่อายุ 28 วันมีปริมาณมากกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สําหรับ
กรดอินทรีย พบวา ปริมาณกรดแลคติค และกรดอะซิติค กรดบิวไทริคเพิ่มสูงขึ้น เมื่ออายุการหมักเพิ่มเปน 28 วัน (P<0.05)
และปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและแบคทีเรียแลคติคมีปริมาณลดลงในหญาเนเปยรหมักที่อายุ 28 วัน
คําสําคัญ: หญาเนเปยร, หญาหมัก, จุลินทรีย, กรดอินทรีย

Abstract

าวิท
ย

าลัย

The objective of this research was to study the chemical composition, quantity of microorganisms
and organic acids between napier grass during the different ensiling periods without feed additives. Sixty
days old of Napier Packchong silage used in this study was fermented, ensiling for the period of 21 and
28 days. The results showed that most of the chemical composition did not differ in terms of the ensiling
period (P>0.05). While the dry matter content was higher in the 21-day silage but lower in the fat content
compared to having ensiled at 28 days (P<0.05). For the organic acids, it was found that lactic acid, acetic
acid and butyric acid contents increased in response to the increasing period of fermentation (P<0.05).
The total bacteria and lactic acid bacteria contents decreased when the fermentation period delayed to
28 days.
Keywords: Napier grass, Silage, Microorganisms, Organic acid

บทนํา

มห

หญาเนเปยร (Pennisetum purpureum) เปนหญาอาหารสัตวที่เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้ องในประเทศ
ไทยรูจักกันดี เนื่องจากเปนหญาที่ใหผลผลิตตอพื้นที่สูงที่ สุด มีความนากิน และมีสายพั นธุที่หลากหลาย หญาเนเปยร
สามารถนํามาใชประโยชนไดหลายรูปแบบ เชน การตัดสด การปลอยสัตวลงแทะเล็ม การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และที่
รูจักกันดี คือ การนํามาทําหญาหมัก (กรรณิกา เรงศิริกุล และคณะ, 2556: 101-110; กรรณิกา อัมพุช และคณะ, 2561:
71-87; พงศธร กงจักร และ กรรณิกา อัมพุช, 2562: 322-327) หญาหมัก หมายถึง การนําอาหารสัตวที่มีความชื้นมาเก็บ
รักษาไวในสภาพที่ไมมีอากาศ เพื่อใหเกิดกรดจากกระบวนการหมักโดยจุลินทรียในธรรมชาติ โดยคุณคาทางอาหารสัตวมี
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การเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด สํา หรับใชเปนอาหารสัตวในชวงที่ขาดแคลนพืชสด (กรมปศุ สัตว , 2547: 1) ทั้ งนี้ ป จจั ยที่
ควบคุมคุณภาพของหญาหมักมีมากมาย ไดแก ชนิดของพืช ควรเลือกพืชที่มีน้ําตาลสูงมากกวารอยละ 6 เพื่อใชเปนอาหาร
จุลินทรียระหวางกระบวนการหมัก พืชที่นยิ ม เชน ขาวโพด หญารูซี่ และหญาเนเปยร เปนตน อายุของพืชขณะตัดหมัก
ควรอยูในชวงใหผลผลิตสูงไมแกหรือออนเกินไป และระดับความชื้นของพืชควรอยูระหวางรอยละ 65-70 และความยาว
ของทอนพืชควรตัดหรือสับใหเปนชิ้นสั้นๆ ประมาณ 3-5 เซนติเมตร (กรมปศุสัตว, 2547: 13) ในการหมักอาจมีการเติม
สารชวยหมักสวนใหญเปนสารที่ใสเพื่อเพิ่มน้ําตาล ลดความชื้น ทําใหเกิดกรดเร็วขึ้น และเพิ่มความนากิน เชน กากน้ําตาล
รํา ละเอี ยด เกลื อ โดยภาชนะที่ ใสห ญา หมั ก มี หลายรูป แบบเช น ถุ งดํ า ถั งพลาสติ ก หลุ ม หมั กหรื อ บ อหมั ก เป นตน
กระบวนการที่เกิดขึ้นหลังการปดหลุมหมัก คือ ขบวนการหมักเปรี้ยว แบงเปนสองกระบวนการหลัก คือ กระบวนการที่
ตองการออกซิเจน และกระบวนการที่ไมตองการออกซิเจน ซึ่งจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใดขึ้นกับการทํางานของจุลินทรีย
ปริมาณอากาศที่ยังหลงเหลืออยู และองคประกอบตา งๆ ภายในพืช (สายัณห ทัดศรี, 2547) กอนที่ขบวนการหมักจะ
เริ่มขึ้นนั้นออกซิเจนที่หลงเหลืออยูในถุงหมักจะทําใหเกิดขบวนการทางเคมีและชีวภาพซึ่งจะใชสารอาหารและพลังงาน
ในหญ า ส งผลใหเกิดการผลิตน้ํา คารบ อนไดออกไซด ความร อน และแอมโมเนี ยอิ สระ ซึ่งกิ จกรรมเหล านี้จะไปเพิ่ ม
อุณหภูมิของหญา หมัก และเกิดผลเสียตอหญา หมั กได ทั้งในดานการสูญเสียวัตถุ แห งและคุณ ภาพ (Borreani et al.,
2017) จุลินทรียที่พบมีหลายชนิดทั้งที่ตองการและไมตองการออกซิเจน เชน ยีสตและรา สวนใหญจะตองการออกซิเจน
ในการเจริญเติบโต ยีสตและรามีอัตราการเจริญเติบโตชา กวาแบคทีเรีย และมีผลกระทบตอกระบวนการหมักนอย แต
พบวามีผลตอการเสื่อมเสียของพืชเมื่อเปดหลุมหมัก แบคทีเรียในขณะที่มีอากาศนั้นจะเปลี่ยนคารโบไฮเดรตในพืชเปน
กรดอิ นทรียชนิดตางๆ เชน อะซิติค โปรไพโอนิค และแลคติค เป นตน ทั้งนี้ทั้ งยีสต และราในขณะที่มีอากาศอยูจะเพิ่ ม
จํา นวนมากขึ้นและจํานวนจะลดลงจนกระทั่งอากาศถูกใชหมดไป ในขณะที่เอนไซมตางๆ ยั งทํางานปกติ และเปลี่ ยน
น้ําตาลเปนแอลกอฮอล และสิ่งเนาเปอยผุพัง ทําใหคุณภาพของหญาหมักลดลง ดังนั้ น ในการทําหญ าหมักจึ งมีความ
จําเปนตองกําจัดอากาศออกใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งจะชวยจํากัดจํานวนยีสตและราไมใหมีมากเกินไป เมื่อ
ออกซิเจนในหญา หมักถูกใชหมดไปกระบวนการที่ไ มตองการออกซิเจนจึ งเกิดขึ้ น โดยการทํ างานของแบคที เรี ยกลุ ม
homofermentative lactic bacteria และ heterofermentative lactic bacteria เชน lactobacilli และ streptococci
ผลที่เกิดจากการทํางานของแบคทีเรียเหลานี้จะไดกรดแลคติค ซึ่งขึ้นกับปริมาณน้ําตาล ถามีน้ําตาลมากและอยูในสภาพ
ไมมีอ อกซิเจนจะทําใหเกิดกรดแลคติคเร็วขึ้น (สายัณห ทัดศรี, 2547) นอกจากนั้นยังมีจุลินทรียอื่นๆ ที่ทํา หนาที่หมัก
ไดแก enterobacteria, clostridia และ ยีสต (Borreani et al., 2017) ทั้งนี้การประเมินคุณภาพของพืชหมักนิยมวัดคา
ความเป นกรดดาง ปริมาณกรดอินทรีย แอลกอฮอล แอมโมเนี ยไนโตรเจน รวมทั้ งขนาดของประชากรจุ ลินทรียท่ีพบ
(Kung et al., 2018: 4020) ภายหลั ง จากการป ด ภาชนะหรื อ หลุ ม หมัก ประมาณ 21-28 วั น ก็ จ ะได พื ช หมั ก ที่ ผ า น
กระบวนการหมักที่สมบูรณสามารถเปดหลุมหมักและนํามาใชไดโดยกอนนําไปใชเลี้ยงสัตวหากสวนบนของพืชหมักมีเชื้อ
ราควรตักทิ้งไมควรนําไปใหสัตวกิน (กรมปศุสัตว, 2547: 13) ประเทศไทยไดกําหนดวา พื ชหมั กคุ ณภาพดีควรมีกรด
อินทรียสําคัญในปริมาณตางๆ คือ กรด แลคติคระหวางรอยละ 1.5-2.5 กรดอะซิติครอยละ 0.5-0.8 และกรดบิวไทริค
นอยกวารอยละ 0.1 และมีคาความเปนกรดดางที่ 3.5-4.2 (กรมปศุสัตว, 2547: 18) งานวิจัยที่ผานมาในประเทศไทย
สวนใหญจะเปนการรายงานดานคุณภาพของพืชหมักชนิดตางๆ รวมกับการใสสารเสริมเพื่อเพิ่มคุณภาพของพืชหมัก เชน
การศึ กษาของ แพรวพรรณ เครื อ มังกร และคณะ (2549: 121-137) นิ รันดร หนั กแดง (2558: 119-128) พิ พั ฒน
เหลืองลาวัณย และวิศิษฐิพร สุขสมบัติ (2558: 1-31) ชุลีพร วิไลเนตร (2559: 1-32) และกฤติกา กาบพลอย และคณะ
(2562: 729-734) เปนตน แตยังไมมีการรายงานปริมาณและชนิดของจุลินทรียกับกรดอินทรียที่พบในหญาหมัก ดังนั้น
งานวิจัยครั้งนี้จึงทดลองหมักหญาโดยไมใชสารเสริมใดๆ เพื่อลดตนทุนใหนอยที่สุดและเปรียบเทียบคุณภาพของหญาหมัก
ผานองคประกอบทางเคมี ปริมาณจุลินทรีย และปริมาณกรดอินทรียที่เกิดขึ้น และใชเปนขอมูลเบื้องตนที่จะชวยในการ
พัฒนาการผลิตหัวเชื้อหญาหมักอยางงายสําหรับเกษตรกรตอไป

มห

วัตถุประสงคของการวิจัย

ศึกษาองคประกอบทางเคมี ปริมาณจุลินทรีย และกรดอินทรียในหญาเนเปยรหมักที่อายุตางกัน
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การเตรียมวัตถุดิบและการทําหญาหมัก
งานวิจัยนี้ทดลองที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 หมักหญ าเนเป ยรโดยใชหญา
เนเป ยร พันธุ ปากชอง 1 อายุ 60 วัน จํานวน 50 กิโลกรัม สับดวยเครื่อ งสั บหญาให มีขนาดประมาณ 3-5 เซนติ เมตร
สุมหญาสดจํานวนหนึ่งประมาณ 500 กรัม สําหรับวิเคราะหองคประกอบทางเคมี หญาสดสวนที่เหลือนํามาบรรจุลงใน
ถุงดําชนิดหนาขนาด 18 x 20 เซนติเมตร บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จํานวน 10 ถุง และดูดอากาศออกใหหมดโดยเครื่อง
ดูดอากาศเพื่อใหเกิดสภาวะสุญญากาศภายในถุงหมัก มัดปากถุงใหแนน หญาหมักทั้ง 10 ถุงนํามาแยกออกเปนสองกลุม
ทดลองๆ ละ 5 ถุง โดยกลุมแรกหมักนาน 21 วัน และกลุมที่สองหมักนาน 28 วัน หญาทั้งหมดเก็บไวในหองที่มีอากาศ
ถายเทและไมสัมผัสกับแสงแดดหรือน้ําฝน
การวิเคราะหองประกอบทางเคมี
เมื่ อครบกําหนดระยะเวลาในการหมัก หญาหมักทุกถุงจะถูกสุมตัวอยา งถุ งละ 20 กรัม เพื่อนํ า ไปวิเคราะห
องคประกอบทางเคมีและคุณภาพของหญาหมัก ณ หองปฏิบัติการวิเคราะหอาหารสัตว ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดังตอไปนี้ ความชื้นโดยใชตูอบลมรอนตามวิธีของ AOAC 930.15 โปรตีนรวม (CP)
โดยวิธี Block digestion method ตามวิธีการของ AOAC 2001.11 เยื่อใยรวม (CF) โดยเครื่อง Fibertec ตามวิธีการ
ของ ISO 6865 และ AOAC 978.10 ไขมันรวม (Crude Fat) โดยเครื่อง Soxtec ตามวิธีการของ AOAC 920.39 และเถา
(Ash) ตามวิธีการของ AOAC 942.05 เยื่อใยในกลุม ADF NDF และ ADL เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ตามวิธีการของ
Georing and Van Soest (1970) , Van Soest (1991) และ AOAC (2000) สําหรับคุณภาพหญาหมักวิเคราะหปริมาณ
กรดอินทรียที่สําคัญ และคาความเปนกรดเปนดาง ไดแก กรดแลคติค กรดบิวไทริค และกรดอะซิติค ตามวิธีการของ Bal
(1997)
การหาปริมาณจุลินทรีย
การหาปริมาณจุลินทรียทั้งหมด โดยนําหญาหมัก จํานวน 20 กรัม เติมน้ํากลั่น 300 มิลลิลิตร ปนดวยเครื่องปน
อาหารและกรองแยกชิ้นสวนของหญากับน้ําดวยผาขาวบางสองชั้นจากนั้นนําน้ําที่กรองมาเพาะเลี้ยงเชื้อ เพื่อหาจุลินทรีย
ชนิดที่สรางกรดแลคติคและจุลินทรียชนิดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ณ หองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด โดยนําตัวอยางมาเจือจางในน้ํากลั่นปลอดเชื้อดวยวิธี dilution method โดย
เจือจางที่อัตราการเจือจาง 10- 3 -10-7 ปเปตสารละลายตัวอยางแตละอัตราการเจือจางปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงในอาหาร
เลี้ยงเชื้อ Nutrient agar (NA) ทําการ spread plate บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เปนเวลา 24 ชั่ วโมง และนับ
จํานวนโคโลนี
การหาปริ มาณแบคทีเรียแลคติ ค dilution serial ที่เตรี ยมไว นํ า มา spread ลงบนอาหาร MRS agar ที่ มี
CaCo3 0.5% (w/v) บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง และนับจํานวนโคโลนี
การวางแผนการทดลอง
นํ า ขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) โดยใชแผนการทดลองแบบสุ มตลอดที่ร ะดับความเชื่ อมั่ น
รอยละ 95 และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี DMRT

ผลการวิจัย

มห

องคประกอบทางเคมีของหญาหมัก
องคประกอบสวนใหญไมแตกตางกันระหวางหญาหมักนาน 21 และ 28 วัน ยกเวนวัตถุแหงที่ลดลงเมื่ออายุ
การหมักเพิ่มขึ้น และเมื่อเทียบกับหญาสดวัตถุแหงลดลงประมาณรอยละ 3.58 ในขณะที่หญาหมักนาน 21 วันมีวัตถุแหง
เพิ่มขึ้นจากหญาสดรอยละ 1.66 ในขณะที่ปริมาณไขมันเพิ่มขึ้นตามลําดับ (P<0.01) หรือประมาณหนึ่งเทาตัวของหญาสด
ดังแสดงในตารางที่ 1
คาความเปนกรดดาง
คาความเปนกรดดางของหญาหมักทั้งสองอายุไมมีความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.31 และ
4.30
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ปริมาณกรดอินทรีย
หญาเนเปยรหมักทั้งสองระยะตรวจพบปริมาณกรดอินทรียทั้งสามชนิด คือ กรดแลคติค กรดอะซิติค และกรด
บิวไทริค โดยหญาเนเปยรที่หมักนาน 28 วัน มีปริมาณกรดแลคติค กรดอะซิติค และกรดบิวไทริคสูงกวาหญาที่หมักนาน
21 วัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 1
ปริมาณจุลินทรีย
จากการศึกษาพบวา หญาเนเปยรหมักที่อายุ 21 วัน มีปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดเทากับ 2.50 X 107 CFU/g
และมี ปริมาณลดลดเมื่อหมักที่อายุ 28 วัน เทากับ 4.3 X 105 CFU/g เชนเดียวกับ ปริมาณแบคที เรียแลคติคของหญ า
เนเปย รห มั กที่อ ายุ 21 มี ปริมาณลดลงเมื่อเพิ่ มอายุการหมักเป น 28 วั น เทา กั บ 4.3 X 105 และ 2.5 X 105 CFU/g
ตามลําดับ

สรุปผล

ราช
ภัฏ
รำไ

1. หญาหมักที่อายุการหมัก 21 และ 28 วันมีองคประกอบทางเคมีสวนใหญไมตางกัน ยกเวนปริมาณวัตถุแหง
และไขมัน

2. หญาหมักที่อายุ 28 วันมีปริมาณกรดแลคติค และกรดอะซิติค กรดบิวไทริค มากกวาหญาหมักอายุ 21 วัน
3. ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและปริมาณแบคทีเรียแลคติคมีปริมาณลดลงเมื่อเมื่อเพิ่มระยะการหมักเปน 28 วัน
ตารางที่ 1 แสดงองคประกอบทางโภชนะของหญาเนเปยรที่อายุการหมักตางกัน (รอยละของน้ําหนักแหง)
องคประกอบ

หญาสดกอน
หมัก

P value

17.96
12.33
1.74
32.32
13.44
20.20

หญาหมักอายุ
28 วัน
(SD)
14.38b  2.72
8.39  0.42
2.33a  0.14
35.85  1.40
15.71  1.58
37.69  2.10

71.38
40.66
5.35
35.31
30.72
-

71.72  1.65
44.11  2.93
6.73  0.33
37.37  2.99
27.60  3.10
4.31  0.05
1.84b  0.24
4.31b  0.76
4.82b  0.67

70.80  1.56
44.92  1.69
6.37  0.37
38.54  1.44
25.88  0.46
4.30  0.04
2.89a  0.76
7.33a  1.34
7.88a  1.40

0.6047
0.6141
0.1360
0.5414
0.2532
0.8437
0.0187
0.0027
0.0026

าวิท
ย

าลัย

วัตถุแหง (Dry matter)
โปรตีนรวม (Crude protein)
ไขมัน (Ether extract)
เยื่อใยรวม (Crude fiber)
เถา (Ash)
คารโบไฮเดรตที่ละลายไดงา ย
(Nitrogen free extract)
เยื่อใยกลุม NDF
เยื่อใยกลุม ADF
เยื่อใยกลุม ADL
เซลลูโลส
เฮมิเซลลูโลส
คาความเปนกรดดาง (pH)
กรดแลคติค
กรดอะซิติค
กรดบิวไทริค

หญาหมักอายุ
21 วัน
(SD)
19.62a  2.67
8.48  0.80
1.87b  0.16
36.51  1.36
15.49  0.41
37.68  0.60

0.0101
0.8196
0.0016
0.5191
0.7645
0.9833

มห

หมายเหตุ อักษร ab ที่กํากับคาเฉลี่ยในแนวนอนระหวางหญาหมัก ที่แตกตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P<0.05
คุณภาพหญาสดไมไดวิเคราะหเปรียบเทียบทางสถิติ
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ตัวอยางหญาเนเปยรหมัก
หญาหมักอายุ 21 วัน
หญาหมักอายุ 28 วัน

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (CFU/g)
2.50 X 107
3.92 X 106

อภิปรายผล
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ตารางที่ 2 ปริมาณจุลินทรียของหญาเนเปยรหมักที่อายุการหมักตางกัน
ปริมาณแบคทีเรียแลคติค (CFU/g)
4.3 X 105
2.5 X 105

มห
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พพ

เปาหมายในการทําพืชหมักคือตองการใชเปนแหลงอาหารสํารองหลักที่มีการสูญเสี ยวัตถุ แหงนอยที่สุด มีคา
พลั ง งาน และโภชนะที่ย อยสูง เมื่อ เทียบกับ พืชสด (Kung et al., 2018) ตารางที่ 1 แสดงคุณ ภาพของหญา เนเปย ร
ปากชอง 1 กอนและหลังหมัก ซึ่งจะเห็นไดวา คุณภาพหญาเนเปยรสดทั้งตนกอนการหมักมีคุณภาพในระดับดีอยูแล ว
เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนในระดับสูงคือรอยละ 12.33 แตมีปริมาณวัตถุแหงนอยกวาที่สายัณห ทัดศรี (2547) แนะนําวา
หญาที่นํามาหมักควรมีระดับวัตถุแหงมากกว ารอยละ 20 ซึ่งจะสงผลใหไดหญาหมักที่มีคุณภาพดี สาเหตุที่หญาเนเปยร
ในการศึกษาครั้งนี้มีปริมาณวัตถุแหงมีประมาณรอยละ 17.96 หรือมีความชื้นสูงประมาณรอยละ 82.04 เนื่องจากหลัง
การตัดหญาสดครั้งนี้ไมไดมีการผึ่งลมหรือใชสารเสริมอื่นๆ เชน เมล็ดธัญพืช หรือมันเสนเพื่อลดความชื้นกอนการบรรจุถุง
หมัก ซึ่งเรียกวาหญาหมักสด ปริมาณความชื้นที่สูงนี้เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหคุณภาพหญาเมื่อสิ้นสุดการหมักนั้นลดลงได
(Borreani et al., 2017) ซึ่งจากผลการศึกษาเห็นไดวาหญาหมักที่อายุ 21 วัน เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักปริมาณวัตถุ
แหงเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1.66 ในขณะที่เมื่อเพิ่มระยะการหมักออกไปปริมาณวัตถุแหงกลับลดลงมากถึงรอยละ 3.58
เมื่อเทียบกับหญาสด แสดงใหเห็นวา วัตถุแหงเกิดการสูญเสียจากการที่พืชมีความชื้นมากเกินไปและประกอบกับการหมัก
หญาไมไดมีการเติมสารเสริมใดๆ ที่จะไปชวยดูดซับความชื้น ดังนั้นในการหมักโดยไมประสงคจะใชสารเสริมใดๆ เพื่อลด
ตนทุนการผลิตสามารถใชประโยชนไดดีที่อายุการหมัก 21 วัน
ปริมาณวัตถุแหงที่ลดลงอยางมากในหญาหมักอายุ 28 วันนี้สอดคลองกับปริมาณการเพิ่มขึ้นของกรดอะซิติค
และกรดบิวไทริคในหญาหมักซึ่งมีคาสูงเกินกวาคามาตรฐานของหญาหมักที่ดี ของกรมปศุสัตว (2547) ที่ระบุวา ควรมี
ปริมาณกรดแลคติค รอยละ 1.5-2.5 กรดอะซิติค รอยละ 0.5-0.8 และกรดบิวไทริคต่ํากวารอยละ 0.1 สงผลใหหญาหมัก
ทั้งสองชวงอายุที่ไดมีคุณภาพต่ํา ทั้งนี้หญาหมักคุณภาพดีไมควรตรวจพบกรดบิวไทริค การพบกรดชนิดนี้แสดงวา มีการ
ทํางานของแบคทีเรียกลุมคลอสทริเดีย (clostridia) ซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียวัตถุแหงและไดหญาหมักที่มีคาพลังงานต่ํา
(Kung et al., 2018) ปริมาณกรดอะซิติคที่พบสูงในปริมาณที่ใกลเคียงกับกรดบิวไทริค ซึ่งกรดอะซิติคเกิดจากกระบวนการ
ปดหลุ มหมักหรือภาชนะหมักชา หรือการดูดอากาศออกไมหมดทําใหเกิดกิจกรรมของแบคทีเรียกลุม enterobacteria
และ heterolactic acid bacteria (Mills and Kung, 2002; Weiss et al., 2016) ปริมาณกรดทั้งสองชนิดที่สูงขึ้นจะ
สงผลใหการผลิตกรดแลคติคของแบคทีเรียลดลงและสงผลใหคาความเปนกรดของหญาหมักลดลงโดยหญาหมักคุณภาพดี
กรมปศุสัตวระบุวาควรจะมีคาความเปนกรดดางในชวง 3.5-4.2
กรดแลคติคผลิตจากแบคทีเรียแลคติค ซึ่งโดยทั่วไปจะเปนกรดหลักที่ พบมากที่ สุดในหญ าหมั กและส งผลให
ระดับความเปนกรดเปนดางของหญาหมักลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนกรดที่มีความแรงมากกวากรดอะซิติค และ
กรดบิวไทริค ถึง 10-12 เทา (Kung et al., 2018) ในขณะที่กรดอะซิติคจะพบมากเปนลําดับที่สองโดยสามารถพบได
ในชวงรอยละ 1-3 ของวัตถุแหง เชนเดียวกับกรดแลคติคปริมาณกรดอะซิติคจะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ
ปริมาณวัตถุแหงที่พบในพืชหมัก ทั้งนี้ปริมาณกรดอะซิติคที่มากเกินคาเฉลี่ย เชน มีคามากกวารอยละ 4 มักพบในหญา
หมักที่มีความชื้นสูงมากกวารอยละ 70 สงผลใหหญาหมักมีลักษณะไมนากิน เนื่องจากการทํางานของ enterobacteria,
clostridia หรือ heterolactic acid bacteria ซึ่งพบไดมากในกระบวนการหมัก (McDonal et al., 1991) ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาในครั้งนี้ที่พบวา จํานวนจํานวนแบคทีเรียแลคติกมีปริมาณนอยสงผลใหการผลิตกรดแลคติคนอยและ
คาความเปนกรดของหญายังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมปศุสัตว และเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ สุขเกษม
คงสันต และคณะ (2555) ที่ไดหมักหญากินนีสีมวง พบวา มีปริมาณของแบคทีเรียกรดแลคติกตํ่าสุดเทากับ 5.99x10 6
โคโลนี/กรัม
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การเติบโตและองคประกอบกรดไขมันของไซโคพอยดโคพีพอด Apocyclops royi
ที่เลี้ยงดวยสาหรายตางชนิดกัน
Growth and Fatty Acids Composition of Cyclopoid Copepod
Apocyclops royi Fed on Different Microalgae Diets
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งานวิ จั ยนี้ไดศึกษาการเติบ โตและองคป ระกอบกรดไขมันของไซโคพอยด โคพี พอด Apocyclops royi โดย
เลี้ ยงในกลองพลาสติกใสที่บ รรจุน้ํา เลี้ยงสาหรา ย ปริมาตร 5 ลิ ตร สาหรายน้ํา เค็ มที่ใช เลี้ยงโคพีพ อด คือ Chlorella
protothecoides BUUC1602, Chaetoceros sp. และ Thalassiosira sp. ผลการทดลองพบว า โคพี พ อด A. royi
ที่เลี้ยงดวยสาหราย Thalassiosira sp. ใหจํานวนโคพีพอดสูงกวาการเลี้ยงดวยสาหรายชนิดอื่น (p≤0.5) โคพีพอดที่เลี้ยง
ดวย Thalassiosira sp. มีไขมันสะสมสูงถึงรอยละ 32.03 ในน้ําหนักแหง โคพีพอดที่เลี้ยงดวยสาหรายตางชนิดกันมีกรด
ไขมันไมอิ่มตัวชนิดเดนที่เหมือนกัน คือ palmitoleic acid (C16:1), oleic acid (C18:1n9), linoleic acid (C18:2n6),
eicosapentaenoic acid (C20:5n3, EPA), docosahexaenoic acid (C22:6n3, DHA) และ nervonic acid (C24:1)
ทั้งนี้โคพีพอดที่เลี้ยงดวย Chaetoceros sp. จะมีกรดไขมันไมอิ่มตัวสูงถึงรอยละ 52.54 ในกรดไขมันทั้งหมด ซึ่งมีคาที่สูง
กวาโคพีพอดที่เลี้ยงดวย C. protothecoides และ Thalassiosira sp. (p≤0.5) นอกจากนี้ยังพบวาโคพีพอดที่เลี้ยงดวย
Thalassiosira sp. มีปริมาณ EPA และ DHA สูงถึงรอยละ 11.72 และ 0.54 ในกรดไขมันทั้งหมด ตามลําดับ
คําสําคัญ: กรดไขมัน, ไซโคพอยดโคพีพอด, สาหรายน้ําเค็ม, การเติบโต
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In this research, growth and fatty acid composition of the cyclopoid copepod Apocyclops royi,
were investigated. Copepod was cultured in a transparent plastic box, containing 5L of microalgae
culture. Marine microalgae, Chlorella protothecoides BUUC1602, Chaetoceros sp. and Thalassiosira sp.
were fed. The copepod cultured with Thalassiosira show the highest number of the total copepod
(7,933 individual/L). This result was significantly higher than other microalgae diets (p≤0.5). However,
the copepod contained lipid 32.03% in dry weight when fed Thalassiosira. Copepod fed with different
microalgae contained the same dominant fatty acids, including the palmitoleic acid (C16:1), oleic acid
(C18:1n9), linoleic acid (C18:2n6), eicosapentaenoic acid (C20:5n3, EPA), docosahexaenoic acid (C22:6n3,
DHA), and nervonic acid (C24:1). The total amount of unsaturated fatty acid of 52.54%, given the total
fatty acid, was found when the copepod fed Chaetoceros sp., in which case it was significantly higher
than the copepod fed C. protothecoides and Thalassiosira sp. (p≤0.5). Moreover, the highest amounts
of EPA (11.72%) and DHA (0.54%) were found in the copepod fed with Thalassiosira sp.
Keywords: Fatty acids, Cyclopoid copepod, Marine microalgae, Growth
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แพลงกตอนสัตวมีความสําคัญตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการอนุบาลลูกสัตวน้ํา เชน กุง
และปลา ทั้งนี้แพลงกตอนสัตวที่มีคุณภาพหรือคุณสมบัติที่ไมเหมาะสมในการเติบโตของลูกสัตวน้ํา จะสงผลตอปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิตสัตวน้ําได โดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวน้ําเศรษฐกิจชนิดใหม เชน ปลาเกา ที่ยังไมประสบความสําเร็จ
ในการเพาะเลี้ยงเทาที่ควรเพราะแพลงกตอนสัตวที่ใช เชน อารทีเมียหรือโรติเฟอร ยังไมเหมาะสมตอการอนุบาลลูกปลา
เกา (Duray et al., 1997)
โคพีพอดจัดเปนอาหารมีชีวิตที่สามารถเพาะเลี้ยงไดงายและมีขนาดที่หลากหลายตามระยะการเติบโต ระยะ
นอเพลียสของโคพีพอดมีขนาดเล็กกวา 100 ไมครอน ทําใหสามารถนําไปเปนอาหารใหกับสัตวน้ําวัยออนไดหลายชนิด
โดยเฉพาะลูกปลาเกาที่เพิ่งฟกออกจากไข ซึ่งมีปากขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับปลาชนิดอื่นๆ อีกทั้งระยะนอเพลียสของ
โคพีพอดจะถูกยอยไดงายกวาโรติเฟอรและอารทีเมียและการเคลื่อนที่แบบ jerking movement ของโคพีพอดที่ชวยใน
การกระตุนการกินอาหารของลูกปลาได (Buskey, 2005) แสดงใหเห็นวาโคพีพอดมีบทบาทสําคัญอยางมากในการเพาะ
เลี้ ยงสัตวน้ําโดยเฉพาะอยางยิ่งปลาเกา ทั้งนี้ใ นการเพาะเลี้ ยงโคพีพอดจะมีการใชสาหรายเปนอาหารแกโคพีพอด ซึ่ง
ภายในเซลลของสาหรายมีองคประกอบชีวเคมีที่สําคัญหลายชนิดที่จําเปนตอการเติบโตและอัตราการรอดชีวิตของสัตวน้ํา
เช น กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิ งเดี่ ยว (polyunsaturated fatty acids, PUFAs) และกรดไขมั นไมอิ่ม ตั ว เชิ ง ซ อ น (highly
unsaturated fatty acids, HUFAs) โดยเฉพาะอยางยิ่งกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนในกลุมของ n-3 เชน eicosapentaenoic
acid (C20:5n3, EPA) และ docosahexaenoic acid (C22:6n3, DHA) ซึ่งกรดไขมันดังกลาวจะถายทอดไปตามหวงโซ
อาหารสูโคพีพอดเมื่อโคพีพอดกินสาหราย และหากนําโคพีพอดไปอนุบาลลูกสัตวน้ําก็จะสงผลใหลูกสัตวน้ํามีการเติบโต
และอัตราการรอดเพิ่มขึ้น (Kumlu, 1998) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาการเติบโตและองคประกอบของกรดไขมันของ
ไซโคพอยดโคพีพอด (cyclopoid copepod) Apocyclops royi ที่แยกไดจากคลองชลประทานน้ํา เค็มที่ เชื่อมตอกั บ
แมน้ําที่ไหลลงสูทะเล บริเวณตํา บลโขมง อํ าเภอทา ใหม จั งหวั ดจันทบุรี (ณัฐชพงศ เทียบตา และคณะ, 2560) โดย
เพาะเลี้ยงโคพีพอดดวยสาหรายน้ําเค็มที่ตางชนิดกัน คือ Chlorella protothecoides BUUC1602, Thalassiosira sp.
และ Chaetoceros sp. ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการเพาะเลี้ยงโคพีพอดใหมีองคประกอบกรดไขมันที่เหมาะแกการเปน
อาหารมีชีวิตสําหรับอนุบาลลูกสัตวน้ํา

วัตถุประสงคของการวิจัย

าลัย

เพื่อศึกษาการเติบโตและองคประกอบกรดไขมันของไซโคพอยดโคพีพอด A. royi ที่เลี้ยงดวยสาหรายน้ําเค็ม
ตางชนิดกัน

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

าวิท
ย

การเพาะเลี้ยงสาหรายและการเก็บเกี่ยวเซลล
ทดลองเพาะเลี้ยงสาหราย C. protothecoides BUU1602, Thalassiosira sp. และ Chaetoceros sp. ดวย
อาหารสูตรกิลลารด F/2 (Guillard, 1973) ความเค็ม 25 พี เอสยู ที่ผา นการนึ่งฆาเชื้ อด วยแรงดันไอน้ํา บรรจุอาหาร
5 ลิตร ลงกลองพลาสติกใสที่ผานการฆาเชื้อดวยคลอรีน เติมหัวเชื้อสาหรายเพียงชนิดเดียวปริมาตร 500 มิลลิลิตร ลงใน
อาหารสูตรกิลลารด F/2 ปริมาตร 4.5 ลิตร ทําการเลี้ยงในหองปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซียส ใหอากาศและ
ความเขมแสง 6,000 ลักซ ตลอดเวลา แตละชุดการทดลองทํา 3 ซ้ํา เมื่อสาหรายมีการเติบโตเขาสูระยะคงที่จึงเก็บเซลล
สาหราย โดยการปนเหวี่ยงความเร็ว 8,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที จากนั้นลางเซลลสาหรายดวย 3% Ammonia
sulphate จากนั้นนําไปปนเหวี่ยงอีกครั้ง และเทสวนใสทิ้งแลวนําตะกอนเซลลไปทํ าแหงดว ยวิ ธีการระเหิ ด และนํ าไป
วิเคราะหปริมาณไขมันและองคประกอบกรดไขมันตามวิธีของ Folch et al. (1957) และ Christie (2003) ตามลําดับ
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การเพาะเลี้ยงโคพีพอด A. royi ดวยสาหรายชนิดตางกัน
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยทดลองเลี้ยงโคพีพอดดวย
สาหร า ยต า งชนิ ด กั น คื อ สาหร า ยสี เ ขี ย ว C. protothecoides BUU1602, ไดอะตอม Thalassiosira sp. และ
Chaetoceros sp. ทําการเลี้ยงโคพีพอดในกลองพลาสติกใสที่บรรจุสาหรายที่เติบโตในอาหารสูตร F/2 (ความเค็ม 25
พี เ อสยู ) และหั ว เชื้ อ โคพี พ อด อย า งละ 500 มิ ล ลิ ลิ ต ร ซึ่ ง สาหร า ย C. protothecoides BUU1602, ไดอะตอม
Thalassiosira sp. และ Chaetoceros sp. มีจํานวนเซลลเริ่มตนเทากับ 15.6x104, 295.8 x104 และ 59.7 x104 เซลล
ตอมิลลิลิตร ตามลําดับ จากนั้นเติมอาหารสูตร F/2 เพื่อปรับปริมาตรใหครบ 5 ลิตร วางถังเลี้ยงโคพีพอดในหองปฏิบัติการ
ที่อุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซียส เติมอากาศและความเขมแสง 6,000 ลักซ ตลอดเวลาระยะเวลา 24 วันที่ทําการทดลอง
ทั้งนี้ในวันที่ 10 และ 18 ของการทดลอง ไดเปลี่ยนถายอาหารของโคพีพอด โดยดูดน้ําเลี้ยงโคพีพอดออกผานผากรอง
แพลงกตอนสัตว ปริมาตร 1.5 ลิตร และเติมสาหรายกลับเขาไปในถังเลี้ยงโคพีพอด 1.5 ลิตร ในแตละชุดการทดลองทํา
3 ซ้ํา และไดติดตามการเติบโตของโคพีพอดเปนประจําทุกวัน โดยดูดน้ําเลี้ยงโคพีพอด 1 มิลลิลิตร ใสลงใน SedwickRraffer counting chamber และนับจํานวนภายใตกลองจุลทรรศนใชแสงแบบสเตอริโอ ตรวจวัดปริมาณแอมโมเนียใน
วันที่ 0, 10, 18 และ 24 ของการทดลอง ดวยวิธี Phenate (Strickland and Parsons, 1972) ในวันสุดทายของการ
ทดลองไดเก็บโคพีพอดโดยกรองผานผากรองแพลงตอนสัตว ลางดวยน้ํากลั่นและทําแหงดวยวิธีการระเหิด จากนั้นนําไป
วิเคราะหปริมาณไขมันและองคประกอบกรดไขมันตามวิธีของ Folch et al. (1957) และ Christie (2003) ตามลําดับ
การวิเคราะหปริมาณไขมันและองคประกอบกรดไขมันของสาหรายและโคพีพอด
นํ า เซลล แ ห งของสาหร า ยหรื อ โคพี พ อด 50 มก. มาสกั ดไขมั น ตามวิ ธี ข อง Folch et al. (1957) โดยใช
สารละลายผสม Chloroform:Methanol (2:1) เมื่อไดสารละลายไขมันจะนําไประเหยตัวทําละลายดวยเครื่อง Rotary
evaporator พ น ด ว ยก า ซไนโตรเจนและชั่ งน้ํ า หนักเพื่ อ หาน้ํ า หนั กไขมั น จากนั้ นละลายไขมั น ดว ยสารละลายผสม
Chloroform:Methanol ที่ผสม BHT แลวทําการทรานเอสเทอริฟเคชั่น (tranesterification) ดวยวิธีที่ดัดแปลงจากวิธี
ของ Christie (2003) นํา สารละลายไประเหยและเปา แหงดวยก าซไนโตรเจน และละลายกรดไขมันด วย n-hexane
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร นําสารละลายกรดไขมันไปวิเคราะหดวยเครื่องกาซโครมาโทกราฟ (รุน 7890A, Agilent) ที่มีอุปกรณ
ตรวจวั ด เป น Flame Ionization Detector (FID) คอลั ม น รุ น 19091N-133, HP-INNOWAX (Agilent) ฉี ดตั ว อย า ง
1 ไมโครลิตร แบบ split (5:1) อัตราการไหลของกาชฮีเลียม 1.1 มิลลิลิตรตอนาที อุณหภูมิจุดฉีดสาร 240 องศาเซลเซียส
และอุณหภูมิ detector 260 องศาเซลเซียส โดยเริ่มตนที่ 35 องศาเซลเซียส คงอุณหภูมิไวนาน 0.5 นาที จากนั้นเพิ่ม
อุณหภูมิเปน 170 องศาเซลเซียส ดวยอัตรา 3 องศาเซลเซียสตอนาที และคงอุณหภูมิไว 3 นาที แลวเพิ่มอุณหภูมิเปน
240 องศาเซลเซียส ด วยอัตรา 2 องศาเซลเซียสตอนาที คงไว 3 นาที ซึ่ งจํ าแนกชนิ ดกรดไขมั นโดยเปรียบเทียบกั บ
Retention Time ของกรดไขมันมาตรฐาน 37 Component FAME Mix (Supelco)
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วิเคราะห คาเฉลี่ยจํานวนโคพีพอด ปริมาณไขมั นและกรดไขมันของสาหรายและโคพี พอด จากนั้นวิ เคราะห
ความข อ มู ล ด ว ย One-way Analysis of Variance (ANOVA) และ Duncan's Multiple Range Test (DMRT)) เพื่ อ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยแตละชุดทดลองที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P≤0.05) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS

ผลการวิจัย

มห

การเติบโตของโคพีพอดที่เลี้ยงดวยสาหรายตางชนิดกัน
การเลี้ยงโคพีพอดดวยสาหรายตางชนิดกัน พบวา ความหนาแนนของระยะนอเพลียส และระยะโคพีโพดิดรวม
กับระยะตัวเต็มวัยใกลเคียงกัน (p≥0.05) แตจํานวนโคพีพอดทั้งหมดกลับแตกตางกัน โดยการเลี้ยงโคพีพอดดวยสาหราย
Thalassioaira sp. ใหจํานวนโคพีพอดทั้งหมดสูงถึง 7,933 ตัวตอลิตร (ตารางที่ 1) ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ทดลอง พบวา
ในทุกชุดการทดลองมีปริมาณแอมโมเนียในชวง 0.05-0.10 มิลลิกรัม-ไนโตรเจนตอลิตร
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C. protothecoides BUU1602
Chaetoceros sp.
Thalassiosira sp.

ความหนาแนนของโคพีพอด (ตัวตอลิตร)
ระยะนอเพลียส ระยะโคพีโพดิดและตัวเต็มวัย โคพีพอดทั้งหมด
2,000±1,153a,ab
3,733±986a,b
5,566±4,407a,a

700±400a,b
1,666±635a,c
2,367±2,801a,a

2,700±1,044b,a
5,400±360ab,a
7,933±3,401a,a

พพ

ชนิดสาหรายที่ใชเลี้ยงโคพีพอด

รรณ
ี

ตารางที่ 1 ความหนาแนนโคพีพอดที่เลี้ยงดวยสาหรายตางชนิดกันเปนเวลา 24 วัน โดยอักษรตัวแรกที่แตกตางกันของ
ขอมูลในแนวตั้ง และอักษรตัวที่สองที่แตกตางกันของขอมูลในแนวนอนแสดงถึงความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

ไขมันและองคประกอบกรดไขมันของสาหรายและโคพีพอด
สาหร า ย C. protothecoides, Chaetoceros sp. และ Thalassiosira sp. มี ไ ขมั น ร อ ยละ 16.93±1.28,
16.08±6.23 และ 12.98±7.83 ในน้ําหนักแหง ตามลําดับ (p≥0.05) สวนโคพีพอดที่เลี้ยงดวยสาหราย Thalassiosira
sp. มีปริมาณไขมันรอยละ 32.03±6.70 ในน้ําหนักแหง ซึ่งมีปริ มาณสูงกวาโคพีพอดที่เลี้ ยงด วย C. protothecoides
และ Thalassiosira sp. (p≤0.05)
สาหร า ย C. protothecoides มี ก รดไขมั นไม อิ่ ม ตั ว เชิ ง ซ อ นสู ง กว า สาหร า ยชนิ ด อื่ น (p≤0.05) ในขณะที่
Chaetoceros sp. กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงกวาสาหรายชนิดอื่น (p≤0.05) ทั้งนี้กรดไขมันชนิดเดนของสาหรายทุก
ชนิดที่ใชในการทดลอง คือ capric acid (C10:0), myristic acid (C14:0), palmitic acid (C16:0), palmitoleic acid
(C16:1), stearic acid (C18:0), oleic acid (C18:1n9), linoleic acid (C18:2n6) และ nervonic acid (C24:1)
นอกจากนี้จะพบ caprylic acid (C8:0), heptadecenoic acid (C17:1) และ EPA เฉพาะในสาหราย C. protothecoides
และ Thalassiosira sp. เทานั้น สวน α-linolenic acid (C18:3n3, ALA) จะพบในสาหราย C. protothecoides และ
Chaetoceros sp. (ตารางที่ 2)
เมื่อเปรียบเทียบองคประกอบกรดไขมันของสาหรายและโคพีพอด พบวา สาหราย C. protothecoides มีกรด
ไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนสูง แตโคพีพอดที่เลี้ยงดวย C. protothecoides กลับมีคากรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนลดลง ทั้งนี้มี
กรดไขมัน 11 ชนิด ที่พบทั้งในสาหราย C. protothecoides และโคพีพอดที่เลี้ยงดวย C. protothecoides ซึ่ง C18:2n6
และ C16:0 พบในปริมาณสูง แต C12:0, C21:0, DHA และ C24:0 จะปรากฏเฉพาะในโคพีพอดเทานั้น (ตารางที่ 3) ทั้งนี้
จุดเดนของโคพีพอดที่เลี้ยงดวย C. protothecoides พบวา มีกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนในกลุมของ n-6 (C18:2n6) สูง
ถึงรอยละ 14.68 ในกรดไขมันทั้งหมด
สาหร า ย Chaetoceros sp. และโคพี พ อดที่เลี้ยงดวย Chaetoceros sp. มี ปริ มาณกรดไขมั นอิ่ มตัวและไม
อิ่มตัวใกลเคียงกัน (p≤0.05) และมีกรดไขมันที่เหมือนกันจํานวน 10 ชนิด อยางไรก็ตาม มีกรดไขมันมากถึง 9 ชนิด ที่ไม
ปรากฏในสาหราย Chaetoceros sp. แตจะปรากฏในโคพีพอด คือ C8:0, C12:0, C14:1, C18:1n9t, EPA, C22:0,
C23:0, DHA และ C24:0 ซึ่ง EPA ในโคพีพอดพบสูงถึงรอยละ 7.09 ในกรดไขมันทั้งหมด สวน C18:2n6 และ C18:3n3
(ALA) พบเฉพาะในสาหร ายเท านั้น ทั้ง นี้ C16:1 มี คา สูง ทั้งในสาหร าย Chaetoceros sp. และโคพีพ อดที่ เลี้ย งด ว ย
Chaetoceros sp. (รอยละ 47.33 และ 36.12 ในกรดไขมันทั้งหมด ตามลําดับ) (ตารางที่ 3) สาหราย Thalassiosira
sp. และโคพีพอดที่เลี้ยงดวย Thalassiosira sp. มีกรดไขมันที่เหมือนกัน 16 ชนิด ซึ่งพบ C16:1 และ EPA ในปริมาณสูง
แตมีกรดไขมัน 6 ชนิด คือ C18:1n9t, C18:3n6, C18:3n3, C20:3n6, C22:0 และ DHA ที่พบเฉพาะในโคพีพอดเทานั้น
(ตารางที่ 3)
ถึงแมวาจะเลี้ยงโคพีพอดดวยสาหรายตางชนิดกั น แต องค ประกอบกรดไขมั นของโคพี พอดจะมีกรดไขมันที่
เหมื อ นกันถึง 11 ชนิ ด คือ C10:0, lauric acid (C12:0), C14:0, C16:0, C18:0, C18:1n9, C18:2n6, EPA, DHA,
lignoceric acid (C24:0) และ C24:1 ทั้งนี้การเลี้ยงโคพีพอดดวย Chaetoceros sp. และ Thalassiosira sp. พบ C8:0,
myristoleic acid (C14:1), heptadecanoic acid (C17:0), C18:1n9t, eicosatrienoic acid (C20:3n6) ซึ่งโคพีพอด
ที่เลี้ยงดวย C. protothecoides ใหปริมาณกรดไขมันมันไมอิ่มตัวเชิงซอนสู งกวาโคพีพอดที่เลี้ยงดวยสาหรายชนิ ดอื่ น
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(p≤0.05) (ตารางที่ 3) แตผลจากการทดลองพบวาโคพีพอดที่เลี้ยงดวยสาหราย Thalassiosira และ Chaetoceros จะมี
ปริมาณกรดไขมันกลุม n-3 สูงกวา n-6 และโคพีพอดจะมีปริมาณกรดไขมันในกลุม n-3 สูงที่สุดเมื่อเลี้ยงดวยสาหรา ย
Thalassiosira โดยจะพบในรูปของ EPA สูงถึงรอยละ 11.72 ในกรดไขมันทั้งหมด (ภาพที่ 1)
ตารางที่ 2 องคประกอบกรดไขมัน (รอยละในกรดไขมันทั้งหมด) ของสาหรายที่ใชในการทดลอง ซึ่งตัวอักษรที่ตางกันของ
ขอมูลในแนวนอนแสดงถึงความแตกตางของขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) และ
ND=Not detected

0.69±0.5a
6.36±2.18a
1.89±1.50
ND
1.62±1.36c
24.21±12.51a
ND
7.93±2.70a
ND
ND

Thalassiosira

ND
4.12±2.48a
ND
ND
10.36±0.42b
24.60±0.57a
3.70±0.17a
2.05±0.10b
ND
ND

0.99±0.29a
5.86±3.55a
ND
5.08±1.30
14.72±0.48a
5.56±5.00a
18.04±0.66a
0.43±0.36b
0.30±0.91
3.68±0.22

ND
47.33±1.48a
ND
1.59±0.07a
0.16±0.47a

1.87±0.73
22.83±0.71ab
5.40±1.14a
0.49±0.22b
0.67±1.37a

1.22±0.05b
0.96±0.46
2.74±0.15a
1.20±0.10
ND
44.81±1.80a
49.07±26.83a
6.11±0.82b

0.14±0.21b
ND
ND
ND
13.93±10.47a
54.66±11.12a
31.27±9.84ab
14.07±9.75b

ราช
ภัฏ
รำไ

กรดไขมันอิ่มตัว
C8:0
C10:0
C11:0
C12:0
C14:0
C16:0
C17:0
C18:0
C23:0
C24:0
กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว
C14:1
C16:1
C17:1
C18:1n9c
C24:1
กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน
C18:2n6c
C18:2n6t
C18:3n3 (ALA)
C20:3n6
C20:5n3 (EPA)
กรดไขมันอิ่มตัว
กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว
กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน

C. protothecoides

ชนิดสาหราย
Chaetoceros

พพ

ชนิดกรดไขมัน

มห

าวิท
ย

าลัย

ND
1.29±0.49b
8.43±5.70a
1.95±0.19a
0.32±0.65a

38.83±6.13a
ND
6.25±0.99a
ND
0.22±0.67b
42.7±14.68a
11.99±3.68c
45.30±20.77a
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ND
3.19±0.65a
6.56±0.39a
2.45±0.36c
27.32±1.44a
ND
10.30±0.87a
2.53±0.20
ND
ND
2.03±1.23c

0.87±0.06a
1.94±0.39a
3.78±0.20b
10.19±0.33b
21.72±0.67b
1.89±0.14a
2.10±0.12b
ND
0.77±0.73a
0.28±0.44
3.90±0.21b

1.20±0.09a
2.85±0.51a
4.74±2.75ab
13.92±1.40a
19.31±6.24b
8.15±0.78a
2.02±1.28b
ND
0.13±0.40a
ND
6.30±0.60a

ราช
ภัฏ
รำไ

กรดไขมันอิ่มตัว
C8:0
C10:0
C12:0
C14:0
C16:0
C17:0
C18:0
C21:0
C22:0
C23:0
C24:0
กรดไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยว
C14:1
C17:1
C18:1n9c
C18:1n9t
C24:1
กรดไขมันอิ่มตัวเชิงซอน
C18:2n6c
C18:3n6
C18:3n3 (ALA)
C20:3n6
C20:5n3 (EPA)
C22:6n3 (DHA)
กรดไขมันอิ่มตัว
กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว
กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน

โคพีพอดที่เลี้ยงดวยสาหรายตางชนิดกัน
C. protothecoides
Chaetoceros
Thalassiosira

พพ

ชนิดกรดไขมัน
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ตารางที่ 3 องคประกอบกรดไขมัน (รอยละในกรดไขมันทั้งหมด) ของโคพีพอดที่เลี้ยงดวยสาหรายชนิดตางกัน
ซึ่งตัวอักษรที่ตางกันของขอมูลในแนวนอนแสดงถึงความแตกตางของขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p≤0.05) และ ND=Not detected

1.15±0.13a
ND
1.71±0.64b
0.32±0.19a
0.32±0.49a

1.20±0.17b
0.95±0.93b
1.10±0.63b
0.19±0.28b
0.19±0.39a

14.68±0.83a
ND
3.67±2.77a
ND
1.94±1.47c
1.23±1.77a
54.63±0.44b
24.43±8.69c
21.52±6.28a

1.93±0.73b
ND
ND
3.29±0.12a
7.09±0.24b
0.61±0.12a
47.46±0.23c
39.62±15.77a
12.92±2.80b

1.01±0.39b
0.29±0.35
0.39±0.47a
0.72±0.41a
11.72±1.22a
0.54±0.32a
58.61±1.92a
26.71±9.14b
14.67±4.55b

มห

าวิท
ย
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ND
1.60±1.55a
3.08±0.24a
ND
0.53±1.6a
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n-3
n-6

โคพีพอดที่เลี้ยงดวย
Thalassiosira

โคพีพอดที่เลี้ยงดวย
Chaetoceros

ราช
ภัฏ
รำไ

โคพีพอดที่เลี้ยงดวย
Chlorella
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พพ

กรดไขมัน (รอยละในกรดไขมันทั้งหมด)
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ภาพที่ 1 ปริมาณกรดไขมันเชิงซอนในกลุม n-3 และ n-6 ในโคพีพอด A. royi ที่เลี้ยงสาหรายตางชนิดกัน

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

าลัย

เมื่ อเลี้ยงโคพีพอดดวยสาหราย Thalassiosira sp. สงผลใหไดจํานวนโคพี พอดทั้ งหมดสูงกว าการเลี้ยงดวย
สาหรายชนิดอื่น ทั้งนี้อาจเกิดจากชนิดและขนาดของสาหรายที่อาจมีผลตอการเลือกกินของโคพีพอด ซึ่ง Teixeira et al.
(2010) พบวาการเลี้ยงโคพีพอดดวยสาหรายที่มีขนาดเซลลตางกันสงผลใหโคพีพอดมีการเติบโตและความดกไขแตกตาง
กัน นอกจากนี้ Helenius and Saiz (2017) ไดรายงานวาโคพีพอดจะมีพฤติกรรมเลือกชนิดอาหารตามขนาด (ในชวง
4.5–19.8 ไมครอน) และองคประกอบทางเคมีของเหยื่อ ซึ่ง Thalassiosira มีปริมาณแคโรทีนอยดและวิตามินที่สูงกวา
สาหร า ย Chaetoceros และ Chlorella (Costard et al., 2012) อี กทั้ ง Thalassiosira sp. มี EPA ที่ สูง ถึ ง ร อ ยละ
13.93 ในกรดไขมันทั้งหมด สอดคลองกับรายงานของ Puello-Cruz et al. (2009) ที่พบวาโคพีพอดที่เลี้ยงดวยสาหราย
ที่มีกรดไขมันไมอิ่มตัวสูงในกลุมของ n-3 เชน EPA และ DHA จะมีความดกไข อัตราการรอดชีวิตและการเติบโตเพิ่มขึ้น
กรดไขมันชนิดเดนที่มีปริมาณสูงในสาหรายทุกชนิดที่ใชในการทดลอง คือ 16:0 และ 16:1 ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานของ Patil et al. (2007) ที่พบวาสาหรายทุกชนิดจะมีกรดไขมัน 16:0 เปนกรดไขมันอิ่มตัวชนิดเดน และมีกรด
ไขมัน 16:1 เปนกรดไขมันไมอิ่มตัวชนิดเดน และพบ 18:2n6 ซึ่งกรดไขมันชนิดนี้พบเฉพาะในพืชเทานั้น เพราะพืชจะมี
เอนไซม 15 desaturase (Brett and Muller-Navarra, 1997) ซึ่ง Costard et al. (2012) ไดกลาววาสาหรายชนิดที่
เหมาะสมในการอนุบาลและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําวัยออนควรมีกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนชนิดที่จําเปน (essential PUFA)
เชน ALA, EPA และ DHA ซึ่งสาหรายทุกชนิดที่ใชในการทดลองครั้งนี้จะพบ EPA แต ALA จะพบเฉพาะใน Chlorella
และ Chaetoceros เทานั้น ดังนั้นจึงอาจเลี้ยงโคพีพอดดวยสาหรายผสมหลายชนิดเพื่อใหโคพีพอดไดรับกรดไขมันและ
สารอาหารอื่นที่ครบถวน
ส ว นไขมั น ในโคพี พ อดมี ห ลายประเภทคื อ triacylglycerols, free fatty acids, sterols, neutral lipid,
acetone mobile, polar lipids, phospholipids และ polar lipid (Parrish et al., 2012) ทั้ งนี้โ คพี พอดเปนแหล ง
กรดไขมันที่มีความสําคัญเพราะโคพีพอดสามารถเปลี่ยนกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนในกลุมของ n-3 เปนกรดไขมันจําเปน
เชน DHA และ EPA เพื่อเปนแหลงวิตามินที่จําเปนสํา หรับการรอดชีวิตของลู กปลาและความดกไข (McEvoy et al.,
1995) ผลจากการทดลองพบวาโคพีพอดที่เลี้ยงดวยสาหราย C. protothecoides มีกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนสูงกว า
โคพีพอดที่เลี้ยงดวยสาหรา ยชนิดอื่น สาเหตุเพราะสาหราย C. protothecoides มีกรดไขมั นไม อิ่ม ตั วเชิ งซอนสูงกว า
สาหรา ยชนิดอื่ นเชนกัน สอดคลองกับรายงานของ Pan et al. (2017) ที่พบวาโคพี พอดมี การสะสมของกรดไขมั นไม
อิ่มตัวสูงในปริมาณมากหรือนอยอาจขึ้นอยูกับอาหารที่ใชในการเลี้ยงและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงพันธะของกรดไขมัน
ในกลุม n-3 ซึ่งปริมาณกรดไขมันแตละชนิดในกลุมนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามปจจัยตางๆ เชน แสง อุณหภูมิและความเค็ม
เปนตน ซึ่ งโดยปกติแลวโคพีพ อดจะไดรับกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนในกลุม n-3 จากอาหารที่กิน แตโคพีพอดในกลุม
644
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พพ

รรณ
ี

ไซโคพอยดและฮารแพคทิคอยด (harpacticoid copepod) จะมีความสามารถในการสราง EPA และ DHA โดยใชกรด
ไขมันชนิดสายสั้น (short-chain fatty acid) เชน ALA จากอาหารที่โคพีพอดบริโภคได (Monroig et al., 2013) แตจาก
การทดลองนี้ครั้งนี้พบ ALA เฉพาะในสาหราย C. protothecoides และ Chaetoceros sp. เทานั้น
กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนในกลุมของ n-3 เชน EPA และ DHA มีผลดีตอการพัฒนาการ การเติบโตและอัตรา
การรอดของสัตวน้ําวัยออน (Puello-Cruz et al., 2009) ดังนั้นอาหารมีชีวิตของสัตวน้ําวัยออนก็ควรตองมีองคประกอบ
กรดไขมันดังกลาวในปริมาณสูงดวยเชนกัน ซึ่งผลจากการทดลองพบวา โคพีพอด A. royi ที่เลี้ยงดวย Thalassiosira sp.
มีกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนในกลุมของ n-3 รอยละ 12.65 ในกรดไขมันทั้งหมด ซึ่งสูงกวาโคพีพอดที่เลี้ยงดวยสาหราย
ชนิดอื่น ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหโคพีพอดเติบโตไดดีและมีคุณภาพจึงควรเลี้ยงโคพีพอดดวยสาหราย Thalassiosira sp.
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ผลของไนเตรตตอผลผลิตมวลชีวภาพและปริมาณแคโรทีนอยด
ของเซลลตรึงสาหราย Scenedesmus armatus
EFFECT OF NITRATE ON GROWTH AND TOTAL CAROTENIOD IN
IMMOBILIZED MICROALGA Scenedesmus armatus

บทคัดยอ

พพ

ณัทธีรา สมารักษ1, นิธิวดี ฉัตรไพบูลยกิจ2, จันทรจรัส วัฒนะโชติ3, มะลิวัลย คุตะโค2
1
คณะวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
2
หนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
3
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

ราช
ภัฏ
รำไ

งานวิจัยนี้ไดศึกษาการเติบโตและปริมาณแคโรทีนอยดของเซลลตรึงสาหราย Scenedesmus armatus ที่เลี้ยง
ในอาหารที่มีความเขมขนของไนเตรตแตกตา งกัน โดยเลี้ ยงสาหรา ย S. armatus แบบเซลล แขวนลอย ในขวดแก ว
2 ลิตร ที่ บรรจุอาหารสูตร CHU 13 บมที่อุณหภูมิหองปฏิบัติการ 26±2 องศาเซลเซียส ใหความเขมแสง 3,000 ลั กซ
และอากาศที่ผานกรอง นาน 9 วัน จากนั้นตรึงเซลล สาหรายในแคลเซียมอัลจิเนตและเลี้ยงในขวดรู ปชมพูขนาด 250
มิลลิลิตร ทดลองแปรผันความเขมขนของไนเตรตในอาหารสูตร CHU 13 โดยเติมสารละลายไนเตรต (20% KNO3) ดวย
ปริมาตร 0, 0.25, 0.5, 1 และ 2 มิลลิลิตรในอาหารสูตร CHU 13 ปริมาตร 1 ลิตร ในทุกชุดทดลองไดเลี้ยงเม็ดเซลลตรึง
100 มิลลิลิตรในอาหาร 100 มิลลิลิตร พบวา เซลลตรึงสาหรายที่เลี้ยงดวยอาหารที่เติมสารละลายไนเตรต 2 มิลลิลิตร
ใหความหนาแนนเซลลสูงสุด อัตราการเติบโตจําเพาะและผลผลิตมวลชีวภาพเทากับ 142.10×104 เซลล/เม็ดเจล, 0.20
ตอวัน และ 25.85×104 เซลล/เม็ดเจล/วัน ตามลําดับ ซึ่งมีคา สูงกวาชุดการทดลองอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ทั้งนี้การเลี้ยงเซลลตรึงนานมากกวา 8 วัน พบวา การสะสมแคโรทีนอยดเพิ่มขึ้น โดยเซลลตรึงสาหรายที่เลี้ยงในอาหารที่มี
ไนเตรตต่ํา (เติมสารละลายไนเตรต 0.25 มิลลิลิตร/ลิตร) นาน 18 วัน สงผลใหเซลลสะสมแคโรทีนอยดไดสูงที่สุดเทากับ
3.28 นาโนกรัมตอ 105 เซลล
คําสําคัญ: เซลลตรึงสาหราย, Scenedesmus armatus, แคโรทีนอยด, ไนเตรต
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This research studied growth and amount of the total carotenoid in immobilized microalga,
Scenedesmus armatus. Immubilized cells were cultivated with different nitrate concentrations. Preculture of Scenedesmus was grown in 2L of sterilized CHU 13 medium. Culture vessels were maintained
under laboratory room temperature at 26±2 °C and illuminated at 3,000 Lux. Air sterilized by filtration
was supplied to Scenedesmus culture over a period of nine days. Afterwards, the cells were
immobilized on calcium alginate and then cultured in 250-ml Erlenmeyer flask. A volume of nitrate
solution (20% KNO3) in CHU 13 medium varied by factors of 0, 0.25, 0.5, 1 and 2 ml/L of medium. One
hundred milliliters of Scenedesmus beads were cultured 100 ml of medium. When Scenedesmus was
cultured using high nitrate concentration (with 2 ml of nitrate solution/L of medium), the maximum
cell density of 129.15×104 cells/bead, specific growth rate of 0.20 a day and biomass productivity of
25.85×104 cells/bead/day was achieved. Also, it was significantly higher than the other experimental
units with in nitrate concentrations (p≤0.05). The total carotenoid was increased when Scenedesmus
was cultured more than 8 days. While, the highest carotenoid content was also observed on the 18 th
day of low nitrate concentration culture (0.25 ml of nitrate solution/L of medium) with 3.28 ng/105 cells.
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พพ

สาหรายขนาดเล็ก (microalgae) มีการนํามาใชประโยชนเพื่อสงเสริมสุขภาพของมนุษย เพราะสารประกอบ
ทางชีวภาพของสาหรายมีทั้งไขมัน กรดไขมัน โปรตีน คารโบไฮเดรต วิตามิน แรธาตุและรงควัตถุ ซึ่งรงควัตถุกลุมหลักใน
สาหราย ประกอบดวย คลอโรฟลล (chlorophyll) แคโรทีนอยด (carotenoid) และไฟโคไบลิโปรตีน (phycobilliprotein)
ทั้งนี้แคโรทีนอยดจะมีสีเหลือง สมหรือแดง มีฤทธิ์ในการตา นอนุมูลอิสระและเสริมภูมิคุมกัน (Jalal et al., 2013) ซึ่ง
สาหรายสีเขียว Scenedesmus sp. จัดเปนสาหรายที่มีคุณคาทางอาหารสูง และสามารถผลิตสารให คุณประโยชนแก
มนุษย ไดแก คลอโรฟลล แคโรทีนอยด ลูทีน แอสตาแซนทิน นีโอแซนทิน เบตาแคโรทีน วิโอลา แซนทิน และซีแซนทิน
ทั้งนี้การเติบโตของสาหรายขึ้นอยูกับปจจัยทางกายภาพและทางเคมี ซึ่งอาหารที่ใชเพาะเลี้ยงสาหรายเปนปจจัยหนึ่งที่มี
ความสําคัญ โดยทั่วไปสาหรายตองการธาตุอาหาร ไดแก ไนโตรเจน คารบอน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร แคลเซียม โซเดียม
โพแทสเซียม คลอรีน และแมกนีเซียม เปนตน ซึ่งไนโตรเจนเปนธาตุอาหารหลักที่มีความสําคัญตอการเติบโตเพราะเปน
องคประกอบในโปรตีนและเอนไซม ดังนั้นการขาดไนโตรเจนจะสงผลใหปริมาณโปรตีนลดลงและสงผลใหปริมาณไขมัน
และคารโบไฮเดรตเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะรวมถึงแคโรทีนอยดที่จะปริมาณเพิ่มขึ้นอีกดวย (Jalal et al., 2013; Li et al., 2008)
โดยทั่ วไปแลว การเพาะเลี้ยงสาหรายจะเป นการเลี้ยงเซลล แบบแขวนลอยให เซลล มีการกระจายตั ว อย าง
สม่ําเสมอในมวลน้ํา และเมื่อจะเก็บเกี่ยวเซลลสาหรายที่มีขนาดเซลลเล็ก จึงยากตอการเก็บเกี่ยวเซลลไปใชประโยชนหรือ
ใชในการทดลองตางๆ ดังนั้น เทคนิคการตรึงเซลล (immobilized cells) จึงมีประโยชนในการเพาะเลี้ยงสาหรายขนาด
เล็ก เพราะสะดวกตอการนําเซลลสาหรายไปใชงานและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดงาย ถึงแมวาการตรึงเซลลอาจสงผล
ใหการแลกเปลี่ยนอากาศและการดูดซึมอาหารของสาหรายต่ําลง แตในการเพาะเลี้ยงสาหรายเพื่อผลิตสารแมแทบอไลต
ทุติยภูมิ (secondary metabolite) ที่เซลลจะสะสมในสภาวะที่เซลลมีการเติบโตต่ํา จึงตองมีการยายสาหรายที่เพาะเลี้ยง
ใหอยูในสภาวะที่เครียด เชน ขาดอาหาร และหากเพาะเลี้ยงสาหรายดวยเทคนิคการตึงเซลลก็จะงายและสะดวกในการ
ยายเซลลไปเลี้ยงในสภาวะดังกลาว
ดังนั้นในการศึกษานี้จึงไดเพาะเลี้ยงสาหราย Scenedesmus armatus โดยตรึงเซลลดวย alginate และเลี้ยง
ในอาหารสูตร CHU 13 (Largeau et al., 1980) ที่มีปริมาณไนเตรตแตกตางกัน เพื่อศึกษาการเติบโตและการสะสมแคโร
ทีนอยดในเซลลสาหราย ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการเพาะเลี้ยงสาหรายเพื่อผลิตแคโรทีนอยดได

าลัย

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาการเติบโตและปริมาณแคโรทีนอยดทั้งหมดในเซลลตรึงสาหราย S. armatus ที่เลี้ยงดวยอาหารที่มี
ปริมาณไนเตรตแตกตางกัน

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

าวิท
ย

การเตรียมเซลลสาหรายเพื่อใชในการทดลอง
เพาะเลี้ ยงสาหร า ย S. armatus แบบเซลล แ ขวนลอย ในหอ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ค วบคุ มอุ ณ หภู มิ 26±2 องศา
เซลเซียส โดยเติมหัวเชื้อสาหราย ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ลงในขวดแกวขนาด 2 ลิตร ที่บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร CHU
13 (Largeau et al., 1980) 1,800 มิลลิลิตร เติมอากาศที่ผานการกรอง (0.22 ไมครอน) และใหแสง 3,000 ลักซ อยาง
ตอเนื่องตลอด 8 วัน ซึ่งไดน้ําเลี้ยงสาหรายที่มีความหนาแนน 32.6x105 เซลล/มิลลิลิตร จากนั้นจึงนําน้ําเลี้ยงสาหรายไป
ทดลองตอไป
ผลของไนเตรตตอผลผลิตมวลชีวภาพและปริมาณแคโรทีนอยดของเซลลตรึงสาหราย S. armatus
ตรึงเซลลสาหราย (ที่เตรียมจากหัวขอข างตน) ด วย alginate โดยดัดแปลงจากวิ ธีของ Chen (2001) โดย
เตรียมสารละลาย 1.5 % sodium alginate ที่การฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที และเติม
สาหราย 20% ของปริมาตรทั้งหมด ผสมใหเขากัน แลวจึงนําไปหยดลงในสารละลาย 0.75% CaCl2 โดยใชอัตราสวนของ
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สารละลาย 1.5 % sodium alginate ที่มี 20% น้ําเลี้ยงสาหราย และสารละลาย 0.75% CaCl2 เทากับ 1:2 ตามลําดับ
แชเม็ดเจลไว 20 นาที เพื่อใหเม็ดเจลคงรูป จึงสุมวัดขนาดและชั่ งน้ํ าหนั กเม็ ดเจล ซึ่งพบว ามีเส นผานศู นย กลาง 3-4
มิลลิเมตร และมีน้ําหนัก 0.2 กรัม/เม็ด จากนั้นนําเม็ดเซลลตรึงสาหรายมาทดลองเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร CHU 13
ที่มีการเติมสารละลายไนเตรตปริมาณแตกตางกัน (รายละเอียดดังตารางที่ 1) แตละชุดการทดลองทํา 3 ซ้ํา โดยใชเม็ด
เซลล ต รึ ง สาหร า ย 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร (ประมาณ 2300 เม็ ด ) เติ ม ลงในอาหารเลี้ ย งเชื้ อ 100 มิ ลลิ ลิ ต ร และเลี้ ย งใน
หองปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซียส ใหอากาศและที่ความเขมแสง 3,000 ลักซ ตลอดเวลา 30 วันที่ทําการ
ทดลอง ไดเก็บตัวอยางและละลายเม็ดเซลลตรึงสาหรายตามวิธีการของ Chen (2007) โดยสารละลาย 5% (NaPO3)6
จากนั้นจึงตรวจวัดการเติบโต ปริมาณคลอโรฟลลและแคโรทีนอยดของสาหราย
ตารางที่ 1 รายละเอียดของชุดทดลองในการศึกษาครั้งนี้

I
II
III
IV
V

ปริมาณสารละลายธาตุอาหาร (มิลลิลิตร) ในอาหาร CHU 13 ปริมาตร 1 ลิตร
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
สวนที่ 4
สวนที่ 5
สวนที่ 6
สวนที่ 7
0
1
1
1
1
1
1
0.25
1
1
1
1
1
1
0.50
1
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1
1
1
1
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หมายเหตุ: สารละลายสวนที่
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ชุดทดลอง

1 = KNO3
200
กรัม/ลิตร
2 = K2HPO4
40
กรัม/ลิตร
3 = MgSO4 •7H2O 100
กรัม/ลิตร
4 = CaCl2 •2H2O 13.5
กรัม/ลิตร
5 = Ferric citrate 10
กรัม/ลิตร
6 = Citric acid
100
กรัม/ลิตร
7 = H3BO3, MnCl2•4H2O, ZnSO4•7H2O, CuSO4•5H2O, CoCl2•6H2O และ Na2MoO4 • 2H2O
2.85, 1.168, 0.02, 0.08, 0.08 และ 0.05 กรัม/ลิตร ตามลําดับ
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การวิเคราะหการเติบโตของสาหราย
ใชวิธีการนับเซลลบนสไลดนับเม็ดเลือด จากนั้นนําคาความหนาแนนเซลลที่ไดไปคํานวณอัตราการเติบโตจําเพาะ
(specific growth rate, µ ในหนวยตอวัน) ตามสูตรของ Fogg and Thake (1987) ดังนี้ µ = ln (x2) – ln (x1)/ t2–t1
โดยที่ x2 และ x1 คือ จํานวนเซลล (เซลล/มิลลิลิตร) ณ เวลา t2 และ t1 (วัน) ตามลําดับ และคํานวณผลผลิตเซลลสูงสุด
(biomass productivity, Pmax) ในหนวยเซลล/ลิตร/วัน ดังนี้ Pmax=Xmax* µ โดยที่ Xmax คือ ความหนาแนนเซลลสูงสุด
(เซลล/มิลลิลิตร) (Contreras Gomez et al., 1998)
การวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลลและแคโรทีนอยด
ใชวิธีการที่ดัดแปลงจาก Strickland and Persons (1972) โดยละลายเม็ดเซลลตรึงสาหรายตามวิธีการของ
Chen (2007) โดยสารละลาย 5% (NaPO3)6 สกัดดวย 90% acetone นําสารสกัดที่ระเหยตัวทําละลายออกดวย
เครื่องกลั่นระเหยแบบหมุน (Rotary evaporator) ทําใหแหงดวยเครื่องทําแหงเยือกแข็งแบบสูญญากาศ วิเคราะห
ปริมาณคลอโรฟลลและแคโรทีนอยด โดยวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 480, 630, 645 และ 665 นาโนเมตร
ดวย micro-volume UV-VIS spectrophotometer แลวคํานวณตามสมการ
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Chlorophyll a (นาโนกรัมตอ 105 เซลล) =
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ผลการวิจัย

พพ

เมื่อ E480, E630, E645, E665= คาดูดกลืนแสงที่ 480, 630, 645, 665 นาโนเมตร , V= ปริมาตรตัวทําละลายที่
ละลายสารสกัด (มิลลิลิตร) และ Cell density = ความหนาแนนเซลล (105 เซลล)
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลดวย One-way Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยแตละชุดการทดลองโดยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 (p≤0.05) โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
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ผลการเติบโตของสาหราย
ในชวงแรกของการทดลอง (วันที่ 0-3) พบวา ความหนาแนนเซลลตรึงสาหรายคอนขางคงที่ในทุกชุดการทดลอง
โดยเซลลอยูในระยะพัก (lag growth phase) แตหลังจากนั้นเซลลเริ่มมีการเติบโต เซลลตรึงสาหรายในชุดการทดลองที่
V ที่เลี้ยงดวยอาหารที่เติมสารละลายไนเตรต 2 มิลลิลิตร มีความหนาแนนเซลลสูงสุดในวันที่ 10 ของการทดลอง โดยมีคา
เทากับ 142.10×104 เซลลตอเม็ดเจล

ภาพที่ 1 การเติบโตของเซลลตรึงสาหราย S. armatus ที่เลี้ยงในอาหารที่มีปริมาณไนเตรตแตกตางกัน
ระยะเวลา 30 วัน

มห

เมื่อเปรียบเทียบการเติบโตของเซลลตรึง S. armatus ที่เลี้ยงในอาหารที่มีปริมาณไนเตรตแตกตางกัน พบวา
เซลลตรึงสาหรายที่เลี้ยงดวยอาหารชุดที่ V ที่เติมสารละลายไนเตรต 2 มิลลิลิตร ใหความหนาแนนเซลลสูงสุด อัตราการ
เติบโตจําเพาะและผลผลิตมวลชีวภาพสูงที่สดุ เมื่อเทียบกับชุดการทดลองชุดที่ I-IV ที่อาหารเลี้ยงสาหรายเติมสารละลาย
ไนเตรต 0, 0.25, 0.5 และ 1 มิลลิลิตร (p≤0.05) ดังตารางที่ 2 ทั้งนี้ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการเติบโตของเซลลตรึง
สาหราย S. armatus จะมี แนวโน มที่แ ปรผันตามปริ มาณไนเตรตที่ มีในอาหารเลี้ ยงสาหราย โดยเมื่ อเลี้ย งสาหรา ย
ในอาหารที่มีไนเตรตสูงขึ้น ก็จะสงผลใหสาหรายมีการเติบโตไดดีข้นึ เชนกัน
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ตารางที่ 2 ความหนาแนนเซลลสูงสุด อัตราการเติบโตจําเพาะและผลผลิตมวลชีวภาพของเซลลตรึงสาหราย
S. armatus ที่เลี้ยงในอาหารที่มีปริมาณไนเตรตแตกตางกัน
ความหนาแนนเซลลสูงสุด
(×104 เซลลตอเม็ดเจล)

อัตราการเติบโตจําเพาะ
(ตอวัน)

ผลผลิตมวลชีวภาพ
(×104 เซลลตอเม็ดเจลตอวัน)

I
II
III
IV
V

54.95±13.38 b
64.40±13.70 b
77.70±25.20 b
81.20±15.30 b
142.10±15.30 a

0.13±0.03 b
0.11±0.01 b
0.12±0.02 b
0.15±0.03 b
0.20±0.01 a

6.68±1.83 c
6.96±0.55 c
9.69±1.64 bc
11.86±2.55 b
25.85±0.70 a

พพ

ชุดการทดลอง

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกตางกันของขอมูลในแนวตั้งนั้นแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ที่ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05)
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ราช
ภัฏ
รำไ

การเปลี่ยนแปลงปริมาณรงควัตถุของสาหราย S. armatus ที่เลี้ยงในอาหารที่มีไนเตรตแตกตางกัน
เมื่อวิเคราะหปริมาณรงควัตถุระหวางการเพาะเลี้ยงสาหราย S. armatus ที่เพาะเลี้ยงเซลลตรึงใน 5 สภาวะ
เปนเวลา 30 วัน พบวา ปริมาณคลอโรฟลล เอ มีแนวโนมลดลงตั้งแตวันแรกจนถึงวันที่ 8 ของการทดลอง หลังจากนั้นจะ
เริ่มคงที่ ทั้งนี้คลอโรฟลลสูงที่สดุ พบในเซลลตรึงที่เลี้ยงดวยอาหารชุดที่ V ที่เติมสารละลายไนเตรต 2 มิลลิลิตร พบในวันที่
0 ของการทดลอง ซึ่งมีคาเทากับ 9.93 นาโนกรัมตอ 105 เซลล สวนปริมาณแคโรทีนอยด พบวา ในชวงแรกของการ
ทดลอง (วันที่ 0-10) มีแนวโนมลดลง จนถึงวันที่ 10 พบวา ทุกชุดการทดลองมีปริมาณแคโรทีนอยดต่ําที่สุด และมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นในวันที่ 11-30 ทั้งนี้ปริมาณแคโรทีนอยดสูงที่สุดพบในเซลลตรึงที่เลี้ยงในอาหารชุดที่ II ทีเ่ ติมสารละลายไนเตรต
0.25 มิลลิลิตร มีการสะสมแคโรทีนอยดสูงสุดถึง 3.28 นาโนกรัมตอ 105 เซลล ดังแสดงในภาพที่ 2 สัมพันธกับสีของเซลล
ตรึงสาหรายที่แสดงในตารางที่ 3 ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงของสีจากสีเขียวในวันแรกของการทดลอง เปนสี
เหลืองสมในวันสุดทายของการทดลอง

ภาพที่ 2 ปริมาณคลอโรฟลลเอและแคโรทีนอยดของเซลลตรึงสาหราย S. armatus ที่เลี้ยงในอาหาร
ที่มีปริมาณไนเตรตแตกตางกัน
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ลักษณะเม็ดเซลลตรึงสาหราย S. armatus

ชุดการทดลอง

วันแรกของการทดลอง

าวิท
ย

าลัย

IV

ราช
ภัฏ
รำไ

III

วันสุดทายของการทดลอง

พพ

I

II

รรณ
ี

ตารางที่ 3 ลักษณะเม็ดตรึงเซลลสาหราย S. armatus ที่เลี้ยงในอาหารที่มีปริมาณไนเตรตแตกตางกัน

V

มห

การเปลี่ยนแปลงปริมาณไนเตรตในระหวางการเพาะเลี้ยงเซลลตรึงสาหราย S. armatus
จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณไนเตรตในอาหารของการทดลองทั้ง 5 ชุด ระหวา งการเพาะเลี้ยง
พบวา อาหารชุดที่ V ที่เติมสารสะลายไนเตรต 2 มิลลิลิตร มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณไนเตรตระหวางการเพาะเลี้ยง โดย
ในชวง 6 วันแรกของการทดลอง ไนเตรตลดลงอยางรวดเร็วจาก 22.93 เหลือ 2.08 มิลลิกรัม-ไนโตรเจนตอลิตร หลังจาก
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วันที่ 6 ของการทดลองปริมาณไนเตรตคอนขางคงที่ไปจนถึงวันสุดทายของการทดลอง อาหารชุดที่ IV ที่เติมสารละลาย
ไนเตรต 1 มิลลิลิตร พบวาในชวง 4 วันแรกของการทดลอง ปริมาณไนเตรตลดลงอยางรวดเร็วจาก 11.46 เหลือเพียง
1.52 มิลลิกรัม-ไนโตรเจนตอลิตร หลังจากวันที่ 4 ของการทดลอง ปริมาณไนเตรตคอนขางคงที่ไปจนถึงวันสุดทายของ
การทดลอง สวนในอาหารอีก 3 ชุด ที่มีการเติมสารละลายไนเตรต 0.5, 0.25 และ 0 มิลลิลิตร พบวา ปริมาณไนเตรต
เปลี่ยนแปลงไมมากนัก คอนขางคงที่ โดยมีคาอยูในชวง 0.52 ถึง 2.57 มิลลิกรัม-ไนโตรเจนตอลิตร
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ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงปริมาณไนเตรตในระหวางการเพาะเลี้ยงเซลลตรึงสาหราย S. armatus
ในอาหารเลี้ยงสาหรายที่มีปริมาณไนเตรตแตกตางกัน

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

าวิท
ย

าลัย

การเพาะเลี้ยงเซลลตรึงสาหราย S. armatus ลักษณะของเซลลตรึงสาหราย S. armatus ที่ใชในการทดลอง
พบวา ลักษณะของเม็ดเซลลตรึงมีหลากหลายรูปแบบทั้งเม็ดกลม รี และหยดน้ํา ซึ่งลักษณะของเม็ดเซลลตรึงขึ้นอยูที่การ
หยดและอุปกรณที่ใชในการตรึง เชน กระบอกฉีดยา หรือ pasture pipette เซลลเติบโตไดดี กระจายอยางสม่ําเสมอ
ภายในเม็ดเซลลตรึง และเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระยะคงที่ที่เซลลเริ่มหยุดการเติบโต โดยมีอัตราการเกิดใกลเคียงกับ
อัตราการตาย และหลังจากระยะนี้เซลลจะเริ่มตายซึ่งพบวาจํานวนลดลง พบวาการเลี้ยงเซลลตรึงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี
ไนโตรเจนสูงจะสงผลใหเซลลเติบโตไดดี โดยเซลลตรึงสาหรายที่เลี้ยงดวยอาหารที่เติมสารละลายไนเตรต (20% KNO3)
2 มิลลิลิตร ใหความหนาแนนเซลลสูงสุดเทากับ 142.10×104 เซลล/เม็ดเจล เซลลตอเม็ดเจล อัตราการเติบโตจําเพาะ
สูงสุดเทากับ 0.20 ตอวัน และผลผลิตมวลชีวภาพสูงสุดเทากับ 25.85×104 เซลลตอเม็ดเจลตอวัน ซึ่งมีคาสูงกวาชุดการ
ทดลองอื่น (p≥0.05) คลายคลึงกับงานวิจัยของ Converti et al. (2009) ที่ไดทําการศึกษาผลของไนโตรเจนตอการเติบโต
ของ Nannochloropsis oculata และ Chlorella vulgaris ซึ่งพบวาการเติบโตของสาหรายเพิ่มขึ้นเมื่อมีความเขมขน
ของไนโตรเจนสูงขึ้นเชนกัน อยางไรก็ตาม หากเพิ่มความเขมขนสูงขึ้นในระดับหนึ่งพบวาการเติบโตของสาหรายทั้ง 2 ชนิด
จะคงที่ ทั้งนี้สาหรายตองการไนโตรเจนไปใชในการสรางเซลล ซึ่งชนิดและความเขมขนของไนโตรเจนที่เหมาะสมตอการ
เติบโตของสาหรายแตละชนิดจะไมเหมือนกัน (Fidalgo et al., 1998) สวนเซลลตรึงสาหรายที่เลี้ยงดวยอาหารที่ไมเติม
ไนเตรต ใหความหนาแนนเซลลต่ําที่สุด มีคาเทากับ 54.95×104 เซลลตอเม็ดเจล อยา งไรก็ตาม ผลการทดลองพบว า
เซลลเติบโตไดถึงแมวาไมมีไนโตรเจน ทั้งนี้เนื่องจากสาหรายอาจจะใชแหลงไนโตรเจนที่ มีภายในเซลล (intracellular
nitrogen) เชน รงควัตถุและโปรตีน ซึ่ง Li et al. (2008) และ Gu et al. (2015) ไดรายงานวาในกรณีที่ขาดไนโตรเจน
สาหร า ยบางชนิ ด เช น Scenedesmus acutus, Chlorella vulgaris, Nannochloropsis sp. และ Neochloris
oleoabundans สามารถใชไนโตรเจนจากแหลงดังกลาวสําหรับสรางเซลลได
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การเลี้ยงเซลลตรึงนานมากกวา 8 วัน พบวา การสะสมแคโรทีนอยด เพิ่มขึ้ น โดยเซลลตรึงสาหรายที่เลี้ยงใน
อาหารที่มีไนเตรตต่ํา (เติมสารละลายไนเตรต 0.25 มิลลิลิตร/ลิ ตร) นาน 18 วั น สงผลให เซลล สะสมแคโรทีนอยดได
สูงที่สุดเทากับ 3.28 นาโนกรัมตอ 105 เซลล ทั้งนี้ในชวงที่เซลลสะสมแคโรทีนอยด พบวา ปริมาณคลอโรฟลล เอ ลดลง
และความหนาแนนเซลลคงที่ดวย ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Arad et al. (1993) ไดทําการศึกษาปริมาณ canthaxanthin
ใน Chlorella emersonii พบวา สาหรายที่มีการเลี้ยงในสภาวะที่มีความเขมแสงสูง 300 µmol m-2 s-1 (24,000 ลักซ)
และลดปริมาณ KNO3 เหลือ 1.0 mM (ไนโตรเจนต่ํา) จาก 10 mM (ไนโตรเจนสูง) จะมีปริมาณคลอโรฟลลลดลง ในขณะ
ที่ปริมาณเซลลคงที่ อีกทั้งงานวิจัยของ Rise et al. (1994) ทําการศึกษาการสะสมแคโรทีนอยดซึ่งเปนสารเมแทบอไลต
ทุติยภูมิในสาหราย C. zofingiensis พบวา การสรางแคโรทีนอยดจะเกิดขึ้นในสภาวะที่มีความเขมแสงสูง และไนโตรเจน
จํากัด ซึ่งการลดลงของปริมาณคลอโรฟลล เอ อาจเปนผลมาจากกระบวนการยอยสลายคลอโรฟลล เอ ไปในชวงระยะ
เวลาการทดลอง เนื่องจากเซลลอยูภายใตสภาวะขาดแคลนไนโตรเจนและไดรับความเขมแสงสูงกวาสภาวะปกติ แตใน
การทดลองครั้งนี้ไดใหความเขมแสงอยูที่ 3,000 ลักซ และในอาหารที่ใชเลี้ยงสาหรายมีการจํากัดไนเตรต ซึ่งความเขมแสง
ที่ใชไมสูงเทาการทดลองของ Rise et al. (1994) ดังนั้ นจึงอาจสงผลใหปริมาณแคโรที นอยด ที่สร างขึ้นมามีปริ มาณที่
นอยกวางานวิจัยอื่น
อาหารเลี้ยงเชื้อสูตร CHU 13 (Largeau et al., 1980) จะมีไนเตรตเปนองคประกอบเทากับ 27.7 มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตร ซึ่งแหลงไนโตรเจนสําหรับสาหราย Scenedesmus สามารถใชได หลายรู ปแบบ เชน แอมโมเนี ยม
ยูเรียและไนเตรต ซึ่งสาหราย Scenedesmus เติบโตไดดีเมื่อใชไนเตรตหรือยูเรีย (Xin et al., 2011) ผลการทดลอง
แสดงใหเห็นวา การเติบโตของสาหรายไดมีการนําไนเตรตมาใชสําหรับการเติบโตในทุกชุดการทดลอง ในชวงแรกของการ
ทดลองไนเตรตลดลงอยางรวดเร็ว (ภายในวันที่ 2, 4 และ 6 ของการทดลอง) จากนั้นปริมาณไนเตรตจะคงที่จนกระทั่ง
สิ้นสุดการทดลอง ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Xin et al. (2011) ที่พบวา สาหรายสีเขียวมีความตองการใชไน
เตรตที่สูง เพื่ อไปใชสรางโปรตีนภายในเซลล ซึ่งชวงที่ไนเตรตลดลงอยางรวดเร็ว พบว า ความหนาแนนของเซลล ของ
สาหรายก็เพิ่มขึ้นเชนกัน และเมื่อไนเตรตคงที่พบวา เซลลมีการเติบ โตคงที่และค อยๆ ลดลง แสดงใหเห็ นในช วงเวลา
ดังกลาวเซลลไมสามารถนําไนเตรตไปใชในการสรางเซลลได อยางไรก็ตาม เซลลตรึงสาหรายที่เลี้ยงในอาหารที่ไมเติ ม
ไนเตรต พบวา มีไนเตรตเริ่มตนที่ 0.52 มิลลิกรัม-ไนโตรเจนตอลิตร อาจเนื่องจากชวงที่นําสาหร ายที่เลี้ยงแบบเซลล
แขวนลอยมาทําการตรึงเซลล มีอาหารจากการเพาะเลี้ยงแบบแขวนลอยติดมาดวย สงผลใหพบไนเตรตในชุดการทดลอง
นี้ ทั้งนี้ในการทดลองครั้งตอไปควรจะเตรียมเซลลแขวนลอยที่จะนํามาตรึง โดยนําไปปนเหวี่ยงและลางเซลลดวยอาหารที่
จะใชในการทดลอง

ขอเสนอแนะการวิจัย

1. ควรศึกษาปจจัยอื่นที่สงผลตอการสะสมแคโรทีนอยดของสาหราย เชน ความเขมแสง
2. ควรวิเคราะหชนิดและปริมาณรงควัตถุในสาหรายดวยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพขึ้น
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การประเมินศักยภาพการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาชุมชนในพื้นที่บานถ้ําเสือ
อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
Participatory Approaches to manage on Community Forestry area
Ban Tham Suea Kaeng Krachan District, Phetchaburi Province

ราช
ภัฏ
รำไ

การประเมินศักยภาพการมีสวนรวมในการจั ดการปา ชุมชนในพื้นที่บา นถ้ํ าเสือ อํ าเภอแกงกระจาน จั งหวั ด
เพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพการมีสวนรวมการจัดการปาชุมชน และเพื่อวางแผนการจัดการปาชุมชนรวมกัน
โดยวิธีการศึกษาแบบการวิจัยเอกสาร การสังเกตแบบมีสวนรวม และสัมภาษณเชิงลึก (Focus group) ผูนําชุมชนกับผูมี
สวนไดสวนเสียในพื้นที่ จํานวน 94 คน ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง รอยละ 61.70 มีอายุ
40-60 ป รอยละ 47.90 ศึกษาระดับประถมศึกษา 4-6 หรื อเทียบเทา รอยละ 63.80 มี รายไดตอป 30,000-50,000
บาท/ป รอยละ 73.40 การอยูอาศัยในชุมชนเฉลี่ย 30.27 ป พบวา สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาเพียง
รอยละ 53.20 แตทั้งนี้พบวา การมีสวนรวมในขั้นตอนการปฏิบัติหรือมีระดับของการมีสวนรวมในขั้นตอนการดําเนินงาน
สวนใหญอยูเพียงระดับการรวมรับรู (ระดับ 1) ยกเวนการมีสวนรวมในการสํารวจสภาพปาชุมชนที่มีการมีสวนรวมอยูใน
ระดับ 3 คือ การรวมพิจารณารวมตัดสินใจ สวนการมีสวนรวมในขั้นตอนการวางแผน การออกแนวคิด และการปองกัน
ปญหาการจัดการทรัพยากรปาชุมชน พบวา สวนใหญอยูเพียงระดับการรับรู (ระดับ 1)
สว นแนวทางการจัดการปา ชุมชนรวมกัน โดยคณะกรรมการป าชุ มชนและผูนําชุ มชน จํานวน 15 คน มีการ
สั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (Focus group) ไดมี ม ติ ก ารยกระดั บ การมีส ว นร ว มระยะเริ่ ม ต น ด ว ยการมี พั ฒ นาการส ว นร ว ม
ในกิจกรรมของปาชุมชนอาทิ เชน กิจกรรมปลูกปา กิจกรรมการสรางฝายชะลอน้ํา กิจกรรมการบวชตนไม กิจกรรมคาย
เยาวชนสิ่ งแวดลอม เปนตน โดยเลือกเทคนิค A-I-C (Appreciation, Influence and Control) ตามขั้นตอนของการ
พัฒนาการมีสวนรวม เพื่อวางแผนการดําเนินงานและหาผูรบั ผิดชอบแตละกิจกรรม/โครงการไดชัดเจนขึ้น
คําสําคัญ: การประเมิน, การมีสวนรวม, ปาชุมชน, สัตวปา, เพชรบุรี

าลัย

Abstract

มห

าวิท
ย

Participatory Approaches to manage on Community Forestry area Ban Tham Suea Kaeng
Krachan District, Phetchaburi Province. This study aimed to study the potential of participation in
community forest management And to jointly plan community forest management By the method of
document research Participatory observation and in-depth interviews (Focus group), community leaders
and 94 stakeholders in the area.The results showed that the majority of respondents were women,
61.70 percent, aged between 40-60 years old, 47.90 percent had primary education 4-6 or the most
equivalent, 63.80 percent, with annual income of approximately 30,000-50,000 baht / year 73.40
percent. Residents in the community average 30.27 years and found that the factors that affect the
survival rate of animals in the area is 95.60 percent forest integrity, while the number of wildlife has
decreased by 71.30 percent. The effect on the rate of persistence is reduced by hot air 53.20 percent,
However, it was found that the participation in the process or the level of participation in the process
was mostly the level of recognition (level 1). Except for participation in the survey of community forest
which has participation level 3, which is the consideration and decision making. As for participation in
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the planning process of conceptualization And prevention of community forest resource management
problems Found that most are only in the awareness level (level 1)
In the initial stage of community forest management by developing participation in the
activities of the community forest committee by developing the participation using A-I-C technique
(Appreciation, Influence and Control). In order to plan the operation and find responsible person for
each activity / project more clearly.
Keywords: Participatory, Community Forest, Phetchaburi Province
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หมูบา นถ้ําเสือ ตั้งอยูหมูที่ 3 เปนพื้นที่ปาชุมชนในเขตอําเภอแกงกระจาน จั งหวัดเพชรบุ รี มีพื้ นที่ ประมาณ
2,500,478 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,562,799 ไร เปนอําเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรี และเปนอําเภอ
ที่มีพื้นที่ทางภูมิประเทศเปนพื้นที่ปาและมีความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมถึงระบบนิเวศที่นาศึกษาและเปนแหลงที่
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ จึงไดรับความอนุเคราะหใหเปนหมูบานปาชุมชนที่อยูในพระบรมราชูปถัมภในโครงการอนุรักษ
พันธุ กรรมพืช ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องจากมี กิจกรรมธนาคารตนไม และมีการรวมกลุ มของสมาชิ กที่
เขมแข็ง โดยทั้งนี้เมื่อป พ.ศ. 2559-2561 ปท่ผี านมา ไดมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีไดรับทุนสนับสนุน
การวิจัยใหลงพื้นที่เก็บขอมูลดานตางๆ เชน ขอมูลในมิติดานวิชาการ มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม มิติดา นสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาในพื้นที่ดังกลาวอยางตอเนื่องในพื้นที่ปาชุมชนบานถ้ําเสือ จํานวน 3
ผืนปา มี เนื้อที่รวม 4,372 ไร ทําใหทราบวามีสัตวชนิ ดหนึ่งที่นาสนใจและกํ าลั งอยูในบัญชีรายชื่อ สั ตวใกล ถูกคุ กคาม
(Near Threatened: NT) นั้น คือ เลียงผา (Capricornis sumatraensis) ทรงธรรม สุขสวาง และทวี หนูทอง (2560) ที่
สามารถพบไดทุกฤดูกาลและมีอัตราไมคงที่ดวยปจจัยตางๆ
ดังนั้นจากขอมูลขางตนเปนที่มาของการวิจัยครั้งเพื่อศึกษาบริบทการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาชุมชน
เพื่อใหผูใชป ระโยชนจากปาชุมชนไดตระหนักและมี แนวทางในการมีสวนรว มในการบริหารจั ดการแผนการจัดการปา
ชุมชนตั้งแตเบื้องตน และเปนขอมูลเชิงวิชาการที่มีรูปแบบการพัฒนาปาชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนหรือความ
เปนอยูของชุมชน เพื่อใหเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวปาที่เปนหวงโซในการใชประโยชนไดตลอดป
แตทั้ งนี้ ขนาดของปาชุมชนตองมีขนาดหรือหนวยพื้นที่ที่มีท รัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถเอื้ อประโยชน ตอชุมชนอย าง
สม่ําเสมอและยั่งยืนในดานปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการเอื้อประโยชน สําคัญที่สุดคือ ปาไมยังมีประโยชนดาน
ปจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค ภาวดี ทะไกรราช (2561) ที่มีผลตอความเปนอยูของคนใน
ชุมชน

วัตถุประสงคของการวิจัย

าวิท
ย

1. เพื่อศึกษาศักยภาพการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนของผูเกี่ยวของในพื้นที่บานถ้ําเสือ
2. เพื่อวางแผนการจัดการปารวมกับชุมชนในพื้นที่บานถ้ําเสือ

วิธีดําเนินการวิจัย

มห

1) ใช กระบวนการวิ จัยเขา ปฏิ บัติการแบบมี สวนรว มโดยชุ มชน (participatory action research) โดยใช
เครื่องมือดานวนศาสตรชุมชน คือการประเมินสภาพปาชุมชนอยางงาย (community forest assessment: CFA) และ
นําขอมูลการสํารวจปาและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาในพื้นที่ปาชุมชนทุกฤดูกาลของพื้นที่หมู 3 บานถ้ําเสือ
จากพื้นที่ 4,371 ไร เพื่อมาวิเคราะหทบทวนสถานการณปา สรางความเขาใจ จัดทําชุดขอมูลดานปา/สัตวปา วิเคราะห
การมีสวนรวม และจัดทําแผนการจัดการปา จนกระทั่งเกิดกิจกรรมปาชุมชนที่ชัดเจน โดยใชแผนพัฒนาการจัดการปา
รวมกับชุมชน ดังภาพที่ 1 บันไดสูพัฒนาแผนการจัดการปาชุมชนดําเนินการประเมินสภาพปาชุมชนอยางงายโดยผูใช
ประโยชนจากปา และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสถิติดวยโปรแกรม Excel นําเสนอขอมูลเชิงพรรณนา และคารอยละ
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2) นําข อมูลที่ไดมาสัมภาษณเชิงลึก (Focus group) กับกรรมการปาชุมชน เพื่ อหาแนวทางการพั ฒนาการ
มีสว นร ว มด วยเทคนิค A-I-C (Appreciation, Influence and Control) ตามวิ ธีข องจั กรพงษ พวงงามชื่ น และคณะ
(2556) เพื่ อ ยกระดั บการมี สว นรว มให มากขึ้ น ในอนาคตกั บ กิ จกรรมต างๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ป า ชุ มชนในมิ ติตา งๆ เช น
วัฒนธรรมปาชุมชน ความเชื่อและพิธีกรรมตางๆ

ภาพที่ 1 ขั้นบันไดการพัฒนาปาชุมชนบานถ้ําเสือ
ที่มา : ดัดแปลงจากวีระ ถาวร และคณะ (2551)

ผลการวิจัย

มห

าวิท
ย

าลัย

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง รอยละ 61.70 อายุอยูระหวาง 40-60 ป รอยละ 47.90
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 4/6 หรือเทียบเทามากที่สุด รอยละ 63.80 มีรายไดตอปประมาณ 30,000-50,000 บาท/
ป รอยละ 73.40 อาชีพหลัก คือ การทําไร รอยละ 54.30 รายไดจากการประกอบหลักเฉลี่ยอยูระหวาง 5,001-10,000
บาท/เดือน รอยละ 35.10 และสวนใหญไมมีอาชีพเสริม กรณีที่มีอาชีพเสริม คือ การทําไร รอยละ 9.60 มีรายไดจากการ
ประกอบอาชีพเสริมนอยกวา 1,000 บาท/เดือน รอยละ 54.30 หรือเฉลี่ยประมาณ 1,481.46 บาท/เดือน สําหรับการ
อยูอาศัยในชุมชน ที่สามารถระบุได คือ มากกวา 40 ปขึ้นไป รอยละ 7.40 และมีคา เฉลี่ยอยูที่ 30.27 ป ดานปจจั ยที่มีผล
ตออัตราการคงอยูของสัตวปา พบวา ปามีความสมบูรณ รอยละ 95.60 (ภาพที่ 2) แตทั้งนี้พบวา จํานวนประชากรของ
สัตวปามีจํานวนลดลง รอยละ 71.30 (ภาพที่ 3) ซึ่งมีปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตออัตราการคงอยูที่ลดลงมากที่สุด คือ
สภาพอากาศรอน รอยละ 53.20 และฝนไมตกตามฤดูกาล รอยละ 33.00 นอกจากนี้พบวา มีการเกิดไฟไหมปา รอยละ
33.00 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบุกรุกถางปา รอยละ 51.10 มักเกิดในชวงฤดู แล ง (เดือนมกราคม-เมษายน) ของป แต
อยางไรก็ตามสมาชิกในชุมชนไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาเพียงรอยละ 53.20 แตทั้งนี้ไดมีสวนรวมในขั้นตอนวางแผน
และแนวคิดในการจัดการปาชุมชนในระดับรวมรับรู (ระดับ 1) เกี่ยวกับการกําหนดเวลาการเขา-ออกปา การใชประโยชน
พื้นที่ปาปลูกพืช/สมุนไพรตาง และการใชประโยชนพื้นที่ปาชายไร
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7.40%

สมบูรณ์
92.60%

พพ

ถูกทําลาย

ภาพที่ 2 รอยละของสภาพปาชุมชนบานถ้ําเสือ

ภาพที่ 3 รอยละของสถานการณจํานวนสัตวปาชุมชนบานถ้ําเสือ

ราช
ภัฏ
รำไ

ดานการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาชุมชน พบวา มีสวนรวมในปลูกปาและการจัดการปาเพื่อทํา
วนเกษตรประชาชนในชุมชนมีสว นรวม (ระดับ 2) ระดับ รว มคิดรวมแสดงความคิดเห็น ( x =2.36) การมีสวนรวมใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือดําเนินการพบวาประชาชนในชุมชนสวนใหญมีสวนรวมระดับการรับรูเชนกันในดานการจัดทํา
แผนปาชุมชน การประชุมหรือเวทีชาวบานเพื่อระบุปญหาสาเหตุและการแกไข การประชุมเพื่อเปรียบเทียบสภาพปา
ชุมชนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม แตทั้งนี้มีโอกาสไดมีสว นรวมในการสํารวจปาชุมชนระดับ 3 คือ รวมการ
พิจารณารวมตัดสินใจ ( x =3.38) และการมีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในปาชุมชน ประชาชนมีสวน
รวมในระดับรวมรับรู (ระดับ 1) เกี่ยวกับการสรางจิตสํานึก การรณรงคงดบริโภคสัตวปาและอื่นๆ สวนการมีสวนรวมใน
การแจงขาวสารปาถูกทําลายจากกรณีตางๆ ประชาชนมีสวนรวมระดับ (ระดับ 2) รวมแสดงความคิดเห็น ( x =2.11)
ตารางที่ 1 รอยละและระดับการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จํานวน

รอยละ

คาเฉลี่ย

ระดับการมีสวนรวม

53
41
94

56.40
43.60
100.00

3.38

รวมพิจารณารวมตัดสินใจ

28
66
94

29.80
70.20
100.00

1.79

รวมรับรู

19
75
94

20.20
79.80
100.00

1.21

รวมรับรู

14
80
94

14.90
85.10
100.00

0.89

รวมรับรู

มห

าวิท
ย

าลัย

การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาชุมชน
การเขารวมการสํารวจสภาพปาชุมชน
มีสวนรวม
ไมมสี วนรวม
รวม
การเขารวมการจัดทําแผนปาชุมชน
มีสวนรวม
ไมมีสวนรวม
รวม
การเปนผูจัดประชุมหรือเวทีชาวบานเพื่อศึกษา
สภาพปาชุมชน
มีสวนรวม
ไมมีสวนรวม
รวม
การรวมเสนอความคิดเห็นเพื่อระบุถึงปญหาและ
สาเหตุของชุมชน
มีสวนรวม
ไมมีสวนรวม
รวม
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การเขารวมในเวทีประชุมเพื่อรวมกันระบุถึงสภาพ
ปาชุมชน ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
มีสวนรวม
ไมมีสวนรวม
รวม

18.10
81.90
100.00

รวมรับรู

พพ

ระดับการมีสวนรวมแบงเปน 6 ระดับ
ระดับ 1 รวมรับรู
ระดับ 2 รวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น
ระดับ 3 รวมพิจารณารวมตัดสินใจ
ระดับ 4 รวมดําเนินการ
ระดับ 5 รวมติดตามตรวจผลและประมวลผล
ระดับ 6 รวมรับผล

1.09

ราช
ภัฏ
รำไ

หมายเหตุ:

17
77
94

รรณ
ี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนวทางการจัดการปารวมกับชุมชนโดยนําผลการประเมินศักยภาพการมีสวนรวมมาพิจารณาผานคณะกรรมการ
ปาชุมชนและผูนําชุมชน พบวา ภาพรวมการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนนั้นอยูในระดับต่ําหรือระดับ 1 คือ การรวม
รับรูเพียงอยางเดียว แตโดยสวนใหญประชาชนมีการใชประโยชนจากปาชุมชนกันหลากหลายเรียงจากเปอรเซ็นตมากไป
หานอย ไดแก การหาเห็ด (รอยละ 48.90) การหาผักหวาน (รอยละ 44.70) การหาหนอไม (รอยละ 38.30) การตัดไมไผ
(รอยละ 18.10) การหาน้ําผึ้งปา (รอยละ 10.60) และอื่นๆ เชน การประโยชนจากเศษไม และการใชประโยชนจากหวาย
เปนตน (ภาพที่ 4) เพื่อใชสําหรับครัวเรือนเปนหลักในการอุปโภคและบริโภค ดังนั้นคณะกรรมการและผูนําชุมชนเล็งเห็น
วาควรยกกระดับการมีสวนรวมโดยผานระบบการพัฒนาการมีสวนรวมในรูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนและความเปนไปได
ในพื้นที่โดยเลือกเทคนิค A-I-C (Appreciation, Influence and Control) การพัฒ นาการมีสวนร วมในกิจกรรมตางๆ
ตามแผนปฏิทินการปฏิบัติงานของชุมชน เชน กิจกรรมการปลูกปา กิจกรรมการสรางฝายชะลอน้ํา กิจกรรมการบวชตนไม
กิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมมัคคุเทศกแหงขุนเขา กิจกรรมคายยุวชนสิ่งแวดลอม เปนตน
ตารางที่ 2 รอยละการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรในชุมชนขั้นตอนการปฏิบัติงาน

าวิท
ย

าลัย

การมีสวนรวมการจัดการทรัพยากรในปาชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการปาปลูกปา
มีสวนรวมในการจัดการปาปลูกตนไมปลายไร
มีสวนรวมในการจัดการปาปลูกพืชอาหารสมุนไพร
มีสวนรวมในการจัดการปาทําเกษตรวนเกษตร
มีสวนรวมในการจัดการปากําหนดเวลาเขาปา
มีสวนรวมในการจัดการปาใชที่ดินใหเกิดประโยชน

จํานวน
32
15
21
37
7
24

รอยละ
34.00
16.00
22.30
39.40
7.40
25.50

คาเฉลี่ย
2.04
0.96
1.34
2.36
0.44
1.53

ระดับการมีสวนรวม
รวมคิดรวมแสดงความคิดเห็น
รวมรับรู
รวมรับรู
รวมคิดรวมแสดงความคิดเห็น
รวมรับรู
รวมรับรู

มห

หมายเหตุ : ระดับการมีสวนรวมแบงเปน 6 ระดับ
ระดับ 1 รวมรับรู
ระดับ 2 รวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น
ระดับ 3 รวมพิจารณารวมตัดสินใจ
ระดับ 4 รวมดําเนินการ
ระดับ 5 รวมติดตามตรวจผลและประมวลผล
ระดับ 6 รวมรับผล
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จํานวน

รอยละ

คาเฉลี่ย

33

35.10

2.11

รวมคิดรวมแสดงความคิดเห็น

24
20

25.50
21.30

1.53
1.28

รวมรับรู
รวมรับรู

1

1.10

0.07

รวมรับรู

ราช
ภัฏ
รำไ

หมายเหตุ : ระดับการมีสวนรวมแบงเปน 6 ระดับ
ระดับ 1 รวมรับรู
ระดับ 2 รวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น
ระดับ 3 รวมพิจารณารวมตัดสินใจ
ระดับ 4 รวมดําเนินการ
ระดับ 5 รวมติดตามตรวจผลและประมวลผล
ระดับ 6 รวมรับผล

ระดับการมีสวนรวม

พพ

การมีสว นรวมการปองกันปญหาที่เกิดขึ้น
ในการจัดการทรัพยากรในปาชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการปาแจงขาว
ทําลายบุกรุกปา
มีสวนรวมในการจัดการปาสรางจิตสํานึก
มีสวนรวมในการจัดการปารณรงค
งดบริโภคสัตว
มีสวนรวมในการจัดการปาอื่นๆ

รรณ
ี

ตารางที่ 3 รอยละการมีสวนรวมการปองกันปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการทรัพยากรในชุมชน

เศษไม, 1%

ผึ้ง, 6%

ไมไผ, 11%
หวาย, 4%

หนอไม, 23%

ผักหวาน,
26%

าลัย

เห็ด, 29%

ไมไผ

หวาย

ผักหวาน

เห็ด

หนอไม

เศษไม

ผึ้ง

ภาพที่ 4 การใชประโยชนทรัพยากรปาชุมชนของประชาชน

าวิท
ย

สรุปผลและอภิปรายผล

มห

ผลการวิจัยพบวา การประเมินศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในระดับต่ํา คือ รวม
รับรู (ระดับ 1) โดยสวนใหญตั้งแตข้ันตอนของการวางแผนการดําเนินงาน การดําเนินงาน การปองกันแกไข รวมถึงการ
ประเมินผล โดยมีผลการมีสว นรวมในภาพรวม รอยละ 53.20 ซึ่งการมีสวนรวมมาจากการปลูกตนไม รอ ยละ 30.90
มากที่สุด ในขณะที่ผลการวิจัยพบวา ปาชุมชนมีความสมบูรณ รอยละ 95.60 แตมีจํานวนสัตวปาลดลง รอยละ 71.30
อาจเนื่องมาจากการมีสวนรว มในระดับต่ําของชุมชนที่ไมไดตระหนัก สรางจิตสํานึกหรือการรณรงคใหดูแลรักษา และ
เวลาของการเปด-ปดปา ที่ไมชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติทําใหมีการเขาออกไดคอนขางงาย สอดคลองกับงานวิจัยของ
พงศเทพ สุวรรณวารี และคณะ (2555) ที่ร ายงานวา ปจจัย ดานภูมิอ ากาศ และปจจัยดา นสังคมเกี่ย วกั บการจัดการ
ทรัพยากรหรือกฎระเบียบการใชพื้นที่ปาที่มีผลตอการรบกวนสัตวปา เชน การหาของปา การเผาปา การลาสัตว เปนตน
(มนัญญา ปริยวิชยภักดี, 2560) รายงานว าดานเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนบานถ้ํา เสือ มีระดับ ความสุขอยูในระดั บ
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ปานกลาง พิจารณาจากสวนของรายไดที่พบวาแตละครัวเรือนมีรายไดตอ ปเทากับ 30,000-50,000 บาท/ป รอยละ 73.40
และประชากรมีการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนสวนใหญ และสวนใหญไม มีอาชีพเสริม เดือนนภา ภูทอง, 2561) ให
ความเห็นวาระดับการมีสวนรวมของประชาชนมีผลตอคุณภาพการจัดการปาชุมชนอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งการ
ดําเนินแนวทางการจัดการปาชุมชนไมมีสูตรตายตัวตองปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ใหเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมตามแตละพื้นที่เพียงแตตองทํางานรวมกันทั้งภาครัฐและภาคประชาชน สอดคลองกับ รัชมงคล ทองหลอ และ
คณะ (2562, อางถึง ศศิเพ็ญ เพ็ชรขาว, 2558) ที่รายงานวา ลักษณะการมีสวนรวมบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน
คือสมาชิกในชุมชน โดยการมีสวนรวมตองเกิดจากความเต็มใจเขารวม เพราะจะทําใหเกิดแรงจูงใจและรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ของชุ มชนในการแกไขป ญหาและการรับ รูถึงป ญ หาชุ มชน โดยสมาชิก สามารถวางแผนนโยบายร วมกั น จัดรู ปแบบ
วางเปาหมาย รวมถึงการจัดหางบประมาณ ตลอดจนการรับผลประโยชนจากการมีสว นรว มในกิจกรรมของชุมชน ซึ่ง
สอดคล องกับ แนวทางการจัดการปา ชุมชนตามวัตถุประสงค ขอที่ 2 โดยการพัฒนาการมี สวนร วมดวยเทคนิ ค A-I-C
(Appreciation, Influence and Control) ดังนั้นดัชนีชี้วัดนอกจากแผนการจัดการปาหรือมาตรการตางๆ แลวยังคงตอง
มีความอุดมสมบูรณของปาและสัตวปาดวย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2549)
ควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการจัดการปาอยาง
มีสวนรวมโดยสมาชิกในชุมชน
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โมเดลแบบจําลองระบบตรวจสอบยอนกลับหวงโซอุปทานผลไมทุเรียน
Traceability Modeling System of Durian fruit supply chain
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อออกแบบโมเดลแบบจําลองระบบตรวจสอบยอนกลับผลไมทุเรียน กรณีศึกษาการบรรจุ
ทุเรียนสงออก ไดพบปญหาเกี่ยวกับทุเรียนที่มีคุณภาพต่ํา คือ ทุเรียนออน หรือไมไดมาตรฐานการสงออก ไมสามารถ
ตรวจสอบไดวาทุเรียนเปนของเกษตรกรคนใด จึงทําใหเกิดผลเสียในเรื่องการคากับตางประเทศ ดังนั้นเพื่อใหผูบริโภคเกิด
ความมั่นใจตอสินคา ในดานของคุณภาพ รวมถึงเพื่อใหทราบแหลงที่มาของทุเรียน เพราะถาหากผูบริโภคพบทุเรียนที่
ไมไดคุณภาพ ผูบริโภคสามารถสืบยอนกลับไปหาแหลงที่มาการผลิตนั้นๆ ไดอยางถูกตอง คณะผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อสํารวจ
ขอมูลที่ สําคัญต อระบบออกแบบโมเดลแบบจํา ลองระบบตรวจสอบยอนกลับ ใชท ฤษฏี ER Diagram โดยประยุ กตใช
Barcode ในรูปแบบ QR code และมีการบันทึกขอมูลของเกษตรกรลงในระบบ สรุปผลการดําเนินงานวิจัยจากการนํา
โปรแกรมมาทดสอบ การแสกน QR code สามารถแสกนขอมูลและจะสามารถตรวจสอบขอมูลของเกษตรกรที่นําทุเรียน
มาขายใหบริษัทอยางละเอียด และในอนาคตจะสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง เพื่อประโยชนตอ มูลคาการสงออก
คําสําคัญ: โมเดลตรวจสอบยอนกลับ, ทุเรียน, จันทบุรี
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This study aim to designed the traceability modeling system of durian fruits, case study
exported durian packing. Due to the problem of low-quality durian; below ages durian, under exported
standard and can not be trace the farmer. Therefore, causing negative effects on international trade.
In contrast, to ensure the consumer’s confident of their products and known sources of durian. Because
if the consumer found a non-quality durian, the consumer can trace to their source properly. The
researchers has been field survey to find out the information for the model, designed the traceability
model, used the ER diagram (Entity Relation Diagram) theory; applied the barcode with QR code and
saved the information of farmers into the system. To summary of the research performance from the
program testing, met that the QR code could scan and able to check the information of each farmer
who sold the durian. In the future can be used benefit for the exported volume.
Keywords: Trace, Model, System, Durian, Chanthaburi,

มห

ในป จจุบันไทยสงออกทุเรียนรายใหญที่สุดในโลก รองลงมาคือ มาเลเซีย โดยมีพื้ นที่ ทางภาคตะวั นออกและ
ภาคใต มีปริมาณการสงออกไมต่ํากวาแสนตน มูลคาการสงออกเปนพันพันลาน และยังมีอัตราการขยายการเติบโตเพิ่มขึ้น
ปละ 10%-15% สวนใหญตลาดสงออกไปที่ จีน ใตหวัน และฮองกง (กรมเจราจาการคาระหวางประเทศ, 2562) ผูซ้ือ
ทุเรียนที่มาจากจีนจะมี 2 ลักษณะ คือ จางโรงบรรจุทุเรียนไทยในการคัดแยกทุเรียนตามออเดอรที่กําหนด กับจางคนไทย
มาชวยคัดแยก ซึ่งในอยางหลังจะเปนการวาจางโรงบรรจุทุเรียนเที่ไมไดมาตรฐานตัดทุเรียนไมมีคุณภาพ และสงตอตลาด
ทุเรียนในจี นดวย ในชวงปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 เปนช วงที่ทุเรียนออกสูตลาดมากที่สุด และมักประสบ
ปญหาพบทุเรียนอ อน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2561) ไดสรางความหนักใจใหกับ เกษตรกรและภาครั ฐ เรื่องการนํา
ทุเรียนออนไปจําหนายและไมสามารถตรวจสอบยอนกลับได เปนการทําลายชื่อเสียงของทุเรียนไทย ในหลายหนวยงาน
ควรมีการสงเสริมเกษตรกรและผูประกอบการรับรู โดยนําเทคโนโลยีเขามาชวย ที่เปนการเชื่อมโยงขอมูลตลอดหวงโซ
อุปทานสามารถตรวจสอบยอนกลับสินคาไดเพื่อใหผูบริโภคทั้งในและตางประเทศมีความเชื่อมั่นและเปนภาพลักษณท่ีดี
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การทวนสอบยอนกลับของงผลิตภัณฑตลอดกระบวนการผลิตตั้งแตระดับชาวสวน โดยสามารถเรียกทวนสอบยอนกลับ
ขอมูลการผลิตของสินคาไดตลอด
จากสภาพปจจุบัน การสงออกสินคาเกษตรและอาหารของโลก เนนและใหความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัย
ของผูบริโภคมากขึ้น ระบบการตรวจสอบยอนกลับจะถูกบังคับใชในสภาพยุโรป หรืออียู สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน (ระบบ
สืบ คนยอนกลับ, 2562) ซึ่ง จะกลายเปนอุ ปสรรคตอ การสงออกสินค าไทย ระบบตรวจสอบย อ นกลั บ จะช วยเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแขงขันโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับการวางแผน การควบคุ มและการดํ าเนินงาน เพื่ อสราง
มูลคาเพิ่มใหกลับสินคาและชวยพัฒนาควบคุมคุณภาพสินคา ตั้งแตกระบวนการผลิตระดับฟารมจนถึงโรงงานและการ
สงออก เพื่อเพิ่มชองทางการสงออกในหลายประเทศ
ดังนั้นจากสภาพปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยตองการศึกษากระบวนการทุเรียนสงออกและออกแบบการจัดทํา
โมเดลแบบจํา ลองระบบตรวจสอบยอนกลับ ในการบรรจุ ทุเรียนสงออก เพื่อนําไปต อยอดการลดป ญหาสินค าที่ ไม ได
มาตรฐานสามารถตรวจสอบยอนกลับได เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาใหสินคามีคุณภาพ

ราช
ภัฏ
รำไ

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษากระบวนการบรรจุทุเรียนสงออก
2. เพื่อออกแบบโมเดลระบบตรวจสอบยอนกลับการบรรจุทุเรียนสงออก

วิธีดําเนินการทําวิจัย

าลัย

ศึกษาการบรรจุทุเรียนสงออก โดยลงพื้นที่ในการศึกษาโรงบรรจุทุเรียนสงออกของบริษัทเฉวียนหวัง-อาเอ จํากัด
มีกระบวนการบรรจุทุเรียนสงออกดังภาพที่ 1 และตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการบรรจุทุเรียนส งออก ที่มีการเชื่ อมต อ
ระหวา งเกษตรกร, ลงหรือโรงงานบรรจุทุเรี ยนสงออก, ผูสงออก, ลูกคาปลายทาง ได กระบวนบรรจุ การส งออกและ
ขั้ นตอนและนํ า มาวิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบ Lay out (System Analysis and Design) โดยประยุ ก ต ใ ช ร ะบบ
Barcode แบบ QR Code มาออกแบบจากนั้นสรางโมเดลความสัมพันธระหวางขอมูลโดยใชหลักการ ER-Diagram เพื่อ
นําไปสรา งและออกแบบโมเดลการตรวจสอบยอนกลับ โดยจั ดทํา การบั นทึกขอ มูลตั้งแต ขอมูลเกษตร ข อมูลวันที่ รับ
ทุเรียน ขอมูลวันที่บรรจุลงโดยจัดทําเปนซอรฟแวร โปรแกรมที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมดวยภาษาในการเขียนเว็บ
HTML5 และประมวลผลเว็บ PHP ระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL เว็บโฮสติ้งที่สนับสนุน Cloud Hosting (Server
ทีต่ ิดตั้ง Web Application) และนํามาทดสอบและสรุปผลตอไป

ผลการวิจัย

มห

าวิท
ย

1. ศึกษากระบวนการบรรจุทุเรียนสงออก ที่มีการเชื่อมตอระหวางเกษตรกร ลง ผูสงออก ลูกคาปลายทาง
คณะผูวิจัยไดเขาไปลงพื้นที่ศึกษาและเก็บขอมูล และศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบรรจุทุเรียนลงกลองสงออก โดยเกษตร
มีหนาที่นําทุเรียนมาขายใหกับลง ลงมีหนาที่รับซื้อจนถึงการบรรจุลงกลอง ผูสงออกมีหนาที่สงทุเรียนไปขายตางประเทศ
จนถึงลูกคาปลายทาง

ภาพที่ 1 กระบวนการบรรจุทุเรียนสงออก
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รรณ
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จากภาพที่ 1 และตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาการเชื่อมโยงของขอมูลที่จะสามารถตรวจสอบยอนกลับไดนั้นมีการ
เชื่อมโยงระหวางเกษตรกร-ลง-ผูสงออก-ลูกคาปลายทาง โดยเห็นวาลงมีความใกลชิด ระหวางเกษตรกร ผูสงออก ดังนั้น
การจะทําขอมูลระบบตรวจสอบยอนกลับไดนั้น ลงจะตองทําหนาที่เปนตัวกลางที่สําคัญในการเก็บขอมูลที่เชื่อมระบบ
ขอมูลการตรวจสอบยอนกลับได โดยกระบวนการทํางานในลงมีขั้นตอนดําเนินงานดังนี้

มห

าวิท
ย

าลัย

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการบรรจุทุเรียนสงออก
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ราช
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รำไ
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จากการศึกษาไดพบวา ขั้นตอนการบรรจุทุเรียนสงออกเริ่มตั้งแตการรับวัตถุดบิ หรือผลไมทุเรียนทุเรียนจาก
เกษตรกร ไปยังผูบริโภคคนสุดทายพบขั้นตอนทั้งหมด 21 ขั้นตอน

มห

าวิท
ย

าลัย

2. วิเคราะหและออกแบบระบบ Lay out (System Analysis and Design) โดยประยุกตใช Barcode รูปแบบ
QR Code ดังภาพที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 คือ การโหลดสินคาลงจากรถที่เกษตรกรนํามาขายใหกับลง มีชองโหลดสินคา 4 ชอง
ตองมีการชั่งน้ําหนักและคัดแยกขนาด A,B,C ทําการบันทึกขอมูลของเกษตรกรลงระบบและติด QR Code ในชองที่ 4
เพราะการรับซื้อทุเรียนมีเกษตรกรนํามาขายหลายคน จะไดรวู าลูกไหนของเปนของเกษตรกรคนใด ขั้นตอนที่ 2-7 คื อ
คัดแยกลงตะกราตามขนาด เมื่อคัดแยกเสร็จแลว เคลื่อนยายไปทําความสะอาด เพราะบางลูกจะมีแมลงติดอยู และทํา
การติด QR Code ขั้นตอนที่ 8 คือ การพักทุเรียนที่ทําความสะอาดเสร็จแลว จะเคลื่อนยายไปรอชุบน้ํายาและติด QR
Code ขั้นตอนที่ 9-11 คือ ชุบน้ํายา มีการใชสารเคมี เพื่อทําใหสีของทุเรียนสวย และชวยในการเก็บรักษา หลังจากชุบ
น้ํายาเสร็จ พักรอใหน้ํายาแหง นํามาวางไวบนพาเลทเพื่อรอการบรรจุ ขั้นตอนที่ 12-17 คือ บรรจุลงกลอง ปายน้ํายาสี
เหลื องที่กานของทุเรียนและติด OR Code พรอมบรรจุทุเรียนลงกลอง หนึ่งกลองจะบรรจุทุเรียนได ประมาณ 4-5 ลู ก
ขึ้นอยูกับขนาด บรรจุลงกลองเสร็จแลวตองซีนกลองเพื่อใหมีความหนาแนนขึ้น นํามาวางไวบนพาเลท ขั้นตอนที่ 18 คือ
เคลื่อนยายรอ ณ จุดพักสินคา ขั้นตอนที่ 19 คือ ดําเนินการจัดการการสงออก ขั้นตอนที่ 20 คือ บรรจุใสตูคอนเทนเนอร
เพื่อรอการสงออก ขั้นตอนที่ 21 ขนสงไปที่ทาเรือ
3. สรางโมเดลความสัมพันธระหวางขอมูล ER-Diagram
จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลและศึกษากระบวนการทํางานการบรรจุทุเรียนสงออก เริ่มมีการบันทึกขอมูลตั้งแต
ขอมูลของเกษตรผูสงทุเรียน ขอมูลวันที่รับ ทุเรียน ขอมู ลวันที่บรรจุลงกลอง ข อมู ลสินคาที่ จําหน ายออกใบสั่ งซื้อและ
ใบเสร็จรับเงิน นําขอมูลทั้งหมดนี้มาสรางฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันอยางมีเหตุผลและผลโดยวิเคราะหจากทฤษฏีการสราง
ฐานขอมูล (ER-Diagram) ทฤษฏี ER-Diagram

667
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจยั เพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

ราช
ภัฏ
รำไ

พพ

รรณ
ี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพที่ 2 แสดงการบรรจุทุเรียนสงออกดวย Lay out แบบมี OR Code

มห

าวิท
ย

าลัย

4. แสดงวิธีการตรวจสอบยอนกลับ
คณะผู วิจัยนํ า แนวคิ ดการจั ดทํ าระบบตรวจสอบยอ นกลับ การใช ER-Diagram โดยประยุกต Barcode ใน
รูปแบบ QR Code มาจัดทําโมเดลแบบจําลองของโปรแกรมตรวจสอบยอนกลับ
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พพ

เมื่อทําการใสรหัสเสร็จแลวจะเขา
เขาสูระบบ จะขึ้นหนาตางนี้
โปรแกรมจะมีอยู 2 สวน ดังนี้
1.ขอมูลสินคา
2.ขอมูลพื้นฐาน

ราช
ภัฏ
รำไ

คลิกที่เกษตรกรจะขึ้นหนาตางนี้
เพื่อใหใสขอมูลของเกษตรกร
กอนที่จะทําการรับซื้อ ขั้นตอนการ
ใสขอ มูลสมาชิกมีดังนี้
1. รหัสสมาชิก
2. ชื่อ-สกุลของเกษตรกร
3. ที่อยู
4. เบอรโทรศัพท เมื่อใสขอมูลครบ
แลวใหกดเพิ่มรายการ

าวิท
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คลิกไปที่รับซื้อสินคาจะขึ้นใหใส
ขอมูลของเกษตรกร ขั้นตอนการรับ
ซื้อจะตองใสขอมูลดังนี้
1. ชื่อสมาชิก
2. จํานวนผลทุเรียน
3. น้ําหนักรวม
4. เลือกขนาดของทุเรียน
(A, B, C)
หลังจากใสขอมูลโปรแกรมจะทํา
การรวมยอดและออกบิล

มห

ภาพที่ 4 บันทึกขอมูลของเกษตรกร
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คลิกที่จัดการบิลจะขึ้นหนานี้ ระบบจะทําการบันทึกประวัติการขายเพื่อไมใหเปนการผิดพลาดและสามารถ
ตรวจสอบได

ภาพที่ 5 ตัวอยาง QR Code สําหรับติดกานทุเรียน

าวิท
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าลัย

QR Code นี้จะติดอยูที่กานทุกเรียนทุกลูก แตจะไมซ้ํากัน เพราะรายละเอียดไมเหมือนกัน และจะมีชื่อ ที่อยู
เบอรโทรศัพทของเกษตรกร และเลขบิลวันที่ออกบิล

ภาพที่ 6 ผลการแสกน QR Code

มห

เมื่อลูกคาทําการแสกน จะขึ้นรายละเอียดตามนี้ จะเห็นไดวาทุเรียนเปนของเกษตรกรชื่ออะไร ล็อตไหน เกรด
อะไร และมีเบอรติดตอ
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ระบบตรวจสอบย อนกลับ เป นระบบที่ จัดทํา ขึ้ น เพื่ อ ให ผู บ ริ โ ภคเกิ ดความมั่ นใจตอ สิ นคา และบริ การ และ
ผูประกอบการสามารถทราบแหลงที่มาของสินคา ที่สืบยอนกลับไปหาแหลงการผลิตนั้นๆ ไดอยางถูกตองโดยไมจําเปนตอง
เรียกคืนสินคาทั้งหมด (วรชัย ศรีสมุดคํา, 2561) วัตถุประสงคของงานวิจัยชิ้นนี้การออกแบบระบบตรวจสอบยอนกลับ
ของทุเรียนสงออกเพื่อใหทราบถึงแหลงที่มาวามาจากเกษตรกรผูปลูกทุเรียน โดยคณะผูวิจัยไดศึกษาขั้นตอนการบรรจุ
ทุเรี ยนสงออกเพื่อใหไดกระบวนการทั้งหมดจากนั้น นํามาพัฒนาระบบโดยประยุกตใช รหั สคิ วอาร (QR Code) เพื่ อ
เชื่อมตอผูสืบยอนกลับ โดยสรางเสิรฟเวอร (web server) จากการพัฒนาภาษาพีเอชพี (PHP languge) รวมกับโปรแกรม
ระบบการจัดฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (Mysql) จากการทดลองระบบฐานขอมูลสามารถแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ
และข อมูลเกษตรกรผูป ลู กทุเรียนได สามารถนํ าแนวทางของคณะจั ดทําผูวิ จัยไปเปนต นแบบในการออกแบบระบบ
ตรวจสอบยอนกลับ เพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น แตอยางไรก็ตามขอมูลที่สําคัญในการบริหารจัดการขอมูลจะตองไดรับ
ความรวมมือในการใชเทคโนโลยีที่เขามาทดแทนการดําเนินงานแบบเดิมใหมีประสิทธิภาพ แตบุคลากรที่จะเปนผูใชนั้นยัง
ขาดความเขา ใจและยังมองวาเปนอุปสรรคมากกวาเดิม ดังนั้นอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริ หาร
จัดการภายในองคกรและภายนอกองคกรจะตองไดรับความรวมมือการใชเทคโนโลยีรวมกันทั้งองคกรอยางแทจริง
1. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปองกันการปลอมแปลง
รหัสคิวอาร (สมพล สุขเจริญพงษ, 2561)
2. ข อเสนอแนะสํา หรับการนํา ผลการวิจัยไปใชป ระโยชน โมเดลการตรวจสอบยอ นกลับ การบรรจุ ทุ เรี ยน
สงออก สามารถนําแนวทางของคณะผูวิจัยไปเปนตนแบบในการออกแบบระบบตรวจสอบยอนกลับ หรือนําไปพัฒนา
ระบบโปรแกรมใหดียิ่งขึ้นและควรมีการจัดอบรมเชิงปฎิบัติเพื่อเพิ่มทักษะการใชงานตอไป
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